
 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 11203  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 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعـــــة األردنيــــة

 

 

 

 

 اإلعالم والعالقات العامة  دائرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21/9/1029:التاريخ                                                     خميسال: اليوم   



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 11203  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 

2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                

 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

 

 الصفحة

  أخبار الجامعة

والمياه  تقنيات المياه)انطالق أعمال المؤتمر الدولي الخامس 

 (العادمة في الحضارات القديمة

5 

انطالق أعمال ورشة العمل حول االتجاهات الثقافية واإلعالم في 

 األردنية"متوسطية في  -المنطقة األورو

6 

( الهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات)تخصصات في كليات 

 تحصل على االعتماد الدولي( األردنية)في 

5 

  شؤون جامعية

ر سلبا على جودة التعليم ألف طالب سيؤث 85قبول : ذبحتونا
 الجامعي

15 

 10 تنضم لنادي أفضل ألف جامعة عالمية" البلقاء التطبيقية"

 13 للمؤمن"التعليم الجامعي"لصالح "تأمينات التعطل"توقع سحب 

تطالب برفع معدالت القبول في التخصصات " المهندسين"
 الهندسية

11 

 15 قرارات مجلس التعليم العالي

ل بحث من المجلس تفوز بجائزة أفض« الهاشمية»ستاذة من أ
 البريطاني

12 

  مقاالت

 35 ول جامعامبيضينمهند . د/ الجامعات والقبول واألزمة المنتظرة

البلقاء التطبيقية تنضم لنادى الجامعات .. على خطى النهضة
 يونسنضال . د .أ/األفضل عالميا

33 

 30 وفيات

 33 زوايا الصحف

 المحتوى



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 11203  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 

3 

 

 

   

تقنيات المياه والمياه العادمة في الحضارات )انطالق أعمال المؤتمر الدولي الخامس 
(القديمة  

انطلقت اليوم أعمال  -سناء الصمادي

تقنيات المياه "مؤتمر الدولي الخامس ال

" والمياه العادمة في الحضارات القديمة

الذي تنظمه الجامعة األردنية ممثلة 

بمركز المياه والطاقة والبيئة بالشراكة 

في  IWA مع منظمة المياه العالمية

 .البحر الميت

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور وأكد مدير مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة األردنية رئيس 

خلدون شطناوي أن ُخمس سكان العالم يعانون من شح المياه التي تشكل تحديًا على األمن 

 .اإلنساني

لى أن المؤتمر جاء لُيكرس مواضيع ذات صلة تتعلق بتطور أنظمة المياه والمياه العادمة ومياه  وأشارا 

لتاريخ وحتى العصر الحديث، وللتعلم من تلك األنظمة الفيضانات في العالم منذ عصر ما قبل ا

لمواجهة التحديات المائية المتمثلة في التزايد السكاني واالستهالك الجائر للمياه الجوفية، والتغير 

  .المناخي

  

 أخبار الجامعة

 13/2/3512                      خميسال           وكالة األنباء السعودية -المدينة نيوز -عمون -أخبار األردنية -بترا 
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وقال شطناوي إن المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين يهدف إلى مناقشة البحوث العلمية المتعلقة في 

دارتها، وعرض التاريخ الزمني للمياه واألنظمة المائية عبر العصور وتأثير  مجال مصادر المياه وا 

التغير المناخي على مصادرها إلتاحة الفرصة للباحثين والمشاركين األردنيين إلعداد مشاريع مشتركة 

مجال مع نظرائهم من الباحثين العالميين، باإلضافة الى تشجيع التعاون بين المجتمع العالمي في 

 .موارد المياه في الماضي والحاضر والمستقبل

وأشارت نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات العلمية الدكتورة كفاح الجمعاني في كلمة ألقتها 

نيابًة عن األستاذ الدكتور رئيس الجامعة أن المؤتمر جاء ليسلط الضوء على مواضيع تتعلق بتطور 

لعادمة ومياه الفيضانات في العالم منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر أنظمة المياه والمياه ا

الحديث، حيث يشكل فرصة للباحثين لمعرفة التقدم العلمي في مجال مصادر الموارد المائية من 

 .خالل األبحاث التي ستعرض خالل جلسات المؤتمر

للمجتمعات، ما يهدد بأن يعيش ثلثا  وبينت أن مصادر المياه محدودة في العالم وتشكل تحديا كبيرا

في أزمة مائية  ناجمة  0208سكان العالم في البلدان التي تعاني من اإلجهاد المائي بحلول عام 

عن تزايد الطلب على الموارد المائية لتلبية االحتياجات اإلنسانية، إذا استمرت أنماط االستهالك 

ائر االقتصادية الناجمة عن عدم كفاية توفير المياه الحالية على هذا النحو، ما يعني أن تكون الخس

 .والصرف الصحي كبيرة

الدكتور أندريس إنجالكس دور المنظمة في إيجاد حلول  IWA وعرض ممثل منظمة المياه العالمية

 .للتحديات المائية في العالم من خالل الخبرة التي تربط خبراء المياه من جميع أنحاء العالم
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ولفت إلى أن المنظمة لديها عضوية تضم شركات المرافق والشركات الرائدة في مجاالت خدمات 

المياه وهندسة البنية التحتية واالستشارات، وتعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة 

