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 "لدى رعایتھ أعمال مؤتمر "منصات التواصل االجتماعي والسیاسة" في "األردنیة

المعایطة : وسائل التواصل االجتماعي محرك أساسي للجماھیر سلبا وإیجابا وعنصر فاعل في 

 الحمالت السیاسیة

أكد وزیر الشؤون  –ھبة الكاید 

السیاسیة والبرلمانیة المھندس موسى 

سائل التواصل المعایطة أن و

االجتماعي كانت محركا أساسیا 

للجماھیر سواء إیجابا أم سلبا، 

وأصبحت عنصرا فاعال للحمالت كافة 

بشكل خاص والحمالت السیاسیة بشكل 

  .عام

وقال المعایطة إن ھذه الوسائل باتت تحتل مساحة كبیرة من حیاتنا الیومیة العامة والخاصة نظرا 

ھا في كافة المناسبات دون استثناء، سیما وأنھا ال تحتاج الكثیر من الوقت كما لحجم استخدامنا الھائل ل

ھي الطرق التقلیدیة وال تحتاج للكثیر من المال مقارنة بالكوادر البشریة والتكالیف المادیة التي كانت 

  .تستنزف سابقا

اسة" الذي عقده وأضاف في كلمة ألقاھا لدى رعایتھ مؤتمر"منصات التواصل االجتماعي والسی

 مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة بالتعاون مع الوكالة الفرنسیة للتعاون اإلعالمي

 أخبار الجامعة

  /المدینة نیوز3/صدى الشعب ص:6/الغد ص:2بترا/الرأي ص:/أخبار األردنیة
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(CFI)  بدعم من االتحاد األوروبي، أن وسائل التواصل االجتماعي بكافة أشكالھا لھا أثر حقیقي على

ٍ كالحصول على المعلومة والخبر السیاسي  بأسرع وقت وأقل جھد، والمشاركة السیاسة من عدة نواح

  .باالستطالعات االنتخابیة، إضافة إلى دورھا في التفاعل المباشر مع السیاسیین وأصحاب الرأي

وأوضح المعایطة أن وجود اإلعالم الحدیث بمجملھ یعد تطورا إیجابیا لما ساھم بھ في رفع مستوى 

من أفراد المجتمع، منوھا بأنھ كان من الممكن حریة الرأي والتعبیر، وأعطى مساحة للتعبیر لكثیر 

أن یمثل مؤشرا مھما ضمن مؤشرات أخرى لتوجھات الرأي العام لوال أن ھذا الفضاء أصبح 

  .مستباحا من الكل

وتابع أن ھناك أفرادا ومجموعات تستخدمھ كوسیلة للتشویش وخلق أجواء من التوتر والشحن في  

غیر دقیقة وبث خطابات الكراھیة وإثارة الفتن والنعرات الدینیة المجتمعات من خالل بث معلومات 

  .واإلقلیمیة والطائفیة؛ األمر الذي یستدعي منا التعامل بحذر شدید مع ھذه الوسائل

من جھتھ لفت مدیر مشاریع منطقة حوض المتوسط وآسیا في الوكالة الفرنسیة للتعاون اإلعالمي 

ُحدثھ "دیفید ھیفت" إلى االستخدام ال واسع للمنصات اإلعالمیة الحدیثة في مجاالت الحیاة كافة، وما ت

من تغیرات بالغة األھمیة في طرق التفاعل االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، إلى جانب ما تتركھ من 

ً لما تتمیز بھ من یُسر وسھولة  تأثیرات متفاوتة في الحیاة السیاسیة ببعدیھا الخارجي والداخلي نظرا

  .فائقة في االنتشار وسرعة

وأشار إلى أنھ منذ سنتین مع انطالقة برنامج "دعم االتحاد األوروبي للمؤسسات الدیمقراطیة 

والتنمیة" والحدیث بموضوع التواصل االجتماعي والسیاسة أصبح أكثر انتشارا وحساسیة، سیما وأن 

ھذه المنصات قد غیرت وبشكل جوھري سیر العملیات السیاسیة ورفعت من نسبة تواصل الناس مع 

  .ممثلیھم
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ونّوه "ھیفت" بأن منصات التواصل لھا وجھ سلبي یظھر بین وقت وآخر؛ فالبعض یلجأ إلیھا الغتیال 

الشخصیة، وتھویل األمور وتضخیم المشكالت، وتقلیل المنجزات، بما في ذلك اإلشاعات التي تحاول 

  .أن تھدم نسیج المجتمع بأكملھ

ً من حرص المركز وتأتي أھمیة انعقاد المؤتمر بحسب م دیر المركز الدكتور موسى شتیوي انطالقا

على تناول القضایا الھامة على الُصعد كافة كاالقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

ً على سعیھ نحو تعزیز أواصر التعاون العلمي والبحثي مع المؤسسات المحلیة  واإلعالمیة، وتأكیدا

  .ضایا ذات االھتمام المشتركوالدولیة والتشارك معھا في الق

ویكتسب المؤتمر أھمیة خاصة على حد تعبیر شتیوي من خالل إتاحة الفرصة للحوار بین 

اإلعالمیین والنشطاء من جھة وبین السیاسیین وذوي االختصاص من جھة أخرى، وأیضا من خالل 

یالدلفیا، إلى جانب إشراك طلبة اإلعالم من مختلف الجامعات األردنیة (البترا والیرموك وف

  .("األردنیة" بفریقھا اإلعالمي

وبحسب شتیوي فقد غدت الیوم مواقع التواصل االجتماعي بأنواعھا كافة في متناول الید لشریحة 

% من األردنیین یستخدمون 80إلى أن   2018واسعة من أفراد مجتمعنا، إذ تشیر اإلحصائیات للعام 

ج دراسة البارومیتر العربي التي أجراھا المركز بنھایة شھر تشرین الھواتف الذكیة، كما تشیر نتائ

