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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
من العاملین یطبقون أنظمة ذكاء األعمال في مكتبة % ٦٠

  )األردنیة(
٣  

  ٧  تحصد جوائز مسابقة التألیف السیمفوني" فنون األردنیة"
 ٨  انطالق فعالیات المؤتمر الدولي الرابع للنشر االلكتروني

قبل " مشاجرة االنتخابات"تخرج عدد من طلبة " األردنیة"
  انتھاء التحقیق

١٠ 

   شؤون جامعیة
 ١١  ر اإلنساني المستنیربالتعلیم نبني الفك: الحسن

الساعة «رسوم السنة التحضیریة ستكون وفقا لـ: الطویسي
  »المعتمدة

١٣ 

 ١٤  یقرر استمرار ماجستیر الترجمة بالیرموك" اعتماد التعلیم"
   مقاالت

لماذا یصر التعلیم العالي على تطبیق السنة التحضریة لقبول الطب 
  محمد كامل القرعان.د/وطب األسنان؟

١٥ 

 ١٧  وفیات
  ٢٠- ١٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ...في المؤتمر الدولي الرابع للنشر االلكتروني

  )األردنیة(من العاملین یطبقون أنظمة ذكاء األعمال في مكتبة  60%

تمیزت أوراق العمل التي نوقشت  -فادیة العتیبي 

خالل جلسات أعمال المؤتمر الدولي الرابع للنشر 

" وتعاون.. تواصل.. أنشئ "االلكتروني بعنوان 

وتنظمھ مكتبة الجامعة األردنیة، بزخم المعلومات 

ھا إبراز دور المكتبات في والطروحات التي من شأن

دعم العملیة التعلیمیة والبحث العلمي في ضوء التغیر 

 .الحاصل في تكنولوجیا المعلومات

وقدم عمید البحث العلمي وضمان الجودة في الجامعة األردنیة الدكتور شاھر المومني، جملة من 

امعات العربیة بشكل عام واألردنیة المقترحات التي من شأنھا الدفع بعجلة تقدم البحث العلمي في الج

  .بشكل خاص

وقال المومني وبحسب دراسة أعدھا وفریقا أمریكیا حول تأثیر التصنیفات العالمیة على البحث 

العلمي، إنھ ال بد من وجود تصنیف عربي للجامعات العربیة یكون بناؤه قائما على دمج عدة 

  .ب مع الجامعات العربیةتصنیفات عالمیة مختلفة للخروج بتصنیف یتناس

   

العالمیة،   (PLOS ONE) وأضاف أن الدراسة التي استغرق إعدادھا ستة أشھر ونشرت في مجلة

وجدت أن معظم الجامعات العالمیة تركز على الكم ولیس النوع في البحث العلمي، وأن بعض تلك 

 أخبار الجامعة

 الكتروني الرأي /األردنیةأخبار 
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قھا على الجامعات العربیة التصنیفات العالمیة ال تخضع لمعاییر منطقیة ولذلك فإنھ یصعب تطبی

  .واألردنیة

( و ) تایمز(و) كیو إس( و) شنغھاي(واقترح المومني اعتماد أربعة تصنیفات للجامعات األردنیة ھي 

على التدریس من بین كل % ٢٠، و%٨٠لتركیزھا على البحث العلمي بما نسبتھ ) یو اس نیوز

ویا وال ینطبق بعضھا على الجامعات األردنیة، التصنیفات العالمیة األخرى التي یتزاید عددھا سن

موصیا بضرورة إیالء البحث العلمي أھمیة قصوى في جامعاتنا األردنیة في سبیل الحصول على 

  .نتائج مرضیة في ھذه التصنیفات

وفي مداخلتھا، تناولت الدكتورة لیزا ھینكلف المتخصصة في علم المعلومات من جامعة ألینوي 

ي ینتجھا الباحث وآلیة التعامل معھا، وتنظیمھا وإعادة استخدامھا، مشیرة في الوقت ذاتھ البیانات الت

إلى أسس تصنیف ھؤالء الباحثین حسب استخدامھم للتكنولوجیا ومصادر المعلومات الرقمیة 

  .المختلفة

وناقش المؤتمر في جلسات أعمالھ للیوم األول عددا من أوراق العمل قدمھا المشاركون من مختلف 

الدول العربیة واألجنبیة، تناولت في موضوعاتھا قضایا تتعلق باستخدام التكنولوجیا بالمكتبات 

وقضایا  ودورھا في االعتماد األكادیمي وضمان الجودة واالستدامة، وتدریب العاملین في المكتبة،

  .األمن والقضایا األخالقیة وحقوق الملكیة الفكریة والجرائم اإللكترونیة واختراق الخصوصیة

قدم كل من الدكتور عبد "  أثر تكنولوجیا المعلومات على المكتبات" وفي الجلسة التي جاءت بعنوان 

الھاشمیة، ورقة عمل الباسط الشرمان واألستاذان بالل أبو دیة وأشرف عمرو من مكتبة الجامعة 

مشتركة تناولت العوامل التي تزید من دافعیة طلبة الجامعة الھاشمیة على ارتیاد المكتبة واالستفادة 

في محور ) النظافة الجیدة(من خدماتھا، موضحین أن أكثر العوامل التي تزید من دافعیتھم ھي فقرة 

