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 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
ضمن أفضل الجامعات العربیة والعالمیة حسب " األردنیة"

  "ویبومتركس"تصنیف 
٣  

الخریشة یؤكد أھمیة مشاركة الشباب باالنتخابات الالمركزیة 
  والبلدیة

٥  

   شؤون جامعیة
تطالب الطلبة بالتعامل مع مكاتب الخدمات » التعلیم العالي«

  ترف بھاالجامعیة المع
٧ 

یقر المقاعد الشاغرة بالجامعات وأسس القبول ) التعلیم العالي(
  الیوم

٩ 

 ١٣  الخمیس» التوجیھي«نتائج 
عمان "موافقة التعلیم العالي على استحداث الماجستیر في 

  "االھلیة
١٣ 

 ١٤  تقر أسس قبول الطلبة للعام الدراسي المقبل‘‘ التربیة‘
 ١٥  وفیات

  ١٨- ١٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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" ویبومتركس"ضمن أفضل الجامعات العربیة والعالمیة حسب تصنیف " األردنیة " 

كشفت نتائج ) أ ج أ(أخبار الجامعة األردنیة 

التابع للمركز الوطني " الویبومتركس"تصنیف 

أّن الجامعة  ٢٠١٧اسبانیا لشھر تموز / للبحوث 

َ ومن أفضل  من % ١األردنیة ھي األولى محلیا

امعات على المستوى العربي والذي تم فیھ الج

من %  ٥جامعة، ومن أفضل  ٩٨٧تصنیف 

الجامعات على المستوى العالمي والذي تم فیھ 

  .جامعة ٢٧٧٦٤تصنیف 

ّت األردنیة في ھذا التصنیف في المرتبة  وحل

على المستوى العالمي واألولى على مستوى الشرق األوسط والعالم العربي من حیث حجم ) ٤١(

َ لرسالتھا في خدمة المجتمع ا لموقع االلكتروني وثراء محتواه؛ فموقع الجامعة األردنیة، وتحقیقا

المحلي والعالمي، غني بالمعلومات والملفات المھمة مثل البحوث العلمیة المنشورة في مجالت 

َ على موقع الجامعة    .الجامعة العلمیة، حیث یتم نشرھا بكامل محتواھا مجانا

الجامعة من خالل موقع مكتبتھ بالرسائل الجامعیة المنشورة في األردن والوطن العربي ویزخر موقع 

حیث تعتبر مكتبة الجامعة األردنیة مركز إیداع  للرسائل الجامعیة على مستوى الوطن العربي، ویتم 

   .توفیر ملخص عن أي رسالة دراسات علیا تنشر في األردن والوطن العربي لخدمة الباحثین

 أخبار الجامعة

 /٥:الدیار ص/٣:الجوردان تایمز ص/٦:الدستور ص/حمرین نیوز/٨:الرأي ص/األردنیة أخبار
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بنشر جمیع الخطط الدراسیة لبرامجھا األكادیمیة ومخططات موادھا الدراسیة " األردنیة"قوم كما ت

كما تم االھتمام بإنشاء مواقع التعلم االلكتروني لجمیع المواد الدراسیة والتي . على موقعھا االلكتروني

  .لیمیة المفتوحةیتم تضمینھا بكافة المعلومات الخاصة بالمادة الدراسیة وتدعیمھا بالمصادر التع

من عالمات ھذا التصنیف، جاءت األردنیة في %) ٤٥(وفي معاییر البحث العلمي والتي تشكل 

َ من حیث قیمة وتأثیر بحوثھا العلمیة والتي تم قیاسھا بعدد ) ٨٥٢(المرتبة  َ والسابعة عربیا عالمیا

َ من حیث عدد البحوث العلمیة ) ١٢٩٥(االستشھادات، وفي المرتبة  المنشورة للجامعة ضمن عالمیا

َ في %) ١٠(قائمة أفضل    .تخصصا علمیا) ٢٦(من البحوث األكثر استشھادا

ً المرتبة  العالمي والذي یعد من أھم   QSضمن تصنیف ٦٠٠- ٥٥١ویذكر أّن األردنیة تحتل حالیا

وتتمیز بسمعتھا  QS Starsالتصنیفات العالمیة للجامعات وحاصلة على أربعة نجوم في تصنیف 

ً، وسمعتھا التوظیفیة والتي تحتل فیھا المرتبة ) ٣٩٠(كادیمیة التي تحتل فیھا المرتبة األ ) ٢٦٧(عالمیا

 ً   .  عالمیا
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 الخریشة یؤكد أھمیة مشاركة الشباب باالنتخابات الالمركزیة والبلدیة

أكد وزیر الشباب المھندس حدیثھ الخریشة اھمیة دور الشباب للمشاركة في  -سناء الصمادي

