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  المـــــــــــوضـــــوع                 

  
  الصفحة  

  بار الجامعةأخ
ً خیریا لـ " االردنیة   ٣  یتیما) ٧٥٠(تقیم إفطارا

ینظم حملة لتوزیع طرود الخیر " التنمیة والتواصل مع المجتمع المحلي في األردنیة
  في األغوار

٤  

  ٥  ال جرحى من قطاع غزة في مستشفى الجامعة االردنیة: التمیمي 
  شؤون جامعیة

  ٦  نح دراسات علیایحجب جوائز ویوقف م» البحث العلمي«
  ٨  لن یسمح التدخل بلجنة االعتراف بالجامعات والشھادات: محمود

خبراء یطالبون بإعادة النظر في سیاسات وأسس القبول الجامعي وآخرون یؤكدون 
  ضرورة تطویرھا

٩  

  ١٢  اعتماد بعض البرامج األكادیمیة في الجامعات األردنیة
  ١٣  ب االستثناءاتمشاغبو الیرموك طالب مبتعثون على حسا

  مقاالت 
  ١٥  سالمة طناش.د/ التعلیم والتعلیم العالي واالقتصاد المعرفي

    اعالنات                      
  ١٧  اعالن مستشفى الجامعة

    زوایا الصحف                 
  ١٨  عین الرأي

  ١٩  صنارة الدستور
  ٢٠  كوالیس العرب الیوم 

  محتویات التقریر الصحفي

 الیومي 
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ً خیریا لـ  تقیم" االردنیة   یتیما ) ٧٥٠(إفطارا
  
  

  
أقامت الجامعة األردنیة حفل إفطار رمضاني لـ 

طفال من مختلف جمعیات رعایة األیتام ) ٧٥٠(
متطوع من أعضاء  ٣٠٠في المملكة شارك فیھ 

ھیئة التدریس والطلبة بحضور رئیس الجامعة 
الدكتور اخلیف الطراونة ونائب الرئیس للتدریب 

  .الدكتور موسى اللوزي وخدمة المجتمع
  

وقال رئیس قسم إدارة األعمال الدكتور بدر 
عبیدات منسق الحفل إن اإلفطار یأتي امتدادا لنھج 
الجامعة بالتواصل المستمر مع مختلف أطیاف 

المجتمع، وربط جسر التعاون بین فاعلي الخیر والقطاع الخاص، إضافة إلى رسم البسمة على شفاه 
  .حة إلى قلوبھماألطفال وإدخال الفر

  
وأكد عبیدات على دور الجامعة في إدماج األطفال األیتام ودعمھم لمواجھة حیاتھم بكفاءة أكبر؛ جراء 
الصعوبات التي یعانوا منھا في طفولتھم، والمشقات التي ترافقھم في حیاتھم، مشیدا بدور غرفة 

  .یريتجارة عمان وعدد من المؤسسات الخاصة واألفراد في دعم الحفل الخ
   
تخلل الحفل أنشطة ترفیھیة وفقرات أدبیة ومسابقات وتوزیع جوائز وھدایا على األیتام الذین  

  .سنة ١٣-٣تراوحت أعمارھم بین 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 أخبار الجامعة 

 ٢٤/٧/٢٠١٤  أخبار األردنیة                                                         الخمیس                                                

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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ینظم حملة لتوزیع طرود الخیر " التنمیة والتواصل مع المجتمع المحلي في األردنیة

  في األغوار
  
  
  

ع المجتمع المحلي نظم مركز التنمیة والتواصل م
في الجامعة األردنیة بالتنسیق مع المركز 
اإلسالمي حملة لتوزیع طرود الخیر على منطقتي 

  .الرامة والروضة في األغوار
  

وقالت مدیرة المركز فایزة الشوابكة خالل حفل 
توزیع الطرود أن الجامعة ممثلة بالمركز تسعى 
إلى التواصل مع كافة شرائح المجتمع المحلي 

قدیم كل ما أمكن من الخدمات والمساعدات وت
الالزمة وخاصة في شھر رمضان المبارك، 
مشیرة إلى الدور الذي یضطلع بھ المركز في 

  .تحقیق أھداف ورسالة الجامعة
  

من جانبھ ثمن مشرف المركز اإلسالمي في المنطقة موسى العواجنة بمبادرة الجامعة والممثلة في 
لمجتمع المحلي والتي تشیر إلى مدى تواصل الجامعة مع قضایا مركز التنمیة والتواصل مع ا

  . المجتمع المحلي وإدراكھا لحجم المسؤولیة الملقاة على عاتقھا
  
  
   
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"

 ٢٤/٧/٢٠١٤                                                  الخمیس                        أخبار األردنیة                                 
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  ال جرحى من قطاع غزة في مستشفى الجامعة االردنیة: التمیمي 
  

  
د .نفى مدیر مستشفى الجامعة االردنیة أ -جورج برھم 

یمي وجود أي جرحى من أبناء قطاع غزة في احمد التم
  .مستشفى الجامعة

  
وقال أنھ تم التواصل مع ادارة المستشفى بسبب أخبارتتعلق 
بوجود جرحى من قطاع غزة في مستشفى الجامعة 
االردنیة، وبأن أشخاص یقومون بجمع تبرعات للمرضى 

  ".الذین ھم غیر موجودین أصال في المستشفى
  

لوجود أناس یستغلون الظروف التي یمر بھا قطاع غزة من اجل جمع أموال  وعبرالتیمي عن أسفھ
  ".بطریقة منافیة وتقالیدنا ودیننا 

