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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  "األردنیة"یوم وفاء للراحلین من علماء الحدیث الشریف في 

یحتفي بتخریج المشاركات في النادي " الثقافي اإلسالمي"
  الصیفي لتحفیظ القرآن الكریم

٥  

یحتفي بتوزیع جوائز المسابقة السنویة لحفظ ) الثقافي اإلسالمي
  ٢٠١٧ة الثقافیة لعام القرآن الكریم والمسابق

٦ 

 ٨  المؤتمر العربي للموھبة والتفوق یشید بجھود الملك
یجتازون امتحان المدرسة البریطانیة " الفنون الموسیقیة"طلبة 

  للموسیقى
١١ 

 ١٣  ندوة التمكین من اجل التشغیل في أردنیة العقبة
 ١٤  "األردنیة"رئیس مجلس النواب یلتقي طلبة العلوم السیاسیة بـ

   شؤون جامعیة
 ١٥  دبلوم أردني بالقیادة التعلیمیة یضاھي األمیركي

تخفیض معدالت القبول لغیر األردنیین بتخصــص الطــب 
  % ٨٠واألسنــان إلــى 

١٧ 

ً من .. التقدیم للجامعات االثنین ودفع بدل رسوم طلب االلتحاق بدءا
  االحد

١٨ 

الوسط والشمال للطلبة من إقلیمي  یادینار شھر ٦٠منحة كاملة و 
  المقبولین في كلیات معان والشوبك والعقبة

١٩ 

دیوان الخدمة المدنیة یدعو الطلبة لدراسة التخصصات المھنیة 
  والتقنیة

٢٠ 

 ٢١  وزیر التعلیم العالي یعقد مؤتمرا صحفیا االحد
تعلن نتائج مسابقتھا السنویة الثانیة لطالب " أكادیمیة حكیم"

  الجامعات
٢٢ 

   مقاالت
 ٢٣  خلود خطاطبة/لكن خارج الوطن.. طلبة ممیزون

 ٢٥  أحمد جمیل شاكر/توعیة الناجحین بالجامعات المعتمدة

 ٢٦  مھند مبیضین. د/رئیس جامعة ال یرید االستمرار

 ٢٧  وفیات
  ٢٩- ٢٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"یوم وفاء للراحلین من علماء الحدیث الشریف في 

نظمت جمعیة  –ین محمد المبیض 

الحدیث الشریف وإحیاء التراث 

بالتعاون مع كلیة الشریعة في الجامعة 

األردنیة أمس یوما للوفاء للراحلین 

من علماء الحدیث الشریف في 

  .األردن

الشیخ شعیب األرنؤوط، والدكتور محمود عبیدات، : ھم) رحمھم هللا(والراحلون إلى الرفیق األعلى 

الدكتور محمد شكور، والدكتور إبراھیم العلي، والدكتور قاسم غنام، والدكتور والشیخ محمد شقرة، و

  .منصور الشرایري

ً "وقال عمید كلیة الشریعة في الجامعة الدكتور محمد الخطیب  لقد كانت سیرة المصطفى وسنتھ نورا

ھ وسنتھ علیھ وقد قیض لسیرت، وضیاء ینیر درب ھذه األمة منذ بعثتھ علیھ أفضل الصالة وأتم التسلیم

الصالة والسالم منذ فجر االسالم علماء خدموا ھذه السنة وعملوا على تدوینھا وشرحھا وبیان 

الصحیح منھا، فظھر البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وغیرھم من علمائنا 

    ." الكبار في التاریخ اإلسالمي

مرجعا أساسیا لكل من أراد خدمة سنة المصطفى  وأضاف أن كتب ھذه األعالم من علمائنا أصبحت

علیھ الصالة والسالم، مشیرا إلى ظھور علماء في العصر الحدیث ممن كان لھم حضور واضح في 

  .تعلیم السنة والتحقیق في كتب الحدیث القدیمة وكتابة رسائل وكتب في علوم الحدیث المختلفة

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز/٣:الغد ص/أخبار األردنیة
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لماء خصوصا تألیف كتب تعد مرجعا مھما لطلبة وأشار الخطیب إلى اإلنجازات العلمیة لھؤال الع

واإلشراف على الرسائل الجامعیة التي تعد مصادر مھمة كان لھا أثر كبیر في نشر ، العلم الشرعي

  ھذا العلم الشریف

وألقى الدكتور علي عجین كلمة نیابة عن جمعیة الحدیث الشریف وإحیاء التراث أشار فیھا إلى أن 

د شھدت إنشاء أول مدرسة للحدیث الشریف بعد أن استوطن فیھا اإلمام الزھري مدینة العقبة ق) ایلة(

  .في القرن الثاني الھجري

وتابع عجین أن من نتائج النھضة العلمیة في األردن ظھور مدارس حدیثة تعنى بعلوم الحدیث 

ً عن سنة النبي الكریم ً ودفاعا ً وتحقیقا   .الشریف قدم علماء وباحثون من خاللھا تصنیفا

وقدم باحثون أوراق عمل استذكروا فیھا إنجازات الراحلین وسیرتھم الطیبة العلمیة والبحثیة في 

تألیف الكتب والمراجع التي تناولت السیرة العطرة والمباركة لخاتم النبیین والرسل محمد علیھ أفضل 

  .الصالة والتسلیم

بسمو أخالق وآداب وتربیة النبي  وتناول المتحدثون دور وجھود الراحلین في بیان ونشر التوعیة

الكریم وتعاملھ مع الناس ألھمیتھا في مصادر التشریع اإلسالمي وبناء مجتمع راٍق ومتماسك  خالل 

  .خطبھم في المساجد والمنتدیات الثقافیة والفكریة

وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من أصحاب الفضیلة العلماء األجالء وأعضاء ھیئة التدریس  

  .من طلبة الكلیة تم تكریم ذوي الراحلین وباحثین جدد من حملة الدكتوراه في الحدیث الشریفوجمع 
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  یحتفي بتخریج المشاركات في النادي الصیفي لتحفیظ القرآن الكریم" الثقافي اإلسالمي"

/  ٢٠١٧نظم المركز الثقافي اإلسالمي حفل تخریج النادي الصیفي لتحفیظ القرآن الكریم  لعام 

ھـ، برعایة مدیر المركز الدكتور أحمد ١٤٣٨

العوایشة وبحضور أھالي الطلبة وجمع من أعضاء 

  .الھیئتین التدریسیة واإلداریة للمركز

وأكد العوایشة أن المركز ینظم النادي الصیفي كل 

ً منھ بأھمیة االعتناء بالناشئة وتربیتھم  عام إیمانا

ً إلى أن النادي الصیفي لتحفیظ القرآن الكریم  یحمل على  على المفاھیم اإلسالمیة الصحیحة، مشیرا

عاتقھ من خالل فریق عمل منظم من المدرسات والمتطوعات مسؤولیة بناء الجیل من كافة الفئات 

  .العمریة على القیم اإلسالمیة السمحة وصناعة الفكر المعتدل

سنة، على  ١٦وحتى  ٦طالبة من عمر ) ٦٠(واشتمل الحفل الذي تجاوز عدد خریجاتھ لھذا العام 

  . عدد من الفقرات الدینیة المغناة والتمثیلیة التي تبث رسائل وقیم للمجتمع ولألسرة واألبناء

كما تخلل الحفل عرض تقریر مصور عن أھم أنشطة وانجازات النادي الصیفي لتحفیظ القرآن لھذا 