النتخابات الالمركزیة والبلدیة، ا

  .باعتبارھم الفئة األكثر تأثیرا في المجتمع

واشار خالل اللقاء الذي نظمھ مركز 

التنمیة والتواصل مع المجتمع المحلي في 

الجامعة األردنیة الیوم ان الشباب لدیھم 

القدرة الكبرى على التغییر وتحدید معالم 

  .تھم وطاقاتھم واعطائھم الفرص لطرح ارائھم وتصوراتھمالمستقبل من خالل االستثمار في خبرا

وزاد أن الدولة األردنیة تأسست على قواعد الدیمقراطیة، من خالل إنشاء أول مجلس تشریعي 

في عھد امارة شرق االردن ویوازیھ االن مجلس النواب، مشیرا الى ان  ١٩٢٠منتخب عام 

  .نیة الھاشمیة كون الحكم فیھا ملكي نیابياالنتخابات كانت دائما حاضرة في المملكة االرد

وأوضح الخریشھ ماھیة الالمركزیة وھي عدم تركیز السلطة بمستوى إداري واحد، وتوزیعھا على 

المستویات اإلداریة المتعددة في المؤّسسة أو الدولة، مستعرضا مزایاھا التي تزید من المشاركة في 

والعمل، وتعزز الوحدة الوطنیة، وتساعد على مشاركة اتخاذ القرارات، وتیّسر وتسھّل اإلجراءات 

أھالي اإلقلیم أو المحافظة في المشاریع التنمویة، باالضافة الى انھا تخفف العبء عن اإلدارات العلیا، 

   .وتحقق السرعة في إنجاز العمل بكفاءة وفعالیة، كما تسھّل التنسیق بین دوائر الدولة

نتخابات التي ستتم في الخامس عشر من الشھر الجاري الن لھم ودعا الطلبة الى المشاركة في اال

الدور األساس في عملیة صنع القرار، وتحدید االحتیاجات والخدمات التنمویة في المجتمعات، وھم 

  .الفئة التي ستنعكس علیھا ثمار الالمركزیة

  السوسنة/بترا/أخبار األردنیة
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ان موضوع  وقال نائب رئیس الجامعة لشؤون المراكز وخدمة المجتمع الدكتور موسى اللوزي

الالمركزیة نقلة نوعیة في الحیاة السیاسیة االردنیة ومشاركة جمیع  افراد المجتمع في صنع القرار، 

   .وتبني المشاریع الریادیة الحداث التنمیة المستدامة على مستوى الدولة

 واضاف ان ھذا اللقاء الحواري جاء لتوعیة الشباب بقانون الالمركزیة وتشجیعھم على المشاركة

  .الفاعلة في االنتخابات

وتخلل اللقاء الذي حضره مدیرة مركز التنمیة والتواصل مع المجتمع المحلي الدكتورة رانیا جبر، 

ومدیر مركز اللغات الدكتور زیاد قوقزة وعدد من اعضاء الھیئتین التدریسیة واالداریة عرض 

المشاركة باالنتخابات  مسرحي قصیر قدمھ عدد من طلبة الجامعة یوضح وجھة نظر الشباب في

  .البلدیة القادة

وفي الختام اجاب الوزیر الخریشھ عن اسئلة واستفسارات الحضور حول قانون الالمركزیة ومجالس 

    .المحافظات والعمل البلدي وغیرھا من المواضیع

وعلى صعید متصل التقى رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة في مكتبھ وزیر الشباب 

مھندس حدیثة الخریشھ ثمن خاللھ الجھود التي تبذلھا الوزارة في توعیة الشباب بقانون الالمركزیة ال

  . وتشجیعھم على المشاركة الفاعلة في االنتخابات
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  تطالب الطلبة بالتعامل مع مكاتب الخدمات الجامعیة المعترف بھا» التعلیم العالي«
  

تیسیر .یم العالي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي دطالب مدیر مدیریة مؤسسات التعل
العفیشات، جمیع الطلبة الراغبین بااللتحاق بجامعات خارجیة من خالل مكاتب الخدمات الجامعیة 

مكتبا مرخصا، التحقق من اسم المكتب وان یكون مدرجا ضمن  ٣٨العاملة باالردن، والبالغ عددھا 
ب، وان یوقع عقدا بینھ وبین المكتب یضمن حقھ المالي للمبالغ، مؤكدا ان القوائم المعترف بھا للمكات

الوزارة ستتابع كل الحاالت وستضمن حق الطالب بكل التفاصیل في حال التزم بالتعلیمات وتابع 
  .الوزارة

ان الوزارة ستتابع بكل التفاصیل عمل المكاتب » الدستور»واعلن العفیشات في تصریحات لـ
تابع عملھا ضمانا لحق الطالب ولن تتساھل في حال خالف اي منھا النظام او التعلیمات الجامعیة وست

