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  المـــــــــــوضـــــوع

  
  الصفحة

  أخبار الجامعة
وزون بجائزة نقابة المھندسین الزراعیین عن أفضل بحث یف"األردنیة"باحثون من 
  علمي تطبیقي

٣  

  ٤  طلبة جامعات یبحثون سیاسات دول عالمیة في الجامعة األردنیة
  ٥  والشركات العاملة في قطاع صحة الفم واألسنان" األردنیة"بحث التعاون بین 

  ٦  ان العراقبحث التعاون الصحي بین مستشفى الجامعة األردنیة وإقلیم كردست
  ٧  في البترا) الحسین(و) األردنیة(یوم طبي وبازار لطالبات في 

  ٨  وزیر العدل یطلع على إجراءات كاتب العدل في سلطنة ُعمان
  شؤون جامعیة

ً في  ٣٥توقف القبول بـ ) ھیئة االعتماد( جامعات وتطالب بعدم إدراجھا  ٤تخصصا
  )التنسیق الموحد(ضمن 

٩  

  ١١  الي یدعو إلعطاء أولویة التعیین للكفاءات االكادیمیة االردنیةوزیر التعلیم الع
  ١٣  عن مھامھ؟) التعلیم العالي(ھل تخلى 

  ١٥  !!!ألف طالب متوقع نجاحھم  ٨٠ألف مقعد جامعي لـ  ١٤
  ١٦  »مثلث القوة«بنوك وجامعات واقتصاد 

  ١٧  السبتإطالق أكبر موقع عربي لفرص التعلیم وبناء القدرات المجانیة یوم 
  ١٩  تواصل االستعدادات للدورة الریاضیة الشتویة للجامعات

                                                                           مقاالت                        
  ٢١  طارق مصاروة....تقییمھا واستنھاضھا: جامعاتنا

  ٢٢زوایا الصحف

  ٢٢  عین الرأي

  ٢٣  لعرب الیومكوالیس ا

  ٢٤  زواریب الغد

 محتویات التقریر الصحفي الیومي
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  یفوزون بجائزة نقابة المھندسین الزراعیین عن أفضل بحث علمي تطبیقي"األردنیة"باحثون من 
 

 
فاز باحثون من كلیتي الزراعة والعلوم في الجامعة األردنیة 

نقابة المھندسین الزراعیین األردنیین للتألیف "بجائزة 
في " جائزة المرحوم  خلیل السالم  والبحث العلمي واإلرشاد

دورتھا الخامسة عن أفضل بحث علمي تطبیقي في مجال 
 .الوقایة النباتیة واإلنتاج النباتي

  
النشاط السام "وجاء الفوز بالجائزة عن البحث الموسوم بـ 

" االنتقائي لمركبین تم عزلھما من احد انواع الطیون البري
 Natural" محكمة والمنشور في المجلة العالمیة ال

Product Research" وھو من اعداد كل من الدكتور بركات ابو رملیة من قسم وقایة النبات في ،
كلیة الزراعة، والدكتورة امل العابودي، والدكتور موسى ابو زرقة، والدكتور سلیم حداد، والدكتور 

 .فراس عوادي من قسم الكیمیاء في كلیة العلوم
  

مؤلفا زراعیا كیفیة استخالص مركبات من مواد ) ٤٨(ختیر  من بین أفضلوتناول البحث الذي ا
طبیعیة نباتیة جدیدة  لدیھا فعالیة عالیة یمكن استثمارھا وتطویرھا لمكافحة األعشاب الضارة كمواد 

 .صدیقة للبیئة وتقلل من التلوث البیئي
  

علمیة بیئیة  لنباتات بریة  قال الدكتور بركات ابو رمیلة إن موضوع البحث جاء نتیجة مالحظة 
تنتشر بشكل واسع في األردن وتحد من نمو نباتات أخرى االمر الذي حدا بأھمیة التفكیر في كیفیة 

 .الحد من نمو تلك النباتات من خالل استخالص منتج طبیعي رفیق بالبیئة ومن النبات نفسھ
  