  .العام

النادي وھدایا رمزیة وتم تكریم الھیئة  في نھایة الحفل تم توزیع الشھادات على الطلبة المشاركین في

  .التدریسیة 

 أخبار األردنیة
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( یحتفي بتوزیع جوائز المسابقة السنویة لحفظ القرآن الكریم والمسابقة الثقافیة ) الثقافي اإلسالمي

٢٠١٧لعام   

احتفى المركز الثقافي اإلسالمي في الجامعة األردنیة  

 بتوزیع جوائز المسابقة السنویة لحفظ القرآن الكریم

على الفائزین في كافة المستویات من أھل القرآن 

   . "امتحان في كتاب"الكریم والمسابقة الثقافیة السنویة 

ورحب مدیر المركز الدكتور أحمد العوایشة 

بالحضور الكریم من الفائزین المشاركین في المسابقة وبالسید بسام الحوراني مندوب البنك اإلسالمي 

ً  ٢٠١٧سابقة السنویة لحفظ القرآن الكریم والمسابقة الثقافیة لعام األردني الداعم الرسمي للم ، شاكرا

  .دعمھم المستمر ألنشطة المركز

وقال العوایشة إن الجامعة األردنیة ومركزھا الثقافي اإلسالمي یفخران بدورھما في خدمة القرآن 

ً من رسالتھا  الكریم وعلومھ المختلفة، وھو أمر لیس بغریب على الجامعة األردنیة ألنھ یمثل جزءا

وتطلعاتھا اإلنسانیة التي تسھم في البناء الحضاري لألمة واإلنسانیة جمعاء، مؤكدا حرصھا على 

قھ القرآن الكریم ُ ٍ ُخل   .ھویة األمة وغرس القیم النبیلة في الشباب المسلم وبناء جیل مسلم واع

ً ومتسابقة من ) ٧٥(یم لھذا العام وبلع عدد المتسابقین في المسابقة السنویة لحفظ القرآن الكر متسابقا

ً أو عشرة أجزاء أو خمسة أجزاء أو حفظ  ً أو عشرون جزءا كافة المستویات سواء حفظ القرآن كامال

ً بإحدى القراءات العشر، نجح منھم  متسابق، فیما شارك في المسابقة الثقافیة ) ٧٠(القرآن كامال

  . (٧(ن نجح منھممتسابقی) ١٠(لھذا العام) امتحان في كتاب(

وتخلل الحفل توزیع الجوائز وتكریم اللجان الفاحصة إلى جانب توزیع الدروع على الجھة الراعیة 

  .والداعمة للمسابقة

 أخبار األردنیة
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ً، وینظم  ً و فھما ً و حفظا من الجدیر ذكره أن المركز الثقافي اإلسالمي  یعنى بالقرآن الكریم تالوة

ھریة وكذلك مسابقات ثقافیة في كافة مجاالت الثقافة العدید من المسابقات سواء كانت سنویة أو ش

 ً   .اإلسالمیة سنویا
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 المؤتمر العربي للموھبة والتفوق یشید بجھود الملك

اشاد المشاركون في المؤتمر العربي السادس البحاث الموھبة والتفوق الذي نظمتھ المؤسسة الدولیة 

یة معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي في للشباب والتنمیة بالتعاون مع الجامعة االردنیة برعا

الجامعة االردنیة بجھود جاللة الملك عبدهللا الثاني المستمرة باالھتمام بالشباب واعطائھم الفرصة 

  .لتنمیة مواھبھم ومواصلة مسیرتھم في االنجاز والتفوق واالبداع

للشباب والتنمیة ان المؤتمر في ختام وقال الدكتور عدنان الطوباسي الرئیس العام للمؤسسة الدولیة 

اعمالة شكر الجامعة االردنیة على تعاونھا واستضافتھا اعمال المؤتمر واالجواء المریحة التي 

   رافقت المؤتمر

كما اتفق المؤتمرون على رفع نسخة من التوصیات لكل من معالي وزیري التربیة والتعلیم، والتعلیم 

علیمیة والتربویة وثمنوا أعالن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي والمھتمین بمنظومة الت. العالي

  .الدكتور عادل الطویسي تحویل صندوق دعم البحث العلمي إلى صندوق دعم اإلبداع واالبتكار

كما ثمنوا الخطوة التي طرحھا معالي وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز والمتمثلة بإنشاء 

ي في وزارة التربیة والتعلیم ، تعمل على تعزیز التواصل مع الجامعات حاضنة للبحث العلم

والمؤسسات التعلیمیة بھدف تشجیع اجراء البحوث التطبیقیة العملیة واإلفادة من نتائجھا وتوظیفھا في 

  .خدمة العملیة التعلیمیة التعلمیة

في المدارس، حیث تعتبر واكدوا على ضرورة االھتمام بتوفیر مختبر أو مشغل لتعلیم الریاضیات 

الریاضیات مفتاحا لتعلیم التفكیر وتنمیتھ كما اشاروا الى اھمیة تطویر معاییر للجودة في مراحل 

  .التعلیم العام والجامعي

 عمون
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وضرورة اھتمام المنھاج الدراسي في المراحل التعلیمة خاصة األساسیة منھا بالتطبیق العملي 

  .عیتھوالتأكید على جودة التعلیم وتحسین نو

كما اوصوا باالھتمام بتدریب المعلمین على مھارات تنمیة الذكاءات المتعددة في المجتمع المعرفي ، 

وتعزیز التعلیم االبداعي الھادف لتطویر قدرات الطلبة وتعزیز انتاجیتھم وتنمیة الذكاء االجتماعي ، 

   ة في بناء المجتمع وتطویرةواألخالقي والعاطفي لدى طلبة الجامعات لما لھذه الفئة من دور وأھمی

كما دعوا الى مراجعة االحتیاجات التدریبیة للمعلمین وفقا للواقع التربوي، وربط التدریب وانعكاس 

  .تأثیره على أداء المعلم داخل الغرفة الصفیة، وأھمیة تقییمھ بأسالیب وطرق متطورة

ً بمؤسسة األ سرة والمدرسة والمجتمع المحلي ، كما اكدوات على االھتمام برعایة نمو األطفال بدءا

كما اكدوا على اھمیة استمرار عقد المؤتمر السابع . ودور ھذه المؤسسات في اكتشاف الموھوبین 

  .ألبحاث الموھبة والتفوق العام المقبل في رحاب الجامعة األردنیة

ختام اعمال  وكانت الدكتورة سعاد رحماوي من دولة الجزائر الشقیقة قد القت كلمة المشاركین في

  .المؤتمر وحیت القائمین علیة والجھود التي یبذلھا االردن في سبیل تطویر التعلیم في مراحھ المختلفة

  

ورقة عمل تناولت في مجملھا تطبیقات وتجارب ) ١٧(وكان المؤتمر قد ناقش على مدار یومین 

، فضال عن تسلیط الضوء عملیة آللیات وتعزیز مجاالت التفوق واإلبداع في عدد من الدول العربیة

على مسارات التعلم اإللكتروني في ضوء التطور الھائل الذي تشھده ثورة االتصاالت والمعلومات 

لمواجھة التحدیات التي تواجھ العالم العربي السیما في قطاعات التعلیم المختلفة وترسیخ الحوار 