تكلیف الطلبة بعمل (ور نظام المكتبة، وفقرة في مح) إلغاء الغرامات المالیة(البیئة المكتبیة، وفقرة 
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في محور ) إقامة المعارض للكتب(في محور تشجیعھم على ارتیادھا، وأخیرا ) أبحاث وتقاریر 

  .األنشطة المكتبیة

رؤیة ( كما قدم كل من الدكتور إبراھیم النوري، واألستاذ مروان بكیر من فلسطین، ورقة بعنوان

سلطوا ) المدرسیة في فلسطین في ضوء الفرص المتاحة لمحو األمیة الرقمیةجدیدة لتفعیل المكتبات 

الضوء من خاللھا على واقع المكتبات المدرسیة في فلسطین، وسبل تطویرھا وتحدیثھا وتوفر البنیة 

التحتیة من خالل مشروع مركزي للمكتبات المدرسیة یتم إدارتھ من المكتبة المركزیة لوزارة التربیة 

  .العالي الفلسطینیة والتعلیم

وشخص كل من الدكتور رائد سلیمان والدكتور مصطفى الراوي من جامعة الحسین بن طالل في 

الواقع : التجربة األردنیة في النشر واألرشفة الرقمیة للوثائق اإلداریة الحكومیة( ورقتھما المشتركة 

لمؤسسات الحكومیة والقطاع الخاص واقع سیاسات وممارسات األرشفة اإللكترونیة في ا) والتحدیات

في األردن وإدارتھا، في محاولة لنقل التجربة األردنیة في األرشفة الرقمیة في مؤسساتھا وانعكاسھا 

  .على خدمات المواطنین

قدمت الدكتورة فاتن حمد وطالبة ) االتجاھات الحدیثة في المكتبات( وفي الجلسة التي جاءت بعنوان

مفھوم أنظمة ذكاء األعمال ( زان العمرو من الجامعة األردنیة، دراسة بعنوانالدراسات العلیا ر

، كشفتا من خاللھا وجود وعي )وتطبیقاتھا في دائرة تطبیقات الحاسوب في مكتبة الجامعة األردنیة

من العاملین % ٤٠، وأن ما نسبتھ % ٦٠كاف لدى العاملین في دائرة تطبیقات الحاسوب بنسبة 

مصطلح بالرغم من أنھم یطبقون بعض عملیات أنظمة ذكاء األعمال دون أن یدركوا سمعوا بھذا ال

  .(أنظمة ذكاء األعمال(بأنھا تندرج تحت مسمى 

في حین قدمت بیان أبو صیني من جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، في دراستھا تعریفا بمفھوم العائد 

جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، وأھمیة / تبة الحسنعلى االستثمار في المصادر االلكترونیة في مك
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المتعلقة بقیاس أثر  ( ISO 16439 ) قیاسھ، وآلیة قیاسھ، كما قدمت تعریفا بالمواصفة القیاسیة

  .المكتبات على كافة المستویات بھدف تقییم أداء المكتبة ومساعدتھا في تحدید أولویاتھا

دور المكتبات في ( عة فیالدلفیا في دراسة تحلیلیة لھا على كما ركزت سناء السید من مكتبة جام

، ودراسة أخرى قدمھا الدكتور یونس الشوابكة من الجامعة األردنیة )تحقیق أھداف التنمیة المستدامة

تناولت البیانات الضخمة في المكتبات في محاولة لإلجابة عن بعض التساؤالت التي تثار حول 

  .(ات ومجاالت اإلفادة والصعوباتالمفھوم والخصائص والتحدی

ومن األوراق البحثیة التي عرضت في جلسات المؤتمر ورقة للدكتور شاشة فارس من الجزائر 

،   ٠٢تحدث فیھا عن استخدام تقنیات البیانات الكبیرة في فھم استخدامات رصید مكتبة جامعة سطیف 

المعلومات للمھتمین بالتاریخ من األكادیمیین وأخرى للدكتور ربیع الفرجات تناولت أھمیة تكنولوجیا 

  .وغیر األكادیمیین ومدى االستفادة من التكنولوجیا الحدیثة في الدراسات التاریخیة

خبیر وباحث ومتخصص ) ٢٠٠(من الجدیر ذكره أن المؤتمر تستمر أعمالھ ثالثة أیام، ویشارك فیھ 

عربیة السعودیة والعراق والجزائر وتونس من عدة دول ھي األردن ومصر وفلسطین والمملكة ال

  .ولیبیا، وأمریكا وبلجیكا وإسبانیا، تنوعت مشاركاتھم ما بین الحضور وتقدیم أوراق بحثیة

مدیرة المكتبة الدكتورة نشروان الطاھات، فإن لجنة المؤتمر ستأخذ بعین /وبحسب رئیسة المؤتمر 

االعتبار كافة النتائج والتوصیات التي سیخرج بھا المشاركون من خالل بحوثھم العلمیة لیصار إلى 

صادر اعتمادھا كمرجعیة أساسیة تدفع بعمل وبأداء المكتبات الحاضنة الطبیعیة لكل أنواع م

  .المعلومات االلكترونیة المكتبیة، ما یسھم في تحقیق الفاعلیة والكفاءة اإلنتاجیة
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  السیمفوني ابقة التألیفتحصد جوائز مس "فنون األردنیة"

بالمراكز الثالثة  فاز طلبة في قسم الفنون الموسیقیة بكلیة الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة

األردنیة بالتعاون مع صندوق  األولى في مسابقة التألیف السیمفوني التي نظمتھا القوات المسلحة

