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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  تطلق اصدارتھا كاملة على موقع المجالت اإللكتروني“ دراسات”

المفوضیة األوروبیة تتابع نتائج المشاریع المدعومة في 
  "األردنیة"

٤  

 ٦  الیوم..تنطلق من الجامعة األردنیة) السیاحة الریاضیة(مسیرة 
   شؤون جامعیة

 ٧  جامعات االردنیةالف طالب سوري في ال١٥
 ٩  التعلیم یعمق التفاھم بین أتباع الدیانات: األمیر الحسن

 ١٠  لیس من المنطق تغییر رؤساء الجامعات كل سنة:الطویسي 
 ١١  العقبة أنظف مدن المملكة والجــوار على البحـر األحمـر
 ١٣  اعتماد برامج ماجستیر وبكالوریوس بالجامعات االردنیة

 ١٤  »أنا بحكیلك عن تخصصي« إطالق حملة 
 ١٥  ’’أفضل مخترع بالعالم’’األردني میمون 

   مقاالت
 ١٦  آیة قمق/ھل ھو لألغنیاء فقط ؟.. دخول الجامعات

 ١٩  رحیل محمد غرایبة. د/دراسة الشریعة ومعدالت القبول لھذا العام

 ٢١  وفیات
  ٢٣- ٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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“ لة على موقع المجالت اإللكترونيتطلق اصدارتھا كام“ دراسات  

أصدرت عمادة البحث العلمي وضمان الجودة أول مستلة لمجلة دراسات على موقع المجالت  

اإللكتروني كخطوة باتجاه أتمتة المجلة كاملة وتسھیل حصول الباحثین على نسخة الكترونیة ألبحاثھم 

تتیح الفرصة امام الباحثین طباعة المنشورة في المجلة، بما فیھا الغالف والصفحات األولى ل

  .مستالتھم كاملة من خالل الموقع دون الحاجة النتظار المستالت والنسخ الورقیة

ومجلة دراسات مجلة تصدر بانتظام عن عمادة البحث العلمي وضمان الجودة في الجامعة األردنیة 

دراسات علوم : الث وھي، حیث تصدر حالیا أربعة أعداد سنویا لكل من فروعھا الث١٩٧٢منذ عام 

الشریعة والقانون، ودراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، و دراسات العلوم التربویة، علما بأن 

مجلة دراسات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ھي من المجالت المفھرسة ضمن قاعدة البیانات العالمیة 

  .سكوبس

ولي اھتماما كبیرا بھذه المجلة العریقة والتي یشار إلى أن عمادة البحث العلمي وضمان الجودة ت

یقصدھا عدد كبیر من الباحثین من األردن ودول االقلیم، ویعمل علیھا حالیا فریق متمیز من العمادة 

للمضي قدما في تطویر موقع المجلة والعمل بكل شفافیة على نشر األبحاث القیّمة والمساھمة في رفع 

  .تصنیف الجامعة األردنیة عالمیا

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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  "األردنیة"المفوضیة األوروبیة تتابع نتائج المشاریع المدعومة في 

زار وفد أوروبي من  الوكالة  -سھى الصبیحي

التنفیذیة للتعلیم واإلنتاج السمعي والبصري 

والثقافة خالل زیارتھ الى الجامعة االردنیة 

لالطالع على نتائج المشاریع ونشاطات 

  .األروربیةالبرامج المدعومة من المفوضیة 

ً من مدیرة برنامج  والتقى الوفد الذي ضم  كال

ومدیر وحدة بناء القدرات في مجال التعلیم العالي لدى ، ایراسموس بلس میلفیا فان ریج بریزي

البرنامج رالف رادرز، والخبیرة في تقییم مشاریع ایراسموس بلس الدكتورة میلتم موفتلر باك من 

الملحق ومدیر برنامج التعلیم والشباب والتعاون الدولي في و، جامعة سابانجي  في اسطنبول

المفوضیة األوروبیة جوب ارتس، رئیس الجامعة الدكتورعزمي محافظة بھدف تقییم أثر مشاركة 

الجامعة في مشاریع تیمبس ومشاریع ایراسموس بلس لبناء القدرات في مجال التعلیم العالي وتأثیرھا 

  .ھا للوصول إلى العالمیة وعلى شركائھا المعنیینعلى استراتیجیة الجامعة وسعی

وقال  محافظة خالل لقائھ بالوفد أن الجامعة حظیت بأكبرعدد من المشاریع والبرامج المدعومة من 

المفوضیة األوروربیة في األردن، باإلضافة الى مشاریع التبادل األكادیمي، كونھا أول وأقدم جامعة 

  .ریخ األردن الحدیثفي األردن ولدورھا المھم في تا

بدوره بین مدیر مكتب ایراسموس بلس في األردن الدكتور أحمد ابو الھیجا أن زیارة الوفد ركزت 

على االطالع على الھیاكل اإلداریة التي وضعتھا المؤسسة لضمان التنفیذ الفعال والمثمر للمشاریع 

مھمة تتعلق بما حققتھ ھذه المشاریع باإلضافة الى جوانب ، سواء اإلداریة أو األكادیمیة أو المالیة

  .واستفادة الجامعة منھا وتأثیرھا ومدى استدامة نتائج المشاریع التي انتھت

 أخبار األردنیة
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وأشار مدیر مكتب العالقات الدولیة الدكتور رامي علي الى ان الزیارة جاءت لتقییم تجربة الجامعة 

ة األروربیة خالل الخمسة عشر في مشاریع بناء القدرات والحراك األكادیمي المدعومة من المفوضی

ً الى أن الجامعة استفادت منذ عام ، سنة الماضیة مشروعا لبناء  ٣٨والى اآلن من ٢٠٠٢منوھا

مشروعا للحراك األكادیمي للطلبة وأعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة في  ٨٨و ، القدرات

  .E-learning رونيباإلضافة الى دعمھا لتوجھ الجامعة نحو التعلیم اإللكت، الجامعة

، وقدم علي ملخصا لبدایات وتاریخ التعاون مع البرامج الممولة من قبل المفوضیة األوروبیة

باإلضافة الى نتائج ھذا التعاون والتطورات التي شھدھا المكتب والجامعة على الصعید اإلداري 

  عةوالفني لتعود ھذه البرامج بالفائدة الكبرى على الطلبة والعاملین بالجام

ً في اللقاء  ً توضیحیا نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة قدم عرضا

وأثرھا على ، مع الوفد بین فیھ أھمیة مشاركة الجامعة ضمن عملیة بولونیا التعلیمیة ومشاریع تمبوس

  .ضمان الجودة وبناء القدرات

ً أثر كل من برنامج تیمبوس وإیراسموس ، ةواستعرض مجدوبة أمام الوفد استراتیجیة الجامع موضحا

  .واإلجراءات المستقبلیة، باإلضافة الى الدعم الذي قدمتھ الجامعة لھذه المشاریع، بلس

مشروعا من مشاریع تمبوس وایراسموس بلس لبناء ١١والتقى الوفد خالل زیارتھ بالمنسقین ل

 ً ً لمشاریعھم من حیث أثرھا القدرات في التعلیم العالي الذین قدموا بدورھم عرضا ونتائجھا، ، تفصیلیا

   .والتحدیات التي رافقت تنفیذھا باإلضافة الى استراتیجیات تسویقھا وضمان دیمومتھا

وتخللت الزیارة جولة میدانیة للمرافق التي تم انشاؤھا ضمن المشاریع الممولة كالمختبرات والقاعات 