  .الھادف وقبول الرأي اآلخر والتسامح الحضاري والوعي المعرفي
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وفي ختام اعمال المؤتمر قام معالي االستاذ الدكتور مروان راسم كمال رئیس اللجنة التحضیریة 

للمؤتمر رئیس اللجنة الملكیة للتعلیم ومستشار جامعة فیالدلفیا ورئیس مجلس امناء الجامعة الھاشمیة 

   .بتسلیم الشھادات والدروع التقدیریة للمشاركین في المؤتمر

، والجزائر، وفلسطین، مؤتمر عدد من الخبراء والمختصین من السعودیةوشارك في أعمال ال

  ..وألمانیا إضافة إلى المملكة األردنیة الھاشمیة، وقطر، والبحرین، والعراق
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  یجتازون امتحان المدرسة البریطانیة للموسیقى" الفنون الموسیقیة"طلبة 

اجتاز الطلبة عمر القور، ویوسف 

جود خورما مشربش، وسامر السید، و

من قسم الفنون الموسیقیة في الجامعة 

األردنیة االمتحان العالمي في 

الموسیقى التابع للمدرسة الملكیة 

البریطانیة للموسیقى الذي یطمح إلیھ 

جمیع الطلبة المتخصصون في 

  .الموسیقى في جمیع أنحاء العالم

الفني المتقدم ومدى انتشاره  ویعد ھذا االمتحان من أھم االمتحانات في العالم من حیث مستواه

واعتباره معیار تقییم عالمي رفیع المستوى، وجاء ھذا اإلنجاز حسب الدكتور ھیثم سكریة رئیس قسم 

الفنون الموسیقیة نتیجة حتمیة للخطة االستراتیجیة نفذھا القسم؛ حیث تم رفع مستوى المناھج المتعلقة 

وافق مع مستوى امتحان المدرسة الملكیة البریطانیة باألداء والنظریات في الخطة الدراسیة بحیث تت

  .للموسیقى لما لھذا االمتحان من أھمیة تعكس المستوى العالمي للطلبة

وأضاف سكریة أن ھذا الھدف تحقق بالتعاون مع مدرسي قسم الموسیقى، في تطویر الخطط 

لب االنتھاء من دراستھ الدراسیة لتؤھل الطلبة اجتیاز ھذا االمتحان العالمي، بحث یستطیع الطا

وحصولھ على شھادة البكالوریوس من الجامعة باإلضافة إلى حصولھ على شھادة المدرسة الملكیة 

  .البریطانیة بشكل متوازٍ 

   

 طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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وأشار سكریة إلى جھود أعضاء الھیئة التدریسیة في القسم الذین تجاوبوا مع ھذا التوجھ وساھموا 

  .آلالت ومواد النظریاتبتحقیق ھذا الطموح وال سیما مدرسي ا

وعن الخطط المستقبلیة قال سكریة إن القسم یعكف على تطویر خطة الماجستیر التي أصبحت تضم 

جمیع التخصصات العالمیة، واستقطبت عدًدا جیًدا من الطلبة الوافدین العرب على البرنامج 

وسیقیة، ونأمل أن ینجح ھذا الموازي، كما نعمل حالیًا على استحداث برنامج الدكتوراه في الفنون الم

  .البرنامج في استقطاب المزید من الطلبة األردنیین والعرب

وتعد ھذه اإلنجازات حسب ما صرح بھ سكریة من األولویات التي یحرص القسم على اإلعداد لھا 

لتكون مصدر فخر لكلیة الفنون والتصمیم، وھي بالضرورة ضمن رسالتھا الثقافیة والفنیة في نشر 

افة والعلم والمعرفة وصقل اإلبداع، ورفد الساحة الفنیة بكفاءات مدربة ومسلحة بالعلم لخدمة الثق

  .طلبتنا في وطننا الكبیر
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  ندوة التمكین من اجل التشغیل في أردنیة العقبة
  
   

 نظمت الجامعة االردنیة العقبة االربعاء ندوة ومعرض التمكین من أجل التشغیل بالتعاون مع منشآت
القطاعین العام والخاص وفقا لالستراتیجیات الرامیة لتمكین الشباب الدخول الى سوق العمل المحلي 

  .واالقلیمي
  
   

وقال رئیس الجامعة الدكتور موسى اللوزي ان الندوة تجسد روح التعاون البناء بین الجامعة 
باب، من خالل العمل على والمجتمع المحیط فیھا، مؤكدا ھمیة دور القطاع الخاص االستثمار في الش

  .تنمیة قدراتھم وصقل طاقاتھم، باعتبارھم أھم األولویات لخطط التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة
   

وثمن المدیر التنفیذي لمدینة العقبة الصناعیة الدولیة المھندس مامون القسوس جھود الجامعة 
مفھوم جدید للشباب االردني وضروة  العقبة ودورھا الریادي في قیادة ركب التغییر نحو/ االردنیة

  . "توجیھھم نحو اكتساب المھارات والخبرات التي بدونھا لن یكون لھم اسھام في صناعة المستقبل

  الغد الكتروني/السوسنة/بترا



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

QF-DMPR-02.01 
14 

األردنیة"رئیس مجلس النواب یلتقي طلبة العلوم السیاسیة بـ " 

الطلبة  استعرض رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة، لدى لقائھ أمس في دار المجلس وفدا یمثل

الدارسین في مساق العلوم السیاسیة بالجامعة األردنیة، دور السلطة التشریعیة في المسیرة الوطنیة 

  .األردنیة

" النواب"وعرض الطراونة لطبیعة وعمل المجلس، باعتباره السلطة الدستوریة المنتخبة، وآلیة عمل 

النیابیة وإقرار القوانین والثقة من حیث الرقابة والتشریع وتشكیل اللجان والكتل واالئتالفات 

  .بالحكومة

ولفت إلى أن المجلس منفتح على الكل، ویتلقى شكاوى واقتراحات من مختلف أطیاف الشعب 

األردني ومؤسسات المجتمع المدني أو عبر الموقع اإللكتروني للمجلس، مؤكدا أن االقتراحات دائما 

ً عن أن  یستعین بخبراء ومختصین وأصحاب " لنوابا"تكون محط اھتمام وتقدیر المجلس، فضال

  .العالقة قبل إقرار أي تشریع

انني راض كل الرضى عن أداء المجلس، فقد أنجز كما كبیرا من القوانین الخالفیة "وقال الطراونة 

والجدلیة، والتي كان آخرھا التشریعات المتعلقة باإلصالح القضائي، خصوصا قانون العقوبات، 

لعدد من القضایا الوطنیة كاتفاقیة الغاز ومشكلتي الفقر والبطالة وكل ما یتعلق إضافة إلى متابعتھ 

  .بمعیشة المواطن، موضحا أن مسألة الرضى نسبیة تختلف من شخص آلخر

  ٦:الغد ص
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  دبلوم أردني بالقیادة التعلیمیة یضاھي األمیركي
  

الدبلوم المھني في القیادة التعلیمیة قائدا تربویا أردنیا یمثلوان الدفعة الثانیة من برنامج  ٦٥ینھي 
المتقدمة، برنامجھم الذي یضاھي ما تنفذه الوالیات المتحدة األمیركیة، في تشرین األول من العام 

وبرنامج الدبلوم المھني في القیادة التعلیمیة المتقدمة، ھو أحد البرنامج الذي تبنتھ أكادیمیة .الحالي
مین، لالرتقاء بنوعیة التعلیم في األردن والمنطقة من خالل تمكین الملكة رانیا لتدریب وتأھیل المعل