حث العلمي جائزة خلیل السالم تھدف إلى یشار الى ان جائزة نقابة المھندسین الزراعیین للتألیف والب
تشجیع البحث العلمي واإلرشادي في المجال الزراعي، وتكریم العلماء والباحثین في مجاالت نشر 

جائزة أفضل : وتألیف الكتب واألبحاث الزراعیة في مختلف التخصصات، وتضم عدة جوائز وھي
  .وسیلة إرشادیة زراعیةكتاب زراعي، وجائزة أفضل بحث علمي زراعي، جائزة أفضل 

  
  
  
  
  
  
  

 أخبار الجامعة 

نیو – االقتصادي الیمني- المدینة نیوز-  ٢ :صدى الشعب ص- ٥:الدیار ص- ٩:الغد ص - ٨:الرأي ص-بترا–اخبار االردنیة 
                                               ھاب

 ٢٩/١/٢٠١٥                                               الخمیس                                                                

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 طلبة جامعات یبحثون سیاسات دول عالمیة في الجامعة األردنیة
 

طالبا وطالبة من الجامعات األردنیة بحث ومناقشة  ٣٩بدأ 
 .سیاسات دول وبلدان اعضاء في ھیئة األمم المتحدة

  
وخالل المؤتمر الذي بدأ اعمالھ في الجامعة األردنیة الیوم 

بمبادرة من الطلبة " نموذج األمم المتحدة"ن بعنوا
المشاركین في ھذه التظاھرة العلمیة اختار كل طالب دولة 
للحدیث عن جذورھا الجغرافیة والتاریخیة وسیاساتھا 
الخارجیة ودورھا في منظومة األمم المتحدة التي تقع في 

 .اعة السلم العالميسلم أولویات اھدافھا التعاون بین الدول وحمایة حقوق االنسان وإش
  

وأثنى عمید كلیة األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني للدراسات الدولیة في الجامعة الدكتور فیصل 
الرفوع على مبادرة الطلبة في إقامة ھذا المؤتمر لمعرفة سیاسات الدول تجاه قضایا دولیة ملحة 

في دراساتھم العلمیة في الجامعات  مؤكدا دعم ادارة الجامعة للنشاط البحثي الذي یقوم بھ الطلبة
 .األردنیة

  
والتزامات الدول االعضاء فیھا خصوصا  ١٩٤٥وشرح الرفوع مھام االمم المتحدة التي تاسست عام 

 .المحافظة على السالم العالمي واالمن والتعاون االقتصادي واالجتماعي الدولي
  

خصص لكل طالب اعداد بحث علمي عن واشار عضو اللجنة التنظیمیة للمؤتمر أحمد مسمار انھ 
 .دولة معینة یتناول فیھا مواقفھا من قضایا متعددة ابرزھا النزاعات والحروب والطاقة والبیئة والمیاه

  
ولفت مسمار الى ان قضایا االرھاب والتطرف قد نالت جانبا مھما في اعمال المؤتمر الذي یستمر 

مامات الشباب الجامعي لما لھا من انعكاسات خطیرة على ثالثة ایام مؤكدا ان ھذه القضیة تالقي اھت
 .شعوب العالم اجمع

  
بدوره اكد المنسق العام للمؤتمر مراد الشناق اھمیة المؤتمر في تزوید الطلبة المشاركین بمھارات 
ابداء الرأي وحل النزاعات والقدرة على المناظرة وبناء جسور التعاون بینھم فضال عن اتاحة 

 .رفة ایجاد الحلول البرز القضایا العالمیةالفرص لمع
  

وقدم الطلبة المشاركین في المؤتمر بحوث لدول عربیة واوروبیة وشرق اسیا وجنوب افریقیا 
 .واالمریكیتین الشمالیة والجنوبیة

  
  
  
  
  

   المدینة نیوز      -٥:الدیار ص-٩:الغد ص-٨:الرأي ص–اخبار االردنیة 
 ٢٩/١/٢٠١٥                                               الخمیس                                                                      
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 "األردنیة"
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 والشركات العاملة في قطاع صحة الفم واألسنان" األردنیة"بحث التعاون بین 

