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 ’’الجامعة األردنیة’’یحتفي بفنون متنوعة في ’’ األلوان األول’’مھرجان 
 

، الذي یحتفي بفنون "األلوان األول"أطلقت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة، مھرجان 
متنوعة أبدعتھا مواھب طلبة الجامعة، وعكست مضامینھا وعیھم وثقافتھم وإبداعاتھم ورؤاھم 

 .المستقبلیة
ن، وھو جاء كحالة فنیة تعبر عن انسجام المشاعر والجسد والمھرجان یحمل بین طیاتھ الثقافة والف

 .بالكون في منظومة ونوتھ موسیقیة یجھل أسرارھا الكثیرون
عروضا مسرحیة ونوتات غناء لطلبة الجامعة، أظھرت تمیزھم " األلوان"وتضمن مھرجان 

 .وصورت طاقاتھم اإلبداعیة
عملت إدارة المھرجان على المزج ما بین  وامتاز المھرجان بتقدیم فعالیات متنوعة وشاملة؛ حیث

 .الثقافة والفن من خالل تقدیم فقرات على المسرح منھا التمثیل والراب والغناء الشرقي والغربي
وانطلق المھرجان بمعرض ضم لوحات فنیة من إبداعات طلبة المرسم الجامعي، في حین اكتشف 

متمیزة ومختلفة، وظھر ذلك من خالل الجمھور سحر خشبة المسرح من خالل متابعتھم لفقرات 
حماسھم وتفاعلھم مع أداء كل فرقة وھي؛ مسرح جامعي، جیتارات، ترانیم، راب، عرض غنائي 

 .كالسیكي
فكرتنا كانت عبارة عن مونولوجات "ویقول الطالب، عالء الحاج عید، المشارك في فریق المسرح 

بسیطة، المونولوج ھو جزء من المسرح، یختار كل واحد من الفریق فقرة معینة یتناول فیھا قضیة 
 ".تھم المواطن والمجتمع ونحاول أن نطرحھا للجمھور بطریقة مسرحیة وجماعیة مؤثرة ومقنعة

أنھا ممتنة جدا للجامعة التي منحتھا " الجیتارات"تضیف الطالبة رشا البابا المشاركة في فریق و
 .فرصة لتعبر عما بداخلھا على خشبة المسرح وأمام حشد كبیر من األستاذة والطالب

إلى جانب ذلك، یؤكد األستاذ حمزة المومني، رئیس قسم النشاطات الالمنھجیة، أن فكرة المھرجان 
من الطلبة أنفسھم، وألن عمادة شؤون الطلبة آمنت بقدرة وإمكانیات الطالب وعملت كذلك جاءت 

 .على إبراز الفرق الجدیدة
بھذا االسم یعود الى أن المسرح یعرض أكثر من " األلوان"وأشار المومني إلى أن تسمیة مھرجان 

 .لون في مكان واحد وفي وقت وزمان واحد
وكان بإمكاننا تخصیص یوم لكل فریق، ولكن ارتأینا تنمیة فرق،  6المھرجان یضم "ویضیف 

 ".الروباط والصلة بین الطلبة، لتقدیم عمل جماعي یحتفي بالمواھب كافة
وبین المومني، أن الھدف من المھرجان یعود لخلق مناخات جدیدة مالئمة للموھوبین، واالرتقاء 

یة واحتضان المبدعین وإظھار مواھبھم بالذائقة الفنیة في المجتمع األردني، مؤكدا أھمیة رعا
  .وإبرازھا

 أخبار الجامعة

   االلكتروني الغد 
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 في جامعات األطراف% ٦٠السماح بالقبول المباشر المعدالت فوق 
 

 
دالت القبول الجامعي لطلبة الموازي في جامعات األطراف خفضت وزارة التعلیم العالي مع

، تحقیقا لتكافئ الفرص بسبب %60الى % 65للتخصصات التي یكون فیھا معدل القبول الحد األدنى 
 .عدم وجود جامعات خاصة في ھذه المناطق حیث یتم تقدیم الطلبات لھذه الجامعات مباشرة

 
والذي ' حصاد الیوم'الطویسي خالل استضافتھ في برنامج  وبین وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل

: یبث عبر إذاعة أمن أف أم، ویقدمھ الزمیل حازم الرحاحلة أن القرار یتضمن الجامعات التالیة
جامعة مؤتة، جامعة الطفیة التقنیة، جامعة الحسین بن طالل، الجامعة األردنیة , جامعة آل البیت 

 .الشوبك، كلیة الكرك فرع العقبة، كلیة معان، كلیة
 

وصرح الطویسي أن نتائج القبول الموحد سیتم اإلعالن عنھا یوم السبت المقبل أو یوم األحد كحد 
  أقصى

  

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  1: األنباط ص -1: صدى الشعب ص -5: الدستور ص-1: الرأي ص-ینوزطلبة 
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 ین في الجامعات األردنیةتعرض ألوضاع الطلبة الوافد" الشرق االوسط"ندوة حواریة في 
  

برعایة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور عادل الطویسي، وبحضور رئیس ھیئة 
اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا األستاذ الدكتور بشیر الزعبي عقدت ندوة حواریة 

حضرھا رؤساء " نحو آفاق أرحب –الطلبة الوافدون "األوسط بعنوان الیوم في جامعة الشرق 
 .وممثلي الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة ، وعدد من الملحقین والمستشارین الثقافیین العرب

و في ھذا الصدد قال األستاذ الدكتور عادل الطویسي خالل الندوة الحواریة إن وجود الطلبة الوافدین 
جامعة في العالم لھ أھمیة تتجلى في تعزیز البعد العالمي للجامعة على مقاییس  ودراستھم في أي

التصنیفات العالمیة المرموقة والتي تزداد بزیادة أعداد ونسبة الطلبة الوافدین فیھا ، باإلضافة الى 
طلبة المساھمة في رفع اإلیرادات المالیة للجامعة، ورفع مجمل الدخل المحلي للدولة، وفتح المجال ل

العلم بالتالقح الثقافي واإلطالع على الثقافة األردنیة والعربیة، و تمثیل الطلبة الوافدین في الجامعات 
 .األردنیة سفراء لبلدانھم في األردن و سفراء لألردن في بلدانھم بعد التخرج

 وبین الدكتور الطویسي أن الجامعات الخاصة تتفوق في مجال استقطاب الطلبة الوافدین عن
لكنھا ال %  14الجامعات الرسمیة إذ تبلغ النسبة العامة للطبة الوافدین في الجامعات األردنیة حوالي 

من الجامعات الرسمیة ، مشددا على أن أھم العوامل المستقطبة للطلبة تتمثل في جودة % 8تزید عن 
المعاملة وتسیر التعلیم وتوفر التخصصات ذات األھمیة الحتیاجات البلد واألمن واألمان وحسن 

 .اإلجراءات، وكلما توافرت ھذه العوامل زاد جذب استقطاب الطلبة الوافدین
من %  2.5ألف مما یسھم بحوالي  41وأشار إلى أن عدد الطلبة الوافدین في األردن یبلغ حوالي 

زیادة مجمل الناتج المحلي في المملكة ، مؤكدا أن الوزارة شرعت بإنشاء بنیة تحتیة من خالل 
تأسیس مدیریة شؤون الطلبة الوافدین بقسمین متخصصین باالستقطاب و نافذة الخدمات الموحدة 
لزیادة االستقطاب بالطرق التقلیدیة وااللكترونیة، واستحداث قسم نافذة الخدمات الموحدة لخدمة 

 2020ألف طالب في نھایة عام  70الطلبة، وتطمح الوزارة الى زیادة أعداد الطلبة الوافدین الى 
 %.5لترتفع نسبة المساھمة في الناتج المحلي الى 

وأضاف الدكتور الطویسي أن الجامعات األردنیة أمام مھام ومسؤولیات للمساھمة في تحقیق الخطة 
التي أقرھا مجلس الوزراء قبل أكثر من عام لزیادة استقطاب الطلبة الوافدین في الجامعات األردنیة ، 

ردنیة الرسمیة والخاصة على أن الوزارة تنتھج إجراءات لتفعیل دور محفزا رؤساء الجامعات األ
الجامعات األردنیة لعل أبرزھا إقامة وتنظیم اول معرض مشترك للجامعات األردنیة والذي سیقام في 