ون التي أنشئت ضمن مشروع تیمبوس لبناء القدرات ومعصرة الزیت، التي انشئت في كلیة الھندسة

  .العاملین في صناعة الزیتون األردنیة
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  الیوم..تنطلق من الجامعة األردنیة) السیاحة الریاضیة(مسیرة 

تنطلق عند الساعة الثامنة صباح الیوم من أمام البوابة الرئیسیة للجامعة االردنیة مسیرة الدراجات  

السیاحة «ویرعى المسیرة التي تقام تحت شعار  .عالیاتھا في محافظة العقبةالھوائیة التي تنتھي ف

علي ابو داري، حیث تستمر .رئیس الجامعة االردنیة عزمي محافظة، ویشرف علیھا د» الریاضیة

ابو داري فان المشاركین من طلبة الجامعة سیقومون بعدة انشطة سیكون .وحسب د .ایام ٨لمدة 

ب الریاضي بالسیاحي، من خالل المرور بمناطق اثریة، الى جانب تنفیذ الھدف منھا ربط الجان

وحسب برنامج المسیرة فان ستنطلق من الجامعة باتجاه جبل نبو في مادبا، ومن ثم  .انشطة ریاضیة

قلعة الكرك، یلي ذلك مسیرة على االقدام الى محمیة ضانا بالطفیلة، ومن ثم مدینة البترا، قبل ان یقوم 

تسلق لجبال رم، وثم اكمال مسیرة الدراجات الى مدینة العقبة التي تشھد النشاط الختامي الطلبة ب

وتقام المسیرة بدعم من ھیئة تنظیم السیاحة، الثلج والصودا  .للمشاركین، السباحة في المیاة المفتوحة

  والكازوز االردنیة، نادي فیتنس فیرست وماكدونالدز، كوزمو وعالم الدراجات

 ١٦:الرأي ص
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  الف طالب سوري في الجامعات االردنیة15 
  
  

فرص ومجاالت التعلیم العالي  (HOPES اختتمت المفوضیة األوروبیة بالتعاون مع مشروع
والممّول من الصندوق االئتماني اإلقلیمي لالتحاد األوروبي لالستجابة لألزمة السوریة ) للسوریین

ً حول كیفیة دعم الالجئین الیوم االربعاء في العاصمة اللبنان) صندوق مدد( یة بیروت مؤتمرا
وشارك في المؤتمر  .والشعوب المعوزة في البلدان المضیفة للوصول إلى التعلیم في منطقة المتوسط

ممثال عن الوزارات والمنظمات الدولیة وغیر الحكومیة والجامعات وممثلین عن دول جنوب  ١٢٠
ن ولیبیا والمغرب وفلسطین وتركیا وسوریا وتونس المتوسط األردن و الجزائر ومصر والعراق ولبنا

وقد حضر المؤتمر كل من وزیر التربیة والتعلیم العالي  .وعن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
اللبناني مروان حمادة ورئیسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفیرة كریستینا السن واألمین العام 

ویھدف المؤتمر إلى تسھیل النقاشات ومقارنة  .طان أبو عرابي العدوانالتحاد الجامعات العربیة سل
النجاحات والتحدیات في تأمین الوصول إلى التعلیم العالي لالجئین من سوریا وللطالب المعوزین من 

وكان االردن، ممثال بالمستشارة الثقافیة سھى عبدالرحمن، قد شارك خالل  .المجتمعات المضیفة
نقاشیة حول المشاكل والمعوقات التي تواجھ عملیة قبول الطلبة السوریین في  المؤتمر في جلسة

وفي معرض اجابتھا  .جامعات الدول المضیفة بمشاركة متحدثین من لبنان ومصر وتركیا والعراق
عن اسئلة الحضور، قالت المستشارة سھى عبدالرحمن ان نقص الوثائق المصدقة حسب االصول 

تي واجھت الطلبة السوریین في الجامعات االردنیة، مضیفة الى ان الجامعات كان من اھم المشاكل ال
وحول عدد الالجئین  .اعطت الطلبة السوریین مھلة فصل او فصلین دراسیین الستكمال اوراقھم
الف طالب سوري  ١٥السوریین المسجلین في الجامعات االردنیة، قالت سھى ان العدد وصل الى 

اءات في وزارة التعلیم العالي االردنیة، مضیفة الى ان اتفاقیة التبادل الجئ بحسب دائرة االحص
: األربعاء -2017-09-27- 05:24الثقافي الموقعة بین االردن وسوریا الزالت ساریة المفعول 

مقعدا  ٢٠مقعدا لطالب البكالوریوس و  ٢٠حیث یقدم االردن منحا دراسیا بنحو   100تاریخالنشر 
واستعرضت سھى الجھود الجبارة التي یبذلھا االردن في سبیل تسھیل التعلیم  .لطالب الماجستیر

للطالب السوریین والعرب بشكل عام حیث قالت ان وزارة التعلیم العالي قامت باستحداث مدیریة 
تحت اسم مدیریة الطالب الوافدین للوقوف على المشاكل التي تواجھ الطالب الوافدین في الجامعات 

اشارت الى ان مجلس التعلیم العالي االردني كان قد قرر قبل سنتین للجامعات االردنیة و .االردنیة
في المائة،  ١٥الخاصة یقضي بقبول الطلبة غیر االردنیین بمعدالت اقل من الطلبة االردنیین بنسبة 

في المائة في كلیة  ٨٠موضحة على سبیل المثال اذا تم قبول طالب اردني حاصل على معدل 
 .في المائة في كلیة الھندسة ٦٥سة، فسیتم قبول الطلبة غیر اردنیین الحاصلین على معدالت الھند

وقالت ان بعض الجھات المانحة لم تدفع للطالب رواتبھم ما دفع الكثیر من الطالب من التوجھ الى 
ات سوق العمل االردني لدفع نفقات دراستھم، مضیفة الى ان بعض الطلبة السوریین تركوا الجامع

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢-١:الدیار ص
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واشارت المستشارة سھى الى ان الجھات المانحة قامت بتوفیر منح  .من أجل العمل وإعالة عائالتھم
لطالب في تخصصات غیر تخصصاتھم، فعلى سبیل المثال قامت بعض الجھات المانحة بتوفیر منح 
دراسیة في تخصص الھندسة لطالب في تخصص الطب ما سبب مشكلة لعدد من الطالب، االمر 

وردا على مزاعم بعدم اعتراف االردن بالتعلیم  .تعمل المدیریة المستحدثة على معالجتھالذي 
االلكتروني، فقد فندت عبدالرحمن تلك المزاعم حیث اكدت ان التعلیم العالي االردني یعترف بالتعلیم 

ي ال االلكتروني ضمن مواصفات ومقاییس عالمیة وھي مقتصرة على الكلیات االدبیة واالنسانیة الت
تحتاج الى مختبرات وعلى ان تكون الشھادات صادرة من جامعات معترف بھا على تصنیف 

وقد قّدم االتحاد األوروبي بوجٍھ خاص  .شانغھاي او تصنیف التایمز او تصنیف ویبومایتركس
المساعدة المادیة والعینیة كما والخبرات الالزمة إللحاق الشباب السوري والشباب من المجتمعات 

