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  تعاون أكادیمي بین الدفاع المدني وجامعتي "األردنیة والبلقاء التطبیقیة"
  
  
  

وقع مدیر عام الدفاع المدني 
اللواء مصطفى عبد ربھ البزایعھ 
ورئیس الجامعة األردنیة الدكتور 

م القضاة ورئیس جامعة عبد الكری
البلقاء التطبیقیة الدكتور عبد هللا 

  الزعبي اتفاقیة تعاون أكادیمي. 
  

وتھدف االتفاقیة إلى بیان المھام 
والواجبات المناطة بأطراف 
االتفاقیة الثالث من حیث تنظیم 
كافة الجوانب المتعلقة بالنواحي 
األكادیمیة واإلداریة والمالیة 

سین بن عبد هللا الثاني للحمایة المدنیة ضمن تشاركیة فاعلة تسھم في إنجاح ألكادیمیة األمیر الح
  العملیة التدریسیة وفق المنھجیة العلمیة التي انشأت األكادیمیة على أساسھا.

  
وعقب توقیع االتفاقیة ثمن اللواء البزایعھ الدور األكادیمي الذي تضطلع بھ كل من الجامعة األردنیة 

تطبیقیة الھادف إلى تحقیق معطیات العملیة التدریسیة في األكادیمیة واإلرتقاء بسویة وجامعة البلقاء ال
ً لما انفردت بھ من تخصصات علمیة تعد األولى من نوعھا على مستوى الشرق األوسط  األداء نظرا
وشمال أفریقیا من حیث طرح تخصصات ھندسة اإلطفاء والسالمة والھندسة المیكانیكیة (الطاقة 

  دة) وإدارة الكارثة واإلسعاف الطبي المتخصص.المتجد
  

من جانبھ أكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة على أن  التعاون القائم أسھم وبشكل 
فاعل في تحقیق إنجازات متمیزة لألكادیمیة على الصعیدین األكادیمي واإلداري مما جعلھا أكثر 

ً عن اعتزازه بتجدید التعاون الصروح األكادیمیة ریادة على ال مستویین المحلي واإلقلیمي، معربا
القائم مع مدیریة الدفاع المدني وجامعة البلقاء التطبیقیة لتحقیق المزید من التقدم واالرتقاء بالعملیة 

  التدریسیة .
  

لتشاركیة بدوره أكد رئیس جامعة البلقاء الدكتور عبد هللا الزعبي على أھمیة إدامة عملیة التنسیق وا
الفاعلة بین كافة الشركاء لتذلیل كافة الصعاب لتوفیر كل أسباب النجاح والتقدم والتمیز في األداء 
 ً ً وعملیا لرفع مستوى  خریجي ھذه األكادیمیة لتخریج كفاءات بشریة مؤھلة ومدربة ومجھزة علمیا

  بكل عوامل التفوق .
  

ً لالتفاق لمدة خمس  2014یة التي جرى إبرامھا في عام یشار الى أن ھذه االتفاقیة جاءت تجدیدا
  سنوات، والتي ستنتھي في الخامس عشر من شھر تشرین األول القادم .

 أخبار الجامعة

  7ص: /الغد22/الدستور ص:/رؤیا نیوز/سما األردن3/األنباط ص:
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  بتعاون مشترك مع سابلة الحسن وأمانة عّمان
  

  "األردنیة" تنفذ یوما طبیا مجانیا في العین البیضاء
  

"كمالئكة للرحمة"؛ كان  –ھبة الكاید 
ھّدى بجناحیھ وقع الكادر الطبي الذي 

على مدخل مركز تنمیة المجتمع المحلي 
في منطقة العین البیضاء التابعة 
لمحافظة الطفیلة؛ حیث كان في استقبالھ 
شریحة ُعرف أھلھا بطیب األصل 
والمعاملة، رحبّوا  بھم بكل حفاوة 
والفرح یغمر عیونھم بتلك اللفتة الخیریة 

  النبیلة.
   
   

ا لثماني ویعد ھذا الیوم الطبي امتداد
سنوات من العمل الخیري المتواصل 

ضمن حملة األیادي البیضاء التي أطلقتھا لجنة الجامعة والمجتمع في كلیة التمریض في الجامعة 
وقد تم تنفیذه بتعاون مشترك مع سابلة الحسن للشباب ومستشفى الجامعة  2011األردنیة عام 

 الثاني الریاضیة ضمن مبادرة (یال نتعاون على األردنیة وأمانة عمان الكبرى/ مدینة الملك عبد هللا
  الخیر).

   
   

وجاء الیوم الطبي بحسب ما أفادت بھ مقررة اللجنة تغرید شواشي ضمن نھج الجامعة في خدمة 
المجتمع المحلي من جھة واستمرارا لرؤیة الكلیة في تعمیق اإلحساس بالمسؤولیة المجتمعیة لطلبتھا 

  وخریجیھا من جھة أخرى.
   
   

واشتمل الیوم الطبي الذي افتتح فعالیاتھ مدیر التنمیة االجتماعیة عبدهللا الصقور بحضور مدیرة 
جائزة الحسن للشباب سمر كلداني  ومدیر مجلس محلي منطقة العیص ومدیر المركز یوسف 
القرارعة ونخبة من كبار المسؤولین في المحافظة، على خمس فعالیات توّزعت على عیادات 

اص وعیادة للتمریض وأخرى لألسنان المتنقلة، إضافة إلى عیادة التثقیف الصحي وقسم لالختص
  صرف العالجات.

   
   

وضمت عیادات االختصاص (النسائیة واألطفال والعیون واألسنان والباطنیة والجلدیة والعظام 
للعالمات والمسالك البولیة واألنف واألذن والحنجرة)، فیما اشتملت عیادات التمریض على مسح 

  الحیویة وقیاس الضغط والسكر والطول والوزن وفحص النظر.
   
   

  أخبار األردنیة
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ّت عیادة التثقیف الصحي محاضرات حول التھاب الكبد الوبائي والتقّمل والتبّول الالإرادي  وغط
واإلنفلونزا الموسمیة والفحص الذاتي للثدي، إضافة إلى تدریبات عملیة لبعض حاالت اإلسعافات 

فال والبالغین كالرعاف والحروق والشردقة واللدغات والتشنجات، وأخرى عن األولیة لدى األط
  التغذیة السلیمة والصحیة ونظافة األسنان.

   
   

وفي قسم صرف العالجات تم صرف الوصفات الخاصة باألطفال والكبار والمراجعین بالتنسیق مع 
  التابعة للسابلة على أھالي اللواء. شركات األدویة الداعمة، كما تم توزیع الھدایا والتبرعات العینیة

   
   

إلى ذلك اعتبرت كلداني أن ھذا الیوم یعد خطوة في االتجاه الصحیح في إطار دعم ومساندة 
المجتمعات التي تحتاج إلى الرعایة الطبیة واالجتماعیة؛ مشیرة إلى أھمیة التعاون مع المؤسسات 

ودعم العمل اإلنساني، وبناء شراكات إنسانیة لتقدیم والمبادرات الشبابیة في مساعدة المناطق الفقیرة 
خدمات طبیة واجتماعیة تھدف إلى التخفیف من معاناة األسر في كثیر من األعباء المادیة المترتبة 

  علیھا ومن ضمنھا مصاریف العالج وصرف األدویة.
   
   

صحي لألفراد واألسر وثّمن الصقور الدور المتقدم الذي تلعبھ مھنة التمریض في تحسین الواقع ال
والمجتمعات؛ مثنیا على الجانب األكادیمي الذي تقوم بھ الجامعة األردنیة ممثلة بكلیة التمریض فیھا 
بتسلیحھم بالمعرفة المبنیة على األدلة والبراھین وإیمانھم بقدرتھم على التغییر ومواجھة التحدیات 

  الصحیة الحقیقیة في جمیع أرجاء األردن.
   
   
   

فتة اإلنسانیة الطبیة التي استھدفت تقدیم المشورة والنصح والعالج وأثنى  ّ القرارعة على ھذه الل
لشریحة من لواء العین البیضاء ھم بأمس الحاجة إلیھا؛ داعیا إلى ضرورة استمرار ھذه المبادرات 

  التي من شأنھا أن تنعكس إیجابا على شریحة كبیرة من المجتمع.
   