 
 

األسنان في الجامعة  بحث عمید كلیة طب
األردنیة الدكتور زید بقاعین لدى لقائھ عدد 
من مدراء وممثلي المؤسسات والشركات 
العاملة في قطاع أجھزة ومستلزمات طب 
األسنان، إمكانیة دعم أنشطة وفعالیات الكلیة 
العلمیة وعلى رأسھا المؤتمر الثامن للكلیة 

 .أیار المقبل ٢٨ -٢٧الذي سیعقد في  
  

بقاعین الشركات الى دعم مؤتمر  ودعا
نظرة : تعلیم طب األسنان في العالم العربي"

، الذي یعتبر األول من نوعھ "الى المستقبل
في المنطقة، مشیرا إلى أن المؤتمر اقلیمي 

مدعوم من صندوق دعم البحث العلمي، وسیعقد بالتعاون مع جمعیة كلیات طب األسنان العربیة 
معات العربیة، وسیحظى بمشاركة رئیسي الجمعیتین األوروبیة واألمریكیة في المنبثقة عن اتحاد الجا

تعلیم طب األسنان، إضافة الى مجموعة واسعة من علماء وأطباء أسنان ومتخصصین من جامعات 
 .عربیة وأوروبیة وأمریكیة عریقة

  
ن وتحدید ماھو إلى البحث العمیق في مشاكل تعلیم طب األسنا - بحسب بقاعین  -و یھدف المؤتمر 

المطلوب من الخریج في سوق العمل المحلي والدولي في سبیل االرتقاء بعملیة التعلم والتعلیم ورفع 
كفاءة العاملین في ھذا الحقل، كما ویعد المؤتمر فرصة للكلیة لتحقیق رؤیتھا في التواصل مع 

وھا أن  مشاركة المؤسسات المجتمع المحلي وتعزیز عملیتي التعلیم والتدریب الطبي المستمرین، من
والشركات في المعرض الطبي الذي سیقام على ھامش المؤتمر تشكل فرصھ لعرض أحدث األجھزة 

 .واألدوات ذات العالقة بطب األسنان
  

وعرض بقاعین كذلك انجازات الكلیة في العام الماضي وعلى رأسھا حصول الكلیة على اعتراف 
، مشیرا إلى ٢٠١٥إلى جانب خطط الكلیة للعام , ان في أوروباالجمعیة األوروبیة لتعلیم طب األسن

مشروع توسعة القسم السریري في الكلیة والذي  حصلت علیھ الجامعة كمنحة من صندوق أبو ظبي 
لیشكل في المستقبل القریب صرحا علمیا بأحدث المواصفات الھندسیة والفنیة وبالتالي تعزیز , للتنمیة

  .رةالكفاءات البشریة المتوف

 ٢٩/١/٢٠١٥                                                الخمیس                                            السوسنة-اخبار االردنیة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 بحث التعاون الصحي بین مستشفى الجامعة األردنیة وإقلیم كردستان العراق
  

أكد مدیر عام مستشفى الجامعة األردنیة الدكتور أحمد التمیمي استعداد المستشفى لوضع كل 
 .اإلمكانات والخبرات الصحیة والتعلیمیة في خدمة األشقاء في إقلیم كردستان العراق

 
ئھ األربعاء وزیر الصحة في إقلیم كردستان العراق الدكتور ریكوت حمھ رشید كما أكد خالل لقا

والوفد المرافق، استعداد المستشفى لتقدیم وتسھیل سبل التدریب والتعلیم الطبي والفني في مختلف 
 .التخصصات الطبیة والتمریضیة واإلداریة

 
الطبیة والتعلیم الطبي وتعلیم الكوادر  وأكد الجانبان أھمیة تعزیز التعاون وتعمیقھ في مجال الرعایة