 الكرامة في یوبیلھا الذھبي  كرى معركةالملك عبداهللا الثاني للتنمیة بمناسبة ذ

للمشاركة فیھا  ونال الطلبة في تخصص القیادة والتألیف في القسم جمیع جوائز المسابقة التي تقدم

ً سیمفو الجیش األردني في معركة  نیة خاصة تصور انتصارثمانیة مؤلفین أردنیین صاغوا أعماال

 القصید"وفازت طالبة الدراسات العلیا فیولیتا الیوسف بالجائزة األولى عن عملھا  .الكرامة الخالدة

سیمفونیة البیان " ، وطالب الدراسات العلیا رعد الزبن بالجائزة الثانیة عن عملھ"السیمفوني الكرامة

   ."سیمفونیة الكرامة" لبة یارا نمر الجائزة الثالثة عن عملھافي حین حصدت الطا"، ١٢رقم 

الدكتور ھیثم سكریة  عن ھذا اإلنجاز قال نائب عمید كلیة الفنون والتصمیم وأستاذ التألیف الموسیقي

ً إلى أن التألیف السیمفوني یعتبر من أصعب مجاالت اإلبداع  إن فوز الطلبة یعكس مدى تفّوقھم، الفتا

ً عن اعتزازه بھذه النتیجة المشرفة التي تعكس الدور المھم الذي یقوم علیھ  الفني الموسیقي، معربا

 في رعایة الشباب وصقل مواھبھم وتقدیمھم للمجتمع؛ أكادیمیین مبدعین قسم الفنون الموسیقیة

فكرة المسابقة قال سكریة إن إطالق مسابقة خاصة وعن .بمستوى ال یقل عن أیّة جامعة عالمیة

القوات المسلحة األردنیة وصندوق : على مدى ثقافة ووعي القائمین علیھا بالتألیف السیمفوني یدل

إن المسابقة نوعیة نخبویة تحاكي المستوى العالمي، وتعكس :" وزاد .عبداهللا الثاني للتنمیة الملك

یة التي باتت تنحصر في نمط شعبي متكرر ال جدید فیھ، كما أن مثل الثقافة األردن مدى تنوع وُرقيّ 

 المنافسة تثیر الطموح لدى الشباب إلفراز طاقاتھ الكامنة في أھم مجاالت اإلبداع الفني ھذه

ً عن أملھ في استمرار تنظیمھا لتكون على شكل مسابقة سنویة"الموسیقي دوریة، وتوسیع  ، معربا

  .السیمفوني ة لتقدیم نماذج متنوعة في مجال اإلبداعدائرة المشاركة والمنافس

  ١١:صأي الر
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  االلكتروني انطالق فعالیات المؤتمر الدولي الرابع للنشر

باحث  )٢٠٠(المؤتمر الدولي الرابع لمكتبة الجامعة األردنیة الثالثاء، بمشاركة  انطلقت أعمال

.. أنشئ "بعنوان  ومتخصص في علم المكتبات وتكنولوجیا المعلومات من مختلف دول العالم،

   .برعایة رئیس الجامعة بالوكالة الدكتور عماد صالح" وتعاون.. تواصل

المشاركون باللغتین العربیة  أفضل أوراق العمل التي سیقدمھاوبحسب القائمین على المؤتمر یتم نشر 

العلمي في الجامعة، وأوراق العمل  الصادرة عن عمادة البحث) دراسات(واالنجلیزیة، في مجلة 

العالمي سبرنجر ومنح جائزة ألفضل بحث في اللغتین  باللغة االنجلیزیة في كتاب محقق مع الناشر

 العربیة واالنجلیزیة

والتعلیم وعددا  ش المؤتمر ثالثة محاور رئیسیة في المصادر الرقمیة وتكنولوجیا المعلوماتویناق .

كاالستدامة واالعتمادیة، والتدریب  من القضایا واالتجاھات الحدیثة في علم المكتبات والمعلومات

   .الرقمي والقضایا األمنیة واألخالقیة للتعامل مع المحتوى

المكتبة لتحقق  ن الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة فأھمیةنائب رئیس الجامعة لشؤو دوأك

مجال توفیر المعلومات  الجامعة غایاتھا االستراتیجیة دون إسھام المكتبة ودورھا الفاعل في

وسائل االتصال والتكنولوجیا وصوال  المعلومات الرقمیة ومحو األمیة المعلوماتیة باستخدام أحدث

 وني ذكيإلى تعلیم فعال وإلكتر

وتحقیق  وأضاف أن غایات الجامعة االستراتیجیة من أبحاث علمیة رصینة ومؤثرة ومنتجة للمعرفة .

وشراكات مع ذوي العالقات  بیئة جامعیة متطورة ذات كفاءة مؤسسیة عالیة وتنمیة مجتمعیة فاعلة

   .المكتبة محلیا وإقلیمیا وعالمیا، جمیعھا لن ترى النور دون جھود

  ١١:صأي الر
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الجامعات  مین العام التحاد الجامعات الدكتور عمرو سالمة إلى الدور الذي یتواله اتحادواشار قال األ

مبدأ العمل العربي  العربیة في النھوض بمستوى التعلیم العالي في الجامعات العربیة، وتعزیز

من خالل المجالس والمراكز  المشترك بین الجامعات العربیة والمؤسسات والمنظمات الدولیة

بالنصیب األوفر من خالل احتضانھا لعدد  عیات العلمیة التابعھ لھ، مؤكدا تمتع الجامعة األردنیةوالجم

 الجاممعات العربیة من المؤسسات األكادیمیة التي تتبع اتحاد

طبیعیة  مدیرة المكتبة ورئیسة المؤتمر الدكتورة نشروان الطاھات أكدت دور المكتبة كحاضنة .