ویتم تطویر وتنفیذ .المعلمین بالمھارات الالزمة وتقدیم الدعم الالزم لھم للتمیز داخل الغرفة الصفیة
برنامج الدبلوم من خالل األكادیمیة، بالتشارك مع جامعة كونیتیكت في الوالیات المتحدة األمیركیة 

ووفقا التفاقیة التعاون المشترك بین .یق المباشر مع وزارة التربیة والتعلیم في األردنوبالتنس
األكادیمیة والجامعة األردنیة تم اعتماد الدبلوم المھني الذي یمنحھ البرنامج لمن ینھي متطلبات 

 ساعة معتمدة جمیعھا ٢٤التدریب بنجاح من الجامعة األردنیة، إذ تتكون الخطة الدراسیة من 
وتم بناء البرنامج التدریبي باالستناد إلى اإلطار المفاھیمي الذي تتبناه برامج تطویر القیادة .إجباریة

في )Neag School Department of Educational Leadership-EDLR(التعلیمیة في كلیة 
) EDLR(وتوظف .جامعة كونیتیكت التي تنفذھا الكلیة في الوالیات المتحدة األمیركیة جمیعھا

م حقیقیة  ّ م من األقران وبناء مجتمعات تعل ّ نموذجا تدریبیا یعتمد على تعزیز قدرات الملتحقین للتعل
م، حیث یستند محتوى البرنامج إلى البحث العلمي وإلى المعاییر الدولیة في القیادة وقد  ّ لتشجیع التعل

ویھدف البرنامج .لوالیاتوھو برنامج معتمد في جمیع ا. أثبت نجاحھا في مجال الممارسة والتطبیق
ساعات ٦(ساعة تدریبیة  ٣٠أیام تدریب ُمباشر لكل مجمع بواقع  ٥الذي یستغرق عاًما واحًدا بواقع 

م تشاركي عبر اإلنترنت ) لكل یوم ّ إلى ) ساعات لكل مجمع، ١٠(باإلضافة إلى تنفیذ مھمة التعل
مدارسھم، واالرتقاء بالممارسات  تدریب مدیري المدارس للعمل على تعزیز وتحسین بیئة التعلم في

ویتكون .التدریسیة داخل الغرف الصفیة التي تعد المكان الخصب لتوفیر بیئة تعلم سلیمة لجمیع الطلبة
البرنامج من أربعة مجمعات تدریبیة، ھي المدرسة كمؤسسة فاعلة، وبناء مناخ وثقافة مدرسیة 

م المھنيإیجابیة، والمنھاج والتدریس والتقویم، واإلشراف وا ّ ویتم عرض اإلطار .لتقییم والتعل
المفاھیمي للبرنامج باستخدام استراتیجیات تمكن المشاركین من المراجعة والتأّمل في ممارساتھم 

ووفقا لھذه .الذاتیة، بھدف تمكینھم من االستمرار في تنمیة الذات وطلب العلم بعد اتمامھم للبرنامج
ند مرحلة التأكد من أن المشاركین قد استوعبوا اإلطار االستراتیجیات،  لن یتوقف البرنامج ع

المفاھیمي، بل یؤكد الجانب التطبیقي أیًضا من خالل أنشطة ومھمات تبني قدراتھم على التأمل بشكل 
، )السجل القصصي(وتتضمن تلك األنشطة بعض المھمات، مثل التوثیق الیومي للمعلومات .مباشر

ویولد االنخراط في .یجي، وجلسات تقدیم التغذیة الراجعة للزمالءودراسات حالة، والتخطیط االسترات
ھذه األنشطة إضافة إلى العمل التشاركي المستمر بین األقران، خبرات تمّكن مدیري المدارسمن 

أما تقییم أداء المشاركین في كل مجمع تدریبي، فیتم من خالل .القیام بأدوارھم كقادة تعلیمیین بفاعلیة
للتأكد من امتالك ). Performance Based Assessment(المبنیة على األداء أدوات التقییم 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  خبرني
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المشاركین للمستوى المعرفي المطلوب لمادة التدریب وقدرتھم على ترجمة المعرفة إلى ممارسات 
ویجب على الفئة المستھدفة في الدبلوم، من مدیري ومدیرات .على أرض الواقع في مدارسھم

بلوا شروطا أساسیة قبل الترشح، تشمألن یكون مدیر مدرسة على رأس المدارس الحكومیة، أن ی
عملھ، وأال تقل خبرتھ في اإلدارة المدرسیة عن سنة، وأال تزید خبرتھ في وزارة التربیة والتعلیم عن 

بنجاح، وأن یخلو ملفھ ) برنامج تطویر المدرسة والمدیریة(سنة، واجتیاز امتحان القیادة التعلیمیة  ٢٠
یذكر أنھ .قوبات ساریة المفعول، وأن یتعھد بالبقاء كمدیر مدرسة لمدة ال تقل عن ثالث سنواتمن الع

تم االعالن عن االلتحاق في البرنامج للدفعة األولى عن طریق كتاب رسمي صادر من وزارة التربیة 
ط وتم مدیرا ومدیرة من مختلف مدیریات إقلیم الوس) ٦٧(والتعلیم لمدیریات الوسط، حیُث تقّدم 

ً لمعاییر محددة ومقابالت  ١٢مشرفین تربویین من ) ٦(مدیرا ومدیرة و) ٣٥(اختیار  مدیریة وفقا
وُعقدت المجمعات التدریبیة األربعة في أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین حیُث تم .شخصیة

ار، أی(خالل األشھر  ٢٠١٦في العام )UCONN(التدریب من قبل أربعة محاضرین من جامعة 
، فیما تقّدم المشاركون بمھمات ختامیة لكل مجمع تدریبي وتم تقییم )آب، تشرین األول، كانون األول

مشارك متطلبات ) ٣٢(وقد أنھى ) UCONN(أداء كل مشارك من قبل المدربین من جامعة 
نھا أما الدفعة الثانیة، التي التحق أعضاؤھا في المجمع الثالث، فتم اإلعالن ع.البرنامج بنجاح

ً على موقع وزارة التربیة والتعلیم وبالتعاون مع مركز الملكة رانیا لتكنولوجیا التعلیم، ومن  الكترونیا
مدیرا ) ١٧٠(وتقّدم .خالل تعمیم كتاب رسمي من الوزارة لمدیریات التربیة والتعلیم في المملكة

ً، كما تم ترشیح  رة من كل مدیریة من مدیرا ومدی ٢٠ومدیرة لاللتحاق في البرنامج إلكترونیا
مرشح من إقلیمي الوسط والشمال، حتى قع ) ١٠٠(تم عقد مقابالت شخصیة لـ .مدیریات المملكة

ً لمعاییر المفاضلة على  ) مدیریة ٢٧(مشرفین تربویین من ) ٣(مدیرا ومدیرة و) ٦٢(االختیار وقفا
المجموعتان التدریب وجرى توزیع المشاركین في مجموعتین، حیُث أنھت .للمشاركة في البرنامج

، بمشاركة مدربي )٢٠١٧- شباط، آذار (في المجمعین األول والثاني اللذین عقدا خالل شھري 
ً إلى جنب مع مدربي جامعة  في تدریب الدفعة الثانیة، فیما ) UCONN(أكادیمیة الملكة رانیا جنبا

