
  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

1 

 
 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 ٩/٢/٢٠١٦: التاریخ                                                            لثالثاءا: الیوم   



  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

2 

  
  
  
  
  
  

                 
 ـــــوضـــــوعالمــــــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٣  ملیار طن احتیاطي المملكة من الصخر الزیتي) ١٠٠(

ً بین نزالء مراكز اإلصالح: دراسة  ٦  الجرائم المالیة األكثر شیوعا
 ٧  أولى االردن طالبة طب أسنان

 شؤون جامعیة
 ٨  ٩مسودة جدیدة لقانون الجامعات تخفض مجلس أمنائھا إلى 

ت للنسور تطالب بمواجھة اآلفا» العمل اإلسالمي«مذكرة من 
  المنتشرة في الجامعات

٩ 

یرجئ تحدید أعداد المقبولین بالجامعات » التوجیھي«إعالن نتائج 
  الرسمیة

١١ 

طالبا في الجامعات الرسمیة للدورة  ١٥٠٨٠التعلیم العالي یقر قبول 
  الشتویة

١٣ 

 ١٤  »التصنیف العالمي«جامعات أردنیة في ذیل 
 ١٦  تخصصات جامعیة یختارھا طلبة ال تتناسب وسوق العمل

 ٢٠  عن تقییم االثر البیئي بالعقبة دورة تدریبیة
 ٢١  ٢٠١٥الفائزون بجائزة الباحث العربي المتمیز لعام 

منحة لطلبة العقبة الملتحقین  ٥٠٠العقبة االقتصادیة تعلن عن 
  بالجامعات والكلیات

٢٢ 

 ٢٤  اتحاد الجامعات العربیة یبحث التعاون مع جامعة العین
یشارك في مؤتمر التعلیــم لمنطقــة الشــرق » الجامعات العربیة«

  االوســط
٢٥ 

   مقاالت
 ٢٦  عمر كالب/نتائج صادمة في الجامعة األردنیة

 ٢٨ الوفیات
 ٣٢- ٢٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ملیار طن احتیاطي المملكة من الصخر الزیتي) ١٠٠(
  

  
قدر خبراء مختصون في  -فادیة العتیبي

الطاقة والثروة المعدنیة احتیاطي 
المملكة من الصخر الزیتي بنحو 

  .ملیار طن) ١٠٠(
   

وأشاروا خالل فعالیات الیوم العلمي 
األول الذي نظمھ قسم الجیولوجیا في 

ثورة " الجامعة األردنیة الیوم بعنوان
الصخر الزیتي / الوشیكة الطاقة

إلى أن األردن یحتل المركز " األردني
الثالث عالمیا في احتیاط الصخر الزیتي 

  .األمر الذي یدعو إلى تطویر مشاریعھ كمصدر بدیل للطاقة
   
   

والیوم العلمي الذي رعاه أمین عام وزارة الطاقة والثروة المعدنیة الدكتور غالب المعابرة مندوبا عن 
اء بالتعاون مع موسوعة الصخر الزیتي األردني ونقابة الجیولوجیین األردنیین وشركة الوزیر، ج

  .القمر للطاقة والبنیة التحتیة وبدعم من شركة مناجم الفوسفات األردنیة
   
   

وفي كلمة لھ خالل افتتاح أعمال الیوم العلمي أكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة 
بدورھا كعقل للدولة من خالل مراكزھا وباحثیھا لطرح حلول علمیة وعملیة من أجل  التزام الجامعة

  .حل جذري لمشكلة الطاقة
   
   

وقال إن الیوم العلمي جاء ترجمة لمذكرة التفاھم مع نقابة الجیولوجیین إلقامة األیام العلمیة 
والبوتاس والصخر  الفوسفات(والمؤتمرات المتخصصة في مجال استثمار الثروات الطبیعیة كـ 

في ظل زخر بالدنا بمثل تلك المعادن الثمینة وما یحقق استثمارھا من خلق ) الزیتي ورمال السلیكا
  .فرص عمل جدیدة خصوصا وأن األردن على قائمة المصدرین العالمیین لمادتي الفوسفات والبوتاس

   
   

وھو في ذات الوقت ما نعكف وأضاف أن الھدف المنشود ھو ربط البحث العلمي بالتطبیق العملي 
علیھ حالیا من خالل االھتمام بأحدث ما توصل لھ العلم من تقنیات استغالل الصخر الزیتي إلنتاج 
الكھرباء وتقنیات التقطیر الستخراج الزیت الصخري األمر الذي یأتي منسجما مع حاجة األردن 

 أخبار الجامعة 

  ٩-١:االنباط ص/٤-١:الدیار ص/١:صاقتصادي /الرأي /أخبار األردنیة
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الطاقة التي تشكل أولویة أولى لدى  للبحث المعمق في استغالل الثروات الطبیعیة إلیجاد حل لمشكلة
  .الدولة

   
   

في حین قال أمین عام وزارة الطاقة والثروة المعدنیة الدكتور غالب معابرة إن الوزارة ال تألوا جھدا 
في البحث عن فرص استثماریة في الثروات المعدنیة وتشجیعھا بما یعود بالفائدة على االقتصاد 

والذي وصف بعام طاقة بامتیاز بتوسیع دائرة  ٢٠١٥ة في عام الوطني، مشیرا إلى نجاح الوزار
استثمار موارد الغاز الطبیعي والنفط وإنتاج الطاقة الكھربائیة من الصخر الزیتي عبر عدة شراكات 

  .ومذكرات تفاھم جرى إبرامھا
   
   

 وأضاف أن الوزارة أحرزت تقدما ملموسا في مجال الطاقة باستخدام أدوات أسھمت في نجاح
  .مشاریع الطاقة وألقت بظاللھا على مشاریع الصخر الزیتي والبترول والثروة المعدنیة

   
   

وأكد معابرة ضرورة استخدام أدوات غیر تقلیدیة وتنفیذ مشاریع ریادیة مع شركات تستخدم تقنیات 
فتا في عالمیة وتشجیعھا وإتاحة الفرصة لھا لنجاح مشاریعھا األمر الذي یعظم اقتصادیات الوطن، ال

حدیثھ إلى أن مشاریع الصخر الزیتي كفیلة لتأسیس أرضیة صلبة إلنشاء مصفاة بترول تعمل على 
  .الصخر الزیتي

   
   

نقیب الجیولوجیین األردنیین المھندس صخر النسور لفت إلى أن أزمة الطاقة التي یعاني منھا األردن 
  .دارة ھذا الملفال تكمن أسبابھا في شح المصادر وإنما في طریقة معالجة وإ

   
   

وبین النسور أن الحل في وضع استراتیجیات وطنیة یشارك بھا ذوو االختصاص من ذوي العلم 
والخبرة قابلة للتطبیق وتنفذ على مراحل زمنیة محددة مشیرا إلى دعوة النقابة سابقا لتشكیل مزیج 

ت متعدد ومتنوع من مصادر الطاقة المتجددة وغیر المتجددة، إضافة إلى حق امتالك التكنولوجیا
  .المتقدمة لھذه الغایة

   
   

مدیر دائرة التنقیب في شركة مناجم الفوسفات األردنیة المھندس الجیولوجي محمد أبو ھزیم في 
إشارة في حدیثھ إلى أن الصخر الزیتي من الصخور الرسوبیة التي ترسبت في العصر الكریتاسي 

وجي فإن ھذه الوحدة تعلو وحدة األعلى والتابعة لوحدة الموقر الطباشیري وبحسب العمود الجیول
  .الحسا الفوسفاتیة

   
   

وعرض أبو ھزیم نشاطات وحدة الحسا الفوسفاتیة المستغلة والمحتویة على الفوسفات األردني مشیرا 
  .إلى أن ھذه الوحدات تغطي بشكل كبیر أراضي شاسعة وسط وجنوب األردن
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یسي في كلمتھ عن نشأة القسم في العام بدوره تحدث رئیس قسم الجیولوجیا الدكتور مصطفى الق
بھدف إتاحة الفرصة لألردنیین لدراسة الجیولوجیا في بلدھم ومساعدة الجیولوجیین غیر  ١٩٧٣

األردنیین الوافدین من دول أخرى للتعرف على جیولوجیة األردن، والتوسع في دراستھا والقیام 
  .سة الصخور وطبقات األرضباألبحاث التطبیقیة والكشف عن الخامات المعدنیة ودرا