الخاصة بعملھا لتصل العقوبة في اقصاھا الى اغالق المكتب ووقف ترخیصھ، وذلك منعا لوقوع 
الطالب فریسة خطأ او جشع او اختیار غیر مدروس، مبینا ان النظام الجدید ضبط عمل المكاتب، 

فرصة اقامة المعارض الجامعیة، وخفف من مبالغ ترخیص المكتب كشركة تضامن، وفعل  واتاح لھا
ضرورة قیامھا باستقطاب طلبة عرب للدراسة بالجامعات االردنیة، وتساھل بقضیة مساحة المكتب 

  .مترا كحد ادنى ٧٠لتكون 
ب باقامة المعارض ووفقا لنص النظام الذي وزعت المدیریة نسخا منھ للمكاتب الجامعیة سمح للمكات

التعلیمیة وتقدیم خدمات تامین تاشیرة الدخول الى بلد الدراسة والحجز بتنظیم المعارض وعمل 
تاشیرات السفر والحجز للطالب ومتابعة نتائج دراسة الطالب واصدار اوراق التخرج لقاء اجور 

  .تحدد بموجب تعلیمات تصدر
سجال كشركة تضامن وفقا الحكام التشریعات ذات ووفقا للنظام، یشترط لترخیص المكتب ان یكون م

الف دینار او شركة ذات مسؤولیة محدودة على ان ال یقل  ٥٠العالقة على ان ال یقل راسمالھا عن 
  .الف دینار ٧٠راسمالھا عن 

وتتولى الوزارة تصنیف المكاتب وفروعھا وان تنشر على موقعھا االلكتروني الخاص بھا العالن 
  التصنیف 

الف دینار للمكتب ساریة المفعول لمدة ال تقل عن  ٥٠قدم طالب الترخیص كفالة بنكیة بمبلغ كما ی
الف دینار، وللوزیر الحق  ١٠٠سنة یتم تجدیدھا سنویا وكفالة عدلیة منظمة لدى كاتب العدل بقیمة 

رتبة علیھ، بمصادرة الكفالة البنكیة والتصرف بھا اذا خالف المكتب ایا من الشروط وااللتزامات المت
كما یحق للوزیر الغاء ترخیص المكتب في حال عدم تجدید مالك المكتب الكفالة البنكیة المنصوص 

  .علیھا خالل ستین یوما من تاریخ تبلیغھ انذارات بذلك
خمسة االلف  ٥٠٠٠وبناء على نص النظام تستوفي الوزارة لحساب الخزینة العامة من مالك المكتب 

  دینار عند تجدید الرخصة ٢٠٠٠اصدار رخصة المكتب الول مرة ودینار بدل خدمات عند 
ونص النظام على ضرورة تزوید الوزارة بما یثبت انھ قام بدفع الرسوم الدراسیة لمؤسسات التعلیم 
العالي التي تم تسجیل الطلبة فیھا كما على المكتب تبلیغ الطالب في حال عدم تسجیلھ بالجامعة 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٧-١:الدستور ص
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یوما واعادة المبلغ الذي دفعھ الطالب والتي  ١٥ل مدة ال تزید عن بالتخصص المرغوب فیھ خال
  .دینار ٢٠٠تكبدھا المكتب على ان ال تتجاوز 

وحظر النظام على المكاتب التعامل مع مؤسسات التعلیم العالي او معاھد اللغات غیر المعترف بھا 
علیم العالي اال اذا كانت لدیھ من الوزارة او االعالن عنھا، او تسجیل الطلبة في اي من مؤسسات الت

  .اتفاقیات مباشرة مبرمھ مع الجامعة
ووفقا للنظام فانھ للوزیر وبناء على تنسیب االمین العام تشكیل لجنة او اكثر للتحقیق في الشكاوى 
المقدمة بحق المكتب من الطلبة والمؤسسات التعلیمیة او الجراء التفتیش الدوري على المكاتب للتاكد 

كما انھ للوزیر ایضا الحق بانذار مالك المكتب لمرة واحدة الزالة .التزامھا باحكام النظاممن مدى 
یوما من تاریخھ في حال خالف المكتب ایا من شروط الترخیص، او  ٣٠المخالفة او الضرر خالل 

قدم معلومات غیر صحیحة للطالب او خالف شروط االتفاقیات المبرمة مع المؤسسات التعلیمیة او 
لحق بھا الضرر، وفي حال استمرار المخالفة او تكرارھا او ارتكاب مخالفة جدیدة للوزیر الحق ا

بتوجیھ عقوبة االنذار او الغاء ترخیص المكتب بشكل نھائي او مؤقت ولھ حق مصادرة الكفالة جزئیا 
  .او كلیا
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  یقر المقاعد الشاغرة بالجامعات وأسس القبول الیوم) التعلیم العالي(