ع خالل شھر تشرین األول التحقوا بالمجمع الثالث الشھر الحالي، في حین سیلتحقون بالمجمع الراب
  .من العام الحالي
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  % ٨٠تخفیض معدالت القبول لغیر األردنیین بتخصــص الطــب واألسنــان إلــى 

  
قالت مصادر مطلعة ان وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي انھ سیتم تخفیض معدالت القبول للطلبة 

% ٨٠غیر األردنیین الراغبین بالدراسة في الجامعات األردنیة لیصل معدل الطب وطب االسنان الى 
عالمة  ١٥، وباقي التخصصات اقل بـ %٨٥أي خمس عالمات اقل من الحد األدنى لالردنیین وھو 

  .من الحد األدنى للقبول فیھا
ووفقا لذات المصادر، فأن تخفیض الحدود الدنیا المعمول بھا وفقا لالسس للطلبة غیر األردنیین، 
یسمح لھؤالء الطلبة االلتحاق بالتخصصات وفقا لمبدأ التنافس فیما بینھم، دون تساھل من الجامعات 

بحیث یبقى من الطلبة من یجتاز االمتحانات بكفاءة األردنیة فیما یتعلق بالكفاءة واالمتحانات، 
  .وجدارة، ومن ال یتمكن سیضطر للبحث عن تخصص اخر یتناسب وقدراتھ ومعدلھ

وبحسب المصادر، فقد عممت الوزارة على كافة السفارات والمستشارین الثقافیین في دول العالم كتبا 
جراء ترویج فعلي لتخصصات الجامعات تتیح استقطاب الطلبة للدراسة بالجامعات األردنیة، وا

  .األردنیة واھمیتھا والبیئة الجامعیة االمنة في األردن
كما سمحت الوزارة لمكاتب الخدمات الجامعیة استقطاب طلبة غیر أردنیین وتأمین قبوالت لھم 

  .بالجامعات األردنیة وفقا لالسس والتعلیمات المعمول بھا
 ٢٠٢٠االف طالب حتى عام  ٧لوزارة التسویقیة الستقطاب نحو وتأتي ھذه اإلجراءات لتحفیز خطة ا

للدراسة بالجامعات األردنیة من الطلبة الوافدین، حیث اعدت الوزارة خطة متكاملة لتفعیل 
الفا في  ٤٢االستقطاب، بما یرفع عدد الطلبة الدارسین غیر االردنیین بالجامعات األردنیة الى حوالي 

  .مختلف التخصصات الجامعیة

  ١:الدستور ص
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ً من االحد.. التقدیم للجامعات   االثنین ودفع بدل رسوم طلب االلتحاق بدءا

  
، أن تبدأ »الرأي«رجح وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي في تصریح الى 

عملیة تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات الرسمیة االثنین المقبل وتستمر حتى الحادي والعشرین من 
  .ھر الحاليالش
  

وبین أن دفع رسوم تقدیم طلب االلتحاق للحصول على الرقم السري ، وفق آلیة الدفع االلكتروني 
  .، ستكون متاحة اعتبارا من االحد المقبل»فواتیركم«خدمة تسدید الفواتیر من البنك المركزي «
  

جمیع المراكز  من جھتھ، قال مدیر وحدة تنسیق القبول الموحد خولة عوض أن الوحدة نسقت مع
  .والجھات ذات العالقة بتقدیم خدمة دفع رسوم تقدیم الطلب إعتبارا من یوم االحد

  
على صعید متصل، قال الدكتور الطویسي أن مجلس التعلیم العالي سیقر اعداد الطلبة المتوقع قبولھم 

ي ضوء في جلسة یعقدھا في السابع عشر من الشھر الحالي، ف ٢٠١٨-٢٠١٧في الجامعات للعام 
  .تنسیبات الجامعات

  
الف ) ٣٤٫٣(ونسبت الجامعات الرسمیة، التي تخضع للقبول الموحد والبالغ عددھا تسع جامعات بـ 

تخصصات، باإلضافة إلى المقاعد الشاغرة في جامعة العلوم ) ٥٠٩(مقعد شاغر موزعة على 
  .ھذا العام ألول مرة» القبول الموحد«االسالمیة العالمیة، التي تدخل 

  
ولفت الوزیر الطویسي الى ان مجلس التعلیم العالي عدل في اسس القبول على حصة العاملین في 
جامعة الطفیلة التقنیة من مقاعد، بحیث اصبح ھنالك تخصصان في الصیدلة وثالثة تخصصات في 

  .الھندسة، في ضوء مطالب العاملین في الجامعة
  

ً لإلعال   .ن عن خدمات الوزارة اإللكترونیة الجدیدةالى ذلك، یعقد الطویسي األحد مؤتمرا
  

وبحسب معلومات، فإن الوزارة أطلقت خدمات الكترونیة في جزء منھا تتعلق بتقدیم معلومات 
. موقع إختـر تخصصك، أدرس في األردن: وبینات الفادة الطالب في عملیة القبول الجامعي، منھا

وزارة، التي تفّعل الالمركزیة في خدمة إلى جانب حوسبة العدید من الخدمات التي تقدمھا ال
  .المراجعین من خالل مكاتب المستشارین الثقافیین في الجامعات األردنیة، و نظام منع التزویر

  ٣:الرأي ص
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للطلبة من إقلیمي الوسط والشمال المقبولین في كلیات معان  یادینار شھر ٦٠منحة كاملة و 
  والشوبك والعقبة

  
  

الموافقة على شمول الطلبة الحاصلین على الثانویة العامة األردنیة من قررت جامعة البلقاء التطبیقیة 
  .مدارس إقلیمي الوسط والشمال في بعثة كاملة تغطي طیلة فترة الدراسة

  
دینارا شھریا للفصول التي یسجلھا  ٦٠كما قررت الجامعة صرف مستحقات مالیة شھریة تقدر بـ

للطلبة المقبولین في كلیات العقبة الجامعیة  ٢٠١٧/٢٠١٨الطالب؛ اعتبارا من بدایة العام الدراسي 
  .وكلیة معان وكلیة الشوبك

  
وأضاف رئیس الجامعة الدكتور عبدهللا الزعبي إن ھذا القرار جاء من وزارة التعلیم العالي لتشجیع 

بك الطلبة من إقلیمي الوسط والشمال على االلتحاق في كلیة العقبة الجامعیة وكلیة معان وكلیة الشو
في جامعة البلقاء التطبیقیة والتي یدرس فیھا بمرحلة البكالوریوس تخصصات تقنیة وتطبیقیة تواكب 

  .احتیاجات سوق العمل المحلي واإلقلیمي

  ٨:الدستور ص
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  دیوان الخدمة المدنیة یدعو الطلبة لدراسة التخصصات المھنیة والتقنیة
  
  
  

العالي والبحث العلمي على الموقع أدرج دیوان الخدمة المدنیة وبالتنسیق مع وزارة التعلیم 
دراسة واقع العرض والطلب  www.admhec.gov.joااللكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد 

  ).المطلوبة، والمشبعة، والراكدة(على التخصصات 
  

سنویا تزامنا مع إعالن نتائج الثانویة العامة  ٢٠٠٨وتأتي ھذه الدراسة التي یصدرھا الدیوان منذ عام 
ً من المسؤولیة المجتمعیة للدیوان، ومؤشر إرشادي لخریجي الثانویة العامة وذویھم الطالعھم انطال قا

على واقع التخصصات المقدمة لدیوان الخدمة المدنیة والخاصة بحملة الشھادات الجامعیة وحملة 
  .شھادات دبلوم كلیات المجتمع