سنة فأكثر یستخدمون االنترنت بدرجات  18% من الذین أعمارھم 79إلى أن  2018األول للعام 

% منھم یستخدمون التویتر، 8% بأنھم یستخدمون الفیس بوك، وأن 78متفاوتة ومن ھؤالء أشار 

  .% یستخدمون الیوتیوب38% یستخدمون االنستغرام و20و

والمؤتمر الذي یشارك فیھ نخبة من المتخصصین واإلعالمیین وأصحاب الخبرة كما بیّن  شتیوي 

معنّي بالبحث عن أفضل الُسبل لتفعیل دور وسائل التواصل االجتماعي في رسم طریقة التفكیر 

یّما لدى فئة الشباب؛ لیكون السیاسي، وتوسیع دائرة الوعي المجتمعي لدى المواطن األردني، وال س
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ً للحوار الھادف لتعزیز قیم التسامح  ً في قضایا مجتمعھم ولتصبح ھذه الوسائل منبرا تأثیرھم إیجابیا

ً للمحافظة على ھویتنا الثقافیة وقیمنا المجتمعیة   .ونبذ العنف والكراھیة، ومنبرا

دا من القضایا المتعلقة بالتفاعل ویناقش المؤتمر من خالل ست جلسات موزعة على مدار یومین عد

السیاسي والنشر عبر وسائل اإلعالم برؤى متعددة، من خالل طرحھ لعدة محاور مھمة تسلط الضوء 

على أھمیة تأطیر النقاش السیاسي عبر منصات التواصل االجتماعي والتفاعل السیاسي على منصات 

ت ودورھا في االنتخابات، إضافة إلى التواصل االجتماعي، ومشاركة الشباب من خالل ھذه المنصا

محاور تتعلق بالتربیة اإلعالمیة واإلشاعة واألخبار الكاذبة، وغیرھا من الموضوعات المنبثقة عن 

  .محاور مشابھة تصب في ھذا القالب

وتطرق المتحدثون في الجلسة األولى الیوم وعنوانھا "تأطیر النقاش السیاسي على منصات التواصل 

ي" برئاسة الدكتور تیسیر أبو عرجة ومشاركة صحفیین أردنیین وأكادیمیین ونواب لمناقشة االجتماع

مسألة تطویر النقاشات السیاسیة على منصات التواصل االجتماعي دون تعریض حریة التعبیر 

للخطر، سیما بعد أن القى قانون الجرائم اإللكترونیة بشكلھ األخیر جدال واسعا في األردن حول 

التي یفرضھا على التفاعل اإللكتروني، وأن الواقع یشیر إلى أن منصات التواصل االجتماعي  القیود

منبر یمكن أن یُستغل لنشر المعلومات لكن أیضا یمكن استغاللھ لنشر المعلومات المغلوطة والعنف، 

  .األمر الذي یستدعي البحث في عملیة تأطیر تلك النقاشات

جھات مؤسسیة فاعلة وإعالمیة وناشطین وخبراء في الجلسة الثانیة التي وتناول نخبة من التابعین ل

حملت عنوان "التفاعل السیاسي على منّصات التواصل االجتماعي" وترأستھا اإلعالمیة رندا الحبیب 

أشكال التفاعل السیاسي على منصات التواصل االجتماعي، بالتركیز على أن معالجة طرق استخدام 

طنین لمنصات التواصل االجتماعي بشكل إیجابي یؤدي إلى تعزیز النقاش حول السیاسیین والموا

القضایا السیاسیة، وأن منصات التواصل االجتماعي ھي أداة للحصول على المعلومات بسھولة من 

  .جھة وللتوعیة بالقضایا السیاسیة ولتحسین المشاركة في النقاش العام من جھة أخرى
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جلسة األخیرة من الیوم األول للمؤتمر برئاسة الناشط األردني محمد واجتمع المشاركون في ال

الزواھرة للحدیث حول موضوع التوعیة السیاسیة للشباب والتعبئة من خالل منصات التواصل 

االجتماعي، واإلجابة عن مدى استفادة المواطنین الشباب من منصات التواصل االجتماعي لممارسة 

  .ة في النقاش العام ومراقبة األنشطة السیاسیةمواطنتھم والمشاركة الفاعل

فیما سیبحث المشاركون في الجلسة األولى غدا في الیوم الثاني برئاسة الدكتورة سارة عبابنة من 

المركز ومشاركة رئیس الھیئة المستقلة لالنتخابات الدكتور خالد الكاللدة وخبراء محلیین ودولیین في 

صات أفضل أھمیة استخدام منصات التواصل االجتماعي أثناء االنتخابات، حیث تعرض ھذه المن

المناقشات السیاسیة وأسوأھا على اعتبارھا أدوات حرة في أیدي المواطنین للدعوة إلى انتخاب 

مرشحیھم أو لرفع مستوى الوعي أو ربما للحصول على معلومات بشأن البرامج االنتخابیة، مع 

  .ةالتنویھ بأنھا قد تكون أداة للتسویق في وقت االنتخابات بسبب نقلھا األخبار المزیف

أما خالل الجلسة الثانیة التي یترأسھا اإلعالمي خالد القضاة من جریدة الرأي فیناقش المؤتمرون آلیة 

استخدام منصات التواصل االجتماعي كأداة إلعالم المواطنین بشكل أفضل ومتابعة األنشطة 

ا الجدیدة بالنسبة السیاسیة، كونھا قد تكون أحیانا وسیلة لجمع وتبادل المعلومات حول بعض القضای

  .للمواطنین والمھنیین الصحفیین والمنظمات غیر الحكومیة

فیما سیجیب المشاركون في الجلسة الختامیة للمؤتمر التي یدیرھا اإلعالمي أسامة الرواجفة عن 

اآللیة التي یمكن من خاللھا تمكین الناس من اتخاذ أحكام مستنیرة وتطویر التفكیر الناقد لدیھم عند 

