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 تحتفي بتجدید االعتمادیة وافتتاح قاعات جدیدة" األردنیة"صیدلة 
  

احتفت كلیة الصیدلة في الجامعة األردنیة أمس بتجدید االعتماد الدولي  – ھبة الكاید
ACPE  2022لعام. 

الحفل افتتاح رئیس الجامعة بالوكالة الدكتور عماد صالح لكل من الصیدلیة  وتخلل 
، وقاعة أكدیما، وقاعة الیقظة الدوائیة في بھو الكلیة بحضور نقیب "روحي"االفتراضیة 

الصیادلة الدكتور زید الكیالني ومدیرعام شركة أكدیما الدكتور محمد خلیل ومدیر عام 
ونخبة من كبار المسؤولین واألساتذة والصیادلة  شركة فارمسي ون أمجد العریان

 . والطلبة
وقالت عمیدة الكلیة الدكتورة عبلة البصول إن ھذا اإلنجاز ھو ثمرة لجھود منظومة 
العمل الجاد والمشترك من قبل أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة وطلبة الكلیة لتعزز 

ا تقدمھ من إتقان وتمیز في خدمة بذلك من دور مھنة الصیدلة في القطاع الطبي بم
  . المجتمع وتطویر لمیادین الصیدلة المختلفة

وكانت قد حصلت الكلیة وفقا للبصول على شھادة االعتمادیة من مجلس االعتماد 
األمریكي للتعلیم الصیدلي قبل عامین بعد تحقیقھا معاییر جودة التعلیم الصیدالني 

ت التعلیمیة، الفتة ھنا بأنھا تعد درجة رفیعة وتحقیق المعاییر العالمیة في المخرجا
المستوى تمتلكھا بعض الكلیات وتتبلور أھمیتھا بانعكاسھا اإلیجابي على مھنة الصیدلة 
من جھة، وبأنھا تتیح للطلبة فرصة التنافس بكفاءة على المقاعد الدراسیة الستكمال 

 . تعلیمھم العالي من جھة أخرى
إلى دور الكلیة في تطویر مھارات الطلبة في حل وأشارت البصول في كلمة لھا 

المشكالت وتعزیز التفكیر النقدي والعمل الجماعي والتعلم الذاتي لضمان اكتسابھم فھما 
واضحا ألخالقیات المھنة ومسؤولیاتھم تجاه مجتمعاتھم واإلنسانیة جمعاء، مشیدة بجھود 

یة مستمرة انعكست وما تزال أعضاء ھیئة التدریس والباحثین ممن كان لھم نشاطات علم
بنشر أبحاث علمیة في مجالت علمیة عالمیة محكمة، إضافة إلى براءات االختراع 

  . المسجلة وطنیا ودولیا لھم والجوائز العالمیة والمحلیة الحاصلین علیھا
وفي الختام كرم رئیس الجامعة الشركاء الداعمین، متمنیا للكلیة مزیدا من االزدھار 

  .م مثیالتھا في مختلف الدول وعلى كافة المستویاتوالتقدم أما

 أخبار الجامعة

  3: لشعب صصدى ا -السوسنة -طلبة نیوز -حمرین نیوز - المدینة نیوز -بترا-أخبار األردنیة
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 تتبادل التھاني بمناسبة عید األضحى المبارك" األردنیة"أسرة 
 

تبادل رئیس الجامعة األردنیة بالوكالة الدكتور عماد صالح التھاني  -  زكریا الغول
 .بمناسبة عید عید األضحى المبارك مع أعضاء األسرة الجامعیة

   
اني إلى جانب صالح نواب الرئیس وعمداء الكلیات والمعاھد والمراكز وتقبل التھ

 .العلمیة واإلنسانیة
   

وأعرب صالح عن تمنیاتھ للعاملین في الجامعة كافة دوام الصحة والسعادة، وأن یعید 
المولى عز وجل ھذه المناسبة المباركة على األمتین اإلسالمیة والعربیة وقد تحققت 

  .لیمن والبركاتأمالھا بالرفعة وا
  

ورفعت أسرة الجامعة التھاني والتبریكات بھذه المناسبة إلى مقام حضرة صاحب الجاللة 
الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین، متمنین أن یعیده على األسرة األردنیة بالیمن والخیر 

  .والبركة

  أخبار األردنیة
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 والقضاة یتصدر.. یجتمع الیوم للبت في رئاسة الجامعة األردنیة» التعلیم العالي«
 

ً، من المرجح ان یبت فیھ برئاسة   یعقد مجلس التعلیم العالي، الیوم الثالثاء، اجتماعا
 .الجامعة األردنیة، وفق ما علمت مصادر علیمة

 
المصادر قالت إن االجتماع سیبت في رئاسة الجامعة االردنیة، دون أن تنفي امكانیة 

 .التأجیل في ھذا البت إلى اجتماع آخر
 
ً لتولي فی ما شددت المصادر على أن الدكتور عبدالكریم القضاة ھو المرشح االوفر حظا

 .رئاسة الجامعة
 

وكان مجلس التعلیم العالي، رد توصیة مجلس أمناء الجامعة األردنیة المتضمنة أسماء 
 .المرشحین لشغل منصب رئیس الجامعة األردنیة

 
ّع مجلس التعلیم العالي على التقریر المق ّدم من اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس واطل

بالتأكد من سالمة جمیع اإلجراءات الشكلیة "، والمكلفة 9/8/2018تاریخ ) 307(رقم 
والموضوعیة لقرار مجلس أمناء الجامعة األردنیة في تنسیبھ لألسماء الثالثة لرئاسة 

 ".لھ اللجنة ، وتقدیم تقریر یتضمن ما تتوصل31/7/2018الجامعة األردنیة بتاریخ 
 

وأكد المجلس في بیان، أن التقریر المذكور أشار إلى عدم وجود اتساق في بعض 
اإلجراءات الشكلیة أو الموضوعیة مع قرارات مجلس األمناء ذاتھ، لذلك قرر مجلس 
التعلیم العالي رّد التوصیة الواردة من مجلس أمناء الجامعة األردنیة إلجراء ما یلزم 

  .حسب األصول

  جفرا نیوز
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 منصب رئیس الجامعة االردنیة تحول لعالم المقاوالت والصفقات المشبوھة: لعموش ا
  

طالب الوزیر السابق وأستاذ علوم الشریعة في الجامعة االردنیة  الدكتور بسام العموش 
 .بضرورة وضع معاییر واضحة في اختیار منصب رئیس الجامعة االردنیة

 
موقع التواصل االجتماعي الفیسبوك أنھ  وقال العموش في مقال نشره على صفحتھ على

الزلنا نحن أساتذة الجامعة األردنیة نعیش ومنذ عدد من السنوات التالعب الواضح 
بمنصب رئیس الجامعة األردنیة حیث نزل علینا عدد من الرؤساء بالمظلة بأوامر كما 

 ).من فوق ( یدعون من فوق مع ان جاللة الملك قد قال ال تسمعوا لمن یقول 
 

وأضاف العموش ان منصب الرئیس تحول لعالم المقاوالت وشھدنا تعیینات بصفقات 
تولى رئاسة الجامعة من ال یستطیع ان !! المتبادل ) الحك(على سیاسة ' مشبوھة سیرا

 !!.یتقدم للجامعة كطالب الن معدلھ في الثانویة دون الستین 
 

تعج جامعتنا برتب األستاذیة ولكنھم لقد حقروا اساتذة الجامعة األم حیث : وتابع العموش
وفق المتنفذین ال یمألوون عیونھم وال یصلحون والصواب أنھم لیسوا على المقاس فھذا 

ویقدم على طبق من ذھب لمن عنده عالقات ویتعھد بتنفیذ صفقات ' الموقع یفصل تفصیال
 .وقد رأینا بعضھا على أرض الواقع

