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 "الفوج الرابع"اردنیة العقبة تحتفي بتخریج كوكبة جدیدة من طلبتھا 
 
 

ریج كوكبة جدیدة من طلبتھا احتفلت الجامعة األردنیة فرع العقبة مساء الیوم بتخ - سناء الصمادي
خریج  293الفوج الرابع، برعایة رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة ، والذي ضم 

 .وخریجة
 

وقال محافظة خالل كلمة القاھا بھذه المناسبة ان الجامعة االم تؤمن بأھمیة منطقة العقبة كأول ثغر 
االقتصادیة الكبرى في عھد جاللة الملك عبد هللا  وفاتحة للنھضة العربیة لكونھا احد اھم المشاریع

الثاني بن الحسین، لذلك جاء تأسیس ھذا الفرع لیحدث التغییر والمشاركة بین االقتصاد والمعرفة 
 .لبناء مستقبل الوطن

 
واضاف ان الجامعة كصرح علمي حضاري، ومصنع للتغییر، وبناء الثقافة وغرس المفاھیم، فانھا 

یسي لصناعة المستقبل، وضمان االمن واالستقرار، لتأمل منكم ان تقدروا رسالتھا تعد المحرك الرئ
 .وتعكسوا صورتھا في الحضور الوطني واالنساني 

 
وختم محافظة كلمتھ بتقدیم التھنئة للخریجین وأھالي الطلبة، وقال إن الجامعة األردنیة تقدم الیوم 

ً للتغییر، منوھا إلى حرص كوكبة جدیدة من خریجیھا، لیكونوا خیر سفراء لر سالتھا ولیغدوا فرسانا
الجامعة منذ تأسیسھا على تقدم مسیرتھا التعلیمیة والعلمیة، ومواكبة التطور والحداثھ، فأصبحت 

  .منارة لإلبداع والتمیز في مختلف المجاالت 

 أخبار الجامعة 

  طلبة نیوز -المدینة نیوز –بترا  – أخبار األردنیة
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 بتبرع من شركة البوتاس العربیة

 العلوم البحریة بعد تأھیلھ وتطویرهتفتتح معرض االحیاء البحریة في محطة " األردنیة"
 

افتتح رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة ورئیس مجلس ادارة شركة  -سناء الصمادي
البوتاس العربیة جمال الصرایرة مساء الیوم معرض االحیاء البحریة في العقبة، بعد إعادة تأھیلھ 

 .لجامعة بمئویة الثورة العربیة الكبرىبتبرع من شركة البوتاس،  وذلك بمناسبة احتفاالت ا
 

وحضر حفل االفتتاح رئیس جامعة الیرموك الدكتور رفعت الفاعوري ومحافظ العقبة الدكتور حاكم 
المحامید ورئیس الجامعة االردنیة فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي واعضاء مجلس محطة العلوم 

 .البحریة وعمداء الجامعة
 

شركة البوتاس العربیة جمال الصرایرة حرص الشركة وانطالقا من واجبھا  واكد رئیس مجلس ادارة
تجاه المجتمع  ال سیما الطلبة تقدیم كل اشكال الدعم والتعاون مع المؤسسات التعلیمیة الرائدة لتعزیز 

 .البنیة التحتیة التعلیمیة لتنعكس ایجابا على مستوى التحصیل العلمي للطلبة وخدمة سوق العمل
 

الصرایرة عن استعداد وتبني الشركة النجاز لمرحلة الثانیة من تحدیث وتطویر محطة العلوم  واعلن
 .البحریة لتبقى منارة علم  ومركزا بحثیا وتدریبیا لیس على المستوي المحلي بل والعالمي

 
رئیس الجامعة االردنیة فرع العقبة رئیس مجلس محطة العلوم البحریة الدكتور موسى اللوزي بین 

ن تحدیث المحطة جاء مواكبة للتطور والتحدیث خدمة الھدافھا الرامیة الى تعزیز دور العلم ا
والمعرفة بما یخدم العقبة واھلھا ومؤسساتھا، مشیرا الى مساھمة المحطة في تطویر البرامج التعلیمیة 

الستشارات والتدریبیة والتثقیفیة المتنوعة خدمة للمجتمع المحلي واالقلیمي والدولي، وتقدیم ا
 .والنصیحة والدراسات العلمیة البیئیة والبیولوجیة لصالح مجموعة من المؤسسات المحلیة االجنبیة 

 
ولفت الى ان المحطة من اجل تعزیز قدراتھا العلمیة والبحث العلمي عملت على ابرام العدید من 

 .اتفاقیات التعاون مع جامعات ومعاھد علمیة محلیة واجنبیة
 

الحیاء البحریة واحدا من المعالم الثقافیة والعلمیة والترفیھیة المھمة لمدینة العقبة ، ویعد معرض ا
االمر الذي جعل من محطة العلوم البحریة مقصدا رئیسیا لزائري مدینة العقبة ثغر االردن الباسم 

 .على مدار  اكثر من اربعة عقود 
 

الردنیة لتنضم الیھا جامعة الیرموك تباعا وانشات المحطة في السبعینیات بدعم مباشر من الجامعة ا
من اجل تكثیف الجھود لتشغیلھا بواسطة الطواقم البحثیة والفنیة من الطرفین، والعمل على انشاء 

 .معرض لالحیاء البحریة لیعكس جمالیات البیئة البحریة في خلیج العقبة والبحر االحمر
 

لھ خالل الحفل الى ان اھمیة اعادة التاھیل واشار مدیر المحطة الدكتور طارق النجار في كلمة 
للمحطة نتیجة للتوسع الكبیر الذي تشھده المدینة في جمیع المجاالت ، لمواصلة  دعم االنشطة التنمیة 

 .في العقبة فضال عن التأكید على حمایة البیئة البحریة عل الساحل االردني ومن اجل االستدامة 
 

  السوسنة  – طلبة نیوز -المدینة نیوز –بترا  -أخبار األردنیة
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محطة مركزا لخدمة انشطة البحث العلمي اضافة لیبقى متنفسا واكد على حرص الجامعة ان تبقى ال
 .ثقافیا وترفیھیا لقاطني وزوار العقبة ، حیث یؤمھ االالف سنویا من كافة الشرائح 

 
ونوه الى حرص ادارة الجامعتین االردنیة والیرموك على تزوید المحطة بكل االمكانات الضروریة 

اسات واالبحاث العلمیة حتى اصبحت المحطة تتبوأ  المراتب من مختبرات واجھزة بحثیة وزیادة الدر
 ).  QS(العلیا  من قائمة النشر العلمي النوعیة 

 
ولفت الى ان المحطة تقوم ومنذ عقدین بتنفیذ برامج لمراقبة الرصد البیئي من اجل لمراقبة اي 

للجھات المختصة وعلى ظواھر قد تكون سلبیة على استدامة البیئة البحریة الذي یوفر انذار مبكر 
 .رأسھا مفوضیة البیئة في سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة وھي الداعم الرئیسي لھذا البرنامج

 
وعبر النجار عن شكره لشركة البوتاس على الدعم الذي قدمتھ النجاز الجزء االكبر من عملیة اعادة 

ن ساھم وقدم الدعم المادي والمعنوي تأھیل معرض محطة العلوم البحریة، كما قدم شكره لكافة م
 .التمام عملیة التطویر

 
وكان رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة افتتح في فرع العقبة ، وبمناسبة احتفاالت 
الجامعة بمئویة الثورة العربیة الكبرى ، مختبر ایلة للغات، وھو تبرع من شركة آیلة حیث تم تجھیزه 