وطالب التمیمي من المواطنین التبرع ألھل غزة عبر الجھات الرسمیة والمعرفة مثل النقابات المھنیة 
  "والھیئة الخیرة الھاشمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٤/٧/٢٠١٤الخمیس                                                                           رؤیا                                         
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  یحجب جوائز ویوقف منح دراسات علیا» لميالبحث الع«

  
  

حجب مجلس إدارة صندوق دعم   -حاتم العبادي 
البحث العلمي جائزتي البحث الممیز في مجال 
العلوم المالیة واالداریة واالقتصادیة والمصرفیة 
والباحث المتمیز في قطاع الدراسات االسالمیة 

 وأقر. والقانونیة، بسبب عدم تقدم اي باحث لھا
المجلس، بحسب مدیر عام الصندوق الدكتور 
عبدهللا سرور الزعبي، تقریر اللجنة المالیة المشكلة 
لدراسة موازنات الجامعات الرسمیة والبیانات 

، والذي تضمن تحویل مبلغ ٢٠١١الختامیة لعام 
ملیون دینار للصندوق والمتثلة بفوائض ) ٣(

الل الفترة الماضیة، استنادا الى نص قانوني مخصصات البحث العلمي واالیفاد التي لم تصرف خ
  .التعلیم العالي والجامعات

 ٢٠١١و ٢٠١٠وقال الدكتور الزعبي ان اجمالي المبالغ المترتبة على الجامعات الرسمیة لالعوام 
  .ملیون دینار تقریبا) ٥٫٥(لصالح الصندوق من فوائض البحث العلمي واالیفاد تزید عن 

جلستھ المقبلة في تقاریر اللجان المشكلة لدراسة موازنات الجامعات في حین ینظر المجلس في 
ملیون دینار تقریبا لصالح صندوق البحث ) ٢٫٥(مبلغ  ٢٠١٠الخاصة، ولتي یترتب علیھا للعام 

  .العلمي
وعلى صعید الجوائز، ناقش المجلس تقاریر المحكمین ولجان جوائز البحث الممیز والباحث المتمیز 

  .ول التي اعلن عنھافي مختلف الحق
وقرر المجلس في جلستھ التي عقدھا أمس برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور امین 
محمود منح جائزة الباحث المتمیز في قطاع العلوم الطبیة والصیدالنیة للدكتور كارم الزعبي من 

  .لف الجامعات االردنیةباحثین من مخت) ٩(جامعة العلوم والتكنولوجیا، والتي تقدم لھا 
وأطلع المجلس على التقاریر المقدم من الدكتور الزعبي حول الجامعات الخاصة التي سددت المبالغ 

الزرقاء االھلیة وعمان االھلیة وفیالدفیا وجرش وعجلون الوطنیة، : وھي ٢٠١٠المترتبة علیھا للعام 
  .الف دینار تقریبا) ٦٠٠(بقیمة اجمالیة تصل الى 

ع على تقاریر الدكتور الزعبي حول الجامعات التي سجلت دعاوى اللغاء قرار مجلس إدارة كما اطل
ملیون دینار تقریبا مترتبة ) ١٫٥(والبالغ  ٢٠١٠الصندوق الذي یطالبھا بفوائض البحث العلمي للعام 

  .البترا والشرق االوسط واالسراء والعلوم التطبیقیة: على جامعات 
یز في مجال علوم الطاقة والبیئة والمیاه، فقد فاز بھا المتقدم الوحید لھا اما جائزة الباحث المتم

  .الدكتور طارق فتحي من الجامعة االردنیة
باحثا، ) ١١(اما جائزة البحث الممیز في مجال العلوم الھندسیة والتكنولوجیا النانویة، التي تقدم لھا 

ردنیة، اما في مجال الطاقة والبیئة والمیاه والتي فقد فاز بھا الدكتور عاید العبدالالت من الجامعة اال
  .باحثین فقد فاز بھا الدكتور محمد الحراجشة من جامعة العلوم والتكنولوجیا ٦تقدم لھا 

 شؤون جامعیة 

 ٢٤/٧/٢٠١٤الخمیس                                                                                                            ٨الرأي ص 
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  .االف دینار) ٥(االف دینار والباحث المتمیز ) ٣(یشار الى أن قیمة جائزة البحث الممیز 
لیا بالجامعات بسبب تدني المعدل التراكمي والغى المجلس منح مقدمة لخمسة طالب دراسات ع 

  .وعدم استكمال االوراق المطلوبة
مشاریع بحثیة جدیدة في مجال الطب والصیدلة والزراعة  ٦وعلى صعید متصل قرر المجلس دعم 

  . الف دینار) ٤٠٠(والمیاه بقیمة اجمالیة 
على ان تقدم تقریرھا الى الى ذلك شكل المجلس لجنة لدراسة وقاع قواعد البیانات في الجامعات 

  .الصندوق خالل شھرین، لیصار الى بحث امكانیة دعم قواعد البینات في الجامعات
وقرر المجلس دعم یوم علمي الستاذة كلیات الشریعة في الجامعات لمناقشة نتائج بحث الدكتور 

لھ في عدنان العساف المدعوم من الصندوق تحت عنوان منھجیة استخدام وتدریس الفقھ واصو
    .ترسیخ الوسطیة واالعتدال بھدف نشر مبادىء الوسطیة والتسمح ومحاربة التطرف واالرھاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  
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  لن یسمح التدخل بلجنة االعتراف بالجامعات والشھادات: محمود