استخدام منصات التواصل االجتماعي، مستندین في ذلك إلى القلق المحیط بالمواطنین من الجوانب 

  السلبیة لتلك المنصات كاألخبار المزیفة والشائعات والھجمات اإللكترونیة.
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  ضمـن أول ألف جامعة في العالم» ھاشمیـةال«بنـي ھانــي : 

  
ََّذت مجموعة واسعة من المشاریع  قال رئیس الجامعة الھاشمیة الدكتور كمال بني ھاني: إن الجامعة نَف

یات الوطنیة باإلضافة والبرامج والخطط ضمن رؤیة ریادیة تسعى إلى تقدیم الحلول المستدامة للتحد
  إلى التمیز في وظائف الجامعة التقلیدیة وھي التدریس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وبین الدكتور بني ھاني، خالل محاضرة لھ امس االثنین في كلیة الدفاع الوطني الملكیة األردنیة 
ً، أن ھذه الرؤیة تمثلت الجامعة الھاشمیة أنم -بعنوان: دور الجامعات في بناء الدولة األردنیة  وذجا

بعدة محاور، أھمھا االستقالل المالي واالقتصادي (نموذج في االعتماد على الذات) من خالل 
 7االعتماد التام على مواردھا المالیة الذاتیة، فلم تتلَق الجامعة أي دعم مالي مباشر من الحكومة منذ 

ً للجامعات الحكومیة األخرى ومحور االس   تقالل في الطاقة.سنوات خالفا
ملیون  2ر5وأشار إلى أن الجامعة أنشأت محطة الطاقة الشمسیة التي خفضت فاتورة الكھرباء من 

دینار سنویًا إلى صفر دینار، باإلضافة إلى ما یتم ترصیده من فائض لدى شبكة الكھرباء الوطنیة، 
جامعة في مجال المیاه وتم استرداد كلفة المشروع خالل عام وأربعة أشھر، ومحور استقالل ال

واألمن الغذائي، ومحور األمن الوطني الشامل (تعزیز االنتماء والمواطنة وخلق القیادات الطالبیة) 
من خالل استحداث مساقات في تربیة األخالق والقیم اإلنسانیة، وحل النزاعات بالطرق السلمیة 

  وقبول اآلخر، والمواطنة وحقوق اإلنسان.
األوراق النقاشیة الملكیة السبع في المساقات الجامعیة، وكذلك محور تنمیة  وتابع: كما تم تضمین

الموارد البشریة وتخریج الكفاءات ودعم اإلبداع والریادة، وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ( 
  الحرم الجامعي الذكي).

ر على المراكز وفیما یتعلق بالتصنیف المحلي والدولي للجامعة، بیّن أن الجامعة تنافس باستمرا
ً، وتتقدم باستمرار في التصنیفات العالمیة حیث  الثالثة األولى المحلیة، وفي مراكز متقدمة عربیا

 Times Higherصنفت الجامعة الھاشمیة ضمن أول ألف جامعة في العالم وفق تصنیف 
Education  والذي یعد أحد أفضل التصنیفات العالمیة.2018البریطاني لعام ،  

ة المحاضرة التي حضرھا آمر الكلیة العمید الركن الدكتور یوسف الخطیب ورئیس وفي نھای
، أجاب المحاضر 25والحرب  16وأعضاء ھیئة التوجیھ في الكلیة والدارسون في دورتي الدفاع 

  على أسئلة واستفسارات الدارسین
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  11الدستور ص:
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   الثاني مقعد جامعي متاح للقبول في الفصلألف  23
  

الرسمیة  كشفت مصادر مطلعة ان اجمالي عدد المقاعد الشاغرة، التي نسبت الجامعات - حاتم العبادي
مقعدا، في عدد من ) 22993) القبول فیھا بدایة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي بلغ

ونسبت الجامعات الى امانة سر مجلس التعلیم العالي والى  .انالتخصصات باستثناءالطب وطب االسن
  الموحد باعداد المقاعد التي سیتم القبول فیھا موزعة تخصصات وحدة تنسیق القبول

  
ومؤتة  (في آل البیت 2450(في الیرموك و( 1003و(» (مقعد بـ"االردنیة 3100وتوزعت المقاعد: (

(والجامعة  2040والھاشمیة ( )5080(مقعدا والبلقاء التطبقیة ( 385لتكنولوجیا ((والعلوم وا 2850(
  (مقعدا 3125الحسین بن طالل ( (وجامعة 1940(والطفیلة التقنیة ( 1020االردنیة ( -االلمانیة

  
  
مجلس امناء  وألول مرة، تصبح صالحیة اعداد الطلبة الذین سیقبلون في كل جامعة، من قبل 

المعمول بھا في ھیئة اعتماد  في ضوء الطاقة االستیعابیة، التي تحددھا معاییر االعتمادالجامعة فیھا، 
بموجب قانون الجامعات الجدید الذي اعطى مجالس  مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا، وذلك

  المقبولین فیھا االمناء صالحیة تحدید اعداد
  
االول، والتي  یلیة، التي انتھت فعالیتھا أمسوینحصر القبول للفصل الثاني لخریجي الدورة التكم 

  لغایات رفع المعدل (الف طالب یتقدمون لھا 27(طالب منھم زھاء ( 73104سجل للتقدم الیھا (
  
التعلیم العالي  ان وحدة تنسیق القبول الموحد رفعت الى ھیئة اعتماد مؤسسات» الرأي«وعلمت  

القبول فیھا وحجم الطاقة  ماد التخصصات المتاحباالعداد التي رفعتھا الجامعات للتأكد من اعت
بالعمل للتجھیز لعملیة القبول وتحدید  االستیعابیة لكل تخصص، والتي في ضوءه ستبدأ الوحدة

