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 وجولة مع الطبق الخيري (ةكلمة بلغة اإلشار  011علم ت  (ظماألردنية تن

مندوبًا عن صاحب السمو الملكي  –آية العبادي 

األمير مرعد بن رعد بن زيد  حفظه اهلل رئيس 

المجلس األعلى لحقوق األشخاص من ذوي 

األعاقة،  رعى رئيس الجامعة األردنية  الدكتور 

كلمة 011تعلم   " عبدالكريم القضاة  فعالية بعنوان 

وجولة مع الطبق الخيري  نظمتها "  ارة  بلغة اإلش

كلية اآلداب بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، وكلية الملك عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، ومركز المصادر التعليمية المفتوحة في الجامعة، بحضور عميد كلية اآلداب الدكتور 

 .سية واإلدارية والطلبةمحمد القضاة وعدد من أعضاء الهيئة التدري

وتحدث القضاة  خالل كلمة ألقاها عن أهمية عقد الفعالية التي تّعد ضرورة من ضرورات االندماج 

والتفاعل مابين الجامعة ممثلة بإدارتها وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية وفئة الطلبة من لغة 

 .اإلشارة

تحسين وترجمة رسالة الجامعة الحريصة على أن تكون وأكد  على دور الكلية التي تسعى جاهدًة ل

صديقة ومهيأة للطلبة كافة، إلى جانب مساهمة كلية اآلداب في البصمة الفكرية والمادية برعايتها 

الطلبة ذوي اإلعاقة ، ذلك بعقدها الندوات الخاصة بفن التعامل مع األشخاص من ذوي اإلعاقة ، 

لطريق اآلمن للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية الذي ُأفتتح في عام إلى جانب  دورها في إنجاز مشروع ا

 .، وأسهامها في دعمها صندوقًا خاصًا لهم8102

 44/7/3542                                                الخميس                                                       أخبار األردنية  

 

 أخبار الجامعة
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وبحسب الدكتورة يسرى الحسبان من قسم الجغرافيا قامت هذه الفعالية على تسجيل فيدوهات خاصة 

مضيفًة أن " طلبة لغة اإلشارة"بلغة اإلشارة إلهم وأكثر المفردات التي تالمس حاجة هذه الفئة من 

  .هذه الفيديوهات متاحة على موقع مركز المصادر التعليمية المفتوحة في الجامعة

الت  إن الفعالية جاءت إيمانًا وتجسيدًا لرسالة الجامعة المتمثلة ببناء شخصية متكاملة للطلبة؛ فإذا وق

كان العلم هو المحور األساس للجامعة؛ فإن بناء شخصية قوية متفاعلة، ال يقل أهمية عن الجانب 

وبين كل العاملين في العلمي على حّد تعبيرها، وأكدت على أهمية بناء جسور للحوار والتفاعل بينهم 

 .الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، والهيئة اإلدارية

وأكدت الحسبان أن تسليط الضوء على هذه الفئة من المجتمع األردني بشكل عام ومجتمع الجامعة 

بشكل خاص هو الوسيلة المثلى نحو تغيير االتجاهات الفكرية والنمطية المجتمعية السلبية تجاه فكرة 

 .عاقة بشكل عام، لذا ُتعد وسائل االعالم هي الوسيلة األنجع في التغيير الفكرياإل

وقالت الدكتورة نوال الشوابكة من قسم اللغة العربية والمشرفة على مشروع الطبق الخيري  إن هذا 

ألخذ اللقاء يأتي في إطار سلسلة من العطاء المتواصل في الجامعة األردنية لطلبتها بكافة الفئات وا

 .بعين االعتبار مطالبهم وتلمس آالمهم والعمل على تحقيق العدالة االجتماعية

وتضمنت الفعالية عرضًا لفيديوهات مسجلة لمترجمي اإلشارة من دائرة اإلرشاد الطالبي في عمادة 

سالم الزغول وهي ضمن المادة المسجلة في مركز المصادر التعليمية :شؤون الطلبة  حسن الخليل وا 

  مفتوحة والمتاحة للجميعال

وفي ختام الفعالية  افتتح  رئيس الجامعة الطبق الخيري الذي ساهم فيه طلبة قسم اللغة العربية 

والمجتمع المحلي، لدعم ورفد صندوق الطلبة من ذوي اإلعاقة في الجامعة وبعض الهيئات الداعمة 

 .والمشاركة
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 تحديد التخصصات المسموح االلتحاق بها لطلبة فروع التوجيهي

لي والبحث العلمي حقول امتحان شهادة الثانوية العامة حددت وزارة التعليم العا -أمان السائح

والتخصصات المسموح لكل فرع  االلتحاق بها ، حيث سمحت لطلبة الفرع العلمي االلتحاق باي من 

التخصصات بالجامعات ، وسمح لطلبة الحقل الهندسي القبول بجميع التخصصات ما عدا الطب 

 . المساندة وعلوم التاهيل والتمريضواألسنان ودكتور الصيدلة والعلوم الطبية 

اما حقل العلوم البحتة يقبل بجميع التخصصات ما عدا الطب واألسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة 

 . والعلوم الطبية المساندة وعلوم التاهيل والتمريض والتخصصات الهندسية

صحافة واإلعالم والعلوم اما الفرع األدبي والشرعي فيقبل طلبتها في  تخصصات اآلداب واللغات وال

اإلدارية واالقتصادية ونظم المعلومات اإلدارية والشريعة والعلوم االنسانية واالجتماعية والعلوم التربوية 

 . والحقوق والتربية الرياضية والفنون الجميلة

اما طلبة فرع االدارة المعلوماتية فيتم قبولهم بتخصصات اآلداب واللغات والصحافة واالعالم 