  

ترأس وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور أمین 
الجتماع األول للجنة االعتراف محمود امس االربعاء ا

  .بالجامعات غیر األردنیة ومعادلة الشھادات الجدیدة

إن لجنة االعتراف ومعادلة «وقال الدكتور محمود  
الشھادات الجدیدة ھي صاحبة القرار ولن یسمح ألحد 

, بالتدخل في عملھا من الخارج وان القرار لكم انتم وحدكم 
علق بالمواضیع المعروضة واللجنة أمام تحد حقیقي فیما یت

امامھا في المرحلة المقبلة وعلیكم العمل بمنتھى الشفافیة 
والبحث والتقصي والوقوف على منھج علمي وصارم 

  .» جدید في العمل

وأكد ان الوزارة تبذل أقصى جھودھا للبحث عن جامعات ذات سمعة جیدة وكفاءة من اجل إرسال 
وان اختیاركم جاء للكفاءة المتمیزة التي تتمتعون بھا والوزارة  ,أبنائنا الطلبة إلیھا للدراسة فیھا 

  .ستكون مساندة ومكملة لعمل لجنة المعادلة واالعتراف 

وقال ان ھناك تحدیا حقیقیا لجودة التعلیم العالي وعلینا التركیز على طلبتنا الدارسین في الخارج 
یة مؤكدا ضرورة اإلسراع في االنتھاء من وتقدیم المعلومات المفیدة والتدقیق عن الجامعات الخارج

وأشار محمود إلى أھمیة أن یكون . موضوع معادلة جمیع الشھادات المقدمة خدمة للمواطنین والطلبة
حملة الدكتوراه وأعضاء ھیئة التدریس في الجامعات ممن یتمتعون بالكفاءة العالیة والقدرة على 

لجامعي أحد أھم أركان االقتصاد الوطني والكیان والتعلیم ا, النھوض بمستوى التعلیم الجامعي
  .االجتماعي

  

  

  

  

  

  ٣العرب الیوم ص  -١٢الدستور ص  -٨الرأي ص  -بترا
 ٢٤/٧/٢٠١٤الخمیس                                                                                  طلبة نیوز -٢صدى الشعب ص 
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خبراء یطالبون بإعادة النظر في سیاسات وأسس القبول الجامعي وآخرون یؤكدون 
  ضرورة تطویرھا

  

تتباین آراء خبراء في  - تیسیر النعیمات
التعلیم العالي حول سیاسات وأسس 
القبول في الجامعات الرسمیة، بین 

ین بضرورة إعادة النظر فیھا، مطالب
لكنھا " مالئمة"وآخرین یرون أنھا 

  .تحتاج إلى تطویر

فیما یؤكد خبراء أن إعادة النظر في تلك 
، ذلك "یحتاج إلى قرار سیاسي"األسس 

أن إحداث تغییر جذري فیھا یتطلب 
  .تعدیل أربعة تشریعات ما بین قانون ونظام

لعنف الجامعي وأسس القبول، ألن األو ھو جزء من العنف ال یجوز الربط بین ا"وأجمعوا على أنھ 
  ".المجتمعي

واعتبر رئیس الجامعة األردنیة األسبق الدكتور ولید المعاني أن أفضل وسیلة لرفع سویة مخرجات 
التعلیم العالي یكمن برفع معدالت القبول في الجامعات الرسمیة والخاصة، مشددا على ضرورة أن 

  .اما، السیما أن الجامعات الخاصة تخرج نحو ثلث مجموع الخریجین سنویایكون الرفع شامال وع

المتحدثین عن العدالة ُكثر، جزء منھم ال "وحول العدالة في سیاسات وأسس القبول، یرى المعاني أن 
  ".المساواة بین غیر المتساوین لیست عدالة"، ذلك أن العدالة نسبیة و"یقصد بھا حسن النیة

وجود آلیة مقبولة حتى اآلن باستثناء معدل شھادة الدراسة الثانویة العامة عدم "وأشار إلى 
ً أن إعادة النظر "، إذ تم تجریب امتحانات القبول والمقابالت، لكنھ تم العبث بھا"التوجیھي" ، مؤكدا

  .في سیاسات وأسس القبول تحتاج إلى نظرة شمولیة

وإلغاء مسار " التوجیھي"علیم لضبط امتحان وأشاد باإلجراءات التي تتخذھا وزارة التربیة والت
، ووضع أسئلة تقیم مستوى الطلبة الحقیقي، )التوجیھي(علینا أن نحدد حاجاتنا من "المعلوماتیة، قائال 

  ".بحیث یكون االمتحان معیاریا تحدد فیھ نسب النجاح

ت تشیر إلى أن وبشأن االستثناءات التي تتم في سیاسات وأسس القبول، قال المعاني إن الدراسا
معظم المقبولین من خالل المكارم الملكیة ألبناء العاملین والمتقاعدین من القوات المسلحة األردنیة "

  ".واألجھزة األمنیة وأبناء المعلمین وطلبة المخیمات، ھم مقبولون أصال ضمن قائمة التنافس الحر

 ٢٤/٧/٢٠١٤الخمیس                                                                                                             ٨الغد ص 
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التعلیم العالي، ال تشكل سوى نسبة االستثناءات المتعلقة بأبناء وأحفاد أعضاء مجالس "وتابع أن 
  .، مشددا على ضرورة اإلبقاء على قبول أوائل المحافظات واأللویة"ضئیلة من مجموع المقبولین