 .یة في التعلیم باحدث الوسائل التقن
 

التعلم عن بعد، حیث تم تجھیزه باحدث )  video conference( وافتتاح قاعة شركة تطویر العقبة 
  .التقنیات التي تساعد الطلبة في تحصیلھم العلمي 
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 توجھ إلنشاء كلیة للطب في فرع العقبة: رئیس األردنیة
 

زمي محافظة عن توجھ مستقبلي قریب كشف رئیس الجامعة األردنیة الدكتور ع -سناء الصمادي
للجامعة إلنشاء كلیة للطب في فرع العقبة، في اطار خطتھا للوصول للشمولیة، الفتا إلى ان 

 .اإلجراءات الالزمة إلقامة الكلیة باتت في طور اإلنجاز
  

 واكد محافظة أن ھذا التوجھ یشكل بدایة لخارطة طریق وضعتھا الجامعة على صعید التخطیط ، من
شأنھا احداث نقلة نوعیة كبیرة على صعید مسیرة الجامعة االكادیمیة باتجاه التوسع لتغطیة كافة 

 .التخصصات 
  
  

جاء ذلك خالل افتتاحھ الیوم  في فرع  الجامعة في العقبة، مختبر ایلة للغات، بتبرع من شركة آیلة 
 .وتم تجھیزه بأحدث الوسائل التقنیة في التعلیم 

  
  

التعلم عن بعد، حیث تم تجھیزه باحدث )  video conference( اعة شركة تطویر العقبة وافتتاح ق
 .التقنیات التي تساعد الطلبة في تحصیلھم العلمي 

  
  

وعبر  محافظة عن شكره للشركات الداعمة للجامعة ، بما تجسده من التشاركیة بین القطاعین العام 
اة المستقبل، مشیرا في السیاق ذاتھ ألھمیة مثل ھذه والخاص لخدمة المجتمع السیما الطلبة، بن

 .المختبرات التي تعد اداة مھمة لتمكین الطلبة من زیادة مھاراتھم خالل مسیرتھم العلمیة
  
  

وقال ممثلو الشركات المتبرعة إننا نتطلع الى المزید من  التعاون المثمر ما بین الجامعة  والقطاع 
 .ي مسیرتھا العلمیة بما ینعكس إیجابا على الطلبة والجامعةالخاص لتعزیز ودعم الجامعة ف

  
  

وأبدوا استعدادھم  للمساھمة في اي برامج  تدریبیة تساھم في تعزیز البنیة التحتیة العلمیة لرفع كفاءة 
 .الطلبة لتأھیلھم بالخبرات والمھارات التي تمكنھم من الدخول إلى سوق العمل بكفاءة واقتدار 

  
  

ھ أشاد الدكتور موسى اللوزي رئیس فرع العقبة، بالدور الكبیر للقطاع الخاص في محافظة من جانب
ً ثقة القائمین على الشركات   العقبة على تعاونھ الدائم لدعم مسیرة الجامعة التعلیمیة والتنمویة ، مؤكدا

تثماریة للعقبة بالجامعة وقناعتھم بما یمكن ان تؤدیھ من دور اساسي في تدعیم مقومات البیئة االس
 .الخاصة عبر االرتقاء بنوعیة التعلیم وجودتھ

  
  

: الرأي ص -1: األنباط ص -1: السبیل ص - 1: صالدستور  –المدینة نیوز  -طلبة نیوز –السوسنة  –بترا  –أخبار األردنیة 
  4: الدیار ص -6
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وقال اللوزي إن ھذا التعاون سیعزز من مكانة الجامعة ویمنحھا دفعة قویة اتجاه االنطالق للقیام 
بدورھا كمنارة علم وحضارة ومد ذراعھا لخدمة ابناء الوطن ومدینة العقبة على وجھ الخصوص 

ألنشطة العلمیة والعملیة، مشیرا الى حرص الجامعة األردنیة على تھیئة عبر كافة الفعالیات وا
 .األجواء المناسبة للطلبة 

  
  

كما التقى محافظة اعضاء الھیئتین التدریسیة واالداریة  واستمع الى ابرز الخطط والبرامج  
بالخدمات  واالھداف، على الصعیدین االكادیمي واالداري، والتي من شأنھا التحسین واالرتقاء

 .المقدمة للطلبة وتحسین اوضاع العاملین من أكادیمیین وإداریین
  
  

وكشف خالل االجتماع عن توجھ شركة تطویر اقلیم العقبة إلى إنشاء مبنى لكلیة الھندسة في فرع 
العقبة، بحیث تتضمن برامج دراسیة جاذبة ومالئمة مع واقع المنطقة التي من شأنھا تأھیل خریجیھا 

 .ول الى سوق العمل بمھنیةوالدخ
  
  

واشاد محافظة بھذه المبادرة التي تعزز جسور التعاون بین القطاعین العام والخاص ولخدمة المجتمع 
 .وال سیما الطلبة الذین ھم بناة المستقبل

  
  

وفي نھایة اللقاء  اجاب محافظة عن االستفسارات والمالحظات التي عرضھا اعضاء الھیئتین 
ً االستمرار بعقد  مثل ھذه اللقاءاتالتدریسیة   .واالداریة واعدا

  
  

التي انشأتھا F.M) 93.1" (صوت العقبة"الى ذلك ، زار محافظة مبنى االذاعة التابعة لفرع العقبة 
الجامعة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة لتكون منبرا اعالمیا ھادفا یحمل ھموم 

 .ة وبما یخدم مشروع العقبة النھضوي واالقتصادي والسیاحيوتطلعات اھالي العقب
  
  

واشار خالل الزیارة، التي استمع خاللھا الى شرح حول االذاعة وخططھا الحالیة والمستقبلیة لخدمة 
اھالي العقبة السیما الطلبة، الى اسھامات العمل االذاعي بنقل المعرفة واختصار الزمن والمسافات، 

 .الذاعات في صیاغة منجز فكري وثقافي وسیاسي ودور فاعل لخدمة المجتمع مؤكدا على دور ا
  
  

ونوه الى أن االذاعات تعد اداة اعالمیة فاعلة ومھمة ولھا دور بتعزیز شخصیة الشباب من خالل 
  .ثقافة متوازنة تقوم على العقل والعلم والوسطیة واالعتدال
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 في مجال التربیة الخاصة" األردنیة"ن خبرات شركة تعلیمیة سعودیة ترغب في االستفادة م

 
بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة ومدیر شركة تحسین األداء  -فادیة العتیبي

السعودیة الدكتور ابراھیم الغنیم سبل االستفادة من الخبرات العلمیة والتعلیمیة والتدریبیة إلعداد 
 .الخاصة في الشقیقة السعودیة وتصمیم دبلوم تأھیلي في حقل التربیة

  
وناقش الجانبان خالل اللقاء إمكانیة االستعانة بالطاقات البشریة في قسم اإلرشاد والتربیة الخاصة في 
كلیة العلوم التربویة إلعداد الدبلوم المتوقع أن تبلغ مدة دراستھ فصلین كاملین، وتصور حول محتواه 

 .لذوي االحتیاجات  الخاصة وآلیة تنفیذه  الدراسي الذي یركز على صعوبات التعلم
  
  
ھي شركة سعودیة تختص بتقدیم االستشارات التعلیمیة واإلداریة، وبرامج التطویر " تحسین األداء"و