  
ً وتبین أعداد الطلبات المقدمة على مستوى المملكة واإلقل للمؤھل، والتخصص، (یم والمحافظة وفقا

  .وأعداد المعینین في كل تخصص) والجنس، والمنطقة الجغرافیة 
  

واوضح رئیس الدیوان الدكتور خلف الھمیسات في تصریح صحفي أن ھذه الدراسة تھدف أیضا إلى 
ھ إلى وقف الھدر في المال العام والخاص، وعدم االلتحاق بالتخصصات المشبعة، وضرورة التوج

التعلیم المھني والتقني، وبین كذلك بأنھ یمكن للطلبة ممن لم یحالفھم الحظ بالنجاح في الثانویة العامة 
االلتحاق ببرامج الدبلوم المھني لمدة عامین حیث سیتم تعیینھم على وظائف الفئة الثانیة، حسب نظام 

  .مھني والتقنيالخدمة المدنیة المعمول بھ تشجیعا لاللتحاق ببرامج التعلیم ال

  بترا/طلبة نیوز/٥:الدستور ص
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  وزیر التعلیم العالي یعقد مؤتمرا صحفیا االحد

  
  
  

ً في مبنـى  ً صحفیا یعقد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمـي األستاذ الدكتور عادل الطویسي مؤتمرا
، ١٣/٨/٢٠١٧الوزارة في قاعة اإلجتماعات وذلك في تمام الساعة الثانیة عشر من ظھر یوم األحد 

موقع إختـر تخصصك، أدرس في : طالق خدمات الوزارة اإللكترونیة الجدیدة وھيلإلعالن عن إ
األردن، وإنجازات الوزارة الخاصة بالتحول اإللكتروني، وتفعیل الالمركزیة في خدمة المراجعین 

، QRcodeمن خالل مكاتب المستشارین الثقافیین في الجامعات األردنیة، و نظام منع التزویر
ً مع توجھات والموقع اإللكتر وني الجدید لوحدة تنسیق القبول الموحد، وتأتي ھذه الخدمات انسـجاما

  .جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین في تحول عمل الحكومة إلى حكومة الكترونیة

  طلبة نیوز
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  تعلن نتائج مسابقتھا السنویة الثانیة لطالب الجامعات" أكادیمیة حكیم"

  
األكادیمیة لشركة الحوسبة الصحیة، عن اختتام مسابقتھا السنویة ؛ الذراع "حكیم"أعلنت أكادیمیة 

ً، تأھل منھا  ٣٠الثانیة للجامعات األردنیة لھذا العام؛ حیث شارك في المسابقة ما یقارب الـ مشروعا
  .مشروعا للنھائیات ١١

على  والبنك األھلي، إلى تسلیط الضوء ٥٠٠وتھدف المسابقة التي تقام بدعم كل من شركة أویسیس 
المشاریع واألعمال الریادیة في مجال تكنولوجیا المعلومات والمعلوماتیة الصحیة؛ حیث توفر فرصة 
التدریب والمعرفة في شركة الحوسبة الصحیة المطبقة لبرنامج حكیم وفرصة االستثمار في المشروع 

  .٥٠٠عن طریق شركة أویسیس 
، إلى تعزیز ٢٠١٥) مایو(لصحیة في أیار وتسعى أكادیمیة حكیم، التي أطلقتھا شركة الحوسبة ا

االبتكار في مجال المعلوماتیة الصحیة من خالل إیجاد أفكار ومنتجات إبداعیة تعنى بتطویر الرعایة 
الصحیة عن طریق التكنولوجیا، مما یسھم في االرتقاء إلى أعلى معاییر الجودة في مختلف 

  .لصحيالمؤسسات الصحیة المحلیة من خالل حوسبة القطاع ا
ً لمشاریعھم بمدة ال تتجاوز العشرین دقیقة لكل مشروع أمام لجنة التحكیم التي  وقدم الطالب عرضا

ً من مندوب عن شركة الحوسبة الصحیة، مندوب عن شركة أویسیس  ، مندوب عن ٥٠٠ضمت كال
  .ةالبنك األھلي، مندوب عن وزارة الصحة، ومندوب ممثل للقطاع األكادیمي من الجامعة األردنی

من " Portable Neck Treatment Device"وفاز في المرحلة النھائیة من المسابقة مشروع 
من جامعة " تعافي"جامعة البترا والذي حصل على المركز األول، وجاء في المركز الثاني مشروع 

  .من جامعة البترا" I Care"األمیرة سمیة للتكنولوجیا، وحصل على المركز الثالث مشروع 

  ٤:الدستور ص
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  لكن خارج الوطن.. طلبة ممیزون
  خلود خطاطبة

  
أستغرب من قوانین وزارة التعلیم العالي والجامعات التي تتعامل مع طلبتھا االردنیین خریجي أنظمة 
التعلیم األجنبیة في المدارس الخاصة، باعتبارھم أقرب الى الطلبة األجانب، فماذا یعني تخصیص 

وھم أردنیون وخریجو مدارس خاصة أردنیة ومتفوقون من المقاعد الجامعیة لھم % ٥نسبة 
  .وحاصلون على تعلیم نوعي

ببساطة فان الطالب االردني سواء درس وفقا النظمة تعلیم أجنبیة أو وطنیة، ھو طالب أردني 
ویستحق الدخول الى التنافس على مقاعد القبول الموحد مع أقرانھ من الدارسین في البرامج الوطنیة 

النھ ببساطة یتم معادلة شھادتھ االجنبیة بأخرى وطنیة یمكنھ من خاللھا التقدم بطلب الى  ،)التوجیھي(
  .لجنة القبول الموحد وحصولھ على فرصة مساویة ألي فتاة أو شاب أردني

المخصصة لھذه الفئة من الطلبة الذین یتقدمون بطلبات فردیة لكل جامعة على حده % ٥نسبة ال
، تعني بأن نسبة كبیرة منھم سیضطرون الى الدراسة وفقا للبرنامج خارج نظام القبول الموحد

الموازي والبرنامج الدولي الذي تبلغ أسعار ساعاتھ الدراسیة أضعاف سعر الساعات للبرامج العادیة، 
على أساس أن طالب الدراسات االجنبیة مقتدر ویستطیع دفع مبالغ مرتفعة، وھو تعمیم خاطيء وغیر 

  .الحاالت صحیح في كثیر من
عندما یتحدث الدستور االردني عن حق الناس في التعلیم، فانھ یقصد بالضرورة توفیره بشكل مجاني 
لكل مواطن أردني او بأسعار رمزیة في أبعد الحدود، فاذا كان المواطن االردني طالبا متمیزا حاصال 

جامعاتھ المحلیة بأسعار  على معدل مرتفع ونوعیة تعلیم ممیز، فان أبسط حق من حقوقھ الدراسة في
  .معقولة ولیس معاملتھ كطالب أجنبي

عند مقارنة كلفة التعلیم الموازي او البرنامج الدولي في الجامعات االردنیة، تجده یقترب أو أحیانا 
أكثر كلفة من دراسة الطالب في جامعات عالمیة ممیزة، لذلك فان الطالب المتمیز یغادر وطنھ 

رجیة أقل كلفة من جامعاتھ االردنیة حتى في حال اضافة أجور المعیشة لھ للدراسة في جامعات خا
  .طوال سنوات دراستھ ھناك