 
تاح الى انقاذ فقد كفى ما كان من تالعب ومھازل واكد العموش ان الجامعة األردنیة تح

وصفقات یندى لھا الجبین، لقد حدثت معالي وزیر التعلیم العالي وطالبتھ بإجراء 
وكأنھم ' من فوق ' انتخابات لھذا الموقع كي یختار الزمالء من یقودھم إذ كیف یأتیھم 

( ا األساتذة ینطبق علیھم الطلبة یختارون قیادتھم بینم! مجموعة ال قیمة لھا وال رأي ؟
 .؟؟) !!جوزك وان راد هللا 

 
وختم العموش مقالھ انھ اذا تعذر ھذا الحل الدیموقراطي فلنعد األمر للحكومة ولیس 
لمجلس األمناء لتختار شخصیة علمیة موثوقة ذات برنامج تنفیذي ینقذ الجامعة التي 

نرى نزاھتھا التي تخضع نعم لنعد األمر للحكومة حتى . تحولت الى مدرسة كبیرة 
للمراقبة والمساءلة أو ھكذا أفترض ، فالجامعة األردنیة تاریخ وسمعة ومستقبل وال 

  .یجوز ان یكون التخبط سید الموقف 
  

  سرایا
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.. الكاتب االسرائیلي ایدي كوھین یزعم انھ سیلقي محاضرة في الجامعة االردنیة 
 والجامعة ترد

  
ي كوھین انھ سوف یزور العاصمة االردنیة عمان، زعم الكاتب والمفكر الصھیوني اید

 .من اجل القاء محاضرة في مدرج الجامعة االردنیة 
 

انھ سیشارك في ندوة ' تویتر'وقال كوھین عبر تغریدة لھ على موقع التواصل االجتماعي 
حواریة حول أساسیات االتصاالت الدولیة في عدد من المحاور من ضمنھا حاالت 

ً القوى الطالبیة الى حضور الندوة وطرح الحروب، وحاالت  المقاطعة والحصار، داعیا
 .االسئلة

 
العالقات العامة في الجامعة االردنیة الدكتور ھیا الحوراني أن ال  ةمن جانبھا، قالت مدیر

الى ان إدارة الجامعة ترفض استقبال ھذه  ةداعاءات الكاتب الصھیوني، الفتصحة إل
 .الكاتب

 
محاضرة تحت العنوان الذي لانھ ال وجود ' سرایا'في حدیثھا مع وأوضحت الحوراني 

 .ھتغرابھا الشدید من ادعاءاتطرحھ الكاتب في تغریدتھ، معربة عن اس
 

والجدیر بالذكر ان الكاتب الصھیوني عرف بطرحة التھكمي، ومواقفة المتطرفة اتجاه 
ً، االمر الذ ي شجع عدد من القنوات العرب والفلسطینین، وھو یجید اللغة العربیة جیدا

ً عبر برامجھا الحواریة   .الفضائیة العربیة الستضافتھ مرارا

  سرایا
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ال أھالً وال سھالً : “ایدي كوھین“عقید أردني لـ.. الجامعة األردنیة رفضت استقبالھ
  بالیھود في األردن

  
دي شن العقید األردني المتقاعد عالء عناسوه ھجوما عنیفا على الصحافي اإلسرائیلي إی

كوھین، وكذبھ بشأن مزاعمھ أنھ سیشارك في ندوة قریبا بمدرج الحسن بن طالل 
  .بالجامعة األردنیة في عمان

  
ً في ندوة حول ) وطن(في تغریدة لھ رصدتھا “ كوھین”وزعم   أنھ سیشارك قریبا

موضوع أساسیات االتصاالت الدولیة على عدة محاور من ضمنھا حاالت الحروب 
  .حاالت الحصاروحاالت المقاطعة و

  
ابع أن ھذه الندوة ستكون في مدرج الحسن بن طالل بالجامعة االردنیة، وت 

ً “:مضیفا   “أتمنى حضور كثیف القوى الطالبیة فأسئلة الجمھور تھمني جدا
  

ایدي كوھین ال صحة لتغریدتك وإدارة “:ورد علیھ بقولھ“ عناسوه”األمر الذي كذبھ 
كالمك مردود علیك، والحاالت التي تتحدث عنھا الجامعة األردنیة ترفض استقبالك و

الحروب والمقاطعة والحصار بین العرب األشقاء إسرائیل سببھا وھي من ورائھا 
  “جمیعھا وبالتعاون من بعض الحكام العرب الخونة

  
ً بجمیع الیھود في األردن“:وتابع ھجومھ ً وال سھال   .“ال أھال

  
كوھین الجدل بتغریداتھ المبھمة المستندة وعادة ما یثیر الصحافي اإلسرائیلي إیدي 

لمصادر مجھلة، بھدف إثارة البلبلة حیث یركز دائما على دس أنفھ بالشأن العربي ونشر 
  .مواضیع جدالیة مستندا على حزمة من المزاعم واألكاذیب

  وطن نیوز



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 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 
9 

  
  

  "األردنیة"جلسة الیوم تفصلنا عن اختیار رئیس لـ: الطویسي
  

لبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي في تصریح خاص أكد وزیر التعلیم العالي وا
أن مجلس التعلیم العالي سیناقش ،الیوم الثالثاء، كتاب رئیس مجلس أمناء " األنباط"لـ

الجامعة األردنیة المتعلق بتنسیب اسم لرئاسة األردنیة ، وذلك كخطوة استباقیة على 
وقال . یر الموضوعةطریق اختیار رئیس للجامعة األردنیة ضمن الشروط والمعای

الطویسي،انھ وبناء على ما سیتوصل إلیھ المجلس في جلستھ التي سیعقدھا الیوم،في 
ضوء ذلك سیقع االختیار على شخص واحد من ضمن المترشحین الثالثة 

  .للمنصب،خالل الجلسة القادمة للمجلس
  
ذي استغرقت یشار إلى أن ثالثة اسماء مرشحة لرئاسة الجامعة األردنیة ،في الوقت ال 

 90فیھ عملیة البحث والتدقیق ورد الترشیحات والموافقة على االنسحاب قرابة ال 
  . یوما،بعد االعالن عن شاغر لرئاسة األردنیة

  
وكان  الدكتور عالء البكري  تقدم في بدایة آب الحالي بطلب انسحاب من قائمة الترشح 

وجاء انسحاب البكري بعد طلب  لمنصب رئاسة الجامعة األردنیة بدون ابداء االسباب،
مجلس التعلیم العالي ایضاحات من قبل مجلس االمناء حول اختیار االسماء المرشحة 
للمنصب، وكان نسب مجلس امناء الجامعة األردنیة قائمة باسماء ثالثة مرشحین 

: لمنصب رئیس الجامعة من اصل عشرة اسماء، واالسماء التي رفعھا مجلس االمناء ھم
  . عالء البكري ،الدكتور مروان عبیدات، الدكتور عبدالكریم القضاة الدكتور

  
یذكر أن آلیة اختیار رئیس الجامعة تجري عبر تقدیم مجلس أمناء الجامعة قائمة تضم 
عشرة اسماء، وذلك بعد إجرائھ المقابالت الشخصیة مع أصحابھا، فیما یجري بعد ذلك 

روني من قبل اساتذة الجامعة االردنیة اختیار خمسة أسماء، لیجري التصویت االلكت
الختیار ثالثة اشخاص من االسماء الخمسة قبل ان یجري التنسیب بھا الى مجلس التعلیم 

  .العالي الذي یقوم بدوره باختیار واحد من ھذه االسماء الثالثة للتنسیب الى الملك
  
تربویة ومن الجدیر بالذكر أن موضوع تعیین رئیس لألردنیة شغل األوساط ال 

شكاوى بعد رفع مجلس امناء الجامعة األردنیة قائمة " االنباط"واالكادیمیة،وتلقت 
باسماء ثالثة مرشحین لمنصب رئیس الجامعة من اصل عشرة اسماء، الى مجلس التعلیم 
العالي، دون المرور بمراحل اختیار رئیس الجامعة بحسب التعلیمات الخاصة لشغل 

اسماء فقط لرئاسة  3،وقتھا،  ان تنسیب " األنباط"لـفیما وضح الطویسي . المنصب

  4: ص األنباط
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،وال یعد "من حیث العدد"الجامعة األردنیة ینسجم مع ما ورد في قانون الجامعات 
  .تجاوزا او مخالفا للقانون

  
بینما انتھت فترة تقدیم طلبات الترشح لموقع رئاسة الجامعة االردنیة،  في  الیوم السابع  

. لما حدده مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور عدنان بدرانمن تموز الماضي، وفقا 
وحدد المجلس شروطا عامة للتقدم، تتمثل في ان یكون المتقدم أردني الجنسیة ویحمل 
رتبة األستاذیة من جامعة معترف بھا وفق ما نص علیھ قانون الجامعات األردنیة لسنة 

2018 .  
  

