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 الشهر المقبل 21طلبة االردنية ينتخبون اتحادهم 
 

ة الجامعة عزمي محافظة، ان انتخابات اتحاد طلب.اعلن رئيس الجامعة األردنية د -امان السائح 
ستجري في التاسع عشر من شهر نيسان المقبل، وفقا لتعديالت بسيطة فنية ستطرأ على التعليمات 

وكشف محافظة في تصريحات . سيتم بحثها من قبل مجلس الجامعة خالل األيام القليلة المقبلة 
لن بداية األسبوع ان أمور اجراء االنتخابات وتفاصيل الترشيح والدعاية االنتخابية ستع« الدستور«لـ

ولم ينف محافظة . المقبل تمهيدا للبدء باجراءات االنتخابات وفتح المجال للطالب الراغب بالترشح
احتمالية ان تكون االنتخابات الحالية الكترونية، مؤكدا ان جعلها الكترونية مرتبط بضمان السرية 

لنظام ، مشيرا الى ان تلك األمور من التالعب با« الهاكرز»والنزاهة وعدم التدخل او قيام أي من 
 .سيتم بحثها وترتيبها خالل األسبوع المقبل وليتم اإلعالن عن التفاصيل بشكل واضح ويسير

 
وأشار محافظة الى ان الهيئة اإلدارية التحاد الطلبة كانت قبل فترة تطالب بعدم اجراء انتخابات للعام 

لطلبة وأعضاء االتحاد، وكان القرار بالمضي الحالي، لكن عمادة شؤون الطلبة استمزجت اراء ا
 .الجراء انتخابات سنوية كما هو معمول به ضمن التعليمات داخل الجامعة
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برنامج تدريبي للعاملين بتقديم الدعم النفسي االجتماعي لالجئين السوريين في 
 "األردنية"

 
تعتزم الجامعة  -محمد المبيضين 

نفيذ برنامج تدريبي متقدم األردنية ت
للعاملين بتقديم الدعم النفسي االجتماعي 

 .لالجئين السوريين في األردن
 
والبرنامج الذي تنفذه كلية التمريض  

بالتعاون مع مركز االستشارات والتدريب 
في الجامعة بدعم من الوكالة األلمانية 

منظمات المحلية والدولية العاملة مع يهدف إلى إعداد موظفي المؤسسات وال( GIZ)للتعاون الدولي 
الالجئين السوريين في األردن لتمكينهم من تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي المتطورة لهم من 

 .أجل تعزيز المنعة النفسية للنازحين والالجئين والسكان األردنيين 
  

المحتوى التدريبي للبرنامج  وخالل ورشة العمل الخاصة التي عقدت في الجامعة اليوم لبحث ومناقشة
أكد نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات العلمية والصحية الدكتور زيد بقاعين أهمية البرنامج 
الذي يساند الجهود اإلنسانية لمعالجة الوضع الصعب لالجئين السوريين، مشيرا إلى األعباء التي 

ئين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم من تعليم تحملها األردن في استضافة أعداد كبيرة من الالج
 .وصحة وخدمات ورعاية اجتماعية 

  
وأعرب بقاعين في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الورشة نيابة عن رئيس الجامعة عن تقديره لجهود 

لدعم ودعم الوكالة األلمانية للتعاون الدولي في دعم تنظيم البرنامج الذي سيسهم في تطوير خدمات ا
 .النفسي واالجتماعي لالجئين السوريين

   

 طلبة نيوز -6الغد ص  -33الرأي ص 

 35/5/3545الثالثاء                                                                       أخبار األردنية                    -حمرين نيوز
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بدورها عرضت مديرة المشروع المختص بالدعم النفسي االجتماعي وتخفيف الصدمة في الوكالة 
األلمانية الدكتورة كرستين مولر أهداف البرنامج الذي يمكن المتدربين من مساعدة الالجئين على 

 .اتهم األصليةمواجهة متغيرات حياتهم االجتماعية في مجتمع
 

وأعربت مولر عن شكر الوكالة األلمانية وتقديرها للجامعة األردنية على دعمها في إعداد البرنامج 
 .التدريبي لخدمة الالجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء

   
وأشارت عميدة كلية التمريض في الجامعة الدكتورة منار النابلسي إلى اهتمام الكلية بالتعاون مع 

لوكالة األلمانية إلنجاح البرنامج انطالقا من فهمها العميق بمساندة الجهود اإلنسانية لمساعدة ا
 .الالجئين السوريين الذين واجهوا تحديات حياتية مؤلمة في بلدهم سوريا

  
وأشارت النابلسي إلى النشاطات التي تقوم بها الكلية لخدمة األشقاء الالجئين السوريين معربة عن 

 .في عودة األمن واالستقرار للقطر السوري الشقيقأملها 
   

وأوضح مدير مركز االستشارات والتدريب في الجامعة الدكتور سائد صالحية استعدادات المركز 
الستضافة البرنامج التدريبي مؤكدا وضع جميع اإلمكانات إلنجاحه في ضوء اهتمام إدارة الجامعة 