في علم المكتبات  المختلفة، ومواكبتھا لكل ما ھو متطور وحدیثومزودة لخدمات المعلومات 

   .والمعلومات

سیقدمھا  وكشفت الطاھات عن عزم اللجنة التحضیریة للمؤتمر نشر أفضل أوراق العمل التي

) دراسات(العربیة في مجلة  المشاركون باللغتین العربیة واالنجلیزیة، حیث سیتم نشر األوراق باللغة

العمل باللغة االنجلیزیة في كتاب محقق مع  ادة البحث العلمي في الجامعة، وأوراقالصادرة عن عم

سیتم منح جائزة ألفضل بحث في اللغتین العربیة  الناشر العالمي سبرنجر، مشیرة إلى أنھ

   .واالنجلیزیة

الجامعة لزوارھا من  وتخلل جلسة االفتتاح عرضا تسجیلي لطبیعة وجودة الخدمات التي تقدمھا مكتبة

الرسمیین إلى جانب المتحدثین  طلبة وباحثین، كا تم تكریم الجھات الداعمة للمؤتمر ورعاتھ

وعلى ھامش الجلسة، افتتح في بھو المكتبة معرض شاركت فیھ  .الرئیسیین المشاركین في جلساتھ

یف بطبیعة الخدمات التي اإللكتروني الرائدة المحلیة والعربیة والدولیة للتعر نخبة من دور النشر

یتخلل أعمال المؤتمر ورش عمل وحلقات نقاشیة یشارك فیھا أساتذة  .للمستفیدین منھا تقدمھا

الرقمي  لتسلیط الضوء على دور المكتبة في بعض القضایا كالتعلیم المدمج والمحتوى متخصصون،

  .العربي وحقوق الملكیة الفكریة
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  قبل انتھاء التحقیق" مشاجرة االنتخابات"تخرج عدد من طلبة " األردنیة"

علمت عمون أن الجامعة األردنیة قررت تخریج عدد من الطلبة الذین قاموا باالعتداء على رئیس   

  .لجنة االنتخابات خالل فترة االنتخابات الطالبیة، وقبل انھاء لجنة التحقیق عملھا

دائرة الدائرة القانونیة في الجامعة األردنیة أكدت لـ عمون أن االصل ان یتم اصدار كتاب موجھ ل

القبول والتسجیل یقضي بوقف نشاط الطلبة ومنعھم من التخریج حتى انتھاء التحقیق واصدار 

  .العقوبات

واضافت الدائرة ان عدم اصدار كتاب بایقاف نشاط الطلبة یعني وجود مخالفة قانونیة في االجراءات 

  .المتبعة

و الغاء منح الدرجة العلمیة، او تحویل وبینت ان االجراء الذي یمكن اتخاذه بحق الطلبة بعد التخرج ھ

  .الطالب الى المدعي العام، االمر الذي یضر بالطالب

ومن جھتھ أكد عمید شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة الدكتور خالد العطیات أن التحقیق بالقضیة ال 

بات بحق الطلبة یزال مستمرا، ویمكن االستمرار بالتحقیق بعد التخرج كاجراء اعتیادي واتخاذ العقو

  .المتخرجین مشیرا الى امكانیة اصدار قرار بوقف التمتع بمیزات الشھادة لمدة محددة

وقال إن قرار اصدار كتاب بوقف نشاط الطلبة خالل فترة عمل لجنة التحقیق ھو اجراء یمكن اتخاذه 

وكانت .بحسب متطلبات القضیة التي تنظر بھا اللجنة، ولذلك لم یصدر كتابا بوقف نشاط الطلبة

ناء اجراء من طالبھا الى لجنة تحقیق اثر االعتداء على رئیس لجنة االنتخابات اث ٩الجامعة حولت 

انتخابات اللجان الطالبیة في الجامعة احتجاجا على قرار تأجیل االنتخابات بحجة عدم اكتمال 

.النصاب

  عمون
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  بالتعلیم نبني الفكر اإلنساني المستنیر: الحسن

  
المرحلة  األمیر الحسن بن طالل ضرورة أن یقود التعلم ومنذ الطفولة المبكرة وحتى نھایة أكد

والسیاسیة، واحترام التنوع في  الجامعیة إلى بناء فكر إنساني مستنیر، یقوم على التعددیة الفكریة
في حل  والتعبیر، واعتماد الحوار كأساس األدیان والمذاھب، واحترام االختالف في الفكر والرأي

واالجتماعیة، واختزال معوقات حریة اإلنسان والتي بالتالي ھي  المشكالت السیاسیة واالقتصادیة
   .الشاملة معوقات التنمیة

  
عدنان بدران، في  لس أمناء الجامعة األردنیة الدكتوروشدد سموه، في كلمة القاھا نیابة عنھ رئیس مج

أن یقود التعلم إلى "على ضرورة  الواقع والتحدیات،: حفل افتتاح التعلیم العالي في الوطن العربي
واالبداع واالبتكار والبحث العلمي، لبناء المعرفة  تحریر الفكر لینطلق في أقصى امكاناتھ إلى التكوین