   

من أھالي المنطقة عن جزیل شكرھم للجھات ذات العالقة التي قامت بتنظیم  بدورھم عبّر المراجعون
فعالیات الیوم الطبي في منطقتھم؛ مرحبین بمزید من الزیارات التي من شأنھا أن تخدم أكبر عدد 

  ممكن من أھل المنطقة وتحدیدا األطفال وكبار السن.
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  "ندیةمركز "االبتكار والریادة" بالتعاون مع "سبارك الھول

  یختتم فعالیات مخیم ریادة األعمال

ً للتعاون المشترك ما بین  - آیة العبادي تعزیزا

مركز االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة 

ُختتمت یوم  ومنظمة سبارك الھولندیة، ا

الخمیس فعالیات مخیم ریادة األعمال، بفوز 

  . ثالثة مشاریع ریادیة على مستوى الجامعة

ً عن سبارك الھولندیة مدیر مشروع الریادة في الجامعات مجدل وَحضر الفعال یات الختامیة مندوبا

ً عن مركز االبتكار والریادة الدكتورة  المغربي،  والقائم بأعمال رئیس شعبة التعاون والعالقات مندوبا

  .لینا الحیاري وكادر من الطرفین

م  للمرة الثانیة على التوالي لھذا العام؛ وأعربت الحیاري عن فخرھا بمشاركة طلبة الجامعة في المخی

ُمبیّنة أنھا فرصة للشباب  لإلنخراط في مشاریع األعمال وتحفیز الطلبة على تنمیة التفكیر اإلبداعي 

  .والخروج بمشاریع نوعیة قابلة للتنفیذ

بة وأكدت في حدیثھا؛ أن الجامعة ممثلة بمركز االبتكار والریادة تدعم باستمرار مبادرات الطل

والشباب من المجتمع المحلي، السیما ذات األبعاد الریادیة، حیث تحتضن الجامعة برامج ومسابقات 

  .متنوعة تعنى باالبتكار والریادة

وأضافت أن مجموع الجوائز وصلت إلى خمسة آالف دینار أردني وزعت على المراتب الثالث 

غ باإلنفاق على دعم مشاریعھم وتوسعتھا األولى على التوالي، وسیقوم الطلبة باستغالل ھذه المبال

  .حسب الخطط التنفیذیة لھم

  أخبار األردنیة
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ووزعت الجوائز على النحو اآلتي: حیث فاز بالمرتبة األولى  الطالب محمد السالل عن 

؛ وھو تطبیق إلكتروني یحاكي فكرة المول التجاري ویوفر منتجات وسلع "TruTed"مشروع

  .نوتوفیر أقل سعر للمستھلك وبأسرع وقت ممك

وھي منصة لبیع األحذیة تجمع  "Shozy" وفاز بالمرتبة الثانیة الطالب غیث الصمادي عن مشروع

بین التاجر والمستھلك بشكل مباشر، وتوفر أحذیة بأسعار أرخص من السعر المعروض في األسواق 

  المعتادة

كاید وأحمد  للطالب ولید الجابري وخالد "Barled" أما المرتبة الثالثة فكانت من نصیب مشروع

كمال، وھو عبارة عن مشروع متكامل إلنتاج األعالف المستنبتة ذات القیمة الغذائیة العالیة یتم 

  .إنتاجھا عن طریق غرف متخصصة بھدف بیع المنتج لشركات ومزارع األبقار

یشار إلى أن المخیم برنامج تدریبي مكثف یشارك فیھ مجموعة مختارة من طلبة الجامعة، بھدف 

ھم المھارات والمعارف الخاصة بخطط األعمال وإنشاء المشاریع الصغیرة وتحویل أفكارھم إكساب

  .الى مشاریع ریادیة قابلة للتطبیق على أرض الواقع

وفي ختام الحفل وزعت الجوائز والشھادات على المشاركین وشكرت الدكتورة الحیاري لجنة التحكیم 

  .ونھا المستمرعلى جھودھا المتمیزة ومنظمة سبارك على تعا

من الجدیر بالذكر أن منظمة سبارك الھولندیة ھي منظمة تنمویة مستقلة غیر ربحیة تأسست في العام 

تعنى بتطویر التعلیم العالي وریادة األعمال وتمكین الشباب الطموح من خالل التدریب  1994

  والتطویر ودعم المشاریع الریادیة لھم.
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  لمركز المیاه والطاقة والبیئة زیارة وفد من جامعات یابانیة

قام وفد من جامعتي كیوتو الیابانیة 

وریتسومیكان الیابانیة أمس بزیارة مركز 

المیاه والطاقة والبیئة في الجامعة األردنیة 

لمناقشة مشروع تعاون مشترك یربط 

الطاقة المتجددة بتحسین الكفاءة اإلنتاجیة 

لمیاه الشرب واألسمدة، حیث سیتم تنفیذ 

لمشروع في منطقة البحر المیت وذلك ا

   .لما تتمتع بھ المنطقة من خصائص تحقق أھداف المشروع

وأكد مدیر مركز المیاه والطاقة والبیئة في الجامعة األردنیة الدكتور خلدون شطناوي على أھمیة 

مع المشروع لما لھ من آثار إیجابیة على قطاعي الطاقة والمیاه في األردن وفتح سبل التعاون 

الجامعات الیابانیة، حیث سیتم عقد سلسلة من االجتماعات خالل الـثالثة أیام القادمة وذلك إلعداد 

  المسودة النھائیة للمشروع.

  أخبار األردنیة
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  العربیة لحمایة الطبیعة تعقد شراكة استراتیجیة مع الجامعة األردنیة

سبتمبر)، ینخرط \یلولأ ١٥أبرمت العربیة لحمایة الطبیعة اتفاقیة مع الجامعة األردنیة األحد (

في دعم البیئة المحلیة والمزارع ” العربیة“بمقتضاھا طلبة كلیة اللغات األجنبیة ضمن نشاطات 

  .األردني، وتحتسب لھم كخدمة مجتمع

وعبرت مریم الجعجع، مدیرة العربیة لحمایة الطبیعة، عن اعتزازھا بھذه االتفاقیة االولى من نوعھا، 

ة لمأسسة العالقة بین المنظمة والكلیات الجامعیة، وأضافت أن كلیة اللغات الفتة إلى أن ھناك محاول

في الجامعة األردنیة أخذت المبادرة لبناء عالقة استراتیجیة، ستتیح الفرصة لرفع الوعي بأھمیة 

  .الخدمة المجتمعیة، وضرورة الحفاظ على األرض والزراعة

ً إلى ”العربیة“األردنیة، الجھود التي تبذلھا من جھتھ ثّمن عبد الكریم القضاة، رئیس الجامعة  ، مشیرا

  .أن الجامعة ارتأت أن توقع اتفاقیة رغبة باالستفادة من خبرات المنظمة في مجاالت البیئة والزراعة

وبمقتضى ھذه االتفاقیة ستنظم ندوات وحلقات لزیادة الوعي البیئي لدى طلبة الجامعة، كما سیتم 

  .لبحوث العلمیة فیما یتعلق بالواقع البیئي في األردنتبادل المطبوعات ونتائج ا

ً، لتتمكن من العمل مع جمیع كلیات الجامعة  وتطمح العربیة من خالل ھذه االتفاقیة بالتوسع الحقا

  األردنیة.

  الغد الكتروني
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  ارادتان ملكیتان بقانوني الجامعات والتعلیم العالي
  
  
  

  قانون المعدل لقانون التعلیم العالي والبحث العلمي.صدرت االرادة الملكیة السامیة بالموافقة على ال
  

  كما صدرت االرادة الملكیة السامیة بالموافقة على معـــدل قانون الجامعــــات األردنیــــة.

 شؤون جامعیة ومحلیة

  /المدینة نیوزعمون
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  "مدرسة قفقفا الحكومیة األقل حظا" تحجز اربعة مقاعد طب
  

ربعة مقاعد طب في الجامعات حجزت مدرسة قفقفا الثانویة للبنین المصنفة ضمن فئة األقل حظا، ا
  الرسمیة ألربعة من طلبتھا المتفوقین في نتائج امتحان الثانویة العاّمة.

  
انویة العامة بفرعھ العلمي في المدرسة النائیة بمحافظة جرش،  13فمن بین  َّ طالبًا تقدموا المتحان الث

لوا إلى مقاعد الدِّراسة بالمئة، لینتق 95ر2بالمئة و 98ر9تراوحت عالمات الطلبة األربعة بین 
الجامعیة في جامعات العلوم والتكنولوجیا والیرموك والبلقاء التطبیقیة، غداة إعالن نتائج القبول 

سمیة مطلع االسبوع.   الموحد بالجامعات الرَّ
  

مدیر المدرسة عامر علي القعایمة یقول لوكالة األنباء األردنیة "بترا"، إنَّ طالب الفرع العلمي ھذا 
، لكن الالفت أن أربعة منھم حصلوا على مقاعد لدراسة 10طالبًا، نجح منھم  13ام كان عددھم الع

ِّب في ثالث جامعات حكومیة. واضاف، إنَّ عدد طلبة المدرسة  ف السابع  308الط طالب من الصَّ
بًا طال 29حتى الثاني الثانوي (التوجیھي) بفرعیھ العلمي واألدبي، وبلغ عدد طالب الفرع األدبي 

. "ھذه المرة االولى یحصل ھذا العدد من طلبة ھذه المدرسة على مقاعد جامعیة 12نجح منھم 
بتخصص الطب" یقول القعایمة، مشیرا الى أن ھذا النجاح یحسب ألولیاء األمور ومتابعتھم الحثیثة 

  ألبنائھم، جنبا الى جنب جھود الھیئة التدریسیة.
  