  .التهديد المفروض على إمدادات المياه المستدامة بسبب التغير المناخي

مؤتمر في جلساته التقنيات القديمة للمياه والصرف الصحي في مختلف الحضارات، التي ويناقش ال

دارة المياه، لتطوير التقنيات الحالية والمستقبلية كما يتناول وكيفية . تعزز الممارسات المستدامة وا 

ئية، ويبرز تطوير وبناء الطاقات والقدرات المحلية في مجال اإلدارة والتنمية المستدامة للموارد الما

دور قطاع المياه على مر العصور في حياة المواطن وخدمة المجتمع المحلي من خالل نشر الوعي 

بين المواطنين وتعريفهم على مصادر المياه وسبل ترشيد استهالكها، فضاًل عن مناقشة سبل االرتقاء 

 .اسبةبقطاع المياه من خالل التشريعات والتنظيمات الالزمة وتحديد اآلليات المن

دولة للوقوف على التجارب والخبرات العالمية  02ويأتي الملتقى الذي يشارك فيه باحثون وعلماء من 

كما يعرض اإلنجازات الرئيسة .  واإلقليمية في مجال تكنولوجيا تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة

د . ارتها على مدار آالف السنينفي المجاالت العلمية ذات الصلة بتقنيات المياه والصرف الصحي وا 

ويشكل الملتقى فضاًء للحوار وفرصة لالطالع على التجارب العلمية في مجال اإلدارة والتنمية 

 .المستدامة للموارد المائية
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 -انطالق أعمال ورشة العمل حول االتجاهات الثقافية واإلعالم في المنطقة األورو
األردنية"متوسطية في  "  

انطلقت في  -سهى الصبيحي 

الجامعة األردنية الثالثاء أعمال 

ورشة العمل الدولية حول 

االتجاهات الثقافية ووسائل "

التغطية اإلعالمية : اإلعالم

المراعية للتعدد الثقافي والنوع 

االجتماعي في  المنطقة 

 ."متوسطية -األورو

بالتعاون مع  (UNIMED) تنظمها مؤسسة آنا ليند واتحاد الجامعات المتوسطية وتهدف الورشة التي

الجامعة األردنية وبدعم من االتحاد األوروبي على مدار ثالثة أيام، إلى مناقشة الطريقة التي تطورت 

بها المفاهيم بين األوروبيين وسكان جنوب وشرق المتوسط نتيجة للهجرة وموجات اللجوء وصعود 

 .الشعبوي وظواهر التطرف العنيفالخطاب 

وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد مجدوبة  وعي الجامعة واهتمامها بقضايا التعدد الثقافي 

مشيرًا إلى تبنيها العديد من المساقات في مجال . والتسامح الثقافي والتواصل والتفاعل الثقافي

لثقافة والتنوع الثقافي، باإلضافة إلى مساقات إلزامية الدراسات الثقافية والمساقات التي ُتعنى بفهم ا

 .أخرى حول الحضارات اإلنسانية والتفاعل بين الثقافات لطلبة كلية اللغات األجنبية

  

 13/2/3512                                                  خميسال                     طلبة نيوز -  المدينة نيوز -  أخبار األردنية 
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بدوره، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة آنا ليند الدكتور نبيل الشريف أن اللقاء يهدف إلى بناء جسر 

ساط األكاديمية والمجتمع المدني للعمل معًا من أجل تعزيز الحوار متواصل بين وسائل اإلعالم واألو 

 .والتعاون في المنطقة

وأشار الشريف في كلمته االفتتاحية إلى أن ورشة العمل تسعى إلى االستفادة من النتائج البحثية التي 

لمحاربة  0205متوسطية  -تم نشرها ضمن تقرير آنا ليند التجاهات الثقافات في منطقة األورو

 .الصور النمطية وبناء الثقة والتفاهم المتبادل في المنطقة

رئيس اتحاد الجامعات المتوسطية مارسيلو سكاليسي أكد خالل الجلسة االفتتاحية أهمية برامج 

الحراك األكاديمي الدولي والتواصل والتعاون في خلق الوعي الثقافي ومكافحة القوالب النمطية القائمة 

 .وع االجتماعيعلى الن

ومن المتوقع أن الندوة التي يشارك فيها  إعالميون وأكاديميون وممثلون عن المجتمع المدني أن 

" آنا ليند"تحقق عددًا من النتائج أبرزها المساهمة في تسهيل فهم النتائج البحثية المتضمنة في تقرير 

م للقضايا متوسطية لتبادل المعلومات حول تغطية اإلعال -وتحديد منهجية إلنشاء شبكة أورو

 .المشتركة بين الثقافات والصور النمطية القائمة على النوع االجتماعي في وسائل اإلعالم المختلفة
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تحصل ( األردنية)في ( الهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات)تخصصات في كليات 
  على االعتماد الدولي

 

وال تزال الجامعة  -فادية العتيبي

األردنية متصدرة المشهد، ومحدثة 

الفرق، بعد أن شكلت من جديد عالمة 

فارقة في مسيرة التعليم العالي األردني، 

وتحقق السبق في عدد جديد من 

اإلنجازات التي مكنتها من ترسيخ 

التعليمية واألكاديمية والعلمية  مكانتها

على خارطة التعليم العالي، وتتخذ 

موقعا متقدما ضمن قائمة التصنيفات العالمية بين مثيالتها على المستوى المحلي واإلقليمي 