االقتصاد المعرفي، واعتماد األمة على الذات، وتمكین الشرائح  ستثماره في بناءوالرأسمال البشري ال
الحرجة في عملیة البناء والتطویر ورفع مستوى الدخل االجتماعي لحیاة أفضل  الفقیرة لتضخیم الكتلة

وحدة الھویة  بیئٍة یتكامل فیھا اإلنسان مع الطبیعة ومع انسانیات المنطقة العربیة في ثقافة في
   .والمصیر العربي المشترك وترسیخ الكرامة العربیة مع احترام التعددیة

  
الدولي  ونظم المؤتمر جمعیة األكادیمیین األردنیین بالتعاون مع منتدى الفكر العربي واالتحاد

ودعا سموه إلى ربط مخرجات التعلیم العالي والبحث العلمي  .للجامعات واتحاد الجامعات العربیة
شركات ناشئة من حاضنات تحول مخرجات البحث والتطویر إلى  حتیاجات السوق، وبناءبا

 الفجوة بین االكادیمیا وتنمیة الصناعات والخدمات تكنولوجیا، بحیث نردم
 
تعلیم أقل  ونبھ سموه الى ضرورة األخذ باالتجاھات المعاصرة للتعلم، وبناء الذات بالتوجھ إلى .

الھوایات والحقول المحببة  أوسع للفكر أن یبدع في تنمیة اتجاھاتھ فيوتعلم أكبر بإفساح مجاالت 
والمھني، الذي اھملناه في المرحلة  التوجھ أكثر مما مضى إلى التعلم التقني"إلیھ، الى جانب 

متوازن یلبي احتیاجات التنمیة من مختلف الشرائح  ، وإعادة تنمیة الموارد البشریة في ھرم"السابقة
   .التقنیة والمھنیةاألكادیمیة و

  
إلى تشاركیة  بأن تأخذ اإلدارة الجامعیة والحوكمة مساحة واسعة من البحث للوصول هوطالب سمو

التفوق والتنافسیة بین مؤسسات  إیجابیة من جمیع األطراف في معادلة التعلیم العالي، بحیث تقود إلى
ٌعنى وتكافؤ الفرص، للوصو التعلیم العالي على أساس الجدارة والكفاءة ل إلى قیادات متطورة ت

   .والفكر الخالق باقتصادیات التعلیم وبناء التفوق
  

الدستور، وضمن  ولفت الى ضرورة أن یقود التعلم إلى المواطنة، وأن للفرد حقوق وواجبات وفق
والمواطنة تعني . المجتمع في" دون تمییز أو إقصاء ألي شریحة"سیادة القانون ومشاركة الجمیع 

عالمنا العربي من مجتمعات ریعیة إلى  أمام الجمیع وفق الكفاءة والجدارة لالنتقال فيفتح الفرص "
ونبھ سموه إلى ضرورة  ."كاملة نحو التفوق واالبداع مجتمعات إنتاجیة، وبذلك نحرر إمكانات الفرد

حبھم للعلوم وما تزخر بھ من  التركیز في ھذه المرحلة بالذات على العلوم وادماج الشباب في

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالرأي 
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ھذا الكوكب، ولكن علینا أن نحافظ على أنسنة  كتشافات علمیة مذھلة تقود إلى حیاة أفضل علىا
فالمسافة بین العقل والقلب ال تزال بعیدة، وعلینا ردم الفجوة . واالجتماعیة العلوم بالدراسات اإلنسانیة

 والعاطفة لبناء التوازن اإلنساني الفلسفي للروح والمنطق بین الفكر
 
المتقدم بأن من  لألسف، أصبح ینظر للھجرة من نواحیھا السلبیة، ونسي العالم"ائال سموه وتابع ق .

،ً ً واجتماعیا ً وزراعیا ً وصناعیا كانت أسبابھ تعود بالدرجة  أھم عناصر نجاحھ كدول متقدمة علمیا
جئین التعلیم النوعي والھادف أمام الال لكن علینا أن نوفر برامج. األولى إلى الھجرة من الخارج

أمامھم واعدة، لئال یتحول البعض إلى جماعات متطرفة،  للتكوین واالعتماد على الذات، لفتح فرص
 "آلیات لحمایتھم وبناء قدراتھم على خلق المعرفة ضمن الھجرة اآلمنة وعلى المنظمات الدولیة وضع

 
العلم من أجل " شعارهودعا الى األخذ بتوصیات المنتدى العالمي للعلوم الذي عقد في البحر المیت و .

والجمعیة العلمیة الملكیة،  بالشراكة مع األكادیمیة الھنغاریة للعلوم ومنظمة الیونسكو" السالم
والمیاه واألمن الغذائي ذات األولویة في البحث  وبخاصة ما یتعلق بالمثلث العلمي المتداخل للطاقة

وعلى العلماء والباحثین العرب التصدي  مستدامة في العالم العربي، العلمي والتطویر من أجل تنمیة
 المثلث العلمي المصیري لتوفیر منطقة آمنة ومستقرة لنا ولألجیال القادمة، في عالم لتحدیات ھذا

العالم المتقدم  عربي متكامل ومتكافل، للقضاء على الفقر والبطالة، وترسیخ الحریات، واالنطالق مع
  .لنكون أو ال نكون
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  »الساعة المعتمدة«رسوم السنة التحضیریة ستكون وفقا لـ: الطویسي
  
  