 .لداعمة لالجئين السوريينبمساندة المنظمات والهيئات الدولية ا
   

وتضمن برنامج الورشة التي شارك فيها خبراء وقيادات من مؤسسات أردنية وهيئات ومنظمات دولية 
صياغة ووضع األسس والمعايير العلمية  للبرنامج التدريبي للعاملين في تقديم الدعم النفسي 

ي الجامعة األردنية في شهر تموز من واالجتماعي والمجتمعي لالجئين السوريين الذي يبدأ أعماله ف
 العام الحالي  
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 تحتفي باليوم العالمي للعمل االجتماعي" األردنية"
 
 

احتفل قسم العمل االجتماعي  –هبة الكايد 
في كلية اآلداب في الجامعة األردنية اليوم 
بالشراكة  مع مركز تنمية وخدمة المجتمع 

لخدمة في الجامعة وجمعية رابطة ا
االجتماعية باليوم العالمي للعمل االجتماعي 
بحضور وزيرة التنمية االجتماعية هالة 

 .لطوف
  

وعقب مراسم االحتفال وقع رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة مذكرة تفاهم مع الوزارة تهدف إلى 
الجتماعية مهننة العمل والخدمة االجتماعية من خالل اشراك أكبر عدد من الطلبة في الخدمة ا

 .وتدريبهم وتعزيز روح التطوع لديهم
  

وأكد محافظة أن المذكرة ستعمل على تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة عبر إفساح 
الطريق أمامهم بتحرير طاقاتهم اإلنسانية الكامنة وتحديدا طلبة العمل االجتماعي واإلرشاد وعلم 

 .النفس وعلم االجتماع
  

نحن نشاطر األسرة الدولية احتفاالتها باليوم العالمي للعمل االجتماعي تحت شعار و "وقالت لطوف 
دور العمل االجتماعي في التغييرات المناخية؛ نسعى لتوظيف العمل االجتماعي بوصفه أداة فعالة 
للتعامل مع التحديات والتغيرات المناخية عبر ربط األهداف المؤسسية والوطنية باألهداف العالمية 

 ".لتنمية المستدامةل
  

 أخبار األردنية -السوسنة -33الرأي ص 

 35/5/3545الثالثاء                                                                                                               ز طلبة نيو
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وأشارت إلى أن الوزارة وقعت أخيرا اتفاقية مع االتحاد األوروبي للسير قدما بمهننة العمل 
االجتماعي، وانبثق عن هذه االتفاقية تطوير ميثاق أخالقي للعمل االجتماعي، مؤكدة نهج األردن 

 .العمل والخدمة االجتماعيةالحقوقي العالمي في ترسيخ بدائل الرعاية المؤسسية ومختلف ميادين 
من جهتها أعربت رئيسة قسم العمل االجتماعي وجمعية رابطة الخدمة االجتماعية الدكتورة لبنى  

عكروش عن أملها في تطوير برنامج أكاديمي للدكتوراة في العمل االجتماعي، مشيرة إلى أهمية هذا 
المجال بمختلف المواقع  التخصص في نظام ديوان الخدمة لتسهيل عمل الخريجين في هذا

 .والمؤسسات المجتمعية ذات العالقة
بدورها عرضت مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة رانية جبر ألهمية مأسسة العمل  

االجتماعي والتطوعي بالجامعات األردنية، الفتة إلى أهمية أن تعزز الوزارة جهودها لتأطير وتنظيم 
 .العمل االجتماعي في المملكة

عرض رئيس " دور العمل االجتماعي في مجال رعاية الطفولة"وفي محاضرة تخللت الحفل بعنوان  
قسم األحداث في وزارة التنمية االجتماعية صايل الناصر دور مديرية األحداث واألمن المجتمعي في 

ا الفعال في حماية األحداث من المشاكل االجتماعية التي أدت إلى مخالفتهم القانون، مستشهدا بدوره
توفير بيئة سليمة وصحية داخل الدور التي تشرف عليها المديرية والحد من الظواهر االجتماعية 
السلبية المؤثرة على حقوق األطفال، إلى جانب اإلسهام في تطوير التشريعات والقوانين التي تسهل 

 .اندماج الحدث في المجتمع وتسهم بتأهيله وتهيئته للمستقبل
حدثت مديرة مركز الملكة رانيا لألسرة والطفل في مؤسسة نهر األردن غادة أبو الروس من جانبها ت

حول أهمية برنامج حماية الطفل في زيادة فاعلية األسر في المناطق المكتظة واألقل حظا بتمكينهم 
من مفهوم ومهارات حماية الطفل من اإلساءة بطرق عملية باستخدام أساليب مبتكرة، مركزة على 

رة تفعيل دور تلك األسر في المجتمعات المهمشة لتلعب أدوارا ديناميكية في تنشئة أطفالها من ضرو 
جهة ونشر المعرفة حول مفاهيم الحماية بين العاملين في المؤسسات والمهنيين لتبني ممارسات 

 .تنموية وتربوية حديثة وبعيدة عن العنف من جهة مقابلة
قصير عن القسم عرضته الدكتورة رهام أبو غبوش، وفقرة موسيقية واشتملت فعاليات الحفل على فيلم 