ً أّن الصندوق االئتماني اإلقلیمي لالتحاد األوروبي لالستجابة . ضیفة بمؤسسات التعلیم العاليالم علما
ویشمل ھذا الدعم . ملیون یورو للمساعدة ٥٣، وخّصص وحده مبلغ (صندوق مدد(لألزمة السوریة 

وجیھ، الف جلسة إرشاد وت ٤٠دورة لغّویة، وأكثر من  ٥ر٧٤١منحة دراسیة كاملة، و ٣٨٠٠حوالي 
ً عالیة من الفتیات والنساء، وسمحت ھذه النشاطات للطالب بحضور واستكمال  تضّمنت نسبة

سنوات ودرجة الماجستیر والدورات المھنیة ودروس اللغة في القطاعات  ٤البكالوریوس على مدى 
  .الرئیسیّة مثل التمریض والصیدلة والتعلیم والھندسة وإدارة األعمال وغیرھا
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  التعلیم یعمق التفاھم بین أتباع الدیانات : سناألمیر الح

  
بحضور سمو األمیر الحسن بن طالل، رئیس مجلس أمناء المعھد الملكي للدراسات الدینیة، اختتمت 

، التي شارك فیھا أكادیمیون »النبي موسى في الدیانات السماویة الثالث»الثالثاء، أعمال ندوة 
وركز المشاركون، الذي یمثلون دول مصر  .دى یومینومتخصصون من دول عربیة وأجنبیة على م

وإیطالیا وبریطانیا وألمانیا إضافة إلى األردن، على جوانب مختلفة من حیاة النبي موسى ورسالتھ 
استنادا إلى دراسات معمقة في ھذا المجال، مؤكدین أن التعمق في دراسة مكانة النبي موسى في 

 .ھم المشترك للتراث الدیني وبناء ثقافة السالم والحوار والوئامالدیانات الثالث، تسھم في تعمیق الف
وقال سموه، في كلمة لھ، إن الدیانات السماویة الثالث تدعو إلى المحبة والعدالة والسالم واحترام 
اآلخر وصون كرامة اإلنسان ونبذ العنف والكراھیة والتطرف، مشیرا إلى دور التعلیم في إیصال 

وأضاف سموه أنھ ال  .والتصدي لمظاھر الجھل وتعمیق التفاھم بین أتباع الدیاناتالمعلومة الصحیحة 
بد أن یكون للقیم األساسیة المشتركة بین الدیانات السماویة دور في صیاغة رؤیة للتعلیم الدیني تؤدي 

سماویة إلى ودعا سموه أتباع الدیانات ال .إلى تعزیز التنوع والتعددیة بأشكالھا في مجتمعاتنا اإلنسانیة
العمل معا من أجل مجتمع تسوده أخالقیات التضامن اإلنساني؛ مشیرا إلى أھمیة التشبیك بین 
األكادیمیین من خالل برامج التبادل الطالبي واألكادیمي بین الدول العربیة في حوض المتوسط 

لمشاركین وعرض السفیر اإلیطالي في عمان، جیوفاني براوزي رسالة ا .ودول االتحاد األوروبي
، والتي أكدت »رسالة أمل من أجل السالم وصون كرامة اإلنسان للعالم أجمع«في الندوة بعنوان 

على أھمیة دور األكادیمیین والباحثین ورجال الدین في تعمیق مبادئ الحكمة والتفكیر الناقد 
األردن أندریا فونتانا  ونقل سفیر االتحاد األوروبي في .واالحترام والقیم المشتركة بین أتباع الدیانات

-28-12:05رسالة من مبعوث االتحاد األوروبي لتعزیز حریة الدین والمعتقد، یان فیغیل، عبر فیھا 
تعدیل آخر األمیر الحسن : األربعاء  -2017-09-27- 10:34تاریخالنشر : الخمیس -09-2017

أھمیة في مواجھة التطرف ونشر  عن دعمھ النعقاد ھذه الندوة، لما تشكلھ من (بترا(یتحدث في الندوة 
وفي كلمتھ تحدث مدیر األكادیمیة األوروبیة لألدیان،  .ثقافة السالم والوئام والتفاھم بین أتباع الدیانات

التغیر في «البرفسور البیرتو ملوني، عن أھمیة الندوة ودور األكادیمیین في التصدي إلى ما أسماه 
یشار إلى أن الندوة عقدت برعایة مشتركة من  .فھمنا لآلخرواالسھام بأبحاث تعزز » المناخ الدیني

 قبل األمیر الحسن بن طالل، ومبعوث االتحاد األوروبي لتعزیز حریة الدین والمعتقد، یان فیغیل

  ٧:الرأي ص
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  لیس من المنطق تغییر رؤساء الجامعات كل سنة:الطویسي 
  
  

ان مجلس التعلیم العالي سیخفض أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي 
معدل قبول كلیات الشریعة في اجتماع یعقده الخمیس، على أن تتاح للجامعات القبول المباشر للطلبة 

  .األسبوع المقبل ولمدة ثالثة ایام
  

وقال الطویسي خالل لقاء تلفزیوني في برنامج االردن ھذا المساء والذي یبث عبر شاشة التلفزیون 
ھ الزمیل حازم الرحاحلة، إن الطلب على تخصص الشریعة أكبر من قبل االناث رغم االردني ویقدم

  .ذكور ٣٥٠٠االف طلب مقابل  ٨اشباعھ، مشیرا الى ان عدد طلبات االلتحاق لإلناث 
  

وأشار الطویسي إلى أن القرار لم ینجح في بعض الجامعات لقلة أعداد الطلبة المقبولین، وبعض 
ً الجامعات كان نصیب الم   .قبولین في تخصص الشریعة صفرا

  
وانتقد الطویسي تعامل بعض مجالس األمناء مع تقاریر تقییم أداء رؤساء الجامعات، حیث أن بعضھا 
حولت نماذج التقریر إلى رؤساء الجامعات بخالف اآللیة التي وضعت للتقییم ووصل التقریر إلى 

  .مجلس التعلیم العالي من خاللھم
  

یم العالي اضطر إلى تشكیل لجنة من الخبراء لمراجعة التقاریر التي تضمنت وبین ان مجلس التعل
ً لتقییم أداء رؤساء الجامعات) ١٣(   .معیارا
  

فمن غیر المنطق تغییر رؤساء الجامعات كل 'وقال إن تقاریر التقییم ال تستھدف رؤساء الجامعات، 
ولى البالغة أربعة أعوام، في حین عام حیث أن ھناك بعض الرؤساء لم یكملوا السنة من دورتھم األ

  .'شارفت رئاسة بعضھم على االنتھاء
  

وأكد الطویسي أن مجلس التعلیم العالي ھو صاحب الوالیة الوحیدة في تغییر رؤساء الجامعات أو 
..نقلھم

  طلبة نیوز
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  العقبة أنظف مدن المملكة والجــوار على البحـر األحمـر
  

ري عن استمرار افیردا في تنفیذ  خطة  شاملة على مدار كشف مدیر شركة افیردا بالعقبة بسام الزعت
الساعة للمحافظة على نظافة العقبة وتمیزھا ضمن رؤیا واضحة آللیة عملھا في قطاع خدمات 
النظافة، مؤكدا في الوقت ذاتھ ان نظافة مدینة العقبة تعتبر خطا احمر كونھا تمثل البوابة االولى 

  .  یة للمملكة على العالمالسیاحیة واالقتصادیة واالستثمار
واوضح الزعتري ان العقبة تشھد حالیا خدمات متمیزة في النظافة ألن تكون األفضل في المنطقة، 