راسة الطب في جامعة العلوم والتكنولوجیا بعد أن اجتاز وحصل الطالب ضیاء خالد على مقعد لد
بالمئة  97بالمئة، فیما یلفت الطالب محمد یوسف الحاصل على معدل  98ر9الثانویة العامة بمعدل 

وقبل في كلیة طب جامعة الیرموك، إلى أنَّ تمیّز المدرسة على ھذا الصعید یؤكد مدى مثابرة الطلبة 
متابعة اسرھم والھیئة التدریسیة. ویقول الطالب أحمد عبدهللا إنھ حصل وعزمھم على التمیز، بفضل 

ًا  95على مقعد لدراسة الطب في جامعة البلقاء التطبیقیة بعد أن حصل على معدل  بالمئة، واصف
المرحلة المقبلة بأنھا بحاجة إلى تكثیف الجھود والمثابرة لمواصلة التمیز، في حین یعبر زید أبو 

بالمئة، والذي حجز مقعًدا لدراسة الطب في جامعة البلقاء التطبیقیة  95ر2على معدل دلبوح الحاصل 
  أیًضا، عن الفخر بھذا االنجاز الذي یرتب مسؤولیة كبیرة في األیَّام القادمة.

  
طالبا وطالبة،  51748وبلغ عدد الطلبة الذین قبلوا في الجامعات الرسمیة ضمن قائمة القبول الموحد 

  سمیة صادرة عن وزارة التعلیم العالي.حسب أرقام ر
  

طالبًا  4566طالبًا وطالبة، ومؤتة  9083طالبًا وطالبة، والیرموك  8236وقبلت الجامعة األردنیة 
طالبا وطالبة في  5564طالبًا وطالبة في جامعة العلوم والتكنولوجیا، و 4247وطالبة، وتمَّ قبول 

طالبا  3112طالبا وطالبة في البلقاء التطبیقیة و 9844، وطالبا وطالبة في آل البیت 3499الھاشمیة و
طالبا وطالبة في  1793طالب في الطفیلة التقنیة و 1804وطالبة في جامعة الحسین بن طالل و

  العلوم االسالمیة العالمیة.
  

ر وتتبع ھذه القریة لمحافظة جرش ویقدَّ  1956یشار إلى أن مدرسة قفقفا الثانویة للبنین وتأسست عام 
  نسمة بحسب أرقام رسمیة. 5711عدد سكانھا بنحو 

  ستور الكترونيالد
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  النائب مراد یكشف تجاوزات ومخالفات صارخة في جامعة الیرموك
  
  

  اكد النائب منصور مراد ان الجامعات األردنیة تعاني من أزمات ومخالفات مالیة وإداریة .
  

لرئیس جامعة الیرموك وأضاف مراد انھ تم رصد العدید من التجاوزات التي تم توثیقھا ورصدھا 
  تتمثل بمخالفتھ جمیع الشروط واإلجراءات في تعیین موظف بصورة مخالفة في الجامعة.

  
واضاف انھ أعلن في شھر أیلول الجاري قرار بتعیین اداري في كلیة القانون بدون اإلعالن عن 

بھا وتم تعیینھ عن الوظیفة حیث كان الموظف الذي تم تعیینھ قد فصل من الجامعة نتیجة ألخطاء ارتك
  طریق استثناء غیر قانوني من رئاسة الوزراء

  
وأشار إلى ان الرئیس حاول الضغط على مدیر عام القسم االثار في الجامعة من اجل تسلیم احد 
التجار "سوري الجنسیة " قطع اثار ثمینة مؤكدا على انھ یوجد العدید من الشھود قد سمعوا الرئیس 

  قائال بقولھ " خلصنا منھا " بالرغم من حاجة الجامعة لتلك اآلثار وھو یخاطب مدیر االثار
  

  ملیون دینار ٤٠واكد على ان مدیونیة الجامعة قد ارتفعت منذ تسلیم الرئیس الحالي مھماتھ لتصبح 

  سرایا
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ً ” اإلفتراءات“سنالحق ”: الیرموك“بعد مؤتمر منصور مراد ..    قضائیا

  
ك، مدیر دائرة العالقات العامة واالعالم، مخلص العبیني، إن قال الناطق الرسمي باسم جامعة الیرمو

الجامعة ستقوم بمالحقة قضائیة لكل من یسيء لصورة الجامعة وانجازاتھا وتاریخھا بشكل متعمد 
عبر وسائل االعالم ووسائل االتصال، وتستھجن الجامعة ھذا التشویھ المتعمد لمؤسسة اكادیمیة 

  وطنیة عریقة.
  

  كامل المعلومات أمام القضاء لیتسنى لھم اظھار الحق وقول كلمة القضاء. وستضع الجامعة
  

والجامعة اذ تؤكد على ترحیبھا بأي نقد موضوعي مبنى على معلومات أكیدة، وإنھا على استعداد 
  إلیضاح أي استفسار یتعلق بأي موضوع ذو صلة بجامعة الیرموك واجراء اتھا في كل ما یطرح.

  
ا جاء على لسان النائب منصور مراد في مؤتمر صحفي عقد في مكتبھ صباح وتستغرب الجامعة م

  وتصریحاتھ حول الجامعة عبر وسائل االعالم. 16/9/2019یوم االثنین 
  

وكان النائب منصور مراد اتھم بوجود تجاوزات من قبل إدارة جامعة الیرموك من بینھا تسلیم قطع 
  اتھ بعد أن كان یوجھ انتقادات.آثار، وتعیین نائب رئیس للجامعة بھدف إسك

  
وقال النائب مراد في مؤتمر صحفي عقده في دار البرلمان صباح االثنین، إن مدیونیة الجامعة 

ً أن كل المحاوالت الیجاد  40ارتفعت منذ تسلم الرئیس الحالي مھماتھ لتصبح  ملیون دینار، معتبرا
  لشت.استثمارات ترفد الخزینة الجامعة أو مصادر تمویل قد ف

  
ولفت إلى أن رئیس الجامعة لم یعتمد سیاسة ضبط االنفاق ووقف الھدر المالي، بالرغم من حصول 

  ملیون دینار من دار الحكمة لتجھیز الصیدلة الصناعیة في الجامعة. 5الجامعة على منحة تقدر بـ 
  

تھ إلى وأكد منصور أن رئیس الجامعة لم یستطع وقف التضخم الوظیفي في الجامعة لتصل نسب
برامج  جادی%، مما أدى الستنزاف جزء كبیر من میزانیة الجامعة، ولم ینجح في ا 50حوالي 

  للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم الجامعة.
  

ً قوانین وأنظمة  وأشار ً في االقتصاد اإلسالمي مخالفا ً متخصصا إلى أن رئیس الجامعة عین موظفا
 ً   بعرض الحائط نظام الخدمة المدنیة، وأسس التعیین في الجامعة. وتعلیمات جامعة الیرموك، وضاربا

  
  بین أن رئیس الجامعة ارتكب مخالفات تتمثل بما یلي: كما

  
  مخالفتھ لجمیع الشروط واإلجراءات السابقة. –
  
) من  53) من المادة ( 1)، والفقرة (14) من المادة (1، والفقرة (13والمادة  109مخالفتھ للمادة  –

  الموظفین اإلداریین والفنیین المعتمد لدى الجامعة.نظام 
  

  الغد ص:
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مخالفتھ الشروط والمواصفات الواردة في دلیل وصف الوظائف اإلداریة والفنیة المعتمد لدى  –
الجامعة لمن یشغل الوظائف اإلشرافیة، وخاصة مدیر الدائرة اإلداریة التي تشترط لمن یشغل ھذه 

عالقة بعمل الدائرة التي سیدیرھا فضال عن توفر خبرة لدیھ ال  الوظیفة أن تكون درجتھ العلمیة ذات
 3سنة في األعمال اإلداریة وان یكون قد شغل منصب مساعد مدیر لمدة ال تقل عن  15تقل عن 
  سنوات.

  
خالف رئیس جامعة الیرموك القوانین واألنظمة ومحتویات وصف الوظائف الواردة في صفحة  –
عیین مدیر الدائرة اإلداریة، كما خالف شروط ومواصفات تعیین مساعد والمتعلقة بمواصفات ت) ١٧(

  منھا.) ١٩مدیر الدائرة الواردة في صفحة (
  
أصدر رئیس الجامعة في شھر ایلول الجاري قرارا بتعیین إداري في كلیة القانون بدون اإلعالن  –

بھا، وتم تعیینھ عن طریق عن الوظیفة، حیث كان المذكور قد فصل من الجامعة نتیجة األخطاء ارتك
  استثناء غیر قانوني من رئاسة الوزراء.

