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  مكتب ارتباط في حرم "األردنیة" لـتكیة أم علي ودار أبو عبدهللا

في بادرة ھي  -ھبة الكاید 

األولى من نوعھا في مجال 

المسؤولیة المجتمعیة، افتتح 

الدكتور  رئیس الجامعة األردنیة

عبد الكریم القضاة الیوم المكتب 

التمثیلي لجمعیتي تكیة أم علي 

ودار أبو عبد هللا بحضور النائب 

األول لسمو رئیس مجلس إدارة 

الجمعیتین طاھر المصري ومدیرھما العام سامر بلقر وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة فیھما ونخبة 

  . من كبار المسؤولین  واألكادیمیین في الجامعة

جاء ذلك في إطار سعي الجانبین إلى تأسیس شراكة استراتیجیة فاعلة بین مؤسسات المجتمع المدني 

ً التفاقیة التعاون بین الجامعة والجمعیتین من جھة أخرى التي  والمؤسسات التعلیمیة من جھة، والحقا

ً بھدف تعزیز أطر التعاون في المجال التطوعي وتنمیة مفھوم  الخدمة المجتمعیة أبرمت بینھم مؤخرا

  .للطلبة والكادر التعلیمي

وقال بلقر "إننا سعیدون بتعزیز شراكتنا مع الجامعة األردنیة التي لھا دور رئیس في زیادة الوعي 

بالمسؤولیة المجتمعیة ضمن فئة الشباب عبر اشراكھم بخدمة المجتمع المحلي وغرس قیم التكافل 

إلى تعزیز مفھوم التطوع وأھمیتھ بین الطلبة وحث الھیئة االجتماعي فیھم، كما تھدف ھذه الشراكة 

التدریسیة في الجامعة للمشاركة في تنظیم وعقد دورات تدریبیة لمنتفعي جمعیة دار أبو عبدّهللا في 

 أخبار الجامعة

  /الجوردان تایمز1/صدى الشعب ص:/طلبة نیوز/الدستور الكتروني//رؤیا نیوز/خبرنيأخبار األردنیة
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ً في األردن  شتى المجاالت، وتوعیة المجتمع الجامعي بأھمیة تعلیم وتدریب أبناء األسر األشد فقرا

  ".مساعدتھم في خدمة المجتمع المحليوفتح مجاالت التطوع ل

بدوره أكد القضاة على دور الجامعة في دعم ومساندة مسیرة الجمعیتین وأھدافھما الخیرة الرامیة إلى 

ًبوضع  ً تلك التي تقع تحت خط الفقر الغذائي في المملكة، مرحبا مساعدة األسر المستفیدة، خصوصا

واستقبال التبرعات لدعم األسر المعتمدة لدیھا من  صنادیق جمع تبرعات لتكیة أم علي في الجامعة

  .خالل الموقع الدائم لمكتب االرتباط الموطن في مبنى عمادة شؤون الطلبة

ولفت إلى عزم الجامعة بالشراكة مع الجمعیتین على إقامة فعالیات وأنشطة في حرمھا لتعریف 

تلقیالتبرعات في الحمالت الموسمیة طلبتھا برسالة الجمعیتین اإلنسانیة والسماح لتكیة أم علي ب

ً لما جاء في بنود االتفاقیة التي وقعت بینھما  بواسطة حصاالت خاصة تشرف علیھا الجمعیة، وفقا

 ً   .سابقا

وأشار القضاة إلى أن الجامعة تتولى فتح أبواب التطوع ألعضاء الھیئة التدریسیة  في البرامج التي 

الفرص لطلبة الجامعة الراغبین في التطوع إلكمال ساعات تنفذھا الجمعیتین، فضالً عن إتاحتھا 

  .برامج خدمة المجتمع التي تنفذھا الجامعة

ونّوه بأن الجامعة سوف تدرج في مساقاتھا وبرامج خدمة المجتمع معلومات حول مبادرات 

ا في الجمعیتین بھدف تشجیع الطلبة على االنخراط في األعمال التطوعیة التي تقومان بھما، ال سیم

مجال توفیر الدعم الغذائي المستدام  لألسر المنتفعة من تكیة أم علي و في مجاالت التعلیم و التدریب 

  .و الصحة لألسر المنتفعة من دار أبو عبدهللا

وتجدر اإلشارة إلى أن تكیة أم علي تقوم في الوقت الحالي بإیصال الدعم الغذائي الشھري والمستدام 

تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة عن طریق طرود أسرة تعیش  30,000إلى 
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ً لھم، كما أنھا تستقبل  غذائیة شھریة تفي باحتیاجات األسرة التغذویةوتكفي إلعداد ثالث وجبات یومیا

ً منھم ما یقارب  10,000أكثر من    .من طلبة الجامعات 2,000متطوع سنویا

ً لذكرى المغفور لھ جاللة و"دار أبو عبدّهللا" ھي جمعیة أسستھا سم و األمیرة ھیا بنت الحسین تخلیدا

الملك الحسین طیّب هللا ثراه، الذي كان من أشد المؤمنین بأن اإلنسان ھو أغلى ما نملك، وقد أطلقت 

تھدف إلى النھوض باألسر التي تعیش تحت خط الفقر  2018ثالثة برامج رئیسیة بدایة العام عام 

ً فاعلة قادرة على تحسین وضعھا، وتعد ھذه البرامج ركیزة للنھوض الغذائي في األردن لتص بح أسرا

  .بأي مجتمع، وھي التعلیم والتدریب والصحة

وتحت شعار "فلنبن ھذا البلد" أطلقت دار أبو عبد هللا برنامج "التعلیم"الھادف إلى دعم األفراد في 

درات األفراد في مجاالت عدة منھا مجال التعلیم، وبرنامج "أھل العزم" الذي یسعى إلى تعزیز ق

المھارات التقنیة والتدریب المھني لتوفیر فرص العمل، وبرنامج صحي بعنوان "إنسان" یرمي إلى 

  توفیر الدعم للمتطلبات الصحیة التي ال یتم تغطیتھا ضمن منظومة التأمین الصحي الشامل.
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  عید الكویت الوطنيالطلبة الكویتیون یرتدون أثواب الفرح في (األردنیة) في 

ذكرى مجیدة  -فادیة العتیبي

فاح عبق تاریخھا في دائرة 

النشاطات الریاضیة في 

عمادة شؤون الطلبة في 

الجامعة األردنیة یوم أمس، 

مالمح المكان وأركانھ كلھا  

قد تغیرت وارتدت أثوابا من 

الفرح والبھجة إیذانا ببدء 

  . االحتفال

اص ومذاق ممیز، فالمناسبة التي اجتمع الطلبة من أجلھا مختلفة ال االحتفال ھذه المرة لھ رونق خ

تتكرر إال مرة واحدة سنویا، یتلمسھا المشاھد بكل وضوح في مظاھرھا،  فاألعالم كانت مرفرفة، 

وأصوات من تغنوا بھا كانت عالیة صادحة، وبیوت شعر األجداد كانت مشیدة، ومالمح من التراث 

ب األجیال، انعكست بوضوح على مالبس القائمین على الحفل، وسط استحضرت بالرغم من تعاق

  .عبق رائحة القھوة والبخور والمأكوالت الشعبیة التي عرفت بھا

ّقش في القلوب ومناسبة سعیدة عكست مدى حب وانتماء من اجتمع ھذا الیوم  كل ذاك توّجھ تاریخ ن

ر فیھ أبناء الجالیة الكویتیة الدارسون في للوطن وللقیادة، إنھ الیوم الوطني الكویتي، الذي استأث

الجامعة األردنیة االحتفال بھ رغم بعد المسافات عن وطنھم وأھلھم، لیحیوا ھذه المناسبة المتجددة 

سنویا وسط أجواء كرنفالیة یشاركھم فیھا زمالؤھم من طلبة الجامعة األردنیة بكل مشاعر الحب 

  .والفرح

  طلبة نیوزأخبار األردنیة/
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مكتب شؤون الطلبة الوافدین بعمادة شؤون الطلبة، وحضور رئیس االحتفالیة التي أقیمت بإشراف 

الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة، والسفیر الكویتي في عمان عزیز الدیحاني، زخرت 

  .بالكثیر من الفقرات المتنوعة التي تغنت بالكویت وتاریخھا واستقاللھا

یة الكویتیة في الجامعة الطالب ابراھیم العبدلي، أولى فقرات الحفل الذي تولى عرافتھ رئیس الجال

كانت كلمة للسفیر الكویتي الدیحاني، الذي أعرب عن سعادتھ باحتضان الجامعة األردنیة لھذه الفعالیة 

العزیزة على قلوب كل الكویتیین ومن یحبونھا، شاكرا إدارة الجامعة األردنیة دعمھا الموصول في 

ت للطلبة الكویتیین الدارسین فیھا لیتمكنوا من مواصلة تعلیمھم الجامعي تقدیم كل ما یلزم من تسھیال

  .أسوة بباقي طلبتھا، ومؤكدا التزام السفارة بمتابعة أحوال الطلبة وتفقد أحوالھم دون أي تردد

ووجھ الدیحاني أسمى آیات التھنئة للشعب الكویتي وألمیره الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح 

ھذه المناسبة، داعیا هللا أن یدیم األمن واالستقرار على الكویت وشعبھا، وأن تواصل  وللطلبة بحلول

  .مسیرة البناء واالزدھار على الدوام

في حین أكد رئیس الجامعة القضاة أن عید الكویت الوطني ھو عید األمة كلھا، خصوصا وأن 

ربا عن سعادتھ بمشاركة الكویت عرفت تاریخیا بوقوفھا إلى جانب قضایا األمة ونصرتھا، مع

  .األشقاء الكویتیین االحتفال في ھذه المناسبة

وقال القضاة إن الطلبة الكویتیین الدارسین في الجامعة أدخلوا في قلوبنا الفرح الیوم وھم یحتفلون 

بعید بالدھم، وكأنھم في وطنھم وبین أھلھم، ما یؤكد متانة العالقة التي تربط  األردن والكویت 

  .وابط األخوة بین الشعبینتعززھا ر

وخالل الحفل تغنت الطالبة الكویتیة في كلیة طب األسنان بدور القالف في فقرتھا بحب الكویت 

وأمیرھا ناثرة بذلك أجمل المفردات التي جاءت من تألیفھا، في حین سردت الطالبة خلود الھاجري 
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ت فیھا الظروف التي عاشتھا وعائلتھا في مداخلتھا جزءا من مراحل حیاتھا وتحدیدا في طفولتھا تناول

  .إبان أزمة الخلیج

وجال القضاة والدیحاني یرافقھم الملحق الثقافي الكویتي الدكتور فالح الوقیان، والنائبان في مجلس 

األمة الكویتي عودة الرویعي وحمید السبیعي، واألمین العام لمجلس األمة الكویتي عالم الكندري، 

بة الدكتور عمر العدوان، في المعرض الذي أقیم على ھامش الحفل واشتمل ونائب عمید شؤون الطل

على منتوجات تراثیة وشعبیة تناولت لمحات من تاریخ الكویت وطبیعة الحیاة فیھا، والنشاطات 

  .المھنیة التي كانوا یعتاشون منھا

سب مدیر مكتب شؤون یذكر أن االحتفال بالیوم الوطني الكویتي في الجامعة األردنیة یقام سنویا بح

الطلبة الوافدین لؤي قداح الذي أكد أن المكتب ملتزم على الدوام في تقدیم كل التسھیالت التي یحتاجھا 

أبناء الجالیات العربیة الدارسین في الجامعة للقیام بأنشطتھم الالمنھجیة ومتابعة أحوال دراستھم 

  وتذلیل كل ما یعترضھم من مشاكل.