 .دولة الكویت في نیسان المقبل
دكتور بشیر من جھتھ أشار رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا األستاذ ال

الزعبي أن ھیئة االعتماد شریك أساسي مع مؤسسات التعلیم العالي في عملیة استقطاب الطلبة ، 
وأنھا تنتھج عدة إجراءات إلستقطاب الطلبة أبرزھا تقدیم برامج ذات جوده عالیھ إذ قامت الھیئھ 

ز على المدخالت باالنتقال بمعاییرھا من حالة التركیز على مدخالت التعلیم الى حالة التركی
والعملیات، و المخرجات معا ، وذلك من خالل تطویر معاییر االعتماد الخاص للبرامج الى معاییر 

 اعتماد خاص اولي وبرامج ذات جوده عالیھ
وأكد الدكتور الزعبي بأن الھیئة قامت بتطویر معاییر التعلم االلكتروني ،وتطویر معاییر االعتماد 

ضافھ مما یسھل على الجامعات االردنیھ استضافة برامج من جامعات للبرامج المشتركھ والمست
عالمیة مرموقة مما ساھم في استقطاب طلبھ من خارج األردن على ھذه البرامج ، كما بین أن الھیئھ 
تعمل مع وزارة التعلیم العالي لجذب االستثمارات في مجال التعلیم العالي وتشجیع الجامعات االجنبیھ 

 .لھا داخل األردن وبالتعاون مع الجامعات االردنیھ على فتح فروع

  نیوزطلبة 
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وأضاف بأن الھیئة بصدد وضع إطار وطني للمؤھالت والذي یعمل على تسھیل انتقال الطلبة سواء 
بین الجامعات األردنیة أو من الجامعات األردنیة إلى الجامعات خارج المملكة عند تحقیق الخطط 

ت والكفایات، مما یسھل انتقال الطلبة الوافدین الى الجامعات الدراسیة لمتطلبات المعرفة والمھارا
 .األردنیة

بدوره قال الدكتور یعقوب ناصر الدین إن التعلیم مصان ومتابع بقرار سیاسي من رأس الدولة جاللة 
الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین ورؤیتھ حول ضرورة االھتمام بالتعلیم وتطویره وتجوید مخرجاتھ 

ءم مع متطلبات التنمیة الشاملة ، ویستجیب لحاجة السوق ، ویزید من فرص اإلبتكار حتى یتال
 .واإلبداع والتمیز

وأكد الدكتور ناصرالدین أن الجامعات األردنیة كافة مرخصة ومعتمدة اعتمادا عاما وخاصا وتخضع 
 لمراجعة دوریة من ھیئة االعتماد األردنیة وضمان جودتھا

ن بأنھ یقع على عاتق السفارات والملحقیات الثقافیة األردنیة في الخارج وشدد الدكتور ناصرالدی
مسؤولیة الترویج للجامعات األردنیة كافة ضمن االمكانیات والقنوات المتاحة ، من خالل تشجیع 
إقامة معارض للجامعات مبینا أھمیة التشاركیة بین القطاعین العام والخاص لتحقیق ھذا الھدف الذي 

 .نھوض باإلقتصاد الوطنيمن شأنھ ال
وبین الدكتور ناصرالدین أن جسم التعلیم العالي في األردن ھو جسم واحد یختلف باختالف میزاتھ 

 .التنافسیة ما جعلھ یحظى بسمعة أكادیمیة مرموقة إقلیمیا وعالمیا
زیادة وجرى خالل الندوة الحواریة نقاش موسع انصب على عدة قضایا تتعلق بالطلبة الوافدین وسبل 

عددھم من خالل اتخاذ اجراءات تصحیحیة ، إذ طرح رؤساء الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة 
عدة قضایا تمثلت بضرورة إعادة النظر بالنسبة المتعلقة بجذب الطلبة الوافدین ونسبة أعضاء الھیئة 

