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  33/43/3333التاريخ :                                                                   خميسالاليوم :     

 الصحفي اليومي التقرير
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 QS Arabتصنيفها األولى محليا والعاشرة عربيا في تصنيف  الجامعة األردنية تتسلم شهادة

 

أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( تسلمت الجامعة األردنية جائزة عن تصنيفها في المرتبة األولى محليا 

، وذلك في حفل أقيم في دبي اليوم، وتسلمه مندوبا عن رئيس QS Arabوالعاشرة عربيا في تصنيف 

دكتور نذير عبيدات، نائب الرئيس لشؤون الجودة واالعتماد الدكتورة إنعام خلف ونائب الجامعة ال

 الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي.

 

وفي معرض تعليقه على التصنيف، أكد عبيدات أن وصول األردنية لهذه التصنيفات يعد دليال على 

لعالمية المتميزة في التعليم األكاديمي والبحث العلمي سعيها الموصول لتكون في مصاف الجامعات ا

 ومأسسة العمل االجتماعي وخدمة المجتمع.

 

وأشار عبيدات إلى نتائج التصنيفات المتعلقة بالسمعة األكاديمية والسمعة الوظيفية لخريجيها، 

بداع وليكون وحرصها على تخريج طلبة بكفاءة عالية ليكونوا على قدر من المسؤولية والريادة واإل

لهم السمعة التي يشهد لهم فيها أرباب العمل على المستوى المحلي والعربي والعالمي، سيما وأن 

 الطلبة الذين يُقبلون في الجامعة األردنية هم في أغلب األحيان حاصلين على أعلى المعدالت.

 

ني المعرفة في كافة وتحدث عبيدات كذلك عما تركز عليه الجامعة بإجراء البحوث العلمية التي تب

التخصصات ويتم االستشهاد بها ألهميتها، فضال عن الدراسات المبنية على األولويات الوطنية 

 والعالمية.

 

وتطرق عبيدات أيضا إلى تميز أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهاداتهم من أفضل الجامعات 

نوع يسهم بأن ينهل الطلبة العلم على ومن مختلف الجنسيات وبتنوع يشهد له الداني والقاصي، وهو ت

أيدي كفاءات جاءت لهم بأفضل الخبرات من مختلف دول العالم والجسم الطالبي الذي يضم جنسيات 

 من معظم دول العالم ويساهم في نشر الثقافات بمختلف أصولها.

 

 

 

 

 

 الرأي // الغد أخبار األردنية
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 QSنية" تتقدم عربيا في عدد من معايير تصنيف "األرد

 

حافظت الجامعة األردنية على المرتبة العاشرة عربيًّّا واألولى  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

من الجامعات على مستوى الوطن  %5، واحدةًّ من أفضل QS Arab 2023محليًّّا في تصنيف 

 العربي.

 

الوطن العربي في عدٍد من المعايير، إذ أصبحت الّسادسة في  وتقّدمت الجامعة األردنية على مستوى

معيار السمعة األكاديمية، وحلّت سابعةًّ في معيار السمعة التوظيفية، والسادسة في معيار تأثير الموقع 

 اإللكتروني.

 

 333من أهم وأشهر التصنيفات؛ حيث يُفاضل بين أداء ما يُقارب من  QS Arabويُعدُّ تصنيف 

بية، ُمراعيًّا خصوصية المنطقة وظروفها، وذلك حسب المعايير التالية: السمعة األكاديمية جامعة عر

(، التعاون البحثي %45(، نسبة الطلبة ألعضاء هيئة التدريس )%33(، السمعة التوظيفية )03%)

 (، نسبة االستشهاد لعدد%5(، نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاملين لدرجة الدكتوراه )%43الدولي )

(، ونسبة األوراق البحثية المنشورة على %5األوراق البحثية المنشورة على قاعدة البيانات سكوبس )

(، ونسبة %5(، وتأثير الموقع اإللكتروني )%5قاعدة البيانات سكوبس ألعضاء هيئة التدريس )

 (.%3.5(، ونسبة الطلبة الدوليين )%3.5أعضاء هيئة التدريس الدوليين )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعالمي / الرأي 33/ بترا / الدستور / نبأ /  أخبار األردنية
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 "العتوم" تتسلّم جائزة أنور سلمان لإلبداع في دورتها الثانية

 

تسلّمت الّدكتورة في قسم اللغة العربية في كلية اآلداب في الجامعة  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

ة، رفقة الشاعر العماني األردنية الشاعرة مها العتوم جائزة أنور سلمان لإلبداع في دورتها الثاني

 حسن المطروشي، خالل حفل أقيم في الجامعة األمريكية في بيروت.