الیة مختلفھ یتم تتبع عملھا من خالل  ٣٥عامل بشكل دائم و ٣٠٠حیث یقوم  على خدمة المدینة 
سیطرة بشكل كامل على نظافة االقمار الصناعیة عبر تقسیم المدینة الى ثالث مناطق اختصاص لل

ساعة في السوق ٢٤المدینة ، حیث تقدم الخدمة بناء على عقدھا مع سلطة المنطقة الخاصة بواقع 
ساعة في المناطق السكنیة، الفتا الى ان الخطط التي تنفذھا الشركة قادرة على رفع  ١٦التجاري و

سبة حجم النفایات بشكل متنامي وفقا مستوى النظافة في مدینة العقبة في الوقت الذي ترتفع فیھ ن
ألعداد الزوار والسیاح والنمو السكاني المتزاید، لتحصل العقبة بذلك على أعلى نسبة رضا عن 
النظافة، كما جاء حسب دراسة أجرتھا أبسوس أخیرا حول رضا المواطنین على نظافة مدنھم 

  .ومحافظاتھم
اآللیات المتخصصة والتي تدخل العقبة للمرة واكد الزعتري ان أفیردا عززت أسطولھا بعدد من 

األولى بما في ذلك اآللیات المتخصصة بنظافة الشواطئ، منوھا الى ان الشركة تسعى لتقدیم الخدمة 
الشاملة في كافة المواقع التي تدیر فیھا النفایات نحو بناء نظافة مستدیمة وصدیقة للبیئة خالیة من 

واطن وبمقدرات الوطن وان الكل شركاء في المحافظة على نظافة المخلفات ذات التأثیر الضار بالم
  المدینة التي تعد من انظف المدن العربیة المطلة على البحر االحمر 

وشدد على ضرورة استمراریة التواصل مع اإلعالم باعتباره شریكا حقیقیا في صناعة التنمیة 
بر اھم رافد من روافد التنمیة االجتماعیة المستدامة للمنطقة ، مؤكدا ان تقدیم خدمات النظافة یعت

  .الشاملة
من جھة ثانیة قال عمید كلیة السیاحة في الجامعة االردنیة فرع العقبة الدكتور ابراھیم بظاظو ان 
الجھود المبذولة للحفاظ على نظافة العقبة من الشركات والمؤسسات المعنیة  وحمالت النظافة التي 

ھى أكبر دلیل على اھتمام الدولة بالناس وببیئتھم وتحسن المزاج العام تطلق تباعا في ھذا االتجاه 
للمواطن والصحة العامة، مستدركا أن النظافة لھا مردود إیجابى على مستوى السیاحة والتجارة 
ایضا فالمتسوق یھتم كثیرا بالبیئة النظیفة واألسواق الراقیة وان اسواق العقبة التجاریة اصبحت 

  .االسواق الجاذبة للزوار والسیاح بنظافتھاالیوم من انظف 
وأشار إلى أن الجامعة االردنیة  فرع العقبة تدفع بأي مجھود تجاه نظافة المدینة  وتحفیز السیاحة 
فیھا كون النظافة عنوان التحضر والتمدن وعندما یالحظ المواطن أن الدولة والمجتمع یھتمان 

فسھ ویزید من اھتمامھ وانتمائھ لوطنھ ویعطیھ الثقة بالنظافة من حولھ یدخل ذلك السرور على ن
والتشجیع على زیادة اإلنتاج والوالء وان النظافة ھي أساس للتحضر وتقدم أي بلد، ونحن یجب أن 
نحرص علیھا؛ ألن أي سائح یزورنا ویلمس اھتمامنا بالنظافة والتجمیل فسوف ینقل تلك الصورة 

ة ویزید الدخل القومي والسیاحة عموما تحمل الكثیر من ألھلھ ووطنھ؛ ما یزید من فرص السیاح
الفوائد والنفع لقطاعات مھمة وكثیرة في المملكة، كما أن النظافة لھا تأثیر مباشر على حركة 

  .المرور وتقدیم الخدمات األساسیة للمواطن االردني والسائح على حد سواء
بقا  إلى ضرورة إنشاء صندوق مالي تساھم سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة كانت قد دعت سا

فیھ الشركات الصناعیة والتجاریة والسیاحیھ ، بحیث یعنى بالقضایا البیئیة وتطویر واقع المنطقة بیئیا 
ووضع برنامج تثقیفي بیئي مستمر على الشواطئ والبحث عن حلول وبدائل صدیقة للبیئة كإنتاج 

  الكترونيالدستور 
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األكیاس البالستیكیة الصناعیة واإلشراف واإلنفاق على أكیاس صدیقة للبیئة واستخدامھا عوضا عن 
  .إدامة العمل البیئي وتنظیف الشوارع، والحفاظ على البیئة في المنطقة  

وأكد  مفوض خدمات المدینة في سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة  المھندس عبدهللا یاسین أن 
ة ومدن الجوار على البحر االحمر، وان غایة مدینة العقبة تعد من أنظف المدن على مستوى المملك

السلطة ومرادھا ھو جعل العقبة انظف مدینة على مستوى العالم السیما في ظل مساحتھا الجغرافیة 
الصغیرة، األمر الذي سیجعل منھا نموذجا عالمیا فریدا، خالیة من القمامة والبسطات وكل 

شأنھا أن تسيء إلى نموذج العقبة التي نطمح  الممارسات والسلوكیات السلبیة والخاطئة التي من
  .ونرید

واضاف ان السلطة تراقب عن كثب مستوى نظافة المدینة وبمعاییر دقیقة من خالل فرق ولجان 
مختصة بما یضمن ابقاء مستوى النظافة في الحد الذي یرضي المواطن والزائر والسائح وسلطة 

  . العقبة كجھة رقابیة
لعقبة الزمت شركة افیردا القائمة على نظافة المدینة بخطة محكمة وأضاف یاسین ان سلطة ا

وبمستوى عال من النظافة بموجب العقد المبرم بین الطرفین باعتبار نظافة المدینة من اھم وأول 
  .اولویات السلطة كمتطلب صحي وخدمي وبیئي واقتصادي سیاحي 

ومرافقھا السیاحیة والتجاریة واإلسكانیة  وأكد ان السلطة لدیھا مراقبون موزعون في انحاء المدینة
لمعرفة التغذیة الراجعة من متلقي الخدمة في كافة انحاء المدینة وان الردود دائما تأتي مرضیة 
وایجابیة للغایة وھذا اكبر دلیل ان نظافة المدینة تسیر في االتجاه الصحیح ووفق الخطط المعدة سابقا 

  .لھذه الغایة
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  یر وبكالوریوس بالجامعات االردنیةاعتماد برامج ماجست
  

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي على 
في " الماجستیر/العالج الطبیعي –علوم التأھیل "بترا  - االعتماد الخاص األولي لتخصص عمان 

االربعاء فقد وافق المجلس على استمراریة ووفق بیان صادر الیوم  .جامعة العلوم والتكنولوجیا
، في الجامعة األلمانیة "الماجستیر /اللغة االلمانیة لغیر الناطقین بھا"االعتماد الخاص لتخصص 

في جامعة آل " الماجستیر/تمریض صحة البالغین"األردنیة وعلى االعتماد الخاص األولي لتخصص 
في جامعة " الماجستیر/التمویل"كما وافق المجلس على االعتماد الخاص األولي لتخصص  .البیت