  
المخالفات التي ارتكبھا رئیس جامعة الیرموك ھي ذات المخالفات التي ارتكبھا سابقا بتعیین مدیر  –

م ومخالفتھ للنظام 2004لسنة ) ٣١مكتب الرئاسة في الجامعة بمایشكل مخالفة صریحة للنظام رقم (
في  عة، فضالً عن مخالفتھ الوصف الوظائف الذي وافق علیھ مجلس الجام٢٠٠١) لسنة 43رقم (

  .٢٠١٧) لسنة 1جلستھ رقم (
  
مارس رئیس الجامعة الضغط على مدیر عام قسم اآلثار في الجامعة من اجل تسلیم أحد التجار  –

ة وھو یخاطب (سوري الجنسیة) قطع أثار ثمینة، وھناك العدید من الشھود الذین سمعوا رئیس الجامع
السوري  جرمدیر االثار العامة قائال لھ ( خلصنا یا.. ع)، وقام الرئیس بتسلیم القطع األثریة للتا

  بالرغم من أن الجامعة بحاجة إلبقاء ھذه اآلثار في متحفھا.
  

ً إلى أنھ سیعلن بالتفاصیل الكاملة حول تلك  وحذر النائب الحكومة من تسلیم أي قطع أثریة، مشیرا
كذلك “من دون علم دائرة اآلثار األردنیة، وأضاف ” مھربة من األردن“األثریة التي قال إنھا  القطع

  ”.تفاصیل االتفاقیة الباطلة بین الجامعة وتاجر اآلثار المھربة
  
خالف رئیس الجامعة نظام الموظفین اإلداریین والفنیین المعتمد لدى الجامعة والنظام المالي  –

بدعوة أصدقائھ والمشاركین ) ٢٠١٨/  ١٠/ ١ر، حیث قام الرئیس بتاریخ (المتعلق بصرف الفواتی
 مرالذي عقد تحت عنوان (المیاه عبر العصور) برغم أن تكالیف المؤت” أدومانو“في مؤتمر مجلة 

  المذكور كانت على حساب مركز عبد الرحمن السدیري الثقافي السعودي.
  
ایلول / / ٢أمناء الجامعة والمؤرخ بتاریخ (خالف رئیس جامعة الیرموك كتاب رئیس مجلس  –

الذي یدعوه فیھ لتشكیل لجنة للمراقبة والمساءلة المالیة واإلداریة في الجامعة لغایات تجید )  ٢٠١٨
للجامعة تحت  اتمبادىء وقیم الشفافة وقیم الشفافیة والنزاھة وااللتزام بالقوانین واالنظمة والتعلیم

  طائلة المسؤولیة.
  

یس جامعة الیرموك بتعیین نائب لھ بالرغم من أن النائب المعین قد أساء للجامعة وھاجمھا قام رئ –
على مبدأ المعارضة مما دفع برئیس الجامعة الى تعیینھ مقابل توقفھ عن انتقاد إدارتھ للجامعة، 

.عةبالرغم من أن الرئیس سجل ضده قضایا لدى محكمة اربد فكان التعیین على حساب الجام
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  ونا: "التعلیم العالي" یخفي النتائج الكاملة للقبول الموحدذبحت
  

أكدت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن وزارة التعلیم العالي لم تكتف بعدم عقد 
مؤتمر صحفي إلعالن نتائج القبول الموحد، بل إنھا ال تزال ترفض توزیع نسخة القرص المدمج 

)CDحد كاملة، والتي تقوم وحدة القبول الموحد سنویًا بتوزیعھا على وسائل ) لنتائج القبول المو
  اإلعالم.

  
وأشارت الحملة إلى أن عدم توزیع النتائج كاملة یجعل من السھل الطعن في مصداقیتھا، وعدم التزام 

  مجلس التعلیم العالي ووحدة القبول بمعاییر القبول والشفافیة.
  

راء من قبل مجلس التعلیم العالي، یضع عالمة استفھام كبیرة حول ولفتت ذبحتونا إلى أن ھذا اإلج
حقیقة ما تخفیھ النتائج من كوارث تنتظر الجامعات الرسمیة، في ظل األعداد غیر المسبوقة من 

طالب وطالبة على قوائم القبول الموحد،  58125المقبولین في الجامعات الرسمیة والتي وصلت 
ألف طالب وطالبة بعد إضافة قبوالت الموازي والدولي  80أكثر من وینتظر أن یرتفع العدد إلى 

% عن عدد 45واالستثناءات األخرى. ما یعني ارتفاع في أعداد المقبولین بنسبة زیادة تصل إلى 
  المقبولین في السنوات السابقة.

  
ل أكثر من وأشارت الحملة إلى أن كلیات الطب تعتبر أكبر المتضررین من ھذا اإلجراء. حیث تم قبو

طالب وطالبة على القبول الموحد في كلیات الطب الست (جامعة البلقاء، األردنیة، التكنو،  2600
طالب وطالبة  550- 450الیرموك، الھاشمیة ومؤتة)، فیما كانت ھذه الكلییات تستقبل سنویًا ما بین 

ًدا من الطلبة تزید بنسبة على القبول الموحد لكلیات الطب. وھذا یعني أن ھذه الكلیات ستستقبل أعدا
ا. وھذا العدد مرشح ألن یتضاعف بعد ظھور 400تتجاوز الـ ً % عن العدد الذي كانت تستقبلھ سابق

  نتائج القبول على البرنامجین الموازي والدولي.
  

ولفتت ذبحتونا، إلى أن أعداد المقبولین في السنوات السابقة في كلیات الطب، كانت تفوق الطاقة 
ة للطلبة، لدرجة أن الدكتور ولید المعاني وزیر التعلیم العالي الحالي، عندما كان مدرًسا في االستیعابی

مستشفى الجامعة األردنیة، اشتكى في تعلیق سابق لھ على الفیسبوك من الحجم الكبیر للمقبولین في 
یقوم  كلیات الطب، ومن معاناتھ الشخصیة كمدرس من صعوبة التعاطي مع ھذه األعداد، وإذا بھ

  شخصیًا بمضاعفتھا عوًضا عن تقلیصھا!! (مرفق صورة عن منشور الدكتور المعاني)
  

وحذرت ذبحتونا من أن البنیة التحتیة للجامعات والخدمات اللوجستیة والطاقم األكادیمي غیر كافیة 
على  الستیعاب نصف العدد الذي تم قبولھ ھذا العام. وتساءلت الحملة: "أي مستشفیات جامعیة قادرة

  استیعاب ھذه األعداد الضخمة من الطلبة؟!!"
  

كما أبدت الحملة خشیتھا من االنعكاسات االجتماعیة واالقتصادیة واألكادیمیة على المدى القریب 
والمتوسط والبعید لنتائج القبوالت الحالیة، معربة عن تخوف حقیقي من عودة العنف الجامعي إلى 

  للطلبة داخل الحرم الجامعي. المشھد في ظل ھذا االكتظاظ الكبیر
  

ولفتت الحملة إلى منشور كتبھ عمید كلیة الطب في جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور نضال یونس بدأه 
باإلشارة إلى حملة "ذبحتونا" وأكد فیھ على أن قبوالت الطب لھذا العام تجاوزت حد االشباع لما ھو 

  أبعد من ذلك بكثیر. (مرفق صورة عن المنشور)

  زاد األردن
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طالب وطالبة فى كلیة طب  377وأشار في منشور لھ على صفحتھ على الفیسبوك إلى أنھ تم قبول 

مقعد للمكرمات والكوتات ( معلمین  75البلقاء على التنافسي ھذا العام وھناك ما یقارب من 
مقعد حجزت  452جیش،صحة، عاملین) ولمن لم یحالفھ الحظ بالنجاح من السنة الثانیة.... اى ان 

  طلب لھذا العام... 918بل النظر فى طلبات الموازى التى وصلت الى ما یقارب من ق
  

وحذر یونس من أن ھذا معناه "مزید من الضغط على اعضاء ھیئة التدریس، البنیة التحتیة (قاعات، 
  مختبرات، مرافق الجامعھ المختلفة) والمسشتفیات الجامعیة الستیعاب ھذه االعداد الكبیرة".

  
لحملة تصریحھا بالتأكید على أنھ إذا كانت الحكومة جادة بقبول أعداد كبیرة من أصحاب وختمت ا

المعدالت العالیة، فقد كان األجدى بھا وقف القبول على البرنامجین الموازي والدولي وتعویض 
الجامعات الرسمیة مالیًأ نتیجة تراجع إیرداتھا من ھذه البرامج. فال یحق لوزارة التربیة تصدیر 
أزماتھا وأخطائھا الناجمة عن نتائج التوجیھي الكارثیة، إلى الجامعات، وتحمیل ھذه الجامعات عبء 

  ھذه األخطاء
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"التعلیم العالي" تَخسر أكثر من نصف المنح الدراسیة الخارجیة لھذا العام .. والجزائر توقف 
  إرسال طلبتھا لألردن!