  
ر مجلس التعلیم العالي في جلسة یعقدھا الیوم أسس القبول الجامعي لدرجة البكالوریس، وأعداد یق

  .٢٠١٨-٢٠١٧الطلبة الذین سیقبلون للعام 
  

وترفع وحدة تنسیق القبول الموحد الى المجلس أعداد المقاعد الشاغرة في التخصصات التي نسبت 
، باإلضافة إلى المقاعد الشاغرة في جامعة )٣٤٫٣٠٠(فیھا الجامعات الرسمیة، التي تقدر بحوالي 

  .ھذا العام ألول مرة» القبول الموحد«العلوم االسالمیة العالمیة، التي تدخل 
  

وأكدت مصادر أن المجلس سیقر اسس القبول الجامعي، كما ھي العام الماضي، دون تغییرات 
في التخصصات التي توصف جذریة، في حین توقعت أن یطرأ تخفیض على عدد المقاعد وتحدیدا 

  .بأنھا راكدة ومشبعة وغیر مطلوبة
  

من %) ٣٠(وكان المجلس أكد في تعمیم على الجامعات بأن النسبة المحددة للقبول بالموازي 
  .المقبولین في التخصص ولیس مجموع الطلبة الملتحقین في الجامعة

  
ضیریة لتخصصي الطب وطب أن مجلس التعلیم العالي ارجأ تطبیق السنة التح» الرأي«وعلمت 

  .٢٠١٩-٢٠٨االسنان الى العام الجامعي 
  

وبینت المصادر ان المجلس أكد على الجامعات الرسمیة التي لدیھا كلیات طبیة ضرورة االستعداد 
ووضع الخطط الدراسیة والتعلیمات الالزمة للقبول على مستوى السنة التحضیریة في الكلیات الطبیة 

ً من العام ال ، مع األخذ بعین االعتبار التغییرات التي ستطرأ على ٢٠١٨/٢٠١٩دراسي القادم اعتبارا
  .امتحان الثانویة العامة خالل العام الحالي والتي ستنعكس على ھذه التخصصات

  
وأوضحت أن المجلس طلب من الجامعات تزویده بالخطط والتعلیمات المتعلقة بالسنة التحضیریة قبل 

  .٢٠١٧/٢٠١٨عام الجامعي نھایة الفصل األول من ال
  

على صعید متصل، قالت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد خولة عوض أن عملیة تقدیم طلبات 
االلتحاق ستبدأ االحد أو االثنین المقبل، ولمدة ثمانیة أیام، موضحة ان تحدید موعد التقدیم مرتبط 

  .ون صباح او مساء الخمیس، فیما إذا سیك»التوجیھي«بموعد إعالن نتائج الثانویة العامة 
  

وأطلقت الوحدة مساء امس االول، موقعھا الجدید، الذي تضمن صفحات متعددة تتعلق بجمیع 
التفصیالت والبیانات التي یحتاجھا الطالب سواء لتعبئة طلب االلتحاق او إختیار التخصصات ورسوم 

  .كل تخصص سواء في البرنامج العادي او الموازي
  

، بدال »أي فواتیركم«ة جدیدة لتقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات من خالل خدمة وحددت الوحدة خدم
من القسائم المالیة، كما في السابق، مشیرة الى ان ھذه الخدمة متوفرة في المكاتب البریدیة وفروع 
البنوك المختلفة الى جانب نقاط بیع منتشرة في المملكة، كما سیتم إستحداث نقاط لھا في الوزارة 

  .مساعدة الطلبة القاطنین بالقرب من الوزارةل
  

  ٢-١:الرأي ص
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وتتمثل الیة استخدام ھذه الخدمة في زیارة الطالب الى احد مراكز تقدیم الخدمة ویطلب خدمة تقدیم 
طلب التحاق جامعي، وبعدھا یزود الطالب الجھة التي تقدم الخدمة برقم ھاتف خلوي ویدفع الرسوم 

سم المستخدم ورقمھ السري، لیستطیع بعدھا االستمرار في المقررة، وبعدھا تصلھ رسالة تتضمن ا
  .تقدیم الطلب، وفقا لاللیات المتبعة سنویا

  
وكانت عملیة تقدیم الطلبات في السابق من خالل شراء الطالب من المكاتب البریدیة قسیمة مالیة 

  .التحاق دینارا تتضمن رقم سریا یستطیع الطالب الدخول من خاللھ للتقدم بطلب) ١٥(بقیمة 
  

وتحكم عملیة قبول الطلبة ثالثة متغیرات تتمثل بمعدل الطالب في شھادة الدراسة الثانویة العامة، 
ُعطى  ً للطالب صاحب المعدل األعلى وترتیب خیاراتھ في طلب االلتحاق، وت ُعطى األولویة دوما وت