 .الطبیة المساندة ونقل التجربة األردنیة في ھذه المجاالت إلى إقلیم كردستان العراق
 

وتھدف زیارة الوفد إلى االستفادة من التجربة األردنیة في مجال بناء نظام صحي على درجة عالیة 
سسات في اإلقلیم بما یحاكي ویماثل النظام الصحي من التمیّز في اإلقلیم، ونقل ھذه التجربة إلى المؤ

 .األردني
 

كما تھدف إلى توسیع قاعدة التعاون في مجال التأمین الصحي للمرضى، ودفع سبل التدریب والتأھیل 
للكوادر العاملة في عدد من المؤسسات الصحیة باإلقلیم باالستفادة من خبرة مستشفى الجامعة وعدد 

صحیة األردنیة التي تحظى بسمعة طبیة مرموقة على المستوى اإلقلیمي من مؤسسات المنظومة ال
 .والعالمي

 
ً إلى المستوى الذي  ً حول مسیرة المستشفى والتخصصات التي یحویھا، الفتا وقدم التمیمي عرضا
وصل إلیھ في مجاالت االعتمادیة الدولیة لخدمات المستشفى الطبیة واإلداریة المقدمة للمریض على 

ً المستوی  .ین المحلي والعربي كمركز طبي أكادیمي معتمد عالمیا
 

من جانبھ، أثنى رشید على جھود إدارة مستشفى الجامعة األردنیة في تقدیم نموذج صحي جامعي 
 ً  .متمیز على المستوى الطبي والعالجي إقلیمیا

 
حیة والقلبیة، وجال الوفد الضیف على عدد من مرافق الُمستشفى شملت وحدات العنایة الحثیثة الجرا

 .إضافة إلى األجنحة الخاصة 
 

وحضر اللقاء الملحق الصحي األردني في إقلیم كردستان العراق وعدد من المسؤولین من وزارة 
الصحة في كردستان العراق وممثلون عن وزارة الصحة األردنیة ومسؤولون عن الجانب الطبي 

  .واإلداري في مستشفى الجامعة األردنیة

                    المدینة نیوز               - ٤:السبیل ص- ٤:الدیار ص- ٥:ص الدستور-بترا
 ٢٩/١/٢٠١٥                                               الخمیس                                                                        
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 في البترا) الحسین(و) األردنیة(بازار لطالبات في یوم طبي و

  
افتتح رئیس مجلس مفوضي إقلیم البترا الدكتور محمد عباس النوافلة أمس، فعالیات یوم طبي مجاني 
وبازار خیري، ضمن مبادرة لعدد من طالبات المجتمع المحلي تخصص التمریض في الجامعة 

 .ة تنمیة المجتمع المحلي في اقلیم البترااالردنیة وجامعة الحسین بالتعاون مع مدیری
وتضمنت فعالیات الیوم الطبي على فحص الضغط والسكري وسرطان الثدي، كما تم توزیع نشرات 

 .طبیة توعویة من قبل مركز الحسین للسرطان للتعریف بماھیة سرطان الثدي واسبابھ والوقایة منھ
عھ لمركز الحسین للسرطان على بازار واشتمل الیوم الطبي الذي سیستمر لیومین ویخصص ری

خیري للصناعات الحرفیة الیدویة والمنتجات المحلیة المستوحاة من آثار البترا والمأكوالت التقلیدیة 
 .المحلیة

وقالت القائمة على الیوم الطبي والبازار الخیري نجود نعیم النوافلة، ان فكرة الفعالیة جاءت بھدف 
ار المستشفیات، وألداء رسالة التمریض التي تھدف لخدمة المجتمع تفعیل دور الممرضة خارج أسو

 .بكافة شرائحھ
وأكدت النوافلة، أنھ تم الحرص على تعزیز تواجد سیدات المجتمع المحلي في الفعالیة وخصوصا 

 .المنتجات منھن، بھدف عرض انتاجھن والتعریف بھ
یة وشارك بھ أطباء عامون وممرضات واستفاد من الیوم الطبي الذي أقیم في قریة الجي التراث

قانونیات من المجتمع المحلي، عشرات المراجعین من المجتمع المحلي في مدینة وادي موسى 
 .والعائالت السوریة المقیمة