الشخصي والمؤسسي، وتعتبر شریكا استراتیجیا ضمن الشراكات التعلیمیة مع جامعة الملك سعود 
 .یة لدیھاتتولى ترجمة رسالة وأھداف السنة التحضیر

  
  

وخالل اللقاء الذي حضره عمید كلیة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة الدكتور نایل الشرعة، أكد 
محافظة رؤیة الجامعة وسیاستھا في االنفتاح على المجتمعات المحلیة واالقلیمیة والعالمیة، ومد 

ن یعود بالنفع على كال الطرفین جسور التعاون العلمي في مختلف المجاالت األمر الذي منن شأنھ أ
ویسھم في تحقیق مجتمع المعرفة، مبدیا استعداد الجامعة لوثیق تلك المباحثات بالصیغة التي یتفق 

 .علیھا للمباشرة في تنفیذھا ضمن مجراھا الصحیح
  
  

امج من جانبھ قال الدكتورالشرعة إن رغبة الشركة في االستفادة من الخبرات العلمیة في تصمیم البر
العلمیة التعلیمیة ما ھو إال دلیل على السمعة الطیبة التي یحظى بھا أساتذة الكلیة والمستوى المتقدم 

 .الذي بلغوه في علومھم النوعیة وأبحاثھم المتمیزة
  
  

وأضاف أنھ تم االتفاق مع الشركة السعودیة على المحتوى الذي سیتضمنھ البرنامج والذي سیقوم 
 .اجحة في مجال التربیة الخاصة، في حین سیتم بحث آلیات تنفیذه فیما بعدعلى خبرة تراكمیة ن

إلى ذلك أعرب الدكتور غنیم عن سعادتھ بالتعاون مع الجامعة األردنیة العریقة في سمعتھا، والرائدة 
في برامجھا وتخصصاتھا النوعیة، والتشبیك مع كلیة العلوم التربویة واالستفادة من الطاقات البشریة 

 .ھا رغبة في الحصول على أفضل البرامج العلمیة والتعلیمیة الحدیثة والمتطورةفی
  
  

حضر اللقاء رئیسة قسم اإلرشاد والتربیة الخاصة الدكتورة میادة الناطور، وعدد من المختصین في 
  .الشركة السعودیة

  الوقائع اإلخباریة -المدینة نیوز - طلبة نیوز –أخبار األردنیة 
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ً للغات بفرع الجامعة األردنیة في العقبة» آیلة «   تنشئ مختبرا
  

ئیس الجامعة األردنیة األستاذ الدكتور عزمي محافظة افتتحت شركة واحة أیلة للتطویر برعایة ر
، إحدى أكبر شركات التطویر السیاحي والعقاري المتنوع في المملكة األردنیة الھاشمیة )أیلة(

ومطور مشروع أیلة في العقبة، مختبر أیلة للغات المجھز بكافة األجھزة الحدیثة الخاصة بتعلیم 
  .ألف دینار أردني 50غات األجنبیة بفرع الجامعة األردنیة في العقبة بكلفة بلغت الل
 

ویاتي انشاء مختبر أیلة للغات الحدیثة بغایة إیجاد نواة متقدمة في العقبة ومؤسساتھا التعلیمیة لنشر 
نطقة تعلم اللغات المساندة لقطاع السیاحة في المنطقة والذي یشكل القطاع الرئیس لألعمال في م

طالب  200لنحو % 30وفي إطار ھذه المبادرة، ستقدم الجامعة خصم . العقبة االقتصادیة الخاصة
 ً من المجتمع المحلي ممن یتم ترشیحھم من قبل شركة أیلة لبرامج ودورات تدریبیة مما سیشكل حافزا

 .والتمیز للطلبة لاللتحاق بقسم اللغات األجنبیة وبذل مزید من الجھد في سبیل تحقیق التفوق
جاءت ھذه «: وبھذه المناسبة، قال المھندس سھل دودین، المدیر التنفیذي لشركة واحة أیلة للتطویر 

المبادرة استكماال لما بدأت بھ شركة أیلة في إطار المسؤولیة االجتماعیة والتعاون مع مؤسسات 
ردنیة بمختلف متطلبات التعلیم العالي في العقبة والتي تقوم على دعم ورعایة طلبة الجامعات األ

تطویر البنیة التعلیمیة لیكون الیوم احد تلك اإلنجازات بأنشاء مختبر ایلة للغات كاحد مرافق تخصص 
اللغات وما یتبعھ من مھتمین وطلبة ومؤسسات من خالل تزویدھم بأحدث الوسائل التعلیمیة التي 

مات المتنوعة مما سیساھم في إعداد تسھل علیھم تعلم اللغات الجدیدة والوصول إلى مصادر المعلو
وتخریج كوادر وطنیة مؤھلة تساھم في تنمیة الوطن وتعزیز مكتسباتھ والمنافسة بقوة للحصول على 

 .»فرص العمل
وأضاف دودین أن شركة أیلة من خالل برامج المسؤولیة االجتماعیة التي تحتل مكانة الصدارة في 

ً لت ً بالغا ً لمواكبة متطلبات العصر إستراتیجیتھا تولي اھتماما ً ومعرفیا أھیل الشباب وتمكینھم علمیا
ورفد سوق العمل بمھارات إضافیة تدعم مسیرة التنمیة التي تشھدھا المملكة ال سیما في قطاع 
السیاحة حیث استكملت منذ نحو عامین انشاء اول مطبخ تدریبي متخصص في جامعة البلقاء 

 .الخدمات الموجھ لھذا القطاع التطبیقیة في العقبة في غایة تكامل
ومن جانبھ أشاد الدكتور عزمي محافظة ، رئیس الجامعة االردنیة االم بجھود شركة أیلة لدعم 
المجتمع المحلي حیث تسعى الجامعة إلى تفعیل سبل الشراكة مع القطاع الخاص والذي من شأنھ أن 

اد المجتمع عبر تمكین الطلبة من مواكبة یساھم في تحسین البنیة التحتیة الخاصة بتأھیل الطلبة وأفر
 .التحوالت والمتغیرات في عالم المعرفة باستخدام أحدث وسائل التعلم

كما أكد األستاذ الدكتور سلیمان اللوزي رئیس فرع الجامعة األردنیة في العقبة على أھمیة التعاون 
مختلف البرامج العلمیة  والتنسیق بین قطاع التعلیم العالي والشركات الخاصة في دعم وتعزیز

 ً ً عن احتضان ورعایة الطلبة المتوفقین والموھوبین تحقیقا للجامعات ومؤسسات التعلیم العالي فضال
 .لرؤیة جاللة الملك عبدهللا الثاني المتمثل في بناء مستقبل مشرق وواعد للمملكة

  25: الدستور ص
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 طلب التحاق بالجامعات بالیوم األول 3500
 

لتحاق اإللكترونیة بالجامعات األردنیة الرسمیة لدرجة البكالوریس، المقدمة وصل عدد طلبات اال
طلب لغایة الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس االربعاء، وفق  3500لوحدة تنسیق القبول الموحد 

 .، مدیر الوحدة الدكتور غالب الحوراني"الغد"ما صرح بھ لـ
، التي تستمر حتى الساعة الثانیة عشرة مساء "یم الطلباتال نیة لتمدید فترة تقد"وأكد الحوراني أن 

 .  من یوم األربعاء المقبل
وكانت الوحدة بدأت صباح أمس باستقبال طلبات االلتحاق اإللكترونیة في الجامعات الرسمیة التسع 