عادل الطویسي ان رسوم السنة التحضیریة . اعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د -امان السائح
للعام الجامعي الحالي لطلبة الثانویة العامة ال تغییر وال زیادة علیھا وستكون وفقا لرسوم الساعة 

دینارا  ٣٦دینارا والتكنولوجیا  ٤٥المعتمدة، حیث ستكون لطلبة الطب وطب االسنان في األردنیة 
  .وال حدیث عن أي رفع او توحید للرسوم

ان الرسوم ستبقى كما تطرحھا الجامعة نفسھا ولن یكون ھنالك ایة » الدستور«وأضاف الطویسي لـ
تغییرات علیھا، مؤكدا ان السنة التحضیریة ستكون بعد االنتھاء منھا تحت التقییم والدراسة لمعرفة 

  .ھا مع الھدف الذي نصت علیھ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریةمدى مطابقت
وكشف الطویسي ان السنة التحضیریة ستحافظ على نسب التخصیصات واالستثناءات، حیث سیتم 
توزیع الطلبة في نھایة السنة التحضیریة بعد اخذ موادھم التي نصت علیھا كل جامعة على حدا حسب 

لذي سیعقد نھایة السنة على ان یتم مراعاة نسبة التخصیصات الموجودة باسس نتائج االمتحان ا
  .القبول

وأضاف ان الھدف من اإلبقاء على التوزیع وفقا للتخصیصات واالستثناءات ھو تحقیق االنصاف 
  .واإلبقاء على تكافؤ الفرص التي اقرت من اجلھ

جلسة یعقدھا مجلس التعلیم العالي نھایة  وقال الطویسي ان التفاصیل الخاصة بذلك سیتم إقرارھا في
  .األسبوع المقبل

» السنة التحضیریة«وأضاف ان السنة التحضیریة سیتقدم لھا الطالب وفق القائمة تحت مسمى 
ویقصد بھا الطب وطب االسنان في جامعتي التكنولوجیا واالردنیة، وبحسب نتائج السنة األولى 

طب االسنان وباقي التخصصات وفقا لرغبة الطالب في یوزع الطالب على تخصص الطب البشري و
  .حال لم یتجاوز نسب النجاح باالمتحان

  ٥:صر الدستو
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  یقرر استمرار ماجستیر الترجمة بالیرموك" اعتماد التعلیم"
  

  
اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا على استمراریة االعتماد الخاص  وافق مجلس ھیئة

وثبت المجلس وفق بیان صحفي صدر .   لتخصص برنامج ماجستیر الترجمة في جامعة الیرموك
عنھ أمس االربعاء، الطاقة االستیعابیة لتخصص برنامج بكالوریوس الترجمة، والموافقة على 

  .   رنامج ماجستیر إدارة األعمال في جامعة الیرموكاالعتماد الخاص لتخصص ب
  

وخفض المجلس الطاقة االستیعابیة لتخصص برنامج بكالوریوس إدارة األعمال، والموافقة على 
استمراریة االعتماد الخاص لتخصص برنامج بكالوریوس العلوم المالیة والمصرفیة في جامعة 

األولي لتخصص برنامج بكالوریوس تقنیات ووافق المجلس على االعتماد الخاص .   الیرموك
صناعة األسنان، واالعتماد الخاص األولي لتخصص برنامج بكالوریوس ادارة فنادق والمطاعم 

  .والفعالیات في كلیة لومینوس الجامعیة التقنیة
  
  

  ٣:صالسبیل 
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  لماذا یصر التعلیم العالي على تطبیق السنة التحضریة لقبول الطب وطب األسنان؟

  
  

  محمد كامل القرعان.د
  

 یمیة محترمة ووطنیة لھا الخبرة والباع الطویل في العمل االكادیميرغم تحذیر شخصیات اكاد
وتولت مناصب متقدمة في ھذا المجال، حذرت ودعت مجلس التعلیم العالي الى التراجع عن قرارھا 
حول تطبیق إخضاع الطالب الراغبین بدارسة الطب البشري وطب األسنان في الجامعة األردنیة 

یا االردنیھ لدراسة سنة تحضیریة في تخصصي الطب وطب األسنان وجامعة العلوم والتكنولوج
بتخوف وترقب باعتبارھا خطوة تخدم فئة طالبیة دون غیرھم ممن اتاحت لھم امكاناتھم المادیة 

  .واالجتماعیة الدراسة في مدارس خاصة مكنتھم من اجادة اللغة االنجلیزیة محادثة وقراءة وكتابة
  

ً وغیر منصف بحق طلبة االطراف، والذي بات في حكم المؤكد ناھیك عن ان ھذا القرار ی عد مجحفا
  .اال اذا تم تدارك ھذا األمر االن ٢٠١٩- ٢٠١٨تطبیقھ في العام 

  
وتتلخص المسألة في إخضاع الطالب الراغبین في االلتحاق بكلیة الطب وطب األسنان في الجامعة 
األردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیھ لسنة تحضیریة إجباریة لجمیع الطلبة المقبولین یعقد 

عدد المحدد في نھایتھا امتحان ومن یحصل على اعلى العالمات في نھایة السنة التحضیریة ضمن ال
للقبول في الجامعتین سیتم قبولھ في كلیتي الطب وطب األسنان بغض النظر عن معدل الثانویة العامة 
وأما بقیة الطالب سیتم قبولھم في تخصصات أخرى حتى ولو نجحوا في امتحان السنة التحضیریة 