على العود قدمتها الدكتورة داليا صبري، وسكتش مسرحي يوضح طبيعة العمل االجتماعي وأهميته 
على الفرد والمجتمع، إضافة إلى عدد من الفقرات بمناسبة يوم األم وذكرى معركة الكرامة اشتملت 

 .تاب وحملة للتبرع بالدمعلى بازار خيري ومعرض للك
   

 

 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 توقعان مذكرة تفاهم" األردنية"و" التنمية"
 

وقعت وزارة التنمية االجتماعية والجامعة االردنية امس مذكرة تفاهم، لمهننة العمل والخدمة 
االجتماعية، وذلك على هامش االحتفال باليوم العالمي للعمل االجتماعي الذي احتضنته كلية اآلداب 

 .امعةبالج
وتهدف االتفاقية التي وقعتها وزيرة التنمية هالة لطوف ورئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة، الى 

 .تعزيز روح المسؤولية المجتمعية للطلبة عبر افساح الفرص امامهم
دور "تحت شعار " يوم العمل االجتماعي"ونحن نشاطر االسرة الدولية احتفاالتها بـ"وقالت لطوف، 

، نسعى لتوظيف العمل االجتماعي بوصفه أداة فعالة "تماعي في التغييرات المناخيةالعمل االج
للتعامل مع التحديات والتغيرات المناخية عبر ربط االهداف المؤسسية والوطنية باألهداف العالمية 

 ".للتنمية المستدامة
ا بمهننة العمل وأشارت الى ان الوزارة وقعت أخيرا اتفاقية مع االتحاد االوروبي للسير قدم

 ".االجتماعي، انبثق عنها تطوير ميثاق اخالقي للعمل االجتماعي
من جهتها أعربت رئيسة قسم العمل االجتماعية بالكلية الدكتورة لبنى عكروش، عن املها بتطوير 

 .برنامج اكاديمي للدكتوراة بالعمل االجتماعي
جبر، ألهمية مأسسة العمل االجتماعي وعرضت مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة رانية 

 .والتطوعي بالجامعات
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 "األردنية"وفد من السفارة األمريكية يزور 
 

بحث نائب رئيس  –الصبيحي  سهى 
الجامعة األردنية لشؤون الكليات 
اإلنسانية الدكتور أحمد مجدوبة لدى 
لقائه وفدا من السفارة األمريكية ضم 

الملحق الثقافي جون كال من مساعد 
حشمة، وخبيرة التفاعل المجتمعي 
اليزابيث ستورم، سبل تعزيز  التعاون 
المشترك بين الطرفين في المجاالت 

 .الثقافية والتعليمية
وبحث الوفد خالل اللقاء الذي 

حضرته مديرة وحدة المكتبة الدكتورة نشروان طه، إمكانيات التعاون المستقبلي مع مكتبة الجامعة 
 .بل دعمها وتطويرهاوس

مجدوبة، مرحبًا بالوفد، أشاد بالتعاون الثقافي والعلمي المستمر بين الجامعة والسفارة األمريكية والدور 
الذي تلعبه الزاوية األمريكية الموطنة في الجامعة في توسيع آفاق الطلبة وانفتاحهم على العالم 

 .الخارجي
ارة هو بحث توسيع التعاون مع الجامعة ليشمل المكتبة، وقال مجدوبة عقب اللقاء أن الهدف من الزي

نظرًا ألهمية وحيوية الخدمات التي تقدمها للطلبة والمجتمع المحلي، وذلك من خالل تقديم الدعم 
قامة النشاطات الثقافية المشتركة، واإلسهام في بناء قدرات العاملين فيها  .الفني، وا 

رافقها وقاعاتها المختلفة وجال في المعرض الوثائقي وزار الوفد الضيف المكتبة واطلع على م
التاريخي المصور الذي يعرض أحداثا مهمة من التاريخ الوطني األردني، كما قدمت طه للوفد 
عرضا تعريفيا تضمن رؤية وأهداف المكتبة وأهم إنجازاتها باإلضافة إلى مشاريعها القائمة كمشروع 

 والرسائل الجامعيةاألرشفة اإللكترونية للصحف اليومية 
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 تحتفي بيوم الشعر العالمي« األردنية»

 

احتفاًء بيوم الشعر العالمي ينظم قسم اللغة العربية وآدابها في كلية اآلداب في الجامعة األردنية في 
العاشرة من ضحى اليوم عددا من الفعاليات تحت عنوان القدس في المشهد الشعري العربي في 

لتقديم أوراق ومداخالت عن القدس في الشعر القديم و ( 00 -01)ولى منهما جلستين تخصص األ
دارة د. أسماء جاد اهلل سالم. إبراهيم خليل ودة. الحديث، يشترك فيها كل من د  . سامي عبابنة. وا 

 
علي البتيري، إبراهيم : لقراءات شعرية لكل من( ظهرا 0 –00)وتخصص الجلسة الثانية من 

د، مها العتوم، عبداهلل أبو شميس، نضال القاسم ورنا بسيسو، وستجري الفعاليات الكوفحي، لؤي أحم
 .في مدرج الكندي
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 في الجامعة األردنية« أنا هنا»تخريج الدورة الثانية لمشروع 