 ".      www.admhec.gov.jo"لدرجة البكالوریس، على موقعھا 
قدیم الطلبات ممن اجتازوا امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة ویبلغ عدد الطلبة الذین یحق لھم ت

فأكثر، فیما %  65طالبا، من الحاصلین على معدالت  27402للدورة الصیفیة الحالیة ) التوجیھي(
 . مقعد لدیھا 35500أبلغت الجامعات الرسمیة مجلس التعلیم العالي عن توفر نحو 

ً ) 15(فأكثر فقط، بشراء بطاقة الدفع المالي، وقیمتھا  % 65ویقوم الطالب الحاصل على معدل  دینارا
من أي من المكاتب البریدیة المحددة على الموقع اإللكتروني للوحدة، واستخدام البیانات المثبتة فیھا 

 . للدخول إلى برمجیة تقدیم طلب االلتحاق، كما یحتاج بعض البیانات المثبتة في ھویة األحوال المدنیة
ائمة القبول الموحد طلبة التنفس الحر، والمكارم الملكیة السامیة ألبناء العاملین والمتقاعدین وتشمل ق

من القوات المسلحة واألجھزة األمنیة وأبناء المعلمین وطلبة المخیمات، ومكرمة أبناء العشائر في 
 .مدارس البادیة األردنیة والمدارس ذات الظروف الخاصة

ان الثانویة العامة من أعوام سابقة، واألردنیین الحاصلین على شھادات كما تضم الناجحین في امتح
 .ثانویة غیر أردنیة من المغتربین والحاصلین على شھادات أجنبیة

: إلى ذلك، دعت الوحدة الطلبة الدخول إلى الموقع االلكتروني، لالطالع على مكوناتھ مثل
دلیل تقدیم طلب االلتحاق، وطباعة نموذج التخصصات المتاحة، وشروط االلتحاق بھا، ورسومھا، و

لخیارات الطالب، ومواقع تقدیم طلب االلتحاق المجانیة، ونصائح وإرشادات للطلبة ) مسودة(
ً، ومعدالت القبول التنافسي لألعوام األربعة السابقة،  المتقدمین، إضافة إلى األسئلة األكثر تكرارا

 .م في تقدیم طلب االلتحاق اإللكترونيوذلك لالستفادة من ھذه المعلومات، ومساعدتھ
وأكدت انھ یمكن لجمیع الطلبة الراغبین في إجراء أي تعدیل في طلب االلتحاق الدخول للبرمجیة في 

 .أي وقت، وعلى مدار الساعة خالل الفترة المحددة لعملیة تقدیم طلبات االلتحاق
فما  2004عام (العامة األردنیة  وطلبت من جمیع الطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة

، أن یقوموا بإرسال صورة عن كشف عالمات ھذه الشھادة بأقصى سرعة ممكنة بالوسائل )قبل
  .المحددة في الموقع اإللكتروني، حتى یتم اعتماد طلبات التحاقھم بعد تدقیقھا

 شؤون جامعیة

  طلبة نیوز –بترا  -7: ص الغد



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ردنــالجـــــــامعــــة األ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 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 

11 

  

  

 27/07/2016قرارات ھیئة االعتماد في جلسة االربعاء 
 
 

ماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان الجودة، إیقاف قبول طلبة جدد في قرر مجلس ھیئة اعت
تخصص دراسات قرآنیة لبرنامج البكالوریوس في جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة، إلى حین قیام 

  .الجامعة بتعیین العدد الالزم من أعضاء ھیئة التدریس
  
ر بشیر الزعبي، تأجیل البت في رفع كما قرر المجلس في جلستھ التي عقدھا أمس برئاسة الدكتو 

الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص المحاسبة لبرنامج البكالوریوس في جامعة عمان العربیة، إلى 
  .حین قیام الجامعة بتزوید ھیئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء ھیئة التدریس في التخصص

  
لنواقص االعتماد الخاص لتخصص  وشكل المجلس لجنة للتأكد من استكمال جامعة عجلون الوطنیة

  .الھندسة المدنیة
 

إلى ذلك، وافق المجلس على االعتماد الخاص لتخصص المحاسبة لبرنامج الماجستیر، وعلى 
  .االعتماد الخاص لتخصص اإلدارة االستراتیجیة لبرنامج الدكتوراة في جامعة مؤتة

 
برنامج البكالوریوس في جامعة عمان ووافق على رفع الطاقة االستیعابیة لتخصص إدارة األعمال ل

  .العربیة
  
كما وافق على االعتماد الخاص لتخصص الھندسة المدنیة لبرنامج البكالوریوس في جامعة البترا،  

  .وعلى االعتماد الخاص لتخصص الصیدلة لبرنامج البكالوریوس في جامعة العقبة للتكنولوجیا
  

  طلبة نیوز
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 لعلمیـةاطالق دراسـة العرض والطلـب للتخصصـات ا
  

كشفت أرقام الجھات الرسمیة التي تشّكل الھرم التوظیفي والتعلیم العالي وصانعي القرار من 
الجانبین واقعا خطیرا یستدعي الكثیر من الدراسات والوقفات العملیة لغایات تحقیق معادلة االنسجام 

صات راكدة، ما بین التسجیل في الجامعات وكلیات المجتمع، وبین حاجة سوق العمل من تخص
حیث أعلن دیوان الخدمة المدنیة ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وھیئة اعتماد مؤسسات 
التعلیم العالي وضمان جودتھا عن وجود طلبات توظیف لعشرین تخصصا جامعیا وعشرین 

 عاما مقبلة ولو لم یتم تخریج أي طالب منھا خالل ھذه) 15(تكفي المملكة ألكثر من » دبلوم«
 .السنوات

كما كشفت أرقام ذات الجھات الثالث، أن عدد اإلناث المتقدمات بطلبات توظیف إلى دیوان الخدمة 
من إجمالي المتقدمین، فیما تشكل مجموعة المھن التعلیمیة وحدھا من %) 77(المدنیة یشكل حوالي 

یصل اجمالي اإلناث حوالي نصف إجمالي المتقدمین بطلبات توظیف في مخزون الدیوان والتي 
ألف طلب من مختلف تخصصات الجامعیین والدبلوم الشامل لكلیات المجتمع،  320مجموعھا  

) الطبیة والھندسیة والمالیة واالداریة وغیرھا(وترواحت نسبة الطلبات المقدمة ضمن بقیة المھن 
 .من اجمالي مجموع طلبات التوظیف التراكمي%) 12-%8(من 

ول للخروج من أزمة التخصصات المشبعة والتي یقابلھا أخرى راكدة، واعلنت الجھات ذاتھا عن حل
دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمیة في الخدمة المدنیة لعام (كان من أبرزھا اطالق 

ونشر رابطھا على موقع دیوان الخدمة المدنیة االلكتروني ووحدة تنسیق القبول الموحد )  2016
 .الي والبحث العلميالتابع لوزارة التعلیم الع

تفاصیل، تم االعالن عنھا خالل مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس في مبنى دیوان الخدمة المدنیة 
جمع رئیس الدیوان الدكتور خلف الھمیسات، ورئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان 

لمي ورئیس لجنة دراسة جودتھا الدكتور بشیر الزعبي، وأمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث الع
التخصصات العلمیة الدكتور ھاني الضمور، وأمین عام الدیوان سامح الناصر، تم خاللھ اإلعالن 