لشريعة والعلوم االنسانية واالجتماعية والعلوم التربوية والحقوق والتربية الرياضية والفنون الجميلة وا

والتخصصات من كليات علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والرياضيات باستثناء هندسة 

 <الحاسوب

م التاهيل والعلوم اما فرع التعليم الصحي الشامل يقبل بالتمريض  والعلوم الطبية المساندة وعلو 

التربوية والتربية الرياضية والزراعة واآلداب واللغات والصحافة واإلعالم والشريعة والعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية والعلوم االنسانية واالجتماعية والحقوق والفنون الجميلة ونظم المعلومات االدارية

 شؤون جامعية ومحلية

 44/7/3542الخميس                                                                                                         3 صالدستور 
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الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات  كما يقبل طلبة التعليم الصحي الشامل بتخصص العلوم وعلم

اذا كانت هذه المواد مطلوبة في الخطة الدراسية  018و 010و100شريطة اجتياز مواد الرياضيات 

 .للتخصص

اما طلبة الفروع المهنية فيقبلون في كليات او تخصصات محددة لكل فرع مهني شريطة اجتياز 

 : المادتين اإلضافيتين المقررتين للفرع المهني المعني والنجاح فيهما وفقا للتالي

الفرع الصناعي يقبل في تخصصات الهندسة والعمارة والعلوم والزراعة وعلم الحاسوب وتكنولوجيا 

  ت والعلوم التربوية والتربية الرياضية ونظم المعلومات االدارية والفنون الجميلةالمعلوما

اما الفرع الزراعي فان الطلبة يقبلون في تخصصات الزراعة والعلوم والطب البيطري وعلم الحاسوب 

لمعلومات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم التربوية والتربية الرياضية والموارد الطبيعية والبيئية ونظم ا

 . االدارية والفنون الجميلة

اما الفرع الفندقي وفرع االقتصاد المنزلي يقبل في تخصصات اآلداب واللغات والصحافة واإلعالم 

والعلوم االدارية واالقتصادية والعلوم االنسانية واالجتماعية والشريعة والحقوق والعلوم التربوية والتربية 

 .ية والفنون الجميلةالرياضية ونظم المعلومات االدار 
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 تعديالت تلغي التدريس خارج الحرم الجامعي وفي مكاتب االرتباط

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس األربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، 

الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التعليم والبحث العلمي ومشروع قانون معدل لقانون 

 .8100الجامعات االردنية لسنة 

امعي وفي مكاتب االرتباط ووضع آليات ومن التعديالت المقترحة، إلغاء التدريس خارج الحرم الج

النتهاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس األمناء وتحديد آلية للتعامل مع أعضاء هيئة التدريس الذين 

 .تجاوزوا سبعين سنة من العمر
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 راقية تبتعث طلبتها للجامعات األردنيةالحكومة الع

تلّقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسالة من الدائرة الثقافية في سفارة جمهورية العراق بعمان 

تعلمها فيها بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية أدرجت جامعات أردنية ضمن جامعات 

  .جازات الدراسيةاالبتعاث العراقية والزماالت واإل

والجامعات التي تم اعتمادها لهذه الغاية، هي الجامعة األردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، 

وجامعة مؤتة، وجامعة اليرموك، حيث طلبت وزارة التعليم العالي العراقية تزويدها بالبرامج التي 

  .تقدمها هذه الجامعات

لى التي ترسل فيها جمهورية العراق لبعثات من خالل وزارة التعليم ومن المعلوم أن هذه المرة األو 

 .العالي في المملكة
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 جامعات دول غير االردن قرار االعتماد الكويتي تم تطبيقه على: العازمي

مع نظيره  العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعانيبحث وزير التربية والتعليم ووزير التعليم 

حول قائمة الجامعات  الكويتي الدكتور حامد العازمي قرار هيئة االعتماد الكويتّية الذي صدر أخيرًا،

لدكتور المعاني وأكد العازمي في اتصال هاتفي اجراه امس مع ا .المعتمدة لتدريس الطلبة الكويتيين

على جامعات في دول عديدة، مثل الواليات المتحدة األميركّية وبريطانيا وفرنسا  أّن القرار تّم تطبيقه

وأوضح الوزير الكويتي أّنه تّم  ..والدول الخليجّية وغيرها، وليس على الجامعات األردنّية فقط ومصر

قائمة الجامعات المعتمدة لدراسة الطلبة  ى منأميركّية أخر  21جامعة أميركّية، واستثناء  081اعتماد 

 .فقط، باإلضافة إلى جامعات بريطانّية وأخرى فرنسّية جامعات مصرّية 7الكويتيين، كما تّم اعتماد 

للدراسة فيها،  وبّين الوزير الكويتي أّن الهدف من القرار اختيار جامعات إلرسال الطلبة الكويتيين

بحيث تّم  (QS) العالمي هذه الجامعات اعتمدت استخدام نظام التصنيفالفتًا إلى أّن آلّية اختيار 

العربّية، حيث تّم أخذ الجامعات التي حازت  أخذ هذا المعيار بطريقتين، تتعلق إحداهما بالجامعات

األميرة سمّية التي أدخلت إلى القائمة كونها كانت ضمن  م، عدا جامعة8100مرتبة للعام  01أعلى 

وفيما يتعّلق بالجامعات األجنبّية، أّكد العازمي  .01قريبة جدًا من ترتيب  م، وهي8102القائمة عام 

إذ تّم توجيه الطلبة (  0111–0)ترتيب الجامعات العالمي من  أّنه تم استخدام نفس اآللية باعتماد

د الوزير الكويتي أّن القرار ال عالقة له باالعتراف بأهلّية جامعة من عدمه، وأكّ  .لجامعات معروفة