  



  إلعالم والعالقات العامة دائرة ا                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
9 

  "ف شركة "ھواوي" للتعریف ببرنامج "بذور من أجل المستقبلاألردنیة" تستضی"

 –سناء الصمادي  

استضافت كلیة الھندسة في 

الجامعة األردنیة شركة 

"ھواوي" لالتصاالت 

لتعریف طلبة كلیتي 

الھندسة والملك عبد هللا 

الثاني لتكنولوجیا 

المعلومات ببرنامج 

الشركة العالمي للمسؤولیة 

  . " 2019من أجل المستقبل  االجتماعیة "بذورٌ 

ویھدف البرنامج إلى تنمیة المواھب المحلیة الواعدة في قطاع تقنیة المعلومات واالتصاالت من خالل 

توفیر فرصة تدریب عملي متطور یتناول آخر مستجدات االبتكارات التكنولوجیة والمعاییر العالمیة 

في صقل علوم الطلبة الدراسیة ومھاراتھم في مقر شركة "ھواوي" بمدینة شنجن الصینیة، ما یسھم 

  النظریة، وإعدادھم وتأھیلھم لیكونوا قادرین على قیادة دفة تطویر القطاع في المستقبل

ویعد "بذوٌر من أجل المستقبل" بحسب منسقة العالقات العامة في الشركة نوران أبو ربیع من أكبر 

بة من مختلف دول العالم، یتلقون خاللھ تدریبا البرامج التدریبیة على مستوى العالم، یشارك فیھ طل

عملیا على آخر ما توصلت إلیھ الشركة من صناعات في مجال االتصاالت والتكنولوجیا، إلى جانب 

  .إكسابھم مھارات أولیة في اللغة الصینیة، ما یؤھلھم لخوض سوق العمل بكفاءة

  1/صدى الشعب ص:/المدینة نیوزأخبار األردنیة/الرأي ص:
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تراك بالبرنامج، ومنحھم فرصة التدریب وقالت أبو ربیع إن الشركة ستختار طالبین من الجامعة لالش

في الشركة األم مجانا، مدة اسبوعین تبدأ من الخامس عشر من شھر نیسان المقبل وتنتھي في 

السادس والعشرین من الشھر نفسھ، یتخللھا زیارة لبعض المناطق السیاحیة المشھورة في الصین مثل 

  سور الصین العظیم

دولیة التي تعقدھا الشركة لطلبة الجامعات تسھم في صقل وأضافت أبو ربیع أن المبادرات ال

شخصیاتھم، وتنمیة مھاراتھم العملیة، مشیرة إلى تعاون الشركة مع قطاع التعلیم ومسؤولیتھا تجاه 

  .الطلبة

ً في تقنیة المعلومات واالتصاالت، وتلتزم  یشار إلى أن شركة "ھواوي" تحتل مرتبة الصدارة عالمیا

  .لقطاع في كافة الدول التي تمارس فیھا الشركة أعمالھابدعم تطویر ھذا ا

ً إلى قیادة مسیرة التنمیة المستدامة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة على األمد  وتسعى الشركة أیضا

الطویل، وإطالع المواھب الواعدة على ما تملكھ من معلومات وخبرات اكتسبتھا، وتسعى شركة 

دم الفجوة القائمة بین المعارف النظریة المكتسبة على المقاعد "ھواوي" من خالل البرنامج ر

الدراسیة والمھارات العملیة المطلوبة الیوم في سوق العمل الخاص بقطاع تقنیة المعلومات 

  واالتصاالت.
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.  

  
  

  
  الیوم» العلوم والتكنولوجیا«انتخابات مجلس اتحاد طلبة 

  
  

والتكنولوجیا األردنیة استعداداتھا إلجراء انتخابات انھت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم 
  مجلس اتحاد طلبة الجامعة لدورتھ السابعة والعشرین والتي ستُجرى صباح الیوم الخمیس.

وقال عمید شؤون الطلبة رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات الدكتور انس النابلسي ان الجامعة وفرت 
من خالل مطالعة الشروط الخاصة واالرشادات والقیام جمیع اإلجراءات والتسھیالت على الطلبة 

بعملیة الترشح واالنسحاب الكترونیا وتقدیم نسخة ورقیة من طلبات الترشح واالنسحاب، تفادیا لوقوع 
أي إشكاالت، إضافة الى اإلعالن عن القوائم النھائیة ألسماء الطلبة المرشحین والالئحة التنظیمیة 

لموقع الرسمي للجامعة. وبین ان عدد الطلبة المرشحین النتخابات ھذه واللجان االنتخابیة على ا
) 40) طالبا وطالبة یمثلون كافة التخصصات األكادیمیة في الجامعة یتنافسون على (379الدورة بلغ (

ً موزعین في ( ) 8) ثمانیـــة طــــالب، یمثلون (8) دائرة انتخابیــة، فاز بالتزكیــــــة (35مقعدا
)، قسم ھندسة 1ـر انتخابیــــــة من الكلیــــــات واالقســـــام التالیــــة: كلیة التمریض (دوائـــ

)، قسم الفیزیاء التطبیقیة 1)، قسم علوم التأھیل (1)، قسم العلوم الطبیــــة المخبریة (1الحاسوب (
)، قسم التغذیة 1ـــاء ()، قسم الكیمیــ1)، قسم التقانات الحیویة والھندســــــة الوراثیـــــة (1(

). واكد النابلسي سعي الجامعة الى تعزیز النھج الدیمقراطي بما یتوافق مع 1وتكنولوجیا الغذاء (
ً الى ان إدارة الجامعة تأمل من أبنائھا  العملیة االنتخابیة وابرازھا بكل مصداقیة وشفافیة عالیة، مشیرا

حمل ھمومھم ویھتم بقضایاھم بكل مسؤولیة للوصول الطلبة اختیار ممثلیھم بما یلبي احتیاجاتھم وی
الى اتحاد طلبة یلبي الطموح. ومن الجدیر بالذكر ان إدارة جامعة العلوم والتكنولوجیا قامت بتشكیل 
لجنة علیا لالنتخابات تضم ثالثة ممثلین من الطلبة تم التنسیب بھم من قبل االتحاد السابق تأكیدا لمبدأ 

ً مع الرؤى الملكیة السامیة في منح الطلبة الفرصة الكاملة الشفافیة التي تنتھجھ ا الجامعة وانسجاما
للمشاركة في صنع القرار، كما دعت الطلبة االلتزام باألنظمة والتعلیمات بما یتعلق بالعملیة 

  االنتخابیة وإظھار الجامعة بصورة مشرقة.
  

  
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  1/الدستور ص:طلبة نیوز
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لدوام الخمیس كالمعتاد باستثناء مدیریات رئیس الوزراء بالوكالة د. ولید المعاني ل طلبة نیوز: ا
  التربیة والجامعات التي تقرر تعلیق دوامھا

  
  
  

أكد رئیس الوزراء بالوكالة وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي الدكتور ولید المعاني بأن الدوام في 
التربیة والتعلیم في  كافة المؤسسات الرسمیة العامة والوزارات والدوائر كالمعتاد باستثناء مدیریات

المحافظات التي أعلنت تعلیق الدوام فیھا لیوم غد الخمیس ...مشیرا إلى أنھ تم تفویض مدیري التربیة 
والتعلیم في كافة مدیریات المملكة باتخاذ القرارات المناسبة بخصوص تعلیق الدوام من عدمھ في 

  مناطقھم ...
  

  صالحیات رؤساء تلك الجامعات حسب القانون .... كما وبین المعاني بأن دوام الجامعات ھو من
  

وأوضح الدكتور المعاني بأنھ سیتم اتخاذ القرارات المناسبة إذا تطلب األمر ذلك حسب تطور 
  األحوال الجویة ....