زامنا مع اعالن نتائج الثانویة العامة للدورة الصیفیة رسمیا عن اطالق دراسة التخصصات ت
الحالیة، واستعدادات الطلبة للتقدم بطلبات االلتحاق بالجامعات وكلیات المجتمع، وذلك في اطار 
جھود دیوان الخدمة المدنیة وبالتنسیق مع شركائھ من راسمي السیاسات وأصحاب القرار دوره 

نحو التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة في الخدمة  المجتمعي التوعوي في ارشاد الطلبة
 .المدنیة وسوق العمل المحلي للتخفیف من مشكلتي الفقر والبطالة

وبحسب الھمیسات، فإن ابرز مؤشرات الدراسة تؤكد أھمیة وضرورة التوجھ نحو التخصصات 
ً التعلی میة والتربویة السیما التقنیة والتطبیقیة، واالبتعاد عن التخصصات األكادیمیة وخصوصا

ً االناث لوجود اعداد كبیرة من طلبات التوظیف لحملة ھذه  لمستوى دبلوم كلیة المجتمع وتحدیدا
 .التخصصات في مخزون الدیوان

وأشار لوجود لجنة علیا حكومیة شّكلت لغایات وضع توصیات لسوق العمل والتخصصات الراكدة 
شكلة، وإصرار الطلبة على اإلقبال على تخصصات والمشبعة، في ظل استمراریة تبعات ھذه الم

ألف طلب دبلوم مھن تعلیمیة في مخزون دیوان الخدمة ) 28(دون األخرى، الفتا إلى وجود 
المدنیة، علما بأن وزارة التربیة ال تعین أي خریج دبلوم مھن تعلیمیة األمر الذي یضعنا أمام 

 .اشكالیة یجب حلھا
ماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا بشیر الزعبي عن من جانبھ، كشف رئیس ھیئة اعت

تشكیل لجنة لوضع معاییر لتصنیف الجامعات والبرامج األكادیمیة، وسیكون لعنصر التوظیف 
لخریجي الجامعات أھمیة في عملیة التصنیف، داعیا الجامعات الى تزوید الھیئة ببیانات حول اعداد 
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تفعیل مكاتب االرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین في ونسب توظیف الخریجین وھذا یتطلب 
ً على أھمیة التعاون والتنسیق المستمر مع دیوان الخدمة المدنیة واالستفادة من  الجامعات، مؤكدا

 .البیانات والمعلومات التي یوفرھا لغایات اجراء الدراسات والتقاریر الخاصة بعمل الھیئة
ة في موضوع الطاقة االستیعابیة، في حین أن الحكومیة واشار الى أن الجامعات الخاصة ملتزم

لیست كذلك كون المسؤول على عدد المقبولین بھا ھو مجلس التعلیم العالي، وھي تستقبل ما ینّسب 
 .لھا

وكشف الزعبي في حدیثھ عن تجاوز الطاقة اإلستیعابیة بما الیقل عن خمسین ألف طالب، لذا فقد 
ألف طالب وطالبة في القبول ) 22(مجلس التعلیم العالي بقبول نسب مجلس ھیئة االعتماد الى 

الموحد حتى نستطیع خالل السنوات الثالث المقبلة التخلص من ھذه الزیادة في الطاقة االستیعابیة، 
داعیا الجامعات تعیین اعضاء ھیئة تدریس من الجامعات العالمیة المرموقة وابتعاث طلبة للحصول 

 .سد العجز الحاصل في عدد اعضاء ھیئة التدریسعلى درجة الدكتوراة ل
أمین عام وزارة التعلیم العالي رئیس لجنة دراسة التخصصات العلمیة الدكتور ھاني الضمور، 
كشف أن ھناك تخصصات رغم أنھا مشبعة لكن ال یمكن الغاؤھا، بینما یتم تحدیثھا بشكل یتناسب 

أننا نحتاج «ائمین على تدریسھا، ذلك ومتطلبات المرحلة، وتحسین مستوى مناھجھا، والق
 .»الستمراریة تخصصات لكن على أن نطور جودتھا وبرامجھا التعلیمیة

وأكد على الطلبھ وأولیاء امورھم ضرورة االطالع على التخصصات المشبعھ والراكدة في القطاع 
وجود على موقع العام قبل تقدیم طلب القبول الموحد، وذلك من خالل الربط االلكتروني الخاص الم

 .القبول الموحد والذي تم اعداده بالتعاون مع دیوان الخدمة
وشدد الضمور على ضرورة التركیز على التعلیم التقني للخروج من مأزق التخصصات الراكدة 
والمشبعة، مشیرا إلى أن الوزارة تقدم الكثیر من التسھیالت لكلیات المجتمع لغایات تعزیز ھذا 

ود عدد من الجامعات التي باتت تمنح شھادات علیا بالمھن التقنیة، رافضا فكرة الجانب، إضافة لوج
أن یكون التعلیم التقني مرتبطا بالذكور دون اإلناث فھناك مھن یمكن للمرأة القیام بھا تأخذ الطابع 

 .التقني كالمھن الزراعیة والتغذیة على سبیل المثال
، بضرورة تضافر جھود ) 2016- 2015(ب لعام وفي السیاق ذاتھ، طالبت دراسة العرض والطل

كافة الجھات الرسمیة وغیر الرسمیة في تنفیذ توجیھات جاللة الملك لحكومة الدكتور ھاني الملقي 
بإعطاء االولویة األساسیة في عملھا لمحاربة الفقر والبطالة، وایجاد فرص عمل للباحثین عن عمل (

مویل المشاریع الصغیرة في المحافظات واالطراف النائیة، والتخفیف من البطالة وفق آلیات جدیدة لت
واالنتقال العلمي والمدروس إلحالل العمالة المحلیة مكان الوافدة وبشكل ال یؤثر على القطاع 

العمالة االردنیة افضل في مجال الدورة االقتصادیة كونھا « ، وكان رئیس الوزراء أكد ان )الخاص
، ویأتي ھذا التوجھ منسجما مع توصیة الدراسة «لشرائیة االستھالكیة تدخل في الدورة االنتاجیة وا

 .باالستمرار في التوسع في إغالق المھن أمام العمالة الوافدة، التي یمكن أن تشغلھا العمالة المحلیة
كما طالبت الدراسة بربط عملیة تخطیط التعلیم العالي مع االحتیاجات الفعلیة للمحافظات وبما یخدم 

الحكومة نحو تطبیق الالمركزیة وتوقعات التنمیة فیھا، وتشجیع ابناء المحافظات على التوجھ توجھ 
نحو التخصصات والمھن التي تحتاجھا محافظاتھم، واالستمرار في برنامج إعادة تأھیل المتعطلین 

 .عن العمل في التخصصات الراكدة والمشبعة وتأھیلھم لمھن وأعمال أخرى مطلوبة في سوق العمل
ودعت الدراسة إلى إصدار تعمیم من قبل نائب رئیس الوزراء وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین 
بالتعاون مع دیوان الخدمة المدنیة لمخاطبة سفارات األردن في الخارج لتسویق الكفاءات األردنیة 

في من خریجي الجامعات وكلیات المجتمع المتوسطة وربطھم على نظام تسویق الكفاءات العاملة 
 .دیوان الخدمة المدنیة
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 %70توجـھ لرفـع معـدالت قبـول الحقـوق واإلعـالم والشریعـة والزراعـة إلى 

  
ان توجھا لدى مجلس التعلیم العالي باعادة رفع الحدود الدنیا » الدستور«اكدت مصادر مطلعة لـ