 

 

 

محافظة رئيس  تزامنا مع احتفال الجامعة األردنية بيوم المرأة العالمي، رعى االستاذ الدكتور عزمي
للتوجيه « أنا هنا»الجامعة األردنية اطالق يوم التوجيه المهني وحفل تخريج الدورة الثانية لمشروع 

 .المهني لإلناث في الجامعة األردنية بحضور الدكتور طالل أبوغزالة
مع ويتم هذا المشروع الذي ينفذه مركز دراسات المرأة في الجامعة، وعلى مدار عام كامل بالتعاون 

المنفذ من ( EconoWin)برنامج تمكين المرأة اقتصاديا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 (.GIZ)قبل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 

وخالل الحفل أكد الدكتور طالل أبوغزالة أن أبرز ما يميز عصر المعرفة أن الجميع فيه متساوون، 
نما تحتاج إلى تعليم نفسها بنفسها من فال يوجد مكان للجندرية، وال تحتاج  المرأة فيه إلى التمكين، وا 

خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسير في مسار االختراع واالبتكار، والتوجه لتكون واحدة 
بصفتي عامل معرفة، يشرفني دعم المرأة على الدوام، »وقال أبوغزالة . من قادة العالم المعرفيين

ة واحدة على األقل في المستقبل من قادة عصر المعرفة، إذ إن جميع رواد المعرفة داعيا لتكون سيد
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رجال، في حين أن االختراع واإلبداع ال يقتصر على جنس أو بلد، فهو متاح للجميع، ولكنه يحتاج 
 .«إلى قرار من الفرد نفسه

رأة في الوقت الحالي تحتاج وأشاد بجهود مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنية، مشيرا إلى أن الم
من هذا المركز للتركيز على دور المرأة في البيئة الرقمية في ظل المساواة الرقمية، ومنحها فرصة 

 .التعلم الذاتي، لتواكب عصر المعرفة وتصبح جزء منه
وأعرب أبوغزاله عن سعادته ليكون الداعم األول للمرأة، خاصة وأن اإلداري الثاني في مجموعة 

من موظفي المجموعة % 01أبوغزاله المنتشرة في جميع دول العالم، هي امرأة، وأن ما نسبته  طالل
هن من اإلناث، مشيرا إلى أنه يعمل باستمرار على تمكين المرأة اقتصاديا من خالل تشغيل المرأة 
وخاصة التي تعيش في فلسطين تحت االحتالل، من خالل تشغيلها بالخدمات التي توفرها 

 .عة، ويمكن أن تنجزها رقميا من منزلها، كالترجمة على سبيل المثالالمجمو 
وأكدت الدكتورة عبير دبابنة مديرة مركز دراسات المرأة، في كلمة القتها في حفل التخريج اعتزاز 
الجامعة األردنية بهذا البرنامج الريادي الذي يعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل محققا 

 .لتعليمية ليستفيد الوطن من طاقات أبنائهبذلك الرسالة ا
اذ يعمل  EconoWinونوهت دبابنة إلى أن البرنامج جاء كثمرة شراكة ما بين المركز وبرنامج ال

على توسيع الخيارات المتاحة أمام الطالبات لينلن بعدالة وحرية ومساواة حقوقهن في فرص العمل 
من . ات في إطار سعيهن لتحقيق تطلعاتهن المهنيةحيث يتم تقديم الرعاية والتوجيه لتلك الطالب

إلى أن العديد من الخريجات  EconoWinجانبها أشارت هيلداغارد فوغلمان مديرة برنامج ال
الجامعيات يواجهن في أجزاء متعددة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عددًا من التحديات 

لصور النمطية، وعدم حصولهن على التوجيه الوظيفي التي تشمل المعيقات االجتماعية والثقافية، وا
 .أو وصولهن إلى الشبكات المهنية كما هو المفروض
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 الجامعات الفائزة بجائزة الحسن للتميز العلمي
 

أعلنت األمانة العامة للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا نتائج جائزة الحسن بن  -سرى الضمور
 .التقني العلمي والُمخصصة هذا العام لمؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم للتمّيز طالل

 
أنشاء » دينار عن مشروع(  0111)وحازت جامعة العلوم والتكنولوجيا الجائزة االولى وقيمتها 

العابرة للحدود،  وتطوير مختبر تشخيصي مرجعي وطني في الجامعة لألمراض الحيوانية
 .«ت حديثة الوالدةواإلجهاضات والوفيا

 
توصيل  تطوير طرق»دينار مناصفة بين جامعة البترا عن مشروع (  0111)والجائزة الثانية وقيمتها 

 .«مركز الخاليا الجذعية»، والجامعة األردنية عن مشروع «األنسولين بالفم
 

ضانة ح» دينار مناصفة بين الجامعة الهاشمية عن مشروع(  0111)والجائزة الثالثة وقيمتها 
كلية البترا للساحة  دور»، وجامعة الحسين بن طالل عن مشروع «الجامعة األكاديمية النموذجية

 .«واآلثار في الكشف عن اإلرث الحضاري األردني وتقديمه للعالم
 

من قبل  مشروعاً (  50)وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب الجائزة في األمانة العامة للمجلس 
 .بالتعليم العالي مؤسسة ُتعنى(  01)
 