   .مواعید تقدیم الطلبات
  

اسباب، اولھا ان  سیكون على القبول على الفصل الثاني لعدة» تنافس شدید«وتشیر التوقعات الى 
اشتراطات القبول منھا ان یحقق الطالب  عدد المتقدمین للثانویة العامة بدورتھا التكمیلة الى جانب

الفصل االول للتخصص الذي یرغب التقدم لھ، الى جانب ان  الحد االدنى لمعدل القبول التنافسي على
ً من التخصصات االستیعابیة واخرى یكون عدد لن یكون فیھا قبول بسبب عدم قدرتھا  ھنالك عددا

وبحسب االرقام للقبول  .خصوصا في التخصصات المطلوبة مجتمعیا، ما یزید التنافس المقاعد قلیل،
معدالتھم في امتحان الثانویة العامة في  على الفصل الثاني من العام الماضي، فإن اجمالي الذین كانت

ى للتقدم بطلب التحاق بالجامعات الرسمیة) االدن (%فما فوق (الحد 65دورتھ الشتویة االخیرة (
.(الف طالب فقط، وتم قبولھم جمیعا انذاك 13بطلبات التحاق ( (الف طالب، تقدموا منھم 22بحدود (

  2- 1ص:الرأي 



  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 
10 

  تطلق قراءة حول مستقبل التوجیھي والقبول الجامعي” ذبحتونا“
  
  

ً أطلقت خاللھ دراسة تحت عنوان  ً صحفیا عقدت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة مؤتمرا
معي ومستقبل التعلیم العالي: الدورة الواحدة واختیاریة التوجیھي مستقبل التوجیھي والقبول الجا“

  ”.والسنة  التحضیریة للكلیات الطبیة
  

أن االنصیاع الحكومي التام إلمالءات صندوق النقد والبنك الدولیین، ومضي ” ذبحتونا“وأكدت 
ً بتنفیذ ھذه اإلمالءات، تنعكس آثاره الكارثیة على ملفي التعلی ُدما م والتعلیم العالي. فكافة الحكومة ق

السیاسات واالستراتیجیات الرسمیة، والسواد األعظم من قرارات وزارة التربیة ووزارة التعلیم 
  العالي والجامعات الرسمیة، تصب في خانة تطبیق توجھات ھاتین المؤسستین المالیتین الدولیتین.

  
والتعلیم، على صعید خفض نسب  ولفتت الحملة إلى أنھ ال یمكن فصل ما یحدث في ملف التربیة

ً برفع عدد حصص المعلمین (نصاب  الرسوب، والتي أصبحت أقرب إلى التنجیح التلقائي، مرورا
المعلم)، وزیادة عدد الطلبة في الغرفة الصفیة، وتخفیض عدد حصص المواد العلمیة، والقرارات 

رة الواحدة المتحان التوجیھي، والتي المتعلقة بالتوجیھي المھني واختیاریة التوجیھي، واتتھاًء بالدو
على حساب العملیة التعلیمیة ومخرجات التعلیم، وذلك ” ترشید النفقات“تصب في مجملھا في بند 

ً إلمالءات صندوق النقد والبنك الدولیین.   تنفیذا
  

نقول، ال یمكننا فصل كل ما سبق، عن القرار السیاسي برفع معدالت النجاح بالتوجیھي، وزیادة 
داد المقبولین في الجامعات الرسمیة والخاصة، إضافة إلى الزیادة في أعداد المقبولین على  أع

البرنامج الموازي، وكاقة التوجھات المتعلقة بالقبول الجامعي والتي ذكرتھا الحملة بالتفصیل في 
لیات الطبیة الفصل الثاني من ھذه الدراسة، إضافة إلى الملف األخطر والمتعلق بالسنة التحضیریة للك

ً لتنفیذ إمالءات صندوق  والتي من المقرر أن یتم تعمیمھا على باقي الكلیات. كل ما سبق یأتي استكماال
النقد والبنك الدولیین، برفع ید الحكومة عن الجامعات الرسمیة، وفتح المجال لرفع الرسوم الجامعیة، 

  بكافة الطرق المباشرة وغیر المباشرة.
  

ا تكتمل حلقات مخطط ھاتین المؤسستین المالیتین الدولیتین: تدمیر التعلیم بھذ“وأضافت الحملة 
الفنة إلى أن مجابھة ھذه السیاسات، یجب أن تنطلق من ”. والتعلیم العالي تحت شعار ضبط النفقات

عالج جذر المشكلة، والمتمثل بنھج الخضوع الرسمي إلمالءات صندوق النقد والبنك الدولیین، 
  ات الرسمیة إلى أدوات لتطبیق ھذه السیاسات.وتحویل المؤسس

  
وعرضت الحملة لسلسلة خطوات تصعیدیة تنوي القیام بھا، لمواجھة ملف رفع الرسوم الجامعیة 
وإسقاط السنة التحضیریة للكلیات الطبیة. حیث ستقوم الحملة بعقد لقاءات مع كافة الجھات المعنیة، 

طباء وأطباء من وزارة ومجلس التعلیم العالي، ولجنة التربیة في مجلس النواب، إضافة إلى نقابتي األ
األسنان. كما ستقوم الحملة بعقد لقاءات مع القوى الطالییة والشبابیة والحزبیة لتشكیل رأي عام 

  ضاغط یھدف إلى منع تنفیذ قرار رفع الرسوم الجامعیة، وإلغاء السنة التحضیریة للكلیات الطبیة.
  

د بني عبدالرحمن من وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من األستاذ عرفات بالسمة، والدكتور محم
فریق إعداد الدراسة، ونائب رئیس اتحاد طلبة الجامعة األردنیة الطالب زید الخطیب، والطالب ورد 

  المجد
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العالن من قائمة التجدید في الجامعة األردنیة، والطالب محمد عبیدات من طلبة السنة التحضیریة في 
  ر فاخر الدعاس.جامعة العلوم والتكنولوجیا، إضافة إلى منسق الحملة الدكتو

  
وأشار عرفات بالسمة في مداخلتھ التي خصصھا للحدیث عن الفصل األول من الدراسة والذي 
یتناول ملف مستقبل التوجیھي واختیاریة التوجیھي، إلى أن تطبیق الدورة الواحدة للتوجیھي ھذا 

التوجیھي واتكالھم  العام، بدأت تظھر آثاره السلبیة منذ اللحظة، مع تراجع التحصیل العلمي لطلبة
  على الفترة الطویلة المتبقیة لالمتحانات.