 .والعالمي

ا العلوم، والهندسة، والملك عبد اهلل الثاني لتكنولوجي)جهود بذلها األكاديميون واإلداريون في كليات 

تقاسموها بمنتهى االنسجام وحس المسؤولية وصوال إلى الهدف المنشود في الحصول ( المعلومات

 Accreditation) على االعتماد الدولي من قبل مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا األمريكي

Board for Engineering and Technology) (ABET)  التي تشكل واحدة من أعرق شهادات

لعالمية، بعد أن استوفت هذه الكليات الشروط والمتطلبات الالزمة لنيلها، األمر الذي االعتماد ا

 .سينعكس إيجابا على مكانة الجامعة المتفردة على الصعيد المحلي والدولي

 13/2/3512                                                  خميسال                                     القلعة نيوز -  15ص الرأي  
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ففي كلية الهندسة، حصلت أربعة برامج أكاديمية تطرحها الكلية على االعتماد الدولي من قبل 

لبكالوريوس في الهندسة المدنية، وبرنامج البكالوريوس في الهندسة الصناعية برنامج ا)المجلس هي 

 .(وبرنامج البكالوريوس في هندسة الحاسوب و برنامج البكالوريوس في هندسة الميكاترونكس

قسم الفيزياء )في حين حققت كلية العلوم إنجازًا نوعيًا عالميًا بحصول قسمين من أقسام الكلية وهما 

على االعتماد الدولي من قبل هيئة االعتماد األمريكي للعلوم ( الجيولوجيا البيئية والتطبيقية وقسم

، لتكون بذلك من أوائل الجامعات الدولّية التي (ABET) ، التابع لـANSAC التطبيقية والطبيعية

 .تحصل على هذا االعتماد

 فبعد أن حازت على االعتماد الدولي من قبل أما كلية الملك عبد اهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات،

(ABET)  (بكالوريوس أنظمة المعلومات الحاسوبية)و( بكالوريوس علم الحاسوب)لبرنامجي  ،

تكنولوجيا معلومات )تمكنت أخيرا من اعتماد برنامج البكالوريوس الثالث الذي تطرحه في تخصص 

المعلومات في األردن تنفرد بالحصول على ، لتكون بذلك أول كلية متخصصة بتكنولوجيا (األعمال

 . (ABET )االعتمادية لجميع برامج البكالوريوس التي تطرحها من قبل

وفي تصريحات صحفية لهم، أعرب عمداء الكليات عن مدى سعادتهم واعتزازهم بهذا اإلنجاز الذي 

والمهنية، أفضت في  يشار إليه بالبنان، والذي جاء نتاج آلية عمل مدروسة نفذت بمنتهى الجدية

الجامعة ( بأم الجامعات) نهاية المطاف إلى تحقيق هذا اإلنجاز، وقد خرج بصورة مشرفة تليق 

 .األردنية

وقال عميد كلية الهندسة الدكتور علي أبو غنيمة، إن حصول الكلية على االعتمادية ألربعة من 

ة ركزت على إجراء تقييم شامل لجملة برامجها لم يكن باألمر الهّين وقد جاء حصيلة جهود مخلص

المعايير والسياسات التي يشترط تحقيقها للحصول على االعتماد، ومن هذه المعايير  الخطط 
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الدراسية ووصف المواد الدراسية، وطرق تدريسها، والبنية التحتية للكلية من قاعات ومختبرات، 

هم األكاديمية، والخدمات التي تقدم للطلبة، ومستوى أعضاء الهيئة التدريسية ومؤهالتهم العلمية ورتب

 .ومستوى الطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة أو ممن تخرجوا وتقييم أدائهم في سوق العمل

اتخذت على عاتقها وضع وتطوير معايير عالية الجودة للتعليم الهندسي  (ABET)وأضاف أن هيئة

ة األربعة السابقة الذكر اعتمادا كامال لست عاًما، وقد منحت  برامج الكلي( 58)منذ أكثر من 

 .سنوات، وهي المدة األقصى لالعتماد وفق تقرير نتائج االعتماد التي وردت  رسميا

وأوضح أبو غنيمة أنه وبهذا اإلنجاز النوعي، تكون برامج سبعة أقسام في كلية الهندسة قد حققت 

تعليم الهندسي، وُتعامل شهادات خريجي هذه األقسام أحد أهم معايير االعتماد الدولية المعتمدة في ال

حصلت ثالث برامج  0202مثل أي شهادة في جامعة أمريكية معتمدة، مشيرا إلى أنه وفي عام 

البكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والبكالوريوس في )أخرى هي 

 .(ABET ) الدولي من قبل على االعتماد( الهندسة الميكانيكية

في حين، قال عميد كلية العلوم الدكتور فؤاد كتانة، إن إدارة الكلية وضعت موضوع االعتماد على 

سلم أولوياتها من أجل التطوير والتميز، حيث بذلت كافة كوادرها المعنية جهوًدا كبيرة للحصول على 

من خالل المراجعة وتبنت منهجّية واضحة لتحقيق متطلبات جودة عملية التعّلم . هذا االعتماد الدولي

كما تّم تشكيل لجان استشارية في أقسام الكلية تتكون من ممثلين عن الصناعات . والتقييم المستمر