ودعا المعاني إلى تخفیض أعداد المقبولین في الجامعات، إذ تشكل األعداد الكبیرة منھم ضغطا كبیرا 
ثر في سویة التعلیم العالي، محذرا من خطورة توسع على الجامعات بما یفوق قدرتھا االستیعابیة، ویؤ
  .الجامعات في قبول الطلبة على البرنامج الموازي

بالنسبة المحددة لھا من قبل مجلس التعلیم العالي للقبول في البرنامج " ال تلتزم"وذكر أن الجامعات 
تناقض في المطالبة "جود ، الفتا إلى و"االستقاللیة وتخلي الحكومة عن دعمھا مالیا"الموازي، بحجة 

  ".باستقاللیة الجامعات، وعدم االلتزام بقرارات مجلس التعلیم العالي بھذا الشأن

من جانبھ، أشار وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي األسبق رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا 
ستراتیجیة للتعلیم العالي وقبل مغادرتھ لموقعھ، أقر مجلس الوزراء ا"الدكتور وجیھ عویس إلى أنھ 

  ".تضمنت خطة مداھا عشرة أعوام إلعادة النظر في سیاسات وأسس القبول، إال أنھا لم تر النور

البحث عن العدالة یقتضي إلغاء االستثناءات في سیاسات القبول تدریجیا وتحویلھا إلى "وبین أن 
على المكرمة الملكیة للقوات  من المقبولین بناء%  ٨٦نحو "، مشیرا إلى دراسة بینت أن "منح

  ".المسلحة وأبناء المعلمین وطلبة المخیمات، مقبولون أصال وفق التنافس الحر

وأشار عویس إلى أن الخطة تضمنت تحویل المكرمات من مقاعد إلى منح مع زیادتھا للقوات 
جمیع  ، وھو ما یضمن شمول% ١٠إلى %  ٥، وألبناء المعلمین من % ٣٠إلى %  ٢٠المسلحة من 

  .األعداد بالمنح وینسجم مع المحاوالت الرامیة لتحقیق التعلیم المجاني

الذي یشھد "وبشأن قائمة األقل حظا، أكد عویس ضرورة العمل على االرتقاء بمستوى التعلیم العام 
أن ھذا االنحدار سیقلل من تنافسیة أبناء المحافظات وخریجي التعلیم العام "، مبینا "انحدارا مطردا

لى المقاعد الجامعیة، كونھ یظلم طلبة األقل حظا مرتین، األولى في التعلیم العام والثانیة في ع
  ".الجامعة

تخصیص سنة تحضیریة للمقبولین على قائمة األقل حظا تفرز القادر منھم على "ودعا إلى 
  ".االستمرار في الدراسة الجامعیة

لنظر في سیاسات وأسس القبول الجامعي، تبدأ وأشار عویس إلى خطة تتضمن عمال تدریجیا إلعادة ا
من خالل القبول المباشر في الجامعات لطلبة الطب وطب األسنان والصیدلة والھندسة، اعتمادا على 
امتحان الطالب في الجامعة الذي یحدد مساره، خصوصا مع وجود ظاھرة الغش في امتحان 

  ".التي أصبحت، لألسف، مقبولة اجتماعیا) التوجیھي(

أكد ضرورة رفع سویة التعلیم العام واالكتفاء بمسارین المتحان الثانویة العامة، أكادیمي وتقني، و
مشیرا إلى الضغط الكبیر الذي تعانیھ الجامعات في ظل زیادة أعداد المقبولین سنویا والتوسع في 

براء التعلیم بدوره، یرى أحد خ. عملیة القبول على البرنامج الموازي في ظل توقف الدعم الحكومي
التي أقرھا مجلس  ٢٠١٥ – ٢٠١٤اقتصرت في الجامعات الرسمیة للعام "العالي أن أسس القبول 
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التعلیم العالي مؤخرا على تعدیالت طفیفة، لم تمس جوھر أسس القبول التي تحتاج إلى اجراء 
  ".تعدیالت جذریة إضافة إلى إقرار أربعة تشریعات ما بین قانون ونظام

من المقاعد، واستمرار العمل %  ٣٠ر نسبة المقبولین من خالل التنافس الحر على نحو وبشأن اقتصا
أن المقبولین على قوائم المكارم الملكیة، "بقوائم االستثناءات، بین الخبیر، الذي طلب عدم نشر اسمھ، 

ى قرار ھم أصال من ذوي معدالت مقبولة على أساس التنافس الحر، وأن إلغاء ھذه القوائم یحتاج إل
  ".سیاسي

واقتصرت التغییرات التي أقرھا مجلس التعلیم العالي في أسس القبول على حصص أوائل 
المحافظات بالفرع العلمي، على إفراد مقعد في تخصص الطب ومقعدین بتخصص الصیدلة لھم في 

ھم في جامعة الیرموك، ومقعدین بكلیة الصیدلة في جامعة مؤتة، وزیادة مقاعد الھندسة المخصصة ل
  .جامعة آل البیت من مقعد إلى أربعة، إضافة إلى مقعدي صیدلة بالجامعة الھاشمیة

كما تم تغییر على حصص أبناء العاملین في الجامعات التي ال تطرح تخصصات طبیة وصیدالنیة، 
  .وحصص أوائل المحافظات