  طلبة نیوز
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  اھم القرارات الصادرة عن جلسة مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي
  

) التي 9/2019لیم العالي وضمان جودتھا في جلستھ رقم (قرارات مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التع
 27/2/2019عقدھا برئاسة االستاذ الدكتور بشیر الزعبي رئیس المجلس الیوم االربعاء الموافق 

  على النحو التالي : 
. استمراریة االعتماد الخاص االعتماد الخاص لتخصص (التاریخ/ برامج البكالوریوس 1

  في الجامعة األردنیة. والماجستیر والدكتوراة)
. تخفیض الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص (الفقھ وأصولھ/ برنامج البكالوریوس) في جامعة 2

  الیرموك.
. تأجیل البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (الفقھ وأصولھ/ برنامج البكالوریوس) في 3

  جامعة الیرموك.
  ھ وأصولھ/ برنامج الماجستیر) في جامعة الیرموك.. استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (الفق4
. الموافقة على تثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص (اللغات االوروبیة/ برنامج 5

  البكالوریوس) في جامعة مؤتة.
. الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص (التصمیم للوسائط الرقمیة/ برامج البكالوریوس) 6

  وم التطبیقیة الخاصة.في جامعة العل
ترجمة/برنامج  - . الموافقة على رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص (اللغة االنجلیزیة7

  البكالوریوس) في جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة.
. استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (نظم المعلومات الحاسوبیة/ برنامج البكالوریوس) في 8

  یة.جامعة الزیتونة األردن
. استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (الریاضیات/ برنامج البكالوریوس) في جامعة الزیتونة 9

  األردنیة.
. استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/ برنامجي البكالوریوس والماجستیر) في 10

  جامعة الزیتونة األردنیة.
الحاسوب/ برنامج البكالوریوس) في . تخفیض الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص (شبكات 11

  جامعة الزیتونة األردنیة.
. تأجیل البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (ھندسة البرمجیات/ برنامجي 12

  البكالوریوس والماجستیر) في جامعة الزیتونة األردنیة.
ج . استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/ الذكاء االصطناعي/ برنام13

  البكالوریوس) في جامعة الزیتونة األردنیة.
. الموافقة على تثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص (الصیدلة/ برنامج البكالوریوس) في 14

  جامعة الشرق األوسط.
. تأجیل البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (التحالیل الطبیة / برنامج البكالوریوس) 15

  في جامعة جدارا.
. استمراریة االعتماد الخاص لتخصص (اللغة االنجلیزیة وآدابھا/ برنامجي البكالوریوس 16

  والماجستیر) في جامعة جدارا.
. استمراریة االعتماد الخاص للتخصص( اللغة العربیة وآدابھا /برنامج البكالوریوس) في جامعة 17

  جدارا.
  ج البكالوریوس) في جامعة جدارا.. استمراریة االعتماد الخاص للتخصص( الترجمة /برنام18
. الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (علوم الشریعة/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلیة 19

  القادسیة/ كلیة جامعیة متوسطة.

  2/الرأي ص:4/األنباط ص:الحقیقة الدولیة/زاد األردن
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. الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (إدارة األعمال/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلیة 20
  وسطة.القادسیة/ كلیة جامعیة مت

. تأجیل البت في االعتماد الخاص لتخصص (التصمیم الداخلي والدیكور/ برنامج الدبلوم 21
  المتوسط) في كلیة القادسیة/ كلیة جامعیة متوسطة.

. تأجیل البت في االعتماد الخاص لتخصص (الخدمة االجتماعیة/ برنامج الدبلوم المتوسط) في 22
  كلیة القادسیة/ كلیة جامعیة متوسطة.

. تأجیل البت في االعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلیة 23
  القادسیة/ كلیة جامعیة متوسطة.

. تأجیل البت في االعتماد الخاص لتخصص (الترجمة/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلیة 24
  القادسیة/ كلیة جامعیة متوسطة.

تخصص (مساحة الطرق وحساب الكمیات/ برنامج الدبلوم . تأجیل البت في االعتماد الخاص ل25
  المتوسط) في كلیة حطین/ كلیة جامعیة متوسطة.

. الموافقة على رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص (التمریض المشارك/ برنامج الدبلوم 26
  یة.المتوسط) في كلیة الخدمات الطبیة الملكیة للمھن المساعدة/ كلیة جامعیة متوسطة عسكر

. الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (المعالجة التنفسیة/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلیة 27
  الخدمات الطبیة الملكیة للمھن المساعدة/ كلیة جامعیة متوسطة عسكریة.

) من االطار العام لتعلیمات ومعاییر االعتماد الخاص 11. الموافقة على تعدیل على المادة (28
 2013) لسنة 6اإلنسانیة والعلمیة والتطبیقیة للكلیات الجامعیة المتوسطة المعدلة رقم (للتخصصات 

وذلك بزیادة نسبة الزیادة الممنوحة ( للكلیة عند التقدم بطلب رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة) من 
%) 50ح (%) من الطاقة االستیعابیة المعتمدة والمقرة للتخصصات التقنیة والتطبیقیة بحیث یصب30(

  مع بقاء النسبة للتخصصات اإلنسانیة..
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  وزیر التربیة: خطة للتوعیة بمخاطر المخدرات
  

قال وزیر التربیة والتعلیم الدكتور ولید المعاني، إن الوزارة ستطلق األسبوع المقبل حملة تستھدف 
خدرات. طلبة المدارس والجامعات وكلیات المجتمع والمجتمعات المحلیة للتوعیة بمخاطر الم

األربعاء، إن وزارة التربیة  امسبترا)، )وأضاف الدكتور المعاني في تصریح لوكالة األبناء األردنیة 
والتعلیم ارتأت بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات األخرى، إطالق حملة واسعة وشاملة 

االجتماعیة والصحیة  للتصدي للقضایا المتعلقة بالمخدرات ومحاربة ھذه اآلفة، والتوعیة بالمخاطر
 .الكبیرة التي تنطوي علیھا

 
وبین أن الخطة ستنفذ في المدارس من خالل استثمار الطابور الصباحي واألنشطة المدرسیة  

 .المختلفة للتوعیة بأخطار المخدرات والتصدي لھا
 
دفة، وذلك وتشمل الخطة بحسب الدكتور المعاني، عقد المحاضرات والندوات التوعویة المكثفة والھا 

بالتنسیق مع الجھات المعنیة بھذا الجانب، وإصدار المطویات والنشرات التوعویة حول آفة 
المخدرات ومخاطرھا وضرورة التصدي لھا ومحاربتھا، وكذلك بث الرسائل التوعویة واالرشادیة 

  والتوجیھیة المختلفة والھادفة عبر الوسائل المتاحة
  
تفعیل دور المرشدین التربویین في مجال التوعیة باألخطار وأوضح أن الخطة تركز كذلك على  

وقال الدكتور المعاني إن َعَماَدات  .الكبیرة والمتنوعة للمخدرات والتھدید الذي تشكل للسلم المجتمعي
شؤون الطلبة في الجامعات األردنیة المختلفة، ستشارك في الحملة التي تستھدف أیضا طلبة 

األنشطة التوعویة المتنوعة للطلبة في الجامعات للتصدي للمخدرات الجامعات، عبر العدید من 
  .ومحاربتھا وتحصین أبنائنا الطلبة ضد مخاطرھا

  الرأي الكتروني



  إلعالم والعالقات العامة دائرة ا                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
16 

المعاني: ال رفع للرسوم الجامعیة وال تخفیض لمعدالت القبول االستقطاب ودعم صنادیق الطلبة 
  وضبط القبول والسنة التحضیریة أولویات وزیر التعلیم العالي

  »الصیفیة«كمیلیة للتوجیھي آب المقبل ویتقدمون للجامعات مع خریجي دورة ت
  

  سنة تحضیریة بنمط جدید لجمیع التخصصات العام المقبل -
  

كشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، وزیر التربیة والتعلیم الدكتور ولید المعاني أنھ ال رفع 
صصات راكدة ومشبعة، رغم عدم إنكاره أن للرسوم الجامعیة وال موافقات إلنشاء واستحداث تخ

  ».المستعصیة«غالبیة الجامعات الرسمیة تعاني من اوضاوع مالیة توصف حالة بعضھا بـ 
  

وأكد المعاني، في لقاء صحفي، انھ ال تخفیض للحدود الدنیا لمعدالت القبول سواء للطلبة االردنیین او 
عقد دورة تكمیلیة المتحان الثانویة » التحدي«ھا بـالوافدین، مضیفا إن المفاجأة القادمة والتي وصف

العامة في شھر آب بحیث یتمكن من یجتاز الدورة الصیفیة والدورة التكمیلیة من التقدم للقبول الموحد 
  للفصل االول من العام الدراسي المقبل.

  
حقول وعلى  على أربع مرات أو اكثر ومسار واحد وأربعة» التوجیھي«ولفت الى دراسة إمكانیة أن 

مدار سنتین مثل التوجیھي غیر االردني والغایة تسھیل التقدم لالمتحان، وأن ھذه الفكرة تحاكي 
فمن الممكن ان تكون اوقات التقدم » التوجیھي«االمتحانات االجنبیة، باالضافة الى انھ أذا تم حوسبة 

» التوجیھي«ال نیة لرفع رسوم ملیون، ومؤكدا انھ  17لھ مفتوحة، مقدرا كلفة التوجیھي حالیا بنحو 
  بل خفضھا.

  
) ملیون دینار، بینما 195یقدر بحوالي ( 2018وقال في لقاء صحفي ان حجم مدیونیة الجامعات للعام 

) ملیون دینار، مشددا على ان عملیة تسدید دیون الجامعات تعتمد 120یصل الى ( 2017العجز للعام 
  وكلتاھما فارغتان.» جیب الدولة«أو  »جیب الطالب او المواطن«على محورین إما 

  
ونوه الى صعوبة اتخاذ قرار بالغاء البرنامج الموازي بالجامعات حالیا، الن مدخالت الموازي تحقق 
دخال للجامعات تمكنھا من االستمرار فضال عن انھ یشكل عائدا ودخال اضافیا لجمیع العاملین في 

  دولة وكلتیھما فارغتان أیضا.الجامعات فالبدیل اما من جیوب الطلبة أو ال
  

ال یزال دون حل، مبینا أن العام الحالي تقدر كلفة » الضرر الجسیم«ولفت الى أن موضوع طلبة 
ملیون دینار، إضافة الى أن ھنالك بعض التخصصات في  20الضرر الجسیم على الجامعات بحوالي 

طالب، فھنالك امور یجب % من عدد ال50بعض الجامعات یشكل طلبة الضرر الجسیم اكثر من 
ندرك ھذه المشكلة یجب حلھا وبدأنا بالفعل «النظر الیھا بدقة، للبدء بمعالجة تلك القضیة، مضیفا إننا 

  ».باتخاذ االجراءات
  

  السنة التحضیریة
  

وأكد الدكتور المعاني أن جمیع الطلبة الذین قبلوا في جامعتي األردنیة والعلوم والتكنولوجیا على 
ة التحضیریة لتخصصي الطب وطب االسنان، سیقبلون في الطب وطب االسنان ولیس أي اساس السن

تخصص آخر، وان اآللیة المقترحة، تتمثل بدایة بتخییر الطلبة بین التخصصین، فالذین یختارون 

  1/الدستور ص:1/الغد ص:3- 1الرأي ص:
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طب االسنان سیكملون بالتخصص والباقي سیتم توزیعھ على ھذین التخصصین حسب المعدل 
  ي.الجامعي، ولیس التوجیھ

  
واعلن في مقابلة مع الصحفیین عن تشكیل لجنة برئاسة أمین عام وزارة التعلیم العالي وعمداء كلیتي 
الطب وطب االسنان في جامعتي العلوم والتكنولوجیا واالردنیة لوضع أسس لتوزیع الطلبة على 

ریحة ) ش13ھذین التخصصین واقتراح نماذج، الفتا الى أن اللجنة ستراعي عند وضع االسس (
  لضمان العدالة في التوزیع.