   
   

ووفقا للقیسي فإن موارد األرض المعدنیة وسبل تالفي األخطار الطبیعیة تعد دعائم رئیسیة في التنمیة 
ومن ثم التقدم والرفاه، مؤكدا أن الجیولوجي ھو المؤھل والقادر على اكتشاف ھذه الموارد 

أن یكون خریجوه مسلحین بمواصفات واستخراجھا، األمر الذي یعكف علیھ قسم الجیولوجیا في 
  .الجیولوجي المنتج والملم بالمبادئ األساسیة لعلوم األرض وتراكیبھا والقادر على اكتشافھا

   
   

والیوم العلمي الذي جاء بحضور عدد من نواب رئیس الجامعة وجمع من عمداء الكلیات وأعضاء 
ى إثراء المعرفة العلمیة عن الصخر الھیئات التدریسیة، وممثلین عن الجھات المنظمة، ھدف إل

الزیتي األردني وتسلیط الضوء على قطاع الطاقة البدیلة على رأسھا الصخر الزیتي األردني، إلى 
  .جانب االطالع على آخر أعمال الشركات واالستماع لرأي األكادیمیین المتخصصین في ھذا المجال

   
   

مة حول جیولوجیة الصخر الزیتي في األردن وقدم المشاركون في جلسات الیوم العلمي نظرة عا
ً من المشاریع المتعلقة بالصخر الزیتي إلى جانب المعادن غیر العادیة في  وطرق اكتشافھ وعددا

  .الصخور المتحولة الناجمة عن الحرق الذاتي للصخر الزیتي
   
   

خر الزیتي ومشروع وسلط الباحثون الضوء على التقییمات الفنیة واالقتصادیة لتقنیات استغالل الص
لغایات  ١٤تعدیل الصخر الزیتي في منطقة العطارات وبتروغرافیة وتحلیلیة لبئر وادي الذروة 

  .التنقیب عن الصخر الزیتي في منطقة جنوب شرق األردن
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  الجرائم المالیة األكثر شیوعاً بین نزالء مراكز اإلصالح: دراسة

  
رائم النصب واالحتیال بكافة صوره قائمة الجرائم تصدرت الجرائم المالیة وما في حكمھا من ج

األكثر شیوعا بین نزالء مراكز اإلصالح والتأھیل وفق دراسة أجراھا فریق من الباحثین في الجامعة 
  .األردنیة بدعم من صندوق دعم البحث العلمي

لجنح أن الجنایات وا» نزالء مراكز اإلصالح والتأھیل« وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان 
الواقعة على األشخاص احتلت المرتبة الثانیة تلتھا بالترتیب الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة 

  .ومن ثم جرائم المخدرات
وأشارت الدراسة الشاملة حول نزالء السجون وأسرھم ومستوى الجریمة في األردن إلى وجود 

بالتغیرات اإلقلیمیة والھجرات القسریة، منعطفات تشكل بدایة تصاعد في عدد الجرائم یمكن ربطھا 
  .وأن ازدیادھا مرتبط بتزاید أعداد السكان سواء في عموم الوطن أو في الحضر أو الریف

والدراسة التي استغرقت مدة إعدادھا قرابة العامین والنصف أجراھا فریق بحثي مكون من الدكتور 
والدكتورة رھام أبو غبوش وجمال الجازي الدكتور عاید وریكات : حمود علیمات رئیسا، والباحثین

  .أعضاء
وھدفت الدراسة بحسب رئیس فریق البحث الدكتور علیمات إلى التعرف على الظروف االجتماعیة 
واالقتصادیة للنزالء وأسرھم واحتیاجاتھم لتطویر برامج اإلصالح والتمكین االجتماعیة ألسرھم 

  .وضمان استقرارھا وفاعلیتھا بغیاب معیلھا
ً لجمیع التقاریر الجنائیة من العام وق ولغایة  ١٩٨٠ال علیمات إن الدراسة شملت مراجعة وتحلیال

العام الحالي في سبیل التعرف على اتجاھات الجریمة عبر الزمن ومدى تأثرھا باألوضاع االقتصادیة 
  .واالجتماعیة واالقلیمیة وخاصة الھجرات القسریة إلى األردن

جرائم على أنھا سلوكیات فردیة وجماعیة في ظل ظروف اقتصادیة والدراسة التي عّرفت ال
وحتى  ١٩٨٠واجتماعیة وشخصیة معقدة، اعتمدت في بیاناتھا على التقاریر الجنائیة من عام 

، وبیانات إحصائیة ومؤشرات وطنیة من دائرة اإلحصاءات العامة وبیانات عینة نزالء ٢٠١٤
  .زالء مراكز اإلصالح والتأھیل التي جمعھا الفریق البحثيمراكز االصالح والتأھیل وبیانات أسر ن

وخرجت الدراسة بجملة من التوصیات أبرزھا التأكید على ضرورة االھتمام بالنزالء من ناحیة 
اجتماعیة واقتصادیة وإنسانیة، وتشجیع الجمعیات ومؤسسات المجتمع المدني على تقدیم المساعدة 

  .ولئك الذین أدخلوا مراكز اإلصالح نتیجة لمخالفات مالیةوالدعم للنزالء وألسرھم وخصوصا أ
  

ودعت الدراسة إلى ضرورة إیجاد بدائل للعقوبات في سبیل تخفیف االكتظاظ في السجون، والتأكید 
على أھمیة التصنیف للنزالء وفقا ألنماط الجریمة والعمر؛ فالخلط بین محترفي اإلجرام ومن ساقھ 

  .سجن یعزز من االنحراف ویؤدي إلى صناعة مجرمین محترفینسوء التصرف والطالع إلى ال

  ٤:الرأي ص
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  أولى االردن طالبة طب أسنان
  
  

قالت الطالبة األولى على المملكة في امتحان الثانویة العامة راما نبیل علي غالب طوقان إنھا 
تدرس طب األسنان في الجامعة األردنیة، إال أن طموحھا كان دراسة الطب والجراحة لذلك قررت 

  .أن تعید مادتین من منھاج التوجیھي لرفع معدلھا
رع العلمي بامتحانات الثانویة العامة للدورة الشتویة في الف ٩٧.٧وحصلت راما طوقان على معدل 

  .وھي من مدیریة الجامعة في العاصمة عمان
إلى أن طموحھا منذ الصغر كان دراسة الطب لذلك " خبرني"وأشارت طوقان في تصریحاتھا لـ 

  .اجتھدت وقررت أن تعید مادتین لترفع معدلھا
معة في تخصص طب األسنان، حتى ال تخسر وأكدت طوقان أنھا لم تتھاون في دراستھا بالجا

  .فرصتھا في حال لم توفق في التوجیھي
ساعات، لكن عندما دخلت تخصص طب  ٦وأكدت راما أنھا في أیام الدراسة بالتوجیھي كانت تدرس 

  .ساعة ١٢األسنان وتداخل معھ التوجیھي أصبحت تدرس 
  .لمھا وھو دراسة الطبوشكرت راما والدیھا وعائلتھا وكل من دعمھا للوصول إلى ح

  خبرني/عمون
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٩مسودة جدیدة لقانون الجامعات تخفض مجلس أمنائھا إلى   

أعدت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات 

ب المسودة تم بیان آلیة تعیین وبموج. ٢٠٠٩األردنیة لسنة 

. أعضاء مجلس األمناء للجامعات الرسمیة والخاصة

وخفضت المسودة تشكیلة مجلس األمناء للجامعات 

ً إلى  ١٣الرسمیة من  اعضاء لتتكون من رئیس  ٩عضوا

اعضاء اكادیمیین ممن یحملون رتبة  ، ٤مجلس األمناء

اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة وذوي  ٤و ،اعضاء ٣االستاذیة من خارج الجامعة بدال من 

  .الخبرة

أما بخصوص مجلس امناء الجامعات الخاصة فأصبحت بحسب المسودة بنفس تركیبة مجلس امناء 

  .اعضاء ٩إلى  ١٥الجامعات الرسمیة لكن انخفضت من 

ورفعت المسودة ما تخصصھ كل جامعة من موازنتھا ألغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات 

على أال تقل  ٣- ٥% ،العلمیة واالیفاد للحصول على درجتي الماجستیر والدكتوراه من ما نسبتھ 

وال تقل النسبة المخصصة لالیفاد عن % ٣النسبة المخصصة للبحث العلمي والنشر والمؤتمرات عن 

١%.  