ة بحكم صلة القربى، وأبقى مجلس التعلیم العالي على تخصصات المقاعد الجامعیة التي تمنح للطلب
ُبل في واحدة من الجامعات األردنیة أحد أبناء أعضاء مجلس "حیث نصت إحدى مواده على أنھ  ق

  ".التعلیم العالي العاملین، أو السابقین، وحفید واحد من الدرجة األولى

ھم في ووفق أسس القبول، فإن المجلس یحدد قبل بدایة كل عام دراسي، أعداد الطلبة الذین یمكن قبول
كل تخصص من تخصصات الجامعات الرسمیة في ذلك العام، بناًء على تنسیب منھا، وفي ضوء 

  .توصیة مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي

في كلیات الطب وطب %  ٨٥وبقي شرط الحدود الدنیا لمعدالت القبول الجامعي، كما ھو وبواقع 
صص ھندسة الحاسوب والصیدلة والطب البیطري، لكلیات الھندسة بما فیھا تخ%  ٨٠األسنان، و

في الشریعة والتمریض والحقوق %  ٧٠لكلیات العلوم الطبیة المساندة وعلوم التأھیل، و%  ٧٥و
  .لباقي التخصصات%  ٦٥والقانون والزراعة والصحافة واإلعالم، و
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  اعتماد بعض البرامج األكادیمیة في الجامعات األردنیة

یئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي برئاسة الدكتور بشیر الزعبي تأجیل البت قرر مجلس ھ
في ) برنامج الدكتوراه/ الجیولوجیا البیئیة والتطبیقیة ( باالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص 

  .الجامعة األردنیة، وفقا لبیان صحافي صدر امس االربعاء عن المجلس 

في كلیة العلوم ) برنامج البكالوریوس/الجغرافیا(لتخصص  ووافق المجلس على االعتماد الخاص
برنامج /عربیة وآدابھااللغة ال(االونروا ورفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص / التربویة

االونروا، ورفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص / في كلیة العلوم التربویة) البكالوریوس
في جامعة الزیتونة األردنیة واالستمرار في ) برنامج البكالوریوس/الھندسة المدنیة والبنیة التحتیة(

ألردنیة واالستمرار في االعتماد الخاص االعتماد الخاص لكلیة الطب في جامعة العلوم والتكنولوجیا ا
  .لكلیة الطب في الجامعة الھاشمیة

) برنامج البكالوریوس/المحاسبة(كما وافق المجلس على رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
في ) برنامج الماجستیر/ادارة االعمال(في جامعة البترا ورفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

برنامج / العلوم االداریة ( وتأجیل البت باالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  جامعة البترا
في الجامعة األلمانیة األردنیة، لحین قیام الجامعة بتعیین العدد الالزم من أعضاء ھیئة ) البكالوریوس

  .التدریس في التخصص

ر معاییر االعتماد الخاص وقرر المجلس رفع الطاقة االستیعابیة العامة في كلیة تدریب عمان واقرا
برنامج البكالوریوس وطب / برنامج البكالوریوس والعلوم اللوجستیة / للتخصصات المحاسبة الدولیة 

  .برنامج لبكالوریوس/ االسنان 

  

  

  

  

  

  

  

  

   ٨الغد ص   -١١الدستور ص   – ٨الرأي ص  -بترا
 ٢٤/٧/٢٠١٤الخمیس                                                       ٣صدى الشعب ص  -٩السبیل ص  - ٤العرب الیوم ص 
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  مشاغبو الیرموك طالب مبتعثون على حساب االستثناءات

 

مشكلة الیرموك بدأت بمالسنة بین طالبین، 
واء الرمثا التابع لمحافظة اربد، المعتدي من ل

والمعتدى علیھ من محافظة عجلون، اختلفت 
الروایات في سببھا االساسي، فبین روایة 
الجامعة التي تقول إنھا كانت بسبب تحرش 
بإحدى الفتیات، وروایة طالبیة تتحدث عن 

  .مالسنة شبابیة بینھما من دون اي عامل اخر

تتحرك المھم، ال یحتمل المعتدى علیھ، ف
رجولتھ، لیقوم بضرب زمیلھ، ما یجعل 

  .الطلبة یتحركون للفصل بینھما، ویعود كل منھما إلى منزلھ

الحادثة وقعت الخمیس الماضي، وفي حرم الجامعة التي حدث على ارضھا شغب طالبي أدى لفصل 
  .طالبا ٢٢

وبعضا من اصدقائھ  الطالب المعتدى علیھ لم یحتمل أن یحصل معھ ما حصل، فاجتمع بأبناء عشیرتھ
في لیل الیوم ذاتھ في محافظة عجلون، حسب مصدر أمني، لیقرروا الحقا الدخول للجامعة بالطریقة 

  .التي دخلوا فیھا

إن عددا كبیرا من الشبان : »العرب الیوم«نائب رئیس الجامعة الدكتور احمد العجلوني قال لـ 
  .عني انھم طالب في الجامعةالمتورطین في الحادثة، دخلوا بصورة قانونیة، ما ی

ّموا، حتى ال تلتقطھم الكامیرات الموّزعة في الجامعة، حسب  دخل الشبان واختفوا في مكان ما، ثم تلث
ما برر العجلوني التصرف المذكور، موضحا أن فریق الملثمین ضم جماعات من الخصمین لالسباب 