  
وأعتبر ان جمیع الملتحقین في تخصصي الطب وطب االسنان في جامعتي االردنیة والعلوم 
والتكنولوجیا، ھم طلبة سنة أولى، ویطبق علیھم نظام وتعلیمات منح درجة البكالوریس المعمول بھا 

  بالجامعات.
  

سیتم فك االرتباط بین الطلبة والعودة عن السنة «ا وقال المعاني إن السنة التحضیریة لن تلغى، إنم
، الفتا الى أن النموذج الجدید للسنة التحضیریة سیطبق على جمیع الطلبة في »التحضیریة المدمجة

كل التخصصات، من خالل تصمیم خطط جدیدة واعتماد اسالیب تدریسیة جدیدة وكذلك طرقا تقییمیھ 
داء الطالب في السنة االولى، لتكون ھنالك ثالثة احتماالت امام أیضا جدیدة، بما ینعكس ایجابا على ا

الطالب اما النجاح واالنتقال الى السنة الثانیة او االخفاق في بعض المواد فیعید دراستھا او الرسوب 
  بالسنة فیعیدھا.

  
وبین ان مجلس التعلیم العالي خاطب الجامعات بھذا الخصوص، وطلب منھا البدء بإعادة تصمیم 
ّل فیھا السنة  ُمث الخطط الدراسیة للسنة األولى في جمیع البرامج والتخصصات لدرجة البكالوریوس ت
األولى سنة تحضیریة بما یضمن نتاجات تعلیمیة ذات جودة عالیة، على أن تطبق السنة التحضیریة 

ضیریة تتطلب بدایة الفصل األول من العام الجامعي المقبل، الى جانب: إدراج مساقات في السنة التح
ً وقدرات دراسیة، على أن یتم استخدام وسائل تدریس متقدمة یتخللھا عملیات تقییم  ً أساسیا ً علمیا تفوقا
ومتابعة دوریة(...) وتصمیم امتحانات ُمَشددة قادرة على تقییم استعداد الطلبة في نھایة السنة 

  التحضیریة لالنتقال إلى السنة الثانیة.
  

ام الجامعات الجراء التعدیالت، خصوصا ان المطلوب، قد یتم على فصول وبین ان الوقت كاف ام
  وھنالك بعض البرامج قد یكون المطلوب متوفر فیھا.

  
الیوجد فیھ أي من «، و»خطأ وغیر انساني«وأعتبر ان تطبیق السنة التحضیریة في النموذج السابق 

مال دراسة الطب او طب االسنان بسبب ، ألنھا قد تحرم طالبا متفوقا ومتمیزا من اك»أنواع التربیة
عالمة او مادة، وقد تكون المادة التي اخفق فیھا بالسنة االولى لیس لھا عالقة بتخصص الطب فیما 

  ».توجیھي ثاني«بعد، واصفا تلك السنة بأنھا بمثابة 
  

حددت بأن ولفت الى أن االسترایتجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة في طرحھا للسنة التحضیریة، 
تكون في تخصصات مھمة، ضاربة مثل الطب وطب االسنان وفي بند آخر الطب والھندسة، بما 
یشیر الى ان عملیة الدمج التي حصلت بین الطب وطب االسنان في االردنیة والعلوم والتكنولوجیا ال 

  تعبر عما تریده االستراتیجیة.
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إنما ایجاد ضوابط لكل تخصص بما یرفع وأكد مفھوم مضمون السنة التحضیریة، لیس امتحانا، 
  سویة الطالب.

  
  الوضع المالي للجامعات

  
وحول الوضع المالي للجامعات، أوضح المعاني أن الجامعات مقسمة الى اربعة اقسام: جامعات ال 
مشكلة لدیھا وھي (الھاشمیة و العلوم التكنولوجیا) وجامعات مدبرة حالھا (االردنیة والبلقاء) 

اني صعوبات أعلى من المتوسط (الیرموك ومؤتة) اما جامعات الطفیلة التقنیة والحسین وجامعات تع
  بن طالل وجامعة آل البیت تعاني من أزمة مالیة.

  
وبین أن الجامعات التي تلقت الدعم االكبر ھي مؤتة والحسین والبلقاء التطبیقیة، الفتا الى أن الوضع 

بأنھ سیف مسلط » الدین«و مطلوب منھا واصفا مشكلة الحالي ال یّمكن الجامعات ان تحقق ما ھ
  علیھا، وال یمكن للجامعات ان تستمر باعمالھا.

  
ال یزال دون حل، مبینا أن العام الحالي تقدر كلفة الضرر » الضرر الجسیم«ولفت الى موضوع طلبة 

في بعض ملیون دینار، إضافة الى أن ھنالك بعض التخصصات  20الجسیم على الجامعات بحوالي 
% من عدد الطالب، فھنالك أمور یجب النظر الیھا 50الجامعات یشكل طلبة الضرر الجسیم اكثر من 

  بدقة، للبدء بمعالجة تلك القضیة.
  

ندرك ھذه المشكلة یجب «ھنالك بحث للوصول الى حل، إذ » الضرر الجسیم«وأضاف ان موضوع 
  ».حلھا وبدأنا بالفعل باتخاذ االجراءات

  
الثانیة فھي دین الجامعات وأرى انھ یجب ان یزال وھو أمر ال یمكن ان یطبق بسھولة  اما القضیة

ملیون  195الن الدیون لیست للحكومة (بنوك وقطاع خاص) والحكومة لیست لدیھا قدرة على دفع 
  دینار لتسدد دیون الجامعة.

  
  الجامعات

  
لموارد البشریة اوصت بالغاء وعلى صعید متصل، اشار الى أن االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة ا

الموازي، فالموازي لیس فقط دخل الجامعة، إنما ھو دخل اعضاء الھیئة التدریسیة (...) وبالتالي 
  اتفق ان ھنالك اشیاء في االستراتیجیة بحاجة الى مراجعة.

  
ن توفیر عند الحدیث عن الغاء الموازي فإنھ ال یوجد عاقل یرید ان یقحم نفسھ في االمر دو«وقال انھ 

بدیل تحصل من خاللھ الجامعة على مردود مالي بدیل عما كان یأتي من الموازي، وھذا إما ان یكون 
  من جیوب الطلبة او من جیوب الدولة وكلتیھما فارغتان.

  
وأقترح المعاني المكانیة الغاء الموازي، انشاء صندوق خاص، بحیث یغذى مالیا من رسوم بسیطة 

لبنزین ویكون الصندوق برئاسة نائب محافظ البنك المركزي وعضویة تفرض على السجائر او ا
  نواب رؤساء الجامعات للشؤون االداریة وال یصرف منھ اال للجامعات.
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ویرى إمكانیة موافقة الرأي العام (المواطنین) على المقترح، في حال كان المقابل ضمان تعلیم 
ة ضمن قائمة القبول الموحد واذا ضمن استقاللیة مجاني للطلبة اذا حقق معدال یؤھلھ لدخول الجامع

  الصندوق وانھ لن یصرف منھ اي مبلغ اال على الجامعات.
  

المشكلة ان المواطنین ال یثقون بالحكومات من انھا لن تمد یدھا للصندوق لوجود «وتابع إال أن 
  ».تجارب سابقة حیث كان للجامعات رسوم اضافیة ورسوم جمركیة اال انھا ذھبت

  
 42ملیون دعما للجامعات إال انھ في حقیقة االمر ال تدفع سوى  72وزاد أن الحكومة تقول انھا تدفع 

مالیین لسداد دیون وسلف فیتبقى  10ملیون لصندوق دعم الطالب الجامعي و 20ملیون دینار فمبلغ 
  ملیونا فقط توزع كدعم حكومي للجامعات. 42

  
نیاتھا وأوضاعھا المالیة الى اربع مجموعات فان الدعم ویرى انھ وفق تصنیف الجامعات حسب امكا

  ».بذلك فنحن ال نكافئ الجامعة ذات االوضاع الجیدة«سیذھب الى المجموعتین الثالثة والرابعة فقط و
  

الحكومة ال تورد كامل المبلغ للجامعات فقد ارسلت بشكل كامل المبلغ المخصص «كما لفت الى أن 
 20مالیین دینار والمخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي وھو  10لسداد مدیونیة الجامعات 

ملیون وما بقي یوزع وفق النسب على الجامعات وعندما یقترب نھایة العام ویجدون ان االوضاع 
  ».المالیة ضعیفة تقوم الحكومة بشد االحزمة فال یصل الدعم كامال

  
  الرسوم الجامعیة

  
االمناء بزیادة طفیفة على رسوم البرنامج العادي وردا على سؤال حول مقترح لرؤساء مجالس 

كجزء من الحل للمشاكل المالیة للجامعات في التخصصات ذات الرسوم المنخفضة ومدى امكانیة 
ل توفر ضمانات وھي تطبیق مثل ھذا الحل، اكد المعاني انھ لن یقدم على خطوة مثل ھذه اال في حا

  ان تدفع جھة اخرى غیر الطالب فروق رفع الرسوم
  

إذا كانت الكلفة الحقیقیة للطالب الفي دینار وان الطالب یدفع حالیا الف دینار فقط، فإنھ من «وتابع 
غیر المعقول ان اقول للطالب الذي یعاني من دفع الرسوم الحالیة ان یدفع ضعفھا اذا لم تكن ھناك 

  ».الطالب تتحمل دفع فرق الرسوم ولن یقدم احد على دفعھاجھة غیر 
  

واكد المعاني انھ ال تخفیض للحدود الدنیا لمعدالت القبول سواء للطلبة االردنیین او الوافدین وانھ ال 
  رفع لرسوم الساعات المعتمدة.