ھذا الطالب الممیز الذي درس وفقا النظمة دراسة اجنبیة في مدرسة اردنیة مرخصة من وزارة 
معقولة  التربیة والتعلیم، ال یعترف بھ كطالب أردني لھ الحق مثل غیره بالحصول على مقعد بأسعار

في جامعاتھ االردنیة، في ذات الوقت تجد دوال أخرى تقدر ھؤالء الطلبة وتقدم لھم منحا دراسیة 
  .وامتیازات لیست متوفرة لھم في جامعاتھم

التعلیم في األردن، تجد مشاھد أخرى تدفعك الى » مجانیة»وسط ھذا المشھد القاتم لما یعرف ب
الھنغاریة من منح دراسیة سنویة مدفوعة لطلبة أردنیین التفاؤل، ولعل منھا ما تقدمھ الحكومة 

منحة دراسیة لطلبة أردنیین، بعد أن أخضعوھم لسلسلة من  ٤٠٠متمیزین، فقد قدموا العام الحالي  
امتحانات القبول التمھیدیة الصعبة بھدف اختیار األفضل منھم، وقد استطاعوا حقیقة فرز مجموعة 

  .ن ومنھم بشكل رئیس الطلبة الدراسون وفقا النظمة أجنبیةمن الطلبة االردنیین المتمیزی
ھذه المنح للطلبة المتمیزین في ھنغاریا، جاءت بجھود قادھا القنصل االردني في ھنغاریا زید نفاع، 
ادراكا منھ ومن الحكومة الھنغاریة لنوعیة التعلیم في االردن ومستوى خریجي الثانویة العامة فیھا 

  الدستور الكتروني

 مقاالت
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جنبیة، وھو جھد یستحق الشكر والثناء علیھ؛ النھ وفر على طلبتنا كلفا عالیة في سواء الوطنیة او اال
  .التعلیم في جامعاتنا االردنیة

أنا مع المنح المقدمة للطلبة االردنیین في الجامعات االردنیة وفقا لجمیع االسس المعروفة نظرا الن 
معي البنائھا خاصة في ظل االوضاع أغلب األسر االردنیة غیر قادرة على تسدید كلف التعلیم الجا

االقتصادیة الحالیة، لكنني أیضا مع توفیر وزارة التعلیم العالي منحا للطلبة االردنیین المتمیزین 
  .استنادا الى معاییر تحدد كفاءتھم واستحقاقھم لھذه المنح، وان تؤمن بھم كما تفعل الجامعات االجنبیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

QF-DMPR-02.01 
25 

  توعیة الناجحین بالجامعات المعتمدة
  

  أحمد جمیل شاكر
  

بعد ان یتم الیوم الخمیس االعالن عن نتائج امتحان الثانویة العامة، ومع بدایة عملیة البحث عن 
الجامعات المناسبة، وحتى ال یقع أي طالب في مطب الجامعات غیر المعترف بھا أو التي ال تتم 

تي كان آخرھا وجود عدد من معادلة شھاداتھا، والتي یعاني اآلن منھا المئات من الخریجین، وال
االطباء الذین تخرجوا من بعض الدول ولم یتمكنوا من التسجیل في نقابة األطباء، أو حتى االعتراف 
لبعضھم بشھادات التخصص من المجلس الطبي األردني، رغم أن بعضھم كان على رأس عملھ في 

  .مر مسبقاوزارة الصحة منذ سنوات طویلة، فال بد من توعیة الطلبة بھذا األ
لقد امتألت الصحف المحلیة، ووصل إلى المواطنین آالف الرسائل عبر المواقع اإللكترونیة، أو حتى 
عبر الھاتف النقال والتي تشیر إلى أنھا على استعداد لتأمین مقاعد جامعیة في كل االختصاصات في 

ن كثیرة یعّد فرصة لجني أوروبا، وحتى أمیركا، وكندا، وبعض الدول اآلسیویة، وأن األمر في أحیا
ً لتقدیم الطلب یتراوح بین  دوالر، وأن ذلك ال یعني  ٢٠٠و ٧٥أرباح طائلة، حیث یدفع الطالب مبلغا

  .القبول، بل ھو رسم الطلب فقط
بعض الجامعات األجنبیة التي تقوم بقبول الطلبات غیر معترف بشھاداتھا في نفس بلدھا، وبالتالي 

وان الطالب عندنا ال یھمھ اال ان یجد فرصتھ للقبول في ایة جامعة في غیر معترف بھا في بلدنا، 
 ٣٠الخارج، بعد ان اصبحت الدراسة في الجامعات الرسمیة عندنا في غایة الصعوبة وان اقل من 

  .  بالمئة من المقاعد تقع تحت مظلة التنافس، وبالتالي فإن فرص االلتحاق بھا تبقى محدودة للغایة
العالي والبحث العلمي مطالبة بتوعیة الطلبة وتحذیرھم من اإلعالنات التي تدعوھم وزارة التعلیم 

للدراسة في الخارج ألن بعضھا غیر معترف بھا وأن المطلوب من أي طالب أو ذویھ مراجعة 
الوزارة لالطالع على قوائم الجامعات غیر األردنیة المعترف بھا، إْذ إن الوزارة لن تكون مسؤولة 

  .معة ال تندرج ضمن ھذه القوائمعن أیة جا
ً من ) ٢٣١٠(الجامعات المعترف بھا أصبح عددھا في ھذا العام  جامعة في ) ١٢٠٠(جامعات بدال

 ٥٥دولة في حین كانت في السابق موزعة على ) ١١٢(السنوات الماضیة وھي اآلن موزعة على 
  .دولة فقط

ً بھا في السابق، قامت ا لوزارة بسحب االعتراف بھا ھذا العام، بعض الجامعات التي كان معترفا
وبالطبع فإن األمر ال ینطبق على من كان یدرس فیھا أو یواصل الدراسة فیھا عندما كانت ضمن 

  .قوائم الجامعات المعترف بھا
لدینا العشرات من الطلبة األردنیین الذین تخرجوا من جامعات احدى الدول االسیویة وحصلوا على 

ھي غیر معترف بھا عندنا وأن ھذه الجامعات ما زالت تنشر إعالناتھا، وتعمل بكالوریوس الصیدلة و
  .على استقطاب الطلبة من األردن

وزارة التعلیم العالي مطالبة باطالق حملة إعالمیة واسعة وفي كافة وسائل اإلعالم المرئي 
من أن الجامعة التي والمسموع والمقروء، تبین فیھا ضرورة مراجعة الطالب لمكاتب الوزارة والتأكد 

  .سیدرس فیھا تقع ضمن الجامعات المعترف بھا، وأن یحصل على وثیقة تبین لھ ذلك
ً وال  ً ھناك من یدرس الطب، أو الصیدلة في الخارج، لكن معدلھ في الثانویة العامة یعّد منخفضا أیضا

أو الصیدلة؛ ألن معدل یتم بالتالي قبولھ في النقابات المھنیة حتى ولو كان من المتفوقین في الطب 
ً في التسجیل في نقابة األطباء او الصیدلة أو المھندسین على سبیل المثال   .الثانویة یعّد حاسما

  ٦:الدستور ص
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  رئیس جامعة ال یرید االستمرار

  
  مھند مبیضین. د

  
األصل أن رؤساء الجامعة مستقلون، ویراقبون فقط من مجالس أمناء جامعاتھم، وھناك تتم المساءلة 