  
) منحة طب كانت تُخصص لألردن بشكل سنوي 120ر (أكد مصدر مطلع أنھ بعد ما ألغت الجزائ

بموجب اتفاقیة التبادل الثقافي بین البلدین، فإن وزارة التعلیم العالي خسرت أكثر من نصف عدد 
) منحة الى دول 225المنح الخارجیة التي تخصص للطلبة االردنیین بشكل سنوي والبالغة باألصل (

  ید منھا الطالب ھذا العام!!! .منح یستف 105مختلفةولم یتبق منھا سوى 
  

وأضاف المصدر في تصریحات لـ"سرایا" الى أن قرار دولة الجزائر ترتب علیھ وقف إرسال 
طالب جزائریین للدراسة في الجامعات األردنیة كون االتفاقیة الملغاة ھي عبارة عن اتفاقیة تبادل 

  ثقافي للطلبة بن البلدین.
  

لضرر بالطلبة االردنیین الراغبین باالستفادة من المنح الخارجیة وبین إّن ھذه القرارات ألحقت ا
ً إلى إنھا ألحقت  وخاصة الطلبة الحاصلین على معدالت ثانویة عامة مرتفعة لھذا العام! ،مشیرا

  الضرر بأعداد الطلبة الوافدین الى األردن التي تراجعت بسبب ھذا الموضوع.
  

اإللكتروني (ضمن النشرة اإلرشادیة للطلبة الراغبین في وأشار إلى أن الوزارة ذكرت على موقعھا 
ّھ ال یوجد ترشیح للجزائر لھذا العام ألّن الجزائر لم ترسل موافقة  االستفادة من المنح الخارجیة) أن
ً إنھ لم یحدد بعد األسباب التي دفعت بالجانب  على تنفیذ اتفاقیة التبادل الثقافي لھذا العام!!! ،مبینا

ى عدم الموافقة على تنفیذ اتفاقیة التبادل الثقافي لھذا العام؟! ،متسائالً عن األسباب التي الجزائري ال
  قد تكون أّدت الى ھذا القرار الذي شكل خسارة كبیرة للطلبة األردنیین! .

  
  

ً في ھذا الموضوع  وتابع المصدر بحدیثھ لـ"سرایا" : أّن وزارة التعلیم العالي تتحمل المسؤولیة كاملة
قصیرھا في إتخاذ اإلجراءات الالزمة وحشد الجھود في سبیل الحصول على موافقة الجانب لت

  الجزائري او إقناعھ إن كان ھناك معیقات او مسببات او خالف استدعى ھذا الحال! .
  

) منحة طب من خالل المدیریات ١٢٠وأفاد أنھ كان أمام الوزارة قنوات كثیرة لتسلكھا قبل فقدان الـ(
في الوزارة والملحق الثقافي االردني الذي یتواجد في سفارتنا في الجزائر دون القیام بواجبھ المعنیة 

والذي كان من المفترض أن قام بالالزم لزیادة عدد المنح المخصصة لالردن أو الحفاظ علیھا على 
  أقل تقدیر ولیس خسارتھا!!! .

  
  

ة لتدخل وزارة الخارجیة بشكل عاجل وختم المصدر بحدیثھ لـ"سرایا" : "إن الضرورة باتت ملح
إلسعاف ھذا الملف وإعادتھ الى طاولة النقاش مع الجھات المعنیة في الجزائر من خالل التنسیق مع 
السفارتین الجزائریة واالردنیة في البلدین ،كونھ ال بد من أّن ھناك فرصة للتباحث واسترجاع المنح 

ِدت والتوافق مع الجانب الجزائري  ُق   لحل الخالفات إن وجدت .التي ف

  سرایا
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  األمیرة عالیة الطباع تكرم المشاركین في مؤتمر (األیدي الواعدة) الشبابي
  

كرمت سمو األمیرة عالیة الطباع رئیسة جمعیة األیدي الواعدة الخیریة، المشاركین في مؤتمر 
یات، وحمل عنوان (األیدي الواعدة) الشبابي، وذلك في حفل ختام المؤتمر الذي اقیم أمس قریة التحد

طالبا وطالبة من مدارس الوطنیة األرثوذكسیة الشمیساني، وراھبات  56(أنا قدوتي)، وبمشاركة 
  الوردیة مرج الحمام، السعادة، وسان جورج (لبنان)، الیوبیل، فیالدلفیا الوطنیة واألھلیة والمطران.

  
، كل من المشاركین في المؤتمر، وقدمت سمو األمیرة عالیة، شھادات المشاركة والھدایا التقدیریة

ومقدمي ورشات العمل وفریق التحدیات والمتطوعین المساعدین األستاذ عادل عودة واألستاذ عصام 
خوري وعالء عودة ویزن خوري، واإلعالمیة ریما العبادي، والداعمین كل من: بنك اإلتحاد، 

ناشیونال الینز، الدكتور رؤوف واصف الجبشي، جمعیة الكاریتاس األردنیة، شركة باسیفیك، انتر
أبو جابر، مدیرة مدرسة راھبات الوردیة/ مرج الحمام لیلیا النمري، المدیر العام لمدرسة السعادة 
الدكتور نبیل خرمان، ، ومدیري المدارس المشاركة والمعلمین المشرفین وسلمت الطالب المشاركین 

  ة عالیة الطباع، وتمنوا لسموھا دوام التوفیق.شھاداتھم، وإحتفل المشاركون بعید میالد سمو األمیر
  

وأكد مدیر عام جمعیة األیدي الواعدة األستاذ عزمي شاھین، في كلمة لھ خالل حفل الختام، أن 
شعاره "أنا قدوتي" الذي یحملھ المؤتمر، تم إعتماده لیكون طالب الیوم قدوة صالحة في عملھ ومسلكھ 

  وإنتمائھ وإخالصھ وتعاونھ ومحبتھ.
  

وتحدث في ورش العمل التي عقدت ضمن برنامج فعالیات المؤتمر كل من: اإلعالمي والشاعر 
مدیر اذاعة الجامعة األردنیة لؤي أحمد حول التوعیة اإلعالمیة، وفیما تحدث المدیر التنفیذي 
لملتقى طالل أبو غزال المعرفي فادي الداؤود عن القیادة والذكاء العاطفي، وتحدث مدیر وصاحب 

  خیم عائشة في وادي رم عبدالرحمن النوافلة تحت عنوان "قصة نجاح".م
  

وإستعرض عدد من الطالب المشاركین، الفوائد التي جنوھا عبر مشاركتھم في ھذا المؤتمر، وما 
  قدمھ لھم من أفكار بناءة من شأنھا مساعدتھم على خدمة أنفسھم ووطنھم.

  الدستور الكتروني
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  ندسیةالھ ارتفاع معدالت التخصصات الطبیة وانخفاض
  
رتفع معدل القبول الجامعي في التخصصات الطبیة من (طب وتمریض وصیدلة وطب اسنان) في ا

الجامعات االردنیة الرسمیة عن العام الماضي.فیما انخفضت معدالت القبول في التخصصات 
   .الھندسیة في كافة الجامعات أو راوحت فیھا بعض التخصصات مكانھا

  
وى جامعة العلوم والتكنولوجیا حیث ارتفعت معدالت القبول في نصف ولم یخرج عن ھذه القاعدة س

التخصصات الھندسیة ھذا العام عن العام الماضي وانخفضت في النصف االخر من التخصصات 
الھندسیة االخرى في نفس الجامعة. حیث بلغ معدل القبول لھذا العام في تخصص الطب في الجامعة 

كما ارتفع معدل القبول لتخصص طب االسنان %.1.97ماضي والبالغ %مقارنة بالعام ال 99االردنیة 
وارتفع كذلك في تخصص الصیدلة  .%العام الماضي 1.97% فیما كان  98في الجامعة االردنیة الى 

 1.95%مقارنة ب 9.96.%ولتخصص دكتور صیدلة 1.95%مقارنة بالعام الماضي  5.96الى 
  %العام الماضي

  
التخصصات الھندسیة في الجامعة االردنیة فكانت قریبة من سابقتھا العام اما معدالت القبول في  

%وھذا العام  4.94الماضي حیث بلغ معدل القبول في تخصص الھندسة المدنیة العام الماضي 
 %.4.94مقارنة مع العام الماضي % 6.94.%ومعدل القبول في تخصص الھندسة المیكانیكة 9.94

%بعدما كان للعام الماضي  7.93الجامعة االردنیة فارتفع لھذا العاماما التمریض ذكور/ اناث في 
.%وبالنسبة لجامعة مؤتھ ارتفع معدل  7.88%بعدما كان  3.92%وتمریض االناث كان  9.89