صار من خاللھا إجراء التفاضل بین المتقدمین، فیما قام المجلس بوضع معاییر تقییمیة، ی
للوصول إلى العدد المطلوب التنسیب بھ الى مجلس التعلیم العالي، والمحدد بموجب 

وتتضمن اآللیة، التي اتفق علیھا مجلس األمناء محطات في . القانون، بثالثة مترشحین
تنافس على رئاسة عملیة التقییم والمفاضلة، بما یعزز الشفافیة واختیار األفضل لل

  . الجامعة األردنیة
  

إلى ذلك شكل المجلس من بین أعضائھ لجنتین، األولى أكادیمیة برئاسة الدكتور ھشام 
غصیب والثانیة إداریة ومالیة برئاسة الدكتور سالم اللوزي، باإلضافة إلى اختیار 

  .الدكتور أحمد ماضي نائبا لرئیس المجلس
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 "ومان للباحثین العربش"إعالن الفائزین بجائزة 
  

أعلنت الھیئة العلمیة لجائزة عبد الحمید شومان للباحثین العرب، أمس اإلثنین، الفائزین بدورة العام 
  .، وذلك ضمن حقول الجائزة الستة التي یندرج ضمن كل حقل منھا موضوعان2017

 
مراض المعدیة الطب الوقائي، ویتضمن اللقاحات واأل: ومنحت جائزة العلوم الطبیة والصحیة

البنیة : القاھرة، وفي حقل العلوم الھندسیة/ من الجامعة األمیركیة) مصر(للدكتور حسن البدوي 
، من جامعة القاھرة، كما فاز في مجال )مصر(التحتیة الحضریة فاز الدكتور محمد مرزوق، 

ة زویل للعلوم ، وھو یعمل في مدین)مصر(إبراھیم عبد الحلیم . تكنولوجیا الناتو وتطبیقاتھا د
  .والتكنولوجیا

 
، من جامعة )السعودیة(المواد الوظیفیة الذكیة، الدكتور عبدهللا عسرى : ونال جائزة العلوم األساسیة

األمن الغذائي وسالمة : الملك عبد العزیز، في حین تقاسم جائزة العلوم التكنولوجیة والزراعیة
  ).األردن(والدكتور أنس النابلسي  ،)ُعمان(الغذاء، كل من الدكتور عبدهللا السعدي 

 
وظفر بجائزة العلوم االقتصادیة واإلداریة حول الدور التنموي القتصاد المعرفة، الدكتور رائد 

  .العقبة/ ، من الجامعة األردنیة)األردن(مساعدة 
 

التحوالت البیولوجیة : وارتأت اللجنة حجب الجائزة في موضوع الكیمیاء العضویة البیولوجیة
كما ارتأت . ركبات التي تؤدي الكتشاف العقاقیر، لعدم ارتقاء الطلبات المقدمة لمستوى الجائزةللم

تفكك األسرة وأثره "، و"الترجمة وأثرھا في نقل المعارف"اللجنة حجب الجائزة الخاصة بموضوعي 
ا حجبت فیم. ، المندرجین ضمن حقل اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة"االجتماعي

، المندرج ضمن حقل العلوم التكنولوجیة "إدارة الطاقة والطاقة المتجددة"اللجنة كذلك، موضوع 
 .والزراعیة

، نحو 2017وكانت الھیئة، التي یترأسھا الدكتور أمین محمود، استقبلت منذ اإلعالن عن بدء دورة 
علمیة وأكادیمیة من طلب ترشح للجائزة، جمیعھا من باحثین عرب یعملون في مؤسسات ) 246(

 .كافة انحاء العالم
وأكد محمود ضرورة تشجیع الباحثین على إجراء وإنجاز أبحاث تھم كل شرائح المجتمع، وأن یكون 
ھناك استراتیجیات یتم تطویرھا على فترات محددة، للمساھمة في حل المشكالت اإلنسانیة 

  .والمجتمعیة
 

ُمنح كتقدیر لإلسھامات المتواصلة نحو المعرفة " ربشومان للباحثین الع"وبین محمود أن جائزة  ت
العلمیة والبحثیة على مستوى العالم، مؤكدا أھمیة االعتماد كلیا على البحث العلمي خالل الفترة 

  .المقبلة
 

وأوضح أن إدراك الدول ألھمیة البحث العلمي، وال سیما المتقدمة منھا، یضمن، دون أدنى شك، 
 .، وبالتالي تحقیق رفاھیة شعوبھا والمحافظة على مكانتھااستمرار تقدمھا وتطورھا

، فالنتینا قسیسیة، بینت الحاجة الماسة إلى دعم البحث العلمي "مؤسسة شاومن"الرئیسة التنفیذیة لـ
 .الجاد، لتخطي عقبات التنمیة في المجتمع العربي الذي یراوح مكانھ منذ عقود

  13: صالغد 
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إلى المشكالت الماثلة في العالم العربي، خصوصا ما وأكدت قسیسیة ضرورة توجیھ البحث العلمي 
یتصل منھا بتوطین التكنولوجیا، ومواجھة نقص الغذاء، وتقلص المساحات الصالحة للزراعة، 

  .إضافة إلى شح المیاه، وغیر من المشكالت التي تعیق التنمیة، وتكبح من عجلة التطور
 

تقدیرا للنتاج العلمي المتمیز  1982ي العام وكانت مؤسسة شومان أطلقت جائزة الباحثین العرب ف
الذي یؤدي نشره وتعمیمھ إلى زیادة في المعرفة العلمیة والتطبیقیة وزیادة الوعي بثقافة البحث 

 .العلمي، ولإلسھام في حل المشكالت ذات األولویة محلیا وإقلیمیا وعالمیا
ا أن تتقدم من دون العلم، ومن دون أن وتأتي الجائزة إیمانا من المؤسسة بأن المجتمعات ال یمكن لھ

  .یتم تعزیزه في أوجھ الحیاة المختلفة
 

كما تھدف الجائزة إلى إعداد جیل من الباحثین والخبراء واالختصاصین العرب في المیادین العلمیة 
 .المختلفة، إضافة إلى اإلسھام في دعم البحث العلمي والعربي وتفعیلھ

طبیة والصحیة، والعلوم الھندسیة، وھندسة أنظمة االتصاالت، العلوم ال"وتضم حقول الجائزة 
واآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة، والعلوم التكنولوجیة والزراعیة، والعلوم 

 ".االقتصادیة واإلداریة
وتمنح الجائزة تقدیرا إلنتاج علمي متمیز یؤدي نشره وتعمیمھ إلى زیادة في المعرفة العلمیة 

ً وإقلیمیا وعالمیا، ونشر ثقافة البحث العلمي، وال تطبیقیة، واإلسھام في حل مشكالت ذات أولویة محلیا
 20وتتكون من شھادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز بھ، ومكافأة مالیة مقدارھا 