 .آخر، مشّددًا على أّن التعليم العالي في األردن بكّل مكّوناته يحظى باحترام الكويت وال بأّي أمر

 .لبحث األمر وكان السفير األردني في الكويت صقر أبو شتّال قابل في وقت سابق الوزير الكويتي

العراق في عمان  لى ذلك تلّقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسالة من الدائرة الثقافية بسفارةا

أدرجت جامعات أردنية ضمن جامعات  تعلمها فيها بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية
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مادها لهذه الغاية، هي والجامعات التي تم اعت .االبتعاث العراقية والزماالت واإلجازات الدراسية

ومؤتة، و اليرموك، حيث طلبت وزارة التعليم العالي العراقية  األردنية، و العلوم والتكنولوجيا األردنية،

 .تقدمها هذه الجامعات تزويدها بالبرامج التي

التعليم العالي في  ومن المعلوم أن هذه المرة األولى التي ترسل فيها العراق لبعثات من خالل وزارة 

 المملكة
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رؤساء "تقييم  وزير التعليم العالي يطلب من رؤساء مجالس األمناء تزويده بتقارير
 خالل أسبوعين" الجامعات 

علم المحرر المتجول بأن رئيس مجلس التعليم العالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث 

داء رؤساء العلمي الدكتور وليد المعاني خاطب رؤساء مجالس أمناء الجامعات بإعداد تقارير لتقييم أ

 .الجامعات الرسمية وضرورة تزويد أمانة سر المجلس بها خالل أسبوعين

وبحسب المصادر الموثوقة فإن الخطابات الرسمية االي ستصل مجالس األمناء خالل اليومين 

القادمين طلبت من رئيس مجلس أمناء كل جامعة رسمية كتابة تقرير يبين تقييما شامال لرئيس كل 

جامعة خالل فترة توليه رئاسة الجامعة بحيث يتم االنتهاء من اعداده خالل مدة ال تتجاوز 

 ...ينأسبوع

وقالت المصادر بأن هذه التقارير سيتم معالجتها من قبل مجلس التعليم العالي وفقا للقوانين واألنظمة 

 ...وانه سيصار إلى التوجيه بتصويب األخطاء وتعزيز المنجزات 
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 العالي قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم

الخاص األولي  وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على االعتماد 

ووافق  .جامعة اليرموك في" بكالوريوس/األمن السيبراني -تكنولوجيا المعلومات "لتخصص 

لخاص االعتماد ا  المجلس خالل جلسة عقدها اليوم األربعاء برئاسة الدكتور بشير الزعبي على

كما وافق على استمرارية  .في جامعة اليرموك" ماجستير/الذكاء االصطناعي"األولي لتخصص 

وأجل المجلس  .في الجامعة الهاشمية "بكالوريوس وماجستير/الفيزياء"االعتماد الخاص لتخصص 

في كلية اربد " بكالوريوس /التربية المهنية"البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص 

في  "بكالوريوس/اللغة العربية وآدابها"ووافق على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص  .عيةالجام

 /اللغة اإلنجليزية وآدابها"وأجل المجلس البت في االعتماد الخاص لتخصص  .كلية اربد الجامعية

 /إدارة المكتبات والمعلومات"، كما أجل البت في االعتماد الخاص لتخصص "بكالوريوس

تربية "ووافق على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص  .في كلية اربد الجامعية" سبكالوريو

وأجل المجلس البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص  .الجامعية كلية اربد" بكالوريوس/طفل

ووافق على االعتماد الخاص وتثبيت  .في الجامعة األميركية في مأدبا" بكالوريوس /علم الحاسوب"

الصيدلة، السجل الطبي، التمريض المشارك،  علم المكتبات والمعلومات،"تخصصات الطاقة ل

وقرر تخفيض الطاقة االستيعابية  .في كلية حطين" المتوسط الدبلوم الجامعي/المختبرات الطبية

كما  .في كلية حطين" الدبلوم الجامعي المتوسط /المحاسبة، أمن المعلومات والشبكات"لتخصصي 

الجامعي  الدبلوم/إدارة األعمال، الترجمة"بيت الطاقة االستيعابية لتخصصي قرر المجلس تث

برنامج /التصميم الجرافيكي"وأجل البت في االعتماد الخاص لتخصص  .في كلية حطين" المتوسط

 .في كلية حطين" الجامعي المتوسط الدبلوم

 

 44/7/3542الخميس                                                               3ص األنباط  – 5الغد ص  -االلكترونيالرأي 
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 مجلس الوزراء يقر مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات 

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم األربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، 

الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التعليم والبحث العلمي ومشروع قانون معدل لقانون 

ضايا تتعلق وتعالج التعديالت المقترحة على مشروعي القانونين، ق.8100الجامعات االردنية لسنة 

 .بالحوكمة الجامعية وضبط العملية التدريسية وتيسير أعمال مجالس األمناء والتعليم العالي

ومن التعديالت المقترحة، إلغاء التدريس خارج الحرم الجامعي وفي مكاتب االرتباط ووضع آليات 

ئة التدريس الذين النتهاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس األمناء وتحديد آلية للتعامل مع أعضاء هي

 .تجاوزوا سبعين سنة من العمر

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 

والذي جاء إلعادة النظر في اإلجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية والتي تعيق عمليات  8100

 .التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى

كما جاء مشروع القانون نظرًا لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل الذين يتولون عملية 

تبليغ األوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة ولضمان نجاح إجراء التبليغات 

ليغ القضائية في جميع أنحاء المملكة بشكل كامل ولتحديد الدعاوى والحاالت التي يجوز فيها تب

 .االوراق القضائية بواسطة المحضرين

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم اإلداري للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

والذي جاء لغايات وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المؤسسة ولتحديد ارتباط الوحدات  8100لسنة 