 .لطلبة الوافدینالتدریسیة من الوافدین، وإعادة النظر في الخطط الدراسیة لتتماشى مع طموحات ا
وطرح رؤساء الجامعات أیضا ضرورة تمثیل الطلبة الوافدین في مجالس الطلبة في الجامعات 
،وإنشاء وحدة في عمادة شؤون الطلبة لتقدیم تسھیالت السكن والنقل و العالج والترفیھ و الموافقات 

 .بي في الجامعات الحكومیة، وتنظیم یوم خاص بالجالیات لدمج الطلبة الوافدین بالجسم الطال
كما تساءل رؤساء الجامعات عن مدى التنسیق بین وزارة التربیة والتعلیم ووزارة التعلیم العالي 
والجامعات حول امتحان الثانویة العامة والذي سیعقد لمرة واحدة مما یبرز اشكالیة في نظام 

 .الجامعات التي تعمل ضمن ساعات معتمدة ولیس نظام سنوي
ض الملحقیین والمستشارین الثقافیین العرب ألبرز القضایا التي تھم طلبتھم المتعلقة ومن جھتھم عر

بأسس القبول في التخصصات االكادیمیة وضرورة تفعیل دور عمادات شؤون الطلبة والقبول 
والتسجیل في الجامعات واالنفتاح أكثر على الطلبة الوافدین والوقوف على قضایاھم ، وتفعیل دور 

الكادیمي في الجامعات ،وعقد لقاءات دوریة مع الطلبة الوافدین وملحقیات بلدانھم اإلرشاد ا
،وضرورة تعیین ضباط ارتباط لتقدیم تسھیالت للطلبة الوافدین ومتابعة شؤونھم من معامالت رسمیة 

 .، وتعزیز دور مكاتب اإلرتباط 
عتماد بضرورة إیجاد مصفوفة و ناشد الحضور وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ورئیس ھیئة اال

العتماد الجامعات األردنیة في دول االقلیم والعالم ، لالعتماد بالمثل ، وانتھاج سیاسات وقرارات 
 .مرنة لتعزیز وزیادة استقطاب الطلبة العرب والوافدین

من جھتھم أبدى الدكتور الطویسي ، والدكتور الزعبي اھتمامھم بالقضایا المطروحة وأوصوا 
رة الخروج بتوصیات عملیة قابلة للتطبیق ، فیما أثنى الحضور من رؤساء الجامعات األردنیة بضرو

والملحقین الثقافیین والمستشارین العرب على تفاعل وتجاوب معالي الوزیر األستاذ الدكتور عادل 
  .الطویسي وعطوفة األستاذ الدكتور بشیر الزعبي 
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  المجلس الطبي یعلن مواعید امتحان البورد لدورة شباط

  
" البورد األردني"اعلن المجلس الطبي األردني عن مواعید امتحان شھادة المجلس الطبي األردني 

وقال المجلس في بیان صحفي الیوم االربعاء ان االمتحان یشمل األطباء وأطباء  .2018لدورة شباط 
 2018لدورة شباط " البورد األردني"األردني  المتحان شھادة المجلس الطبياألسنان المسجلین 

من  ،وان امتحانات البورد األردني الكتابیة لجمیع تخصصات الطب وطب األسنان ستبدأ خالل الفترة
المجلس : شباط الجاري ولغایة االول من آذار، وبالطریقة المحوسبة في مركزین لالمتحان، ھما 25

  . ني والجامعة األردنیةالطبي األرد
  

ً مع نقل مكان انعقاد االمتحان لبعض  واشار الى اإلبقاء على نفس التاریخ والموعد المعلن سابقا
  .المجلس الطبي األردني وحسب البرنامج المعلن التخصصات من الجامعة األردنیة الى

  
لعدم وجود متقدمین او  2018ان التخصصات التي لن یعقد لھا امتحان لدورة شباط : واضاف البیان

كونھا تخصصات "المتقدمین حسب قرار اللجنة العلمیة المتخصصة  لعدم توفر العدد الكاف من
امراض الحساسیة والمناعة،  جراحة الصدر، العالج التلطیفي، طب الطیران والفضاء،: ھي" نادرة

واوضح ان بإمكان  .طب الجینات الوراثیة، األمراض الساریة والمعدیة، أشعة الفم والوجھ والفكین
 5160645فسار عن اي مالحظة عبر اإلتصال على ھاتف المجلس الطبي المتقدمین لالمتحان االست