للعلوم  وسيتم تكريم الفائزين في حفل ُيقام تحت رعاية األمير الحسن رئيس المجلس األعلى
 .الثقافي الملكي الساعة الحادية عشرة صباحا في المركز 5102/1/0والتكنولوجيا، يوم الخميس 

 
 

 

 

 

 شؤون جامعية ومحلية
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 "ن بن طاللاليرموك والتكنولوجيا والحسي"ارادة ملكية بتعيين رؤساء جامعات 

 
صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الدكتور صائب خريسات رئيسًا لجامعة العلوم 
والتكنولوجيا والدكتور زيدان كفافي رئيسًا لجامعة اليرموك والدكتور نجيب ابو كركي رئيسًا لجامعة 

استنادًا ألحكام المادة  5102آذار  02الحسين بن طالل لمدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ 
( ب/05)وتعديالته والمادة  5112لسنة ( 50)من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 0/أ/0)

 .وتعديالته 5112لسنة ( 51)من قانون الجامعات األردنية رقم 
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 منحة مقدمة من هنغاريا 011طالب يتنافسون على  0011
 

طالب وطالبة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  0211عدد المتقدمين الى البعثات الهنغارية  بلغ
 .العليا، بحسب مدير البعثات واالتفاقيات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمود القيسي

طبقت عليهم وقال القيسي في تصريح لوكالة االنباء االردنية اليوم االثنين، ان هؤالء الطلبة ان
 .منحة 111الشروط التي وضعتها الحكومة الهنغارية، مشيرا الى ان هؤالء الطلبة يتنافسون على 
 5102-5102واضاف ان االمتحان االول للطلبة المتقدمين لالستفادة من هذه المنح للعام الدراسي 

موضحا ان االمتحان الشهر الحالي الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي،  52سيعقد يوم الخميس 
 .الثاني سيعقد في نهاية شهر نيسان المقبل من قبل لجنة من الحكومة الهنغارية

واشار القيسي الى ان االمتحان الثاني يتضمن امتحانا تحريريا للطلبة في مسار البكالوريوس وللطلبة 
 .الدراسات العليا مقابالت شخصية عبر االنترنت

لبكالوريوس في التخصصات الطبية لهذا سيكون التركز في وبين ان معظم المنح في مسار ا
 .االمتحان التحريري للطلبة على مواد الفيزياء والكيماء والرياضيات 

وبين ان امتحان مستوى اللغة االنجليزية سيعقد في الجامعة األردنية، داعيا الطلبة الى احضار رقم 
المحدد بنصف ساعة، وكل من لم يحضر الطلب وهوية االحوال المدنية، والحضور قبل الموعد 

 .يعتبر مستنكفا ويفقد حقه بالترشيح للمنح
وقال ان في حال حصول الطالب على منح فان الحكومة الهنغارية تتكفل بدفع جميع الرسوم الدراسية 

وأشار القيسي الى أنه يشترط . ومخصصات شهرية اضافة الى توفير سكان وتأمين صحي للطالب
يكون أردني الجنسية وأن يكون متقدما بطلب منحة إلكترونيا لدى الجهات المانحة  في المتقدم ان

وانطبقت عليه جميع الشروط، مؤكدا ان سيتم ابالغ الطلبة بقبولهم او رفضهم مباشرة من الجامعات 
 .والجهات الهنغارية، دون اي تدخل من الوزارة 
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 "وجيهيالت"تطلق حملة لتجميد تعديالت " ذبحتونا"
 

امس حملة لجمع التواقيع لمطالبة وزير " ذبحتونا"أطلقت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة 
الحالي حول  01بقرار لجنة التربية الصادر يوم " وقف أو تجميد العمل"عمر الرزاز، بـ. التربية د

اعتبارًا من العام  التوجيهي، إضافة إلى وقف العمل بالدورة الواحدة لالمتحان المفترض البدء بها
 ".الدراسي القادم

ودعت الحملة الى تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم العالي ومختصين وتربويين ونقابة 
المعلمين ولجنتي التربية في مجلسي النواب واألعيان، تكون مهمتها وضع آليات محددة لتطوير 

 .التوجيهي ضمن المقترح
القها يستهدف معلمين وأكاديميين وتربويين وناشطين ممثلين وحسب بيان للحملة امس، فان إط
بعد حجم اإلرباك والفوضى التي نتجت عن قرار مجلس التربية "لمؤسسات المجتمع المدني، وذلك 

حول التوجيهي، بجعل المواد العلمية اختيارية للفرع العلمي، والمواد األدبية اختيارية للفرع األدبي، 
م يتم إقراره بالتوافق مع وزارة التعليم العالي ولجنة القبول الموحد، ما يفقد هذا خاصة أن هذا القرار ل

 .، بحسب الحملة"القرار أي قيمة عملية أو علمية له
كما أعلنت الحملة أنها بصدد تقديم مقترح تفصيلي آلليات تطوير التوجيهي تأمل أن يسهم باالرتقاء 