  .ذاتھا

م بسرعة حسب الحاضرین، فاالصابات حصرت رئیس الجامعة طلب من األمن التدخل، األمر الذي ت
بطالبین ورجل امن، برغم وجود اعداد كثیرة من االسلحة البیضاء من سكاكین وبلطات وجنازیر 

  .وغیرھا

آخرین، تم التحقیق مع المتورطین  ٩متورطا، وعمموا على  ١٥االمن حال وصولھم ضبطوا 
  .وإدانتھم، وتحویلھم للحاكم االداري لحجزھم ھناك

 ٢٤/٧/٢٠١٤الخمیس                                                                          العرب الیوم ص أولى                        
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، والحبل على ٢٣طالبا یوم االحد، وتبعھم طالب آخر، االثنین، لیغدو العدد  ٢٢د التحقیق تم فصل بع
الجرار كما یقول العجلوني في إشارة إلى أن التحقیق مازال مستمرا ومن تثبت إدانتھ سیغدو مع 

  .المفصولین

حركة كالتي قاموا بھا المصدر األمني تحدث عن استھتار كبیر لدى الطلبة الذین افترضوا ان تكون 
مسموحة ومسوغ لھا، األمر الذي أكدتھ بیانات الطلبة المفصولین، الذین جاء أكثرھم من ذوي 

  .المعدالت المتدنیة

عدم اتجاھھم للدراسة الذي یبدو من العالمات، عززه كون أكثرھم من الطلبة الموجودین على نظام 
كالمكرمة الملكیة، وھم مبتعثون كما اكد مصدر إداري االستثناءات، التي تقدم ألبناء موظفي الدولة، 

  %. ٦٠في حین تحصیلھم العلمي أصال أقل من 

الدكتور العجلوني تحدث عن أھمیة نفض الغبار عن التعلیم العالي، ومنح الجامعات استقاللیتھا في 
لطلبة بین ا» المستھترین«السیاق، إلى جانب ایجاد نظام عادل في الجامعات یضمن عدم دخول 

  .المجدین
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  التعلیم والتعلیم العالي واالقتصاد المعرفي

  سالمھ طناش. د                                                                                         

  

یمكن القول بأن المعرفة قوة، وقد وظفت منذ القدم باعتبارھا سلعة 
كز قوة لإلنسان بشكل خاص، وللمجتمعات واألمم اقتصادیة، ومر

إذ إن المؤمن القوي خیر وأحب إلى هللا من المؤمن . بشكل عام
وترتكز المعرفة على العلم القادر على تشكیل قوة ھائلة . الضعیف

للمجتمعات، لتتقدم وتتطور في جمیع مناحي الحیاة، وخاصة الروحیة 
وتسمو النفوس وتتھذب العقول، فبالعلم ترتقي األخالق . واالجتماعیة

لذا، فقد دأبت المجتمعات وعلى . وبالمعرفة تمتلك المجتمعات أدوات التقدم والنجاح. ویقوى المجتمع
مر العصور إلى السعي الحثیث على تعزیز منابع العلم وتنظیم المعرفة، وجھدت في كیفیة الوصول 

یة والعسكریة، ولتحصن األفراد وتعزز انتمائھم إلى مراتب متقدمة بین األمم لتعزز مكانتھا االقتصاد
  .الوطني

ویمكن تعریف االقتصاد المعرفي بأنھ ذلك النظام المبني على رأس المال الفكري والقادر على 
إذ یسھم االقتصاد المعرفي وبشكل كبیر في كل . توظیف العقول المبدعة باعتبارھا منتج اقتصادي

ذا األمر واضحا في اقتصادیات الدول المتقدمة، وذلك لقدرتھا ویبدو ھ. أنشطة اقتصادیات المجتمع
وبشكل مستمر في استقطاب العقول المبدعة، وفي توفیر البیئة المناسبة لھا إلظھار وتوظیف 

. ویظھر ذلك واضحا من خالل القدرة االقتصادیة الھائلة لمكوناتھا. إبداعاتھا، وتحقیق ذاتھا
. استخدام للمعرفة إلنتاج ملموس أو غیر ملموس ذا قیمة اقتصادیة واالقتصاد المعرفي ھو في الواقع

وما ندفع ثمنھ الیوم لمنتجات ضروریة لحیاتنا إنما ھو في الواقع لیس لقیمتھ المادیة، بل ھو ثمن 
وساھمت بشكل علمي في تطویر عملیة . للعقول التي أنتجت ھذه المعرفة، ووظفتھا كسلعة اقتصادیة

إذ كیف یمكن اتخاذ قرارات وطنیة أو تخطیط . مختلف الحقول إلنتاج قیم اقتصادیةاتخاذ القرار وفي 
  لمجتمع بدون معرفة؟

وھو ما یعرف عادة . إن مفھوم االقتصاد المعرفي یرتبط غالبا بالتعلیم والتعلیم العالي بشكل خاص
اد وتطویرھا، وكما أن التعلیم ومن خالل قدرتھ على إطالق إبداعات األفر. برأس المال البشري

وكما . واألخذ بھا، وتوظیفھا كمنتج اقتصادي، یمكن اعتباره ذا مردود تجاري، وذا قیمة اقتصادیة
أصوال اقتصادیة ثابتة في المجتمع توظف عادة لسنین طویلة ) رأس المال البشري ( یمكن أن تكون 

. ي تشكیل قیمھ وحضارتھولتشكل في النھایة سلسلة مستمرة تمد المجتمع بثوابت اقتصادیة راسخة ف