  
  فكرة إنشاء بنك لالقراض الطالبي

  
الطالبي بدیال عن صندوق دعم الطالب  واشار الى ضرورة تجدید فكرة انشاء بنك لالقراض

ملیون دینار المخصصة للصندوق على الجامعات الرسمیة كمنح  20الجامعي، وان یوزع مبلغ 
توزعھا الجامعة على الطالب ضمن شروط محددة، وھذا یعني ان مبلغ العشرین ملیونا اصبح منحا 

.ً   ولم تعد ھناك قروضا
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یقدم قروضا دون فوائد وبفترات سماح كما اتفق علیھ مؤخرا وتقوم فكرة بنك االقراض الطالبي ان 
  مع لجنة التربیة النیابیة.

  
وقال في حال تم تطویر فكرة بنك االقراض الطالبي بحیث یستطیع اي طالب سواء أكان فقیرا او 
غنیا یدرس ضمن البرنامج العادي او الموازي من خالل ابراز ھویتھ الجامعیة الحصول على قرض 

ائدة ومع مدة السماح المتفق علیھا، الفتا الى أن ھناك حدیثا مع مؤسسة التمویل الدولیة والبنك دون ف
  الدولي والبنوك الوطنیة بھذا الصدد.

  
وبین ان البنوك تستفید من خالل الجھات الضامنة وان تتحمل جھة غیر الطالب الرسوم االداریة 

ة، وان بنك االقراض یقوم بتشغیل ھذه السیولة، للقروض خصوصا ان البنوك تتوفر فیھا سیولة كبیر
  الى جانب إمكانیة بحث قیام جھات دولیة بدفع للبنوك مقابل ادارتھا للمشروع.

  
وأكد ضرورة ان تساعد البنوك في ھذا المشروع المھم من باب المسؤولیة المجتمعیة (حس 

  ذه القروض.مجتمعي)، بحیث ال یتحمل الطالب ایة فوائد او رسوم اداریة على ھ
  

ھذا ما اسعى الیھ بدال من توزیع قروض من قبل الوزارة ال نستطیع ادارتھا ولم تكن ھناك «وتابع 
مالیین من القروض مع وجود  5وانھ في العام الماضي تم استرجاع  2009عملیة تحصیل قبل عام 

  ».ملیون دینار 17ملیون من القروض ووجود عجز في الصندوق یبلغ نحو  50نحو 
  

واشار الى اھمیة اكادیمیة في حال دفع مبلغ العشرین ملیون للجامعات لتوزیعھا كمنح ضمن الشروط 
المحددة وضمان العدالة لجھة رفع مستواھا في التصنیفات الدولیة للجامعات والتي من بین معاییرھا 

قبل االقبال تقدیم منح للطلبة وارتفاع التصنیف یؤدي الى اقبال الطلبة الذین ینظرون للتصنیف 
  للتسجیل في الجامعة.

  
وردا على سؤال حول ھل تقوم ھیئة االعتماد بدور لرفع جودة التعلیم العالي أم أنھا عبء على 
الجامعات بین المعاني ان الھیئة عبء مالي على الجامعات، لكن وجود ھیئة اعتماد وضمان جودة 

  تبرا ان دور الھیئة لم یصل للحد المرجو.للجامعات والمؤسسات التعلیمیة امر في غایة االھمیة مع
  

وفي اجابتھ على سؤال حول بقاء التخصصات القدیمة في الجامعات دون تطبیق شروط االعتماد 
الف  24علیھا، قال المعاني ھناك موضوعان مھمان، االول انھ على الدورة الشتویة طلبت الجامعات 

) 17یئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وتم قبول (طالب اال أن مجلس التعلیم العالي اعتمد توصیة ھ
الف طالب وسیتم تطبیق نفس المعاییر للفصل االول وسیتم الزام الجامعات بالنسبة المخصصة 

%) من طلبتھا من 60% وعدم السماح بتجاوزھا، خصوصا ان جامعات (30للموازي والبالغة 
  %).5ازي (البرنامج الموازي وبعضھا ال تتجاوز نسبة طلبة المو

  
  اختیار رؤساء الجامعات

  
وحول إمكانیة إعادة النظر بآلیة اختیار رؤساء الجامعات قال المعاني انھ ال یؤید تعدد اللجان وتفاوت 
مستواھا الختیار رؤساء الجامعات والتعامل مع موقع رئیس الجامعة كوظیفة یعلن عنھا وال یجوز 

قط مع وجود اعداد كبیرة من المتقدمین وفي ظل ان تكون الشروط ان یحمل رتبة االستاذیة ف
الضغوطات والواسطات وھل من المعقول ترك االمور العضاء الھیئة التدریسیة لیقرروا في ظل 
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الثقافة السائدة وقد یكون احد المتقدمین ممن تولوا رئاسة احدى الجامعات العربیة المرموقة ولم یسمع 
ة التي تقدم لیشغل موقع رئاستھا ولیس من المعقول التركیز بھ اعضاء الھیئة التدریسیة في الجامع

على عدد االبحاث فالباحث المتمیز یصلح لیكون رئیس ھیئة باحثین ولیس بالضرورة ان ینجح 
كإداري ومن ضمن الشروط ان ال یكون قد سبق وتولى رئاسة جامعة وھذا غیر منطقي واصبح 

  موقع رئیس الجامعة وظیفة.
  

لعودة الى آلیة تعیین رئیس الجامعة من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسیب مجلس وحول امكانیة ا
التعلیم العالي قال المعاني ان القانون النافذ ال یسمح بھذه اآللیة اال في حال تعدیل القانون واالنظمة 

  الصادرة بموجبھ في ھذا الخصوص.
  

دیمیة الدوریة معبرا عن خشیتھ من ان تكون واشار الى عملیة تقییم رؤساء الجامعات والقیادات االكا
  بعضھا غیر موضوعیة.

  
  التعلیم التقني واستحداث تخصصات

  
وبخصوص التعلیم التقني قال المعاني انھ ورد في االستراتیجیة الوطنیة واصبح اقرب لوزارة العمل 

  منھ الى التعلیم العالي.
  

ریس او غیرھا ممن تصنف ضمن حول طلبات بفتح او انشاء تخصصات سواء لدرجة البكالو
التخصصات الراكدة والمشبعة اكد المعاني لن نكرر التخصصات ولن نسمح بفتح التخصصات 

  الراكدة والمشبعة مطلقا وعلى الجامعات البحث عن تخصصات جدیدة.
  

ماذا افعل باعضاء الھیئة «ورد على مبررات تستخدم لوقف التخصصات المشبعة والراكدة والمتعلقة 
، دعا المعاني الى اعادة تأھیلھم لشيء قریب من تخصصھم او من خالل تخصصات »دریسیة؟الت

رئیسة مزدوجة مثال قانون وادارة اعمال وعدم تعیین بدیل لمن یحال على التقاعد، مشیرا الى ان 
  .2.6الى 1نسب اعضاء ھیئة التدریس الى االداریین المتداولة ال تتجاوز نسبة 

  
ات التفكیر خارج الصندوق وترشیق الجامعات والتخلص من الوحدات التي ودعا رؤساء الجامع

تسبب خسائر وایجاد حل لھا والحصول على نفس الخدمات او افضل بطرق مبتكرة وال یحول عدم 
  توفر السیولة لدى الجامعات دون االستثمار فیمكن ان تلجأ للقطاع الخاص في ھذا المجال.

  
الي، فقد حددھا باستقطاب طلبة ودعم صنادیق الطلبة وضبط القبول وعن أولویاتھ في التعلیم الع

الجامعي في الجامعات واستخدام السنة التحضیریة لتحسین مستوى التدریس وجودتھ والتركیز على 
  ھذه االولویات حتى ال نشتت الجھود.

  
المعاني اذا كان المنتج وعن إمكانیة دمج وزارتي التعلیم العالي والبحث العلمي والتربیة والتعلیم، قال 

سیصبح افضل واالدارة انجع وارشق ال مانع لدي من الدمج، خصوصا وان ھناك تقاطعات كثیرة 
بین الوزارتین، مع االبقاء على مجلس التعلیم العالي ومجلس التربیة والتعلیم بسبب اختالف المھام 

ام للتعلیم ما قبل المدرسي وامین عام وان یكون امین عام للتعلیم العالي واخر للتعلیم العام وامین ع
  للشؤون االداریة والمالیة وھذه وجھات نظر.
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  كلیات طب خاصة
  

ما دام ھنالك اقبال مجتمعي على تخصص الطب وطب االسنان البد ان یعرض «قال المعاني انھ 
فرھا احدھم فرصا على ھؤالء الطلبة الراغبین اما جامعات حكومیة او قطاع خاص وفي حال عدم تو

التصارع على منح ھنغاریا أو «یسافر الطلبة الى الخارج، مدلال على اھمیة التخصصات الطبیة حالة 
  وكذلك أعداد الطلبة في مصر واوكرانیا والسودان والجزائر وغیرھا.» على ایة منحة في الطب

  
مطلب « ) دولة، مرجعا السبب بانھ102وبین ان الطلبة االردنیین كانوا یدرسون في جامعات (

، مبینا ان السبب في االقبال على دراسة الطب یكمن في المردود المالي، إال أنھ نبھ من »مجتمعي
تحول االمور مستقبال ویصبح االھتمام في مجال آخر غیر الطب، خصوصا مع البطالة التي بدأت 

طباء بال ) طبیب حسب نقیب اال1800تظھر على السطح في االطباء وبدات تتفاقم، إذ أن ھنالك (
  عمل.