 

وتضّمن الحفل، الذي قّدمته الشاعرة واإلعالمية اللبنانية لوركا سبيتي، إطالق ديوان جديد لقصائد 

معة غير منشورة للشاعر اللبناني خليل حاوي. كما تضمن كلمة لدكتورة اللغة العربية في الجا

األمريكية في بيروت ُحسن عبود، أشادت فيها بأهمية الجائزة وأهدافها، وأكدت على الدور الهام الذي 

 تلعبه الجامعة األمريكية في بيروت في التعاون مع مؤسسة أنور سلمان الثقافية.

  

لمؤسسة كما تحدث عضو لجنة تحكيم الجائزة الكاتب والناقد اللبناني سليمان بختي عن األثر الهام 

أنور سلمان في دعم الثقافة العربية والمثقفين العرب، وأشاد بتجربة العتوم المميزة التي عّدها تجربة 

 رائدة على مستوى الوطن العربي.

  

من جانبه، رّحب مدير مؤسسة أنور السلمان لإلبداع نشأت السلمان بالشعراء الفائزين بالجائزة، 

ا التهنئة لهم ومؤكدا على ا  ستمرار المؤسسة في دعم الثقافة والمثقّفين.ُمقّدمًّ

  

وتحّدث رئيس لجنة تحكيم الجائزة الشاعر شوقي بزيع عن عمل لجنة التحكيم، وتال بيان الجائزة، 

الذي قال فيه إن العتوم استحقت الجائزة لما يتميّز به شعرها من مواءمة بين الثقافة والعمق باعتماده 

قنيات وعلى الضربات المباغتة للصور واالستعارات، لذا فإنه يبدو من على ليونة األوزان وسالمة الت

بعض نواحيه أقرب إلى الهدهدة األمومية ألحزان العالم وعذاباته من جهة، ولالنتشاء بمسراته 

وتشكُّالته الجمالية من جهة أخرى، وأضاف أن شعر العتوم اتّسم بحساسية عالية إزاء اللغة والحياة 

ي جارح بكيانها األنثوي وباحث عن فضاء أرحب وأكثر بهاء لمكابدات الذات واألشياء، وبوع

 األنثوية المجروحة التي تصبو إلى التكامل اإلنساني.

  

وألقت الدكتورة العتوم كلمة شكرت فيها القائمين على الجائزة وقرأت مجموعة من قصائدها. ويجدر 

، وجائزة التفرغ ٧١٠٢لتقديرية في األدب للعام بالذكر أنه سبق للعتوم الحصول على جائزة الدولة ا

ا. ٧١٠٢اإلبداعي من وزارة الثقافة للعام   أيضًّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / عمون  أخبار األردنية
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 "األردنيّة" تشهد انعقاد اللقاء التعريفي الدوري لمناقشة شؤون الجودة في الجامعة

 

ا اللقاء التعريفي  ُعقد في الجامعة -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( نذير ملكاوي  األردنيّة مؤّخرًّ

 الدوري مع نواب ومساعدي العمداء وضباط االرتباط لشؤون الجودة في جهات الجامعة المختلفة.

   

وجاء اللقاء بهدف التعريف بدور الحضور وأهميته في نشر ثقافة الجودة، وأهمية سياسات اإلحالل 

امعات والخطّة االستراتيجيّة الُمعتمدة لقادم األيّام، الوظيفي، مع تِبيان حيثيّات جائزة التميُّز للج

وإيضاٍح لكيفيّة إعداد الُخطط التّنفيذيّة وعمليّة التّدقيق الّداخلي، مع الحرص على االرتقاء بُكّل ما له 

 عالقة بالجودة.