 .ما بينهاالتنظيمية فيها واساليب االتصال والتنسيق في

  5السبيل ص  -5الغد ص  -3ص الدستور  -5الرأي ص  –بترا 

 44/7/3542الخميس                                                                                                    3الشعب ص صدى 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة لجـــــــامعــــة األردنــا       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

14 

 

 شبـاب تحت قبة البـرلمان فـي جلســة غيــر رسميـة اليــوم

تشهد قبة مجلس النواب اليوم الخميس جلسة غير رسمية يترأسها رئيس مجلس النواب المهندس 

عاطف الطراونة، بحضور ومشاركة عدد كبير من شابات وشباب المملكة من مختلف الجامعات 

ن المجلس منفتح أمام المبادرات إ: وقال المهندس الطراونة. والقطاعات والمنظمات الشبابية

والملتقيات والمؤتمرات الشبابية كافة، امتثااًل للرؤية الملكية الداعية دومًا للنهوض بواقعهم وتلبية 

 .تطلعاتهم

وبين الطراونة خالل لقائه بدار المجلس امس أعضاء المؤتمر الوطني األول للشباب، أن توجيهات 

هد األمير الحسين بن عبد اهلل تدفعنا دومًا إلى تبني أفكار جاللة الملك ومبادرات سمو ولي الع

شراكهم الفاعل في العملية السياسية وتمكينهم ودعمهم  .  الشباب وا 
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 طالبنا بين الشَّّدة والشِّّدة

 مهند مبيضين. د

حول الجامعات عشرات المقاهي، يرتادها الزبائن بأوقات مختلفة، منهم الكبار والصغار، والمقهى 

بناء حضري تاريخي كان محترمًا حين كانت الحركة الوطنية تخرج منه فكان مقهى حمدان وسط 

عربيا كثيرة على ذلك، فيما األدباء  العاصمة مقرًا النعقاد المؤتمر الوطني األردني األول، والشواهد

بالقاهرة، ولي بحوث في موضوع المقاهي والمدينة « ريش»كانوا يكتبون نصوصهم فيها مثل مقهى 

 .العربية في العصر العثماني

لكن المصيبة اليوم، أن جّل زبائن المقاهي منهم طالب جامعات، الذين بعضهم يتركون محاضراتهم  

حين نرى مجموعة من الطالبات يلعبن الشدة ويتركن .  ك للتدخين وهدر الوقتويستقر بهم المقام هنا

محاضراتهن وُينهين الفصل الدراسي باكماالت ورسوب، ومثلهن الشباب وقد يكون كّل ذلك بدون علم 

 .األهل

ترى لماذا هذا االنكشاف االخالقي؟ وكيف صار ُمجازا لبعض طالبات الجامعة ارتياد المقاهي ولعب 

 .ّدة وربما بل يؤكد البعض أن هناك تعاطي مخدرات بين بعض الطلبةالش

فهنالك خدمة المقاهي . الحديث ال يخّص بالتأكيد جامعات مثل الطفيلة والحسين وآل البيت وغيرها

 .معدومة حول الجامعات والمجتمع محافظ، ولم يداهمها داء االستثمار المصطنع

 مقاالت

 44/7/3542الخميس                                                                                                   05ص الدستور  
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ابة مؤتة الشمالية عشرات المقاهي وعشرات الجرائم التي تحدث حول األردنية واليرموك وقريبًا من بو 

 .يوميا باضاعة المال وهدر الوقت للطلبة يهدرون زمانهم بكل ما للكلمة من معنى

ليس األمر هنا وعظًا، وال نحن شرطة أخالق، بل إن الرؤية للواقع مدمية وجارحة ومخزية، وهذا ال 

 .مقاهي لكن لكل شيء أصول ووقتيعني ضمنا سبة أو عيبا على مرتادي ال

في المقابل هناك شباب وصبايا عاقلون مثابرون ملتزمون وهم األكثرية، ال يتجنبون هدر الوقت او 

 .الذهاب للمقاهي، بل جزء كبير يعمل ويساعد اهله في الحياة ويدبر مصروفه وتكاليف دراسته

يمكن اتاخر غدا قليال ألن : كذا وتقولتأتي طالبة وتقوم بذات الفعل الجل تدبير العيش، في مكان 

مكان الشغل بعيد، ويقول طالب آخر ذات الحجة ويتكشف أنه يعمل في مكانين وطيلة النهار وجزء 

هذه األعذار هي المحببة والممكن القبول بها من عضو هيئة التدريس بالنسبة لطالب . من الليل

لعبة الشّدة وشرب االرجيلة، هذا هو المعيب  كادح وجاد، اّما الحمقى فهم من يأتون متأخرين بسبب

 .والذي يهدر مال اهله ويقتل وقته، وهذا الواجب إصالحه

معركة التعليم يا سادة ليست بمن يعترف بجامعاتنا أو عدمه، بل باعترافنا نحن ومثلنا بقية العرب، 

جب أن ينشغلوا به من بحث باننا فشلنا آباًء وأساتذة، واالساتذة أكثر النهم ال يشغلون طالبهم بما ي

 .وعلم

فكل ساعة دراسية يجب أن يقابلها ثالث ساعات دراسية في البيت والمكتبة، لكن ما يحدث هو 

التسهيل وصار المنهج الكترونيا مدمجا، وذلك من مصائب العصر وتردي االحوال، حتى إذا طلب 

ربما انسحاب فاسقاط، والحقا ال يسجلون استاذ بحثا جادًا وتحضيرًا، من المكتبة بدأ الطلبة بالـتأفف و 

 ."بالدلفيري"عنده، فالطلبة يريدون أيضا مواد أشبه 
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نعم فشلنا في قتل الفراغ عند الطالب، فتلقفتهم المقاهي للعب الشدة طالبات قبل الطلبة، : هنا نقول