  ."وحدة اإلمتحانات رئیس" 333فرعي 
 

  5: الدستور ص -بترا
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 والقوائم مطلع االسبوع المقبل.. طلب للقبول الموحد  200الفا و  11
   

عدد الطلبات المقدمة لاللتحاق  قالت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد خولة عوض بأنھ بلغ
طلب قدم إلكترونیا، وسینتھي التقدیم في تمام  200الفا و  11بالجامعات الرسمیة لغایة اللحظة 

ً من مساء الیوم األربعاء  .الساعة الثانیة عشرة لیال
 

 . مقعد في مختلف الجامعات االردنیة 366الف و  17ویتنافس المتقدمون بحسب عوض على 
 

 .وقالت عوض بأن قائمة القبول الموحد للطلبة المتقدمین ستصدر مطلع االسبوع المقبل
 

وتأتي ھذه الطلبات ضمن قائمة القبول الموحد في الجامعات الرسمیة للناجحین في امتحان الثانویة 
فقط، دون ان تتضمن القائمة أیة استثناءات أو  2018 – 2017العامة األردنیة للدورة الشتویة 

خصیصات أو مكرمات، كما استثنیت منھا التخصصات بنظام السنوات مثل الطب وطب األسنان، ت
وال یمكن قبول المعدالت التي تقل عن الحد األدنى المقبول في نفس التخصص ونفس الجامعة للدورة 

  .الصیفیة الماضیة

  مون ع
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 اعتماد تخصصات أكادیمیة
  

د مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي على وافق مجلس ھیئة اعتما
 .االعتماد الخاص االولي لتخصص بكالوریوس القبالة في جامعة العلوم والتكنولوجیا

ووفقا لبیان صحفي امس، وافق المجلس على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص ماجستیر الملكیة 
ستمراریة االعتماد الخاص لتخصص ماجستیر االدارة التربویة في الفكریة في جامعة الزرقاء وا

كما وافق على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص ماجستیر المناھج العامة . جامعة جرش
واسالیب التدریس، واستمراریة االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس معلم صف وتخفیض الطاقة 

 .االستیعابیة الخاصة للتخصص في جامعة جرش
وقرر المجلس فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص بكالوریوس الھندسة المدنیة في جامعة عجلون 

 .»بترا«.الوطنیة

  3: صالدستور  –بترا 
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University presidents need to be 'administratively' skillful — Wahadneh 
 
The development of the higher education sector in Jordan can only be 
achieved through reform of the administration system at the official 
universities, Higher Education Ministry Secretary General Ahed Wahadneh 
said on Monday. 

 
Wahadneh added that “the appointment of university presidents must be 
based on their administrative experince in addition to their academic 

success.“ 
 
In a phone interview with The Jordan Times on the draft laws of higher 
education and Jordanian universities, the secretary general announced that 
“both the universities’ boards of trustees and the Higher Education Council 

will be reformed after the endorsement of the new laws. “ 
 
The National Campaign for Students’ Rights (Thabahtoona) recently 
criticised the new regulations noting that “the changes made on the of the 
universities’ boards of trustees and the Higher Education Council allow the 
predominance of non-academic members at the expense of academic 
members”, according to Thabahtoona coordinator Fakher Daas . 

 
Wahadneh said that the Higher Education Ministry will soon issue a by-law 
related to the appointment of university presidents and their evaluation, 
stressing that this is required by the new draft law on higher education . 

 
Regarding the evaluation of university presidents, the secretary pointed out 
that the new by-law will come as part of the third strategic objective of the 
National Plan for Human Resources Development, which requires the 
Higher Education Council to “set mechanisms for the evaluation of 

academic leadership ." 
 
Asked about the new evaluation process, Wahadneh explained that “a new 
system was already introduced last year comprising a total of 14 criteria and 
over 100 indicators”, adding that “the assessment was made electronically in 
order to grant all members the freedom of expression needed to express their 

objective views“. 