  
ً على التحضیر لسلسلة  وأكد على أن اللجنة المختصة بملف التعلیم المدرسي في الحملة، تعكف حالیا
لقاءات مع معلمین، والعمل على البدء بخطوات على األرض تتعلق بالدورة الواحدة 

  واختیاریةالتوجیھي.
  

كتور محمد بني عبدالرحمن على خطورة السنة التحضیریة وفق الفكرة التي قدمتھا وزارة فیما أكد الد
ً أن الھدف من وراء ھذه الفكرة، ھو رفع الرسوم الجامعیة.   التعلیم العالي، معتبرا

  
وأشار بني عبدالرحمن إلى أن تعلیمات السنة التحضیریة للكلیات الطبیة تعتبر من أخطر وأھم 

ً إلى أن السنة التحضیریة ما ھي إال محاولة رسمیة  قرارات التعلیم العالي في السنوات األخیرة. الفتا
  لرفع الرسوم الجامعیة.

  
ً للمادة الرابعة/ھـ من تعلیمات السنة التحضیریة، فإنھ  تتم مراعاة التخصیصات الواردة في “وفقا

ً لھذه ”. السنة التحضیریة ) في نھایة2018/2019السیاسة العامة لقبول الطلبة للعام الجامعي ( ووفقا
المادة، تحتفظ كافة االستثناءات بالمقاعد المخصصة لھا في القبول الموحد والموازي (مكرمة 
الجیش، مكرمة المعلمین، مكرمة المخیمات .. الخ). وھو األمر الذي ینفي بالمطلق ادعاءت الحكومة 

  بة للقبول في كلیات الطب.بأن أحد أھم أھداف السنة التحضیریة انتقاء أكفأ الطل
  

حیث سیتم سیتنافس الطلبة المقبولون على التنافس فیما بینھم، والحال نفسھ ینطبق على طلبة مكرمة 
ُ حصل في السنة األولى على معدل ( من  3.8الجیش والمعلمین وحتى الموازي. أي أننا قد نشھد طالبا

 2.5طب، فیما قد یحصل طالب آخر على ( )، ألنھ تنافس مع طلبة التنافس، وال یحصل على مقعد4
على مقاعد -على سبیل المثال–) ویحصل على مقعد طب، كونھ تنافس مع طلبة الموازي 4من 

  مخصصة لھم.
  

وبھذا تكون السنة التحضیریة رسمیًا قد دمرت مدخالت الجامعة واختارت من ھم أصحاب معدالت 
  أقل في التوجیھي وفي السنة التحضیریة.

  
ث في المؤتمر الصحفي الطالب زید الخطیب نائب رئیس اتحاد طلبة الجامعة األردنیة، الذي كما تحد

أكد على حجم التخبط في تعلیمات وأسس السنة التحضیریة للكلیات الطبیة، مشیرا إلى أن إدارة 
أیة إجابات قاطعة حول مصیر طلبة السنة التحضیریة  - حتى اللحظة- الجامعة األردنیة لیست لدیھا 

سواء من ناحیة آلیات الرسوب أو آلیات القبول في السنة الثانیة في كلیتي الطب وطب األسنان. وھو 
ً بضرورة التراجع عن قرار  األمر الذي خلق حالة من التوتر والقلق الدائم بین الطلبة وأھالیھم، مطالبا

  ذات المصداقیة العالیة.السنة التحضیریة والعودة إلى النظام السابق المعتمد على عالمة التوجیھي 
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وأكد الطالب ورد العالن عضو قائمة التجدید في الجامعة األردنیة، على أن القوى الطالبیة في 
ً إلى أن قائمة  الجامعة األردنیة ستعمل على اتخاذ إجراءات تصعیدیة للتصدي لھذا القرار، مشیرا

عة ألكثر من مرة إال أنھ لم یتعاطى التجدید كانت قد طرحت ملف السنة التحضیریة أمام رئیس الجام
  بإیجابیة مع ما طرحناه.

  
وفي ختام المؤتمر الصحفي، قدم الدكتور فاخر الدعاس منسق الحملة أھم توصیات الحملة الوطنیة 

  والمتعلقة بملفي التوجیھي والقبول الجامعي:” ذبحتونا“من اجل حقوق الطلبة 
  
خاصة ما یتعلق بالتوجیھي والدورة  الواحدة واختیاریة _ إعادة النظر في السیاسات التعلیمیة، و1

التوجیھي، والعمل على تشكیل لجان مشتركة من وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والجامعات 
  الرسمیة.

  
_ دراسة الرسوم الجامعیة الحالیة للجامعات الرسمیة، والعمل على تخفیضھا بما یتناسب وإمكانات 2

  المواطنین.
  
_ إلغاء السنة التحضیریة للكلیات الطبیة، والعودة إلى القبول على أساس التوجیھي، وإعادة رسوم 3

  كلیات طب األسنان إلى سابق عھدھا.
  