عات وجلب الوقفیات الكبرى، وھناك تأتي المنافع من أعضاء مجالس األمناء للجامعة، وفي والمراج
مجالس األمناء تتحدد ھویة الجامعة وسیاساتھا لعقود وسنوات، وفیھا یتم الدفاع عن الحریات 

  .األكادیمیة حیث من مسؤولیات مجالس األمناء السؤال عن البحث والفاعلیة المؤسسیة وتقییم األداء
طبعا كل ذلك ال یحدث في مجالس جامعتنا إال بقدر یسیر أو نادر الحدوث، فالمجالس غالبیتھا شكلیة، 

ومع ھذا، التعمیم غیر مقبول؛ فقد یكون ھناك من یرید تطبیق ما ھو . وھذا نقص فیھا ومأخذ علیھا
ءالت موجود في الغرب لكن صوتھ المنفرد ال یكفي، وبعض جلسات مجالس األمناء تشھد مسا

ً مؤسسیا فیھا كلھا   .لرؤساء الجامعات، لكن ذلك لیس نھجا
ً قبل خطوة التعلیم العالي الراھنة ال أحد،  السؤال من یقیم الرئیس ومن یقیم نواب الرئیس؟ حالیا
البعض كان یجري تقییما ذاتیا بغرض حشد االنجازات وارسالھا إلى المعنیین، لكن الكل مقر بأن 

  .انھاء خدماتھ أمر یتم عبر أكثر من دائرةتعیین رئیس جامعة أو 
حین تأتي لجان االعتمادیة الدولیة للكلیات العلمیة، كانت تطلب تقییم الرئیس وتقییم نوابھ، كان ھذا 
ً لنا، ألنھ تقلید غیر موجود في جامعاتنا، وفي بعض الحاالت تم اللجوء لمجلس امناء الصدار  محرجا

لوصول لجنة االعتمادیة الدولیة في إحدى الكلیات، ففي الغرب، تقییم لرئیس جامعة بتاریخ سابق 
التقییم من مسؤولیات مجالس األمناء، لكن في الغرب نواب الرئیس والعمداء ال یعینون على حساب 

  . الواجھات العشائریة والمعارف والصحبة والضغوط المتعددة
ّف الدكتور شتوي العبد هللا رئیس جامعة الطفیلة، اختصر المشھ د المحلي لرؤساء الجامعات، سیُخل

الرجل وراءه انجازات كبیرة في بنیة الجامعة وتحسین وضعھا، اسشتغل ھناك من قبل في اصعب 
المناطق، وكسب الناس وتحمل الرفض واالعتراض علیھ، في ظالل میزانیة مرھقة، وكان مدعوما 

تازة التي انعكست على عملھ في من مجلس أمناء ممتاز، لكن الرجل صاحب الخبرة والتجربة المم
  .جامعة الطفیلة لمدة اربع أعوام، قرر الیوم أن المیدان یجب أن یفسح لغیره

ربما یكون من المھم الجلوس مع الدكتور شتوي وسؤالھ عن سبب االعتذار، وھل األمر متعلق 
ة واحدة تكفي بالموارد وصعوبة توفیرھا، أم أن الخدمة العامة اصبحت مضنیة، أم أن تجربة والی

  ألي رئیس؟
أعرف أن رؤساء جامعات قضوا سنوات عتیدة في زمن كانت الجامعات فیھ مزارع بیدھم، لو طلب 
إلیھم الیوم رئاسة لجنة بلدیة في اقصى مناطق الجنوب لتھافتوا للقبول، فبعضھم السلطة لدیة مرض 

  .مكمل لمجموعة اسقاطات كبرى
ً لرئیس جامعة الطفیلة  ً شكرا الذي سبقة في عدم رغبة التجدید رئیس جامعة البلقاء الدكتور نبیل اخیرا

  .شواقفھ وقبلھما استقال الدكتور عادل الطویسي من رئاسة األردنیة التي ھي مبتغى الكثیرین
مفیدة، لكن الصحیح أیضا الصحة ثمنھا كبیر، والمسؤولیة » بیع الكرسي بشتریك«الثابت أن مقولة 

ً العامة الیوم مضنیة وم تعبة، ولم یبق لرؤساء الجامعات أي استقاللیة، والسعید من یترك بصمة وأثرا
  .وراءه، مثل د شتیوي العبدهللا

  ٣٢:الدستور ص
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  الشمیساني –ھند رامز ناصر حرب  -
  
  أم البساتین –طرب محمد عبدالسالم ابو شقیر  -
  
  وادي عبدون –عبد الحمید سعید النایف  -
  
  السلط –د ابوھزیم تركیة عبدالرحمن محمد الكای -
  
  الحصن –ازعیلة عقیل سعید طاشمان  -
  
  الجندویل –جمیلھ جمال جمیل الشریف  -
  
  مرج الحمام –یوسف حسن عبدالغني العلي العواد  -
  
  البارحة –رضوة نھار عواد البطاینة  -
  
  البیادر - ابراھیم انور العكاري  -
  
  أم اذینة –عبداللطیف شاكر توفیق الطاھر  -
  
  الرابیة –ل اسكندر عیسى خلیل خلیف كمی -
  
  الصویفیة –حدادین » سالمة الخوري«ولید حنا  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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واقر . مصادر نیابیة توقعت ان تفض الدورة االستثنائیة لمجلس االمة الیوم او بدایة االسبوع المقبل
ً عل ١٦قانون من  ١٣) النواب واالعیان ( مجلس االمة  ً مدرجا ى جدول اعمال الدورة قانونا

  .االستثنائیة
  

ھاني الملقي طالب في تعمیم وجھھ إلى الوزارات والمؤسسات الحكومیة بالتعاون . رئیس الوزراء د
الملقي اشار في تعمیم الى ان المنسق .. التام مع لجنة متابعة توصیات حقوق اإلنسان واعضائھا

راونة سینفذ زیارات میدانیة ضمن برنامج الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء باسل الط
  .دوري لمتابعة إنفاذ التوصیات والتزامات المملكة دولیا وعربیا ومحلیا وااللتقاء مع القیادات فیھا

  
  

الف امرأة مصریة متواجدة في االردن مع ازواجھن )  ٢٥٠( ان » عین الرأي«مصدر مطلع ابلغ 
  .بعضھن یعملن في المنازل

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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جلس األعیان الیوم جلسة تشریعیة، أدرج على جدول أعمالھا مشروعي قانون الشركات یعقد م
. ، اللذین كان مجلس النواب أقرھما األسبوع الحالي"الرقابة والتفتیش على األنشطة االقتصادیة"و

 الترجیحات تذھب باتجاه أن جلسة األعیان الیوم قد تكون األخیرة في ھذه الدورة االستثنائیة لمجلس
  .األمة، والتي یتوقع أن یصدر قرار بفضھا قریبا

  
عادل الطویسي مؤتمرا صحفیا ظھر األحد المقبل إلطالق .یعقد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

، "ادرس في األردن"، و"اختر تخصصك"حزمة خدمات إلكترونیة جدیدة للوزارة، وتشمل موقع 
  .القبول الموحد وغیرھا من خدمات جدیدةوالموقع اإللكتروني الجدید لوحدة تنسیق 

  
رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة یحاضر صباح االثنین المقبل في الجامعة األردنیة األلمانیة  

 ".إنجازات مجلس النواب في اإلصالح التشریعي"حول 

 زواریب الغد
  


