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 تبرم المذكرة األولى في ذكرى تأسیسھا السابعة والخمسین مع جمعیة عون" األردنیة"

  
في ذكرى تأسیسھا السابعة والخمسین، وقعت الجامعة األردنیة الیوم مذكرة تفاھم مع  – ھبة الكاید

 .توثیق أطر التعاون بین الجھتین في مجاالت عدیدةجمعیة عون الثقافیة سعیا إلى 
   

وتھدف المذكرة التي وقعھا عن الجامعة رئیسھا الدكتور عبد الكریم القضاة وعن الجمعیة رئیس ھیئة 
إدارتھا أسعد العزام إلى تفعیل سبل التعاون في مجال الدراسات األكادیمیة واألبحاث والندوات 

جانب االستفادة من مرافق الجامعة وبعض خدماتھا في تنفیذ بعض والمحاضرات والمؤتمرات، إلى 
 .البرامج التي تعقدھا الجمعیة

  
وجاءت المذكرة الحقا لزیارة بادرت بھا الجمعیة مطلع العام الحالي أطلعت خاللھا الجامعة على  

الدولة األردنیة  رؤیتھا وأھدافھا والمشروعات التي تعمل علیھا لغایات توثیق الجھود الوطنیة في بناء
 .والنھوض بالقضیة الفلسطینیة

  
وأكد القضاة عقب التوقیع سعي الجامعة المتواصل لمد جسور التعاون مع كافة المؤسسات الوطنیة  

التي تحرص على خدمة المجتمع والطلبة، وتركز في مشاریعھا على دعم القضایا المجتمعیة 
 . والمحلیة والعربیة

  
عن سعادتھ بإبرام ھذه المذكرة مع الجامعة التي یأمل من خاللھا تحقیق رؤیة  إلى ذلك عبّر العزام

وأھداف الجمعیة الرامیة إلى بناء جیل واع بقضایا أمتھ وتاریخھا من خالل إقامة الفعالیات المتعلقة 
دمة بتوثیق التاریخ، باإلضافة إلى االستفادة من الخدمات التي تقدمھا مكتبة الجامعة ومركز تنمیة وخ

 .المجتمع ومركز الدراسات والمخطوطات
  
  

ُعنى بجمع وحفظ وتوثیق تاریخ األردن، وتتبع  یشار إلى أن الجمعیة التي تأسست العام الماضي ت
  .مؤسسا یمثلون كافة شرائح وألوان وأطیاف ومناطق المملكة 69لوزارة الثقافة وتضم 

 أخبار الجامعة

  السوسنة –الحقیقة الدولیة  - المدینو نیوز - 39: الدستور ص  - االلكتروني الرأي  - بترا -األردنیةأخبار 
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 خالل لقائھ وفد اللجنة البارالمبیة األردنیة
 جاھزون إلنجاح دورة ألعاب غرب آسیا): األردنیة(یس رئ

  
قال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة إن الجامعة األردنیة فخورة  - فادیة العتیبي

بدورھا كشریك استراتیجي مع اللجنة البارالمبیة األردنیة في مشروعھا الوطني الستضافتة فعالیات 
 22-15عاب غرب آسیا البارالمبیة التي یستضیفھا األردن خالل الفترة من النسخة الثانیة لدورة أل

أیلول الجاري، تزامنا مع االحتفاالت بالذكرى العشرین لعید الجلوس الملكي، وبرعایة رئیس اللجنة 
 .األولمبیة األردنیة عضو اللجنة األولمبیة الدولیة األمیر فیصل بن الحسین

 
ة البارالمبیة برئاسة رئیس اللجنة البارالمبیة الدكتور حسین أبو الرز  وأضاف خالل لقائھ وفد اللجن

مدیرة دورة ألعاب غرب آسیا مھا البرغوثي وعضو مجلس إدارة اللجنة /وعضویة األمین العام
البارالمبیة رئیس الوفد األردني مسؤول ملف المتطوعین لدورة غرب آسیا الدكتور عامر الشعار أن 

ات ومالعب ومرافق الجامعة ستكون في خدمة دورة ألعاب غرب آسیا، مشیرا كافة كوادر وإمكان
إلى أن دائرة النشاط الریاضي وكلیة التربیة الریاضیة ستقدم كل ما یلزم إلنجاح ھذا الحدث؛ التزاما 

  .بالدور المجتمعي الذي تحرص الجامعة األردنیة على القیام بھ
  

ر خالل اللقاء حرص رئاسة الجامعة األردنیة على تقدیم وثمن كل من أبو الرز والبرغوثي والشعا
الدعم والمساندة لدورة ألعاب غرب آسیا وأنشطة اللجنة البارالمبیة، وحرص رئاسة الجامعة على 

 .تعزیز التعاون المشترك مع اللجنة
   

جامعة من طالب وطالبات ال 250وأشاد أعضاء اللجنة بالدور التطوعي الكبیر الذي سیقوم بھ قرابة 
األردنیة لخدمة ضیوف األردن والدورة وفي كل المواقع، حیث وافق رئیس الجامعة على اعتبار 

 .خدمة المتطوعین كاملة النقاط لحفزھم وغیرھم على االنخراط بعالم التطوع
   

وشكل استقبال رئیس الجامعة األردنیة لوفد اللجنة البارالمبیة بحضور مدیرة اإلعالم والعالقات 
فرصة الستذكار الدور التاریخي والكبیر للجامعة األردنیة في مسیرة الحركة الریاضیة  العامة

  .والشبابیة في المجاالت كافة
  

 500من الجدیر ذكره، أن النسخة الثانیة لدورة ألعاب غرب آسیا البارالمبیة یشارك فیھا قرابة 
ویت، اإلمارات، البحرین، السعودیة، الك: ھي 12ریاضي وریاضیة من كافة دول غرب آسیا الـ