والبوادي،  القرى،(وھذا یفرض تحد جدید یضاف مشاق ومصاعب حیاة ابناء المناطق النائیة 
الذین لم یسعفھم الحظ في الدراسة في مدارس خاصھ لدیھا امكانیات كبیره ومتقدمة ) والمخیمات

  .تمكن طالبھا من اتقان اللغة االنجلیزیة بشكل كبیر
  

ومن المعلوم بمكان أن جلنا ابناء مدارس حكومیة مع التقدیر لھا ولھا دورھا الوطني في اعداد جیل 
ً بتدریس اللغة االنجلیزیة والمواد العلمیة في ھذه المدارس  مقتدر؛ اال ان ھناك ً ملحوظا تراجعا

باستثناء حاالت فردیة ال یقاس علیھا ، اذا فأن الفرصة في التعلیم والتعلم أضحت مختصرة وتخدم 
فئھ معینة بذاتھا غیر آبھة ممن بنوا احالمھم من الطالب واھالیھم ، وھذا یترتب علیھ اختصار فرص 

اسة في مجال الطب وطب األسنان البناء المدارس االكثر حظا وغالبیة ھذه المدارس في عمان الدر
  .وجمیعنا یعرف اسماءھا واقساطھا الشھریة التي تفوق دخل موظف لسنة كاملة

  
  واعتقد ان ھناك العدید من األمور یجب اخذ الحیطة والحذر عند التعاطي مع ھذا الموضوع؛

  
القول إن نظام القبول المبني على قبول اعلى الطالب الحاصلین على أعلى  في البدایة ال بّد من

المعدالت في الثانویھ العامھ في تخصصي الطب وطب األسنان لم یفشل بل على العكس فأن ھذا 
  .النظام قد أفرز أطباء یشھد لھم العالم بأمكانیاتھم وقدراتھم

  

  الساعةمدار 

 مقاالت
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م مطابقة الشروط لقبولھم، االلتحاق لجامعة ثانیا أن ھذا القرار سیفرض على الطالب في حال ت
دینار  ١٠٠دینار وجامعة البلقاء التطبیقیة وسعر الساعھ فیھا  ١٠٠الیرموك وسعر الساعھ فیھا 

ً وجامعة مؤتھ  ٨٥والجامعة الھاشمیة وسعر الساعھ فیھا  ً بینما سعر الساعھ في  ٧٥دینارا دینارا
ً وسعر الساعة ٤٠الجامعة األردنیة  ً وفي  ٣٦في جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیھ  دینارا دینارا

  .ھذا استغالل ألوضاع الطالب المادیة
  

من الممكن أن یواجھ طالب المدارس الحكومیة صعوبات في اللغھ االنجلیزیھ في السنة األولى : ثالثا
وره كبیره وبالتالي ولكن في السنة الثانیة وما تلیھا یتقن الطالب اللغھ االنجلیزیھ بص) التحضیریة(

یحصلوا على اعلى المعدالت السنویة وكیف ال وھم من حصلوا على اعلى المعدالت في الثانویھ 
العامھ ولكن المشكلة ھنا أن قبول الطب وطب األسنان في السنة التحضیریة یكون على أساس 

رسوا في مدارس االمتحان الذي یعقد في نھایة السنة التحضیریة وفي ھذا میزة للطالب الذین د
  .خاصة

  
حسب أالسس التي كانت معتمده قبل ھذا القرار ھو قبول اعلى طالبین في الثانویھ العامھ في : رابعا

كل محافظة في تخصصي الطب وطب األسنان ولكن أتى ھذا القرار لیحرم ألمتفوقین في محافظات 
ھم بالدراسة في مدارس خاصة األطراف من میزة تفوقھم وجدھم واجتھادھم لصالح من انعم هللا علی

  .وفي البرامج االجنبیة
  

سیؤدي ھذا القرار إلى إلغاء المكرمات الملكیة السامیة في قبوالت الطب وطب األسنان ألن : خامسا
قبول المكرمة سیكون في السنة التحضیریة ومن لم یحصل على اعلى المعدالت في االمتحان الذي 

  .یقبل في تخصصي الطب وطب األسنان یعقد في نھایة السنة التحضیریة لن
  

ً لتطبیق قرار السنة التحضیریة على بقیة الجامعات فیما بعد  واخیرا اظن أن ھذا القرار سیكون تمھیدا
وفي ھذا استقواء على مناطق األطراف واكل لحقوقھم لصالح من مكنھم دخلھم المادي االلتحاق في 

ى عكس الكثیر واألغلبیة من ابناء ذوي الدخل المدارس الخاصة وبرامج الدراسة االجنبیة عل
المحدود بالقرى والبادیة والمخیمات والمناطق النائیة وفي ھذا كما اعتقد تقلیص فرص التحاقھم بكلیة 

  .الطیب فضال عن توجیھ التعلیم إلى أماكن معینة وحرمان اماكن اخرى منھا
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  أم السماق -زید عادل عارف أوتي  -
  
  ضاحیة االقصى -شاكر توفیق أبوغوش  -
  
  الجندویل –فتحیة محمد أحمد قطامش  -
  
  الزرقاء –محمد عبداللطیف علي أیوب  -
  
  الشمیساني –عائدة شفیق عطااهللا  -
  
  المدینة الریاضیة - زاھر عبداهللا أبوعامر  -
  
  العبدلي –أمل ابراھیم متري نصار  -
  
  الصویفیة –سونیا فائق جورج أبوخضر  -
  
  الشمیساني –صالح الدین عبدالوھاب خلیفة  -
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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في وزارة المالیة  الحسین ولجنة التقاعد وزراء في الحكومة السابقة یراجعون اللجان الطبیة في جبل
  .النھاء اجراءات التقاعد