على االقل سنویا من موازنتھا إلعادة % ٢كما اشترطت المسودة ان تخصص الجامعة ما نسبتھ 

  .تأھیل مبانیھا وصیانتھا

  االصالح نیوز/االردنزاد 

 شؤون جامعیة
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للنسور تطالب بمواجھة اآلفات المنتشرة في الجامعات» العمل اإلسالمي«مذكرة من   

طالب حزب جبھة العمل اإلسالمي رئیس 

الحكومة الدكتور عبدهللا النسور باإلیعاز 

ھا، للقیام ألجھزة الحكومة المختلفة ومؤسسات

بحملة وطنیة لمواجھة اآلفات واألخطار 

الكبیرة المنتشرة بین طلبة الجامعات التي 

أظھرتھا نتائج الدراسة المسحیة لطلبة الجامعة 

  .األردنیة

في مذكرة من األمین العام للحزب محمد الزیود تم تسلیمھا لرئیس الوزراء، " العمل اإلسالمي"وأكد 

ملة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الدینیة أمس، ضرورة تنفیذ ھذه الح

ً على منظومة األمن واالستقرار في األردن   .والدعویة، ومؤسسات التوجیھ اإلعالمي حفاظا

الفتة "ولفتت المذكرة إلى ما أظھرتھ الدراسة التي أجراھا مركز الدراسات االستراتیجیة من نتائج 

ً على أن األجیال حول ممارسات وسلوكیا" وصادمة ت في حیاة الطلبة، ما اعتبره الحزب تأكیدا

ً من  القادمة في الوطن تسیر باتجاه خطیر فیما یتعلق بتعاطي المسكرات والمخدرات، ویفسر جانبا

أسباب انتشار العنف الجامعي والمجتمعي، وارتفاع معدالت الجریمة بطریقة الفتة في السنوات 

  .األخیرة

م للحزب محمد الزیود عدة نسخ من المذكرة إلى كل من نائب رئیس الوزراء وأرسل األمین العا

وزیر التربیة والتعلیم، ووزیر الداخلیة، ووزیر التعلیم العالي، ووزیر األوقاف والشؤون والمقدسات 

  .اإلسالمیة، وقاضي القضاة، والمفتي العام للمملكة، وعدد من المؤسسات المعنیة

من الطلبة ممن یتعاطون مواد % ١٦أظھرتھ الدراسة من نسبة تصل إلى وأشارت المذكرة إلى ما 

  .طالب في جامعة واحدة فقط ٦٤٠٠مسكرة ومخدرة، بواقع 

  الكتروني السبیل



  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

10 

إذا انسحبت النسبة على بقیة مؤسساتنا الجامعیة، فإننا نتحدث عن عشرات : "وأضافت المذكرة

األلوف من الطلبة؛ األمر الذي ینذر بكارثة اجتماعیة خطیرة تھدد مستقبل وأمن المجتمع األردني، 

  ."وال قبل للدولة وأجھزتھا ومؤسساتھا بمواجھتھا

اإلسالمي تدارس نتائج الدراسة المسحیة التي أجراھا  وكان المكتب التنفیذي لحزب جبھة العمل

مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة على طلبة البكالوریوس، حول خصائص الطلبة 

ألف  ٣٧والقیم واالتجاھات لدیھم، باإلضافة إلى تقییمھم العملیة التعلیمیة بالجامعة، وشملت قرابة 

ً من أطیا   .ف المجتمع األردني وبیئاتھ المختلفةطالب، یمثلون مزیجا

منھم بدأوا %  ٣ممن شملتھم الدراسة، % ٥وأظھرت الدراسة أن نسبة من یتعاطون الكحول 

% ٣بتعاطیھم قبل دخول الجامعة أي في المراحل المدرسیة، فیما بلغت نسبة من یتعاطون المخدرات 

ل الجامعة، ونسبة من یتعاطون العقاقیر منھم قد بدأوا بتعاطیھا قبل دخو% ١ممن شملتھم الدراسة، 

منھم قبل دخول الجامعة ، كما أن نسبة من % ٢من الطالب المشمولین بالدراسة % ٤الطبیة المھدئة 

  .منھم قبل مرحلة الجامعة% ٢من الطلبة، % ٤یتعاطون العقاقیر المنشطة 
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یرجئ تحدید أعداد المقبولین بالجامعات الرسمیة» التوجیھي«إعالن نتائج   

أكد أمین عام مجلس التعلیم 

العالي الدكتور طارق 

المصري مباشرة المجلس 

اد بإجراءات تحدید أعد

المقبولین في الجامعات 

الرسمیة ضمن قوائم القبول 

الموحد للعام الجامعي الحالي 

بعقد جلسة للمجلس، مساء 

أمس االثنین، للتباحث حول قبول الطلبة خریجي امتحان الثانویة العامة على الدورة الشتویة للعام 

الحالي، في ضوء تنسیبات  الحالي، وأعداد الطلبة المقرر قبولھم بالجامعات بدایة الفصل الثاني

  .الجامعات

أن إعالن نتائج التوجیھي المفاجئ، وعدم تزوید المجلس " السبیل"وأوضح في تصریحات لـ

باالحصائیات واألرقام المطلوبة من قبل وزارة التربیة، أرجأ تحدید أعداد الطلبة المقبولین في 

ً إلعالن الجامعات ضمن التخصصات المطروحة، في وقت لم تحدد وزارة ا لتربیة والتعلیم موعدا

  .نتائج التوجیھي للدورة الشتویة، وسط ترجیحات أن تكون منتصف الشھر الجاري

وبین المصري أن مجلس التعلیم العالي یشترط في القبول على الفصل الثاني ان یحقق الطالب الحد 

التقدم لھ لاللتحاق بھ، االدنى لمعدل القبول التنافسي بدایة الفصل االول في التخصص الذي یرغب 

ویستثنى من القبول التخصصات الطبیة التي تعتمد نظام الدراسة السنوي، وأن قائمة القبول ال 

تتضمن ایة تخصیصات نصت علیھا اسس القبول العامة التي أقرھا مجلس التعلیم العالي بدایة العام 

  .الدراسي

طالبا وطالبة بدایة الفصل الدراسي  ٢٤٧٩٧ ونسبت الجامعات الرسمیة لمجلس التعلیم العالي بقبول

على البرنامج الموازي، إال أن اشتراطات ) ٩٦٧٢(على البرنامج العادي، و) ١٥١٢٥(الثاني، منھم 

  ٤:صالسبیل 
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التقدم وااللتحاق بتحقیق الحد االدنى لمعدالت القبول على الفصل االول، ستحد من أعداد المقبولین، 

  .ة من القبول، وعدم وجود تخصیصاتباالضافة الى استثناء التخصصات الطبی

وبحسب تنسیبات الجامعات، توزعت المقاعد الشاغرة على الفصل الثاني ضمن البرنامج العادي 

في ) ٧٤٠(مقعدا في فرعھا بالعقبة، و) ٦٢٥(، و)المركز(مقعدا في الجامعة االردنیة  ٢٤٨٥: بواقع

في الھاشمیة، ) ١٢٩٥(جیا، وفي العلوم والتكنولو) ٢٧٠(في مؤتة، و) ١٥٢٠(الیرموك، و

مقعدا في أكادیمیة ) ١٢٠(في البلقاء التطبیقیة، منھم ) ٣٤٦٠(في جامعة آل البیت، و) ١٠٠٠(و

) ١٠٤٠(في جامعة الحسین بن طالل، و) ٢٦٩٠(االمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للحمایة المدنیة، و

  .في الطفیلة التقنیة

في ) ٥١٥(، و)المركز(مقعدا في االردنیة ) ٢٣٠٠: (اقعأما في البرامج الموازیة، فتوزعت بو

) ٨٣٠(في العلوم والتكنولوجیا و) ٨٠٥(مؤتة و) ١٠٨٥(في الیرموك و) ١١١٥(فرعھا بالعقبة، و

في جامعة الحسین ) ١٦١٦(في البلقاء التطبیقیةو) ٧٧٠(في جامعة ال البیت و) ٣٢٤(في الھاشمیة و