ال تساوي معدالت الطلبة األولویة للخیار األول ، ثم الثاني، فالثالث الى نھایة الخیارات، وفي ح
ُعطى أي أھمیة لترتیب خیار الطالب لھذا التخصص في  الراغبین في االلتحاق بتخصص ما، ال ت
طلب االلتحاق، ویُقَبل جمیع الطلبة المتساوین في المعدل في التخصص نفسھ بغض النظر عن 

ِبل مجلس.ترتیبھ التعلیم العالي لكل تخصص في  اما المتغیر الثالث فیتمثل باألعداد المقرر قبولھا من ق
ُبل الطالب في خیار ذي ترتیب معین في طلب التحاقھ، فال یُنظر . كل جامعة وبینت الوحدة أنھ إذا ق

ً للخیارات التالیة   .بعد ذلك أبدا
  

َل  خمسة خیارات على األقل) ٥(ویُلزم الطالب بتعبئة  في طلب االلتحاق بالجامعات الرسمیة، وال یُقب
  .الطلب بأي حال من األحوال، إذا حاول الطالب تخزین طلب التحاقھ بعدد من الخیارات یقل عن ذلك

  
وبحسب برمجیة تقدیم طلب االلتحاق یظھر للطالب اإلختیارات التي تتوافق مع الحد األدنى لمعدل 

  .العامةالقبول في التخصص وفرع الثانویة 
  

باستثناء طلبة قطاع غزة المقیمین داخل األردن، (ولفتت إلى انھ على الطلبة غیر األردنیین 
والحاصلون على شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة، والمستفیدین من المكرمة الملكیة السامیة 

  حد للجامعات الرسمیة،، عدم التقدم بطلبات التحاق إلى وحدة تنسیق القبول المو)ألبناء المخیمات
  

ویمكنھم فقط التقدم بطلبات التحاق خاصة للجامعات مباشرة، وحسب التعلیمات الخاصة بكل جامعة، 
  .والمواعید المحددة من قبلھا

  
، بمن فیھم الطلبة المستفیدون من )للعام الحالي فقط( أما الطلبة الحاصلین على شھادات أجنبیة

ء العاملین في القوات المسلحة ، أو المعلمین التقدم بطلبات التحاق إلى المكرمة الملكیة السامیة ألبنا
على أن یقوم ، من خالل الموقع اإللكتروني للوحدة . وحدة تنسیق القبول الموحد للجامعات الرسمیة

الطالب بتحمیل نسخة من وثیقة معادلة شھادتھ األجنبیة الصادرة عن وزارة التربیة والتعلیم حال 
  .خالل برمجیة طلب اإللتحاق صدورھا من

  
لجمیع  ٢٠٠٥وطالبت الطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة قبل عام 

الدورات الصیفیة والشتویة، أو الطلبة الحاصلین على ما یعادل ھذه الشھادة من إحدى وزارات 
عالمات شھادة الدراسة الثانویة  التربیة والتعلیم في الدول العربیة، ضرورة تحمیل صورة عن كشف

العامة من خالل برمجیة طلب اإللتحاق، وذلك خالل الفترة المحددة لتقدیم طلبات االلتحاق، وحسبما 
  .ھـو محدد في برمجیة تقدیم طلبات االلتحاق
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كما طالبت جمیع الطلبة الحاصلین على شھادة دراسة ثانویة عامة صادرة عن وزارة التربیة والتعلیم 

ي إحدى الدول العربیة، ضرورة تحمیل صورة عن معادلة الشھادة الثانویة والصادرة عن وزارة ف
  .التربیة والتعلیم ، أو شھادة الثانویة المصَدقة وذلك من خالل برمجیة طلب اإللتحاق
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  الخمیس» التوجیھي«نتائج 
  

مؤتمر صحفي نتائج امتحان یعلن وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز بعد غد الخمیس وضمن 
مشتركا ومشتركة في الفروع  ١٢٥٣٧٨شھادة الدراسة الثانویة العامة للدورة الصیفیة والتي تقدم لھا 

وفي سیاق متصل أقرت لجنة التخطیط المركزیة في وزارة التربیة والتعلیم أسس . االكادیمیة والمھنیة
، بحیث تتم إجراءات ٢٠١٧/٢٠١٨لعام الدراسي  قبول الطلبة األردنیین وغیر األردنیین وانتقالھم ل

انتقال طلبة المرحلة األساسیة دون الرجوع إلى مدیریات التربیة والتعلیم، وسھلت انتقال الطلبة بین 
  .الفروع المختلفة في المرحلة الثانویة