المحلية والنقابات والشركات الحكومية والخاصة المختلفة وجهات التوظيف والخريجين لمراجعة 

 .أهداف هذه األقسام ومخرجاتها التعليمية لتلبية حاجة السوق المحلي

وأضاف كتانة أّن هذا االعتماد سيحّقق اعترافًا دوليًا بجودة البرامج المعتمدة في الكلية، وهو ما يعزز 

عمليات التقييم الذاتي والتحسين المستمر لعملية جودة التعليم، األمر الذي يدفع بالكلية على المضي 
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ألخرى حيث سيكون هنالك زيارة قدما في استكمال متطلبات الحصول على االعتماد الدولي لألقسام ا

 .لقسمي الكيمياء والعلوم الحياتية في شهر تشرين الثاني من هذا العام ( ABET ) لوفد

ُتعنى في تطوير معايير عالية الجودة للتعليم الجامعي، قد منحت  ( ABET) وأكد كتانة أن 

، 0208صى لالعتماد وحتى العام برنامجي الفيزياء والجيولوجيا اعتمادا لستة سنوات وهي المدة األق

وهذا اإلنجاز النوعي العالمي المرموق يعكس مدى تحقيق أهم معايير االعتماد الدولية في هذين 

القسمين، حيث سُتعامل شهادات خريجي هذين القسمين مثل تلك الصادرة عن جامعة أمريكية 

 .معتمدة

نولوجيا المعلومات الدكتور أمجد هديب تطلعات إلى ذلك، أكد عميد كلية الملك عبد اهلل الثاني لتك

الكلية المستمرة نحو التميز والتفرد ومواكبة تغيرات العصر، فهي تثابر على الدوام إلحداث ثورة 

تكنولوجية ومعرفية من خالل إعداد كوادر تعليمية قادرة على المنافسة في سوق العمل، وتوفير برامج 

     .م في مواكبتها لكل ما يستجد في عالم تكنولوجيا المعلوماتأكاديمية ومختبرات مجهزة، ما يسه

، جعلها تحتل ( ABET) وقال إن اعتماد كافة برامج البكالوريوس التي تطرح في الكلية من قبل

المرتبة األولى بين مثيالتها من كليات تكنولوجيا المعلومات المحلية، وتوازي العالمية أيضا بعد أن 

امج معتمدة عالميا، مؤكدا أن هذا االعتماد يشكل رصيدا إضافيا يسجل في تاريخ أضحت هذه البر 

إنجازات الكلية الحافل، ويدفع بها إلى مراتب متقدمة في قائمة التصنيفات العالمية ومشيرا إلى 

ضمن أفضل الجامعات العالمية في التخصص الدقيق ( 282-220)حصول الكلية على المركز

العالمي، بعد أن كانت تحتل  QS حسب تصنيف" ة المعلومات الحاسوبيةعلم الحاسوب وأنظم"

 .العام الماضي في التصنيف ذاته( 282-220)المركز 

االعتمادية الدولية أكسبه أعلى ( تكنولوجيا معلومات األعمال)وأضاف هديب أن منح  برنامج 

، ومتطلبات الطامحين في إكمال معايير الجودة العلمية التي تتناسب ومتطلبات سوق العمل من جهة
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التي تضمن في أن يكون  المنتج  (ABET) دراساتهم العليا من جهة أخرى، وهنا تكمن قوة  الـ

التعليمي أال وهو الطالب، قادرا على العمل ضمن المعايير التي وضعها مجلس االعتماد، األمر 

 .يا العالميةالذي سيرّوج لخريجي الكلية  للعمل في كبرى مؤسسات التكنولوج

مسيرة التميز لن تتوقف عند هذا الحد بحسب هديب الذي أشار في حديثه، وضمن تطلعات الكلية  

المستقبلية، إلى عزمها على استحداث برامج جديدة  تواكب آخر المستجدات التكنولوجية، حيث 

أمن )و( ات علم المعلوم)يجري العمل حاليا على إعداد ثالثة برامج بكالوريوس في تخصصات 

 (.الذكاء االصطناعي)، (المعلومات
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 ألف طالب سيؤثر سلبا على جودة التعليم الجامعي 85قبول : ذبحتونا

أن قرار مجلس التعليم العالي بقبول « ذبحتونا»بة اكدت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطل

 .طالبا وطالبة على قوائم  القبول الموحد، سوف يؤثر على جودة التعليم الجامعي 85008

وأكدت الحملة أن مجلس التعليم العالي خرج  دون أن يوضح آلية معالجة السلبيات الناتجة عن 

ل عدم قدرة السواد األعظم من الجامعات الرسمية اتخاذه قراًرا بقبول هذه األعداد الضخمة، في ظ

على استيعاب هذه األعداد، وعدم وجود البنية التحتية والخدمات اللوجستية القادرة على استيعابهم، 

وفي ظل النتائج التي سيحدثها هكذا قرار على صعيد جودة التعليم ومخرجاته وبما يتناقض مع ما تم 

 .لتنمية الموارد البشريةطرحه في االستراتيجية الوطنية 

ولفتت ذبحتونا، إلى أن معظم الجامعات الرسمية، ال تلتزم بمعايير االعتماد العامة من حيث البنية 

التحتية والكادر األكاديمي، والخدمات اللوجستية، حيث وصل األمر في بعض الجامعات إلى درجة 