 65الحقوق من لمعدالت القبول في كل من تخصصات الشریعة والصحافة واالعالم والزراعة و
، مشیرة الى ان التوجھ جاء بعد مطالبات من قبل النقابات الخاصة بھذه التخصصات، %70الى 

وذلك لرفع سویة ھذه التخصصات وعدم التھاون في مدخالت الطلبة والحفاظ على وضع تلك المھن 
 .وممارسة افرادھا على ارض الواقع

الحدود الدنیا للقبول في تلك التخصصات بناء وكان مجلس التعلیم العالي اقر قبل اشھر تخفیض 
على رغبة النقابات ووزارة االوقاف، اال ان بعض االمور قد تغیرت وانتقلت الى واقع ابعد، حیث 
سیتم عرض كل تلك التفاصیل على مجلس التعلیم العالي التخاذ قرار بالنظر الى مجمل امور 

باعادة نظر جذریة بتلك المعدالت وفقا لمقومات  مختلفة لیحال القرار النھائي الى افراد المجلس
 .عدیدة

ووفقا لما یتردد من معلومات فان قرار تخفیض معدل الشریعة خالل العام الماضي كان لدواع 
جاءت بطلب من وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة بوجود نقص باالئمة بالمساجد، 

وأئمة من دول مجاورة لعدم وجود اردنیین دارسین ھذا وان الوزارة تضطر الى االستعانة بخبرات 
التخصص، اال ان معلومات تشیر الى امكانیة ان یعاد النظر بھذا المعدل لدواع سیاسیة واالرتقاء 
بمستوى األئمة والوعاظ بالمساجد ورفع الحد االدنى لمعدل القبول بما یرتبط ذلك بمستوى الطالب 

 .وقدراتھ وكفاءتھ 
ت المھنیة االخرى فما زالت عملیة الحدیث عن الحدود الدنیا غیر محسومة بالنسبة لھم ، اما النقابا

في ظل وجود اراء ترى بانھ البد من اعادة النظر بالحدود الدنیا ورفع معدالت القبول بما یتواءم مع 
 .النوعیة ومخرجات التعلیم العالي 

 .ل  القرار النھائي بھذا الشانوسیحسم مجلس التعلیم العالي في جلستھ االسبوع المقب
من جھة اخرى سیحسم مجلس التعلیم العالي في الجلسة ذاتھا اعداد الطلبة المتوقع قبولھم بالجامعات 

الف طالب وطالبة، نظرا  28االردنیة حیث تشیر المعلومات إلى ان العدد االجمالي قد ال یتعدى الـ 
 .العداد الطلبة الناجحین 

لیم العالي آلیة توجیھ الطلبة غیر الناجحین بامتحان الثانویة العامة االردنیة كما سیقر مجلس التع
والذین یمكنھم دراسة التعلیم الفني والتقني دون ان یكونوا اجتازوا امتحان الثانویة العامة بنجاح 

 .الف طالب وطالبة وھم غیر الناجحین بامتحان الثانویة العامة 90والبالغ عددھم نحو 
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 تقبال طلبات المكرمة الملكیة الخاصة بأبناء المخیماتبدء اس
  

بدأت دائرة الشؤون الفلسطینیة باستقبال طلبات االستفادة من المكرمة الملكیة السامیة الخاصة بابناء 
المخیمات للطلبة الذین اجتازوا امتحان الثانویة العامة لھذا العام وممن تنطبق علیھم شروط التقدم 

 .للمكرمة 
مدیر عام دائرة الشؤون الفلسطینیة المھندس محمود العقرباوي  ان مكاتب الدائرة في واوضح 

المخیمات بدات في استقبال الطلبات ابتداء من صباح امس االربعاء وتستمر لغایة نھایة دوام یوم 
 .تزامنا مع طلبات القبول الموحد  3/8االربعاء القادم الموافق 

ان الدائرة شكلت لجانا رئیسیة وفرعیة » الدستور«ریح خاص لـ وقال المھندس  العقرباوي في تص
 .للتسھیل على المواطنین في المخیمات 

واشار المھندس العقرباوي الى ان من اھم الشروط الواجب توفرھا في المتقدمین ان یكون الطالب 
 .ة من سكان المخیم وان یكون قد اتم المرحلة االعدادیة في مدارس وكالة الغوث الدولی

 .وتشمل ھذه المكرمة الطلبة في مخیمات المملكة الثالثة عشر دون استثناء 
وقال  المھندس العقرباوي ان اللجان اللجان ستقوم بعد االنتھاء من تقدیم الطلبات بالتحقق من 
الشروط واعتماد الطلبات واختیار نصیب كل مخیم من مقاعد المكرمة، مشیرا الى ان المكرمة تشمل 

البقعة والحسین والوحدات واالمیر حسن والطالبیة ومادبا وحطین باالضافة الى مخیمات مخیمات 
جرش والشھید عزمي المفتي واربد والزرقاء والسخنة وسوف ،الفتا الى ان عدد مقاعد المكرمة 

 .موزعة على المخیمات حسب عدد السكان والطلبة المتقدمین من كل مخیم 350
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 تعلیمــات مكرمــة أبنــاء العشـائـر الجدیـدة تعــزز فرصـھــم الدراسیــة: التعلیــم العالــي«

  
إن التعلیمات الجدیدة «قال أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ھاني الضمور، 

 للمكرمة الملكیة السامیة ألبناء العشائر في مدارس البادیة األردنیة والمدارس ذات الظروف الخاصة،
ً من الفرص في القبول بتخصصات  ً مزیدا أتاحت لطلبة البادیة وأبناء العشائر والمدارس األقل حظا

 ً  .»الطب البشري وطب األسنان والصیدلة والھندسة، التي لم تكن متاحة سابقا
ان عمل الوزارة في مكرمة العشائر «، امس األربعاء، )بترا(وأكد في تصریح لوكالة األنباء األردنیة 

ً لما انجزه عاملوھا خالل السنوات بال نسبة للقبول بالجامعات ھي عملیة تنظیمیة فقط، جاءت استكماال
السابقة في المستشاریة العشائریة، ولن یكون علیھا أي تغییر أو مساس في حقوق ھذه الفئة 

 .»المجتمعیة
الوزارة وأضاف الضمور أنھ بإمكان أي شخص المراجعة واالطالع واالستفسار عن تعلیمات 

ً الطلبة وأولیاء أمورھم من االنسیاق وراء االشاعات التي قد تضر  الصادرة بھذا الشأن، محذرا
 .بالمصلحة الوطنیة العلیا ومصلحة أبناء الوطن

وكشفت الوزارة أخیرا، عن تشكیل لجنة لتنفیذ تعلیمات المكرمة الملكیة السامیة ألبناء العشائر في 
لمدارس ذات الظروف الخاصة، والتي ستتشارك اللجنة مع الوزارة من مدارس البادیة األردنیة وا

خالل وحدة تنسیق القبول الموحد بتنفیذ قائمة المكرمة الملكیة، بحیث تعلن قائمة المكرمة مع قائمة 
 .القبول الموحد

 وحددت التعلیمات المدارس المشمولة بالمكرمة الملكیة السامیة، وھي المدارس الواقعة في مناطق
، حسب القیود والمعاییر المعتمدة في )الشمالیة، والوسطى، والجنوبیة(البوادي األردنیة الثالث 

وزارة التربیة والتعلیم، كما حددت متطلبات االستفادة من المكرمة من خالل الشروط الواجب توفرھا 
 .والوثائق المطلوبة