التغذیة "واجل المجلس البت في االعتماد الخاص لتخصص،  .كلیة عمان الجامعیة/ البلقاء التطبیقیة
ووافق على االعتماد الخاص  .في جامعة البلقاء التطبیقیة المركز" الماجستیر/وتكنولوجیا الغذاء
وعلى رفع الطاقة االستیعابیة " الماجستیر/الھجرة والالجئین/العمل االجتماعي"األولي لتخصص 

، وعلى االعتماد الخاص األولي "البكالوریوس/ھندسة المیكانیك والصیانة"الخاصة لتخصص 
وعلى رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة " البكالوریوس /عربي/انجلیزي/الماني/الترجمة"لتخصص 
كما وافق على رفع  .في الجامعة األلمانیة األردنیة"البكالوریوس/ھندسة المیكاترونكس"لتخصص

في جامعة الزیتونة " الماجستیر/سریري -تمریض البالغین"الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
في جامعة العلوم " الماجستیر/علوم التأھیل السریري"وعلى االعتماد الخاص األولي لتخصص 

  اوالتكنولوجی

  ٣:االنباط ص/٥:الدستور ص
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  »أنا بحكیلك عن تخصصي« إطالق حملة 

  
، تھدف لمساعدة الطلبة »أنا بحكیلك عن تخصصي«اطلق مجموعة شباب وفتیات حملة بعنوان 

الجدد على الوقوف أكثر على التخصصات الجامعیة وذلك عن طریق تعریف الطالب بالتخصصات 
تأثیر كل تخصص على حیاة  بشكل عام الموجودة خارج األردن وداخلھا ومواد كل تخصص ومدى

الطالب العملیة والعلمیة والیومیة باإلضافة لمجاالت العمل المتاحة للطالب بعد تخرجھ من التخصص 
الذي اختاره وذلك بأخذ نصیحة الطالب السابقین ومن لدیھ الخبرة الكافیة إلعطاء النصیحة المناسبة 

  .للطالب الجدد 
الشوابكة، ووھیب الكافي، وشادن الحیاري، ومحمد الحیاري، مؤسسو الحملة لینا الحیاري، وبلقیس 

إذا كنت طالبا جدیدا مقبال على الجامعة وال تمتلك أي معرفة عن التخصص الذي « قالوا عن الفكرة 
ستساعدك للوصول الى الطریق « أنا بحكیلك عن تخصصي « تمیل إلیھ والذي تحبھ فإن مبادرة 
لطالب الجدد على التقرب أكثر من التخصصات وذلك عن طریق الذي یناسبك فھي تھدف لمساعدة ا

تعریف الطالب بالتخصصات بشكل عام بخارج األردن وداخلھا ومواد كل تخصص ومدى تأثیر كل 
تخصص على حیاة الطالب العملیة والعلمیة والیومیة باإلضافة لمجاالت العمل المتاحة للطالب بعد 

بأخذ نصیحة الطالب السابقین ومن لدیھ الخبرة الكافیة تخرجھ من التخصص الذي اختاره وذلك 
  .» إلعطاء النصیحة المناسبة للطالب الجدد

ً تتمثل بتوعیة الطالب المقبلین على دخول الجامعة « ونوه مؤسسو المبادرة  أھداف المبادرة عامة
لترسیخ فكرة بأھمیة المرحلة الجامعیة وكیفیة استغاللھا لتطویر شخصیة الطالب، كما أنھا تھدف 

إمكانیة اإلبداع في أكثر من مجال ولیس فقط في التخصص الذي اختاره الطالب وذلك عن طریق 
نشر قصص نجاح لطالب استطاعوا ان یُبدعوا في أكثر من مجال في الوقت ذاتھ باإلضافة الى أن 

  .» ستخصصھ الجامعي ھو بدایة حیاة الطالب ولیست مصیره النھائي كما ھو معروف بین النا
مؤخرا من أجل مساعدة طالب الجامعة المقبلین » أنا بحكیلك عن تخصصي« وقد انطلقت حملة 

على دخولھا وقد شھدت اقبال كبیر من قبل الطلبة واألھالي في وقت قیاسي وھذا یدل على نجاح 
  .المبادرة 

ُحبھا، ا« ولتحقیق إنجاز ناجح، بحسب شباب المبادرة، فھناك أربعة ُمكونات أساسیة وھي  ختر ِمھنة ت
امنحھا أفضل ما لدیك، اغتنم الفرص التي تلوح لك، وكن أحد أفراد الفریق المثابر لنجاحھا ودعمھا 

  .»وستجد النجاح یأتي الیك بكل سالسة
لكل طالب سواء كان في بدایة حیاتھ الجامعیة أو « أنا بحكیلك عن تخصصي « ھذه ھي رسالة حملة 

  .سة الجامعیة؛ فالعمل الخیري منبعھ العطاء واإلنجاز متخرجا أو على مقاعد الدرا

  ٢٩:ر صالدستو
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  ’’أفضل مخترع بالعالم’’األردني میمون 
  

م الریادي األردني المھندس االردني ماھر میمون مساء اول من امس الثالثاء جائزة عالمیة  ّ تسل
یات من جمعیة مھندسي الطاقة العالمیة على ھامش انعقاد فعال" ٢٠١٧افضل مخترع للعام "كـ

  .كونجرس الطاقة العالمي التي تنظمھ الجمعیة في مدینة اتالنتا في والیة جورجیا االمریكیة
بعد ان حصد ھذا اللقب العالمي الذي تقدم لھ  –سنة  ٢٨ابن الـ –وجرى تكریم االردني میمون 

ي في مبتكرون ومخترعون في مضمار الطاقة من مختلف انحاء العالم،  وذلك لتمیز المھندس االردن
مضمار عملھ كمستشار في مجال الطاقة وتأسیسھ وعملھ المتواصل الیوم على تطویر اختراع یجعل 
االلواح الشمسیة ذاتیة التنظیف بدون استعمال المیاه من خالل الشركة التي تشاركھ فیھا ایضا 

  . “سوالر بیزو كلین“ شركة : الریادیة االردنیة تاال نصراوین 
انا فخور : " على اھمیة ھذا االنجاز لالردن والشباب االردني، وقال " الغد"ـوأكد میمون في حدیث ل

  ".  بتمثیل االردن وحصولي على ھذا التكریم من جمعیة الطاقة االمیركیة
وشكر میمون كل من قدم لھ الدعم للوصول الى ھذه المنصة العالمیة حیث تعتبر ھذه القمة اضخم 

ل الطاقة، مشیرا الى ان ھذا االنجاز ھو ثمرة إنجاز عمل جماعي واكبر المؤتمرات العالمیة في مجا
  . لفریق سوالر بیزوكلین لھ بمساندة زمیلتھ تاال نصراوین

بان انجازه  - الذي یعمل حالیا كمستشار للطاقة مع مجموعة عزت مرجي في االردن –واكد میمون  
ھ الریادیة مستقبال في مجال سیضع علیھ مسؤولیة مواصلة العمل والتطویر على اختراعھ وشركت

  .الطاقة، آمال ان یلقى دعما جیدا من القطاع الخاص الكمال انجازه والوصول الى التكریم المرتقب
ویضاف انجاز المھندس ماھر میمون الجدید الى قائمة انجازات المھندسین االردنیین في ھذا المجال 