قطر، سلطنة عمان، العراق، الیمن، فلسطین، سوریة، لبنان، إضافة إلى األردن، یتنافسون فیھا على 
، كرة السلة للكراسي )حركیة، بصریة وشلل دماغي(ألعاب القوى : میدالیات وألقاب ست ألعاب ھي

 .وبوشیا المتحركة، رفع األثقال، كرة الھدف للمكفوفین، كرة الطاولة،
   

وستستضیف المرافق الریاضیة للجامعة األردنیة مسابقات ألعاب القوى للجري، فیما تستضیف صالة 
  .كلیة التربیة الریاضیة منافسات لعبة كرة الطاولة

  أخبار األردنیة



  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 
5 

  
  

 IWAومنظمة المیاه العالمیة " األردنیة"تعقده 
 "یمةتقنیات المیاه والمیاه العادمة في الحضارات القد"ملتقى دولي عن 

  
تقنیات المیاه والمیاه العادمة في "تبدأ في البحر المیت أعمال الملتقى الدولي الخامس  -سناء الصمادي

الذي تنظمھ الجامعة األردنیة ممثلة بمركز المیاه والطاقة والبیئة بالشراكة مع " الحضارات القدیمة
  .IWAمنظمة المیاه العالمیة 

 
ادي عشر من أیلول الجاري لمواضیع ذات صلة بتطور أنظمة ویُكّرس الملتقى الذي سیقام في الح

 .المیاه والمیاه العادمة ومیاه الفیضانات في العالم منذ عصر ما قبل التاریخ وحتى العصر الحدیث
 

ویھدف الملتقى إلى مناقشة البحوث العلمیة المتعلقة في مجال مصادر المیاه وإدارتھا، وعرض 
ظمة المائیة عبر العصور وتأثیر التغیر المناخي على مصادرھا، إلتاحة التاریخ الزمني للمیاه واألن

الفرصة للباحثین والمشاركین األردنیین إلعداد مشاریع مشتركة مع نظرائھم من الباحثین العالمیین، 
باإلضافة إلى تشجیع التعاون بین المجتمع العالمي في مجال موارد المیاه في الماضي والحاضر 

  . والمستقبل
 

ویناقش الملتقى على مدار ثالثة أیام التقنیات القدیمة للمیاه والصرف الصحي في مختلف 
الحضارات، والتي تعزز الممارسات المستدامة وإدارة المیاه، لتطویر التقنیات الحالیة والمستقبلیة، 

وارد المائیة، وكیفیة تطویر وبناء الطاقات والقدرات المحلیة في مجال اإلدارة والتنمیة المستدامة للم
وإبراز دور قطاع المیاه على مر العصور في حیاة المواطن وخدمة المجتمع المحلي من خالل نشر 
الوعي بین المواطنین وتعریفھم بمصادر المیاه وسبل ترشید استھالكھا، فضالً عن مناقشة سبل 

  .ات المناسبةاالرتقاء بقطاع المیاه من خالل التشریعات والتنظیمات الالزمة وتحدید اآللی
 

ویأتي الملتقى الذي سیشارك فیھ باحثون وعلماء من مؤسسات أكادیمیة وبحثیة وشركات استشاریة 
وصناعیة من جمیع أنحاء العالم للوقوف على التجارب والخبرات العالمیة واإلقلیمیة في مجال 

ي المجاالت العلمیة ذات تكنولوجیا تحلیة المیاه ومعالجة المیاه العادمة وعرض اإلنجازات الرئیسیة ف
الصلة بتقنیات المیاه والصرف الصحي وإدارتھا على مدار آالف السنین، ویشكل الملتقى فضاًء 

  .للحوار وفرصة لالطالع على التجارب العلمیة في مجال اإلدارة والتنمیة المستدامة للموارد المائیة

  شفقنا نیوز -السوسنة - بیان الصحفي -سما نیوز - المدینة نیوز -بة نیوزطل - الغد االلكتروني -الرأي االلكتروني
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  ةتشكیالت إداریة محدودة واستقاالت في الجامعة األردنی
  

نسب رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة بالموافقة على استقالة عمید البحث العلمي 
  .الدكتور ابراھیم العبادي من منصبھ، بعد تقدیم استقالتھ االسبوع الماضي، رغم التجدید لھ

  
مبرر لھا  من جھتھ قال الدكتور ابراھیم العبادي لـ عمون إن استقالتھ جاءت بسبب ضغوطات ال

تتمثل باعادة التجدید لمجلس العمداء دون تغییرات تذكر، اضافة الى نواب الرئیس، وعدم تعیین 
  .الكفاءات في مكانھا المناسب

  عمون
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 ً  إسماعیل السعودي نائباً لعمید شؤون الطلبة في األردنیة وجمانة الزعبي مساعدا
  
  

ً لعمید شؤون الطلبة في صدر عن الجامعة األردنیة قرارا بتعیین الدكتور إسما عیل السعودي نائبا
 .الجامعة

 
  .كما صدر قرار بتعیین الدكتورة جمانة الزعبي مساعدا لعمید شؤون الطلبة

 
 

  

  مدار الساعة 
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 موعد امتحان المفاضلة للتوجیھي األجنبي
  

أعلنت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عن موعد وترتیبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة 
األردنیین الحاصلین على معدالت متساویة في شھادة الدراسة الثانویة العامة حملة الشھادات األجنبیة 

  .2020/  2019للعام الجامعي ) البریطانیة, ةاألمریكی( 
 

ویبدأ في تمام الساعة  2019/9/5یوم الخمیس الموافق : ویتضمن االعالن موعد عقد االمتحان 
، في الجامعة األردنیة، مجمع القاعات  ً ً، و یستمر حتى الساعة الثانیة ظھرا الحادیة عشرة صباحا