  تایمزالجوردان 
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 توعیــة الطلبــة بجامعات غیر معترف بھا
 أحمد جمیل شاكر

  
بعد ان تم االعالن عن نتائج امتحان الثانویة العامة، وبدایة عملیة البحث عن الجامعات المناسبة، 
وحتى ال یقع أي طالب في مطب الجامعات غیر المعترف بھا أو التي ال تتم معادلة شھاداتھا، والتي 

ذین تخرجوا في یعاني اآلن منھا المئات من الخریجین، والتي كان آخرھا وجود عدد من االطباء ال
بعض الدول ولم یتمكنوا من التسجیل في نقابة األطباء، أو حتى االعتراف لبعضھم بشھادات 
التخصص من المجلس الطبي األردني، رغم أن بعضھم كان على رأس عملھ في وزارة الصحة منذ 

 .سنوات طویلة، فال بد من توعیة الطلبة بھذا األمر مسبقا
، ووصل إلى المواطنین آالف الرسائل عبر المواقع اإللكترونیة، أو لقد امتألت الصحف المحلیة 

حتى عبر الھاتف النقال والتي تشیر إلى أنھا على استعداد لتأمین مقاعد جامعیة في كل االختصاصات 
في أوروبا، وحتى أمیركا، وكندا، وبعض الدول اآلسیویة، وأن األمر في أحیان كثیرة یعد فرصة 

 .جامعیةللحصول على شھادة 
بعض الجامعات األجنبیة التي تقوم بقبول الطلبات غیر معترف بشھاداتھا في نفس بلدھا، وبالتالي 
غیر معترف بھا في بلدنا، وان الطالب عندنا ال یھمھ اال ان یجد فرصتھ للقبول في ایة جامعة في 

وان اقل عدد من  الخارج، بعد ان اصبحت الدراسة في الجامعات الرسمیة عندنا في غایة الصعوبة
 .المقاعد تقع تحت مظلة التنافس، فإن ذلك  یعني بأن فرص االلتحاق بھا تبقى محدودة للغایة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مطالبة بتوعیة الطلبة وتحذیرھم من اإلعالنات التي تدعوھم 
أو ذویھ مراجعة للدراسة في الخارج ألن بعضھا غیر معترف بھا وأن المطلوب من أي طالب 

الوزارة لالطالع على قوائم الجامعات غیر األردنیة المعترف بھا، إذ إن الوزارة لن تكون مسؤولة 
 .عن أیة جامعة ال تندرج ضمن ھذه القوائم

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

 .قوائم الجامعات المعترف بھا
لدینا العشرات من الطلبة األردنیین الذین تخرجوا من جامعات اسیویة وحصلوا على بكالوریوس  

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

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

  .وثیقة تبین لھ ذلك سیدرس فیھا تقع ضمن الجامعات المعترف بھا، وأن یحصل على

  6: صالدستور 

 مقاالت
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 قرارات بحاجة لمزید من التروي
 جمال العلوي

  
 60قرر مجلس التعلیم العالي السماح بقبول طالب بمعدالت اقل من الحد االدنى وصوال الى عالمة 

 .وما دون في عدد من الجامعات، واعتقد ان القرار كان بحاجة لمزید من التروي  64.9في المئة او 
الواضح  مثل ھذا القرار كان المفروض أن تجري مناقشتھ واحالتھ إلى لجنة مختصة خاصة، لكن من

أن طریقة التعامل مع الجامعات الخاصة، تؤثر على سیر القرارات في مجلس التعلیم العالي وصوال 
علینا أن ندرك ان االستثمار في الجامعات .الى مرحلة منافسة الجامعات الرسمیة للجامعات الخاصة

إخرى جراء  الخاصة ھو استثمار وطني وبھذه الطریقة والمنھجیة سینضم الى قطاعات متضررة 
 .بعض السیاسات الخاطئة

نقدر ان ھناك محاولة لتمكین عدد من جامعات االطراف الرسمیة بالحصول على عدد ال بأس بھ من 
طلبة الثانویة العامة لكن ھذا القرار سیصبح الحقا وسیلة لتخصصات اخرى مثل الطب وغیرھا 

 .كالفھ في الجامعات الرسمیة ویصبح منفذا اخر للھروب من التعلیم الموازي الذي ترتفع ا
 

بلدنا یحتاج الى اعادة النظر بعدد من السیاقات التي تمر بسھولة والتفكیر بشكل معمق عند تشكیل اي 
مجلس مختص بالسیاسات الرسمیة سواء كان ذلك على صعید التعلیم العالي او القطاع الصحي او 

تتقاطع السیاسات ولضمان مزید من الشفافیة الھیئات المختصة باالتصاالت والنقل والسیاحة حتى ال 
. 