  .في الطفیلة التقنیة) ٣١٢(بن طالل و

وبحسب االحصاءات، فإن جامعة الیرموك والعلوم والتكنولوجیا نسبتا بقبول اعداد طلبة في الموازي 

في العادي، ) ٧٤٠(في الموازي، مقابل ) ١١١٥(أكبر منھ في العادي، إذ ان الیرموك نسبت بقبول 

  .يفي العاد) ٢٧٠(طالب في الموازي، مقابل ) ٨٠٥(اما العلوم والتكنولوجیا فنسبت بقبول 

الجامعة : عن البرنامج العادي، شملت% ٣٠اما الجامعات التي زادت نسبة العدد المقترح على نسبة 

  . ومؤتة والھاشمیة وجامعة الحسین بن طالل) المركز، الفرع(االردنیة 
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طالبا في الجامعات الرسمیة للدورة الشتویة ١٥٠٨٠التعلیم العالي یقر قبول   

اعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور لبیب الخضرا بأن مجلس التعلیم العالي إلى في 

اعداد الطلبة الذین سیتم قلوبھم في الجامعات الرسمیة لمرحلة البكالوریوس جلستھ التي عقدھا االثنین 

  ٢٠١٦/ ٢٠١٥من الناجحین في الدورة الشتویة للعام الجامعي 

وقال الخضرا بأن جلسة أخرى المجلس تنعقد الخمیس المقبل وذلك الستكمال النقاش حول قضایا كان 

  . نمن المفترض أن یبحثھا المجلس في جلسة االثنی

وفي السیاق ذاتھ قال نائب رئیس مجلس التعلیم العالي الدكتور امین المشاقبة ان المجلس قبل في 

طالبا وطالبة ممن انھوا متطلبات النجاح في شھادة  ١٥٠٨٠جلستھ التي عقدھا مساء امس االثنین 

صباح امس االثنین  الثانویة العامة من خریجي الدورة الشتویة المتحان التوجیھي التي أعلنت نتائجھا

ان اإلعالن المفاجىء لنتائج التوجیھي » الدستور»وأضاف الدكتور المشاقبة في تصریح خاص لـ. 

وعدم ورود قوائم الناجحین ورقیا حتى انتھاء جلسة المجلس امس جعل المجلس یخول رئیسھ وزیر 

التي قبلوا فیھا، مؤكدا ان  التعلیم العالي والبحث العلمي لإلعالن النھائي عن المقبولین والجامعات

المجلس قبل العدد الذي طلبتھ كل جامعة حسب قدرتھا االستیعابیة مع تقلیل عشرین بالمائة من 

التخصصات اإلنسانیة في كل الجامعات باستثناء جامعات األطراف التي قبل فیھا جمیع الطلبة الذین 

ى ان وزیر التعلیم العالي یمكنھ اعالن وأشار الدكتور المشاقبة إل. طلبتھم بغض النظر عن التخصص

المقبولین في الجامعات في أي لحظة وإذا لم یعلنھا الیوم او خالل الیومین القادمین فان المجلس سیعقد 

  .جلسة لھ بعد غد الخمیس ویعلن قبول الطلبة رسمیا

  ١:الدستور ص/نیوزطلبة 
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  «یف العالميالتصن«جامعات أردنیة في ذیل 

ترتیب الجامعات االردنیة في تقاریر دولیة تصنف جامعات العالم وتعده شركات أبحاث بعضھا 

لجامعات االردنیة، مرموق علمیا وأخرى تجاریة ومغمورة، یؤكد من جدید على استمرار تراجع ا

وأفضل ما یحقق من رتب في التصنیفات تقارن بدول فاشلة في االقلیم تعاني من الحروب والخراب 

  .والدمار والفوضى

عناوین االحباط الجامعي ال تنتھي، وما ینشر في االعالم یخبرنا عن قصص فاجعة ومؤلمة ومخجلة 

وكیف تباع وتشترى االبحاث االكادیمیة ؟  كیف یترقى االكادیمون ؟. عما یجري في بعض الجامعات

وكیف ینجح الطالب ویرسبون ؟ وكیف یعین أعضاء الھیئة التدریسیة ؟ وكیف تتحكم الواسطات 

والمحسوبیات والشللیة في ادارة وتوجیھ العقل االكادیمي ؟ عناوین لوقائع مطلقة تؤكد أن التعلیم 

عض الجامعات الحكومیة تتعرض لعملیة تفكیك العالي في االردن یعاني من معضلة حقیقة، وأن ب

وھدم عابثة ومدمرة  أدت الى والدة أجیال من خریجین أردنیین بال عقل، وأدت أیضا لنمو الجامعات 

  .الخاصة التي ولدت على ركام خراب ودمار التعلیم الجامعي الحكومي

د وتخریب التعلیم طبعا، ھناك صروح جامعیة عریقة، قاومت وقھرت ألعوام طویلة لوثة افسا

الجامعي ، ولكنھا وقعت أخیرا في الفخ، وبدأ الخراب یتسرب الى أحشائھا محسوبیات وشللیة، 

  .وأفراغا للوظیفیة والدور الوطني للجامعة أكادیمیا وعلمیا وبحثیا

، والجمیع یعلم أن بعضھا انفتحت «المال االكادیمي «جامعات حكومیة مرموقة تفشت بھا لوثة 

لى مساقات وبرامج التعلیم الدولي والموازي، ولم یؤد ذلك الى تقلیص حجم مدیونیتھا بل بشراھة ع

  .تفاقمت بشكل جنوني

جامعات تسیر أبعد ما یكون عن انتاج أجیال مزودة بالعلم والمعرفة والثقافة، وامتحان الكفاءة 

روض عقول الجامعیة فضح بعض الجامعات الحكومیة واالھلیة، وكیف تحولت الى مؤسسات ت

  . الطالب على الجھل والظالم وقصقصة أفكار رؤوسھم

  ٧:صالدستور 
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الجامعات التي كانت ممرا وسلما للصعود االجتماعي البناء الحراثین والعسكر والعمال، استقالت من 

دورھا التنویري البطولي الوطني، وعادت لتكون مؤسسات تكتظ بمن یتعاطون مع الشان االكادیمي 

االبداع وأصبحوا عبئا ثقیال على فاتورة االنفاق على الجامعات،وھو ما كوظیفة بعیدا عن البحث و

  .یفسر تدني المخرجات وتخریج من ال یحملون اال شھادات من ورق
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 تخصصات جامعیة یختارھا طلبة ال تتناسب وسوق العمل

 

لم یخف الشاب أحمد عبد 

إحباطھ ) عاما ٢٥(الرحیم 

وحالة الیأس التي یعیشھا 

في ظل انتظار وظیفة عقب 

تخرجھ من جامعة 

الیرموك، وحصولھ على 

شھادة البكالوریوس في 

  .تخصص إدارة األعمال

ي إحدى المحالت التجاریة، حتى أتمكن من تسدید المبالغ اضطررت للعمل كبائع ف”یقول أحمد، 

 ١٦المالیة التي تكبدھا والدي جراء تعلیمي، حقیقة األمر، لست راضیا عن ھذا العمل فقد أمضیت 

عاما من عمري في الدراسة وأخیرا أعمل في وظیفة بإمكان أي أحد أن یعمل بھا، فھي ال تحتاج إلى 

  .”دراسة وال ثقافة

ً، حال أحمد  ً عن آالف الشبان الجامعیین الذین سھروا اللیالي وأنھكوا ذویھم اقتصادیا ال یختلف كثیرا

ً على شھادة جامعیة، ولكنھم یصطدمون بواقع مؤلم، عدم حصولھم على فرصة عمل  لیحصلوا أخیرا

   .وفقا لتخصصاتھم الدراسیة

الجدد في منطقة الشرق یبین أن الخریجین  YouGov وبحسب استبیان إنجاز العرب بیت كوم و

األوسط وشمال أفریقیا غیر مستعدین لسوق العمل، وأن أقل من ثلث الشباب العربي یختارون 

  .التخصصات الجامعیة اعتمادا على فرص التوظیف المتوفرة

وقد كشف االستبیان الذي سلط الضوء على معدالت البطالة المرتفعة بین الشباب في منطقة الشرق 

في شمال أفریقیا، مقارنة مع المتوسط %  ٢٤في الشرق األوسط و%  ٢٣(فریقیا األوسط وشمال أ