 )Student.com(الحاسوبیة 
 

  :فاضلــة المواد العلمیـــة التالیــةیغطي امتحان الم
  .الفیزیـــاء
  .الكیمیـــاء
  .األحیـــاء

  .الریاضـــیات
  :وشددت الوزارة على ملحوظات في غایة األھمیة 

  .االمتحان محوسب ویتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب* 
  .على كل طالب إحضار ھویة أحوال مدنیة ساریـــة المفعول* 
  .ى الطالب إدخال الھاتف الخلوي إلى قاعة االمتحان، ویجب علیھ إحضار آلة حاسبةیحظر عل* 
تتمنى الوزارة على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد االمتحان قبل موعد االمتحان * 

ً لعدم توافر أماكن مریحة  بنصف ساعة على األقل، وعدم اصطحاب أولیاء األمور معھم، نظرا
  .الستقبالھم فیھا

  :لالطالع على أسماء الطلبة المدعوین لالمتحان الرجاء الدخول إلى الرابط التالي
http://www.admhec.gov.jo/BasicAnnouncement10.aspx 

 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  خبرني
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 األربعاء المقبل آخر یوم لتقدیم ذوي اإلعاقة: القبول الموحد
  

قدم بطلبات لالستفادة من المقاعد أعلنت وحدة تنسیق القبول الموحد للطلبة ذوي اإلعاقة الراغبین بالت
المخصصة لھم في البرنامج العادي في الجامعات الرسمیة أوالراغبین بالتجسیر في الجامعات 

ً بأنھ لن یتم قبول  2019/ 9/ 4الرسمیة والخاصة مراجعة الوحدة في موعد أقصاه یوم األربعاء  علما
 .أي طلب بعد ھذا التاریخ

 
 :ات لذوي اإلعاقة وفق التاليوكانت الوحدة حددت اإلجراء

 
 .تقدیم النسخة األصلیة من تقریر اللجان الطبیة اللوائیة• 

تقدیم النسخة األصلیة من التقریر التشخیصي المعتمد والصادر عن المستشفیات الحكومیة، • 
المستشفیات الجامعیة، الخدمات الطبیة الملكیة ومراكز تشخیص اإلعاقة والمركز الوطني للصحة 

 ).للطلبة ذوي اإلعاقة النفسیة(نفسیة العامة ال
 .تعبئة نموذج االستفادة• 
 ).خاص بطلبة الثانویة العامة(تقدیم طلب قبول موحد الكتروني • 

 :یشترط أن تتضمن التقاریر الطبیة ما یلي
أن یحتوي التقریر الطبي حدة اإلبصار في كل عین مع أفضل تصحیح ممكن : اإلعاقة البصریة• 

 .ل البصري، ودیمومة اإلعاقةوالمجا
أن یحتوي التقریر مستوى ضعف السمع في كلتا األذنین مع أو دون استخدام : اإلعاقة السمعیة• 

على أن تحسب عتبة السمع من ( المعینات السمعیة بعد إجراء العالج الطبي والجراحي إذا لزم 
بي صادر عن طبیب سمعیات ، وأن یكون التقریر الط)ھیرتز 40000- 2000 - 1000- 500الذبذبات 

 .أو أخصائي سمعیات مصدق من طبیب أنف أذن وحنجرة
الجسدیة الخاضعة لھذه / أن یحتوي التقریر طبیعة ودرجات اإلعاقة الحركیة: اإلعاقة الحركیة • 

ً للمعایر والضوابط والشروط الصادرة عن اللجنة الطبیة المختصة المشكلة من وزیر  الترتیبات وفقا
ً لألنظمة والتعلیمات المعمول بھاالتعلیم ا وفي كل األحوال یجب أن تكون . لعالي والبحث العلمي وفقا

ھذه اإلعاقات على اختالف طبیعتھا ودرجتھا خاضعة لتعریف اإلعاقة الوارد في قانون حقوق 
 .2017لسنة  20األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 

 .قصار القامة• 
قریر طبي صادر عن المركز الوطني للصحة النفسیة في ت): الفصام العقلي(اإلعاقة النفسیة • 

 .العاصمة
ً بأن الوحدة ستقوم بتحویل الطلبة للخضوع للفحص الطبي من قبل اللجنة الطبیة المختصة  علما
المشكلة من وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي للنظر في اعتماد ھذه التقاریر والتأكد من انطباق 

 :ث ستكون مواعید مراجعة ھذه اللجنة وفقا لنوع اإلعاقة كما یليشروط اإلعاقة علیھم، حی
 عیادة الدكتور نخلة أبویاغي/مستشفى الجامعة األردنیة/ اإلعاقة البصریة• 

ً ) (3- 8(االثنین   )مساءً + صباحا
ً فقط) (11- 8(الثالثاء   )صباحا

 
 .عیادة الدكتور خضر جودة/مستشفى الجامعة األردنیة/اإلعاقة السمعیة• 

 مساءً ) 1 -12(االثنین 

  الغد 
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ً ) 9 – 8(األربعاء   صباحا
 
ً ) 12 – 10(ستتواجد اللجنة الطبیة أیام السبت فقط الساعة / اإلعاقة الحركیة وقصار القامة•  صباحا

 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي/ في قاعة وحدة تنسیق القبول الموحد
ً ) 12 – 10(جنة الطبیة أیام الثالثاء فقط الساعة ستتواجد الل) الفصام العقلي(اإلعاقة النفسیة •  صباحا

  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي/ في قاعة وحدة تنسیق القبول الموحد
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  إنھاء امتحانات البورد االردني في إختصاص الغدد الصماء والسكري في الملك المؤسس