مدار  وسمحت األسس انتقال الطلبة بین المدارس الحكومیة والخاصة في مرحلة التعلیم األساسي على
العام الدراسي من مدرسة إلى أخرى في المدیریة ذاتھا أو من مدیریة إلى أخرى، وذلك بالتنسیق بین 
ً من خالل نظام إدارة المعلومات التربوي  مدیري المدارس، وتستكمل إجراءات االنتقال إلكترونیا

)OpenEMIS .(یدفعھا  والغت الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء رسوم التصدیق التي كان
  .أولیاء األمور على عملیة انتقال الطلبة للمرحلتین األساسیة والثانویة في مدارس المملكة كافة

وأتاحت لطلبة الصف الثاني عشر االنتقال بین المدارس الحكومیة والخاصة سواء في المدیریة ذاتھا 
تغییر : إال في حالةوال یجوز النقل بعد ذلك ). ١/١٠/٢٠١٧(أو من مدیریة إلى أخرى حتى تاریخ 

  .أو الجلوة العشائریة أو زواج الطلبة) رحیل األسرة(مكان السكن 
ومكنت األسس طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومیة أو الخاصة التحویل من الفرع العلمي 

  .، خالل أسبوعین من بدایة العام الدراسي)فقط(إلى الفرع األدبي 
دي عشر في المدرسة الحكومیة أو الخاصة التحویل من فرع إلى وأتاحت األسس لطلبة الصف الحا

بقرار من اللجنة في المدیریة خالل مدة ) األكادیمي والمھني(آخر ضمن مسار التعلیم الثانوي الشامل 
ال تتجاوز أسبوعین من بدایة الفصل الدراسي األول، وفق خطة توزیع الصف العاشر األساسي 

  .اكميباالعتماد على المعدل التر
وسمحت األسس للطالب الذي أنھى الصف العاشر األساسي في المدرسة الحكومیة وصنف في مسار 

التحویل ) الصناعي، الفندقي والسیاحي، الزراعي، االقتصاد المنزلي(التعلیم الثانوي الشامل المھني 
فقط مع  في الصف الحادي عشر في المدارس الخاصة) العلمي واألدبي(إلى الفروع األكادیمیة 

  .مراعاة الطاقة االستیعابیة للمدرسة التي سینتقل إلیھا
كما سمحت األسس للطالب الذي أنھى الصف العاشر األساسي في المدرسة الحكومیة وصنف في 

الصناعي، (التحویل إلى الفروع المھنیة ) العلمي واألدبي(مسار التعلیم الثانوي الشامل األكادیمي 
في الصف الحادي عشر في المدرسة الخاصة ) عي، االقتصاد المنزليالفندقي والسیاحي، الزرا

وقامت الوزارة بتعمیم ھذه . المھنیة فقط مع مراعاة الطاقة االستیعابیة للمدرسة التي سینتقل إلیھا
  .األسس على مدیریات التربیة والتعلیم كافة للعمل بھا وفق األصول

  ٢:الرأي ص
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  "عمان االھلیة"جستیر في موافقة التعلیم العالي على استحداث الما
  
    

على طلب جامعة  ٢٠١٧- ٧- ٢٠وافق مجلس التعلیم العالي في جلستھ السادسة عشرة المنعقدة بتاریخ 
عمان االھلیة باستحداث برنامج الماجستیر في المحاسبة والتمویل اعتبارا من الفصل الدراسي االول 

  .مادباشتراط تحقیق معاییر االعت ٢٠١٨-٢٠١٧للعام الجامعي 
  

ویذكر ان جامعة عمان االھلیة قد فازت بالمرتبة االولى على كافة الجامعات االردنیة في مسابقة 
  .'براغ'المحللین المالیین قبل فترة وجیزة ومثلت االردن بالمسابقة العالمیة في العاصمة التشیكیة 

  
على شھادة المحاسب  كما حصلت على تسع منح لطلبة المحاسبة والتمویل في كلیة االعمال للحصول

  .المقدمة من معھد المحاسبین اإلداریین المعتمد الدولي CMAاالداري المعتمد الدولیة 

  ١٠:الدستور ص
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  تقر أسس قبول الطلبة للعام الدراسي المقبل‘‘ التربیة‘
  

أقرت لجنة التخطیط المركزیة بوزارة التربیة والتعلیم أسس قبول الطلبة األردنیین وغیر األردنیین 
حیث نصت على انتقال طلبة المرحلة األساسیة دون الرجوع  ٢٠١٨/ ٢٠١٧للعام الدراسي وانتقالھم 

  .لمدیریات التربیة، وسھلت انتقال الطلبة بین مختلف الفروع في المرحلة الثانویة
وسمحت األسس بانتقال الطلبة بین المدارس الحكومیة والخاصة في مرحلة التعلیم األساسي على 