  ٦:ص حیاتنا/الغد
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عاطلون عن العمل، بل وبرزت %)  ٢٩(، أن ثلث الخریجین في المنطقة %*) ١٣العالمي البالغ 

، )خریجات جامعیات عاطالت عن العمل%  ٤٣(ھذه الحقیقة بشكل أوضح لدى الشابات في المنطقة 

   .(سنة عاطلون عن العمل ٢٤و ١٨من الذین تتراوح أعمارھم بین %  ٥٩(والخریجون الجدد 

وأوضحت نتائج االستبیان الذي كشف الستار عن تصورات الشباب العربي تجاه فرص العمل 

واستعدادھم للتوظیف، أن الشباب في المنطقة یغادرون مؤسسات التعلیم العالي من دون أن یكونوا 

من الخریجین الجدد أكدوا أن مؤسساتھم التعلیمیة %  ٨٠ل، علما أن مستعدین لالنخراط في بیئة العم

   .لم تساعدھم على تحدید فرص العمل المناسبة أو التقّدم لھا

ً تضمن الخریجین الموظفین أو غیر الموظفین، والطلبة الحالیین، في  ً واسعا وشمل االستبیان نطاقا

شف عن وجود قطاعات معیّنة في المنطقة وك. دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ١٩

في الواقع، أبدى معظم المجیبین عدم تأكدھم من توفر فرص العمل . تحظى باھتمام الشباب العربي

  .في قطاع الضیافة، والطیران واإلعالم بوجھ خاص

تعمل مؤسسة لویاك منذ تأسیسھا على ”وبھذا الصدد تقول مدیر عام مؤسسة لویاك لولوة سفاریني، 

دریب  الطالب وتزویدھم بالمھارات المھمة لتأھیلھم لدخول سوق العمل كمھارات اللغة االنجلیزیة ت

واالتصال والتواصل وغیرھا، كما تعمل مؤسسة لویاك على ربط الطالب الخریجین او الذین ھم في 

اكبر سنواتھم االخیرة على مقاعد الدراسة بسوق العمل مباشرة من خالل توفیر فرص تدریبیة في 

الشركات المحلیة، وذلك من خالل برنامج درب والذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع صندوق الملك 

عبد للتنمیة اذ یتیح البرنامج تدریبات مكثفة للمھارات الضروریة للطالب لیصبحوا مؤھلین 

  .”وقادرین على دخول سوق العمل بكل ثقة واقتدار

برامجھا ویطلق علیھ اسم مخیم االبداع واالبتكار على  وتضیف، كما تعمل المؤسسة من خالل احد

إدراج ثقافة التعلم اإلبداعي واالبتكاري الالمحدود من خالل تدریب وحّث الطالب على التفكیر 

أو ابتكار / خارج الصندوق وابتكار حلول لمشاكل تواجھ الشركات المحلیة المشاركة في البرنامج و

   .تم تبنیھا من احدى الشركات المحلیة الكبرىمشاریع تجاریة بسیطة ممكن أن ی
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ویلفت الخبیر االقتصادي حسام عایش إلى أن ھناك فجوة تكبر بین سوق العمل وبین تخصصات 

الدراسة الجامعیة ألسباب تتعلق بالطرفین معا، فسوق العمل لم یتطور بالشكل المناسب لكي یستوعب 

الجامعة وفي نفس الوقت أن الجامعات لم تتطور أیة تخصصات جدیدة یمكن أن یدرسھا الطالب في 

  .كثیرا في برامج ودراسات یمكن أن یتخصص فیھا الطالب بشكل یخدم سوق العمل المتغیر بطبیعتھ

الحقیقة أن سوق العمل وبسبب الفوضى التي تسود ھذا السوق یصعب على طالب في مرحلة ما قبل 

یمكن أن یساعده على ایجاد وظیفة بعد  الجامعة أن یحدد بشكل صحیح ودقیق التخصص الذي

التخرج وفق عایش، ألن المھن والحرف وطبیعة التغیر في المجتمعات ال تسمح أن تكون ھناك فترة 

توقف فیھا المجتمع عن تغییر وتحدید متطلباتھ، ویمكن لھذا الطالب المتخرج من الجامعة أن یجد ما 

  .یناسب تخصصھ

طالب أن یدرس ما یرغب، لكن یأخذ بعین االعتبار أنھ قد ال یجد ویؤكد أنھ بشكل أو بآخر على ال

، یعني علیھ “كیفیة اختیار التخصص وفق سوق العمل”وظیفة، لذا یجب أن یصبح جزء من ثقافتنا 

أن یطور نفسھ باستمرار من خالل الدورات التدریبیة عالیة المستوى التي یمكن من خاللھا أن تدخل 

مل، وأن یطور الطالب معارفھ بشكل شخصي ومتواصل لكي یكون بعض الوظائف في سوق الع

على معرفة بما یدور في سوق العمل من تغیرات حتى أثناء دراستھ الجامعیة، وھذه مسؤولیة 

   .الجامعة والطالب معا

یقول، آن األوان لشركاتنا ومؤسساتنا والمستثمرین في بلدنا أن یقوموا ھم أیضا باستضافة ھؤالء 

اء كانوا على اعتاب دخول الجامعات أو في المراحل الجامعیة واطالعھم على متطلبات الشباب سو

سوق العمل المتغیرة والمتطورة، ولكي یدفعوھم ببدء البحث عن دراسة أو تطویر دراستھ باتجاه 

  .دراسة مجاالت أخرى تسمح لھم العمل في ھذه الشركات والمؤسسات الكبیرة الموجودة في السوق

ترض أیضا أن یكون لدى وزارة العمل، وزارة التربیة والتعلیم، التعلیم العالي خطة عمل یضیف، یف

مشتركة لكي تنجز تقریرا سنویا مشتركا بالتعاون مع ھیئات ومؤسسات مجتمع مدني وجامعات 

یتضمن المھن والوظائف الموجودة والمتوقعة، أیضا المتطلبات الجامعیة التي یمكن لھا أن تخدم 

  .في الجامعات والمساقات، فالتعاون من ھذه الجھات یخدم سوق العمل في المراحل القادمةالطالب 
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حسین الخزاعي یرى أن الطلبة بعد إعالن نتائج التوجیھي مقیدون . الخبیر االجتماعي والتربوي د

بات في سیاسات القبول في الجامعات األردنیة وخاصة الحكومیة إذ أن القبول یتم بناء على تقدیم طل

التحاق في الجامعات ونتائج القبول الموحد ھي التي تقرر ماذا یدرس الطالب وفي أي جامعة وھذا 

  .مرتبط بالمعدل

ویقول الخزاعي، ثلث المتقدمین للجامعات الحكومیة ھم من یختارون التخصص، كون معدالتھم 

یختلف، إذ أن الطالب  تتطابق مع معدالت القبول في الجامعات، أما في الجامعات الخاصة، فالوضع

  .یختار الجامعة والتخصص حسب شروط وسیاسات القبول

وحسب الخزاعي یتدخل في موضوع اختیار التخصص رغبات األھل ورغبات الطالب ومعدل 

  .الطالب في التوجیھي ونادرا ما یأخذ الطلبة في عین االعتبار مدى توفر فرص العمل

ویقول الخزاعي، ھذا اإلجراء المتبع في سیاسات القبول یساعد على وجود البطالة في تخصصات 

ألف طلب في دیوان الخدمة المدنیة یؤكد على عدم وجود تناسق  ٣٠٠أكثر من غیرھا، ولعل وجود 

  .ما بین سوق العمل والدراسة الجامعیة

ى توفر فرص عمل في المستقبل إذ أن وینصح الخزاعي الطلبة قبل اختیار التخصص التأكد من مد

  .ھذا التخصص سوف یصاحبھ مدى الحیاة
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 دورة تدریبیة عن تقییم االثر البیئي بالعقبة

نظمت جمعیة البیئة االردنیة فرع العقبة، دورة تدریبیة في مؤسسة نور الحسین حول تقییم االثر 

  .البیئي

تھدف الى رفع الوعي وقال رئیس فرع الجمعیة في العقبة الدكتور یوسف الحجازین، ان ھذه الدورة 

البیئي والتثقیفي للمؤسسات والقطاعات الشبابیة والصناعیة والتعریف بأھمیة دراسة عناصر البیئة، 