وجدد رئیس إقلیم البترا حرص السلطة على دعم الصناعات الیدویة والمنتجات المحلیة، من خالل 
  .اعادة تشغیل قریة الجي

  
  
  

 ٢٩/١/٢٠١٥            الخمیس                                                                                             ٨:الرأي ص



   عالم والعالقات العامة والثقافیةوحدة اإل                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

8 

  
 زیر العدل یطلع على إجراءات كاتب العدل في سلطنة ُعمانو

  
اطلع وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني امس على تجربة اجراءات كاتب العدل في 
سلطنة عمان ونظام التحقیق وھویة المراجعین من خالل البصمة، وآلیة تقدیم الخدمات 

نیة من خالل بطاقة ممغنطة، وضبط المعامالت، واعتماد البصمة وربطھا باألحوال المد
 .»واظھار بیانات المراجع للسریة ومنع التزویر وسرعة اتخاذ وانجاز االجراءات«

واكد التلھوني خالل لقائھ عمید المعھد العالي للقضاء الدكتور محمد بن سلیمان الراشدي 
ضائي اھمیة تبادل التجارب والخبرات بین المعھد القضائي العالي في عمان والمعھد الق

االردني، وعقد دورات، والتركیز على التدریب المستمر، الفتا الى استعداد المعھد 
 .القضائي االردني للتعاون مع األشقاء بُعمان

واشار الى ان التدریب المستمر وتأھیل الدارسین لھ اھمیة في دعم القضاء من خالل 
ة للدارسین، موضحا وضع خطط وبرامج تساعد على إثراء المعرفة القانونیة القضائی

أن وزارة العدل اتخذت اجراءات من شأنھا تسھیل االطالع على المراجع والكتب 
القانونیة من خالل التعاون مع الجامعة االردنیة، وفتح مكتبات الجامعة لطلبة المعھد 

 .لالستفادة من المراجع منتسبي المعھد القضائي
ردني من خالل التوجھ لرفد الجھاز القضائي اال من جھتھ اشاد الراشدي بدور المعھد

القضائي الُعماني بقضاة من اصحاب التجربة والخبرة والمعرفة القانونیة والقضائیة 
العالیة من خالل فتح المعھد القضائي االردني للطلبة العمانیین لما یتمتع بھ المعھد 

  .القضائي االردني من سمعة عربیة في مجال التدریب القضائي
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التنسیق (جامعات وتطالب بعدم إدراجھا ضمن  ٤تخصصاً في  ٣٥توقف القبول بـ ) ھیئة االعتماد(

 )الموحد

أوقف مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، في جلستھ التي عقدھا امس برئاسة الدكتور بشیر 

تابعة لھا وفي بیقیة وكلیات الزعبي، القبول في عدد من التخصصات التي تطرحھا جامعة البلقاء التط

جامعة مؤتة وفرع الجامعة االردنیة بالعقبة وجامعة العلوم االسالمیة، والتنسیب الى مجلس التعلیم 

العالي بعدم ادراجھا في ضمن قائمة القبول الموحد الى حین قیام تلك الجامعات بتعیین العدد الالزم 

 .من اعضاء ھیئة التدریس

د في تخصص  المحاسبة على مستوى  البكالوریوس والماجستیر في جامعة وفتح باب قبول طلبة جد

 .االسراء بعد قیام الجامعة باستكمال كافة النواقص الخاصة بمعاییر االعتماد

:  وفي التفاصیل قرر المجلس وقف قبول طلبة جدد في تخصصات في جامعة البلقاء التطبیقیة شملت 

االدارة السیاحیة واالرشاد : تحالیل الطبیة، وفي كلیة عجلونھندسة العمارة والھندسة المدنیة، ال

تكنولوجیا : الھندسة المیكانیكیة، وفي كلیة العقبة: النفسي والتربوي ، وفي كلیة الھندسة التكنولوجیة

الخدمة : النقل البحري  وادارة الشحن والتخلیص والمحاسبة وعلم الحاسوب، وفي كلیة معان