  

ا مخ ا وقد قّدمت نائب الرئيس لشؤون الجودة واالعتماد الدكتورة إنعام خلف خالل اللقاء عرضًّ تصرًّ

عن جائزة التميُّز للجامعات، وعمد مدير دائرة ضمان الجودة الدكتور وائل األزهري إلى تقديم 

ا عن المعيار الخامس للجودة الُمختّص بـ"العمليّات والخدمات"، كما قام فريق  عرٍض مختصٍر أيضًّ

ت رئيسة من مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة بالتعريف بطبيعة عمل المركز، وتطرق

 شعبة التخطيط نجدة هياجنة إلى األهميّة الكامنة وراء وضع الخطتين؛ االستراتيجيّة والتّنفيذيّة.

  

واتّفق الحضور إثر اللقاء على نشر استبانة كمية ألخذ رأي الشركاء في الخطة االستراتيجية لألعوام 

از للخطط التنفيذية لكل ، وتزويد مركز االعتماد وضمان الجودة بتقرير نسب اإلنج3333-3337

جهة، بصورتين ورقية وإلكترونية، وتفعيل دور نواب ومساعدي العمداء في عملية التقييم والتدقيق 

التبادلي على أداء العمل في مختلف جهات الجامعة، وتخفيض األعباء على مسؤولي الجودة في 

الخاصة بالعمليات في جهات الجامعة، وضرورة حوسبة جميع السياسات واإلجراءات والنماذج 

الجامعة، وضرورة االنتهاء من تنظيم العملية األكاديمية واإلدارية في الجامعة بعد إعداد واعتماد 

 وتعميم السياسات واإلجراءات الخاّصة بُمختلف العمليّات.

  

لم يُتح  وفي نهاية اللقاء، فُتح باب النّقاش مع الحضور ليُردَّ على كافّة استفساراتهم وتوضيح كّل ما

 طرُحه خالل االجتماع.

 

 

 

 

 أخبار األردنية
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 ندوة في "األردنية" للتعريف بالفرص التعليمية واألكاديمية التي يقدمها المركز األمريكي لألبحاث

 

نظمت دائرة العالقات الدولية في وحدة الشؤون الدولية في الجامعة  –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

ندوة تعريفية بالفرص التعليمية واألكاديمية التي يقدمها المركز األمريكي لألبحاث األردنية 

 ، بعنوان: "جلسة تعريفية حول زماالت المركز األمريكي لألبحاث".(ACORوالدراسات الشرقية )

 

واستضافت الوحدة المدير المشارك في المركز الدكتورة "هيلين مالكو" وأمينة المكتبة سامية كفافي 

لحديث عن المنح والفرص التي يقدمها لدعم طلبة الجامعات في مراحل البكالوريوس، والماجستير، ل

 والدكتوراه، إضافة إلى األكاديميين والباحثين للدراسة وإجراء البحوث.

  

وجرى خالل اللقاء استعراض المنح الُمقّدمة من المركز للطلبة األردنيين، وهي: منحة السفر 

، وزمالة فريدريك وينجز التذكارية، (ASORين لحضور اللقاء السنوي )المخصصة لألردني

 وزمالتي راسيل وساوير التذكاريتين، ومنحة طالب الدراسات العليا األردنيين.

  

ويسعى المركز من خالل هذه المنح، حسب "مالكو" إلى تشجيع التعليم والتعلُّم ورفع مستوى المعرفة 

 قديمة والمعاصرة، خاصة في األردن.حول الدراسات شرق األوسطية ال

  

مؤسسة أكاديمية عالمية خاصة غير ربحية تشجع  (ACORوالمركز األمريكي لألبحاث الشرقية )

على البحث العلمي ونشر الدراسات في مختلف التخصصات مع التركيز بشكل خاص على دراسات 

 البحث األثري في المنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار األردنية
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عرض مسرحي توعوي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفى الجامعة 

 األردنية

 

ا  استضاف مستشفى الجامعة األردنية، اليوم -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ(  األربعاء، عرضًّ

مسرحيًّّا توعويًّّا حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قدمه الممثل األردني حسين طبيشات 

بشخصيته التي اشتُهرت باسم "العم غافل" وفرقته المسرحية، وذلك استكماالًّ للفعاليات التوعوية التي 

سرطان الثدي، بالتعاون مع قسم العمل ينظمها المستشفى منذ بداية شهر تشرين األول؛ شهر التوعية ب

االجتماعي في الجامعة األردنية والبرنامج الوطني لسرطان الثدي ومجموعة من الطالب المتطوعين 

 من الجامعة األردنية وجامعة البلقاء التطبيقيّة.