رونها واقفين، إضافة إلى النقص عدم وجود مقاعد كافية للطلبة في المحاضرات ما يجعلهم يحض

ونوهت الحملة إلى أنه في ظل هذا الواقع المرير للجامعات الرسمية، فإن .الكبير في الطاقم التدريسي

قرار مجلس التعليم العالي بهذه الزيادة التاريخية والفلكية ألعداد المقبولين، ستسهم بالمزيد والمزيد من 

ولفتت الحملة إلى أن المخرج الوحيد لهذه المشكلة .ت الجامعاتتدمير جودة التعليم العالي ومخرجا

الناتجة باألساس عن نتائج التوجيهي ، يكمن بوقف القبول على البرنامج الموازي، وذلك لعدم توفر 

البنية التحتية القادرة على استيعاب المزيد من الطلبة، وذلك بالتوازي مع زيادة الدعم الحكومي 

 .لتعويضها عن تراجع إيراداتها بسبب وقف البرنامج الموازيللجامعات الرسمية 

 شؤون جامعية ومحلية

 13/2/3512                                     خميسال                           0ص األنباط  – االلكترونيالدستور 
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 عالمية تنضم لنادي أفضل ألف جامعة "البلقاء التطبيقية"

تصنيف التايمز  انضمت جامعة البلقاء التطبيقية إلى نادي األلف جامعة األفضل في العالم حسب 

اإلنجاز عالمة فارقة على خارطة   سرور الزعبي هذاواعتبر رئيس الجامعة الدكتور عبدااهلل. العالمي

وقال الزعبي الى الراي إن الجامعة كانت في سباق مع الزمن لتنفيذ الرؤى  .التعليم العالي األردني

سنوات تمكنت الجامعة من تسجيل  2وأضاف انه خالل  .إعادة األلق للجامعات األردنية الملكية في

 0222توج مساء أمس بدخول جامعة البلقاء التطبيقية نادي أفضل  حضور في التصنيفات العالمية،

 العالم جامعة على مستوى
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 للمؤمن"التعليم الجامعي"لصالح "تأمينات التعطل"توقع سحب 

هم توقع الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، موسى الصبيحي، أن ُيقِبل المؤمن علي

األردنيون المشمولون بتأمين التعطل على السحب من أرصدتهم في صندوق التعطل، بعد إقرار 

قانون الضمان االجتماعي مادة جديدة تسمح للمؤمن بأن يسحب رصيده في تأمين التعطل لتعليم 

على أبنائه، مرجحا أن تصل قيمة المبالغ المسحوبة خالل الشهرين اللذين يتليان المصادقة الملكية 

 .مليون دينار 52إلى  82القانون من 

وبين الصبيحي، أن التعديالت التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان االجتماعي 

تسمح للمؤمن عليهم األردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل بالسحب من أرصدتهم الخاصة 

ي ألبنائهم، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة بهذا التأمين لغايات تمويل التعليم الجامعي والمهن

 .الطبية لهم وألفراد أسرهم

ألف مؤمن عليه من الذكور تتراوح  0.68ألف مؤمن عليه أردني من ضمنهم  01وكشف عن وجود 

عامًا  88إلى  28ألف من اإلناث تتراوح أعمارهن بين  068عامًا، فيما  2.إلى  28أعمارهم بين 

دينار، كاشفًا عن أن الرصيد  0822حساب التعطل عن العمل على  يزيد رصيد كل منهم في

 .مليون دينار 22اإلجمالي لهؤالء يصل إلى حوالي 

مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، انتقد هذه المادة وأكد أن الرصيد الموجود في صندوق 

ندوق موجود لهذه الغاية، التعطل يجب أن يتم المحافظة عليه لحاالت فقدان الوظيفة، مبينا أن الص

 .وصرفه لغايات أخرى يحيد عن هدف وجوده

 13/2/3512                                                  خميسال                                                             3ص الغد 
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أبو نجمة يرى أن الحل كان يجب أن يكون بإيجاد سياسات فعالة لرفع مستويات األجور، وبشكل 

يجاد بدائل  خاص الحد األدنى لألجور بما يضمن تغطية احتياجات العامل وأسرته في حياة كريمة، وا 

نفسه من خالل استثناء فئات وحاالت خاصة من هذا اإللغاء، ومنهم ذوو عادلة في قانون الضمان 

 .األجور المنخفضة، وذوو المسؤوليات العائلية، والعاملون في أعمال خطرة ومرهقة

ويرى أبو نجمة، أنه كان األجدى إصالح شروط تأمين التعطل عن العمل بحيث يصبح تأمينًا فعااًل 

ف عليها دوليًا، حيث إن تأمين التعطل الذي يفترض فيه أن يشكل ضد البطالة وفق الشروط المتعار 

ضمانة لمن يفقد عمله وبديال فعاال لالستقرار الوظيفي الذي يبحث عنه كل مواطن، لم ينجح في 

تحقيق ذلك ألنه ببساطة اعتبر أن االستحقاقات التي يستوفيها المتعطل عن العمل خالل فترة تعطله 

عند وصوله سن تقاعد الشيخوخة، وهو أمر يفقد هذا التأمين فعاليته مخصومة من استحقاقاته 

وحيويته في توفير األمان الوظيفي للعاملين عند تعطلهم ويؤدي إلى تفضيل المتعطل التوجه نحو 