الغدد الصماء (( ات البورد األردني في تخصص انھت لجنة إمتحانات البورد األردني الیوم امتحان
والتي تعقد ألول مره في مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي  , الجزء العملي )) والسكري 

وبمشاركة من األستاذ الدكتور فواز عماري والدكتوره نسرین سعاده أستشاریي أمراض الغدد 
تحانات نخبة من أساتذة الطب واخصأئیي الصماء والسكري في المستشفى حیث  أشرف على اإلم

الغدد الصماء و السكري على مستوى المملكة والمكونھ من رئیس اللجنة اللواء الطبیب فارس حداد 
والعقید الطبیب عبد هللا اعیده وأستشاریي الغدد الصماء والسكري الدكتوره رلى القسوس والدكتوره 

  .ر موسى ابو جباره دانھ حیاصات والدكتور منذر المومني والدكتو

وتقدم لالمتحان طبیبان قد إجتازو متطلبات التقدم الى االمتحان العملي  ویعتبر مستشفى الملك 
المؤسس عبد هللا الجامعي مركزآ معتمدآ إلمتحانات البورد االردني حیث یمكن لكل من أنھى واجتاز 

  .إالمتحانات بنجاح أن یزاول مھنتھ كطبیب إختصاص 

ام المستشفى  الدكتور محمد الغزو دور لجنة اإلمتحانات والجھود التي یقومون بھا من وثمن  مدیر ع
أجل  تحسین الواقع الصحي وإیجاد بورد أردني  یضم كافة  التخصصات الطبیة و زیادة المعرفة 
والمھارات واألداء المھني لألطباء ولإلطالع  الدائم على أحدث التغیرات والتطوارت في مجال 

 .ة الطبیة مضیفآ أن المستشفى  یقدم كافة التسھیالت للمتحنین ولجنة االمتحان  الرعای

  الدستور 
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رمان یطالب بعدم حرمان طالبات الجسیم المتزوجات من حقھن في التعلیم أبو  

 

طالب النائب معتز أبو رمان في رسالة خطیة موجھة الى رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بحق 
  ط والمتعلقة بالجسیم/22م حرمانھن من حقھن في التعلیم على المادة المتزوجات بالجسیم، وعد

  
  :وتالیا نص الرسالة 

  
  دولة رئیس الوزراء صاحب الوالیھ العامھ

  الدكتور عمر الرزاز األكرم
  

  تحیة طیبھ و بعد ،،
  ط المتعلقھ/٢٢حرمان الطالبات المتزوجات من حقھن بالتعلیم على الماده : الموضوع 

  بالجسیم
  
متابعتكم  رفع إلیكم ھذه المظلمھ و لعلك قد تصفحتھا عبر منصات التواصل االجتماعي في خضما

بخطاب " قد إحطتكم علما تعلمون دولتكم انني. لمناشدات المواطنین و حرصكم على تطبیق القانون
الجسیم في جامعة #فیما یتعلق بقضیة  شخصیا في مكتبكم بدار رئاسة الوزراء رسمي تسلمتھ مني

حكومة النھضھ ان حرمان الطالب من حقھ بالتعلیم  دولة الرئیس راعي: البلقاء الغراء ، ، و أما بعد
واألسس التربویھ و یخالف نص قانوني ال لبس فیھ و ھو الماده  النھا قد تزوج یخالف القیم/فقط النھ

جانیة التعلیم باعتالل جسیم حق ابنائھم باستمرار م العسكر المصابین ط التي كفلت البناء/٢٢
  .الحكومیھ التي قبلوا فیھا حتى بلوغھم سن الثالثین دون قید او شرط  بالجامعات

 
فداء  وأنكم تعلمون ایضا انھ قد صدر قرار حدیث لدیوان التشریع و الرأي برئاسة معالي الدكتوره

یھ ان الزواج ال ف بناء على سؤال رسمي من وزیر التعلیم العالي الدكتور ولید المعاني یؤكد الحمود
اعاله ، و عالوة على  بل اكد القرار على وجوب تطبیق نص الماده" بالجسیم بتاتا یلغي ذلك الحق

العجارمھ رئیس دیوان التشریع و  عھد دولة الملقي و من الدكتور نوفان ذلك فھنالك قرار سابق في
صدرت تعلیمات تفسر  للمتزوجات ، و كذلك ط/٢٢تطبیق الماده  الرأي األسبق یؤكد على وجوب

الجامعات التباعھ من قبل وزیر التعلیم العالي معالي الدكتور  رأي دیوان التشریع و عمم على جمیع
 .الطویسي

 
وعلیھ فاني و بصفتي الدستوریھ و التي تخولني حق الرقابھ و الدفاع عن حقوق المواطنین، اطالبكم 

َي مواربھ او مماطلھ و إلزا ط من /٢٢الماده  م جامعة البلقاء بما جاء في نصبتطبیق القانون دون ا
للتضییق و ضیاع احالمھم و  اجل ان تكمل الطالبات المتزوجات تعلیمھم و انا ال نتركھم اسرى

  . تشتیت مستقبلھم األكادیمي
 

دمتم رعاة لوطن تذودون عنھ بكل مسؤولیھ ، وسندا لكل مواطن التجأ بالحق الیكم ، و اسدي التحیھ 
  .البواسل حماة الوطن النسور الشامخھ الذین ال یرضون سوى قمم الجبال لھم موئاللقواتنا 

  الرأي
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 الدكتور عزمي محافظة رئیسا للمركز الوطني للمناھج
 
 

علمت طلبة نیوز بأن قرارا سیتم إعالنھ خالل الساعات القلیلة القادمة بتعیین الدكتور عزمي محافظة 
لمجلس األعلى للمناھج وذلك بعد لمجلس أمناء ا رئیسا للمركز الوطني لتطویر المناھج ورئیسا