القبول في برنامج الماجستیر في الموھبة واالبداع في كلیة االمیرة عالیة االجتماعیة، كما اوقف 

الصیدلة الصناعیة  و :  كما اوقف  قبول طلبة جدد في تخصصات  في جامعة مؤتة . الجامعیة

الصیدلة اإلداریة  وعلم االجتماع وبرنامج الماجستیر في علم الجریمة وبرنامج الدكتوراه في علم 

 .واصولھالجریمة والفقة 

ادارة : كما اوقف المجلس قبول طلبة جدد في تخصصات  فرع الجامعة االردنیة بالعقیة شملت

 .االعمال و المحاسبة  وبرنامج الماجستیر في العلوم البحریة

 شؤون جامعیة 
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وفیما قرر المجلس استمراریة االعتماد العام لجامعة العلوم االسالمیة العالمیة، إال انھ قرر ایقاف   

فیھا بتخصصات  الى  حین قیام الجامعة بتعیین العدد الالزم من اعضاء ھیئة  قبول طلبة جدد

التدریس وتصویب التجاوز الحاصل على الطاقة االستیعابیة القصوى لبرامج الدراسات العلیا 

 .والمقرة من ھیئة االعتماد

امج الدكتوراه في برنامج الدكتوراه والماجستیر في القراءات والدراسات القرآنیة  وبرن: وشملت تلك 

الحدیث الشریف وعلومھ  وبرنامج الدكتوراه والماجستیر في الفقھ وأصولھ  وبرنامج الدكتوراه في  

المصارف االسالمیة وبرنامج الماجستیر في الفنون االسالمیة واالرشاد والصحة النفسیة وبرنامج 

المناھج والتدریس  وبرنامج   الدكتوراه في  التربیة الخاصة وبرنامجي الماجستیر والدكتوراه في

الدكتوراه في المحاسبة وبرنامج الدكتوراه في إدارة االعمال  وبرنامج الماجستیر في التصمیم 

 .الداخلي وتخصص نظم المعلومات  الحاسوبیة على مستوى درجة البكالوریس

الھاشمیة،  الى ذلك وافق المجلس على  إعتماد تخصص صیدلة اداریة  وصیدلة صناعیة في الجامعة

 .وإعتماد برنامج الماجستیر المصارف االسالمیة والقانون في جامعة عجلون الوطنیة

وأجل استمراریة اعتماد  تخصص العلوم اللوجستیة في الجامعة االلمانیة األردنیة، واستمراریة  

سة المحاسبة الدولیة وھند: األردنیة، شملت تخصصات -اعتماد تخصصات في الجامعة االلمانیة 

 .المیكانیك والصیانة وھندسة المیكاترونكس

الى جانب تثبیت الطاقة االستیعابیة . كما قرر  تثبیت الطاقة االستیعابیة العامة لجامعة عمان العربیة

الخاصة لتخصص ھندسة العمارة في جامعة فیالدلفیا و تخصص ادارة نظم شبكات االعمال في 

 .جامعة فیالدلفیا

ب اعتماد تخصص الھندسة الطبیة الحیویةالمقدم من الجامعة االلمانیة وشكل لجنة لدراسة طل 

األردنیة وأخرى  للتاكد من استكمال النواقص وتثبیت الطاقة االستیعابیة لتخصص ھندسة المیكانیك 

  .في جامعة الزرقاء
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 وزیر التعلیم العالي یدعو إلعطاء أولویة التعیین للكفاءات االكادیمیة االردنیة
  

وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور امین محمود الجامعات االردنیة الى استقطاب  دعا
 .الكفاءات االردنیة المدربة والمؤھلة، ومنحھم األولویة في التعیین

 
كما دعا الى ایجاد البیئة الجاذبة والحوافز المادیة والمعنویة لھذه الكفاءات لیصبحوا عناصر أساسیة 

التقدم، وإزالة العراقیل والعقبات الطاردة، مبینا ان قانون الجامعات یعطي الكفاءات في دفع عجلة 
، تلیھا واذا لم  الكفاءات العربیة "األولویة في التعیین"الوطنیة المتمیزة بالخبرة والمعرفة والكفاءة 