  
  

تستعمل  السیارات الحكومیة التي یستخدمھا موظفون ممن ال یشغلون الدرجة العلیا ما زالت
   .لالغراض الشخصیة والخاصة

  
رئاسة استقالتھ من  مجلس نقابة المھندسین طالب النقیب السابق المھندس عبد اهللا عبیدات بتقدیم

علما ان مدة رئاسة . لمجلس االدارة بدال عنھ مجلس ادارة شركة المھنیة وتسمیة النقیب الحالي رئیسا
  العام الحالي عبیدات لمجلس االدارة تنتھي مع نھایة

  
العسكریین الخاص  مدرسة في وزارة التربیة و التعلیم شملھا مشروع مؤسسة المتقاعدین 300

بدعم من وزارة التخطیط والتعاون  نیة لطالب الصفین التاسع والعاشربالتدریب على التربیة الوط
  .للمتقاعدین العسكریین واإلستفادة من خبراتھم المشروع یھدف أیضا الى توفیر فرص عمل.. الدولي

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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المتخصصة باإلعالم والعالقات » بورسون كون أند وولف«أظھرت دراسة سنویة أعدتھا شركة 
العامة، أن الملكة رانیا العبدهللا، تحظى بأكبر عدد من المتابعین على موقع تویتر بین قادة العالم 

  .اسة، یتابع حساب جاللتھا اكثر من عشرة مالیین شخصالعربي، ووفقا للدر
  

 یرعى وزیر الزراعة رئیس مجلس إدارة مؤسسة االقراض الزراعي المھندس خالد الحنیفات ظھر
  .الیوم حفل افتتاح فرع المؤسسة في لواء ذیبان

  
ى روسیا أمجد العضایلھ أن تطویر العالقات االقتصادیة والثقافیة بین األردن أكد السفیر األردني لد

وروسیا، كان محور لقائھ أمس مع رئیس الجمعیة الروسیة لتنمیة العالقات مع دول الشرق األوسط 
  ایغور سبیفك، وكذلك بحث الفرص االقتصادیة وبناء شراكات بین القطاع الخاص في البلدین

  
وتجدر االشارة الى أن سعر . كلیوغرام البندورة یباع في محال بعمان الغربیة بدینارین واكثر

  .البندورة ارتفع بشكل جنوني خالل االسابیع الماضیة
  

استغرقت رحلة لسائق مركبة من دوار الیوبیل في شارع الجاردنز وحتى ضاحیة الرشید ظھیرة 
امس وبمسافة ال تزید عن ثالثة كیلو مترات ساعة وربع الساعة والسبب االختناقات واالزمات 

  .المروریة
  

المدیر التنفیذي للموارد البشریة في أمانة عمان حاتم الحنیطي القى امس محاضرة في جامعة العلوم 
اإلسالمیة العالمیة عن تجربة إدارة الموارد البشریة في األمانة ضمن دورة تعقدھا الجامعة في إدارة 

  .الموارد البشریة
  

قرر مجلس نقابة المحامین االردنیین ان یقوم المحامي المتدرب بحضور قضایا الصلح والبدایة 
بموجب إنابة من استاذه مرفقا بھا صورة عن قرار مجلس النقابة او كتاب امین السر، وبعكس ذلك 

  .قبل المحاكم حضوره أمامھالن ت
  

 صنارة الدستور
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تنظم بالتعاون مع قوى طالبیة من جامعة آل البیت " ذبحتونا"الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
بعد ظھر الیوم وقفة احتجاجیة أمام مبنى وزارة التعلیم العالي بعمان، للمطالبة بتوفیر مركز صحي 

وكان . عن توفیر التأمین الصحي للطلبة" تراجع"ا لما تقول الحملة إنھ داخل الحرم الجامعي، ورفض
طلبة الجامعة مؤّمنون بجمیع المستشفیات "ضیاء الدین عرفة قد رد بتصریح، أن . رئیس الجامعة د

  ".والمراكز الطبیة التابعة لوزارة الصحة دون أي معیقات
  

قرشا للكیلو،  ١٢٥ - ٩٠زارة الزراعة ارتفاع أسعار البندورة في السوق المحلي إلى ما بین بررت و
الحدث مؤقت وتقلیدي وال یتجاوز "بانتھاء موسم وبدایة موسم آخر ما بین الشفا والغور، وقالت إن 

  .، نافیة أن یكون ھناك تصدیر لمادة البندورة في الوقت الحالي"عدة أیام
  
بواسطة أداة حادة أمس بمنطقة مخیم الحسین بعمان، قبل أن یلوذ " نحرا"أقدم شخص على قتل آخر  

من مصدر أمني، فیما أصیب شخص آخر بطعنة " الغد"بالفرار ومعھ شخص آخر، وفق ما علمت 
ق سلم أحد المشاركین وفي وقت الح". خالفات عائلیة"بالبطن، وذلك في مشاجرة على خلفیة 

 .بالمشاجرة نفسھ لألجھزة األمنیة، التي فتحت تحقیقا بالجریمة

 زواریب الغد
  