لسنا ضد ان تستفید الجامعات الرسمیة في االطراف من مثل ھذا القرار لكنھ كان بحاجة الى مزید من 
  .التروي

  6: صالدستور 
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 الریاضیات
 مھند مبیضین. د

 
 في كل عام یترقب األردن مثلھ مثل بقیة الدول مؤشرات التعلیم ومرتبتھ فیھا، بعض المؤشرات 

ومنھا تصنیف الجامعات ال تمت للواقع وقوة الجامعات بصلة، ولألسف صار ھناك افتتان بمسألة 
تصنیف الجامعات، لكن من قال أن الجامعة األمریكیة في بیروت الیوم أفضل مما كانت علیھ قبل 

لى خمس عقود، لقد كان االساتذة آنذاك أقوى وافضل، والخریجون كذلك، وما ینطیق علیھا ینطبق ع
 .غیرھا

التنصیف ومؤشرات التعلیم ذات صلة بالرأسمالیة المتوحشة، واقتصاد المعرفة، وھو أمر صرفنا 
ً، وكان أیضا أشبھ بالموضة التعلیمیة، وھناك بعض المؤسسات واألفراد حین یرون  علیھ كثیرا

ً في موقع األردن في إحدى المؤشرات أو تراجعا في مرتبة جامعة بعینھا في إح دى التصانیف تراجعا
یبدأون بالنقد والتباكي وتوجیھ االتھام بالتقصیر، ولعل االھتمام بجودة التعلیم وبناء شخصیة الطالب 

 .والفاعلیة المؤسسیة ھو أھم بكثیر من أي تصنیف
في كتابھ ) ھا جوون تشانج(للتأكید على أن مؤشرات التعلیم ال تقیس وال تعكس قوة الدولة، یقول 

ً على نتائج اختبارات ) ھا عنك بخصوص الرأسمالیةحقیقة یخفون 23( في » التیمس«ومعلقا
 ً جاءت نتائج التیمس لطالب الصف الرابع األمریكیین في ترتیب  2007في عام » :الریاضیات عالمیا

متأخر لیس على اطفال البلدان الشرق آسیویة المعروفین بمھاراتھم في الریاضیات، وإنما كذلك على 
أما االطفال من كل اقتصادیات الدول . ان مثل كازخستان والتفیا وروسیا ولیتوانیانظرائھم من بلد

األوروبیة الغنیة التي شملھا االختبار فیما عدا ھولندا وانجلترا فقد أحرزوا نقاطا أقل بكثیر من 
اءوا فج) أغنى بلد في العالم من حیث دخل الفرد(األمریكیین، و أما تالمیذ الصف الثامن من النرویج 

ً، وجاءت  بعد نظرائھم لیس فقط من سائر البلدان الغنیة األخرى، وانما أیضا في البلدان األكثر فقرا
نتائج طلبة الصف الثامن في اسرائیل وھي بلد مشھورة في االنفاق على البحث العلمي، ومعروفة 

لغاریا التي ھي أقل باالداء االستثنائي في البحث، جاءت النتائج أقل من النرویج، كما تخلفت عن ب
 ).185انتھى االقتباس، ص .»بكثیر في االھتمام بالبحث العلمي من اسرائیل

عربیا، ، بعض الجامعات كانت ترسل ملفات كاذبة وترفعھا على شبكة المعلومات العالمیة، لتعزز 
ً وھمیة مع اساتذة لرفع نسبة االسات ذة من تنافسھا في التصنیف العالمي، وبعضھا توقع عقودا

االجانب، وبعض المدارس الخاصة تأخذ نتائج اختبارات التیمس وتنشرھا وتتبناھا لضرب سمعة 
 .التعلیم العام الحكومي كي یُخرج الناس أبناءھم وینقلونھم إلى مدارس خاصة ال تخضع ألي تقییم