  

ورعى فعاليات العرض، مندوبًّا عن رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات نائبه لشؤون الكليات 

اإلنسانية الدكتور سالمة نعيمات، الذي أكد على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التوعوية التي يُشارك 

بها طالب الجامعات، لما لها من دور كبير في مساعدة السيدات وتشجيعهن على إجراء الفحص 

 المبكر عن سرطان الثدي.

  

مٍة ألقاها قبل بدء العرض، على ضرورة بدوره، أكد مدير عام المستشفى الدكتور جمال ملحم، في كل

ا على  التوعية بسرطان الثدي، الذي ما زالت ثقافة المجتمعات تخاف حتى من ذكر اسمه، مشّددًّ

ضرورة تصويب المفاهيم الخاطئة حوله وأهمية تشجيع السيدات على الكشف المبكر عنه وإجراء 

ا من سياسة المستشفى في تقديم الفحوصات الدورية الالزمة لذلك، ُمضيفًّا بأّن هذا الفع اليّة تُشّكل جزءًّ

ا بالدور الوطني في المشاركة بحمالت الفحص المبكر التي تُجرى في  التّوعية لُمرتاديها، والتزامًّ

 تشرين األول من كل عام، لما لها من أهمية في تعزيز التّوعية الصحيّة الُمقّدمة للمرضى والُمجتمع.

  

الثدي يختلف عن غيره من األمراض؛ فهذا المرض يخص المريضة  وأشار ملحم إلى أن سرطان

وأسرتها وعائلتها والمجتمع ككل، فالمرأة هي العمود الفقري وأساس األسرة، ويقع على عاتق 

ا مزمنًّا وليس مميتًّا.  المحيطين بها تقديم الدعم النفسي لها لمساعدتها في تخطي المرض بوصفه مرضًّ

  

قسم التواصل المجتمعي في البرنامج الوطني لسرطان الثدي رشا فخر الدين، من جانبها، بيّنت رئيس 

بأن رسالة هذا العام التي يتبنّاها البرنامج، وتحمل شعار "صورة للحياة.. افحصي"، موجهة لكل 

سيدة وصلت سن األربعين للتأكيد على أهميّة عمل صورة األشعة الماموجرام بشكل دوري، كما إنها 

د من أفراد المجتمع ليشجع من حوله من نساء إلجراء الفحوصات الدورية التي من رسالة لكل فر

 شأنها إنقاذ حياة شخص عزيز.

  

 / عمون أخبار األردنية
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وقّدمت رئيس قسم العمل االجتماعي في كلية اآلداب في الجامعة األردنية الدكتورة منال عنبتاوي 

تين األردنية، والبلقاء الشكر لجميع المشاركين في هذه الفعالية والطلبة المتطوعين من الجامع

التطبيقية ممثلةًّ بأستاذ علم االجتماع الدكتور حسين خزاعي، مؤّكدةًّ على أهمية إشراكهم في مثل هذه 

ا فاعلين في المجتمع وفي توعية المحيطين بهم.  النشاطات التي تعمل على تشجيعهم ألن يكونوا أفرادًّ

  

مل مسيرة داخل المستشفى باللباس الوردي حاملين يُذكر بأن مجموعة من الطلبة المتطوعين قاموا بع

 البالونات الوردية، لتشجيع السيدات على إجراء الفحص المبكر عن سرطان الثدي.
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الجامعة األردنية تحصد المركز األول في المسابقة الوطنية األردنية للبرمجة على مختلف فئاتها 

 2222للعام 

 

والتي عقدت  3333ردنية نجاحات مبهرة في المسابقة الوطنية األردنية للبرمجة حققت الجامعة األ

تحت رعاية معالي السيد أحمد الهناندة وزير االقتصاد الرقمي والريادة في جامعة إربد األهلية على 

مدار يومي الجمعة والسبت الموافق الرابع عشر والخامس عشر من شهر تشرين األول الحالي حيث 

 45فريق من  72لجامعة األردنية المركز األول بالمسابقة على مختلف فئاتها بمشاركة حصدت ا

 جامعة أردنية حكومية وخاصة. 

 

وتّوج الفريق المكون من الطلبة سالم الوراورة، مهند الوراورة، خالد أبو سرحان كبطل األردن في 

 المسابقة. 