 .فكان جهدهم هباًء منثورا

أوالدنا وبين الشَّّدة والشِّّدة ثمة شماعة نعلق بين المقاهي قاتلة الوقت للطلبة، نضيع، ويضيع زماننا و 

لكن على األهل مراقبة ابنائهم جيدا، فال يمنحونهم إال . عليها فشلنا ويضيع االعتراف بالخيبة الكبرى

حين نغضب من ِفلم ما، او لعبة ما، فعلينا االعتراف .  مصروف الطريق وثمن سندويشة الجامعة

 .واقع دون تجميل او انكار لهاقباًل أن المصيبة موجودة في ال
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 وجهة نظر.. االمتحانات الجامعية المحوسبة

 هايل ودعان الدعجة.د

بدأنا نلحظ في اآلونة األخيرة انتشار ما يسمى باالمتحانات المحوسبة في بعض الجامعات االردنية، 

وفي مختلف التخصصات العلمية واإلنسانية، بذريعة مواكبة التكنولوجيا وادوات العصر وتوظيفها في 

وربما ايضا .. لبةتطوير العملية األكاديمية، وتوفير الوقت والجهد وتحسين أدوات قياس مستويات الط

من اجل مواجهة اكتظاظ اعداد الطلبة في الشعب الدراسية في ظل صعوبة اجراء اختبارات ورقية 

وقد نجد في االختبارات المحوسبة ما يبررها في التخصصات العلمية طالما انها تخضع للغة .  لهم

يعني ذلك عدم وجود اخطاء دون ان .. االرقام والمختبر، وفي امتحانات المستوى والكفاءة الجامعية

في برمجة االمتحانات المحوسبة في التخصصات العلمية، واحتمالية عدم امكانية ادراج معادالت 

ورموز رياضية بشكل علمي صحيح مثال، اضافة الى احتمالية تداخل نصوص االسئلة بين 

ة لدى بعض اعضاء هيئة المصطلحات العلمية العربية واالجنبية، وذلك نتيجة عدم توفر الخبرة الكافي

التدريس في وضع االسئلة المحوسبة ، مما ينعكس سلبيا على االجابة الصحيحة وعملية التقييم 

 .بشكل عام

أما أن تنسحب االمتحانات المحوسبة على التخصصات اإلنسانية مثل اآلداب والحقوق والتربية  

عل والنقاش في المحاضرة، فهنا تكمن واالعمال وغيرها، والتي يفترض ان تعتمد على الحوار والتفا

المشكلة ويبرز التناقض مع اساليب التدريس العصرية والتوجهات التعليمية الحديثة وطبيعة التعليم 

الجامعي في هذه التخصصات االنسانية تحديدا، ودوره في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته 

البداع  والتفكير والتحليل والحوار والنقاش لديه، وطاقاته وقدراته العلمية والمعرفية، وتعزيز ملكة ا
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وتحفيزها عبر أساليب تعليمية متطورة ومتقدمة تشجع على البحث والفهم والتفكير، بما يسهم بتعزيز 

ثقافة اإلبداع والتميز عند الطلبة واكتشاف طاقاتهم ومواهبهم وتوسيع مداركهم العقلية واكسابهم 

ان االختبارات المحوسبة التي تعتمد نتائجها . والثقافية والعلمية والعمليةالمهارات والخبرات المعرفية 

واالجابة عليها على مادة صماء موجودة في الكتب والدوسيات المتوفرة لدى الطلبة، تجعلهم ال 

يتفاعلون مع المادة ومدرسها، وال يفكرون بالمجيء الى المحاضرة ربما اال من اجل الحضور 

وقد يتساءل البعض منهم عن مغزى الذهاب . يسجلون غيابا ويحرمون من المادةوالغياب، حتى ال 

الى المحاضرة مثال، وتضييع وقته في حضورها، طالما ان المادة الدراسية بين يديه وبحوزته 

وقد يذهب الى ابعد من ذلك، وهو يتساءل عن مبررات عدم اعتماد .. ويستطيع دراستها لوحده 

الدراسة عن بعد، طالما ان فكرة االمتحانات المحوسبة قريبة من هذا االسلوب  الدراسة باالنتساب او

الدراسي وربما تتماهى معه، إذ تعتمد على دراسة الطالب للكتب والدوسيات الموجودة لديه، والتي 

عزز من هذه الصورة السلبية تجريد مدرس المادة . تجعله يستغني عن حضور المحاضرات الجامعية

وذلك رغم اهميتها كاداة . المة واقتصارها على المشاركة بنسبة ال تتجاوز عشر عالماتحتى من الع

تعليمية، يمكن لمدرس المادة توظيفها في خلق بيئة تعليمية تفاعلية، تساعده في تقييم مستوى الطالب 

  .وجذب انتباهه وزيادة اهتمامه بالمحاضرة، وبما ينعكس ايجابيا على  تحصيله الدراسي

فاذا بنا نجرد التعليم الجامعي من احد اهم عناصره من خالل تهميش دور عضو هيئة التدريس في 

العملية التعليمية وفي توجيه الطالب وتعليمه وانخراطه في بيئة تدريسية تفاعلية حوارية للنهوض 

ثقافي، تماهيا مع رسالة التعليم الجامعي التي تهدف الى تنمية مهارات الطالب بمستواه التعليمي وال

وطاقاته الفكرية والمعرفية، وبناء شخصيته وتعزيز ثقته بنفسه، طالما ان الخطوة القادمة ستقوده الى 

االنخراط في منظومة الحياة العملية، لممارسة كل ما تعلمه واكتسبه من مهارات ومعارف وافكار 