%العام الماضي كما ارتفع معدل  6.95%مقارنة ب  97القبول في تخصص الطب ھذا العام الى 
فیما انخفضت  .ھذا العام% 8.95لعام الماضي الى %ا 9.93القبول في تخصص الصیدلة من 

معدالت القبول للتخصصات الھندسیة في نفس الجامعة اذ كان معدل القبول في الھندسة المیكانیكیة 
 3.83%وكان معدل القبول في الھندسة الكھربائیة /االتصاالت  80%انخفض ھذا العام الى  6.83

%العام الماضي وانخفض ھذا العام  91ھندسة المدنیة %وكان معدل القبول في ال 80%انخفض الى 
%العام الماضي  3,96أما جامعة العلوم والتكنولوجیا فكان معدل القبول في الطب  %.9.90الى 

العام % 3.96 %وارتفع معدل القبول في تخصص طب وجراحة االسنان  6.98ارتفع ھذا العام الى 
 2.95ودكتور صیدلة  %8.94قبول الصیدلة من %ھذا العام وارتفع معدل  4.97الماضي الى 

   .%على التوالي ھذا العام 8.96%و 3.96%الى 
  

وبعكس الجامعات االخرى ارتفعت معدالت القبول في التخصصات الھندسیة في جامعة العلوم 
والتكنولوجیا في نصف التخصصات الھندسیة الموجودة في الجامعة حیث ارتفع معدل القبول في 

%العام الماضي وارتفع معدل القبول في  7.86%بعدما كان  4.93سة الكیمائیة الى تخصص الھند
.%فیما انخفض معدل القبول  5.93%بعدما كان العام الماضي  6.94الھندسة الطبیة ھذا العام الى 

في النصف االخر من التخصصات الھندسیة في الجامعة حیث انخفض معدل القبول في الھندسة 
%ھذا العام وانخفض كذلك معدل  6.92العام الماضي الى % 6.93الجامعة من  المدنیة في نفس

  %العام الماضي 7.92%بعدما كان  5.91القبول في الھن?سة المیكانیكة ھذا العام الى 
  
بعدما كان % 7.97وبالنسبة للجامعة الھاشمیة ارتفع معدل القبول في تخصص الطب ھذا العام الى  .

لھذا العام مقارنة بـ % 4.96ارتفع معدل القبول في تخصص الصیدلة الى %و 3.96العام الماضي 
وانخفض معدل القبول في التخصصات الھندسیة في نفس الجامعة حیث كان  .%العام الماضي 5.94

%كما انخفض  8.88%اصبح العام  91معدل القبول في تخصص الھندسة الكھربائیة العام الماضي 

  5الرأي ص:
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العام الماضي  %9.91%للعام الحالي مقارنة بـ  7.89سة المدنیة معدل القبول في تخصص الھند
  2.91%بعدما كان العام الماضي  3.89والھندسة المیكانیكة

.%   
  

العام الحالي  %8.80وانخفض معدل القبول في تخصص الھندسة المدنیة في جامعة آل البیت الى 
 80العام الماضي الى  %2.85 %وانخفض في ھندسة المساحة من 3.87بعدما كان العام الماضي 

% ھذا العام في نفس الجامعة. وارتفع معدل القبول في تخصص الطب في جامعة الیرموك ھذا العام 
 5.94%بعدما كان  1.96%والصیدلة ھذا العام  97%بعدما كان العام الماضي  5.97الى 

مدنیة / ادارة انشاء .%وبالنسبة للتخصصات الھندسیة انخفض معدل القبول في تخصص الھندسة ال
العام الماضي وانخفض معدل القبول في تخصص الھندسة % 4.92%ھذا العام بعدما كان  4.90الى 

%ومعدل القبول في ھندسة االتصاالت  3.91%بعدما كان  1.87المدنیة/ تكن?لوجیا البناء الى 
ب ھذا العام الى .%وانخفض معدل الحاسو2.84العام الماضي وانخفض ھذا العام الى %6.87كانت 

%انخفضت ھذا العام  5.86%العام الماضي وھندسة االلكترونیات كانت  7.87بعدما كان % 4.84
.%وفي جامعة البلقاء التطبیقیة كان معدل القبول في تخصص ارتفاع معدالت  8.82الى 

 2019/17/9صحیفة الرأي  -التخصصات الطبیة وانخفاض الھندسیة 
alrai.com/article/10502072 4/6  ارتفع العام الحالي الى  7.95دكتور الطب العام الماضي%

 7.86%العام الماضي الى  6.90.%فیما انخفض معدل القبول في تخصص الھندسة المدنیة من 97
?وكذلك  80%انخفضت ھذا العام الى  4.81%العام الحالي وھندسة المواد كانت العام الماضي 

.%وراوحت معدالت القبول في  80%اصبحت ھذاال العام  84 ھندسة المساحة والجیوماتكس كانت
جماعة الحسین بن طالل ھندسة البیئة وھندسة الحاسوب وھندسة الكیمائیة وھندسة االتصاالت 

 80والھندسة المدنیة والھندسة المیكانیكیة والھندسة الكھربائیة جمیعھا بقیت معدالت القبول فیھا 
%العام الماضي. وفي جامعة الطفیلة التقنیة انخفضت كذلك  5.80%ما عدا الھندسة المدنیة كان 

%اصبحت ھذا  9.80معدالت القبول في تخصصات الھندسة فكانت للھندسة المدنیة العام الماضي 
%في نف?  80%وراوحت باقي التخصصات الھندسیة مكانھا في معدالت القبول عند  80العام 

  الجامعة
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  ”توجیھي الدورة الواحدة“یئة أرقام القبول الموحد تكشف خط
  

  معدالت مرتفعة ال تعبر عن المستوى الحقیقي للطلبة وترحل المشكلة للجامعات
  

سیؤثر سلبا على “یؤكد أكادیمیون أن قبول أعداد تفوق الطاقة االستیعابیة ضمن قائمة القبول الموحد 
  ”.تحتیة في الجامعات الرسمیةجودة التعلیم العالي ویشكل ضغطا كبیرا على البنیتین الفوقیة وال

تشكل تحدیا اضافیا مستقبال فیما یتعلق بمدى ”ان ھذه األعداد سـ” الغد“واعتبر ھؤالء في أحادیث لـ 
  ”.توفر فرص عمل للخریجین، ال سیما أن معظمھم قبلوا في تخصصات أكادیمیة
د التي اعلنت نتائجھا وبلغ عدد المرشحین للقبول في الجامعات الرسمیة ضمن قائمة القبول الموح

طالبا تقدموا بطلبات لوحدة تنسیق القبول  54580طالبا وطالبة من بین  51748اول من امس 
  الموحد.

قبول اعداد كبیرة تفوق الطاقة “وأجمع وزیران سابقان للتعلیم العالي، طلبا عدم نشر اسمیھما، أن 
الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة التي االستیعابیة للجامعات یتعارض مع ما ورد في االستراتیجیة 

تدعو الى تخفیض اعداد المقبولین في التخصصات االكادیمیة المشبعة والراكدة في معظمھا، 
  ”.وسیكون ذلك على حساب التعلیم التقني الذي تحتاجھ البالد

اعداد من خالل قبول ” التوجیھي“ویرى ھذان الخبیران ان معالجة التضخم في العالمات في امتحان 
تفوق الطاقة االستیعابیة للجامعات رحل المشكلة الى الجامعات، وسیؤثر ھذا من ناحیة أخرى على 
ایرادات الجامعات من البرنامج الموازي، فضال عن زیادة في اعداد الخریجین في ظل نسب بطالة 

  مرتفعة وركود اقتصادي ما یفاقم أزمة الفقر والبطالة.
ة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ھاني الضمور یشیر الى أن نظام األمین العام السابق لوزار

ال ینسجم وال یتواءم مع نظام الدراسة الفصلي “الدورة الواحدة في امتحان الثانویة العامة (التوجیھي) 
، معتبرا ان من االفضل ان یكون نظام االمتحان بدورتین صیفیة وشتویة كي تستقبل ”في الجامعات

  عات اعداد الخریجین لكل فصل.الجام
ال مسوغ او مبررا اكادیمیا او تربویا للجوء لنظام الدورة الواحدة، ال سیما وان “وأكد الضمور ان 

، مقترحا أن األفضل ”الوزارة تتبع نظام الدورتین منذ سنوات طویلة ولم تظھر أي مشكلة في تطبیقھ
و إزالة الحشو في الكتب المدرسیة او تعدیل المنھاج لو تم تخفیف عدد المواد التي یمتحن بھا الطالب ا
  او اللجوء الى المسارات بدال من الدورة الواحدة.