 مقاالت

 ٢٤/٧/٢٠١٤الخمیس                                                                                           طلبة نیوز -١٩الرأي ص 
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وھنا عادة ال یُرتَكُز في تشكیل االقتصاد المعرفي على الموارد الطبیعیة والمادیة فقط، وإنما على 
والذي یمكن من خاللھ إیجاد ثقافة ) القادر على توظیف ھذه الموارد ( رأس المال البشري المبدع، 

ج أینما كان، ووفقا لقدراتھ، ولینتقل اإلنتاج اإلنتاج االجتماعي لیصبح كل فرد ممتلكا الفرصة لإلنتا
  .في كثیر من األحیان للناس بمشھد عكسي

إن ما انفق من أموال على اقتصاد المعرفة قد یكون ھائال ووفقا لبرامج متعددة، ھنا أو ھناك، یفترض 
ا غلى وأن تكون قد انعكست إیجاب. أن تكون قد شكلت مفاھیم واقعیة لالقتصاد المعرفي في األردن

وھذا ما . وأن یكون قد لمسھ لیس المتعلمون أنفسھم، بل ذویھم ألذین أنفقوا جل ما یملكون. اقتصادنا
إذ تحدث عن عدم قدرة نظام التعلیم العالي في األردن . ٢٠٠٩أشار إلیھ البنك الدولي في تقریره عام 

اإلشارة الواضحة في عدم  وكانت. للتقدم نحو تحقیق متطلبات النمو السریع في االقتصاد المعرفي
قدرة ھذا النظام التعلیمي في تحقیق التدریب للشباب وتزویدھم بمھارات تقنیة مناسبة وضروریة 

إذ بقیت معظم البرامج نظریة، ولیست مرتبطة بحاجات السوق الوطنیة واإلقلیمیة . القتصاد المعرفة
  .والعالمیة

 ٥٨لي یجد أن الطلبة من الطبقة الغنیة یشكلون حوالي ومن یدقق النظر في نسب االلتحاق بالتعلیم العا
 ١١بالمائة، بینما ال یشكل الطلبة الملتحقون بھذا النوع من التعلیم من أبناء الطبقة الفقیرة أكثر من 

أن الطبقة االجتماعیة االقتصادیة الغنیة وذات الدخول المرتفعة، : وھذا یشیر لمن یقرأ جیدا. بالمائة
بكثیر لاللتحاق بالتعلیم العالي ووفق رغباتھم مقارنة مع غیرھم من أبناء الطبقات لھا فرصا أعلى 

وھنا یمكن أن یتكون خطر اجتماعي غیر مدرك على المدى . االجتماعیة االقتصادیة األخرى
إذ عادة تكون الفرص المتاحة للطلبة من الطبقة االجتماعیة الفقیرة ھي في البرامج ذات . القصیر

منخفضة، وھي برامج اإلنسانیات، والتي ال تزودھم بمھارات ومعارف وسلوكیات تؤھلھم التكلفة ال
مما یترتب علیھ وعلیھم . لعمل متوافر قي القطاع العام أو الخاص محلیا، أو إقلیمیا، أو عالمیا

  .االنتظار سنوات طویلة عاطلین عن العمل، وھذا ما یزید المشھد االجتماعي االقتصادي تعقیدا

. أدرك بأن التعلیم التقني مكلف مادیا ومالیا، ویحتاج إلى رأس مال بشري ذو خصائص خاصة إنني
ولكنني ال أجد تفسیرا للقائمین على االقتصاد والتعلیم والتعلیم العالي ھذا التجاھل، أو التأخیر غیر 

بالمائة  ١٠إذ إن أقل من . المبرر في تطویره، وجعلھ أولویة في اإلنفاق الحكومي، والخاص أیضا
وھذه النسبة وفقا لتقریر البنك . من طلبة التعلیم العالي یلتحقون في برامج الكلیات التقنیة المتوسطة

إذ یلتحق بھذا التعلیم في . الدولي بعیدة جدا عما یحصل في كوریا، ومالیزیا، وكندا، وایرلندا، وتشیلي
  .د الثانويبالمائة من مجمل طلبة التعلیم ما بع ٥٠ھذه الدول حوالي 

وأعتقد بأن مجمل األموال التي أنفقت على اقتصاد المعرفة، قد تصل إلى مئات المالیین أو أكثر، لم 
ھل برامج : وھنا نتساءل. تنتج معرفة واحدة ساھمت في اقتصاد األردن أو أخذت بیده نحو األمام

واضحة؟ وھل ھي ھبات أم االقتصاد المعرفي تم تقییمھا، ومتابعتھا؟ وھل تم إدارتھا وفقا لرؤیة 
ویتابع ضمن اھتماماتھ !! قروض من ھنا وھناك؟ إال أن الحقیقة یدركھا كل من یقرأ ھنا وھناك

  !ویا لیتھم بعد كل ھذا، قد أدركوا معنى االقتصاد المعرفي. الوطنیة المتخصصة

  في الجامعة األردنیة) إدارة(أستاذ التعلیم العالي  
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  اعالنات

 ٢٤/٧/٢٠١٤  الخمیس                                                                                                     ١٤الرأي ص   
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  ان وزارة التخطیط والتعاون الدولي ستبدأ قریبا بالمباشرة بإجراء » عین الرأي«علمت
مسوحات .. مسوحات حول الفقر لغایات توجیھ الدعم للمستحقین بتمویل من البنك الدولي