ومن السلبيات االخرى المترتبة على . ى ارض الواقع، وذلك بحسب موقعه او دوره في المجتمععل

هذا النوع من االختبارات، ان الطالب في االمتحان المحوسب يعرف نتيجتة فقط، دون معرفة 

. االخطاء التي ارتكبها، وال حتى ما هي اجاباتها الصحيحة حتى يتعلم من خطأه، وال يعاود تكراره
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قد تراوده الشكوك حول جميع االجابات وتتداخل عليه االمور بحيث ال يعرف االجابة الصحيحة و 

واحيانا يدفع الطالب رسوما عادية لتسجيل بعض المواد، ولكنه يدرسها ويمتحن بها . من الخاطئة

 .اون الين، دون محاضرات بحيث يستفيد ويتفاعل مع المادة بشكل افضل

ب على عالمته في مثل هذا النوع من االمتحانات، يكون الرد بان وحتى عندما يعترض الطال

مع ان االخطاء واردة في هذا االمتحان، كما . االمتحان محوسب، كناية عن انه ال يحتمل الخطأ

اثبتت ذلك التغذية الراجعة والمالحظات الواردة من قبل بعض الطلبة المتميزين، وكذلك المراجعات 

هيئة التدريس من اصحاب الخبرة والتجربة والمعرفة الكبيرة في مجال  التي اجراها بعض اعضاء

تخصصهم، والتي قادتهم الى اعادة النظر في نماذج االسئلة المحوسبة من حيث التحديث 

 .واالختصار واعادة صياغة وتصويب بعضها

ا في بيئة التعليم مما يجعلنا نطالب بضرورة اعادة النظر بهذه النوعية من االختبارات التي تؤثر سلبي

 .ونوعيته وجودته، وبصورة تتنافى مع اساليب التدريس الجامعي التفاعلي والتشاركي والحواري
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 لشباب أولوية وطنيةدعم ا

 

 الدستوررأي 

إّن تفاعل مختلف مؤسساتنا وأجهزتنا الوطنية مع التوجيهات والرؤية الملكية لدعم وتمكين الشباب، 

سية وصناعة القرار، حيث تبعث على األمل في نقلة فارقة نحو إشراك فاعل للشباب في العملية السيا

جاءت االستراتيجية الوطنية للشباب التي أطلقتها الحكومة قبل أيام عبر وزارة الشباب، لتأتي خطوة 

مهمة أخرى من مجلس النواب بعقد جلسة غير رسمية لعدد من شابات وشباب الوطن تحت قبة 

 .البرلمان للوقوف على توصيات ومقترحات الشباب

وفي ذات االتجاه كان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة يؤكد خالل لقائه بدار المجلس 

بأعضاء المؤتمر الوطني األول للشباب، أن توجيهات جاللة الملك ومبادرات سمو ولي عهده األمين 

شراكهم الفاع ل في العملية األمير الحسين بن عبد اهلل، تدفع النواب دومًا إلى تبني أفكار الشباب وا 

 .السياسية وتمكينهم ودعمهم

وفي خطوة مهمة ستشهد قبة مجلس النواب اليوم الخميس جلسة غير رسمية يترأسها رئيس مجلس 

النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور ومشاركة عدد كبير من شابات وشباب المملكة من 

إطار االستجابة للتوجيهات الملكية مختلف الجامعات والقطاعات والمنظمات الشبابية، وهي تأتي في 

شراكهم في عملية صنع القرار، بحضور وزراء التربية والتعليم ووزير  السامية بدعم وتمكين الشباب وا 

التعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزير 

 .الثقافة والشباب محمد أبو رمان
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الجلسة توفر منصة حقيقة وفاعلة للوقوف على توصيات ومقترحات الشباب، حيث سيتم  إّن هذه

رسالها إلى اللجان النيابية لمناقشتها مع الوزراء المختصين،  األخذ بتوصيات ومقترحات الشباب، وا 

 .واألخذ بها على طريق تمكين وتدعيم القطاع الشبابي في المجاالت كافة

عبد اهلل الثاني ابن الحسين وولي عهده األمين سمو األمير الحسين بن عبد  إّن ما يوليه جاللة الملك

اهلل، للشباب من اهتمام ورعاية، يستوجب إحداث نقلة حقيقية من مختلف مؤسساتنا إلشراك حقيقي 

لهم في مختلف مفاصل القرار والتنمية، فهذه الثقة الملكية مردها اإليمان والثقة بمقدرة الشباب على 

 .ة التحديات، والنهوض بمسيرتنا الوطنية، متى ما توافرت لهم الظروف والدعم والتمكين الالزممواجه
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محمد القطاطشه فارس الكلمة. د  

 

قاسم العمرو. د  

قلة من االشخاص من يعملون ويحققون االنجازات دون ضجيج االستاذ الدكتور محمد القطاطشة 

عرفته ساحات جامعة مؤتة باحثا متميزًا واستاًذ فذا صاحب شخصية قوية وصارمة، همه العطاء 

ه دون مجاملة فحقق انجازات علمية وبحثية اهلته لالرتقاء على سلم المواقع االكاديمية ليتم اختيار 

 .عميدا لكلية االمير حسين للدراسات الدولية في  الجامعة االردنية

القطاطشة يحظى بقبول شعبي واسع في محافظته الطفيلة مسقط رأسه كما تربطه شبكة عالقات 

واسعة على جغرافيا الوطن، وقد قطف ثمن ذلك بانتخابه نائبا في مجلس النواب السادس عشر كان 

 .ي صائب يدافع عن الوطن بشراسة دون مجاملةمتميزا في أدائه صاحب رأ

ثم  عاد الى ام الجامعات الجامعة االردنية ومنذ تسلمه عمادة الكلية اختط لنفسه مسار لالرتقاء بها 