من مدرسة إلى أخرى في المدیریة ذاتھا أو من مدیریة إلى أخرى، بالتنسیق بین  مدار العام الدراسي
ً من خالل نظام إدارة المعلومات  مدیري المدارس، على ان تستكمل إجراءات االنتقال إلكترونیا

  ).OpenEMIS(التربوي 
مور على وألغت الوزارة بموجب قرار لمجلس الوزراء رسوم التصدیق التي كان یدفعھا أولیاء األ

عملیة انتقال الطلبة للمرحلتین األساسیة والثانویة في مدارس المملكة كافة، وأتاحت لطلبة الصف 
الثاني عشر االنتقال بین المدارس الحكومیة والخاصة سواء في المدیریة ذاتھا أو من مدیریة إلى 

ر مكان سكن األسرة، أو إال في حالتي تغیی) اكتوبر(أخرى حتى تاریخ أقصاه االول من تشرین األول 
  .الجلوة العشائریة أو زواج الطلبة

ومكنت األسس طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومیة أو الخاصة التحویل من الفرع العلمي 
، خالل أسبوعین من بدایة العام الدراسي، وأتاحت لطلبة الصف الحادي )فقط(إلى الفرع األدبي 

لخاصة التحویل من فرع إلى آخر ضمن مسار التعلیم الثانوي الشامل عشر في المدرسة الحكومیة أو ا
بقرار من اللجنة المختصة في المدیریة خالل مدة ال تتجاوز أسبوعین من بدایة ) األكادیمي والمھني(

  .الفصل الدراسي األول، ووفق خطة توزیع الصف العاشر األساسي باالعتماد على المعدل التراكمي
لب الذي أنھى الصف العاشر األساسي في المدرسة الحكومیة وصنف في مسار وسمحت األسس للطا

التحویل ) الصناعي، الفندقي والسیاحي، الزراعي، االقتصاد المنزلي(التعلیم الثانوي الشامل المھني 
في الصف الحادي عشر في المدارس الخاصة فقط مع ) العلمي واألدبي(إلى الفروع األكادیمیة 

  .االستیعابیة للمدرسة التي سینتقل إلیھامراعاة الطاقة 
كما سمحت للطالب الذي أنھى الصف العاشر األساسي في المدرسة الحكومیة وصنف في مسار 

الصناعي، الفندقي (التحویل إلى الفروع المھنیة ) العلمي واألدبي(التعلیم الثانوي الشامل األكادیمي 
ف الحادي عشر في المدرسة الخاصة المھنیة فقط في الص) والسیاحي، الزراعي، االقتصاد المنزلي

وعممت الوزارة ھذه األسس على مدیریات . مع مراعاة الطاقة االستیعابیة للمدرسة التي سینتقل إلیھا
  .التربیة والتعلیم كافة للعمل بھا وفق األصول

  ٢:الغد ص
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  مرج الحمام –عبدالكریم سلیم حمادة باطا  -
  
  الزرقاء -لطوباسي عبداللطیف عادل الدراغمة ا -
  
  اربد –فاطمة عبدهللا صالح سعیفان  -
  
  الرصیفة –عبدالحمید احمد محمد ابو سمك  -
  
  حي الرونق –غسان جمیل حسن فریج  -
  
  جبل الحسین –عزام عبدالرحمن عبدهللا اسبیتان  -
  
  أم أذینة –سمیح ابراھیم مسعود األدھم  -
  
  زي –خالد أدیب الكاید العواملة  -
  
  الصویفیة –ة كامل عید سمی -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ان تغییرات ستطرأ بین صفوف مدراء مؤسسات حكومیة عقب االنتھاء من » عین الرأي«علمت 
  .االنتخابات البلدیة ومجالس المحافظات

  
موظفان في وزارة الزراعة أعیدا إلى عملھما بمنصب مدیر مدیریة رغم توقیفھما عن العمل غیر 

  .تھما إلى القضاءمرة وإحال
  
  

الھیئة المستقلة لالنتخاب عممت على رؤساء لجان االنتخابات بعدم االدالء بأي تصریحات صحافیة 
  .لوسائل االعالم بخصوص انتخابات البلدیة ومجالس المحافظات

  
وزارة العمل تطلق من خالل مؤسسة التدریب المھني برنامجا تعلیمیا الكترونیا عن بعد الربعة 

  .البرنامج سیطلق خالل الشھرین المقبلین.. مھنیة في اربعة معاھد في المملكة تخصصات
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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كتبت جاللة الملكة رانیا العبد هللا في تغریدة على حسابھا تویتر مع نھایة مباراة الفیصلي مع الترجي 
# عربیة الفیصلي یعطیكم العافیة، مبروك المركز الثاني في بطولة األندیة ال(التونسي أمس األول 