 .التقاعد المبكر كبديل أكثر أماناً 
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 تطالب برفع معدالت القبول في التخصصات الهندسية" المهندسين"

وجهت نقابة المهندسين األردنيين مذكرة الى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي 

الدكتور وليد المعاني، طالبت فيها بضرورة رفع معدالت القبول في الجامعات بشكل رسمي في 

ين المتزايدة، التخصصات الهندسية، للسيطرة على االعداد الهائلة من الطلبة وضبط اعداد الخريج

 .في ظل ندرة فرص العمل للمهندسين مقارنة بباقي التخصصات

وأكدت نقابة المهندسين أنها قامت وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم 

، تبين من خاللها وجود 0201العالي بعمل دراسة للتخصصات الهندسية وحاجة سوق العمل لعام 

افة التخصصات الهندسية وتفرعاتها، قابله ازدياد في نسب البطالة نتيجة ارتفاع اعداد اشباع في ك

 .الخريجين والطلبة على مقاعد الدراسة

ودعت النقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ضرورة التعاون في ذلك المجال خدمة 

 .ق العمل محليا وعربيا واقليمياللمهندسين في ظل تراجع فرص التدريب والتوظيف واغالق اسوا

وعلى صعيد متصل، خاطبت النقابة كافة الجامعات االردنية الحكومية والخاصة لتخفيض اعداد 

 .المقبولين في التخصصات الهندسية والتوقف عن فتح تخصصات جديدة في الجامعات
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 قرارات مجلس التعليم العالي

برئاسة الدكتور وليد المعاني وزير التعليم العالي ناقش مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها 

والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي أعداد الطلبة المقترح قبولهم على البرنامج العادي لدرجة 

ووافق المجلس على قبول 0201/0202امعي البكالوريوس في الجامعات األردنية للعام الج

طالبًا وطالبة على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس في الجامعات األردنية الرسمية ( 85008)

والذي يشمل طلبة الثانوية العامة في الدورة العامة والدورة التكميلية  0201/0202للعام الجامعي 

شهادة الثانوية العامة من السنوات السابقة،  المخصصة لحملة%( 8)باإلضافة إلى  0201لعام

للمقاعد المخصصة ألبناء العشائر في %( 02)المخصصة للطلبة األردنيين المغتربين، و%( 8)و

مدارس البادية والمدارس ذات الظروف لخاصة، وعدد من المقاعد المخصصة ألبناء األردنيات 

امة، وعدد من المقاعد لحملة الشهادات المتزوجات من غير األردنيين الحاصلين على ثانوية ع

االمتحان )األجنبية، وعدد من المقاعد للطلبة الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة 

من جانٍب آخر وافق المجلس على إجراء مناقالت الطلبة .في العام الحالي واألعوام السابقة( الشامل

حد الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية الذين سيتم قبولهم ضمن قوائم القبول المو 

من تخصصات ذات معدل تنافسي أعلى إلى تخصصات  0201الدورة العامة والدورة التكميلية لعام 

مساوية أو أدنى في المعدل التنافسي في نفس الجامعة أو فـي أي جامعة أخرى وضمن الشواغر 

الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي بإجرائها بعد صدور نتائج المتوفرة وتكليف وحدة تنسيق القبول 

من خالل البرمجية التي تم إعدادها لهذه  0201القبول الموحد للدورة العامة والدورة التكميلية لعام 

كما وافق المجلس لجامعة مؤتة على تغيير على تغيير مسمى برنامج الماجستير بتخصص ."الغاية

 (".إدارة الصحة العامة)يصبح برنامج الماجستير بتخصص ل( الصحة العامة)
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 بجائزة أفضل بحث من المجلس البريطاني تفوز« الهاشمية»استاذة من 
 

حصلت االستاذ المشارك الدكتورة شذى أحمد رضوان أبو خفاجه، من قسم الهندسة المعمارية  في 
الشرق  من المجلس البريطاني ألبحاث 0201الجامعة الهاشمية على جائزة أفضل بحث لعام 

(CBRL ) في البحث الذي شاركت فيه كباحث رئيسي مع الدكتورة رهام مقدادي من جامعة االمارات
التي  Contemporary Levantالعربية المتحدة، وسيقوم المركز البريطاني بنشر البحث في مجلة 

في  العالمية، وتكريم الباحثين من خالل حفل ُسيقام Francis and Taylorتصدر عن دار نشر 
 .العاصمة البريطانية لندن في كانون الثاني القادم

 
وذكرت الدكتورة أبو خفاجة بأن البحث يتناول النظريات والممارسات المتعلقة بالتراث الحضاري 
وتطورها في العالم العربي بشكل عام واالردن بشكل خاص مع التركيز على التاريخ االستعماري لهذه 

 .الي الحاضر والذي يلعب فيه المجتمع المحلي الدور االبرزالممارسات والواقع النيوليبر 
 

خالدي  -يذكر بان الدكتورة أبو خفاجة تشارك بمجموعة من المشاريع الممولة من قبل مؤسسة نيوتن
البريطاني، منها مشروع  Arts and Humanities Research Councilالبريطانية بالتعاون مع 
ت اولى ورشات عمله في عّمان في تموز الماضي والذي عقد Durhamمشترك مع جامعة 