وبما يخدم ويسهم "لتي تم تقديمها من قبل المعنيين، بهذه المنظومة، ويراعي كافة المالحظات ا
 ".بتجنب كافة األخطاء والعثرات التي صاحبت قرار مجلس التربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35/5/3545                                             الثالثاء                                         0األنباط ص  -الغد االلكتروني 
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 خريجو الطب
 

 محمد طالب عبيدات. د
 

والتكنولوجيا  ردنيةألهنالك ست جامعات تمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة في األردن هي ا
شمية واليرموك والبلقاء التطبيقية، وهنالك اآلالف من الطلبة يتابعون دراستهم في الخارج، ومؤتة والها

والسوق المحلي بدأ يغرق بالخريجين لهذه المرحلة وهنالك زيادة في العرض على الطلب، ولذلك 
 :قةهنالك تنامي للعاطلين عن العمل في مرحلة البكالوريوس رغم الحاجة لإلختصاصات العليا والدقي

وفق معادلة العرض والطلب  ردنألمهنة الطب رسالتها إنسانية وهي مطلوبة كثيرًا في ا. 0
 عدادألالناجح بالقوى البشرية، لكن التعليم فيها بحاجة لتنظيم ووضوح أكثر من حيث ا ستثمارإلوا

 .المطلوبة لسوق العمل ونوعية الخريج
رج بجامعات ذات مستويات متدنية جدا، هنالك اآلالف من طلبة الطب الذين يدرسون في الخا. 5

منذ مدة أن نفتح  ولىألوحتى معدالت هؤالء الطلبة في الثانوية العامة بحدود الجيد وليست متميزة، وا
 .ارجفرص التعّلم داخل الوطن للمعدالت العالية ممن ال يستطيعون أو يقتدرون الدراسة بالخ

المالية وبذات الوقت ال ننكر إستفادتهم في قضايا  دراسة الطلبة بالخارج فيها إستنزاف للموارد. 0
 .تعليمية أو ثقافية او غيرها، لكن مبدأ تكافؤ الفرص مطلوب

ربما يغرق تخصص الطب في الخمس سنوات القادمة بالخريجين عددًا من غير كفاءة كنتيجة . 1
لمستوى المطلوب لعدم تنظيمة وخصوصًا من أصحاب المعدالت المتدنية والدارسين بجامعات دون ا

 .سواء العربية أو غير العربية
ربما تتطلع الحكومة لفتح كليات طب في معظم الجامعات الرسمية وكذلك الجامعات تتطلع لذلك . 0

لغايات تحسين أوضاعها المالية وكأن ذلك دعم غير مباشر للجامعات، لكنه في ذات الوقت إغراق 
 حلالتي فيها كليات الطب، وكأننا ن خرىأللجامعات اوسيؤثر على مدخوالت ا طباءأللسوق العمل با

 .مشاكل مالية للجامعات على حساب الجامعات الناجحة

 مقاالت

 35/5/3545الثالثاء                                                                                                                   وزطلبة ني
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نعتز بخريجي جامعاتنا من كليات الطب فهم حققوا نتائح عالمية متميزة وتبوأوا أعلى المراتب . 0
م وبين سندان ونحن بين مطرقة أعداد الخريجين وعدم تنظيم سوق العمل والحاجة له كاديمية،ألا

 .نوعية الخريحين في الداخل والخارج
نحتاج لقرارات جريئة وسريعة لضبط دراسة الطب بخصوص المعدالت ونوعية الخريج والحاجة . 0

الحقيقية وحتى أخالقيات المهنة بالتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ونقابة 
 .األطباء

التي نعتز بها ومجلس التعليم العالي ووزارة الصحة والجامعات  طباءألنعول على نقابة ا. 2
أن يمتلكوا روح المبادرة والتشاركية والهم الوطني المسؤول في هذا  عزاءألا صدقاءألورؤسائها ا

 .الصدد
نتطّلع لخطة عّمل واقعية وعملية لتنظيم سوق العمل في مسألة العرض والطلب لدراسة مهنة . 2

 .المحلي واإلقليمي لهاالطب وحاجات السوق 
ال نريد أن نبقي دراسة الطب مفتوحة على الغارب دون تنظيم لحاجات حقيقية لسوق : بصراحة

من خالل ضبط مدخالت  نسانيةإلالعمل، ونحتاج لضبط لنوعية الخريج لهذه المهنة الشريفة وا
أو توزيعات غير كلياتها وتقدير الحاجات الواقعية لها، فالمسألة ليست إسترضاءات أو عطايا 

 .وهناك هنامدروسة 
 الوطن الجميل والتعليم النوعي صباح
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 تغّير العقلية الشعبية تجاه التعليم التقني...البلقاء التطبيقية
 

 ناصر إبراهيم الشرعه. د
 

ر تلك منذ سنوات والنداء يطلق تلو النداء لتشجيع التعليم التطبيقي والتقني؛ لكن لألسف لم نقطف ثما
إال الُمكَره الذي ال يؤهله معدله لغير ( دبلوم/ التعليم التقني)النداءات، ولم يكن يتجه إلى هذا المجال 