  .ألف دوالر، ودرع یحمل اسم الجائزة وشعارھا
 

ثین العرب؛ ھي أول جائزة عربیة، تعنى بالبحث العلمي وتحتفي وجائزة عبد الحمید شومان للباح
بالباحثین العرب، وتھدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جمیع أنحاء الوطن العربي، والمشاركة 
في إعداد وإلھام جیل من الباحثین والخبراء والمختصین العرب في المیادین العلمیّة المختلفة الذین 

  .مكانیات المحدودة لدى المؤّسسات والجامعات واألفرادیعملون في ظل اإل
 

؛ فھي مؤسسة ال تھدف لتحقیق الربح، تعنى باالستثمار في اإلبداع المعرفي "مؤسسة شومان"أما 
والثقافي واالجتماعي للمساھمة في نھوض المجتمعات في الوطن العربي من خالل الفكر القیادي 

  .واألدب والفنون واالبتكار المجتمعي
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 للتسدید" سنة سماح"منح الطالب المستفید من القرض الجامعي 
 

، فترة تسدید 2018عدل مشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمیة لسنة 
  .القرض الذي یمنح للطالب

، فإنه یتم وبموجب التعدیل، الذي تضمنه النظام والذي وافق مجلس الوزراء على االسباب الموجبة له
تسدید وتحصیل القرض الذي یحصل علیه الطالب من صندوق دعم الطالب وفق اسس تضعها لجنة 
إدارة الصندوق، بحیث تبدأ المطالبة بعد سنة من حصول الطالب على المؤهل العلمي، على ان یتم 

  .التسدید خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات بعد تلك السنة
لتسدید كانت تبدأ حال تخرج الطالب من الجامعات ولمدة خمس سنوات، في حین ان فترة المطالبة با

  .إال أن التعدیل منح الطالب فترة سماح لمدة سنة على ان یبدأ بالتسدید بعده ولفترة خمس سنوات
  لجنة إدارة الصندوق

لیم وتضمنت التعدیالت إعادة تشكیلة لجنة إدارة الصندوق بحیث اصبحت برئاسة أمین عام وزارة التع
مدیر الشؤون المالیة في التعلیم العالي ومدیر االموال : العالي ومدیر البعثات نائبا للرئیس وعضویة

العامة في وزارة المالیة وعمید شؤون الطلبة في احدى الجامعات الرسمیة بالتناوب لمدة عامین 
یة في التعلیم العالي ومندوب عن دیوان الخدمة المدنیة ورئیس قسم البعثات الخارجیة والمنح الداخل

  .وعضوین من القطاع الخاص یعینهما وزیر التعلیم العالي لمدة ثالث سنوات بالتناوب
وبموجب التعدیل على التشكیلة اصبح نصاب انعقاد االجتماع حضور ستة أعضاء بدال من خمسة 

ا الحاضرین، اعضاء، على ان یكون رئیس اللجنة او نائبه بینهم، وتتخذ قراراتها بأكثریة اعضائه
  .ویرجح الجانب الذي یصوت الرئیس معه في حال تساوى العدد

التوصیة بتحدید اسس دعم : واضافت التعدیالت مهاما الى لجنة ادارة الصندوق بحیث اصبحت
الطلبة سواء أكانت منحة او قرضا واتخاذ القرارات الالزمة الیفاد المرشحین لالستفادة من المنح 

العتراضات المقدمة لها واي أمور أخرى تتعلق بشؤون الموفدین واعتماد والقروض والنظر في ا
وتحدید نوع الكفالة التي یقدمها الكفالة العدلیة الذي تنظم بین الوزارة والطالب المستفید من القرض 

  .ان تسدید القرض الحاصل علیهلوزارة لضم

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  سرایا 
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المستفید من المنحة الجزئیة، واعتماد اعتماد سند التعهد الذي ینظم بین الوزارة والطالب : الى جانب
قرار التوصیات المقدمة من اللجان . الكفالة بین الوزارة والطالب الحاصل على المنحة الكاملة وإ

المشكلة واقتراح اسس استثمار اموال الصندوق ورفعها لوزیر التعلیم العالي على ان تؤخذ موافقة 
الیفاد اسم الجامعة والتخصص ومدة االیفاد للطالب مجلس الوزراء علیها، وتحدد اللجنة في قرار ا

  .المستفید
  الشروط المطلوبة

اما الشروط الواجب توفرها في الطالب الذي سیتفید من دعم الصندوق، فباتت بموجب التعدیل 
ان یكون اردني الجنسیة وحاصال على شهادة الثانویة العامة االردنیة او ما یعادلها من : المقترح

ن او خارجها وغیر قادر على توفیر اثمان رسوم الساعات الدراسیة المعتمدة وفقا للمعاییر داخل االرد
  .واالسس التي تقرها لجنة ادارة الصندوق لهذه الغایة

من صندوق دعم الطالب او اي ) منحة كاملة( ان ال یكون مستفیدا او كان كمستفید : إضافة الى
ومسجال في إحدى (..) ساب اي جهة أخرى دعم أخر من اي جهة رسمیة او موفدا على ح

مؤسسات التعلیم العالي الرسمیة لدرجة البكالوریوس او الدبلوم المتوسط على البرنامج العادي 
  .وعلى نفقته الخاصة) تنافس(

ویشترط ان ال یقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاریخ تقدیم طلب االستفادة من منح او 
او تقدیره مقبول او ما یعادلهما، ویستثنى %) 60(ن من اربعة او عن قروض الصندوق عن نقطتی

من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي االول من دراسته، فیعتمد له معدل الثانویة العامة او ما 
  .یعادلها

كما اشترط ان ال یكون الطالب قد صدرت بحقه عقوبة تأدیبیة تجاوزت االنذار قبل تقدیم الطلب و 
  .ن ساریة المفعولتكو 

  حاالت وقف المنحة او القرض
انخفاض معدل : اما حاالت وقف صرف الدعم المخصص للطالب مؤقتا، فحددها النظام المعدل بـ

او تقدیره عن مقبول او ما یعادلهما في فصلین %) 60(الطالب التراكمي عن نقطتین او عن 
صه او مكان دراسته دون الحصول على دراسیین متتالیین، واذا قام الطالب بتغییر موضوع تخص

  .موافقة مسبقة من لجنة إدارة الصندوق
إذا صدر بحقه : اما حاالت انهاء المنحة او القرض نهائیا فیوقف صرف الدعم المخصص للطالب

حكم بجنایة او بجنحة مخلة بالشرف او إذا ترك الدراسة في الجامعة الي سبب من االسباب بما في 
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صدور (...) ابه منها، او تم فصله من التخصص او حول الى الدراسة الخاصة ذلك فصله او انسح
  .عقوبة تأدیبیة تجاوزت االنذار

ونص النظام في حال انهاء المنحة بشكل كامل او القرض، یلزم الطالب وكفیله بدفع جمیع المبالغ 
  .التي انفقت علیه خالل دراسته

لمعادة واالستدراكیة او اي مادة یدرسها خارج مواد كما نص على ان یتحمل الطالب رسوم الساعات ا
  .الخطة الدراسیة الموفد الیها

  االعفاء من كلفة المنحة او القرض
وبحسب النظام المعدل، یعفى الطالب الحاصل على منحة كاملة او قرض وكفیلع من دفع جمیع 

هائیا السباب صحیة بناء المبالغ التي انفقت علیه خالل دراسته، إذا انقطع الطالب عن الدراسة ن
على تقریر طبي مصدق من اللجنة الطبیة المركزیة یثبت عدم مقدرته على استكمال الدراسة، وكذلك 

  .اذا توفي الطالب على ان یشمل االعفاء ورثته او التركة التي الت الیهم منه
اذا اصیب بعد انهاء دراسته بعاهة او مرض یمنعه من تسدید قیمة القرض او المنحة : الى جانب

  .الكاملة بناء على تقریر طبي مصدق من اللجنة الطبیة المركزیة
  متطلبات ما بعد المنحة