  ).البطولة العربیة
  

أكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزاز أنھ ال یحق إلدارة أي مدرسة اجبار الطلبة على تقدیم 
مواد ال یرغبون بتقدیمھا، وفي تغریدة لھ على حسابھ تویتر أكد في رد على سؤال من أحد الطلبة بأنھ 

!! ال ال تستطیع(تقدیم مواد ال یرغبون بتقدیمھا؟  ھل یحق إلدراة المدرسة أن تجبر الطلبة على
  ).الخیار بین علوم األرض والحاسوب للطالب ولیس للمدرسة

  
عبّر وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي عن سعادتھ بلقاء نظیره الیمني وكتب في 

تطویر العالقات  سعدت باستقبال معالي عبدالملك المخالفي بحثنا(تغریدة لھ على حسابھ تویتر 
  ).نقف مع الشرعیة وندعمھا. والجھود المبذولة إلعادة السلم واألمن واالستقرار في الیمن

  
نظمت سفارة خادم الحرمین الشریفین لدى األردن حفل عشاء تكریما لبعثة المنتخب السعودي لكرة 

ي مدینة الملك الحسین الطائرة للناشئین المشاركة في البطولة العربیة في األردن، والتي أقیمت ف
الریاضیة في العاصمة عمان، وترأس بعثة المملكة رئیس االتحاد السعودي لكرة الطائرة عبد الھادي 
الحبابي ورئیس الوفد المھندس علي الھتیلة وبحضور أعضاء الفریق المشارك بالدورة والطاقم 

سفارة خادم الحرمین وعبر رئیس االتحاد عن شكره لسمو السفیر وأعضاء . اإلداري والفني
  .الشریفین على ما قدموه من خدمات لتسھیل مھمة المنتخب الوطني

  
أكدت دائرة اآلثار العامة أن ما أثیرحول وجود تجاوزات إداریة في الدائرة ھي مجرد استیضاحات 

ت من دیوان المحاسبة، تم الرد علیھا في حینھ وأغلق الملف نظرا ألن طبیعة عمل الدائرة میداني بح
یعتمد على تعیین عمال باألجور الیومیة لفترات قصیرة وبمخصصات مالیة تم رصدھا بقانون 
الموازنة العامة تحت بند أجور لغایات صیانة وترمیم وتنظیف المواقع األثریة وتجمیلھا وبموافقة 

  .الرئاسة على ذلك
  
  

 صنارة الدستور
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یس الفلسطیني محمود عباس على قائمة أطباق مأدبة الغداء التي أقامھا الرئ" المسخن"تصدر طبق 
. شرف جاللة الملك عبدهللا الثاني والوفد األردني المرافق، خالل زیارة جاللتھ إلى رام هللا یوم أمس

من أبرز األكالت التراثیة الفلسطینیة، التي تعتمد أساسا على زیت الزیتون الذي " المسخن"ویعد 
  .تشتھر بھ فلسطین

  
ھاني الملقي التقى مساء أمس برئیس مجلس النواب عاطف .راء دأن رئیس الوز" زواریب"علمت 

الطراونة في زیارة خاصة، بحث فیھا الرئیسان األمور الخاصة بالدورة االستثنائیة والتنسیق 
  .وتحفظت المصادر في الحدیث عن تفاصیل اللقاء. الحكومي النیابي فیما یتعلق بالتشریعات

  
ریعیتین، صباحیة ومسائیة، برئاسة رئیس المجلس عاطف یعقد مجلس النواب الیوم جلستین تش

وأدرج على جدول أعمال الجلستین مشروع قانون الرقابة . الطراونة وحضور ھیئة الحكومة
والتفتیش على األنشطة االقنصادیة، فیما كان انتھى أول من أمس من إقرار مشروع قانون الشركات 

ما "الیوم األخیرة بعمر الدورة االستثنائیة " النواب"ورجحت مصادر نیابیة أن تكون جلسة . المعدل
لم یتم التوافق بین الحكومة والنواب على ضرورة االنتھاء من إقرار بعض التشریعات األخرى، 

  ".وخاصة قانون التحكیم
  

أشادت مصادر حكومیة بموقف السلطات المصریة في استجابتھا لالتصاالت األردنیة لإلفراج عن 
دي الفیصلي بعد توقیفھم إثر أعمال الشغب التي تلت مباراة النادي مع فریق الترجي جمیع مشجعي نا

وشددت المصادر على أن الموقف المصري اإلیجابي . التونسي بالبطولة العربیة أول من أمس
  .والمتعاون مع األردن بھذه القضیة یعكس عمق العالقات بین البلدین والشعبین الشقیقین

  
الحالي حفل استقبال بفندق الماریوت  ١٧ي في عمان اندي راشمیناتو یقیم یوم السفیر األندونیس

  .بمناسبة العید الثاني والسبعین الستقالل أندونیسیا
 

 زواریب الغد
  