 .ودفي حال عدم توفر الكفاءات االردنیة في بعض التخصصات، لتحقیق التكامل العربي المنش
االلتزام بالنصوص القانونیة "على ضرورة ) بترا(وشدد الوزیر في  حوار مع وكالة االنباء االردنیة 

التي تنصف كفاءاتنا الوطنیة وعدم مخالفة سیاسات التعلیم العالي التي تسعى ألن تكون جامعاتنا 
عھا، ألن ذلك سیؤدي ،  وعدم ازدواجیة المعاییر في التعامل م"حاضنة لھذه الكفاءات ال طاردة لھا

الى ھجرة ھذه الكفاءات خارج الوطن، مؤكدا أنھ ستتم مراجعة القوانین والتشریعات الخاصة 
 .بالجامعات الوطنیة بالتعاون مع الجھات المختصة في ادارة التعلیم العالي والعمل على تجویدھا

سمیة، وضرورة احتساب كما دعا الى عدم التمییز بین الجامعات الوطنیة سواء أكانت خاصة أم ر
الخبرات والرتب االكادیمیة وان ال تمیز شروط الترقیة والتعیین بین جامعة وأخرى، باعتبار ان 
جمیعھا مؤسسات وطنیة دون تمییز بین جامعة وأخرى، اال بما تقدمھ من مخرجات مبدعة منتجة 

ا جامعات وطنیة، تساھم قادرة على تطویر وتقدم مجتمعنا، الفتا الى أن ھذه المؤسسات باعتبارھ
 .بشكل اساسي في رفد السوق المحلي والعربي بالكفاءات المبدعة والمنتجة

وعبر الدكتور محمود عن أملھ في أن یأتي الیوم الذي تغطي فیھ الكفاءات االكادیمیة االردنیة كل 
أھیل والكفاءة، مجاالت العلوم التطبیقیة والنظریة لما تتمیز بھ من مھارات عالیة من التدریب والت

الفتا الى ان االردن لدیھ جامعات مرموقة استطاعت منافسة كثیر من الجامعات العربیة والعالمیة في 
 .سوق العمل

واكد ان سیاسة الوزارة ذات منھجیة عملیة تعطي التعلیم التقني العنایة الفائقة ضمن استراتیجیات 
 .م العاليمستقبلیة تركز على إعادة ھیكلة التفكیر في التعلی

واضاف ان ھذا التفكیر یأتي للتحول نحو التعلیم التقني على حساب التعلیم النظري الذي زادت نسبة 
الملتحقین بھ بنسبة الثلثین مقارنة بالتعلیم التقني والعلمي، وضرورة التوسع في التعلیم التقني والمھني 

التي تم توقیعھا مع الجانب الصیني كما في التجربة الصینیة، الفتا بھذا الخصوص الى االتفاقیة 
 .إلنشاء جامعة صینیة اردنیة للعلوم التقنیة

وبین أن الوزارة تسعى الى ربط مخرجات التعلیم بالعملیة التنمویة المنتجة، لیكون الرافعة الحقیقیة 
میة للتنمیة الشاملة في المجاالت كافة لتحقیق  االھداف االستراتیجیة المتمثلة بالوصول الى التن

واالزدھار والرقي للمجتمع االردني والعربي، مشیرا الى ان البحث  العلمي بوضعھ الحالي  ال یلبي 
 .الطموح الستناده الى االنتاج الفردي

واكد ضرورة السعي الى تعزیز سیاسة صندوق البحث العلمي في ربط البحوث بالتنمیة االقتصادیة 
 .اركة عملیا في عملیة البناء والتقدم المجتمعيواالجتماعیة والصناعیة لتكون الجامعات مش

وأشار الى اننا نعمل ضمن القنوات التشریعیة لتعدیل قانون التعلیم العالي والجامعات االردنیة لمنح 
صالحیات اوسع  لمجالس األمناء في الجامعات االردنیة، وتقلیص صالحیات مجلس التعلیم العالي، 