  .الفقر ستتیح المجال لعدد من الخریجین الجامعیین فرص عمل مرحلیة

 ع ً ً للقضاء الشرعي یھدف إلى إعداد كوادر متخصصة دائرة قاضي القضاة أسست معھدا الیا
وتأھیلھا لتولي الوظائف القضائیة إضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون مع المعاھد المماثلة 

ویتولى اإلشراف على المعھد وفق نظامھ الموجود حالیا في .في الدول العربیة واألجنبیة 
ي القضاة وعضویة رئیس المحكمة العلیا دیوان التشریع والرأي مجلس إدارة برئاسة قاض

نائبا للرئیس ورئیس النیابة العامة الشرعیة ومدیر المحاكم الشرعیة والمدیر / الشرعیة 
وقاضیین ال تقل درجة أي منھما عن الخاصة وعضوا ھیئة تدریس من الجامعات األردنیة 

  .میةالرسمیة ال تقل رتبة أي منھما عن أستاذ مشارك في الشریعة اإلسال

  شكا صحافیون حضروا المؤتمر الصحافي المشترك لوزیر الخارجیة ناصر جودة واألمین
» المدرج«العام لألمم المتحدة بان كي مون من حجز وزارة الخارجیة الصف األول في 

الصحافیون أشاروا الى ان ھذا األمر .. لموظفیھا والطلب منھم العودة للصفوف الخلفیة
  .ة أخرى تكرر في مؤتمرات صحافی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٤/٧/٢٠١٤                                              الخمیس                            عین الرأي                                  
  

 زوایا الصحف 
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  األمین العام لألمم المتحدة بان كي مون أشاد إشادة واسعة بما یقدِّمھ جاللة الملك الى
الشعب الفلسطیني والجھود التي یبذلھا جاللتھ للوصول الى وقف إلطالق النار بین 

ل ذلك خالل األمین العام لألمم المتحدة قا .الجانبین الفلسطیني واالسرائیلي في غزة
المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده عصر أمس في وزارة الخارجیة وشؤون 

ورمضان ... السالم علیكم » المغتربین مع ناصر جودة حیث بدأ كي مون كالمھ بـ
الدستور وعلى ھامش اللقاء التقت نائب األمین العام لألمم  .باللغة العربیة« كریم 

التي تمنت سرعة التوصل للھدنة في غزة في أقرب المتحدة الدكتورة ریما الھنیدي 
  .وقت ممكن 

 

  رئیس الوزراء األسبق العین سمیر الرفاعي رعى حفل إفطار أطفال حي الطفایلة
  .حیث أعرب عن سعادتھ باإلفطار معھم ولقائھ بھم قبل وبعد اإلفطار

 حظات أثناء قیامھ بعملھ بتنظیم حركة المرور في شارع الھاشمي وسط البلد في ل
الغروب مساء أمس األول تلقى رقیب سیر اتصاال ھاتفیا من ذویھ یفید بأن هللا قد 
رزقھ وعقیلتھ بتوأم من الذكور، األمر الذي جعلھ یتوجھ للمسجد الحسیني ألداء 

ین ِّ   .صالة الشكر  تعالى وبعد أن رفع آذان المغرب قام بتوزیع الحلوى على المصل

 م أشخاص بالزي المدني من منتسبي مركز أمن المدینة شكا زوار وسط البلد من قیا
یتواجدون باستمرار بمحاذاة اإلشارة الضوئیة بمنتصف شارع فیصل باعتراض 
المارة وطلب ھویاتھم وتوقیفھم ألوقات طویلة لحین االنتھاء من تدقیق األسماء، 

قدون أن معتبرین أن المشھد أمام السیاح األجانب الذین یزورون عمان القدیمة یعت
  .العاصمة تعیش أجواء بولیسیة مشددة

  وجھت السفارة اإلیرانیة في عمان الدعوة لعدد من الفعالیات لحضور مأدبة اإلفطار
  .الرمضانیة التي تقیمھا السفارة مساء یوم غد الجمعة في مقرھا

  استغلت شركات االتصاالت مناسبة شھر رمضان المبارك بالطلب من مشتركیھا
مة الفتاوى مباشرة من دائرة اإلفتاء العام بإرسال أسئلتھم الى رقم االشتراك بخد

  .معین ثم یحصلون على اإلجابة الحقا
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  خریطة األنفاق التي صممتھا المقاومة ال یمكن القضاء علیھا تماما حسب مصدر مطلع أكد
  .ان ھذه الشبكة عنكبوتیة ومتفرعة من مكان آلخر ومزودة بالكھرباء

 رات تفید بـأن نتائج الثانویة العامة تكون قد قطعت أربع مراحل مع صباح الجمعة كل المؤش
  .من التدقیق ما یدفع باتجاه خیار تأجیل اعالنھا إلى ما بعد عطلة العید

  مع النظام السوري عبر الحلقات اإلیرانیة » مصالحة«ثالث دول خلیجیة تقدمت بعروض
  .»لماضيطي صفحة ا«تحدیدا وعلى أساس العمل على 

  امتنعت حركة حماس في قطاع غزة عن التجاوب مع المبادرة التي طرحھا القیادي في
حركة فتح سمیر المشھراوي بخصوص استعداده وآخرین للدخول إلى القطاع والمشاركة في 

  .القتال

  ال یوجد رئیس وال متحدث وال منسق باسم اللجنة النیابیة التي تكفلت بمتابعة ملف مدینة
  .معان

  

  

  
  

  ع.ف
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