رات فازتا في سنوات سابقة بجوائز حیث كانت المھندسة صفاء الجیوسي والمھندسة سھیر مھی
  . مماثلة

الحاصل على بكالوریوس في ھندسة المیكاترونیكس والماجستیر في ھندسة  –الى ذلك اكد میمون
على ضرورة دعم المشاریع الریادیة واالبداعیة في االردن النھا األساس في رفد السوق   –الطاقة 

ضع اسم األردن على خریطة ریادة األعمال المحلي بالمزید من فرص العمل، ومساھمتھا في و
العالمیة وجعلھا بیئة جاذبة لالبداع واالستثمار وذلك عن طریق دعم وتمویل عملیات البحث 

  .والتطویر والتي ما تزال عقبة امام انطالق العدید من االبداعات االردنیة الى العالم
مة االنجازات التي حققھا وشریكتھ تاال وسیضاف انجاز المھندس االردني ماھر میمون الجدید الى قائ

حیث حققا في سنوات ماضیة " سوالر بیزو كلین"نصراوین خالل السنوات الماضیة عبر شركتھما 
ثالث جوائز عالمیة ، جائزة االمارات للطاقة، مبادرة األیدي المفتوحة، جائزة الملكة رانیا للریادة

مشاریع ریادیة من  ١٠واختیاره كواحد من افضل ، ونخالل القمة العالمیة للریادة في وادي السیلیك
  .وجائزة الحسین لالبداع، جامعة ھارفرد االمیركیة

باختراع وتطویر نظام سھل التركیب یضاف " شركة سوالر بیزوكلین"وتتلخص فكرة مشروع  
وال ، ءدون الحاجة الى الما، على سطح األلواح الشمسیة والذي یعمل على تنظیف وازالة الغبار كلیا

ویعمل بشكل تلقائي اوتوماتیكي كلما تجمع الغبار على سطح االلواح الشمسیة، ، یحتاج الى صیانة
الخطوة القادمة للشركة ھي استكمال البحث والتطویر وفحص ھذه التقنیة الممیزة التي تھدف الى 

  .زیادة كفاءة االلواح الشمسیة وجعل االستثمارات في ھذا القطاع اكثر جاذبیة

  ١:الغد ص
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  ھل ھو لألغنیاء فقط ؟.. دخول الجامعات

  
  آیة قمق

أنا من أشد المؤمنین بأن الفرص المتساویة « :  قال الناقد واألدیب اإلنجلیزي  جلبرت تشیسترون
یجب أن .. وأھم الفرص التي یجب أن یتَساوى فیھا الجمیع ھي كفاءة التعلیم. تؤدي إلى نتائج متساویة

  .».وھو األمر الذي لم نحققھ بعدُ . علیم جیدنتأكد أن كل طفل یحظى بت
تكفل الدولة العمل والتعلیم ضمن حدود إمكانیاتھا » :جاء في المادة السادسة البند الثاني من الدستور 

التعلیم األساسي : على أن  ٢٠كما نصت المادة . »وتكفل الطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع األردنیین
  .»ي مدارس الحكومةإلزامي لألردنیین وھو مجاني ف

لینص على إلزامیة ومجانیة التعلیم في المرحلتین  ١٩٦٤لعام  ١٦وجاء قانون التربیة والتعلیم رقم 
  .االبتدائیة واإلعدادیة، وعلى مجانیتھ في جمیع أنواع التعلیم الثانوي

تعلیم، وحقھ وأجمعت جمیع المواثیق واالتفاقیات الدولیة واإلعالنات العالمیة على حق كل فرد في ال
في التمتع بسائر وجوه الثقافة والتقدم العلمي وحق المساھمة في البحث والنشاط العلمي، وقد اھتمت 
ً منظمة الیونسكو وأصدرت مجموعة من االتفاقیات والتوصیات التي تدعو  لھذا الموضوع أیضا

  .لمكافحة التمییز في مجال التعلیم
  رسالة

یر إضافة إلى ما وضعھ الدستور األردني واالتفاقیات والمواثیق أقوال وكلمات من األدباء والمشاھ
التي تحث على التعلیم، جمعت كلھا في مصّب واحد ووصفت مكانة التعلیم وھي رسالة خالدة التي 
ً لألمة ورجال المستقبل، وما حملھ المعلم على مدار سنوات طویلة  حملھا المعلم معھ لیصنع أجیاال

ً كانت نتیجتھ اال زدھار والتطور بشتى مجاالت الحیاة اللذین شھدناھما في مجتمعنا األردني، دائما
ً وتشعر  لكن ومع األسف الشدید أخذ التعلیم صورة غیر التي نعرفھا، في زمن أصبح التعلیم مكلفا جدا
أنھ محصور لطبقة معینة، یزید أعداد الطلبة المتفوقین بالثانویة العامة لكن مع غالء المعیشة وسوء 

، أخذت بعض الجامعات )طبقة األغنیاء( ألوضاع اإلقتصادیة بات الیوم التعلم  ُمقتصرا على ا
منحنى أخر غیر رسالة التعلیم وتحولت إلى تجارة مبطنة بفعل طمع أصحابھا بالمال، فقد أصبح 

  .التدریس الیوم  صفقات تجاریة
سعر وھو نفس التخصص، ھل وما یصدمنا حین نجد تخصصا ما من جامعة إلى جامعة یفرق في ال 

ً فقط باألغنیاء؟؟ وھل الجامعات تحولت رسالتھا من تعلیمیة إلى صفقات  أصبح التعلیم الیوم محصورا
  تجاریة ؟؟ وما حال الذین نجحوا ولم یستطیعوا أن یدخلوا الجامعة من المسؤول ؟

ً لألغن  یاء والفقیر المتفوق لیس لھ ھل نرد علیھم بأنھ ومع األسف الشدید أصبح التعلیم الجامعي حكرا
مكان مع أن من حقھ أن یتعلم مثلھ مثل غیره، ال نخذلھ ونقول لھ ال تتعلم وأن تكتفي فقط بقوتك 
ً بتكاثف الجھود لیكون التعلیم للجمیع ولكل الطبقات ومساعدة من ال  ورغیف خبزك، علینا جمیعا

  .یستطیع أن یتعلم
  توفیر الدعم 

عندما یكون عمر األبناء متقاربا من بعضھ، « : ولدین بالجامعة في آن واحد تقول لینا نافذ وھي أم ل
عندھا تحدث مشكلة تواجھ األھل، على سبیل المثال أنا وزوجي ال نستطیع تدریس االثنین في آن 
واحد مما اضطر أبنائي للعمل والدراسة بنفس الوقت، وال بد من وجود ضوابط ومحددة لتكالیف 

، بحیث على الجھات المعنیة مراعاة  المواطنین والظروف المعیشیة التي یعیشونھا الدراسة الجامعیة

  ٢٨:الدستور ص

 مقاالت
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لیتحقق العدل والتكافؤ بالفرص، ویجب توفیر جھات داعمة لبرامج التعلیم في األردن سواء خاصة أو 
حكومیة، لتخفیف العبء على أولیاء أمور الطلبة، وال ننسى أھمیة الدراسة لألبناء فھو یشق طریقھ 

  .»مستقبلھ بالشھادة ولھ عوائد مالیة ویفید نفسھ ومجتمعھو
  حق أساسي

أن التعلیم وفي مختلف مراحلھ ومستویاتھ حق أساسي لكل طالب بحیث « : یقول الدكتور أحمد حسین
یكون قادرا على االلتزام بشروطھ ومتطلباتھ، لكن ھذا الحق بالتعلیم في مجتمعنا وبلدنا األردن 