نص النظام على الطالب الموفد منحة كاملة ان یتقدم بطلب استخدام الى دیوان الخدمة المدنیة 
ال أعتبر مخال بالتزاماته  خالل مدة ال تزید عن ستة شهور من تاریخ حصوله على المؤهل العلمي وإ

وعلیه ان یقبل بالعمل المعروض علیه من الجهة المختصة بتعیینه سواء كان ذلك العمل في وظیفة 
  .مصنفة او غیر مصنفة او بموجب عقد او في وظیفة مؤقتة على حساب المشاریع واالمانات

النظام الى إمكانیة نقل التزام الموفد في منحة كاملة الى اي دائرة أخرى والى اي من  واشار
الجامعات الرسمیة او البلدیات او اي من الشركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة ما یزید 

  .من اسهمها ویعتبر عمله في اي من الجهات وفاء اللتزامه%) 50(على 
الطالب المستفید من منحة كاملة بطلب الى دیوان الخدمة المدنیة، خالل ونص النظام في حال تقدم 

الفترة المطلوبة، ولم یصدر قرار بترشیحه للعمل في الدائرة خالل ستة اشهر من تاریخ تقدیم الطلب 
  .یصبح الموفد في حل من االلتزام ویحق له بعد انقضاء المدة مزاولة اي عمل اخر
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  الالجئین: دة في األردن والسببتخصصات أكادیمیة جدی
 

: الصورة. (الجئ فروا من العنف في سوریا 80،000یضم مخیم الزعتري لالجئین في األردن حوالي 
 ).البنك الدولي

  
بعد مرور أكثر من سبع سنوات على أزمة اللجوء السوري، أكبر كارثة إنسانیة منذ الحرب العالمیة 

بدأت بعض الجامعات والمراكز األكادیمیة في المملكة بافتتاح الثانیة بحسب توصیف األمم المتحدة، 
ة  .برامج جدیدة تركز على قضایا الالجئین والهجرة القسریّ

 
إذ بدأت الجامعة األردنیة، أكبر جامعة حكومیة في المملكة، بتقدیم الدبلوم المهني في دراسات 

وجاء في . الستراتیجیة التابع للجامعةالالجئین والهجرة القسریة العام الماضي في مركز الدراسات ا
یتوقع المركز أن یكون لهذا الدبلوم المهني دور في المساعدة في فهم تأثیر ”بیان إطالق الدبلوم 

ة  “.أزمات اللجوء على األردن بخاّصة، ومنطقة الشرق األوسط بعامّ
 

الهجرة / مل االجتماعّي كما طرحت هذا العام الجامعة األلمانیة األردنیة، درجة الماجستیر في الع
للمساعدة بالتعامل مع تحدیات الالجئین والمهاجرین، حیث یجمع البرنامج بین الجوانب ”والالجئین، 

منظمة غیر حكومیة  5000الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة لیشمل المشاكل الملحة الحالیة لما یقرب من 
بحسب ما “ .لالجئون والمجتمعات المحلیةتخدم الالجئین والقطاع العام والتحدیات التي یواجهها ا

 .جاء على الموقع اإللكتروني للجامعة
 

بدوره، یركز مركز دراسات الالجئین والنازحین والهجرة القسریة التابع لجامعة الیرموك على إرشاد 
ق بقضایا الالجئین ة تتعّل ین في إذ تركَّز أوراق الباحث. وتوجیه طلبة الدراسات العلیا لعمل أوراق بحثیّ

 .جزء كبیر منها على دراسة الجانب النفسي واحتیاجات الالجئین
 

تأتي البرامج الجدیدة في وقت یواجه فیه األردن تحدیات سیاسیة واقتصادیة متزایدة نتیجة ألعداد 
ألفًا من السوریین لدى وكالة األمم  620، إذ تم تسجیل أكثر من . الالجئین الكبیرة التي یستضیفها

  الفنار لإلعالم
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كما استضافت .  في المئة منهم في المجتمعات المضیفة 84الجئین في المملكة یعیش المتحدة ل
المملكة على مدى العقود القلیلة الماضیة أعدادًا كبیرة من الفلسطینیین والعراقیین وغیرهم من الفارین 

 .من الحرب واالضطهاد
 

تواجه النازحین والمجتمعات تأمل البرامج الجدیدة وخریجیها في تقدیم رؤى جدیدة للتحدیات التي 
المضیفة لهم، بما في ذلك المشاكل مثل تصویر وسائل اإلعالم السلبیة التي یمكن أن تصعد 

وتستند غالبیتها على أسس أكادیمیة سبق لمؤسسات أخرى كجامعة أكسفورد والجامعة . التوترات
 .األمیركیة في القاهرة أن تبنتها

 
ط في حقوق اإلنسان وأحد خریجي الدفعة األولى من برنامج قال ذیب غنما، مهندس معماري وناش

ة ومعاناة ”دبلوم الجامعة األردنیة،  ساعدتني الدراسة على فهم أفضل لقضیة اللجوء والهجرة القسریّ
الالجئین وحقوقهم القانونیة واإلنسانیة وكیفیة طرح قضایا اللجوء في وسائل اإلعالم المختلفة بشكل 

 “.عیدًا عن خطاب الكراهیة والصور النمطیة للجوءیحفظ لهم كرامتهم ب
 

 .وعلى الرغم من حداثة هذا النوع من الدراسات في األردن، إال أن اإلقبال علیها یبدو واسعاً 
 

دارة الفعالیات في مركز الدراسات االستراتیجیة،  تقدم ”قالت یاسمین الضامن، رئیسة شعبة اإلعالم وإ
 “.طالبا وطالبا فقط كبدایة للبرنامج الجدید 15بالدبلوم لكننا قبلنا عدد كبیر من الطالب لاللتحاق 

 
ة للمقبولین، بحسب الضامن، بین حاملي درجة الماجستیر ودرجة  تتنوع الخلفیات األكادیمیّ

كما تتنوع خلفیاتهم األكادیمیة بین الصحافة واإلعالم، واإلدارة العامة، والدراسات . البكالوریوس
ة، الد ة، والتنمیة وحقوق اإلنسان، واالقتصاد العلوم السیاسیّة، والهندسة األمیركیّ راسات الدبلوماسیّ

 .المدنیّة
 

تشمل الدراسة مساقات أكادیمیة موزعة على فصلین دراسیین باإلضافة إلى إجراء بحث مع نهایة 
تد برنامج بینما یم. الدراسة والخضوع لتدریب عملي مع إحدى المنظمات التي تعنى بشوؤن الالجئین

فصول ویستهدف الحاصلین على درجة جید في مرحلة  4ماجستیر الجامعة األلمانیة األردنیة على 
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ة  البكالوریوس من تخصصات محددة مثل العمل االجتماعي وعلم االجتماع والطّب وغیرها مع إمكانیّ
 .النظر ببعض الطلبات للطلبة المتخرجون من تخصصات أخرى

 
الالجئین والنازحین والهجرة القسریة التابع لجامعة الیرموك على دعم البحوث ال یركز مركز دراسات 

فقط، بل یركز أیًضا على ترجمتها إلى تطبیقات عملیة من خالل توفیر الدعم والتمویل لتنفیذ بعض 
 .منها بما یخدم الالجئین

 
ظاهرة اللجوء والنزوح نسعى لدعم الكوادر البحثیة في ظل تزاید ”قال فواز المومني، مدیر المركز، 

موضحًا أن المركز  یعمل على “ .في المنطقة والعالم، وهو ما یفرض آفاق بحثیة ومعرفیة جدید
لطلبة الماجستیر في الجامعة بالتعاون مع “ تطبیقات في الهجرة ودراسات الالجئین”أضافة مساق 

 .قسم الجغرافیا وهو مساق مشترك مع جامعة لوند في السوید
 

العرود، الباحث في مركز جامعة الیرموك  والذي یعمل على ورقة بحثیة تتناول أهمیة  أما أحمد
م المفتوح، فیعتقد  إتاحة فرص الحصول على الماجستیر لالجئین السوریین من خالل منصات التعّل