ً، ھي على معلم جید وطالب ذو شخصیة وحصیلة معرفیة ق  ً، ارى أنَّ المعركة أردنیا ویة، أخیرا
ولیست على أي شيء آخر، وھذا األمر قد یتوفر في مدرسة في قریقرا وال یتوفر في عبدون، 
والمسألة لیست مناھج وتطویر تربوي بقدر ما ھي مسؤولیة اخالقیة في التعلیم وتوفیر فرص تعلیمیة 

  .متساویة للجیمع وظروف ایجابیة، والعنوان الكبیر ھو العدالة
  

  36 :صالدستور 
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  خلدا –اسماعیل محمد البنا  -
  عرجان –غازي ابراھیم احمد الجدع  -
  الفحیص –أصالن بطرس أصالن  -
  خریبة السوق –محمود عبدالفتاح ثلجي  -
  دیوان آل النبر –جمیلة جریس نشیوات  -
  ع العليتال –جورج سلیمان محیسن العكشھ  -
  دابوق –ھاني ابراھیم قبعین  -
  دابوق -سعدي عدوي الزعتري  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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 اجواء غائمة جزئیا الیوم وغدا ولطیفة السبت
  

ً إلى غائمة مع سقوط زخات خفیفة من المطر في األجزاء  تكون األجواء نھار الیوم غائمة جزئیا
ً، وتكون باردة نسبیا اثناء اللیل مع  الشرقیة، وتكون الریاح جنوبیة غربیة معتدلة السرعة تنشط أحیانا

الجنوبیة، ویحتمل سقوط زخات خفیفة ظھور كمیات من الغیوم على ارتفاعات مختلفة في االجزاء 
 .من المطر 

 
وبحسب دائرة االرصاد الجویة تبقى االجواء غدا غائمة جزئیا مع سقوط زخات من المطر في جنوب 

 .وشرق المملكة مصحوبة بالرعد احیانا، وتكون الریاح جنوبیة غربیة معتدلة السرعة
 

ات الجبلیة والبادیة، ودافئة في األغوار والعقبة، وتكون األجواء یوم السبت لطیفة الحرارة في المرتفع
 .مع ظھور غیوم على ارتفاعات عالیة، وتكون الریاح جنوبیة غربیة معتدلة السرعة

 
درجات مئویة  7 -  16وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان الیوم، ما بین 

 25ل العظمى في مدینة العقبة إلى فیما تص 4 - 16والمناطق الجنوبیة  9 - 16والمناطق الشمالیة 
  .درجة مئویة 13والصغرى 

  بترا
  

 حالة الطقس
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  انتھت منتصف لیلة أمس عملیة تقدیم طلبات االلتحاق إلكترونیا ضمن قائمة القبول الموحد
ویتوقع . في الجامعات الرسمیة للناجحین في امتحان الثانویة العامة األردنیة للدورة الشتویة

ألف  17وأن یتم قبول نحول أن یتم إعالن قائمة القبول الموحد السبت أو األحد المقبلین، 
 .طالب وطالبة

  
  تعزیز التماسك المجتمعي"صباح الیوم الخمیس مبادرة " راصد"یطلق مركزا الحیاة و "

ویرعى . وھو مشروع للشراكة بین المؤسسات المجتمعیة والنظام التعلیمي لنشر الفكر السلیم
من خالل مؤتمر یعقد في فندق القدس الدولي بعمان وزیر الشؤون السیاسیة إطالق المبادرة 

 .والبرلمانیة موسى المعایطة وبحضور السفیر الكندي
  

  رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونة عاد أمس النائب موسى الوحش، الذي یرقد
 .ز الحسین للسرطانعلى سریر الشفاء في مرك

  
  السلطات األمنیة السعودیة نفذت أمس حكم اإلعدام بحق أردني أدین بتھریب كمیة من حبوب

وتم ". واس"اإلمفیتامین المحظورة، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة األنباء السعودیة الرسمیة 
  .منطقة تبوك تنفیذ حكم اإلعدام بحق األردني في

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