لتكون حاضنة تمكن الدارسين فيها من االطالع على التجارب السياسية على الصعيد الدولي 

طات عديدة ومهمة حضرها طلبة الكلية المتسلحين والمحلي ففي وقت قصير استطاع ان يعقد نشا

بالعلم والثقة بالنفس لتزيدهم هذه اللقاءات خبرة واطالع واسع حتى يتخرج الطالب معززا بالثقة واليقين 

صراره  على النجاح يستحق ان نطلق . واالجتهاد الدائم القطاطشة بطيبته وعفويته وبساطته وذكاءه وا 

 .دائما الى االمام ابو رسول...ي الجامعة االردنيةعليه لقب بلدوزر العمل  ف

 

 44/7/3542الخميس                                                                                              االلكترونيالدستور  

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة لجـــــــامعــــة األردنــا       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

24 

 

 جامعاتنا ستعبر المأزق.. رب ضارة نافعة

 محمد حسين المومني. د 

االقليم  ا، من االفضل على مستوىهيزال نظامنا الجامعي، رغم االنتكاسة القوية التي تعرض لما  

تلك التي في  ذا ال يعني عدم وجود جامعات عربية تحوي تخصصات افضل منه. واالفضل عربيا

تفوقا متميزا،  لكن، بنظرة شمولية على مستوى وطني، يحقق نظامنا الجامعي بالمتوسط. جامعاتنا

ابتغى غير ذلك  ب لألردن، أما منهم التعلم يذهلم االشقاء في الخليج ان من يريد من ابنائويع

ا الصحيح هاالنتكاسة االخيرة يجب ان توضع ضمن اطار .ات اخرى تتفوق على األردنهفوج

اداء جامعتين تدريسيا وبشكل صاعق، بقي اضعاف ذلك  هفی والدقيق، ففي ذات الوقت الذي تراجع

تكدس طلبة دول شقيقة . بمصداقية علمية وتدريسية محترمة الجامعات التي تحظىالعدد من 

ا كان خطأ جسيما يجب ان يتحمل هوانفالت العملية التدريسية ب اها بسبب مرونتهبجامعات بعين

لجان من تلك الدول للتحقق من االمر وستدفع تلك الجامعات ثمن  المقصرون، وستأتي همسؤوليت

تعاني بعض جامعاتنا من تحديات  .اهالجامعات ال يجب ان تؤخذ بجريرت ن بقيةذلك االنفالت، لك

ا الجارية تفوق هومالي جعل نفقات ل اداريهتر. ا في الغالب ذاتيةهمالية وادارية كبيرة، اسباب

تدار بعقلية الريعية ان على الخزينة  ي ما تزالها بالكاد يستطيع دفع الرواتب، وها، وبعضهموازنات

التدريسي رافدا لخزائن الدول وليس  اها ومنتجهالدعم في عصر اصبحت الجامعات وابحاثتقديم 

بالتوسع باالستثمار وزيادة الدخل، وجلب  ذه التحديات نجحت بعض الجامعاتهة هلمواج. العكس

بذلك، واعتمدت حصرا على التوسع ببرامج التعليم  اخفقت اخرى. المنح والبرامج الدولية المدرة للدخل

 .اها وسمعتهيبتهالقبول والتدريس التي تحفظ للجامعات  الخاص وغضت الطرف عن سياسات

االكاديمي  الحال اسوأ بكثير في بعض الجامعات الخاصة حيث تطغى الربحية والمال على القرار

تميزت تاريخيا  رة اردنية بل عالمية، دولهظاذه ليست ه. واالداري وبطريقة تسيء للتعليم الجامعي
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حدة وبريطانيا بالد المت ا الوالياته، منهد تغوال للمال والربح على التعليم وجودتها تشهبجودة تعليم

. تعرضت النتكاسة مؤخرا ا مئات من الجامعات اسوأ من جامعاتنا التيهارفرد واكسفورد، والتي به

لدينا  .جامعاتنا على جذب الطلبة ا الخاصةهالحال كذلك ببعض دول الخليج التي تنافس جامعات

ونسبة  حظى بسمعة عالميةو متميز ويها ما هثالثون جامعة باألردن ما بين الرسمية والخاصة، من

لذلك . اهعلی ولدينا ايضا جامعات ضعيفة واخرى تغول الربح% ، 00ا تقترب من هتشغيل خريجی

والقطاعات الموظفة  دخلنا منذ مدة مرحلة الفرز النوعي للجيد من جامعاتنا، وبالفعل تتسابق الشركات

لى الجامعات االخرى ع ذا يرتب تحدياه. على خريجي بعض التخصصات من جامعات متميزة

التدريسية والبحثية، وتنأى  اها، وتبني دروعا حول مصداقيتهاالضعف لتتنافس لتقديم افضل ما عند

الرقابة النوعية . اهالموجودة ب عن اساليب ادرار الدخل التي ال تليق بجامعاتنا وبالقامات العلمية

ا من خالل جودة هلى اثبات نفسع م قدرة الجامعاتهلمخرجات الجامعات جزء من الحل، لكن اال

 .ا العلميها ومنتجهخريجی
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 حجر الزاوية في االستثمار.. جامعاتنا األردنية

 محمد عبدالجبار الزبن

الورقية، وكنت أكتب عليها اسمي لعّل كابتن  يّف كنت ماهراً في صناعة الطائراتقبل أربعة عقود ون

حلماً يتجسد مع اليراع  أن يقرأه، فكنت أعيش–قرب مطار ماركا–تمّر قريبا من حارتنا الطائرة التي

عرفت أنني في عالم  ولما كبرت وترعرعت في األردّن بلد الثقافة والعلم والمعرفة، .وحبر وورق