وبمشاركة من قبل طالب في قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الهاشمية كمهندسين مهتمين 
بالحفاظ على التراث وحمايته بالطرق االحدث المتاحة في مجال هندسة العمارة وهما المهندسة صفاء 

 جودة والمهندس احمد الدف
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 الجامعات والقبول واألزمة المنتظرة
 مهند مبيضين. د

 
الجامعات الرسمية ستقبل هذا العام أكثر من خمسين ألف طالب بنظام القبول الموحد، 
هذا غير القبول على البرامج األخرى، وغير الذين سيقبلون في الجامعات الخاصة، 

ل إلى اكثر من سبعين ألف طالب سيجدون أنفسهم على ومعنى ذلك أن القائمة قد تص
 .مقاعد الدراسة ومن ثم التخرج بعد اربع سنوات لينضموا إلى قوائم البطالة

معنى هذا أن التوجه نحو التعليم المعني لم يحقق المطلوب، وأن هناك فشال في خطة 
قطاع العام والتشغيل، الموارد البشرية التي وضعت، لرسم معالم إدارة القوى البشرية في ال

ومعنى الزج بهذه ألرقام في الجامعات ترحيل أزمة لتنفجر في المستقبل بصيغة مشكالت 
 .اجتماعية مقبلة لالسف

المسؤولية في هذه االرقام أنها جاءت نتيجة لنتائج الثانوية العامة لهذا العام، والتي أتت 
كل خطط تطوير التعليم والجودة  بالكثير من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة، فاحالة

واالعتماد إلى التجميد، وذلك ما عكسه قرار هيئة االعتماد في رفع الحظر عن القبول 
 .وفتحه على مصراعيه

الجامعات الخاصة ستربح وتفرح وهذا الموسم يمثل فرصة لمن تراجع اعداد طلبتها منها 
حتية وعلى قدرات المدرسين وهو بالزيادة، واما الحكومية فستواجه ضغطا على البنية الت

ذا ما  امر سينعكس سلبا على مخرجات التعليم المتردية أصال في العام والخاص، وا 
نظرنا بعمق لوحدنا أننا أمام تحد كبير ومثير لألسئلة عن مصير الخطط التي توضع، 

 مقاالت 
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والتعليم  كما يثير األسئلة المشروعة عن نتائج الثانوية العامة التي لم تُرق لوزير التربية
 .لكنه لم يعلن موقفه منها مباشرة

ستشهد الجامعات الخاصة ضغطا كبيرا ولسوف تكثر المشاكل واألعمال السلبية ويتراجع 
التعليم، ولن يكون بمقدور أحد إصالح الحال الذي سوف يتطور إلى مزيد من التعقيد 

ابلة للتطبيق في ظل غياب الدعم الحكومي عن الجامعات وغياب الخطط والبرامح الق
هذا مع وجود الكثير من الدراسات القطاعية المتخصصة والتي ال يستفاد منها كثيرا إال 

 .في حدود ضيقة
أمام العام الدراسي الحالي فرصة تاريخية لكي نحدث مراجعة للواقع التعليمي وللتحديث 

 .في البرامج والخطط كي ال نكرر على آالف اللطلبة دروسا من القرن المنصرم
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 البلقاء التطبيقية تنضم لنادى الجامعات األفضل عالميا.. على خطى النهضة
 
 

 د نضال يونس. أ
 
اثنان وعشرون عامًا مضت على انشاء جامعة البلقاء التطبيقية منذ ان صدرت االرادة الملكية 

لتضع اللبنة االولى ألول جامعة تطبيقية فى االردن تعنى بالتعليم  .011اب عام  00ية فى السام
التقني والتطبيقي وتشرف على كليات المجتمع التى انضوت تحت مظلة جامعة البلقاء التطبيقية فى 

ه، جهد غير مسبوق ليأتي المنتج كبيرا، وهو اول دمج فعلي بين كليات المجتمع بعد أن كانت مشتت
مكانات شحيحة، غير أن اإلرادة  ولم تكن الطرق سهلة في ظرف تاريخي، واقتصادي معقدين، وا 

 ..والتصميم، والهدف األسمى تغلبت على كل العقبات
ادارة جامعة بال اسوار وطموح بال حدود، يحتاج الى طاقات بشرية متحفزة للعمل وقيادات متميزة، 

نما هي تفاعل مستمر مع االخرين للعمل والبناء، وطالما االبداع والريادة ليست حالة ع ابرة، وا 
واإليمان أن المسؤولية ليست فرض كفاية بل هي شعور متالزم مع الواجب ، وأننا جميعا يد واحدة 
فى سبيل رفعة الوطن ونهضته، وفريق واحد نعمل بنفس االتجاه لتحقيق اهدافنا وطموحاتنا فالنتائج 

 ..مضمونه
 

ات متعددة على جامعة البلقاء، من المشيدين والبناءين الى المحدثين والمطورين، لكن لقد تعاقبت ادار 
ادارة اليوم هي اإلضافة الكبيرة في مشروع التنمية المستدامه، فهى من أدخل الجامعه في عضوية 