  
لیس كل االطباء لدیھم مردود مالي فھنالك اطباء ال یستطعیون تحصیل سداد العیادة، وتعتمد «وتابع 

، منھم من استطاع »طبیب عام«على السمعة والشھرة وبعض االطباء لم یذھبوا للتخصص وبقوا 
  »..تقدیم نفسھ وآخر لم یستطیع

  
) الف طالب وطالبة یعني كل سنة 14لطب بحوالي (وقدر عدد الطلبة الذین على مقاعد تخصص ا

یسافروا منھم للخارج والباقي سیبقى في البلد للتنافس  300سیتخرج الفي طبیب سنویا زیادة ویجوز 
على برامج االقامة... فمثال برنامج الجلدیة في االردنیة والتكنولوجیا والقوات المسلحة وھؤالء 

  ) الذین یتقدمون لھذه البرامج.350-300قابل (یدربوا باالكثر عشرة طالب سنویا م
  

وقال: لیس لدي مانع من انشاء جامعات طبیة خاصة لكن علیھم تحقیق شروط وھنالك مجموعة 
، باالضافة الى عدم اخذ االستاذة الموجودین الجامعات الرسمیة، 2009شروط موجودة منذ عام 

 انھ تحفظ على بند یتعلق بالمستشفى بأن وضرورة االبتعاث الحقیقي وتوفیر مسشتفى تعلیمي، إال
) كیلو متر. معتقدا انھ خطأ ولیس مناسبا، إال انھ اكد عدم جواز الغاء قرار مجلس 25یكون على بُعد(

  التعلیم العالي.
  

وھنالك شروط اخرى منھا االتفاقیات واعضاء ھیئة التدریس وعند تحقیق الشروط ال یوجد مشكلة 
الطلبات وعددھا مقدمة وحققوا اغلب الشروط ومنھم لم یحقق شرط  للموافقة وھنالك عدد من
  االتفاقیات كما ھو مطلوب.

  
ولفت الى احتمالیة وجود مخالفة قانونیة ولجوء الى القضاء تتعلق بأحد طلبات إنشاء جامعات 

بقانون  طبیة،إال انھ لم یفصح عن مزید من التفاصیل، مؤكدا ان الجامعة الطبیة العسكریة، التي ستنشأ
  خاص ال یوجد علیھا مشاكل.ا
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  2019لعـــام » للخدمة المدنیة«ألـــف طلـــب توظیف على الكشف التنافسي  389
  

بكلمات حاسمة، وأرقام دقیقة، وحقائق تبتعد من ضبابیة التفسیر، جاء رد دیوان الخدمة المدنیة 
لتشغیل على كل ما یثار بشأن توفیر ووزراتي العمل والتخطیط والتعاون الدولي، وصندوق التنمیة وا

الوظائف للمواطنین، والحّد من نسب البطالة، وضرورة استیعاب أجھزة الدولة المختلفة آلالف 
العاطلین عن العمل، كاشفة كل منھا عن خططھا الرامیة لتوفیر الوظائف، معلنة في الوقت ذاتھ عن 

  انجازاتھا بھذا اإلطار.
ة األربع ،  بعدما كشف رئیس دیوان الخدمة المدنیة نضال البطاینھ أن واتفقت آراء الجھات الحكومی

) طلبا، على أن أحد أھم  388889عدد طلبات التوظیف على الكشف التنافسي للعام الحالي ھو ( 
أساسیات حسم موضوع البطالة، وصول المسؤول لجیوب البطالة والفقر، للوقوف على احتیاجات 

وما یتطلبھ سوق العمل بھا، اضافة لتوجیھ بوصلة اھتمامات الشباب ھذه المناطق من الوظائف، 
ّر قروضا میّسرة لحّث الشباب على العمل  لإلستفادة من صندوق التشغیل ونظرائھ من مؤسسات توف

  وإنشاء مشاریع تنمویة خاصة بھم، من شأنھا تحقیق الفائدة لھم، ولمجتمعاتھم المحلیة.
ر الصحفي السنوي لدیوان الخدمة المدنیة الذي یتم خاللھ اإلعالن وبعیدا عن الشكل النمطي للمؤتم

عن اطالق الكشف التنافسي األساسي، وتعزیزا للتشاركیة ،  عقد رئیس الدیوان نضال البطاینھ 
مؤتمرا صحفیا  امس شاركھ بھ أمین عام وزارة العمل زیاد عبیدات ومدیر برامج التنمیة المحلیة 

ارة التخطیط والتعاون الدولي المھندس محمد العضایلھ ومدیر صندوق وتعزیز االنتاجیة في وز
التنمیة والتشغیل فاروق الحدیدي، وأمین عام دیوان الخدمة المدنیة سامح الناصر، لیأخذ المؤتمر 
طابع جلسة عصف ذھني وصوال لتقدیم الحكومة حلوال متكاملة قصیرة ومتوسطة وطویلة المدى 

  لمشكلة البطالة.
،  والذي سیتم 2019ئیس دیوان الخدمة المدنیة عن اطالق الكشف التنافسي األساسي لعام وأعلن ر

اعتماده في التوظیف في شواغر الوزارات والمؤسسات الحكومیة الخاضعة لمخزون دیوان الخدمة 
 ) من تعلیمات االختیار والتعیین في الوظائف الحكومیة8المدنیة للعام الحالي وفقا ألحكام المادة (

المعمول بھا، كما أعلن عن استئناف استقبال طلبات التوظیف المقدمة ألول مرة من الجامعیین وحملة 
ً من صباح الیوم الخمیس،  الدبلوم الشامل من خالل موقع دیوان الخدمة المدنیة االلكتروني اعتبارا

الحالي، من خالل  مبینا أنھ بإمكان أصحاب طلبات التوظیف اإلستعالم عن أدوارھم التنافسیة للعام
) وصفحتھ الرسمیة 5008080الموقع االلكتروني للدیوان، أو مركز االتصال الوطني على الرقم (

  على الفیسبوك.
وكشف البطاینھ بھذا الشأن، أن عدد طلبات التوظیف على الكشف التنافسي للعام الحالي ھو ( 

ستقبال المراجعین في مكتب خدمة ) طلبا، مبینا أنھ خصص یوم الثالثاء من كل أسبوع إل 388889
الجمھور، الفتا إلى أنھ سیتم عقد اللقاء التالي یوم الثالثاء المقبل في فرع الدیوان بمحافظة الكرك 
والثالثاء الذي یلیھ بفرع الدیوان بمحافظة اربد، وسوف یستمر بھذا النھج وسیتم االعالن المسبق عن 

تنفیذا لتوجیھات جاللة الملك بضرورة تواجد المسؤول في أماكن انعقاد اللقاءات بشكل شھري، وذلك 
المیدان وتلمس الحكومة الحتیاجات المواطنین، وقد تم تشكیل لجنة خاصة للنظر في تظلمات 

  ومالحظات المواطنین لدراستھا والرد علیھا من خالل رسائل نصیة قصیرة أو البرید االلكتروني. 
ً لمبدأ الشفافیة بنشر وعن االستعدادات إلصدار الكشف التنا فسي قال البطاینھ قام الدیوان وتنفیذا

) 7/2/2019- 28/1على موقعھ االلكتروني خالل الفترة ( 2019الكشف التنافسي التجریبي لعام 
إلطالع أصحاب الطلبات التوظیف على بیاناتھم وتدقیقھا ومراجعتھا وارسال مالحظاتھم  من خالل 

) مالحظة معظمھا حول تغییر مكان 5063تم استالم ما مجموعھ ( البرید االلكتروني، معلنا أنھ
  االقامة، تم دراستھا والتعامل معھا.

  1الغد ص:
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كما تضمنت اجراءات مراجعة الكشف التنافسي وفق البطاینھ، الطلب من المتقدمین على المھن 
ت استكمال الطبیة والصحیة التي تتطلب طلباتھم ارفاق وثائق مزاولة مھنة أو أي وثائق  مھمة لغایا

طلب التوظیف تزوید الدیوان بھا خالل فترة عرض الكشف التجریبي، حیث تم توفیر خدمة ارفاق 
ً وتخفیفا على المواطنین، وكذلك تضمنت اجراءات  الوثائق الكترونیا من خالل موقع الدیوان تسھیال

من مناطق االستعداد الطالق الكشف التنافسي ارسال قوائم بأسماء أصحاب طلبات التوظیف ض
البادیة إلى مستشاریة شؤون العشائر في الدیوان الملكي العامر لتدقیقھا واعتمادھا وفقا لقانون 

ً .3/ب/8االنتخابات، واحكام المادة (   ) من التعلیمات المعمول بھا سنویا
وكشف البطاینھ ان اجمالي عدد طلبات التوظیف التي تم شطبھا من مخزون الدیوان كان حوالي 

طلبات تم شطبھا بعد ان تبین للدیوان أن المتقدمین یعملون في  2509طلب مقسمة كاآلتي:  17000
القطاع العام والجھاز العسكري والمستشفیات الجامعیة والجامعات الرسمیة والبلدیات ومجالس 

طلبا للمعینین خالل  8043البلدیات المشتركة والبنك المركزي وأمانھ عمان وغیرھا، كما تم شطب 
) معینین  في وزارة التربیة والتعلیم بما في ذلك المرشحین ممن تم قبولھم 2906(منھم ( 2018م عا

) في باقي الدوائر 2086) في وزارة الصحة و(2268في اكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین، و(
غیرھا ) في الجامعات الرسمیة، و125) في البلدیات و(376) في المستشفیات و(282الحكومیة، و(

  من المؤسسات التي یتم الترشیح لتعبئة شواغرھا من مخزون الدیوان.
والبالغ  2018كما شمل ذلك عملیة ایقاف طلبات المرشحین الذین استنكفوا عن التعیین خالل عام 

) طلبا حیث تبین وفقا لقاعدة بیانات الضمان  354) طلبا، وقد تم شطب ما مجموعھ (6221عددھم (
دیھم وظائف في القطاع الخاص براتب یساوي أو یزید عن راتب الوظیفة المرشح االجتماعي أن ل

  ) طلبا بسبب الرسوب في االمتحان التنافسي لخمس مرات. 21علیھا  في الخدمة المدنیة و(
، 2019) طلبا مستنكفا الى الكشف التنافسي لعام 1220كما أعلن البطاینھ أنھ تم إعادة ما مجموعھ (

) من العلیمات 16ة طلباتھم من قبل لجنة االستنكاف في الدیوان وفقا الحكام المادة (بعد ان تم دراس
  المعمول بھا.