كالذي حصل قبل أيام حينما ألغت دولة  فس متسارع ال يعرف المجامالت ويعيش الحقائق، تماماً متنا

االعتراَف بعموم جامعاتنا إال بخمس منها وعلى استحياء،  عربية شقيقة وتبعتها دولة شقيقة ثانية،

ألننا أمام حجب االعتراف أصابنا بالذهول،  .الجامعات المتقدمة عالمياً  لورود أسمائهن على الئحة

طالبها األردنيين والوافدين في سلسلة من اإلنجازات  قدر عاٍل وجهد كبير تقوم به جامعاتنا لتعليم

التحديات والعقبات التي تواجه جامعاتنا ومع ذلك استطاعت تجاوزها  التي تحققت، وأمام كثير من

 ولكننا أمام تحديات وصلت بنا إلى ضرورة المسارعة في استيضاح النقاط التي من .بدراية وحكمة

على  أجلها تم حجب االعتراف بتلك الجامعات، فقد يكون في األمر لُبٌس، مع قدرتنا الفائقة

فنحن بالعلم  .والداني التصويبات الالحقة فاألردّن أهل لكّل ثقة، وِعلمه وعلماؤه يشهد لهم القاصي

االستثمار، ألننا من خاللها  ونحقق استثمارنا بالعقول، وغدت هذه الجامعات حجر الزاوية فينرتقي 

مواجهة المجهول بالمعلومة التي ترسم لنا طريق  حققنا ونحقق الدرجات العلى دنيا ودين، ونتمكن من

أحّب األردّن وطني الذي تعلّمت في مدارسه كيف أكتب اسمي،  وألنني .المستقبل وتعالج الحاضر

فئة  جامعاته تعلمت وشاركت في مؤتمراتها، أتمنى لها بعمومها أن تحتل مكانة ضمن وفي أروقة

نحن نمتلك : أوال :الخمسمئة جامعة األولى في العالم، وهذه األمنيات ال تمنع مناقشة بعض األمور

وعلى قدر عاٍل من العلم والثقافة  «التوجيهي»اتنا، من الناجحين في خامات شابة قوية تدخل جامع

الجامعّي على قدر من الكفاءة ليس بما يحمله من  فينبغي مراعاة ذلك المستوى، فيكون المدرس

 44/7/3542الخميس                                                                                                           7ص الرأي 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة لجـــــــامعــــة األردنــا       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

27 

إيصال المعلومة، والمصداقية في ضبط أوقات المحاضرات، : في شهادات بل بما يحمله من قدرات

ينبغي أن تكون الجامعة هي األب الروحّي، : ثانياً  .مفاهيم البناء واالرتقاءترسيخ  التجديد والمفيد،

تتابع الطالب إذا قّصر في دراسته فتحفزه وتشجعه، وتتبناه حتى  واألم الحاضنة واألسرة الكبيرة التي

عّي أين هو المدرس الجام: ثالثاً  .فيعود ذلك همة في طلب العلم وانتماء بعد التخرج يجد فرصة العمل،

والشكل والحسب والنسب واللباس وغير ذلك من  الذي يعامل الطالب دون النظر للتمييز بالهيئة

ينبغي إشراك الطالب الخريجين باقتراحاتهم في اختيار : رابعاً  .الدوليّ  ممنوعات التمييز في القانون

ور في مّد جسور أن يكون للجامعات د: خامساً  .األجدى في رفع مستوى التدريس المناهج، مما يكون

: وأخيراً وليس آخراً  .بطريقة تعود على العلم بالمستوى األرقى العالقة بين الطالب ومدرس المادة

 .!!النظر إلى الكفاءات عند التعيين وليس غير ذلك
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 الصويفية –جون تشالز هنري برادبوري  - 

 البيادر –عدنان جميل محمد الصعيدي  - 

 عجلون –سميــرة أنضـونــي خـلـيــل طـوبــاســي  - 
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 الصويفية –وليم نجيب نصار  - 
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 اهاء مديرية آثار جرش من تنظيف الموقع األثري من األعشاب من خالل كوادرهبعد انت 
 آالف دينار على 0وكوادر ألمانة عمان، طرحت وزارة السياحة عطاء تنظيف الموقع بقيمة 

 .أحد المقاولين مؤخرا
 

  ووسائل التواصل“ الفيس بوك”يالحظ في اآلونة األخيرة حضور أشخاص من نشطاء 
 لية وتطوعية، بدعوة أو من دونها مؤسسات رسمية وأهعات ومؤتمرات صحفية تعقدالجتما

ذه اللقاءات على هؤالء وفق متابعين تصوير ونشر ما يدور في هدعوة، ويحاول 
م، من هحتى المشاركة في النقاشات خالل تلك االجتماعات أو طرح آرائ م، بلهصفحات

 .في نقابة الصحفيين دون أن يكونوا أعضاء
 

  م أمام المتصرفية لليوم الثاني هيواصلون اعتصام“ طيبة إربد”متعطلون عن العمل في
 .مهم بإيجاد وظائف لهعلى تنصل مسؤولين من وعود احتجاجا

 
  كانت تصنع في“ الجيب”. سيارة جيب ماركة صينية 011دائرتان حكوميتان تعتزمان شراء 

 ا لتصبح سيارةهوتقوم بتطوير محرك اهإنجلترا قبل أن تستحوذ الشركة الصينية على مصنع
 .موفرة في استخدام البنزين

 
 وزارة البيئة رفضت مؤخرا الموافقة على ترخيص مصنع إلعادة تدوير النفايات بتمويل ألماني 

تؤكد أن المصنع كان سيوفر نحو “ زواريب”مصادر  .كانت بلدية عين الباشا تعتزم إنشاءه
 .نطقةالم فرصة عمل جديدة للشباب في 011

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