تطلب المنظمات ”قال . أن وجود أوراق بحثیة یدعم تمویل مشاریع تخدم الالاجئین والمجتمع المحلي
جهات المانحة مقترحات لمشاریع تهتم بمشاكل الالجئین، وبدون دراسة قضایا الالجئین والهجرة ال وال

مكن تقدیم مقترحات جدیة والحصول على دعم مالي جید ُ  “.ی
 

لكن جامعة الیرموك الحكومیة، الواقعة  في مدینة إربد شمال األردن، ال تقدم حتى الیوم وكحال باقي 
ق بقضایا الالجئین والهجرة في مرحلة الجامعات في المملكة أ ي تخصصات أو مساقات تتعّل

نما تقتصر في  البكالوریوس على غرار بعض الدول األوروبیة التي استقبلت موجهات مهاجرین، وإ
  .معظمها على إدارة الكوارث والعمل االجتماعّي 

رغم وجود عشرات كما ال یبدو واضحًا حتى اآلن مدى ترحیب سوق العمل بحاملي هذه التخصصات 
  .المنظمات الدولیة والمحلیة العاملة الیوم في األردن في شؤون خدمة ورعایا الالجئین

بالتأكید سیستفید سوق العمل من خریجي هذا التخصص، لكن وجود أرقام أو مؤشرات ”قال المومني 
  “.حول ذلك مازال أمرًا مبكراً 
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  جامعي ألف مقعد 32ألف طالب وطالبة یتنافسون على  42

  
في دورته الصیفیة " التوجیهي"طالب وطالبة ممن اجتازوا الثانویة العامة  42000یتنافس نحو 

وقالت . مقعدا جامعیا داخل الجامعات الحكومیة الرسمیة في المملكة 32482بنجاح،على  2018
ي تلقتها مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد االلكتروني ،الدكتورة خولة عوض، أن عدد الطلبات الت

ألف طلب تقدیم،فیما انتهت المدة المقررة في تمام  42الوحدة لغایة ،عصر امس االثنین، بلغ 
آب،في الوقت الذي یتوقع فیه إعالن  13لیال من مساء أمس االثنین،والتي بدأت في  12الساعة 

  .النتائج في الثلث االخیر من شهر سبتمبر
  

ید المدة المقررة، حیث صرحت في وقت سابق عن وأكدت عوض،أن ال نیة لدى الوحدة في تمد
یشار إلى أن مجلس التعلیم . امكانیة التعدیل على الطلبات المقدمة في حال رغب المتقدم بذلك

مقعدا جامعیا لناجحي الثانویة العامة  32482العالي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وفر 
،وبالتالي یحق للناجحین التسجیل في الجامعات الرسمیة 2018في الدورة الصیفیة لعام " التوجیهي"

 2018/2019لدرجة البكالوریوس،لغایات االلتحاق في الفصل الدراسي االول من العام الجامعي 
  .ذلك ضمن قائمة القبول الموحد،و 
  

 وتوقعت عوض،ارتفاع  الحدود الدنیا لمعدالت القبول الموحد،نظرا الرتفاع نسبة النجاح وارتفاع
طالبا وطالبة على  1442اعداد الطلبة الحاصلین على معدالت مرتفعة بشكل ملفت،حیث حصل 

  .  4771%  94.9 -%  90فأكثر فیما بلغ عدد الحاصلین على معدالت %  95معدالت 
  

ألف مقعد لدیها، فیما خفضت هیئة اعتماد  39.5وكانت الجامعات الرسمیة نسبت بتوفر نحو 
.  ألف مقعد لتتالءم مع الطاقة االستیعابیة للجامعات 32.5ي االعداد الى نحو مؤسسات التعلیم العال

 32633ویبلغ عدد الذین یحق لهم تقدیم الطلبات من الناجحین في امتحان التوجیهي للدورة الصیفیة 
وأعلى ، فضال عن %  65أي معدل  910طالبا وطالبة وهم الحاصلون على مجموع أكثر من 

وبلغ عدد الطلبة الذین یحق لهم . ابقة والتوجیهي غیر االردني والشهادات االجنبیةطلبة السنوات الس
التقدم بطلبات لاللتحاق باحدى الجامعات الخاصة فقط او بالبرنامج الموازي لجامعات االطراف 

  5: ص األنباط
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فیما بلغ عدد الذین یحق لهم االلتحاق فقط ) 64.9 -% 60(وهم الحاصلون على معدالت  1126
  . 59.9-%  50. .(طالبا 267ات الجامعیة المتوسطة باحدى الكلی

  
األردنیة، الیرموك، مؤتة، : وحصرت وزارة التعلیم العالي الجامعات األردنیة الرسمیة في كل من 

العلوم والتكنولوجیا، البلقاء التطبیقیة، الهاشمیة، الطفیلة التقنیة، الحسین بن طالل، ال البیت، العلوم 
  .بة للجامعة األردنیةاالسالمیة وفرع العق
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 التقدیم لاللتحاق بالجامعات الرسمیة ینتهي الیوم

  
تنتهي الیوم االثنین عملیة تقدیم طلبات االلتحاق اإللكترونیة بالجامعات األردنیة الرسمیة لخریجي 

  ).2018(الثانویة العامة للدورة الصیفیة 
 

  .طلب 40400لموحد لغایة یوم االحد ووصل رقم الطلبات التي استقبلتها وحدة تنسیق القبول ا
 

وكان مجلس التعلیم العالي قد قرر في وقت سابق أن یكون عدد الطلبة الذین سیتم قبولهم في 
طالبًا ) 32482(لبرنامج البكالوریوس  2018/2019الجامعات األردنیة الرسمیة للعام الجامعي 

  .طالبًا وطالبة) 39281(وطالبة من اصل 
 

ناقش المجلس األعداد المنسب بها للقبول في برنامج البكالوریوس من الجامعات  وجاء ذلك بعد ان
  .2018/2019طالبًا وطالبة على بدایة الفصل الدراسي األول ) 39281(األردنیة والتي بلغت 

  جفرا نیوز
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 ایلول القادم ٤بدء تقدیم طلبات البعثات الخارجیة وحتى الثالثاء : االربعاء 

 
لي والبحث العلمي باب التقدم للبعثات الخارجیة صباح غد االربعاء وحتى تفتح وزارة التعلیم العا

منح موزعة على خمس دول هي تونس،  210مساء الثالثاء من االسبوع المقبل، والبالغ عددها 
 .ارمینیا، المغرب، رومانیا، ومصر، اضافة الى حوالي مائة منحة طب من دولة سادسة لم تعلن بعد

االلویة وحسب اعداد الطلبة الناجحین بامتحان الثانویة العامة للفرع العلمي  وتم توزیع المنح على
  .فما فوق، واعتبار التعلیم الخاص لواء اعتباریا% 85والحاصلین على معدل 

 
ویتمكن الطلبة من التقدم للمنح عبر موقع الوزارة االلكتروني، حیث تظهر التعلیمات كافة الشروط 

الب اردني الجنسیة وحاصل على الثانویة العامة االردنیة خالل عام وفي مقدمها بان یكون الط
  .سواء الدورة الشتویة او الصیفیة 2018

 
ولم یتم تخصیص منح للشهادات غیر االردنیة داخل االردن وخارجه، الن بعض الدول ال تقبل سوى 

  .الثانویة العامة االردنیة وفقا التفاقیات التبادل الثقافي
 

منح  10سع منح لتخصص طب االسنان، وست منحدكتور صیدلة، فیما تقدم ارمینیا وتقدم تونس ت
  ,طب بشري، وخمس منح طب اسنان، وخمس منح صیدلة، وخمس منح هندسة

 
، وتقدم مصر منحا للطب  3، وطب االسنان عدد  12كما تقدم المغرب منحا للطب البشري بعدد 