_ إعادة النظر في أعداد المقبولیین في الكلیات الطبیة، ووقف ترخیص أیة كلیات طب أو طب 4

اد المقبولین بما یتناسب وحاجة المجتمع أسنان رسمیة أو خاصة. والعمل على خفض تدریجي ألعد
  المحلي.
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  للتعلیم العالي 2019دول عربیة تتقدم في تصنیف تایمز لعام 
  مؤسسة جامعیة، والكویت 19مصر أكثر دولة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ممثلة بـ

 
ط وشمال أفریقیا في تصنیف تایمز للتعلیم العالي الخاص بالدول تقدمت دول منطقة الشرق األوس

 378جامعة، من  450حوالي  2019ذات االقتصادات الناشئة لھذا العام، وضم الترتیب العام لعام 
  دولة من أربع قارات. 43جامعة في العام الماضي، تشمل 

  
. حیث 2019ا ممثلة في جدول مصر:  تعد مصر أكثر دولة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقی

مؤسسة مدرجة في  19حققت أقوى أداء لھا، وتقدمت في تمثیلھا ألكثر من الضعف، ولدى القاھرة 
 200، مقارنة بتسعة في العام الماضي. وأدرجت سبع من ھذه الجامعات في قائمة أفضل 2019قائمة 

ــ  251ذا العام، متقدمة في نطاق جامعة، مقارنة باثنتین فقط، وتقدمت جامعة قناة السویس لمصر ھ
  إلى جانب جامعة الشرق األوسط التقنیة التركیة. 114لتحتل المركز  300

  
األردن: تعزز حضور األردن ھذا العام بأربع مؤسسات، مقارنة بثالث، حیث دخلت جامعة الیرموك 

یة الدولة مّرة أخرى. ). وقادت جامعة العلوم والتكنولوجیا األردن350ــ  301إلى القائمة (النطاق 
ھذا العام، ویعود ھذا بشكل كبیر إلى التطور القوي في  58مركزا إلى المركز  15وتقدمت الجامعة 

، 250ــ  201بمركزھا في النطاق  یةجامعة األردنالدرجات االستشھاد (أثر األبحاث). واحتفظت 
  .351بینما ھبطت الجامعة الھاشمیة إلى النطاق +

  
بأربع مؤسسات ھذا العام، مقارنة بثالث سابقا، وال تزال جامعة محمد الخامس  المغرب: ممثلة أیضا

. بینما ارتفعت نطاقات جامعة سیدي محمد بن عبدهللا لتحتل 250 – 201بالرباط مستقرة في النطاق 
، مع ارتفاع خاص لدرجات االستشھادات، في حین ھبطت جامعة 250 – 201مركزا في النطاق 

وسجلت جامعة الحسن الثاني بالدار البیضاء  300ــ  251نطاق واحد ما بین القاضي عیاض إلى 
  .351دخوال جدیدا إلى النطاق +

  
، جمیعھا في 2019اإلمارات العربیة المتحدة: احتفظت بأربعة مراكز ألربع مؤسسات في جدول 

، مع 13ز الـجامعة. واحتفظت جامعة خلیفة بالریادة وارتفعت مركزین إلى المرك 200قائمة أفضل 
  وجود تحسین ملحوظ في بحثھا (الحجم والدخل والسمعة) ودرجات الدخل الصناعي (نقل المعرفة).

  
  جامعة خلیفة تحتفظ بالریادة
  جامعة خلیفة تحتفظ بالریادة

 28مركزا إلى  22وجاءت جامعة اإلمارات العربیة المتحدة في المركز الثاني حیث ارتفعت 
 18ع ملحوظ لدرجات االستشھاد، وھبطت الجامعة األمیركیة في الشارقة بالتشارك، مع وجود ارتفا

  بالتشارك. 162بالتشارك، كما ھبطت جامعة الشارقة إلى المركز الـ 165مركزا إلى المركز الـ
  

تونس: ممثلة بثالث مؤسسات في جدول ھذا العام مقارنة باثنتین سابقا. وال تزال جامعة تونس المنار 
، بینما انضمت جامعة صفاقس إلى الجدول ھذا العام في نفس 300 – 251اق مستقرة في النط

  .350 – 301بمركزھا في النطاق   النطاق واحتفظت جامعة المنستیر
  

  العربموقع 
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درجت في التصنیف المحلي للدول ذات  ُ الكویت: تدخل ألول مرة ھذا العام تصنیف تایمز، فلقد أ
، مع 250 – 201لكویت إلى القائمة في النطاق االقتصادیات الناشئة ھذا العام وانضمت جامعة ا

  درجاتھا القویة في اآلفاق الدولیة (الموظفون والطالب واألبحاث).
  

. حیث ھبطت جامعة السلطان قابوس في 2019سلطنة عمان: احتفظت بمؤسسة واحدة في قائمة 
سبب ھبوطھا ، وذلك ب250 – 201جامعة، وبالرغم من ذلك ال تزال في النطاق  200قائمة أفضل 

  في درجات الدخل الصناعي (نقل المعرفة).
  

بفضل  32قطر: كذلك احتفظت بمؤسسة واحدة ھذا العام. وارتفعت جامعة قطر ثالثة مراكز إلى 
  التحسینات في البحث (الحجم والدخل والسمعة)، وفي االستشھادات ودرجات الدخل الصناعي.

  
سنوات.  10، أقل من آخر 2019باكستان: حضرت في التصنیف ممثلة بتسع مؤسسات في جدول 

 137وقاد معھد كومستس لتقنیة المعلومات الدولة ھذا العام بالرغم من الھبوط ستة مراكز إلى
جامعة ھذا العام؛ وكانت  200بالتشارك. وھي المؤسسة الباكستانیة الوحیدة التي تدخل قائمة أفضل 

ولة ممثلة بثالث مؤسسات في السابق. وفي حین تصارع باكستان في المنافسة ھذا العام مع ازدیاد الد
  المنافسة العالمیة وبالرغم من بعض اإلخفاقات، إّال أن العدید من مؤسساتھا ال تزال مستقرة.

  
مؤسسة،  72في البلدان األخرى: ال تزال الصین الدولة األكثر تمثیال في القائمة السنویة بمجموع 

  وتبوأت الدولة أربعة مراكز من المراكز الخمسة األولى في تصنیف تایمز العریق.
  