قبل انشاء المشاریع الجدیدة او في المشاریع الجدیدة، ودراسة االثار الناتجة عن ھذه المشاریع، 

بعناصرھا البحریة والبریة  خصوصا الصناعیة منھا، ومعرفة مدى تاثیر الصناعة على البیئة

  .والجویة

وقال المدرس بقسم البیئة البحریة بالجامعة االردنیة فرع العقبة الدكتور محمد رشید، إن الدورة 

تشتمل على مراحل تقییم االثر البیئي والقوانین االردنیة في ھذا المجال، إضافة الى شرح حول 

الثر البیئي وتوضیح عملیة تقییم االثر البیئي اھمیة مشاركة المجتمع المحلي في عملیة تقییم ا

  .بشكل تفصیلي من ناحیة علمیة، وتحدید االجراءات التحقیقیة لالثارالبیئیة ومتابعة االثار البیئیة

  رونيالكت الرأي
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٢٠١٥زون بجائزة الباحث العربي المتمیز لعام الفائ  

فاز الدكتور أنس عبد الرؤوف النابلسي من قسم علم األغذیة بكلیة الزراعة بجامعة العلوم 

تغذیة / والتكنولوجیا األردنیة بالمركز األول، والدكتور بالل سلیمان عبیدات من قسم اإلنتاج الحیواني

بجائزة الباحث المجترات من كلیة الزراعة بجامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة بالمركز الثاني، 

في مجال العلوم الزراعیة والبیطریة، جاء ذلك خالل اعالن األمین العام  ٢٠١٥العربي المتمیز لعام 

التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان أبو عرابي، أسماء الفائزین بجائزة الباحث العربي المتمیز 

  ٢٠١٥لعام 

عن اعتزازه بفوز النابلسي وعبیدات بجائزة من جھتھ أعرب رئیس الجامعة الدكتور محمود الشیاب 

ً بان جامعة العلوم والتكنولوجیا تقدم كل وسائل الدعم ٢٠١٥الباحث العربي المتمیز لعام  ، مؤكدا

والمساعدة لتمكین الباحثین من التمیز في البحث العلمي وتحفیزھم لبذل مزید من الجھود في ھذا 

  .لعریقة بجھود ابناءھا المخلصینالمجال الذي یرفع من سمعة ھذه المؤسسة ا

یشار إلى أن الجائزة تخصص ألحسن انتاج علمي متمیز یقوم بھ باحث عربي في احدى المؤسسات 

المنضویة تحت اتحاد الجامعات العربیة بحیث یكون ھناك أثر ملموس لتلك األبحاث في اضافة 

الباحثین الشباب والخبراء معارف جدیدة أو براءات اختراع وكذلك االسھام في تدریب جیل من 

  .واالختصاصیین العرب في المیادین العلمیة المختلفة

  ١١:صالدستور 
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منحة لطلبة العقبة الملتحقین بالجامعات والكلیات ٥٠٠العقبة االقتصادیة تعلن عن   

اعلنت سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة ، برنامج 

بعثة دراسیة  ٥٠٠بواقع  ٢٠١٦المنح والبعثات الدراسیة 

ساعة دراسیة معتمدة لطلبة مرحلتي  ٤٥جزئیة، وبمعدل 

م في الجامعات وكلیات المجتمع البكالوریوس والدبلو

واكد مفوض شؤون البیئة واالقلیم سلیمان . الرسمیة

النجادات ، ان برنامج المنح والبعثات الذي تولیھ السلطة 

یشكل احد االذرع  ٢٠٠٧عنایة خاصة منذ اطالقھ في عام 

تأھیل الموارد التطویریة المجتمعیة الھادفة الى تجذیر مفھوم التنمیة المستدامة في المجتمع ، و

البشریة بما یحقق اھداف السلطة في خلق بیئة استثماریة اقتصادیة بتناغم مع التطور االجتماعي في 

وقال ان البعثات وفي محاولة لتوزیع مكاسب التنمیة في المنطقة الخاصة تشمل . المنطقة الخاصة 

واشار الى ان . عربھ التقدم لھا كافة ابناء المحافظة حیث یمكن لكافة الطلبة من لواء القویرة ووادي

سلطة منطقة العقبة االقتصادیة تسعى من خالل خططھا التنمویة إلى التشاركیة الفاعلة مع كافة 

الشركاء في التنمیة في مجمل القطاعات ، منوھا الى ان السلطة تعتبر شریكا وردیفا فاعال لوزارة 

رتقاء بھا وتخریج الكفاءات التي تساھم في رفد التربیة والتعلیم في تطویر العملیة التعلیمیة واال

من جانبھ اكد مدیر تنمیة المجتمع المحلي في السلطة رائد . المشاریع التنمویة في المنطقة واالقلیم 

العسیلي ان ھناك اسس ومعاییر واضحة لالستفادة من المنح الدراسیة وعادلة للجمیع آخذة بعین 

، فیما اخذ بعین االعتبار ایضا مستوى التحصیل العلمي لكل االعتبار الدخل المالي لرب االسرة

واوضح العسیلي اسس االستفادة من ھذه المنح واھمھا ان یكون الطالب قد انھى . طالب متقدم للمنحة 

دراستھ الثانویة في محافظة العقبة، وان یكون حاصال على قبول او ملتحق في احدى الجامعات او 

م القبول الموحد ولیس على برنامج الموازي او المسائي ، وان ال یكون المعاھد الرسمیة وفق نظا

ان « حاصال على منحة دراسیة او قرض دراسي من اي جھة اخرى، وان ال یقل المعدل التراكمي 

واوضح العسیلي ان السلطة ستبدأ باستقبال طلبات االستفادة من ھذه %) . ٦٠(عن نقطتین او » وجد

من شھر شباط الجاري وحتى الرابع والعشرین منھ في مبنى سلطة المنطقة  المنح یوم الرابع عشر

ویشار الى . مدیریة تنمیة المجتمع المحلي على ان یرفق كل متقدم دفتر العائلة الخاص بھ / الخاصة 

  ٤:الرأي ص/نیوزطلبة 
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ان البرنامج الذي یتم مناصفة بین سلطة المنطقة الخاصة وشركة تطویر العقبة الذراع التنفیذي 

ساعة معتمدة ،  ٤٥ضمن تغطیة رسوم الساعات الدراسیة لسنة دراسیة واحدة وبحد اعلى للسلطة ، یت

  .ویتم المنافسة على ھذه البعثات بشكل دوري كل عام
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 اتحاد الجامعات العربیة یبحث التعاون مع جامعة العین

بحث امین عام اتحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابوعرابي التعاون مع جامعة العین للعلوم 

  . التكنولوجیا االمارتیة

واشار الدكتور ابوعرابي خالل زیارة للجامعة الى دور االتحاد في تفعیل انشطة الجامعات وبناء 

شراكات فاعلة في تشجیع البحث العلمي وتبادل اعضاء ھیئة التدریس وتحفیز الباحثین على 

  . االشتراك في جائزة الباحث المتمیز التي نظمتھا االتحاد على مستوى الوطن العربي

ة الزیارة اطلع الدكتور ابوعرابي على مرافق وخدمات واقسام الجامعة واستمع الى ایجاز وفي نھای

  .من رئیسھا الدكتور غالب الر فاعي عن الكلیات والبرامج والتخصصات التي تقدمھا الجامعة

  ٦:صالدستور 
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« یشارك في مؤتمر التعلیــم لمنطقــة الشــرق االوســط» الجامعات العربیة  

كتور سلطان ابو عرابي  في مؤتمر التعلیم العالي شارك االمین العام  التحاد الجامعات العربیة الد

لمنطقة الشرق االوسط وشمال افریقیا الذي نظمتھ جامعة االمارات العربیة المتحدة  في جامعة العین 

  .بالتعاون مع منظمة التعلیم العالي البریطانیة لتصنیف الجامعات

ي والسبل الحدیثة لتصنیف الجامعات وجرى خالل القمة مناقشة معوقات التعلیم العالي بالوطن العرب

العربیة بمشاركة ما یزید على مئة رئیس جامعة من جامعات الشرق االوسط  وشمال افریقیا واسیا 

  .وامریكا واوروبا

وتحدث الدكتور ابو عرابي عن حوكمة الجامعات العربیة واستقاللیتھا والتحدیات التي توجھ التعلیم 