ذلك، وبالمقابل نرى التهافت على التعليم األكاديمي، وتتكبد األسر باهظ التكاليف في سبيل حصول 
لينضم بعدها إلى طوابير  إبنها على شهادة البكالوريوس في التخصصات األكاديمية المختلفة؛

المتعطلين، منتظرا أن يحالف الحظ طلبه المتكدس في ديوان الخدمة المدنية من بين ما يزيد على 
 .ثالثمائة الف طلب، وتمر السنوات وتتعطل الطاقات، وتتالشى األحالم، ويهبط مستوى الطموح

تفضل التعليم النظري على التقني صحيح أن لذلك أسباب كثيرة منها حب لأللقاب األكاديمية، وعقلية 
توارثناها منذ أيام الفلسفة األفالطونية التي تعلي من شأن التأمل والتنظير، وتقلل من شأن العمل 
واإلنتاج، لكن أيضا هنالك أسباب أخرى أدت لهذه النتيجة، أهمها أن تلك النداءات إلى التعليم التقني 

تقول للطالب توجه إلى التعليم التقني وبعدها ابحث عن والتطبيقي لم تكن مدروسة ومخططة، كأنها 
فرصة، دون تحديد لمجاالت التعليم التقني المطلوبة في سوق العمل، فضال عن ضعف كفاياته 

 .المتحّصلة من تلك البرامج
 واليوم نرفع القبعات لجامعة البلقاء التطبيقية التي لم تكتف بالدعوة إلى التعليم التقني فقط، بل جاءت
هذه الدعوة مقرونة بالخطط المدروسة وبما يتواءم مع حاجات سوق العمل، بناء على مسوحات 

كما استمعنا قبل أيام وعلى لسان  -علمية؛ ليكون التعليم من أجل التشغيل، إذ قامت الجامعة 
 بعقد اتفاقيات وشراكات مع القطاع -رئيسها األستاذ الدكتور عبداهلل الزعبي عبر تلفزيون رؤيا

الخاص، بحيث تقوم تلك الجهات بتحديد أعداد األيدي العاملة التي تحتاجها والمهارات والكفايات 
الالزمة لهم، وبالمقابل تقوم الجامعة بفتح التخصصات وتدريب وتأهيل الملتحقين بها، وتعديل 

أيضا وتطوير الخطط الدراسية وطبيعة المهارات والنتاجات المستهدفة، وما يميز هذه التجربة 
الديناميكية المتغيرة، بمعنى أن التخصصات والخطط والمهارات تتغير بحسب الحاجات المتجددة 

 .لسوق العمل وخطط التنمية

 35/5/3545                                طلبة نيوز                                                              الثالثاء                     
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إن الفرق بين النداءات السابقة وما قامت به جامعة البلقاء التطبيقية، كمثل األب الذي يقول البنه 
وأب آخر يقول البنه ... لوعظية واإلرشادية أدرس كي تنجح، ثم يدير ظهره مكتفيا بهذه الكلمات ا

جراءات عملية كيف تدرس؟ وكيف تكون دراستك فّعاله؟ وماهي ... تعال حتى أضع أنا وأنت خطة وا 
ويبقى معه يساعده ويشجعه، ويقّوم ما تم إنجازه، ... طريقة الدراسة األنسب لشخصيتك وطبيعتك؟

 .ة الراجعةويعدل الخطة واألسلوب والطريقة في ضوء التغذي
ونتيجة لهذا العمل المخطط المدروس جاءت النتائج مبشرة بقدرة جامعة البلقاء التطبيقية على تغيير 
العقلية الشعبية تجاه االلتحاق بالتعليم التقني، فقد تضاعف قبول الطلبة في التعليم التقني للدورة 

بعد حصولهم ( دبلوم)ليم التقني ، وهناك عديد من الطلبة التحقوا بالتع%011بنسبة  5102الشتوية 
على درجة البكالوريوس بتخصصات أكاديمية مختلفة، وأنا شخصيا لدي طالب في احدى الشعب 

 .يدرس دبلوم التصنيع الغذائي وهو حاصل على بكالوريوس في التمريض
بيقية إن هذه الخطوات الجادة المتميزة أعادت الجامعة إلى مسارها الذي ُأسست من أجله كجامعة تط

فريدة بين جامعاتنا األردنية، وهذا مصدر فخر لنا كأبناء للجامعة؛ إذ أن معضلة البطالة السيما بين 
صفوف المتعلمين تؤرق مجتمعنا األردني، من رأس الدولة إلى األسرة، ولقد استمعنا بمناسبات 

والتقني، والذي يدر بالتركيز على التعليم المهني  -حفظه اهلل-مختلفة إلى توجيهات جاللة الملك 
 .دخال ويحظى بفرص أفضل للعمل

وأجد من واجبي أن أكتب في هذا الموضوع؛ تشجيعا لألسر واألبناء على االلتحاق بالتعليم التقني، 
وكذلك من باب الشكر والتقدير لجامعة البلقاء التطبيقية وقيادتها األكاديمية التي تستجيب للرؤى 