 .رادة الملكیة بالتوقیع السامي شیح اإلتر
 
قد شغل الدكتور المحافظة سابقا وزیرا للتربیة والتعلیم وزیرا التعلیم العالي ورئیسا للجامعة و

  .األردنیة

  طلبة نیوز
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  قائمة القبول الموحد منتصف الشھر
 

قالت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد االلكتروني خولة عوض انھ سیتم االعالن عن قائمة القبول 
  .الموحد منتصف الشھر الحالي على ابعد تقدیر

 
ان اعداد المقبولین بالجامعات لم تتحدد بعد، مشیرة الى ان مجلس » لدستور»واضافت في تصریح لـ

ریر مفصل عن اعداد الطلبة المتقدمین بعد اغالق باب التقدم عبر التعلیم العالي طالب الوحدة بتقدیم تق
الموقع االلكترونني للوحدة في الساعة الثانیة عشرة من مساء غد االربعاء، لیتم على اساس التقریر 
ابالغ المجلس باعداد الطلبة االجمالي، واعداد المتقدمین للدراسة بالتخصصات الطبیة والھندسیة، 

  .ثر طلبا، والتخصصات االكثر طلبا واالعلى معدالوالتخصصات االك
 

وقالت ان المجلس سیعلن االعداد في ضوء االرقام التي سترفعھا الوحدة للمجلس لیكون القرار 
  .مدروسا ومعتمدا على واقع الطلبة ومعدالتھم وتوجھاتھم تجاه التخصصات المختلفة

 
وھو «طلب  8000حوالي «الیوم االول بلغ  وبینت عوض ان اعداد الطلبة الذین تقدموا للوحدة في

االمر الذي یدل على اقبال الطلبة واستعداداتھم لالستفادة من المقاعد التي ستخصص لھم لاللتحاق 
  .بالجامعات االردنیة الرسمیة، بعد اعالن القائمة

 
ھناك  ولم تستبعد عوض ان تكون ھناك قائمة لمسیئي االختیار، حیث بینت انھ بالضرورة ان یكون

عدد من الطلبة معدالتھم تناسب القبول بالجامعات وھنالك مقاعد شاغرة، لكنھم لم یسجلوا كل 
  .التخصصات، ولم یستفیدوا من الشواغر الثالثین المدرجة ضمن طلب القبول الموحد

 
واكدت ان الوحدة وعبر برمجیتھا توضح للطالب الذي یرغب باجراء تعدیل على طلبھ بأنھ ان رغب 

االجراء سیفقد حقھ في المكرمة الملكیة السامیة ألبناء العشائر في مدارس البادیة األردنیة  بذلك
ً (والمدارس ذات الظروف الخاصة  أو أوائل المحافظات وأوائل األلویة، حیث تعلن لھ ) األقل حظا

  .البرمجیة انھ سیفقد حقھ ان اجرى اي تعدیل وھو البد ان یوافق على ذلك
 

امكانیة الطلبة الناجحین في الدورة التكمیلیة إجراء أي تعدیل في طلب االلتحاق ونوھت الوحدة ب
) ً من خالل الدخول للبرمجیة في أي وقت، وعلى مدار الساعة خالل الفترة ) الخیارات المخزنة سابقا

  .المحددة لعملیة تقدیم طلبات االلتحاق
 

تفیدین من إحدى المكرمات الملكیة السامیة كما انھ على الطلبة الناجحین في الدورة التكمیلیة والمس
المنصوص علیھا في أسس القبول ضرورة تقدیم طلب لوحدة تنسیق القبول الموحد حتى یتمكن 

  .الطالب من االستفادة من المكرمات الملكیة السامیة
 

 والذي) فأكثر في الدورة التكمیلیة فقط% 65حاصل على معدل (وشددت الوحدة انھ یمكن الي طالب 
لم یتقدم بطلب التحاق للقبول الموحد على الدورة العامة، بدفع رسم تقدیم طلب االلتحاق للجامعات 

خدمة تسدید الفواتیر من البنك «األردنیة الرسمیة، باستخدام آلیة الدفع االلكتروني عن طریق 
، وبعد ذلك سیتم إرسال رسالة نصیة إلى رقم ھاتف )eFAWATEERcom(» المركزي األردني

  طلبة نیوز
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الضروریین للدخول ) Password(والرمز السري ) UserID(الطالب تحتوي على رمز المستخدم 
الى برمجیة تقدیم طلب االلتحاق، وھذه الخدمة متوفرة من خالل قنوات الدفع التي تطبق خدمة 

)eFAWATEERcom( ,الحساب , مكاتب البرید األردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة: أھمھا
نقاط البیع , فروع البنوك األردنیة وأجھزة الصراف اآللي التابعة لھا, لشخصي على االنترنتالبنكي ا

وآلیة , وللتعرف أكثر على قنوات الدفع المعتمدة(محالت الصرافة المعتمدة , في السیفوي وكارفور
  ).شراء طلب االلتحاق الرجاء زیارة الموقع اإللكتروني للوحدة

 
ورة الدخول للموقع االلكتروني، بھدف االطالع على أقسامھ وصفحاتھ وناشدت الوحدة الطلبة ضر

البیانات التفصیلیة للتخصصات المتاحة في الجامعات األردنیة الرسمیة، وشروط االلتحاق بھا، : مثل
ودلیل تقدیم طلب , آلیة شراء طلب االلتحاق, ورسومھا، السیاسة العامة للقبول في الجامعات

ً، ومعدالت القبول االلتحاق، نصائح وإر ً إلى األسئلة األكثر تكرارا شادات للطلبة المتقدمین إضافة
التنافسي لألعوام الخمس السابقة، وذلك لالستفادة من ھذه المعلومات، ومساعدتھم في تقدیم طلب 