تقدم بطلب حسب النموذج المعتمد، ویمكن للطالب االستفادة من المكرمة الملكیة السامیة عبر ال
 :والمتوفر في المكاتب البریدیة المحددة في مختلف المحافظات، ویرفق بھ

كشف عالمات امتحان شھادة الثانویة العامة األردنیة، أو صورة مصدقة عنھ، ورسم طلب بقیمة  
سیة الثالث خمسة دنانیر، وشھادة رسمیة تثبت أن الطالب أمضى مدة ال تقل عن السنوات الدرا

األخیرة في المدرسة المشمولة بالمكرمة الملكیة السامیة موقعة ومصدقة حسب األصول من إدارات 
 .المدارس ومدیریات التربیة والتعلیم المختصة

 

  11: الدستور ص
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 الكركي عضوا بمجلس امناء جائزة خلیفة التربویة
 

س التنفیذي لجائزة  خلیفة قرر ولي عھد امارة ابو ظبي الشیخ محمد بن زاید ال نھیان رئیس المجل
  .التربویة تعیین رئیس مجمع اللغة العربیة الدكتور خالد الكركي عضوا في مجلس امناء الجائزة

 
وجاء في القرار الذي صدر امس االول تعیین منصور بن زاید ال نھیان رئیسا للمجلس ونھیان بن 

مادي والدكتور علي راشد النعیمي مبارك ال نھیان نائبا للرئیس وعضویة كل من المھندس حسین الح
  .والدكتور خالد الكركي والدكتور محمد الظاھري

 
 .وبین القرار ان مدة ھذا المجلس ثالث سنوات قابلة للتجدید
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  !التصنیف الجائر".. األدبي"و" العلمي"

  
 عالء الدین أبو زینة

  
فصل، تثیر تساؤالت جدیِّة حول ما حصل لھذا ال" التوجیھي"في امتحان " األدبي"نسبة النجاح للفرع 

الخاصة، حسب علمي، (وقبل ذلك، أصبحت الكثیر من المدارس . لمضامین ھذا الفرع المعرفي المھم
عند " األدبي"وأن تقف نسبة نجاح . تتبرأ من ھذا الفرع وال تقوم بتدریسھ) وال أعرف عن الحكومیة

ً یزدھر فیھ ، أي نحو ال"العلمي"لـ%  63.1في مقابل   %18.2 ثلث، فإن ذلك قد یعني مجتمعا
ً، وال أظنھ كذلك، . ، حسب أيِّ تأویل للفظتین"األدب"، ویتراجع فیھ "العلم" ولو كان ھذا صحیحا

 .فبئس علم بال أدب
". العلمي"األردني ال یقل أھمیّة عن " التوجیھي"كان الفرع األدبي من  - على أیامنا-في وقت سابق 

یتیح فقط خیارات أوسع للطالب في الجامعة، فیستطیع أن یدرس الطب " لعلميا"وكان الفرق ھو أن 
، مثل االقتصاد أو "األدبي"أو الفیزیاء أو الریاضیات، أو أن یذھب إلى التخصصات المتاحة لطالب 

یعني أن الطالب منعدم الكفاءة " األدبي"ولم یكن الذھاب إلى . اللغة أو التاریخ واالجتماع وما شابھ
لكنَّ ما یحصل اآلن لدینا ربما یعكس األزمة . لدیھ أي شيء یعرضھ من الذكاء أو المعرفة ولیس

 ".أزمة اإلنسانیات"العالمیة المعروفة باسم 
". إنسانیة"أعراض ھذه األزمة تشیر إلى انصراف عن تقدیر أھمیة ما یُصنف على أنھ تخصصات 

اللغة والتاریخ والجغرافیا واآلثار الفنون واآلداب و: وھو تصنیف فضفاض یشمل فیما یشمل
وفي المقابل، یجري اإلعالء من شأن العلوم البحتة . واالجتماع والفلسفة وعلم النفس وما شابھ

والتطبیقیة األخرى، مثل علوم الحاسوب والطب والفیزیاء والكیمیاء والصیدلة والھندسة 
 ً نما كانوا في تحلیل ھذا االنحیاز ویجھد الباحثون أی. والریاضیات، ولو بدرجات متفاوتة أیضا

 .الغریب، وقراءة المقدمات والتداعیات
أما لدینا، فیمكن قراءة الظاھرة من زاویة االنطباعات الثقافیة والعملیة، على أساس أن أي خیار 

ً، ھو خیار دونيّ  ً أو صیدالنیا ً أو مھندسا وأتصور أن لألمر . أكادیمي ال یتیح لالبن أن یكون طبیبا
ً (بالمردود االقتصادي للمھنة، حیث ینبغي  عالقة أن یكون صاحب ھذه المھن على الطریق ) نظریا

ومع أن طریق ھذه المھن لم تعد سھلة، ویعاني خریج الھندسة مثل خریج . السریعة إلى الثروة
ولكن، ماذا عن االنطباعات والممارسات الرسمیة . التاریخ، فإن االنطباع الشعبي لم یتغیر

 ِة؟والمؤسسیّ 
مجرد مسألة توسیع خیارات الطالب في الجامعة، " األدبي"و" العلمي"لم تعد مسألة تقسیمة التوجیھي 

ً للعلوم اإلنسانیة وما یُمتُّ إلیھا بِصلة وكأن العقل الجمعي . وإنما أصبحت تعكس ازدراًء مؤسسیا
جتماع؟ لعلي أحتاج إلى ما حاجتي إلى جماعة التاریخ واآلثار واللغة واألدب والفلسفة واال: یفكر

أرید أن أنافس في الصناعة . علوم أكثر إنتاجیة للمنافسة في عالم یُجلُّ المادیات والمحسوسات
 واالبتكار وصناعة اآلالت، فماذا أصنع؟

ً، وھو األساس في التقدم الصناعي اإلنتاجي . لكنَّ ھذا التفكیر ال ینعِكس في إجالل التعلیم المھني مثال
ً وھو ال ینعك ً أساسیا س في اإلعالء من شأن المھن والتخصصات السیاحیة التي ینبغي أن تكون قطاعا

ً في االقتصاد ُسجل آالف االختراعات. ُمحترفا وكل ما . كما ال ینعكس في شخصیة وطنیة ابتكاریَّة ت
ین في األمر أن ھذا التوجھ یُحبط أصحاب المواھب واإلمكانات غیر المتحققة في اإلنسانیات، والذ

ً ال طائل تحتھ  .یُعتبرون فائضا

 مقاالت 

  10: الغد ص
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من المفارقات أن أول شخص یضع أقدام الفرد على سكة المعرفة ھو المعلم الذي یعلمھ أبجدیات 
ثم، ال أعرف ". األدبي"وھذا المعلم األول ھو من أصحاب . اللغة، وكیف یمیز األلف من كوز الذرة

ً عن تاریخ بلده و ر شخص ال یعرف شیئا إقلیمھ والعالم، وكیف آلت األشیاء إلى ما كیف یمكن تصوُّ
ھي علیھ؛ أو شخص ال یستطیع قراءة روایة أو قصیدة، أو ال یعرف ما ھي السیاسة أو المجتمع 

ً . وتكویناتھ، وھكذا ً سویّا ً، أنھ سیكون كائنا ً في الریاضیات مثال ً ھائال ِما وھل یعني كون الشخص عال
 بال معرفة عن ھذه األشیاء؟

ً بكل ما في الكلمة من معنى، ولذلك یقال" ُعلوم"ھي " اإلنسانیات"یُنسى أن  ِم في السیاسة، : أیضا عال
ِم في التاریخ، أو أيِّ شيء ِم في االجتماع، وعال ِم في اللغة، وعال ولعّل من األكرم لإلنسانیات . وعال