 .المواطن األردني وفي مقدمتها الهم االقتصادي وبطريقة علمية وعمليةالملكية، وتهتم بمعالجة هموم 
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 عين غزال -عبدالرحمن ماهر سعادة المراشدة بني فضل  -
 دابوق -فهد نجيب الفانك  -
 المفرق -الهام جورج سليمان أبو حنا  -
 لزرقاءا -عصام إبراهيم عيسى النمري  -
 الزرقاء -آمال محمد حميدان العموش  -
 الرابية -مراد مروان حفظي ملحيس  -
 العبدلي -داود فريد الياس المصري  -
 الجمعية الخيرية الشركسية -أميره سعيد محمود زكريا  -
 
 
 

 

 

 

 رحمهم هللا
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 محافظات الشمال تتمحور  خالفات تدور بين أعضاء مجلس إحدى غرف التجارة في إحدى
حول استحداث فرع للغرفة في منطقة ضمن المحافظة األمر الذي أدى النقسام المجلس 
لفريقين مؤيد لتسهيل الخدمات على التجار ومعارض يرى أن استحداث الفرع لغايات 

 .انتخابية
 

  ن منذ أشهر حتى ا« مفصولة»لدائرة األراضي والمساحة « االرضية»الهواتف الثابتة
 .مديرياتها في المحافظات ال تعرف ارقام هواتف الدائرة االم سوى المفصول منها

 
  ان بلدية في الشمال تقوم بضم أراضي للتنظيم مقابل االستحواذ على « عين الرأي»علمت

جزء منها بشكل فردي لصالح الرئيس و عضو في البلدية وآخرون حيث اعتبر مراقبون هذه 
 .للموقع الوظيفي و تحايل على القانونالعملية بانها استغالل 

 
  وظائف اعلنت (  0)الف مواطن من حملة درجة البكالوريوس يتنافسون على " 01"نحو

الشركة كشفت عن هوية الوظائف الخمس المطلوبة .. «مياهنا»عنها شركة مياه االردن 
ملء هذه الف طلب ل 01وهي مهندس خبرة وخدمات الزبائن ومحلل احياء دقيقة واستقبلت 

 .الشواغر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زوايا الصحف 
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  وصفت جاللة الملكة رانيا العبد اهلل حديثها مع سيدات في قرية الفيحاء في مادبا بأنه حديث
من القلب، وكتبت تعليقا على صورة نشرتها على حساباتها عبر وسائل التواصل االجتماعي 

أردنيات رائعات من قرية حديث من القلب مع سيدات )تجمعها بعدد من السيدات من القرية 
 .، كما نشرت جاللتها فيديو قصيرا لذات اللقاء(الفيحاء في مادبا، شكرا الستقبالكن لي

 
  نفى مصدر مسؤول في دائرة األحوال المدنية والجوازات أمس صحة األنباء التي ترددت

، مؤكدا على مواقع التواصل االجتماعي عن وجود واقعة وفاة مواطن خالفا للواقع والقانون
أنه بعد التحقيق والتدقيق لم يتبين تسجيل واقعة وفاة للمذكور وأن القيد الشخصي له في 

 .سجالت الدائرة لم تجر عليه حركات للتصحيح أو التغيير
 

  رّحب وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرّزاز بعدد من معلمي ومعلمات التربية الخاصة
نرحب بكوكبة جديدة تتكون )رة، مغردا على حسابه تويتر وانضمامهم للعمل في مالك الوزا

من واحد وتسعين معلما ومعلمة من تخصص التربية الخاصة، ونعّول عليهم كثيرا في إيالء 
االهتمام والرعاية الالزمين لفئة الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة بما فيهم الموهوبون، 

براز قدراتهم ومواهبهم، ليسهموا في دفع ع جلة النهضة والتقدم في وطننا، وفقهم اهلل في وا 
 (.مسعاهم النبيل
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  يعقد مجلس النواب اليوم جلستين؛ صباحية ومسائية، برئاسة رئيسه عاطف
مشروع القانون . الطراونة، خصصهما لمناقشة واقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية

بل النقابات المهنية الصحية، المذكور يثير جدال واسعا، ومعارضة واضحة من ق
 .التي تلوح بالتصعيد في حال اقرار المشروع بصيغته الحالية

 
  يلقي وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الدكتور محمد المومني صباح اليوم

دور اإلعالم في صياغة الرأي العام "محاضرة في معهد اإلعالم األردني، بعنوان 
 ".حيال السياسات العامة

 
 ض مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الجديد حسام أبو علي تسديد فاتورة رف

ضيافة المهنئين له بمنصبه الجديد من مخصصات الدائرة، وأصر على دفع الفاتورة 
وحرص على التأكيد في أول يوم عمل له على ضرورة اتباع . من حسابه الشخصي

 .نينسياسة األبواب المفتوحة مع المراجعين والمواط
 

  ،يشيع عند الواحدة من ظهر اليوم جثمان فقيد الصحافة األردنية الكاتب فهد الفانك
الذي توفي أمس، حيث يوارى جثمانه الثرى في مقبرة ام الحيران، فيما يفتح ذوو 

 2إلى  1الفقيد التعازي بجمعية ال قموه في دابوق ولمدة ثالثة أيام من الساعة 
 .مساء

 35/5/3545                                                       الثالثاء                                                            زواريب الغد

 

 

 