وأن جمیع االسر غیر قادرة  على تسجیل أبنائھا بالجامعات بسبب . لیف المالیةیصطدم بعقبة التكا
التكالیف والتي تحول دون تمكین الطلبة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود والراغبین في الدراسة 
الجامعیة والمؤھلین لھا من تحقیق ھذه الرغبة، وھذا الحق اإلنساني الذي ھو أحد تعبیرات المواطنة 

الدستور األردني الحق بالتعلیم للجمیع، ولوال  المكرمة الملكیة الخاصة بأبناء منتسبي القوات وحسب 
المسلحة واألجھزة األمنیة المتقاعدین منھم والعاملین باإلضافة إلى المنح التي تقدم للمتفوقین، 

سوار وأبواب لكن أغلب طالبنا وشبابنا الیوم لم یعرفوا أل. لصعبت االمور على الطلبة واالھالي
ً، وفي ظل تزاید تكالیف الدراسة الجامعیة وتزاید أعداد الطلبة والتوسع في البرنامج  الجامعة طریقا
ً في وجھ الفقراء، وھذا التوسع الذي  ً على األغنیاء فقط ومغلقا الموازي یصبح التعلیم الجامعي حكرا

العبء والضغط على ھیئات التدریس یؤدي إلى االزدحام في الجامعات والقاعات إضافة إلى أنھ یزید 
  .»وقد یؤدي إلى تراجع سویة التعلیم ویقدم الكم على حساب النوع

ویؤكد حسین على ضرورة التقییم والمراجعة الشاملة للتعلیم الجامعي بجمیع حذافیره لتصحیح مسار 
ً على التعلیم، خاصة أن المنافسة أصبحت قویة بین   .الجامعات التعلیم وابعاد كل ما یشكل خطرا

  ارتفاع الرسوم
عندما ظھرت نتائج القبول الموحد التي تخصني ، « :  - سنة أولى  -تقول سارة خیر طالبة جامعیة 

  .بجامعة حكومیة» اقتصاد موازي«كان نصیبي 
ان ارتفاع الرسوم الجامعة وتكالیف الدراسة أصبحت السمة المشتركة بین جمیع الجامعات   

المبكي عندما نجتھد نحن الطالب ونحقق معدالت النجاح وھناك من یحقق  األردنیة، ولكن المحزن
المعدالت المرتفعة وبعد أن نحصل على تخصص جید في الجامعة الحكومیة نتفاجأ بالرسوم الجامعیة 
المكلفة والمرتفعة ولیست كل العائالت قادرة على دفع الرسوم، وبعض الطلبة یلجأون للعمل من اجل 

  ي الجامعة، أو یضطر األھل للجوء للقروض والدیون طیلة دراسة ابنھم،حجز مقاعدھم ف
وھؤالء یتمنون على الجھات المعنیة تخفیف المعاناة على األھل بتخفیف الرسوم وتوحید ثمن 

  .«التخصصات بمختلف الجامعات 
  الدراسة مكلفة

إن مشكلة ارتفاع « : قول أما الشاب العشریني ولید خالد الذي أّجل فصولھ الجامعیة أكثر من مرة ی
  :تكالیف الدراسة الجامعیة عبء على األھل، ویضیف

لدي خمسة إخوة نعمل ونساعد والدي ونحن على مقاعد الدراسة وبسبب الدراسة المكلفة أضطر  في  
كثیر من األحیان الى  تأجیل فصل، ولدي أخ نجح في الثانویة العامة ومن المؤسف لم نستطع تدریسھ 

األن اثنان على مقاعد الدراسة، ولحین توفر المال، فقد سجل في دورة صیانة أجھزة  ألنھ یوجد
  .الموبایل لحین أن یدخل الجامعة

جمیع األھل یحلمون ویحبون أن یكون أبناؤھم متعلمین لكن األوضاع اإلقتصادیة الصعبة التي  
  .نعیشھا ال توفر امكانیة ذلك

  :ویزید خالد 
كطالب وإن تأخر احدنا في سداد القسط، وفي بعض الجامعات یُحرم الطالب وال یوجد من یراعینا « 

  .»من دخول االمتحان، نطالب ونتمنى بأن یكون التعلیم مجانیا
  التعلیم لیس للفقراء 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: سفاك) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
18 

التعلیم فقط لألغنیاء ولیس للبسطاء أمثالنا، بسبب وضعي « : یقول نبیل محمد وھو أب لخمسة أبناء 
دراسة ابنتي الجامعیة التي تبقى لھا سنتان، ولكن من كان یساعدني في  وظروفي لم أستطع إكمال

تدریسھا تخلى عني بنصف الطریق، لو كانت الجامعة معقولة الرسوم إلستطاعت إكمال تعلیمھا، 
لكن مثلي ومثل أي أب یتمنى أن یكون أبناؤه من المتعلمین ولتكون الشھادة سالحھم لكن الیوم 

 ً   .«لألغنیاء الذین یملكون األموال الطائلة  أصبحت الجامعات حكرا
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  دراسة الشریعة ومعدالت القبول لھذا العام
  

  رحیل محمد غرایبة. د
  

  
  

ً ال یحتاج الى كبیر جدال في قرار التعلیم العالي الذي یقضي برفع معدالت  ً وبیّنا ل واضحا كان التعجُّ
ً على د%٨٠القبول في تخصص الشریعة إلى  راسة علمیة متأنیة، ولم یتم االعتماد ، ولم یكن قائما

على الدراسات المسحیّة المتعلقة بھذه القضیة ،وال  على منھج االستقصاء العلمي، كما لم یتم التشاور 
بطریقة واسعة وال جادة مع أساتذة العلوم الشرعیّة أو مع الطالب وأولیاء األمور وأرباب المؤسسات 

ً على انطباعات وأقوال شائعة یطلقھا بعض ذات العالقة واالختصاص، وربما جاء  القرار مبنّیا
ً جاء القرار في ظروف البحث  اصحاب االجندات حیث انھا تفتقر إلى الصحة والدقة، وربما أیضا
عن عوامل ظاھرة التطرف ومعالجتھا في المجتعات العربیة ، التي ینتسب بعضھا إلى الدین أو 

الجماعات الدینیة المتطرفة التي استخدمت طریق اإلسالم على وجھ الخصوص، في ظل بروز 
  .العنف والقوة في تحقیق أھدافھا في التغییر

في البدء یجب أن نطلع على المعلومات وبعض الدراسات التي أجریت على عناصر المجموعات 
ً ربما ال تصل إلى   من ھذه العناصر لدیھا شھادات في علوم% ٣- ٢المتطرفة وتبین أن نسبة قلیلة جدا

الشریعة، أوحد ادنى من االلمام بعلوم الشریعة، وكانت المفاجأة أن أصحاب التخصصات العلمیة مثل 
الھندسة والعلوم الطبیعیة والكمبیوتر حازوا على النسبة األعلى في عضویة ھذه الجماعات، وھذا 

ً وعلى أصحاب القرار وأھل المسؤولیة في ھذا المجال على وجھ الخص وص أن یحتم علینا جمیعا
ً عن الربط بین دراسة العلوم الشرعیة والدینیة والتطرف، ویجب محاربة االنطباع الذي  نبتعد مطلقا
ً فإن المتطرفین  یحاول الصاق العنف بالدین وعلوم الشریعة  بوجھ من الوجوه، بل على العكس تماما