لتحدیات السیاسیة الحالیة وضعف البحث العلمي  واھمیة جودة التعلیم العالي في المنطقة العربیة وا

كما تحدث حول ھجرة العلماء العرب الى الدول الغربیة . في البرامج االكادیمیة في الجامعات العربیة

  .خاصة امریكا واوروبا

سیویة والتقى الدكتور ابو عرابي على ھامش القمة العدید من رؤساء الجامعات االمریكیة واال

  .واالوربیة لبحث التعاون العربي مع الجامعات االقلیمیة والدولیة

 

  ٤:صالدستور 
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  نتائج صادمة في الجامعة األردنیة
  عمر كالب

  
  

بدایة ال بد من االشادة بالدراسة المسحیة التي اجراھا مركز الدراسات 
االستراتیجیة في الجامعة االردنیة وبالجرأة في نشر مخرجاتھا ، التي 

عیشھا جیل شاب ما زال على مقاعد تتحدث عن مجمل صدمات ی
الدراسة ، بدل ان یكون منطلقا نحو الحیاة بصدر مفتوح وعزیمة 
قادرة على كسر جدران االحباط االسمنتیة ، فالدراسة تقول بالفم 
المآلن اننا على شفیر خطر اجتماعي یعیشھ المستقبل ، اذا كنا 

ین خطیرین مؤمنین حقا بان الشباب ھم المستقبل وساتوقف عند رقم
  .كشفتھما الدراسة 
من الشباب الجامعي في ام الجامعات یفكر % ٢١الرقم االول ان 

بالھجرة نھائیا والعیش خارج الوطن االم والثاني ان انفاق طلبة 
من الشباب في الجامعة تعاطوا % ٣الجامعة على التدخین یقارب النصف ملیون دینار شھریا وان 

ل المقاییس وال یجوز اخذھا بسھولة او بداللة الرقم ونسبتھ ، فھؤالء المخدرات وھي نسبة صادمة بك
اعترفوا علنا بتعاطیھم المخدرات واظن ان نسبة مثلھم على االقل لم یعلنوا ذلك إن لم یكن اكثر 
وحتى لو كان الرقم دقیقا فإنھ رقم صادم بكل المعییر ، فھذه اآلفة غزتنا بشكل واضح ولم یعد مقبوال 

  .یھا او الحدیث عن المستقر والممر الصمت عل
ما یجري داخل االروقة الحكومیة سواء تلك الحكومة او سابقاتھا اجھض احالم الشباب بوظیفة او 
بتطور اجتماعي واكادیمي ضمن سیرورة التطور الرسمي الذي یعتمد على المحاسیب واالبناء 

فرص ، فقرر الشباب الھجرة الى خارج واالقرباء واالنسباء وتراجعت الكفاءة والعدالة وتكافؤ ال
الوطن وبنسبة تصل الى ُخمس تعدادھم والغریب الصادم الذي كشفتھ الدراسة المسحیة ان معظم 
ھؤالء یبحثون من خالل الھجرة عن اكمال دراستھم االكادیمیة اي انھم ھاربون نحو العلم والتعلیم 

لي الصحون وتعبئة البنزین ، اي اننا نفرط والبحث العلمي واالكادیمي ولیس نحو العمل فقط او ج
  .كدولة ومجتمع بجیل طموح راغب في التطور ولكنھ ال یجده في بلده االم 

فیما اختار االخرون لفظ قھرھم من خالل السجائر والمخدرات انتظارا للوقوف في طوابیر الباحثین 
ى مفترق طرق اما الجریمة عن عمل وتكسیر اضالع االیام التي یجھلون قراءة قادمھا ، فھم عل

واالدمان واما التخلص من القھر بوظیفة كریمة تفتح لھم ابواب الحیاة مجددا وتزیل عن اكتفاھم 
عبء المستقبل المجھول ، فحجم االنفاق على السجائر واالراجیل یفوق حجم خسائر الجامعة االردنیة 

ھ على السجائر واالراجیل الى الجامعة االم نفسھا وربما لو وجدنا الیة لیتبرع بھا الطالب بنصف انفاق
  .النتجنا موازنة للبحث العلمي واالبتعاث الشھري للدراسة في ارقى الجامعات 

الجامعة وعدت على لسان رئیسھا بأن الدراسة ستدخل الى مختبرات العمل الحقیقي لمواجھة اثار 
من الجامعة ورئیسھا لكنھ غیر كاٍف نتائجھا السلبیة ولتعظیم العوامل االیجابیة وھذا جھد مشكور 

  ١٦:الدستور ص

  التمقا
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على االطالق الن مواجھة ھذا االحباط لیس مسؤولیة الجامعة وحدھا النھا لیست السبب في وجود 
كل ھذا االحباط بل ھي نتیجة السباب تعلیمیة وسیاسیة واجتماعیة تتطلب مواجھتھا مشروعا وطنیا 

كینة ، فالجامعة االم تخطو خطوات طیبة في على مستوى الدولة تكون الجامعة ترسا فیھ ال كل الما
مجال رفع مستواھا وتصنیفھا العالمي وتحقق وحققت نتائج ایجابیة لكنھا بھذه الدراسة تضع نفسھا 
كبیت خبرة وطني وكمختبر اردني ناشط وفاعل لكشف االمراض والفیروسات التي تتسلل الى 

تملك الدواء الشافي وربما تملك بعض المسكنات مستقبلنا وشبابنا ، وھي ان تملك مختبر الكشف ، ال 
في احسن االحوال النھا نتیجة لواقع ولیست سببا فیھ ، وعندما نزیل عنھا عبء الحلول لیس لشك في 
مقدرتھا ولكن الن قدرتھا ال تحتمل كلفة وقرارات الحلول التي تتوزع على الحكومة بأذرعھا 

لدراسة نفسھا ووضع الحلول والبرامج الالزمة الخراج المختلفة والواجب یقتضي ان نبدأ بدراسة ا
  الشباب من خانة االحباط الى افاق المستقبل والحیاة / المستقبل 
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  ضاحیة االمیر راشد -صالح الدین رمضان القھوجي  -
  خلدا - عدنان اسعد داود الصباح  -
  احیة الحسین لالسكانض - رجاء ظاھر مبدا جرار  -
  بلدة نتل - عویذر عضوب طراد الزبن  -
  الشمیساني -نمر عبدالقادر الكاظمي  -
  الجندویل -منى عبد الرحیم محمد الرشدان  -
  ماركا الجنوبیة - حسن سلمان ابوسیف  -
  ام الرصاص - راشد الزریقات السالیطة  -
  السلط -یونس عبد القادر الحاج عایش بزبز الحیاري  -
  الكرك - فریدة متري الكوالیت  -
  جبل اللویبدة - جانیت ابراھیم عیسى الحن  -
  ضاحیة الیاسمین -فاطمة رضوان مسلم رحال  -
  السلط -خالد احمد مطلق الدباس  -
  ماركا الشمالیة -غسان نوري عبدالعزیز عوایص  -
  جبل عمان -غادة نسیب مصطفى الحجار  -
  اربد -ر وجیھة عبدالقادر أحمد عبدالقاد -
  ضاحیة الرشید -جواد محمد صالح الكسواني  -
  حي الكرسي -عدلة احمد عاشور  -

 الوفیات 

 الرأي 
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  رئاسة الوزراء طالبت في تعمیم وزع على الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات

والھیئات العامة بضرورة ارفاق اي استشارة قانونیة تطلب من دیوان التشریع بالراي 
 .اء كان یعمل داخلھا او خارجھاالقانوني لمستشارھا القانوني سو

  
  

 المدرسة تخلو من .. مدرسة في منطقة النظیف تعاني من عدم جدیة في العملیة التعلیمیة
واھتمام المعلمین بالطالب حتى ان بعضھم یبقى لساعات طویلة واثناء » الضبط والربط«

  .لويالحصص الدراسیة مشغوال بمواقع التواصل االجتماعي من خالل الھاتف الخ
  

  الردیات التي اعتادت دائرة ضریبة الدخل والمبیعات صرفھا لمستحقیھا وفق الدور وااللویة
  .بتقدیم الطلب اصبحت تصرف بطریقة عشوائیة دون مراعاة لمن تقدم اوال