وقال، ان محاوالت إنجاح نظام الدورة الواحدة من خالل تسھیل اسئلة االمتحان وبالتالي حصول 
ى قبول اعداد الطلبة على معدالت مرتفعة، أدى نسب نجاح عالیة واضطر وزارة التعلیم العالي ال

في معظمھا معدالت ال تعبر “كبیرة الستیعاب العدد الكبیر من الحاصلین على معدالت مرتفعة، ھي 
  ”.عن المستوى الحقیقي للناجحین

ورأى الضمور ان ھذه االعداد الكبیرة ستؤثر على جودة التعلیم العالي من حیث زیادة اعداد الطلبة 
إمكانیات االستاذ الجامعي وتوزیع االھتمام والتركیز على في المحاضرة الواحدة، والتأثیر على 

الطلبة، كما یؤثر على تدریب الطلبة ویشكل ضغطا على البنیة التحتیة القدیمة أصال في بعض 
الجامعات، الفتا الى أن كثر الكلیات المتضررة من ھذا الضغط كلیة الطب في جامعتي االردنیة 

  اء السنة التحضیریة في ھذا التخصص.والعلوم والتكنولوجیا خاصة مع إلغ
% مفاجأة لخبراء القبول والتسجیل،  97وشكل الحد االدنى لمعدل القبول في تخصص الطب 

معتبرین ان انخفاض المعدل في جامعتي مؤتة والبلقاء التطبیقیة رغم االعداد الكبیرة للحاصلین على 
ھذا التخصص تفوق بكثیر الطاقة % جاء نتیجة قبول اعداد كبیرة في  98معدالت تزید على 

  االستیعابیة للجامعات الست التي تضم ھذا التخصص.

  7الغد ص:
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ولم تعلن وزارة التعلیم العالي اعداد الطلبة المرشحین للقبول في تخصص الطب الذي كان ادنى 
  %. 99معدل للقبول فیھ في الجامعة االردنیة 

وتزید معدالتھم ” سوء اختیار“طلباتھم  وأظھرت نتائج القبول الموحد ارتفاع عدد الطلبة المصنفة
  طالبا العام الماضي. 960طالبا للعام الحالي مقابل  2331%، الى  90على 

طالبا،  289فأكثر ولم یقبلوا في الجامعات الى  95ووصل عدد الطلبة الذین حصلوا على معدالت 
  طالبا العام الماضي. 12مقابل 

تبة االولى من حیث عدد الطلبة المرشحین للقبول فیھا بـ وحلت جامعة البلقاء التطبیقیة في المر
، 4566، مؤتة 5564، الھاشمیة 8236، االردنیة 9083طالبا وطالبة، تلتھا جامعة الیرموك  9844

، 1804، الطفیلة التقنیة 3112، الحسین بن طالل 3499، آل البیت 4247العلوم والتكنولوجیا 
  طالبا وطالبة. 1793رتبة األخیرة بـ واحتلت جامعة العلوم االسالمیة الم
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 عربیات رئیساً لجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة
 
 
 

قرر رئیس مجلس أمناء جامعة العلوم اإلسالمیة سمو األمیر غازي بن محمد تعیین األستاذ الدكتور 
  البدور.وائل عربیات رئیسا لجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة خلفا لألستاذ الدكتور سلمان 

  الدستور الكتروني
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  آالف طالب وطالبة كویتیین في الجامعات األردنیة 5سفیر الكویت لدى األردن: نحو 

  
  
قال سفیر الكویت لدى األردن عزیز الدیحاني الیوم االثنین إن نحو خمسة آالف طالب وطالبة  

ؤكد متانة ما ی“ 2019كویتیین یتلقون تعلیمھم في الكلیات والجامعات األردنیة خالل العام الدراسي 
  ”.العالقات وتمیزھا السیما على الصعید التعلیمي

جاء ذلك خالل لقاء عقدتھ لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس النواب األردني مع الدیحاني لبحث 
موضوعات تتعلق بتعزیز العالقات الثنائیة ومناقشة سبل تطویرھا فضال عن تجدید التأكید بالمصیر 

  الشقیقین.المشترك الذي یربط البلدین 
للكلیات والجامعات األردنیة في مختلف التخصصات ” الریادي“وأشاد الدیحاني بالمستوى التعلیمي 

والدراسات موضحا أن قرار وزارة التعلیم العالي الكویتیة األخیر بتقلیص اعتماد الجامعات األردنیة 
  إلى خمسة جاء بشكل رئیسي إلعادة توزیع الطلبة في الجامعات.

أشاد رئیس لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس النواب األردني النائب الدكتور نضال  من جانبھ
  بین البلدین على مختلف األصعدة وفي المستویات كافة.” المتمیزة“الطعاني بالعالقات 

وناقشا خالل اللقاء حرص الحكومة الكویتیة على دعم االقتصاد األردني والمشاركة بتنمیة المشاریع 
مختلف المحافظات األردنیة وذلك عن طریق الصندوق الكویتي للتنمیة االقتصادیة الحیویة في 

  العربیة وانسجام الخطاب السیاسي بین البلدین تجاه مختلف القضایا.
وحضر اللقاء عضوي لجنة الشؤون الخارجیة النائب الدكتور إبراھیم بني ھاني والنائب منتھى 

  مجلس النواب األردني.البعول إلى جانب عدد من المسؤولین في 

  جریدة سبر الكویتیة
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  دورة تدریبیة في مجال جودة التعلیم العالي
  

نظمت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الیوم دورة تدریبیة في جامعة االمیرة 
  سمیة للتكنولوجیا بعنوان (مقیم جودة تعلیم عالي).

  
ة إن الدورة تھدف الى نشر وتجذیر ثقافة وقال رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي خالل افتتاح الدور

الجودة بین مؤسسات التعلیم العالي، وزیادة عدد الحاصلین منھا على شھادات جودة مؤسسیة 
  وبرامجیة.

  
وبین أنھ یجب تحدید المحاور الرئیسیة التي یتطرق إلیھا ضبط الجودة الشاملة في التعلیم والتي 

مج التعلیمیة، واللوائح والتشریعات، وجودة طرق التدریس، تتضمن جودة اإلدارة التعلیمیة، والبرا
  وكفایة الموارد المالیة، وكفاءة الھیئة التدریسیة واإلداریة، وجودة تقییم األداء.

  
بدوره اشار رئیس جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا الدكتور مشھور الرفاعي الى جھود الھیئة في 

الجامعات من تحقیق معاییر االعتماد، وضمان الجودة المحلیة توفیر خبراء في مجال الجودة لتمكین 
  والعالمیة، في جمیع المجاالت األكادیمیة واإلداریة.

  
وتناولت الدورة التي تستمر یومین مقدمة عن التجربة األردنیة في جودة التعلیم العالي، وآلیة 

ملیة على آلیة التقییم، واستخدام وإجراءات التقییم، على المستویین البرامجي والمؤسسي، وتطبیقات ع
  دلیل القیاس (وضع التقدیرات)، وكیفیة كتابة التقریر التقییمي.

  3/السبیل ص:7ص: دالغ
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  "األربعاء" آخـر موعـد لتقدیم طلبات االنتقـال بیــن التخصصات والجامعات
  
  
  

أعلنت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ان عملیة تقدیم طلبات االنتقال من تخصص الى اخر 
  ن جامعة الى اخرى بدأت أمس االثنین وتنتھي ظھر غد االربعاء .وم
  

واكدت الوزارة في بیان صحفي، ان عملیة تقدیم طلبات االنتقال تتم من خالل طلب إلكتروني متاح 
على الموقع اإللكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد، حیث بدات امس االثنین وتنتھي في تمام الساعة 

ً من   یوم غد األربعاء . الثالثة ظھرا
  

واضافت، أن عملیة تقدیم طلبات االنتقال االلكترونیة محصورة بالطلبة الحاصلین على شھادة 
ً للحدود الدنیا 2019الدراسة الثانویة العامة األردنیة ( ) فقط (الدورة العامة والدورة التكمیلیة)، ووفقا

  .2019/2020لمعدالت القبول التنافسیة للعام الجامعي الحالي 
  

واوضحت الوزارة، ان الوحدة ستقوم بإعالن أسماء الطلبة الذین حققوا الحد األدنى لمعدل القبول 
ً للشواغر المتوافرة في  التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبین باالنتقال إلیھ، وذلك وفقا

  التخصص ذاتھ.
  