وتصنیف تایمز للتعلیم العالي ھو واحد من التصنیفات الجامعیة األكثر شھرة، ویعمل على تقییم ثالثة 
  لمیة.عشر معیارا، بما في ذلك جودة التدریس، والمكان المخّصص للبحث، وعدد المنشورات الع
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  ورشة عمل حول الیات "دعم البحث العلمي واالبتكار"

  
  

ورشة عمل  عقد صندوق دعم البحث والعلمي واالبتكار في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
االبتكاریة والریادیة، نشر ثقافة  للتعریف بآلیة عمل الصندوق في إستقبال ومتابعة ودعم المشروعات

بیقي في األردن بمستوى البحث العلمي التط االبتكار والریادة وترسیخھا لدى المجتمع واإلرتقاء
   .لضمان جودة وفعالیة مخرجاتھ

  
والخاصة،  وشارك في الورشة عدد من مدیري مراكز االبتكار والریادة في الجامعات الرسمیة

ً إلى ممثلي شركات القطاع الخاص والھیئات والوزارات المعنیة بمجال االبتكار والریادة، كما  إضافة
 Innovation 360ومؤسسة ( )GIMI)عالمیة إلدارة اإلبتكارحضرھا ممثل عن المؤسسة ال

  العالمیة)
  
قریبا بھدف  وتأتي الورشة تمھیدا للزیارات المیدانیة للجامعات التي ینوي الصندوق القیام بھا 

  لمشروعاتھم اإلبتكاریة و الریادیة تعریف الطالب و الھیئة التدریسیة بآلیة التقدم لدعم الصندوق
  

البحث العلمي،  أعلن الثالثاء الماضي عن بدء استقبال الطلبات األولیة لمشروعاتوكان الصندوق 
تستمر حتى نھایة الرابع  ،(و 2019والمشروعات االبتكاریة و الریادیة للدورة البحثیة األولى لعام (

ً بأن عملیة تقدیم الطلبات   إلكترونیة وتتم من خالل الرابط التالي عشر من الشھر المقبل، علما
http://app.srf.gov.jo/SRFpreAPP / 

  6ص:الرأي 
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  لقب الدكتوراه كعدوى إجتماعیة في األردن

  
  

  ا.د حسین محادین
  
ً؛ البل ان - 1 ال خالف على ان حق أي مواطن او مواطنھ ان یدرس ما یشاء ووقت ما یشاء ایضا

الدستور والقوانین األردنیة قد اكدت وتفردت على ھذا الحق التعلمي وضرورة توفیر الحكومات 
تجیات تربویة ومؤسسات تعلیمیة في مختلف المراحل؛ السیما وأن قانون لسبُل ترجمتھ عبر استرا

  الزامیة التعلیم كأساس معمول بھ لآلن.
  
  
   

لعل الالفت في العقد االخیر من ھذا القرن، ونتیجة لزیادة اعداد وحاجة الجامعات الرسمیة  - 2
قد شھد المجتمع االردني والخاصة للتدریسین من حملة الشھادات الُعلیا؛ وتضخم اعداد خریجیھا 

ً نحو حصول ابناءه من الجنسین على الدراسة المنتظمة وصوال الى نیلھم درجة  اغواًء وتوجھا عارما
 ً ً مرتفعا الدكتوراه في مختلف التخصصات من جھة؛ومن الجھة الثانیة ان اللقب (د.) یوفر دخال مالیا

حبھ من مكانة اجتماعیة مرتفعة محلیا في مقارنة بوظائف اخرى في القطاع العام عالوة على ما یصا
مجتمع اردني مھوس بااللقاب؛ وعالمیا یحترم العلم والمؤھلین الممیزین النھما الرأسمال االجتماعي 

ھما اللتان كانتا تصاحب من یُعیّن في ” الدخل والمكانة االجتماعیة“االساس لتطور مجتمعاتھم وھما 
نسبیا؛ بحیث بررت وفسرت للباحثین بعض المعاني المصاحبة الجامعات االردنیة على قلة أعدادھم 

لزیادة نسب المتوجھین للحصول على الدكتوراه النظامیة كأعلى مرتبة اكادیمیة بالُسلم التعلیمي في 
ً العمل المِض لالرتقاء  الجامعات بالنسبة للطلبة فقط؛ ولیس للمدرسین االكادیمیّن الذین علیھم الحقا

ً لنیل المتدرج بالبحث ا ً في األغلب بعد الدكتوراه وصوال لعلمي النافع لمدة تقارب الخمسة عشر عاما
في الجامعات بكل استحقاقاتھا االخالقیة والعلمیة والمادیة ” برفیسور”بعضھم رتبة االستاذیة

  والقانونیة الحصریة على ھؤالء االكادیمین.
مثلت في سعي الكثیرین من االردنیین المالحظ اآلن ان ھناك عدوى اجتماعیة صاعدة األوار ت - 3

للحصول على لقب(د.) فقط ولیس على اساس االنتظام في الدراسة لنیل الدكتوراه؛وانما ثمة سعّي 
مظھري لوضع اللقب(د.) قبل اسماء ھؤالء دون استحقاق علمي او قانوني لالسف؛ وبالتالي 

وھي مؤسسات غیر اكادیمیة اصال  استثمرت بعض المؤسسات الخیریة والتطوعیة الغربیة والشرقیة
ھذه الشھوة الطاغیة لدى اعداد من االردنیین لحمل لقب الدكتوراه بأن تقاضى بعضھا رسوما قلیلة 
لكنھا كثیرة باعداد الراغبین بدفعھا وقامت بمنح ھؤالء الطامحین لقب( دكتوراه) صوریھ؛ وبصورة 

قب واالستحقاق القانوني لحاملیھ الفعلیین من مخالفة للقانون االردني الذي یحضر إستعمال ھذا الل
الدارسین بأنتظام في جامعات ومعاھد معترف بھا رسمیا والمعادلة شھاداتھم ایضا من وزارة التعلیم 