  الكشف التنافسي باألرقام.  
، بین البطاینة أن أن الدیوان 2019وعن أبرز التحلیالت االحصائیة لبیانات الكشف التنافسي لعام 

) طلب توظیف جدید ألول 36072مجموعھ ( استقبل من خالل نظام طلبات التوظیف االلكتروني ما
، 2018ولغایة نھایة تشرین الثاني  2018مرة وذلك في الفترة ما بین اصدار الكشف التنافسي السابق 

  ) من حملة دبلوم المجتمع /الشامل. 3420) للجامعیین و(   32652منھم(
البطاینة ان طلبات   بین 2019وعن توزیع طلبات التوظیف على الكشف التنافسي االساسي لعام 

ً وشكلت ما نسبتھ (291053اإلناث بلغت ( %) من المجموع الكلي للطلبات، وللذكور  74.8) طلبا
%)  من المجموع الكلي للمتقدمین بطلبات توظیف، فیما بلغ عدد  25.1) طلبا  بنسبة (97836(

) لحملة 70420%) من اجمالي الطلبات، و(  81.8) ویشكلون ما نسبتھ (318469الجامعیین (
  %). 18.2مؤھل الدبلوم الشامل، ویشكلون ما نسبتھ (

وعلى أساس المناطق الجغرافیة أشار البطاینة إلى أن مجموع طلبات التوظیف المقدمة على اقلیم 
) بنسبة 201989%) من اجمالي الطلبات واقلیم الوسط ( 37) وبنسبة (145691الشمال بلغت (

ً وبنسبة (41209%) ، واقلیم الجنوب ( 52(   %) من اجمالي الطلبات . 11) طلبا
اما عن توزیع  طلبات التوظیف وفقا لمجموعة التخصصات بین البطاینة أن النسبة األكبر للطلبات 

%) من مجموع الطلبات الكلي، فیما  49كانت في التخصصات (التعلیمیة) والتي شكلت نسبتھا (
تجاریة والمالیة ثم الطبیة ثم الھندسیة ثم األخرى) ما تراوحت نسب بقیة المجموعات (االداریة ثم ال

%)  على التوالي من المجموع الكلي للمتقدمین  8%)، ( 13%)، ( 7%)، ( 13%)، ( 10نسبتھ (
  بطلبات توظیف لدى الدیوان.



  إلعالم والعالقات العامة دائرة ا                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
25 

، أوضح البطاینة أن 2019وعن الحاالت االنسانیة التي تم اعتمادھا على الكشف التنافسي لعام 
) من التعلیمات 31حاالت االنسانیة یتم من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام الماده (اعتماد ال

المعمول بھا بعضویة مندوبین عن وزارتي الصحة والتنمیة االجتماعیة، والمجلس األعلى لشؤون 
) حالة 476) حالة، مضیفا أنھ تم تعیین (6189األشخاص المعوقین، ودیوان الخدمة وبلغ عددھا (

وكانت نسبة حاالت االعاقة منھا  2018االت اإلنسانیة بعد صدور الكشف التنافسي لعام من الح
ً لقرار مجلس الوزراء على  32حوالي ( %) من تعیینات الحاالت االنسانیة، ویعمل الدیوان وتنفیذا
) متقدما من حاالت االعاقة في الجھاز الحكومي موزعة على ثالث سنوات، اعتبارا من 179تعیین (

  2019دور جدول تشكیالت الوظائف الحكومیة لعام ص
  استقبال طلبات خریجي الدبلوم الفني: 

/ج ) من نظام الخدمة المدنیة یستعد 17في شأن ذي صلة، كشف البطاینھ أنھ وفقا ألحكام المادة (
سة الدیوان وألول مرة إلستقبال طلبات توظیف حملة دبلوم كلیة المجتمع الفني التي تكون مدة الدرا

للحصول علیھ سنتین كحد أدنى بعد شھادة الثاني ثانوي، وذلك اسھاما من دیوان الخدمة المدنیة في 
تشجیع الطلبة بعد انھاء مرحلة الثانویة العامة / غیر ناجح التوجھ نحو التخصصات الفنیة المطلوبة 

  في سوق العمل المحلي.
دمة المدنیة أوشك على انھاء عملیة تدقیق وعن وظائف الفئة الثالثة، بین البطاینھ أن دیوان الخ

ً إلصدار القوائم التنافسیة  الطلبات المقدمة علیھا والتي أعلن عنھا نھایة العام الماضي،  تمھیدا
وفقا للتعلیمات  2018) وظیفة على الفئة الثالثة في األجھزة الحكومیة لعام 590المعتمدة لتعبئة (

) طلب توظیف، تم العمل على تدقیقھا وتنظیمھا في 11780المعمول بھا  حیث استقبل الدیوان (
  كشوف تنافسیة حسب التعلیمات المعتمدة.

  :2019أوائل األفواج الجامعیة لعام   
) من التعلیمات المعمول بھا 45وعن تعیینات أوائل الجامعات، قال البطاینھ انھ وفقا ألحكام المادة (

ھاز الحكومي لتعیین أوائل األفواج الجامعیة،  حیث ) شاغرا سنویا في الج150فإنھ یتم تخصیص (
ً استقبال ھذه الطلبات في مجموعة من التخصصات المطلوبة من قبل الجھاز  انھى الدیوان مؤخرا

  الحكومي، وسیتم التنسیق مع الدوائر المعنیة لتعیینھم في الجھاز الحكومي.
بیق مفھوم الالمركزیة االداریة والوصول في شأن آخر، قال البطاینھ استكماال  لخطة الدیوان في تط

بالخدمة لمكان اقامة المواطنین، والتخفیف علیھم عبء وتكالیف الحضور للعاصمة سیتم افتتاح 
مكتب الخدمة المدنیة في قصبة المفرق، وذلك بعد ان تم انشاء فروع في إقلیمي (الشمال والجنوب) 

  قلیم وسیتبع ذلك بإفتتاح مكتب معان. حیث ستتبع مكاتب القصبات للفروع على مستوى اإل
  توجھات مستقبلیة 

وعن توجھات دیوان الخدمة المدنیة في المرحلة الحالیة والمستقبلیة على ضوء التضخم المستمر في 
اعداد طلبات التوظیف في مخزون دیوان الخدمة المدنیة، مع ازدیاد اعداد الخریجین من حملة 

مع ومحدودیة عدد الوظائف في الجھاز الحكومي، كشف البطاینة المؤھالت الجامعیة وكلیات المجت
عن توجھ الدیوان إلجراء حزمة تطویر آللیة التعیین في الخدمة المدنیة والتعامل مع توجھ الحكومة 
في التحول من مفھوم التوظیف الى التشغیل وكذلك التركیز على معاییر الكفاءة والفعالیة واألداء 

: مراجعة شاملة لكل من نظام الخدمة المدنیة، وتعلیمات اختیار وتعیین وتشمل ھذه االجراءات
الموظفین في الوظائف الحكومیة المتعلقة بالتعیین على االعالن المفتوح المعمول بھا حالیا باتجاه 
ضبطھا وتقنینھا الى اضیق الحدود، وآلیة اعتماد الحاالت االنسانیة من خالل النظر في توسیع 

ة لدراسة بدائل لنظام الدور المعمول بھ حالیا دون االضرار بالحقوق المكتسبة، نطاقھا، اضاف
ومراجعة االمتحانات التنافسیة من حیث آلیاتھا ومحتواھا حسب المالحظات التي ترد ، وتوسیق 
نطاق الجھات الخاضعة لمخزون الخدمة المدنیة، والتنسیق مع وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم العالي 

  وص مخرجات التعلیم العالي وربطھا مع احتیاجات القطاع الحكومي.بخص



  إلعالم والعالقات العامة دائرة ا                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
26 

وكشف البطاینھ في ھذا الشأن، أنھ سیتم تدقیق طلبات الجھات الحكومیة بالنسبة لعقود المستشارین 
وللعقود الخاصة وعقود شراء الخدمات من حیث تقییم مدى الحاجة لھا والرواتب المحددة بھا 

منھا كوظائف مؤقتة ولیست دائمة وذلك من خالل ضمان نقل المعرفة وضمان الحفاظ على الھدف 
بأسرع وقت الى الكوادر الدائمة في الجھة الحكومیة، والتحول الى قطاع حكومي یعتمد على الشباب 
بالدرجة األولى، وتوسیع نطاق تسویق الكفاءات والخبرات الوطنیة في القطاع الخاص، وسوق العمل 

شقیقة بالشراكة مع الجھات المعنیة مثل وزارة العمل وغیرھا ، اضافة للفرص في الدول العربیة ال
الكبیرة التي توفرھا صنادیق اإلقراض الحكومیة للشباب بھدف فتح مشاریع ذاتیة للتشغیل انطالقا من 

دیوان الخدمة المدنیة سوف یدیر مخزون الطلبات بدال من مخزون الطلبات «شعار الدیوان الجدید 
  ».وان الخدمة المدنیةیدیر دی

كما كشف البطاینة ان دیوان الخدمة المدنیة یجري وبتكلیف من رئیس الوزراء مراجعة شاملة لنظام 
ً من النظام  2013) لسنة 3التعیین على الوظائف القیادیة رقم ( حیث تم اعداد مشروع نظام جدید  بدال

اھة وتكافؤ الفرص بین المتقدمین الشغال المعمول بھ حالیا بالشكل الذي یعزز معاني العدالة والنز
  ھذه الوظائف وسیتم رفعھ الى الجھات المختصة للسیر باجراءات اقراره حسب االصول.