 فالتوسع فى التعيين واالبتعاث. جامعه االفضل فى العالم" االلف"النادي االشهر فى العالم نادى 
نشاء الحدائق والساحات، يحتاج عقول متفتحه وطاقات بشرية متوقدة تستطيع االنتقال  وبناءالكليات وا 
دارية، وتخطيط استراتيجي؛ ألن موقع الجامعه وامتدادها  بنا إلى العالم األول وفق منهجية علمية وا 

 ..العالميةعلى رقعة الوطن وطاقاتها البشرية يمنحها الفرصة بتخطي الدوائر الضيقة إلى 
والفرص التعليمية والتدريبية المتاحه فى جامعة البلقاء تنتج جامعًة بطاقات متميزة في تبني مجاالت 
المعرفة، التي أصبحت أهم ميدان السباق في تحفيز العقل، ولعل الخطط التي تبنتها الجامعه مؤخرا 
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راتيجيًا، تؤكد أن بناء اإلنسان ال في جعل التعليم المهني والتكنولوجي والذكاء االصطناعي هدفًا است
نما العمل المتواصل مع كسب المعارف وتوطينها  ..يخضع لألماني، وا 

وطننا اليوم يمر بمتغيرات جذرية ومنعطفات صعبه،نحن في صلبها، لكن ما ميز جامعة البلقاء انها 
االوضاع االقتصادية منفتحه على السوق االردني ومتطلباته واالنسان االردني وقدراته، ورغم صعوبة 

وضغوطها المتواصله، فإن مسيرة الجامعه مضت بعزيمة واقتدار كسلوك ونهج، وهذا ال يأتي من 
نما من خالل تعاون ووعي وثقه بالمستقبل، أي أن سالح الثقافة واالعتماد على  تشريعات وقوانين، وا 

ميزين اسهم فى تاهل جامعة الذات مع استراتيجيات قابلة للتنفيذ واعطاء الفرص للمبدعين والمت
 .البلقاءالتطبيقية لنادى االلف جامعة االفضل فى العالم على تصنيف تايمز العريق

ثالثة عقود في التأسيس، ثم البناء الشامل والتحديث، وما زالت الجامعه تمضى على الطريق 
شاء اهلل، فجامعة  الطويل، لكن ما يشفع لنا أن هذه القفزات العمالقه ستعطي ثمارها عما قريب ان

شابه كجامعتنا تزخر بالشباب المتحفز إلدارة الحاضر بعيون المستقبل، تفرض علينا أن نكون طليعة 
 .جامعات تسعى للمجد بآمال عريضة ومتفائلة

 ....مبارك هذا االنجاز الكبير وسلمت جامعة البلقا لنا وللوطن
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 مرج الحمام/ شاهان نيشان سركيس جهديان 

 ابونصير/ محمد ابراهيم محمد حسين ابو دلو  
 حمود/ غسان مروان سليمان الكعود الهلسه  
 الشميساني/ جيهان رشدي خيرو السعودي  
 المفرق/ حنا الخوري بطرس حداد  
 الهاشمية/ عصام دخيل سليمان المشاقبة  
 
 
 

«رحمهم هللا»

 وفيات

 الرأي
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  ،يفخر أحد وزراء الفريق االقتصادي بأنه خريج إحدى أعرق الجامعات األميركية

والتي اعتادت أن تخرج الكفاءات العالمية، في وقت يبدي مدراء الدوائر في وزارته 
الوزير ذاته يمنع العديد من . دنيةامتعاضهم كونهم من خريجي الجامعات األر 

 .موظفيه الوصول إلى جناحه
 

  وزير العدل الدكتور بسام التلهوني يسعى لتقليص مدة التقاضي في القضايا المالية
وذلك بتعديل إجراءات التقاضي فيها لتنتهي خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر 

آالف، تحت مسمى  2إلى بالنسبة للقضايا التي تتراوح قيمتها بين ألف دينار 
قالت إن هناك عدة ورشات عمل بهذا ” زواريب“مصادر  .النزاعات الصغيرة

الخصوص تمهيدا التخاذ إجراءات التعديل في عملية التقاضي، بما يصب في 
 .مصلحة المواطن والقضاء في آن واحد

 
  لقاء وزير الصحة سعد الجابر ومجلس نقابة األطباء الذي عقد أول من أمس

ثالثاء، اتسم بالسرية لدرجة أنهم رفضوا اإلدالء بأي تصريحات أو معلومات بشأن ال
ما دار باالجتماع بين الطرفين حول حوافز األطباء والمسمى الوظيفي، باستثناء ما 

قالت إن هناك ” زواريب“مصادر .أعلنت عنه النقابة بعد ساعات من اجتماعها
إلعادة الحوار بين الوزير الجابر ومجلس اجتماعا آخر مرجح أن يتم السبت المقبل 

 .النقابة قبل البدء ببرنامج تصعيد األطباء األحد المقبل
 

  رئيس أحد أندية الدرجة األولى لكرة القدم، طالب أندية األولى بسن تعليمات تمنع
الرئيس أشار إلى أن . األندية من التعاقد مع محترفين أجانب في الموسم المقبل

ى من المحترفين األجانب ال عالقة لهم باالحتراف، كاشفا عن الغالبية العظم
محترفين أجانب احترفوا في األردن بالمواسم الماضية وراحوا يمتهنون وظائف أخرى 

 .مثل بيع القهوة والشاي على الطرقات لتلبية حاجاتهم المعيشية

 لغد ا زواريب
 

 

 

 زوايا الصحف 