 .االلتحاق اإللكتروني
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 لنظام ممارسة العمل األكادیمي في الجامعات یدخل حیز التنفیذ« المعدل «
  
خل نظام معدل لنظام ممارسة العمل األكادیمي في الجامعات والكلیات الجامعیة حیّز التنفیذ اعتبارا د

  .من االول من الشھر الجاري
 

النظام  الذي نشر في الجریدة الرسمیة  تضمن تعدیال على المادة المتعلقة باألشخاص المجازین 
أعضاء ھیئة التدریس وأعضاء ھیئة  جمیع«لممارسة العمل األكادیمي، حیث نّص على اعتبار 

الباحثین والمحاضرین المتفرغین العاملین في الجامعات والكلیات الجامعیة ومن سبق لھم الحصول 
على رتبة أكادیمیة من جامعة معترف بھا قبل سریان أحكام ھذا النظام مجازین لممارسة العمل 

  .»در لھم االجازات الخاصة بھم عند الطلباألكادیمي وفق أحكامھ، ویتم قید أسمائھم في السجل وتص
 
  
  
  

  4: الدستور ص
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 الجامعات الخاصة مثاال: تحفیز القطاع الخاص
  إبراھیم لویس مقطش. د

 
تعاني بعض الجامعات الخاصة في األردن من انخفاض في أرباحھا نتیجة ضعف إقبال الطلبة على 

و یعزى ھذا الضعف الى عدة قوانین و تشریعات حكومیة تتعلق في . تالتسجیل في ھذه الجامعا
 .الحدود الدنیا لمعدالت القبول في تخصصات ھذه الجامعات

 
یعد القطاع الخاص بشكل عام و الجامعات الخاصة جزء ال یتجزأ من ھذا القطاع الحیوي من اھم 

 .المحركات و الروافد األقتصادیة في االردن
 

ظر إلى ھذا القطاع المھم كشركاء في الوطن، و إعادة النظر في القوانین لذلك یجب ان ین
والتشریعات التي تمس ھذا القطاع المھم بتمعن، و لیس وضع القوانین و التشریعات التي تحد من 

 . قدراتھا اإلنتاجیة
 

ردني یجب النظر الى الجامعات الخاصة كمؤسسات وطنیة بامتیاز، فھذه الجامعات رفدت السوق األ
باإلضافة إلى المساھمة االیجابیة لھذه . و العربي و الدولي بكثیر من الكفاءات و الخبرات و القیادات

الجامعات في المجتمعات المحلیة التي تحیط بھا، و قیمھا بتوظیف آالف األكادیمیین و الموظفین 
ً لھذه الجامعات دور كبیر في استقطاب الطلب. اإلداریین و الفنیین ة العرب الذین یقیمون و أیضا
 .لسنوات في األردن

 
لذلك یجب األخذ بعین االعتبار أھمیة الجامعات الخاصة إذ لھذه الجامعات مساھمات كثیرة من عدة 

 .نواحي اقتصادیة و اجتماعیة و علمیة في األردن و الوطن العربي
 

میة و البرنامج الموازي ومن ھنا بات من الضروري إعادة النظر في معدالت القبول بالجامعات الرس
 .و الدولي و عدم مزاحمتھم بالتوسع في القبول و التسجیل في الجامعات الرسمیة

 
ومن ناحیة اخرى یتوجب على ھذه الجامعات مثل اي شركة استثماریة أن تواجھ اي تحدیات 

التحدیات  خارجیة، و ان تغیر او تعدل او تطور في استراتیجیتھا التسویقیة و اإلداریة و استیعاب
 .الجدیدة و خلق فرص تتوائم مع الواقع الحالي

 
ومن المعروف أیضا ان التنافس أصبح دولیا مع جامعتنا فكانت الجامعات األردنیة بشقیھا الرسمیة و 
الخاصة وجھة للباحث عن المعرفة و التطور و علیھ یجب تقوم جمیع الجامعات بتطویر المناھج بما 

ً نمر في الثورة الصناعیة الرابعة، وبعد . العربي و الدولي یتوافق مع متطلبات السوق اذ نحن حالیا
و . عقد او عقدین من الزمن شكل التوظیف سوف یكون مختلف عن ھذه األیام و األیام التي مضت

من ھذه التوجھات ھي االھتمام بالعامل التكنولوجي سریع التطور مثل إدارة المعلومات واألمن 
فة إلى دعم وتشجیع الریادة في األعمال و التوظیف الذاتي من أجل تقلیل االعتماد باإلضا. السیبراني

 .الكلي على التوظیف في القطاعین العام والخاص
 

  عمون

 مقاالت 
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باإلضافة إلى ذلك یجب االلتزام في معاییر الجودة األكادیمیة المحلیة و الدولیة و إتباع الوسائل 
لبة واعدادھم لسوق العمل و متطلباتھ و خلق روح الحدیثة في التعلیم و البحث من اجل مصلحة الط

 .ریادة و تنافسیة لدیھم
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 !ھل استقبلت المؤسسة التعلیمیة رسالة الملك؟

 ابراھیم عبدالمجید القیسي
 

أمس األول؛ حضر جاللة الملك الطابور الصباحي في كلیة الحسین الثانویة، زیارة نفھمھا كرسالة بل 
سة التعلیمیة، تعبر عن المتابعة واالھتمام الملكیین بالمؤسسة خطاب ملكي صامت موجھ للمؤس

التعلیمیة، وبالطلبة، الذین یعقد علیھم األمل في بناء المستقبل، وقبل أیام أیضا، ترأس جاللتھ اجتماع 
مجلس الوزراء، وردد على مسامع الفریق الوزاري كالما واضحا، وھي لیست المرة األولى التي 