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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  اعتبر سمو األمیر علي بن الحسین ثقة جاللة الملك عبد هللا الثاني بھ واألردنیین كافة وساما
ثقة جاللة سیدنا وأخواني االردنیین وسام (یفخر بھ وكتب في تغریدة على حسابھ تویتیر 

ان نرفع اسم األردن عالیا حول أفتخر فیھ وبوعدكم انھ كما تعلمنا من والدي رحمھ هللا 
 .(العالم

  دعت فعالیات شعبیة للمشاركة في وقفة تضامنیة تقام السبت المقبل أمام سفارة المملكة
العربیة السعودیة في عبدون للتضامن مع المملكة ودعما لمواقفھا المدافعة عن القضایا 

 .افرا ألمنھا الداخلي والخارجيالعربیة واالسالمیة ، وإسنادا للمملكة التي تواجھ استھدافا س
  یعقد عند الساعة العاشرة من صباح الیوم في الھیئة المستقلة لالنتخاب االجتماع االول للجنة

التوجیھیة لمشروع اعداد وتنفیذ استراتیجیة لتمكین المرأة األردنیة وتعزیز مشاركتھا في 
 .العملیة االنتخابیة

  مدعي عام الجنایات الكبرى قرر منع النشر بخصوص القضیة التحقیقیة المتعلقة بمقتل
فایزالسحیمات وذلك نظرا لظروف وطبیعة ھذه القضیة حسبما جاء في التعمیم الصادر عن 

 . ادعاء عام الجنایات
  لجنة الریاضة والشباب في مجلس النواب تواصل اللقاءات مع الفعالیات الریاضیة في

افظات للتعرف على الصعوبات التي تواجھ االندیة والریاضة وللخروج بتوصیات المح
 .شاملة تساھم في حل ھذه المشاكل

  تداول ناشطون على شبكات التواصل االجتماعي عشرات من االخطاء العامة المنشورة على
ب الشریط االخباري على شاشة التلفزیون االردني ، وتندروا على مفارقات مضحكة ما یصی

 . الشاشة الرسمیة من سوء تدبیر لشأنھا االعالمي
  مشجعون لنادي الفیصلي عازمون على مقاطعة مباریات النادي احتجاجا على قرار النادي

بایقاف كبیر مشجعي الفیصلي مازن البني ، ومن المتوقع أن یتخذ جمھور النادي إجراءات 
 . تصعیدیة أوسع تعبیرا عن رفضھم للقرار ذاتھ

 وریة في عمان تقیم داخل المنازل مصانع إلنتاج المخلالت والفواكھ المعلبة تباع في عوائل س
االسواق وتنتشر على نطاق واسع ، عملیة االنتاج تتم دون مراعاة لشروط ومعاییر السالمة 

 . الصحیة والغذائیة
  للنادي احد اندیة الزرقاء یعقد اجتماعات للھیئة االداریة في منزل الرئیس لعدم وجود مقر

 .النادي المذكور تلقى الكثیر من الوعود دون جدوى.
  في بادرة تعكس الروح الریاضیة في المالعب االردنیة، دعا مھاجم فریق األھلي والمنتخب

الوطني ركان الخالدي، الجماھیر االردنیة الى مؤازرة فریق الوحدات امام االتحاد السعودي 
 . یومفي مباراة دوري ابطال اسیا المقررة ال

 علي محافظة محاضرة في رابطة الكتاب األردنیین بعنوان. یلقي المؤرخ والمفكر د :
 .أحمد ماضي. وذلك في السادسة مساء الیوم الثالثاء ویدیر الحوار د» االنتفاضة الفلسطینیة«
  مركبة تسیر في مواكب  ٧٠ضبط رجال السیر والمرور في قسم سیر اربد امس اكثر من

م تحریر مخالفات مباشرة بحق اصحابھا اضافة لتحویلھم للحاكم االداري فرح التوجیھي وت
وتركزت مخالفات ھذه المواكب باغالق الطرق . لربطھم بكفاالت عدلیة لمنع تكرار ذلك

والتشحیط والسرعة الزائدة والقیادة بتھور واخراج المحتفلین اجسادھم من شبابیك المركبات 
 .طھم ومخالفتھم فوراحیث قام رجال السیر والمرور بضب

 صنارة الدستور
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  تجار سوق الُسكر وسط البلد رفعوا عریضة ألكثر من جھة معنیة حول الشوادر والخیم
العشوائیة التي قام بنصبھا بمحاذاة المسجد الحسیني وافدون مخالفون ونصبوا تحتھا بسطات 

ھذا  لبیع الخضار والمالبس المستعملة والعدد الیدویة دون ان تتحرك كافة الجھات إلزالة
المشھد الشائھ الذي ترصده كامیرات المجموعات السیاحیة االجنبیة التي تزور ابرز المعالم 
الدینیة في قاع المدینة باالضافة اللتصاق تلك الشوادر القماشیة باسالك االعمدة الكھربائیة ما 

 .یعزز فرص حدوث حرائق في اي لحظة
 لحدیث عن اخر المستجدات المتعلقة تعقد نقابة المھندسین ظھر الیوم مؤتمرا صحفیا ل

 .بصندوق التقاعد
  حاولت فتاة االنتحار من خالل تناولھا لمجموعة من االدویة بعد رسوبھا بامتحان الثانویة

 .العامة الذي صدرت نتائجھ امس ،حیث تم نقلھا الى المستشفى وحالتھا العامة متوسطة
 المقاعد النسائیة المقترحة وفق  قطاعات نسائیة بدأت تخطط لحمالت تطالب بزیادة عدد

 . مشروع قانون االنتخاب المزمع مناقشتھ قریبا في مجلس النواب
  ملیونا التي یتم  ١٦زادت مخصصات برنامج تعزیز االنتاجیة االقتصادیة واالجتماعیة من

-٢٠١٦«ملیون دینار سنویا لألعوام  ٢٢رصدھا سنویا للبرنامج في االعوام السابقة الى 
 .ذلك بحسب قرار الحكومة مؤخراو» ٢٠١٨
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 ون االنتخاب مطلع األسبوع المقبلیتوقع أن یشرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قان .

أكدت أن أبرز التغییرات التي ستطرأ على القانون تتعلق بإدراج " زواریب"مصادر 
عدد الدوائر االنتخابیة في التشریع الجدید، إضافة إلى بحث زیادة عدد مقاعد الكوتا 

  .النسائیة  لیتساوى مع عدد الدوائر ولیس المحافظات
  

  أوقف أمین عمان عقل بلتاجي أمس في تعمیم خطي وزع على الدوائر التنقالت بین
  .الدوائر إال بموافقة مدیر المدینة المھندس عمر اللوزي

  
  العدالة في اشتكى عدد كبیر من موظفي وزارة الصناعة والتجارة والتموین من غیاب

دینار شھریا، ال  ٥٠٠، ففي حین یتقاضى بعضھم "أسس توزیع أموال وفر البواخر"
  .دینارا، على حد قولھم ٨٥یتجاوز ما یتقاضاه آخرون 

  
  أبلغت وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة الحزب الدیمقراطي االجتماعي األردني أنھ

مت الموافقة الرسمیة على طلب الترخیص والتسجیل رسمیا للحزب وإنشائھ وفقا ت
  .لقانون األحزاب واألصول المرعیة في المملكة

  
  إلطالق ً ً صحفیا تعقد المؤسسة العامة للضمان االجتماعي صباح غد مؤتمرا

، وذلك في قاعة ٢٠٢٠ - ٢٠١٦التواصل لألعوام استراتیجیتھا اإلعالمیة لالتصال و
  .المركز اإلعالمي بمبنى اإلدارة العامة للمؤسسة

  
  تعقد اللجنة التوجیھیة لمشروع إعداد استراتیجیة تمكین المرأة وزیادة مشاركتھا في

  .في مقر الھیئة المستقلة لالنتخابات العملیة االنتخابیة وإدارتھا صباح الیوم اجتماعا
  

  تعقد نقابة المھندسین ظھر الیوم مؤتمرا صحفیا للحدیث عن آخر المستجدات فیما یتعلق
  .بصندوق التقاعد، وذلك في المبنى االسثماري مقابل مجمع النقابات المھنیة

  
 یعقد مجلس النواب صباح الیوم جلسة رقابیة تتضمن عددا من األسئلة واألجوبة.  

  
  ص.س

  

 زواریب الغد
  