  .س منح طب بشريمنحة، اما رومانیا فتقدم خم 30البشري عددها 
 

ووفقا لمصادر التعلیم العالي فقد تم حصر اعداد الناجحین في الثانویة العامة االردنیة للدورة الشتویة 
للفرع العلمي مقسمة حسب المنطقة الجغرافیة االولویة وفئة المعدل،  2018والصیفیة للعام الدراسي 

فیة وااللویة، وتم اعداد كشف یبین استفادة كما تم اعداد توزیع المنح المتوفرة على المناطق الجغرا
  .كل منطقة من المنح المخصصة على مستوى االقلیم والمحافظة وااللویة

  طلبة نیوز
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 ..الجامعة االردنیة والرئیس المنتظر وبینهما المشروع النهضوى المتكامل
 نضال یونس. د

 
جامعه فى جزئها االكبر الذى منح صالحیة تعیین رئیس ال 2018قانون الجامعات االردنیة لعام 

لمجالس االمناء، اثار فى حینه ردود أفعال إیجابیة لدى غالبیة العاملین فى الجامعات والمهتمین 
بالشان االكادیمي الذین رحبوا بهذه الخطوة، واعتبروها نقلة كبیرة في مضمار السباق مع الزمن، وبأن 

الرضى والقبول من خالل التصویت من  البحث عن الكفاءات واختیار االنسب منها ومنحها شرعیة
  .داخل الجامعات نفسها یعتبر تطبیقا عملیا لمبادىء الدیمقراطیة والنزاهة والشفافیة

 
عندما تٌطرح الیة جدیدة الختیار رؤساء الجامعات تضع مجالس االمناء امام دورها الحقیقي الذي 

واالجراءات التى وضعها مجلس  یتناسب معها وضمن الضوابط التى نص علیها القانون الجدید،
التعلیم العالي للسیر فیها لتعیین رؤساء الجامعات، فلئن ذلك یتفق مع المنطق وطبیعة التغییر الذى 
یمر به االردن والذى یقتضى ان تحدد الجامعات خیاراتها، وتحدیاتها، و عناصر قوتها و ضعفها 

رحلة من هذه المراحل لیست طارئه على وان تعمل بموجبها، وقضیة التصویت على المرشحین فى م
مجتمعنا، فقد استخدمت لتقییم رؤساء الجامعات سابقا وما تزال تستخدم لتعیین اعضاء اتحادات 
الطلبة فى الجامعات االردنیة، والقانون جاء متوافقا مع مسیرة االصالح ومكافأة للوطن كله بكل 

  ..عناصره وفئاته
 

ار رئیس الجامعه االردنیة لم تاتي من فراغ خصوصا بعد تغیر الضجة التى اثیرت حول ملف اختی
القوائم ودخول اشخاص مكان اخرین،وانسحاب احد المرشحین، مما دفع البعض من اعضاء هیئة 
التدریس فى الجامعةاالردنیة للتشكیك بمصداقیة لجان البحث واالختیار وعملیة التنسیب برمتها، وهذا 

ل الى المعلومة الصحیحة، وهو ایضا أمرصحي طالما كانت شىء متوقع فى غیاب حق الوصو 
النوایا حسنة ترید االفضل لوطننا وجامعاتنا وخصوصا اذا كان الهدف من ورائها ترسیخ العدالة 

  .والنزاهة والشفافیة وتكافؤ الفرص والتنافس الشریف
 

 مقاالت

  طلبة نیوز
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ا النهضوى الوطني جامعاتنا الرسمیة والخاصة نقاط مضیئة فى تاریخ الدولةاالردنیة، ومشروعن
المتكامل الذى دعى الیه الملك عبد اهللا الثاني یحتاج الى قیادات فذه، وعملیة مشاركة الجامعات 
ومجالسها فى اختیار الرؤساء دافع مهم في تقاسم المهمات والمسؤولیات، ونجد كل دول العالم التي 

سلم اولویاتها اختیار رئیس نحن جزء منها، قد وضعت جامعاتها في مجالها الحقیقي ویاتي على 
قادر على ادارتها، وقد حان الوقت لكي تقوم جامعاتنا بهذه المهمة بكل امانة واخالص لما لشخص 
الرئیس وفكره وطریقة ادارته من دوركبیر فى نجاح الجامعة او فشلها وما یعنیه ذلك من تقدم الوطن 

  ..ونهضته
 

یة والتربویة، والبد لها ان تخرجنا من األمیة التقنیة نجحت جامعاتنا فى اخراجنا من األمیة المعرف
وااللكترونیة والذكاء االصطناعي، ویتحقق ذلك بمواكبة ما یجري في العالم، ومن خالل شراكة دائمة 
بین الجامعات ومؤسسات الدوله العامة والخاصة، ومسارنا الراهن بالتركیز على التعلیم والتدریب 

فتح الجامعات التقنیة یؤشر على مرحلة جدیدة یسعى فیها االردن ألن ودعم االبحاث التطبیقیة و 
  ..یدخل العالم األول بسالح أبنائه وقدراتهم وفق أسس تنظر للمستقبل بتفاؤل كبیر

 
مشروعنا النهضوى الكبیر یبدأ بحسن اختیار القیادات، خصوصا رؤساء الجامعات، وفي مقدمتها ام 

، ووفق اسس ومعاییر دقیقة، الجامعات واعرقها الجامعة االر  ،ورصینًا دنیة، فلیكن هذا القرار متزنًا
تراعي ظروف الجامعه والتحدیات التى تواجهها، والمكانة التى تستحقها، ال تستثني وال تقصي احدا، 
فاالردنیة تستحق الرئیس االفضل واالكفأ واالكثر قدرة على قیادتها على طریق البناء والنهضة 

  .الساعة ال تعود الى الوراءالشاملة فعقارب 
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 العقدة التي ال یحلها أحد

 ماهر ابو طیر
في مصر، تجد االطباء، وخصوصا، اولئك الذین لم یتخصصوا،اي الذین درسوا الطب العام، بال 28

عمل، ولیس غریبا، ان یكون بینهم االالف ممن یجلسون في البیوت والمقاهي، الن الوظائف 
شوار االختصاص، لیس سهال، ویعد مكلفا من الناحیة المالیة، ومن حیث المتاحة محدودة، والن م

 .الوقت
 

العقدة التي تحكمنا جمیعا، حول التعلیم، نعززها في االبناء منذ الصغر، واذا اجریت استفتاًء، بین 
، الطلبة في االبتدائي، عما یریدونه حین یكبرون، تجد غالبیتهم یردون بالقول، اما طبیبا او مهندسا

، وندر ما تجد اهتماما او تعزیزا لالهتمام نحو تخصصات اخرى، وال تزال  او صیدالنیا، او طیارًا
الذهنیة االجتماعیة محكومة لاللقاب، من دكتور الى مهندس، وصوال الى دكتور بمعنى الصیدالني، 

 .وغیرها
 

من خریجي الطب والهندسة لكن لسوق العمل لغة اخرى ال تفهم العواطف، اذ بیننا الیوم اعداد كبیرة 
والصیدلة بال عمل، وغیرهم ، وهذا امر تعرفه النقابات المهنیة، وفي حاالت كثیرة، نجد بعض هؤالء 

 .یعملون برواتب منخفضة جدا، ال تلیق حتى باللقب، وال بالعمر الذي افناه المرء في الدراسة
 

بقیة التخصصات، واذا عدنا الى هذه االختالالت خطیرة، فهي تصب ایضا، في اطار البطالة في 
االرقام، سوف نكتشف ان لدینا مئات االف الخریجین من مختلف التخصصات بال عمل، وال نرى 
اي جهد رسمي لتصحیح هذا االختالل، بذریعة ان هذه حریات شخصیة، ولكل انسان الحق في 

 .اختیار تخصصه، وهذا كالم صحیح من حیث المبدأ
 

العقدة االجتماعیة بشأن الشهادة الجامعیة، وماهیتها، ونحن نرى ان كیف یمكن ان نتخلص من 
المجتمع یمیل الى المظاهر واالستعراض، حتى لو كانت النتیجة خاسرة اقتصادیا، بمعنى ان كلفة 
البكالوریوس في اي تخصص، ال تتم استعادتها مالیا، وال استعادة ربعها في حاالت كثیرة، لكن كل 