 

 ه و د.ة ريم الفايز. وقد أشرف على الفرق الفائزة كالًّ من د.ة هبه سعاد

 

كما حصدت خمس فرق من الجامعة األردنية مراكز متقدمة ضمن المراكز العشر األولى وتأهل 

فريقين لتمثيل الجامعة األردنية في المسابقة العربية للبرمجة والتي ستعقد خالل شهر كانون األول 

 . في شرم الشيخ / مصر والتي بدورها ستكون مؤهلة للمسابقة العالمية

 

يذكر أن مسابقة البرمجة العالمية تعتبر أقدم وأكبر وأعرق مسابقة برمجة في العالم، تأسست عام 

 دولة ويشارك بها آالف الطلبة. 433، وتضم أكثر من 4273

 

 

 

 

 

 

 

 فيالدلفيا نيوز 

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                
 األردن 44203( عمأن  263-6) 5033036( فاكس: 263-6) 5055335 – 5055333هاتف 

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

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

44 | P a g e 

 

 

 

 

 

 

 

 قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

 

لعالي وضمان جودتها يوم األربعاء الموافق اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم ا

( برئاسة األستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس 05/3333في جلسته رقم ) 42/43/3333

 المجلس عدداًّ من القرارات أهمها:

 

. استمرارية باالعتماد الخاص لتخصص )هندسة البرمجيات/برنامج البكالوريوس( في الجامعة 4

 الهاشمية.

رية باالعتماد الخاص لتخصص )هندسة البرمجيات/برنامج الماجستير( في الجامعة . استمرا3

 الهاشمية.

 . استمرارية االعتماد الخاص لتخصص )الحقوق/ برنامج البكالوريوس( في جامعة جرش.0

 . استمرارية االعتماد الخاص لتخصص )الحقوق/ برنامج الماجستير( في جامعة جرش.0

 الخاص لتخصص )الصيدلة/ برنامج البكالوريوس( في جامعة جرش.. استمرارية االعتماد 5

 . استمرارية االعتماد الخاص لتخصص )العلوم الصيدالنية / برنامج الماجستير( في جامعة جرش.6

. استمرارية االعتماد الخاص لتخصص )التصميم الجرافيكي/ برنامج البكالوريوس( في جامعة 7

 جدارا.

 لخاص لتخصص )معلم صف/ برنامج البكالوريوس( في جامعة الزرقاء.. استمرارية االعتماد ا5

 . استمرارية االعتماد الخاص لتخصص )التربية/ برنامج الدبلوم العالي( في جامعة الزرقاء.2

. استمرارية االعتماد لتخصص )ذكاء األعمال وتحليل البيانات/ برنامج البكالوريوس( في جامعة 43

 البترا.

العتماد لتخصص )التمريض المشارك/ برنــامـج الدبلوم المتـــوسط( في كلية . استمرارية ا44

 األميرة ثروت.

. الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص )علم البيانات/برنامج الدبلوم المتوسط( في جامعة 43

 البلقاء التطبيقية/كلية السلط التقنية.

 نولوجيا األجهزة الطبية(.. الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء ) معهد تك40

 . اقرار المجاالت المعرفية لتخصص )إدارة فنون الطهي/ برنامج البكالوريوس(.40

. استمرارية االعتماد لتخصص )إدارة فنون الطهي/ برنامج البكالوريوس( في كلية لومينوس 45

 الجامعية التقنية/المركر.

هي/ برنامج الدبلوم المتوسط ( في كلية . الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص ) فنون الط46

 لومينوس الجامعية التقنية/المركز.

 زاد األردن
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 الجامعات والمجتمع: الحاجة إلحياء العمل التطوعي

 

 زيد نوايسة

 

المهمة األساسية للجامعات هي العمل األكاديمي، ورفد المجتمع بخريجين في كافة الحقول، وبمستوى 

طبيقية، وهذا ال يكتمل اال بزيادة المساهمة بالمسؤولية المجتمعية وخدمة عال من الناحية النظرية والت

 المجتمعات التي تتواجد فيها، واالستجابة للتحديات التي تواجهها والسعي إليجاد حلول مستدامة.