للحكومات بأننا نتقدم خطوة ونتراجع خطوتین، لكن الجدید قول جاللتھ بأننا نتراج  یقول فیھا جاللتھ
خطوات، ولو أراد جاللتھ أن یتحدث عن التعلیم وتطویره باللھجة  3على صعید تشجیع االستثمار 
وھي حقیقة مؤسفة بكل المقاییس، فدعونا نشرح ..خطوات أو أكثر 4ذاتھا، لوصف األمر بالتراجع 

 :بحیاد
التعلیم المدرسي؛ وعلى الرغم من كل االھتمام والجھد المبذول من الحكومة وشركائھا، إال أننا لم 

خطوات  5ننجح بالعالمة الكاملة، بل ارتكبنا خطأ بسیطا ھذا العام، جعلنا على شفا تقھقر 
من جھد أقول ھذا رغم شدة حماسي واعجابي بما قدمتھ وزارة التربیة خالل العام المنصرم، ..للخلف

وشفافیة وانفتاح، فعلى سبیل التوضیح یمكننا أن نشكر وزارة التربیة والتعلیم على ما قامت بھ في 
االمتحان الواحد، وفعلت الوزارة كل شيء، لكنھا أخطأت في » تجربة«امتحان الثانویة العامة، حیث 

لمتفوقین منھم، بدلیل ارتفاع موضوع أسئلة االمتحان، فلم تمیز فعال بین الطلبة ومستویاتھم، ال سیما ا
نسبة الذین حصلوا على امتیاز، وھي نتیجة تضع المؤسسة التعلیمیة كلھا في اختبار صعب، 
سیتمخض عن ظلم كبیر للناس إن لم یتم استیعابھ، فالذي حاز على االمتیاز یجب أن یجد تخصصا 

نسبة من األسئلة تمیز المتفوقین  مناسبا للدرجة التي حصل علیھا، فلماذا لم تقم وزارة التربیة بوضع
فعال، حیث حصل طلبة كثیرون على امتیاز في النتیجة لم یحصلوا علیھ في أي صف مدرسي قبل 

فھل ھذا تقییم منطقي لھم؟ ولم یقف األمر عند ھذا الحد، بل إن األمر تكرر في االمتحان ..التوجیھي
عالمة االمتیاز، مما زاد من ارتباك صناع التكمیلي أیضا، حیث قفز عدد جدید من الطلبة الى ذرى 

القرار في التعلیم العالي، حیث صرح وزیر التربیة والتعلیم وزیر التعلیم العالي د ولید المعاني، وقبل 
أقل معدل یمكن قبولھ في كلیات الطب سیرتفع عن العام الماضي : أیام من ظھور نتائج التكمیلي بأن

التكمیلي جاءت مغایرة للمتوقع، فأصبح تصریح الوزیر بحد ذاتھ عالمة، لكن نتائج  1.5الى  1من 
مشكلة، فأقل معدل متوقع للقبول في الطب سیزید عن عالمة ونصف في بعض الجامعات ال سیما 

 .بعد نتائج التكمیلي%  97األردنیة، ألن ھناك طلبة كثیرون قفز معدلھم عن حاجز 
لعالي وكیف یمكنھا أن تتصرف مع مثل ھذه ولمزید من توضیح نتحدث عن مؤسسات التعلیم ا

المعدالت، ویجب أن نتذكر ھنا بأن كل مؤسسات التعلیم العالي تعاني شح موارد مالیة ومدیونیات، 
عالوة على كون بعضھا جزرا معزولة حین نتحدث عن شفافیة وإدارة، فال یمكن مثال لجامعة واحدة 

على التنافس وغیره، وھم الذین تم قبولھم في أن تفصح عن معدالت وأعداد طالبھا المقبولین 
وأكثر، وھنا یجب %  85تخصصات تعاني ضغطا شدیدا ومطلوبة بالنسبة لكل من حاز على معدل 

القول أیضا بأن الجامعات لم تتسع الستقبال المزید من الطلبة، والقدرة االستیعابیة لھا تقریبا ثابتة 
الف طالب في الفصل األول من العام  30ي انھا تستقبل الف طالب في العام كلھ، أ 45وھي حوالي 

 3الف طالب في الفصل الثاني من العام الدراسي نفسھ، بزیادة أو نقص ال یتجاوز  15الدراسي،و
بسبب  2019-2018الف طالب في بدایة العام الدراسي  40آالف طالب، غیر أنھا استقبلت حوالي 

 .ذاكزیادة أعداد خریجي الثانویة العامة آن
لكننا الیوم أمام اختبار قاس بكل المقاییس، فأعداد خریجي الثانویة العامة بلغ الضعف مقارنة بالعام 
الماضي، وعلى الرغم من ھذه الحقائق، عالوة على أن امتحان الثانویة العامھ الرئیسي والتكمیلي تم 

  االلكتروني الدستور



  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 
20 

لن تستقبل طلبة في بدایة الفصل االنتھاء منھما قبل انطالق العام الدراسي الجامعي، أي أن الجامعات 
الثاني من العام الدراسي الجدید، إال أن ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي تغرد بعیدا عن ھذه 
الحقائق، وقامت حسب وسائل االعالم بتحدید قدرة استیعابیة لكل الجامعات مشابھة ألي عام دراسي 

ألف مقعد جامعي فقط،  48یث حددت حوالي بغض النظر عن عدد الخریجین ومعدالتھم العالیة، ح
 !.وھو مجموع القدرة االستیعابیة الطبیعي لجامعاتنا في عام دراسي جامعي 

ما زال األمل بالتعلیم العالي ومؤسساتھ أن یحافظوا على الكرة في ملعبھم، وال یضعوھا بأیدیھم 
فیف حدة ھذا االختبار العسیر، وأقدامھم في مرماھم، وعلیھم أن یضغطوا على أنفسھم ھذا العام لتخ