  العالي فقط.
ٍ للمستمعین والمتعاملین بھذا  - 4 ثمة استسھال غیر مقنع علمیا واخالقیا ولكنھ مغِر اجتماعیا وتظلیلیا

ي مجتمعنا االردني من غیر حق علمي وقانوني في وضع صفة ولقب (د.) قبل ف” دكتور”اللقب

  سوالیف

 مقاالت
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اسمائھم بدأ من طلبة السنة األولى بكلیات الطب والصیدلة أي قبل تخرجھم ولیس انتھاء بطلبة السنة 
.ً   االولى للملتحقین بمرحلة الدكتوراه ایضا

ً ان ثمة فروق ادائیة وعلمیة وسما ت شخصیة من حیث العمق والتمیز في أخیرا؛ البد من القول ایضا
حقل اختصاص كل من یحمل درجة الدكتوراه وصوال الى االستاذیة في مجتمعنا؛ولعل ندرة 
المتمیزین في حقول اختصاصھم رغم نیلھم للشھادات الُعلیا قد سھل بدوره في انخفاض مكانة وقیمة 

ما حدا احسن من “ن الشعبیة الشھیرة ھذه الشھادت ومعظم حاملیھا من الجنسین عمال بمقولة االردنیی
ما دام فافي محاسبة وال احترام او تمییز حقیقي بین صاحب االختصاص ” واحد…حدا..او القاري

ً وعرطیا یا للوجع  ً وبین المتسلق علیھما في بلدنا جراء عدوى ومرض (د.) اجتماعیا المؤھل اكادیمیا
 في مجتمع یوصف بأنھ مرتفع النسب بالتعلیم.
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 الشمیساني –ماھر جمال محمد السوداني  -
  
 الشمیساني –زھدي عبداهللا صالح شریم  -
  
 مادبا –یوسف جمعة الطوال » نظمي«جمعة  -
  
 الصویفیة –لمیاء تیسیر حنین سمارنة  -
  
 خلدا –فادي نمر سلیم طنوس  -
  
 الصویفیة –فكتور موسى انطون ھبره  -
  
 الصویفیة –لیلي جبرا نقوال عقروق  -
  
 الصویفیة –ماري سلیم اسعد حداد  -
  
 الشمیساني –سھام ابراھیم حنا قبعین  -
  
 عنجرة –خلیل حنا جریس االیوب  -
  
 الدوار السابع - مشھور عز الدین حینا  -
  
 ام اذینة - زھیر عبدالمجید حربي القاعود  -
  
 مرج الحمام -الحاجة تمام محمود سعید خربط  -
  
  خلدا - سمیة ھاشم رشید عریقات  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
  



  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 
19 

  
  
  
  
 
 

مالیة من قبل منظمات دولیة اصبحوا  الالجئون السوریون في االردن الذین یتقاضون مساعدات
 .ألحد البنوك المحلیة خالل قزحیة العین "بصمة العین" من الصراف اآللي العائد یحصلون علیھا من

 
المواقع األثریة  كوادر دائرة اآلثار العامة في المفرق تفاجأت قبل ایام بحفرة بفعل مجھولین داخل أحد

یبحثون عن "الكنوز" كونھا منطقة  في المحافظة.. الحفرة التي تم دفنھا حاال یعتقد أن مفتعلیھا كانوا
 .أثریة

 
الحملة تحرض  ..في وزارة الصحة حملة "تحریضیة" تستھدف االطباء المقبلین على برنامج االقامة

یكمل برنامج االقامة  االطباء على رفض توقیع عقود التزام مع الوزارة ما یعني أن الطبیب
بعد أن انفق علیھ مبالغ طائلة من  واالختصاص ویستطیع المغادرة الى القطاع الخاص دون أي التزام

 .تدریب وتأھیل ورواتب
 

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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تناقش لجنة التربیة والتعلیم والثقافة في مجلس النواب باجتماع تعقده الیوم موضوع ترخیص المراكز 
روع القانون المعدل لقانون الثقافیة، فیما تستكمل لجنة االقتصاد واالستثمار النیابیة مناقشة مش

في اجتماع تعقده الساعة الواحدة من ظھر الیوم في قاعة  2018مؤسسة ضمان الودائع لسنة 
 مصطفى خلیفة بمجلس النواب.

  
تناقش لجنة التربیة والتعلیم والثقافة في مجلس النواب باجتماع تعقده الیوم موضوع ترخیص المراكز 

  …تصاد واالستثمارالثقافیة، فیما تستكمل لجنة االق
  

صندوق دعم البحث العلمي في الصناعة التابع للمجلس االعلى للعلوم والتكنولوجیا یطلق بالتنسیق 
 2019من الشھر الحالي الجولة الثانیة  30مع مؤسسة التنمیة التكنولوجیة الصناعیة االسبانیة في 

االبداع االردني للتقدم بطلبات دعم مقترحات مشاریع بحثیة مشتركة بین الصناعة واالكادیما/ برنامج 
 االسباني. یقام لھذه الغایة حفل بغرفة صناعة عمان.

  
صندوق دعم البحث العلمي في الصناعة التابع للمجلس االعلى للعلوم والتكنولوجیا یطلق بالتنسیق 

  …مع مؤسسة التنمیة التكنولوجیة الصناعیة االسبانیة في
 
 

ناشدت الرئیس البرازیلي، عبر سفیره في عمان، بالتراجع عن نقل سفارتھ في  النقابات المھنیة
ً الرادة ومشاعر الشعوب العربیة واالسالمیة وللقرارات الدولیة".  اسرائیل الى القدس "احتراما
النقابات ابرقت برسالة للسفیر البرازیلي، نقلت فیھ ادانة الشعب االردني لالجراء البرازیلي، الذي 

 مكافأة للكیان الصھیوني على اغتصابھ لألرض والمقدسات في فلسطین وانتھاكاتھ المستمرة".یعد "

 زواریب الغد
  