نعرف أن الجامعات ومراكز األبحاث التابعة لها في دول العالم المتقدم هي بمثابة عقل الدولة 

واكبة الحداثة والتقدم وإيجاد حلول للتحديات والمشاكل التي تواجه أي مجتمع وفي كافة المرجعي؛ فم

المجاالت؛ بدءا من حل ازمات المرور وتخطيط المدن وانتهاء باالكتشافات العلمية في الطب 

والزراعة والصناعة، وتقديم رؤية استراتيجية في الشأن السياسي تنطلق من كليات الجامعات 

ا ومن األبحاث العلمية التي تهدف البتكار حلول للمشاكل وبمنهجية علمية ال التي تستهدف ومختبراته

الترقية للراتب األكاديمية وزيادة الدخل وهذا مشروع ولكن يجب اال يكون الهدف كما هو الحال دون 

 أن نعمم.

فاءة الخريجين أردنياًّ؛ ال شك أن جامعاتنا تمكنت من تحقيق رصيد محترم من السمعة العلمية وك

وهذا ما يلمسه الجميع ليس فقط من نسبة الذين يعملون في دول الخليج العربي، وهي نسبة منافسة 

لدول سكانها عشر أضعاف سكان األردن، بل هناك تواجد في الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا 

األردنيين في حقول الطب  ودول االتحاد األوروبي وخصوصا المانيا التي يعمل بها أعداد كبيرة من

 والهندسة وخاصة خريجي الجامعة األردنية األلمانية.

ساهمت الجامعات في إحداث نقلة تعليمية واقتصادية مهمة خاصة في المحافظات البعيدة عن عمان، 

ومن االجحاف انكار األثر الكبير الذي تركته على تلك المناطق التي كانت قبل انتشار الجامعات 

صبحت جاذبة نسبياًّ بحيث زادت فرص العمل المباشرة سواء في العمل األكاديمي أو طاردة وأ

اإلداري وقطاع الخدمات، والفرص غير المباشرة التي انعكست على القطاع التجاري وقطاع 

 اإلسكان وقطاع النقل.

تدريب كل ما اشرت اليه أعاله مهما؛ ولكن بقاء ممارسة المسؤولية المجتمعية من خالل مراكز ال

واالستشارات التي تقدم برامج تدريب محدودة، هو فهم تجاوزه الزمن ولن يساهم في إحداث تغيير 

منتج وفعال إذا لم تقرر الجامعات االشتباك الفعلي مع مشاكل البيئات التي تقع خلف أسوار الجامعة 

 نفسها.

البة من الجامعات الحكومية ألف طالب وط 053عندما تقرا األرقام المعلنة؛ تجد أن هناك ما يقارب 

ألفا في كليات المجتمع المتوسطة؛ ال يوجد لهم أي أثر  03والخاصة على مقاعد الدراسة، وحوالي 

ملموس في ممارسة أي شكل من أشكال العمل التطوعي ولو بشكل متواضع وكما هو مطبق في 

اضن لنقل المجتمعات معظم دول العالم فكيف يمكن أن نتحدث أن بإمكان الجامعات أن تشكل حو

 وتطويرها إذا بقي الطالب اسيري أسوار الجامعة، وحدودهم فقط المقرر الدراسي.

التجارب التي نسمع عنها والمؤكد أن األكاديميين األردنيين ومعظمهم درسوا في جامعات الدول 

ية وغير مدفوعة المتقدمة لديهم المام تام بأن هناك مواد الزامية تتعلق بممارسة المسؤولية المجتمع

الرسوم، لن يتمكن الطالب من التخرج إذا لم يحقق هذا المتطلب خالل فصل دراسي كامل ومن 

األمثلة قيام طالب الطب والتمريض في السنوات األخيرة بخدمة ورعاية كبار السن ومساهمة 

 الغد
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الب كليات المهندسين في تقديم مساندة للبلديات وحتى العمل ضمن حمالتها وأيضا في المصانع وط

العلوم والتربية في رفد المدارس خاصة في المناطق األقل حظاًّ وهذا بالتأكيد يختلف عن مساق 

 التدريب فنحن نعرف أن التدريب شكلي في أغلبه.

بقاء هذه األعداد من الطالب والطالبات وهم في فترة عز عطائهم معطلة هو خلل في فهم الجامعات 

مجلس التعليم العالي والجامعات أن يفكروا بإلزامية مادة المسؤولية لدورها ورسالتها؛ المأمول من 

 المجتمعية بشكل جدي وهو أمر ال يكلف أي تبعات مالية حتى ال تكون هناك حجة.
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