الف طالب على أقل تقدیر، على أمل أن ال تتكرر  60بأن یفعلوا كما فعلوا بالعام الماضي، ویستقبلوا 
قصة المعدالت العالیة في العام المدرسي القادم، فھذا االختبار العسیر یجب أن ال یحدث مرة ثانیة 

ة امتحان توجیھي كبیر وقدمت فیھ كل الممكن، بعد أن نجحت وزارة التربیة والتعلیم في ادار
  .وتجاوزتھ؛ سوى في طبیعة أسئلة االمتحان التي أدخلت الجمیع في مثل ھذا االختبار العسیر
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 الملك في مدرسة الحسین

 مھند مبیضین. د
 

و حدث أن یزور الملك عبدهللا الثاني حفظھ هللا مدرسة كلیة الحسین في أول أیام العام الدراسي، فھ
لیس بعادي، بل ھو إعالن واضح من لُدنھ بأن الطلبة الذین ذھبوا للمدارس وعددھم یقارب الملیوني 
طالب، ھم كما قال معقل الرجاء والمستقبل المنشود، وھم وسیلتنا لعبور الطریق لألردن الجدید وھم 

. ف بالمنطقة وكیاناتھاجیشھ الثاني في معركة البقاء وسط حرائق اإلقلیم ومھددات الوجود التي تعص
خیار الملك بالذھاب لمدرسة تحمل اسم باني نھضة العرب ومفجر ثورتھم الحسین بن علي لھ داللة 

وفي الخیار إشاره . أیضا، على مكانة المدارس وعلى قیمة العلم وعلى المعرفة التي تصنع قوة الدولة
اما نشید وطن، الذي . لتربیة والتعلیمإلى انحیاز الملك لإلرث الوطني المؤسسي الذي بنتھ مؤسسة ا

أكد على الحمى األردني وقدسیتھ والدور االردني في القدس والسعي نحو التقدم مع كل فجر، فھو 
لقد ارسل الملك . رسالة ثالثة نحو االمل والوطن واالنجاز، وبالحكمة التي صاغتھا التجربة الوطنیة

ھمتام بالعلم والتعلیم، والسعي نحو التمیز وإداراك رسالة واضحة إلى جمیع األردنیین بضرورة اال
التغییر الذي یصنعھ العلم في بیوت الوطن، وھي مسلمة حضاریة وعتھا الشعوب الحیة التي تقدمت 

لقد تمیزت مدرسة الحسین أو كلیة الحسین في مكانھا وزمانھا الذي . في معارج التمیز واالرتقاء
تاریخ كبیر للخبرة والنخبة األردنیة التي تخرجت منھا، وھي احد تأسست فیھ في عھد اإلمارة، وفیھا 

أھم معالم الوطن التربویة باإلضافة إلى مدرستي السلط والكرك، لكنھا تختلف بكونھا مدرسة من 
ً . بنات العھد الھاشمي في ھذا الوطن ھذا العھد الذي یتجدد بعد اقتراب القرن والمئویة، یزداد اشراقا

التحدیات التي تمر بھا البلد، وھو عھد المعرفة والتعلیم الذي اسھم بھ االردنیون بكل  وبھاًء برغم كل
طاقاتھم وكل حماسھم وعزمھم وأنفقوا الجلھ أفضل ما ادخروه مما لدیھم لكي یدفعوا بأبنائھم نحو 

یاة إن زیارة الملك عبدهللا الثاني لمدرسة ذات بعد تربوي أثیر في ح. الحریة والمعرفة والنھضة
األردنیین، وبھا إرث مستمر ھو بمثابة انحیاز واضح من الملك لقوة المعرفة التي تصنع قوة الدول، 
فالمعرفة اقتصاد، وھي التي تخلق رأس المال البشري الذي ھو عنوان البقاء للوطن األردني الذي 

ئة ألف طالب ووسط الملیوني طالب ھناك نحو م. استجاب لكل التحدیات ولم تنل منھ ومن عزیمتھ
سوري وغیر آالف من األطفال العرب الذي غربوا عن اوطانھم ویقوم ھذا الحمى األردني الھاشمي 
بواجبھ الحضاري واالنساني في تدریسھم اسوة ببقیة أطفال األردن، دون ِمنة او جمیل، فذلك ھو 

ً أب ً العزم األردني الذي استطال على سائر البالد العربیة فابقى وطننا منیعا ً شامخا   .یا

  40: الدستور ص - خبرني
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 انخفاض طفیف على درجات الحرارة.. الثالثاء 
   

  .تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام
ویكون الطقس معتدالً بوجھ عام یمیل للحرارة قلیالً خالل ساعات الظھیرة والعصر، ویبقى حارا في 

  .لمناطق الصحراویةمناطق االغوار والبحر المیت والعقبة وا
 .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة

 :وفي خلیج العقبة
 .شمالیة معتدلة السرعة: الریاح -
 ).سم 10-5(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
 .درجة مئویة 28: درجة حرارة سطح میاه البحر -
 

 لیالً 
ً بوجھ عام، یمی ً ورطبا ل للبرودة فوق الجبال والسھول الشرقیة خالل ساعات یكون الطقس لطیفا

 .اللیل المتأخرة
  .كما تظھر السحب المتفرقة بعد منتصف اللیل

  .وتكون الریاح شمالیة غربیة خفیفة إلى ُمعتدلة السرعة

  عمون

 حالة الطقس
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  دابوق –زاھي نشأت المصري  -
  الكرك –میسون سالم خلیل الطراونة  -
  حالصری –تمام سعادة ثلجي مرجي  -
  جمعیة آل النبر –محمد عبدالكریم سلیمان الكردي  -
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  عمون