  .یغلب علیھم الجھل بعلوم الدین والفقھ بوجھ خاص
الھدف من رفع معدل القبو ل الجامعي من اجل رفع مستوى دارسي الشریعة  المسألة الثانیة إذا كان

ً على األذكیاء وأصحاب المعدالت العالیة، فھذا أمر یحتاج إلى  وخریجیھا  بحیث یكون مقتصرا
معالجة علمیّة عمیقة وبطیئة ومتدرجة وشاملة، تعتمد على اجراء أبحاث ودراسات متخصصة تحیط 

ً عن التسرع والتعجل والخطوات االنطباعیة السطحیّة، حیث أن رفع بالمسألة من كل جوانب ھا بعیدا
معدل القبول في مختلف التخصصات یقوم على المنافسة والعرض والطلب، والمنافسة تتولد من 
خالل النظر في أحوال المتخصص بعلوم الشریعة بعد تخرجھ من حیث مجاالت العمل، والدخل 

ة ومجاالت التأثیر واالبداع في عملیات البناء واالصالح والتغییر وحقیقة المادي والمكانة االجتماعی
الدور االجتماعي ،باالضافة الى العوامل الثقافیة التي تؤثر في البیئة المحیطة، وان غض النظر عن 

  .ھذه العوامل وإغفالھا ھو السبب األعظم في الوقوع في القرارات المتسرعة التي نشاھدھا
ل یمكن الوقوف على بعض األمور التي تتعلق بھذا الشأن بوجھ من الوجوه، منھا على وفي ھذا المجا

  :سبیل المثال ولیس الحصر
البدء بالتشدید على معاییر اختیار األساتذة وأعضاء الھیئة التدریسیة اوال، ولو كان معیار الحصول -

ً في الشھادة الثانویة كشرط إلتمام الدراسا% ٨٠على معدل ال یقل عن  ت العلیا لكان ذلك صحیحا
ً ومنطقیا ، ألن ھناك تناقض كبیر بین اشتراط حصول الطالب على  بینما االستاذ % ٨٠ومقبوال

، وھذه ھي الطامة الكبرى، %٦٠أو % ٥٥والدكتور الذي یدّرسھ ربما كان من أصحاب معدالت 
ین من الناجحین، لكن ألن المنطق یقتضي التساھل في جعل دراسة البكالوریوس متاحة لكل الراغب

لیس من المنطق التساھل بذلك بحق مشاریع العلماء واألساتذة الكبار واصحاب الشھادات العلیا الذین 
  .یشرفون على صیاغة العقول العلمیة وتخریج األكفاء والمبدعین

  ٢٠:دستور صال
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علھا األمر الثاني یتعلق بالمناھج والخطط الدراسیة للتخصصات الجامعیة التي تتغیر ببطء شدید یج-
غیر قادرة على مواكبة التغیرات المذھلة على الحیاة وعلومھا ومجاالتھا، ودورھا الحقیقي في 
صیاغة العقول و فعلھا اإلیجابي في احداث النھضة والتطور المطلوب، وتكمن المشكلة عندما تصبح 

  .بعض مواد الشریعة بعیدة عن الواقع المعیش وال تالمس احتیاجات المجتمع المتغیرة
األمر الثالث یتعلق في كیفیة إزالة االنفصام النكد بین التخصصات العلمیة واالجتماعیة واإلنسانیة -

من جھة  وبین الدراسات الشرعیة والدینیة من جھة اخرى ، بحیث ادى ذلك الى جعل خریجي 
تفكیر الشریعة عبارة عن فئة معزولة عن مجتمعھا وكأنھم جزءا من التاریخ السحیق، ولذلك یجب ال

الجاد بوضع برامج  وخطط جامعیة شاملة تجعل الخریجین جمیعا جیال موحدا و متجانسا ومتكامال 
ً من  في عملیة البناء المجتمعي ،وان تكون علوم الشریعة والثقافة االسالمیة وتراثھا الحضاري جزءا

االنقسام التكوین العلمي للخریج الجامعي مھما كان تخصصھ، بعیدا عن عوامل االستقطاب و
  .المجتمعي الحاد المؤلم والمرعب
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.  
  

  
  
  
  مقابل الجامعة االردنیة –سمیح مصباح الزمیلي  -
  دابوق –وجیھ زھدي عنبتاوي  -
  الرمثا –مریم خالد نھار الدردور  -
  أم البرك –عبدالكریم خلف كساب  -
  حنینا –سھام عطااهللا ابراھیم حدادین  -
  لسماقأم ا –مھا فرح اسعد سویدان  -
  الصویفیة –سلیمان یوسف حبیب جدعون  -
  الذراع الغربي –یسرى عبداهللا سالم مسلم  -
  شفابدران –عامر یوسف بشیر الشیخ یاسین  -
  الصویفیة -فیكین سركیس كركشیان  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ي خالل ویلتق.. رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونة یزور بدایة االسبوع المقبل تركیا
  الزیارة الرسمیة كبار المسؤولین االتراك

  
ان وزیرا یدرس ملفات موظفي وزارتھ كافة الختیار قیادات للصف االول » عین الرأي«علمت 

  .تعتمد على الكفاءة
  

ً لدراسة الرضا عن وسائل وقنوات االتصال الخارجي لھا لغایات التحسین  أمانة عمان تجري إستبیانا
.بطبیعة تعامل طبیعة العمانیین مع االمانة االستبیان یتعلق. .والتطویر والتقییم

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: سفاك) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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یترأس رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة وفدا برلمانیا، في زیارة لجمھوریة تركیا تبدأ یوم 
ومن المتوقع أن یلتقي الطراونة خالل الزیارة الرئیس التركي رجب طیب اردوغان، . االثنین المقبل

  .ئیس البرلمان التركيورئیس الوزراء ور
  

رفضت وزارة الصحة أخیرا طلبي ترخیص لمستشفیین خاصین في عمان، األول طلب ترخیصھ 
لیكون موقعھ ضمن مول تجاري كبیر في عمان، والثاني تقدم أصحابھ بطلب تخصیصھ فقط لرعایة 

  .ت السریريوعالج الحاالت الطبیة الناتجة عن جلطات دماغیة والغیبوبة الطبیة الطویلة والمو
  

خالف وزیر الدولة لشؤون االستثمار مھند شحادة كل المتحدثین العرب، في افتتاح منتدى األعمال 
األردني األفریقي الذي افتتح في عمان صباح أمس، حیث تحدث باللغة االنجلیزیة، رغم توفر خدمة 

  .الترجمة الفوریة
  

وزارة التعلیم العالي، من المتوقع أن یبحث فیھ یعقد مجلس التعلیم العالي الیوم الخمیس اجتماعا لھ ب
مطالبات عمداء كلیات الشریعة بالجامعات الرسمیة وإدارات تلك الجامعات خفض معدل القبول بھذه 

. ، وھو القرار الذي اتخذه المجلس لالرتقاء بالمستویات العلمیة لخریجي ھذه الكلیات٨٥الكلیات عن 
ویسي كان التقى عمداء كلیات الشریعة اول من امس، واستمع عادل الط. وزیر التعلیم العالي د

 .آلرائھم ومطالبھم في ھذا االتجاه

 زواریب الغد
  