نا امام تغطیة النقص امام االخرین بالحدیث عن بكالوریوس في هذا التخصص هذا یهون في عقلیت
 .او ذاك

  16: صالدستور 
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ال یمكن ان یبقى واقع التعلیم العالي بهذا الشكل، فأین الحكومة الحالیة، وسابقاتها، والحقاتها، عن 

مصارحة واقع التعلیم، ومستواه، وقدرته التنافسیة التي انخفضت ایضا الى حد كبیر، ولو كانت هناك 
لقیل ان البكالوریوس في االردن، لم یعد منافسا على قوائم العمل في العالم العربي، وال العالم، هذا 
فوق وجود عشرات التخصصات التي بحاجة الى اغالق كلي، بسبب عدم الجدوى، وعدم وجود 

 .فرص عمل
 

كل عام، اعالن عن واقع البد ان یتزامن مع اعالن نتائج الثانویة العامة، والقبول في الجامعات 
الخریجین، اذ نرید احصائیة رسمیة بالتعاون مع النقابات لنعرف عدد الخریجین وعدد العاطلین، 
وافاق كل تخصص في االردن، وخارجه، بدال من االنتحار الیومي، بذهاب الطلبة الى تخصصات، 

 .ال جدوى منها اساسا، وال مستقبل لها، واالدلة على ذلك كثیرة
 

عض الدول الغربیة، بات التشغیل یعتمد على الدبلوم القصیر لستة اشهر، او عام، فلماذا تعین في ب
شركة سیاحیة، شابا یختص بالسیاحة او االثار او الفندقة، مثال، ویدرس الربع سنوات، ویرید اجرا 
 مرتفعا، وهي بامكانها ان تعین شابا درس دبلوما قصیرا، في نفس التخصص، فتدربه وتؤهله

 .تدریجیا، لیكتسب ذات خبرة الجامعیین، وربما اكثر؟
 

في كل االحوال فإن الذهنیة االجتماعیة یجب ان تفكر بطریقة مختلفة، اذ ما نفع ان یكون االبن قد 
حصل على بكالوریوس طب او هندسة او صیدلة او قانون او صحافة، او اي تخصص آخر، وكل 

ال مستقبل لك ابدا، وفي احسن الحاالت وظائف برواتب االرقام في السوق تعانده وتقول له ان 
 منخفضة، ال تكفي صاحبها، اجر مواصالته ومصاریفه 

؟  .الیومیّة
 

هذا جرس انذار، سبقه الف جرس انذار، فعلى الحكومات أن تسمع، وعلى المواطنین ان یصدقوا ان 
بالواقع الصعب، فهذا حصاد الدنیا قد تغیرت الى حد كبیر، فال تلوموا احدا حین یصطدم الخریج 

  .اختیاراتنا، قبل كل شيء آخر
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 إعالنات

  12: الغد ص -7: الرأي ص - 8:الدستور ص
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  10: غد صال -7: الرأي ص - 8:الدستور ص
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  7: الرأي ص
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  ارتفاع على درجات الحرارة: الثالثاء واالربعاء 
 

عتادة في مثل  عدالتها المُ تسجل درجات الحرارة نهار الیوم الثالثاء ارتفاعا طفیفا مع بقائها أقل من مُ
 .هذا الوقت من العام بقلیل

 
عتدلة خاصة في المناطق الجبلیة مع ظهور بعض الُسحب المنخفضة، وتكون األ جواء صیفیة مُ

وتصبح حارة في مناطق االغوار والبحر المیت والعقبة، وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة، 
عتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر خفیف الموج  .وفي خلیج العقبة تكون شمالیة، مُ

 
ل تسود أجواء لطیفة ورطبة في عموم المناطق مع ُظهور السحب المنخفضة، وفي ساعات اللی

 .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة
 

ویتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا غدا لتُصبح حول معدالتها نسبة لهذا الوقت من 
 .العام إلى أعلى بقلیل

 
ة في األغوار والبحر المیت والعقبةوتسود أجواء صیفیة اعتیادیة في أغلب الم  .ناطق، وحارّ

 
عتدلة  عتدلة السرعة، وفي خلیج العقبة تكون شمالیة، مُ وتكون الریاح شمالیة غربیة، خفیفة إلى مُ

  .السرعة، وحالة البحر خفیف الموج
  
  
  
  
  
  
  

  

 حالة الطقس
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  تحدید حراك انتخابي في غرف صناعة عمان واالردن بدأ یطفو على السطح بالرغم من عدم

  .كتلتان اعلنتا حتى االن خوضھما لالنتخابات المقبلة.. موعد لالنتخابات

  

  ان وفدا كبیرا من القطاع التجاري االردني سیزور في الرابع من الشھر " عین الرأي"علمت

ویلتقي الوفد االردني الذي یضم اكثر . المقبل سوریا للتباحث في قضایا تجاریة بین البلدي 

  .ؤولین سوریینتاجر مس 100من 

  

 عمر الرزاز طالب الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات والھیئات . رئیس الوزراء د

من خالل ادارة التعلیم المھني في وزارة " ما امكن"العامة بشراء احتیاجاتھا من االثاث 

المھني ویأتي تعمیم الرزاز لالستفادة من االثاث الذي تنتجھ مشاغل التدریب . التربیة والتعلیم

  .في وزارة التربیة

  

  رئیس الفلبین رودریغو دوتیرتي یقوم في ایلول المقبل بزیارة الى االردن یرافقھ وفد تجاري

وعلى ھامش الزیارة یقام ملتقى . كبیر یمثل كبرى الشركات الفلبینیة من مختلف القطاعات

ة اقامة شراكات رجال اعمال اردني فلبیني في عمان بحضور الرئیس دوتیرتي یبحث امكانی

  .تجاریة واستثماریة بین البلدین

  زوایا الصحف 

  عین الرأي
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  زار رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مساء أمس نقابة الفنانین األردنیین في جبل اللویبدة
بعمان، مقدما لألسرة الفنیة التعازي بوفاة فقید الفن األردني الكبیر یاسر المصري، الذي 

من الوزراء قدموا ایضا واجب العزاء بالراحل المصري  عدد. توفاه اهللا بحادث سیر قبل أیام
 .سواء في نقابة الفنانین أو في بیت عزاء الفقید

  
  انتهت منتصف لیلة أمس االثنین فترة التقدم بطلبات القبول الموحد لاللتحاق بالجامعات

بات البرنامج العادي، فیما تعذر معرفة عدد الطلبة المتقدمین بطل \الرسمیة للبكالوریوس
مجلس التعلیم العالي كان قرر أن یكون عدد الطلبة المقبولین . ضمن الفترة المحددة لذلك

 .طالبًا وطالبة 32482بالجامعات الرسمیة للعام الجامعي الجدید للبكالوریوس 
  

  بدعوة من نقابة المهندسین الزراعیین، ینظم المهندسون الزراعیون في أمانة عمان الكبرى
لهم " حقوق وظیفیة"ثاء اعتصاما أمام مقر األمانة برأس العین للمطالبة بـصباح الیوم الثال

 .مجلس النقابة أكد دعمه لمطالب منتسبیها في أمانة عمان. في األمانة
  

  یلقي طبیب العیون البریطاني الشهیر الدكتور لیندون دا كروز محاضرة في مجال الخالیا
طب العیون بعمان بفندق جراند حیاة عمان الجذعیة وطب العیون في الجمعیة األردنیة ل

كروز الذي یعد أحد ابرز المتخصصین الرائدین عالمیا بمجال الخالیا الجذعیة وطب . الیوم
  .العیون تستضیفه ایضا الخدمات الطبیة الملكیة خالل زیارته للمملكة

 زواریب الغد
  