  **عبیدات  
من جھتھ، قال أمین عام وزارة العمل المھندس زیاد عبیدات  أن الحكومة أعلنت عن توفیر نحو 

الوطني للتمكین والتشغیل الرامیة الى ) ضمن  اإلطار 2019) ألف فرصة عمل خالل عام (30(
) الف فرصة عمل للشباب خالل العام في عدد من القطاعات مثل (السیاحة، الخدمات، 30توفیر (

الصناعة، التشیید والبناء، الصحة، االتصاالت والزراعة)، مبینا أن البرنامج یھدف الى توفیر فرص 
لتخصصات الراكدة والمشبعة وان مكاتب التشغیل عمل لألردنیین، وتخفیف نسب البطالة السیما في ا

التابعة لوزارة العمل مفتوحة وتستقبل كل الشباب الألردني لغایات تقدیم خدمات اإلرشاد المھني 
والوظیفي والعمل على التشبیك فیما بینھم وبین القطاع الخاص، وان الوزارة ال تتوانى ابدا في تقدیم 

  مج التدریب المنتھیة بالتشغیل.كل أشكال الدعم لھم من خالل برا
،  www.nees.joودعا عبیدات الباحثین عن العمل للدخول الى النظام الوطني للتشغیل االلكتروني 

للتسجیل في الموقع واالطالع على فرص العمل المتاحھ أو زیارة مكاتب التشغیل مباشرة لالطالع 
التدریبیة والتشغیلیة التي تعلن عنھا الوزارة  على فرص العمل المتوفرة، مطالبا االستفادة من البرامج

الذي یعمل رفد االقتصاد الوطني بالكوادر الشابة، لدخولھا إلى سوق » خدمة وطن«مثل برنامج 
ً ومسلحة بقواعد الضبط والجدیة، حیث جاء البرنامج وفق فلسفة لتحقیق المعادلة  العمل، مؤھلة مھنیا

  بین متطلبات السوق ومتطلبات الشباب.
  الحدیدي 

مدیر عام صندوق التنمیة والتشغیل فاروق الحدیدي أكد أن الصندوق یعد إحدى أدوات الحكومة في 
التصدي لظاھرتي الفقر والبطالة، حیث ساھم على مدى السنوات الماضیة في تقدیم التمویل الالزم 

ر والذي یقدم من لعشرات اآلالف من المشاریع الصغیرة عبر مسارین للتمویل ھما اإلقراض المباش
مقر الصندوق وفروعھ ونوافذه اإلقراضیة في كافة المحافظات، كما یوجد تعاون وثیق بین الصندوق 
ً من انتظار  ودیوان الخدمة المدنیة في تمویل خریجي التخصصات الراكدة لخلق فرص عمل لھم بدال

ویل المساعدة الفنیة الالزمة الوظیفة من خالل التشغیل الذاتي ،  كما یقدم الصندوق إضافة الى التم
ألصحاب ھذه المشاریع من تدریب واستشارات میدانیة كان لھا األثر في بروز العدید من ھذه 

  المشاریع كقصص نجاح على المستوى الوطني.
  العضایلھ 

من جانبھ، أكد المھندس محمد العضایلة مدیر برامج التنمیة المحلیة وتعزیز االنتاجیة في وزارة 
أن برنامج التنمیة المحلیة وتعزیز االنتاجیة یركز على المناطق الفقیرة وفئات الشباب  التخطیط

والمرأة، فیقدم خدماتة التدریبیة والتأھیلیة ودراسات الجدوى اإلقتصادیة ومتابعة جودة المنتجات 
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تنمویة  ) التابعة لھ المحافظات، ویمول البرنامج مبادرات28الـ(» ارادة«وتسویقھا من خالل مراكز 
وانتاجیة مع مختلف الھیئات المحلیة والشبابیة وبالتعاون مع القطاع الخاص ومشاریع انتاجیة مدرة 
ّر مؤخرا مكاتب ارشادیة للشباب في  للدخل وموفرة لفرص العمل في المحافظات، وان البرنامج وف

ریة المختلفة وبرامج المحافظات للتوعیة والتوجیھ ببرامج الحكومة اإلقراضیة والتمویلیة واإلستشا
  لتشبیك خریجي برامج التدریب مع النوافذ اإلقراضیة الحكومیة.

وأضاف العضایلھ أن البرنامج یقوم بتوفیر الخدمات الالزمة إلنجاح عناصر المشاریع االنتاجیة 
لمختلف فئات المجتمع والھیئات المحلیة، برامج بناء القدرات والتدریب المالي واإلداري والفني 

وفیر التمویل الالزم سواء منح للھیئات المحلیة المختلفة أو قروض میسرة للشباب وأصحاب وت
األفكار الریادیة ویتابع ھذه المشاریع وعملیات ضبط الجودة والتسویق لھا، بمعنى التدریب والتأھیل 

  متوفر والتمویل متوفر، لیبقى المطلوب الھمة الریادة واإلرادة.
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  ة منى الشوابكةفنجان قھوة مع المذیع
  

ریجة الجامعة األردنیة تعشق المیكرفون الذي تتواصل من خاللھ مع كل مستمع في ارجاء خ
  الوطن. 

  الذي تحب وتعشق. « صوت الوطن «یطلق علیھا 
« « ھوى بالدي «وتاء التأنیث « من الحیاة »و« اوراق الصباح «ابرز البرامج التي قدمتھا  

البرامج وقراءة نشرات االخبار على مدار ثالث وعشرین سنة، واالن  باإلضافة للعدید من» بدایات
  «.ھنا عمان » تقدم برنامج

  
  

  االسم : منى الشوابكة.
  المھنة : مذیعة في إذاعة المملكة األردنیة الھاشمیة.

  ».كتاب ألف شمس ساطعة لخالد الحسیني« آخر كتاب قرأتیھ ؟ 
ھ حینما أحرك مؤشر الرادیو، قد ال یكون وشا، قد یكون ھذا الوش الذي أسمع« قول مأثور تحبینھ ؟ 

  لغة أخرى ال أعرف شفرتھا (مصطفى محمود).
التربیة: ال عودة عن دورة التوجیھي «  منشور على مواقع التواصل االجتماعي توقفت عنده؟ 

  ».الواحدة
  ».الواسطة«ظاھرة اجتماعیة تتمنین ان تختفي من وطنا؟ 

االھتمام بالشباب، وانشاء مشاریع تساعدھم في «البطالة في البلد؟  برأیك كیف یمكن حل ازمة
  ».الحصول على وظائف بصورة اسھل

  ».الحمدهللا«دائما وأبدا  كلمة «كلمة ترددینھا كثیرا؟ 
  ».الرادیو المعشوق األزلي«بین الرادیو والتلفزیون أیھما تفضلین؟ 

  »».فورمیال ستیودنت«لطفیلة التقنیة یصمم فریق من طلبة ھندسة جامعة ا«اخر خبر توقفت عنده؟ 
  ».اإلذاعة والتلفزیون األردنیة، باإلضافة الى الصحف الرسمیة«مصادرك لإلطالع على األخبار؟ 

  ».مع رفیق دربي«فنجان قھوتك مع من تحبین أن تشربیھ ؟ 

  26الدستور ص:
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  للطلبة األندونیسیین االجامعة الھاشمیة تقدم منح
  

َّرَر مجلس أمناء الجامعة ا ) منح دراسیة في تخصص اللغة العربیة 4لھاشمیة، الموافقة على تقدیم (ق
للطلبة من الجنسیة االندونیسیة بواقع منحة واحدة لدرجة البكالوریوس، وواحدة للماجستیر، ومنحتین 
لدرجة الدكتوراه على أن تغطي رسوم الساعات المعتمدة فقط، وعلى أن یتم التنسیب من خالل 

  سیة في األردن.السفارة االندونی
  

وتأتي ھذه المنح ضمن خطة الجامعة في تشجیع طلبة الدول اإلسالمیة على دراسة اللغة العربیة، 
وفتح آفاق التعاون العلمي واألكادیمي مع الدول اإلسالمیة، واستقطاب المزید من الطلبة العرب 

  والمسلمین للدراسة في الجامعة.
  

ملیون نسمة، وھي رابع دولة في العالم من حیث الكثافة  260ویُقدر عدد سكان اندونیسیا بحوالي 
السكانیة، وتضم إندونیسیا أكبر عدد من المسلمین في العالم، وھي صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب 

  شرق آسیا.
  
  

  

  3صدى الشعب ص:
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.  
  

  
  
  
  ضاحیة الرشید -زھیر بدوي عبدالرحیم شاھین  -
  
  أم جوزة -ھیام عبدالرزاق الحمود العربیات  -
  
  الزرقاء –ي الحاج صالح فرح البلعاوي صبح -
  
  الحصن –منیل فرحان سلیمان حداد  -
  
  الدوار السابع -رتیبھ اسلیم  -
  
  الصویفیة –وانوھي ارمین اھارونیان  -
  
  دابوق –عوني محمد ابوحمیدان العواملة  -
  
  الشمیساني –ھدى ایوب  -
  
  قاعات النبر - غسان خلف المصاروة  -
  
  العبدلي –لعلم سعاد جمیل جریس ا -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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یرعى وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي د. ولید المعاني صباح االثنین المقبل افتتاح الورشة 
التدریبیة الدولیة للتعریف بنظام جودة إدارة المؤسسات التعلیمیة "االیزو". تقام الورشة بفندق 

  الرویال بعمان.
  

بالتعاون مع أمانة عمان الثالثاء المقبل، واحتفاال بمناسبة یوم المرأة العالمي، تنظم السفارة التركیة 
حفال موسیقیا للعازف والمؤلف الموسیقي التركي "طولویھان أوغورلو"، بمركز الحسین الثقافي 
برأس العین. لذات المناسبة تعقد السفارة بالتعاون مع منظمة النھضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة 

صر الخمیس المقبل ندوة نقاشیة بعنوان "العدالة االقتصادیة للمرأة: تجاوز المعیقات لتوازن ع
  أفضل".

  
  

"أزمة الوضع العربي والمستقبل المنظور" عنوان محاضرة لوزیر اإلعالم األسبق صالح القالب، 
ِكر العربي بمقره في عمان.   یلقیھا مساء األحد المقبل في منتدى الف

  
  

أن أمانة عمان الكبرى قررت وبالتنسیق مع وزارة الزراعة، إعفاء المنتجات البستانیة  علمت "الغد"
داخل ساحة الصادرات بالسوق المركزي، التي تضم مشاغل المصدرین، من رسوم السوق البالغة 
عشرة دنانیر، حیث كانت األمانة تتقاضى عن كل سیارة نقل تدخل ساحة الصادرات خمسة دنانیر 

  ومثلھا من المصدر. من المزارع
  

یستكمل عدد واسع من رؤساء البرلمانات العربیة وأعضاء وفودھا التوافد على عمان اعتبارا من غد 
الجمعة، وذلك للمشاركة بأعمال مؤتمر البرلمان العربي الذي یستضیفھ األردن ویفتتح األحد المقبل. 

لسوري المشارك بالمؤتمر، جابر وفد مجلس الشعب ا -ووصل إلى عمان أمس عبر معبر نصیب 
وكان في استقبالھ النائب قیس زیادین. مشاركة البرلمان السوري تعد األولى من نوعھا منذ عدة 

  سنوات في المؤتمر البرلماني العربي.

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