الطالب إمكانیة  ومنح -في التوجیھي والمجتمع- " العلمي واألدبي"ومحبیھا إلغاء التصنیف الجائر لـ
االختیار من المساقات حسب میولھ وما ینوي التخصص فیھ، بل وإتاحة مسارات استدراكیة في 

  .الجامعة لضمان إمكانیة التغییر
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  مجالت ومطبوعات تنتشر في العقبة مخالفة لقانون المطبوعات والنشر وتحصل
المجالت .. ات الرسمیة واالھلیة في المدینةعلى مبالغ ودعم من المؤسس

مجالت ...والمطبوعات ال تحمل في طیاتھا اسما لرئیس التحریر او المدیر 
ومطبوعات تنتشر في العقبة مخالفة لقانون المطبوعات والنشر وتحصل على مبالغ 

المجالت والمطبوعات ال تحمل .. ودعم من المؤسسات الرسمیة واالھلیة في المدینة
 .طیاتھا اسما لرئیس التحریر او المدیر العام في

  
  وزیر الصحة یلتقي الیوم وفدا من لجنة انقاذ نقابة الصیادلة لبحث مطلبھا بتحدید

وزیر الصحة یلتقي الیوم وفدا من لجنة انقاذ نقابة الصیادلة . موعد انتخابات النقابة
 .لبحث مطلبھا بتحدید موعد انتخابات النقابة

  
 )9600  (یدرسون الطب في الجامعات األردنیة بینما یدرس ذات التخصص  طالب

 12ألف طالب الھندسة في االردن و 58ویدرس . ألف طالب)  13( خارج األردن 
طالب یدرسون الطب في الجامعات األردنیة بینما )  9600...(ألفا یدرسون خارج 

الب ألف ط 58ویدرس . ألف طالب)  13( یدرس ذات التخصص خارج األردن 
 .ألفا یدرسون خارج المملكة بحسب احصائیات رسمیة 12الھندسة في االردن و

  
 ھاني الملقي ینطلق في برنامجھ بالتعامل مع من یلتقیھم ویتحاور . رئیس الوزراء د

ما .. ما نستطیع أن نفعلھ«معھم من مختلف الفئات وبوضوح وشفافیة من ثالث نقاط 
ھاني الملقي ینطلق في برنامجھ بالتعامل مع من  .رئیس الوزراء د.. ...نرید دراستھ 

ما «یلتقیھم ویتحاور معھم من مختلف الفئات وبوضوح وشفافیة من ثالث نقاط 
  .»ما ال یمكن عملھ.. ما نرید دراستھ .. نستطیع أن نفعلھ

 زوایا الصحف 

                                                                                                              عین الرأي
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الي التقى صباح أمس رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم الع
وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي، وتم التباحث وفق ما أفاد الزعبي بموضوع التخصصات 

الجامعیة الراكدة والمشبعة وآلیة تجاوز اإلقبال على تخصصات دون االخرى وصوال لمنھجیة 
  .لمواجھة مشكلتي البطالة والفقر

  
م رئیس الوزراء خطیا على كافة الوزارات والمؤسسات الحكو عاما  60میة بإحالة كل من بلغ عمَّ

على التقاعد وعدم التجدید لھ اال في حالة عدم استحقاق الموظف للتقاعد عند بلوغھ سن الستین 
  .واستثناء اطباء االختصاص في وزارة الصحة 

  
وزیر العمل علي الغزاوي یقود حملة شرسة لتطھیر سوق العمل من السماسرة وتجار تصاریح 

  .سلسلة اجراءات اداریة تكبل نشاط السماسرة االستغاللي للعمال الوافدین  الغزاوي وضع. العمل
  

طلب البنك المركزي من كافة البنوك العاملة في المملكة عدم فتح حسابات بنكیة للشركات االجنبیة 
غیر المرخصة والمسجلة في دائرة مراقبة الشركات اال بعد التأكد من اتفاق ذلك مع القوانین 

  .االردنیة ومعرفة ماھیة النشاطات التي تمول من خالل تلك الحسابات  والتشریعات
  

یلتقي وزیر الصحة ظھر الیوم وفدا من لجنة انقاذ نقابة الصیادلة لبحث مطلبھا بتحدید موعد انتخابات 
  .النقابة

  
ارا قرر مدیر عام دائرة االحوال المدنیة والجوازات مروان قطیشات تعیین عقلة نھار الطاھات مستش
خاصا للشؤون الفنیة اعتبارا من یوم أمس، باإلضافة لوظیفتھ كمدیر ادارة تكنولوجیا المعلومات 

  .بالدائرة» الحاسب اآللي«
  

عقدت لجنة المرأة النقابیة مساء أمس اجتماعا موسعا في مبنى مجمع النقابات ناقشت خاللھ خطة 
خالل فترة االنتخابات النیابیة المقبلة، وسبل  عملھا خالل األیام القادمة وتحدیدا فیما یخص برنامجھا

  .دعم المرأة في ھذا المجال
  

تبدأ بعد غد السبت الدورات التدریبیة حول مھارات إدارة وتنظیم الحمالت االنتخابیة للسیدات 
الراغبات في الترشح من محافظات عجلون والزرقاء والطفیلة وتستمر حتى یوم الثالثاء الثاني من 

، وذلك في إطار برنامج تعزیز مشاركة المرأة في االنتخابات الذي ینفذه المعھد آب المقبل
الدیمقراطي الوطني بالتعاون مع اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة وبدعم من الوكالة األمریكیة 

  .للتنمیة الدولیة
  

اءة التقدم لشغل موقع اعادت وزارة المیاه نشر اإلعالن الخاص الذي طلبت فیھ من یرى في نفسھ الكف
أمین عام الوزارة على الرغم  من ان مجموعة كبیرة من الكفاءات تقدمت لملء ھذا الشاغر في وقت 

  .سابق عند اإلعالن عن شغر الموقع ألول مرة
  

                                                       صنارة الدستور
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  ان نائب رئیس الوزراء وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین " زواریب"علمت

في نواكشوط جراء انشغالھ بوعكة ناصر جودة غاب عن حضور القمة العربیة 
وترأس وفد األردن للقمة التي عقدت االثنین الماضي رئیس . صحیة المت بوالده

  .الوزراء الدكتور ھاني الملقي
 

  احتج أمس عدد من سكان منطقة الجیزة جنوب عمان أمام وزارة التربیة
ي اعتصام المحتجون طالبوا، ف. والتعلیم، على قرار دمج بعض المدارس باللواء

  .نفذ أمام مقر الوزارة بعمان أمس، بالتراجع عن قرار الدمج للمدارس باللواء
 

  یلتقي وزیر الصحة الدكتور محمود الشیاب ظھر الیوم الخمیس، وفدا من لجنة
انقاذ نقابة الصیادلة، لبحث مطلبھا بتحدید موعد انتخابات النقابة، الذي تضغط 

اللجنة الحكومیة التي تدیر النقابة منذ أكثر من  اللجنة باتجاه تسریع اجرائھا وحل
  .عام

 
 "عنوان محاضرة ینظمھا المنتدى العربي مساء " احتماالت المستقبل العربي

یتحدث في المحاضرة في مقر المنتدى بعمان الباحث عوني . الثالثاء المقبل
 .فرسخ

  
  

  ھبة الكاید: إعداد 

                                                                                                         زواریب الغد
  