  4/الدستور ص:5/الرأي ص:طلبة نیوز
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  » !!طلب«مقعد جامعي.. لكل 
  

  أحمد حمد الحسبان
  

مقعد جامعي لكل «إجماع المعنیین، كان القبول الجامعي ھذا العام تاریخیا، ویكاد یصل إلى حد ب
طلبا.  54448فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة والمستوفیة للشروط المعلنة ». طلب مستوفي الشروط

ً في كل الجامعات الر 51748وبلغ عدد المقبولین الذین تم اإلعالن عنھم یوم األحد  سمیة مقبوإل
،وھو السقف الذي  58125األردنیة من أصل سقف حدده مجلس التعلیم العالي ألعداد المقبولین وبلغ 

من المؤكد أن یتم الوصول إلیھ بحكم عدم اكتمال قوائم المكارم، والمقبولین من الخارج تنفیذا 
  .لالتفاقیات الثقافیة الموقعة مع الدول الصدیقة وكذلك القبول الموازي والدولي

  
،وبعض مقاعد المكارم الملكیة  2331وإذا ما أضیف لھؤالء سسیئو اإلختیار الذین وصل عددھم إلى 

من حیث المبدأ، أبدى المعنیون، سواء الطلبة أو ذویھم  .سیصل الرقم إلى نفس عدد الطلبات المقدمة
ً لمسار العملیة. فإضافة إلى أن القبول شمل كافة الطلبات ـ تقریبا ـ حص ل غالبیة المتقدمین ارتیاحا

على نفس خیاراتھم، وتراوحت معظمھا بین الخیارین األول والثاني من حیث التخصص 
  .والجامعة،وأفسح المجال امام الراغبین منھم لتقدیم طلبات االنتقال من جامعة إلى أخرى

  
ة یصنفھا إلى ھنا أحد وجوه عملیة القبول الجامعي لھذا العام، بینما الوجھ االخر یكشف عن مشكل

الكثیر من المتخصصین بأنھا إشكالیة تمس جوھر التعلیم، بحكم أنھا تتجاوز مسألة الطاقة االستیعابیة 
  .الرسمیة والمعتمدة

  
فالقراءات واألرقام ال تتوقف عند ما یراه الطلبة واولیاء األمور بأنھ حل لمشاكلھم، ذلك أن المقارنة 

من أعوام تكشف عن قفزات كبیرة في عدد المقبولین. وتؤشر  بین عملیات القبول ھذا العام، وما سبقھ
على وجود خلل معین قد تتكشف بعض عناصره على المدى المنظور. وقد ینعكس سلبا على مستوى 
الخریجین. ففي العام الفائت، حدد مجلس التعلیم العالي السقف األعلى لعدد المقبولین في الجامعات 

الف طالب وطالبة بقلیل.  32عن » الموحد«مقبولین في قائمة وزاد عدد ال« 37149«الرسمیة ب
ً. وطالت الزیادة كافة التخصصات، بما في ذلك كلیات  51لیرتفع العدد ھذا العام إلى أكثر من  الفا

 .بالمائة 400الطب، التي أشارت بعض المعلومات بخصوصھا إلى ارتفاع عدد المقبولین فیھا بنسبة 
بالمائة فأكثر  97معدالت التوجیھي، وصعوبة إقناع من حصلوا على معدل وذلك على خلفیة ارتفاع 

  بعدم إمكانیة قبولھم في ھذا التخصص
  

وھذا یعیدنا إلى المربع األول، المتمثل بارتفاع المعدالت بشكل ملموس قیاسا بكل السنوات السابقة، 
ل مع القبول بنفس المقیاس. ساعد وھو ارتفاع یعتقد أنھ دفع بالمعنیین في التعلیم العالي إلى التعام

ً من مجالس األمناء الالفت ھنا، أن  .على ذلك التعدیالت القانونیة التي ألحقت الجامعات بالوزارة بدال
لم تكشف الكثیر من المعلومات التفصیلیة عن القوائم والتخصصات واألرقام،بینما » القبول الموحد«

  فھل من توضیح؟ .أكبر من القدرة االستیعابیة للجامعاتالمعلومات المتسربة تتحدث عن قبول أعداد 

  12الرأي ص:

 مقاالت



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
28 

  
  

  أعداد غفیرة في الجامعات
  

  عمر عیاصرة
  

ببساطة ازمة العالمات العالیة في الثانویة العامة، تم تصدیرھا الى قوائم القبول، ومن ثم ھا ھي 
  ة.ترحل الى الجامعات الرسمیة، التي سیكون بانتظارھا اعداد غیر مسبوقة من الطلب

  
، ھذا الرقم یزید على »التنافس«الف طالب في الجامعات الرسمیة على حساب الرنامج العادي  58

نظیره في العام الماضي بأكثر من عشرین الف طالب، مع االخذ بعین االعتبار ان االعداد السابقة 
  كانت كبیرة ومبالغا فیھا.

  
ذا الشكل، ومن الذي سھل ھذه المعادلة، ال اعرف من ھو العبقري الذي قرر ان تزدحم الجامعات بھ

  وبتقدیري ان الدكتور ولید المعاني استسھل االمر باعتباره وزیرا لحقیبتي التربیة والتعلیم العالي معا.
” غینیس”بھذه المعادلة الفذة سیدخل األردن كتاب «الزمیل فھد خیطان تندر على ھذه االعداد قائال: 

  ».العالم یلتحق جمیع خریجیھ في الثانویة العامة بالجامعات!لألرقام القیاسیة كأول بلد في 
  

والسؤال: ھل جامعاتنا مؤھلة الستیعاب تلك االرقام، ھل ھناك ابنیة كافیة، ھل الكوادر التدریسیة 
  متوافرة للتعامل مع الجدید المزدحم، ام اننا سنستنسخ صورة الغرفة الصفیة المدرسیة في جامعاتنا؟

طالب تم قبولھم  2500انت في اعداد المقبولین في كلیات الطب، ھناك اكثر من مصیبة المصائب ك
  في الطب، ومن سخریة اللحظة ان ذلك تم بفعل سیولة العالمات العالیة في التوجیھي.

  
وزیر التربیة والتعلیم یغطي فشلھ في التعامل مع التوجیھي من خالل التوسع في القبوالت الجامعیة، 

  وت اھالي الطلبة ویتجاوز منطق التشویش والجلبة.ذلك حتى یضمن سك
  

طبعا، ھذه االعداد الغفیرة، لیست نھائیة، فھناك قوائم اخرى ستصدر، اھمھا قوائم البرنامج الموازي، 
  وبعض قوائم االستثناءات والمكرمات.

  
معدالت ما جرى یشكل نحرا لمفھوم النھضة بالتعلیم، وآثاره ستكون كارثیة على سوق العمل وعلى 
  البطالة، واكاد اجزم ان تلك االعداد الغفیرة التي ستضع رحالھا في الجامعات لم یكن مخططا.

  
اذن، ما دامت غیر مخططة، فھي اضطراریة للتغطیة على سیولة نتائج الثانویة، فحكومة الرزاز 

  ي الكثیر.تخطئ وال تعترف بالخطأ، لكنھا تغطي العثرات بقرارات تكلف الدولة والنظام التعلیم
  
  
  
  
  
  
  

  2السبیل ص:
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نفى مسؤول رفیع المستوى في وزارة التربیة والتعلیم أن یكون ھناك استقاالت تلقتھا مدیریات 
التربیة سواء في العاصمة عمان أو في باقي محافظات المملكة من أي معلم أو معلمة، في أعقاب 

عزم المعلمین تقدیم استقاالتھم بسبب تلویح نائب نقیب المعلمین القائم بأعمال النقیب ناصر النواصرة 
االعتداءات التي تعرضوا لھا أثناء اعتصامھم بالقرب من الدوار الرابع قبل نحو عشرة أیام. وكان 
وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني أوعز لمدراء التربیة 

  والتعلیم بقبول أي استقالة من أي معلم.
  
  

تلقى وزیر المالیة عزالدین كناكریة اقتراحا من أصحاب االراضي التي استملكتھا الحكومة ولم 
یتسلموا مستحقاتھم المالیة (التعویضات) بدل االستمالك، وذلك بأن تشتري البنوك التجاریة ھذه 

لتعویضات، كذلك المطالبات المالیة، على أن تستفید البنوك من الفوائد البنكیة المتعلقة بتأخیر دفع ا
  یتمكن المواطنون من الحصول على سیولة لتسییر أعمالھم.

  
  

عقب تراجع والئم طعام الغداء المرتبطة بالوفاة في الیوم األول أو یوم الدفن، طالب ناشطون في 
السلط بإلغاء تناول طعام الغداء لمناسبات الزفاف جراء كلفتھا المرتفعة جدا، وقصر االحتفال على 

  " أو سھرة تسبق یوم "الفاردة" أو استقبال العروس، وتضمین ھذا االتفاق بوثیقة شعبیة."تعلیلة
  

نشرت وزارة الصحة أمس إعالنا في الصحف المحلیة لموظفین فقدوا عملھم بالوزارة جراء غیابھم 
لمدة عشرة أیام متصلة، كان من بینھم أحد األطباء الذي صدر قرار فصلھ بتاریخ الثاني من تموز 

 یوما. 14الماضي أي قبل نشر اإلعالن وإبالغھ بالصحف بمدة شھرین و 

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