ادیمي للجامعات االردنیة ضمن المسؤولیة والمحاسبة، لضمان تحسین وإعطاء االستقاللیة للقرار االك
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نوعیة التعلیم واستقالل الجامعات، مؤكدا ان الوزارة حریصة على عدم التدخل المباشر في الشؤون 
 .الداخلیة للجامعات الوطنیة

نمیة ثقافة وشدد على ضرورة ان تكون جامعاتنا منتجة تشارك في عملیة البناء والتقدم المجتمعي وت
العمل واالنتاج، موضحا ان التعلیم العالي في االردن یحتل مكانة ریادیة ومراكز متقدمة على مستوى 
العالم العربي، وجامعاتنا تسیر بخطوات متسارعة نحو العالمیة لتطبیق معاییر ضبط الجودة، إضافة 

الف  ٣٥ل عددھم الى ما حوالي الى استقطابھا العدید من الطلبة الوافدین من خارج االردن الذین وص
 .طالب

وبین ان الجامعات االردنیة في العدید من التخصصات تحتل مواقع متمیزة على مستوى االقلیم 
وتعمل على تولید الحوافز واالبداع في مختلف المجاالت االكادیمیة، وتساھم في التطویر والتقدم في 

كان ثالثا واصبح  ١٩٩٠في االردن حتى العام مختلف مناحي الحیاة، مشیرا الى ان عدد الجامعات 
الف طالب  ٢٣٠جامعة، فیما یبلغ عدد الطلبة في الجامعات الرسمیة العشرة  ٣٠عاما  ١٥بعد 

الف طالب وطالبة، مؤكدا الحرص على أن یكون تزاید  ١٠٠وطالبة، وفي الجامعات الخاصة 
 .الجامعات وفق منھجیة علمیة واضحة ال یؤثر على تقدمھا

ما طالب الجامعات االردنیة بالسیر قدما وفق المنظومة المتبعة في التعلیم التي تبدأ بالتفكیر التحلیلي ك
فنحن ال نرید "النقدي والثورة على البحث عن المعلومة وتنمیتھا منذ مرحلة ما قبل التعلیم المدرسي، 

لبرامج التي تساھم في محو ان نعلم فقط ولكننا نرید ان ندرب ونھیئ الطالب للتعلم والتوسع في ا
االمیة الرقمیة التي ما زال مستشریة اردنیا وعربیا، مؤكدا اننا في االردن ملتزمون بثقافة الجودة 

 .ومعاییرھا وفق األسس العالمیة والدولیة
وحول قضیة الطلبة االردنیین الدارسین في الجامعات الھنغاریة بین وزیر التعلیم العالي ان الوزارة 

وفدا الى ھنغاریا لمتابعة شؤون طلبتنا المبعوثین عن طریق الوزارة وعددھم مئة طالب، ارسلت 
اضافة الى تقدیم العون والمساعدة لجمیع الطلبة االردنیین، مؤكدا ان جمیع قضایاھم تمت معالجتھا 
 ضمن منھجیة دقیقة تعمل على تذلیل أي تعقیدات أو صعوبات تواجھ ھؤالء الطلبة، ال سیما فیما

یتعلق بامتحانات القبول في الجامعات، منھا ما ھو متعلق باللغة ومنھا بالمساقات الخاصة بدراسة 
الطب، ورغم ذلك تعطي الجامعات الھنغاریة الطلبة االردنیین ثالث فرص في حالة عدم اجتیاز 

 .االمتحان العام
اریة تمكن من معالجة الكثیر من واكد ان وفد التعلیم العالي بالتعاون مع وزارة التعلیم العالي الھنغ

  .القضایا العالقة وھي عبارة عن برامج وخطط وسیاسات خاصة بفلسفة القبول في دولة ھنغاریة
  
  
  
  
  
   
  



   عالم والعالقات العامة والثقافیةوحدة اإل                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

13 

  
 عن مھامھ؟) التعلیم العالي(ھل تخلى 

  
رغم اشتراط أسس القبول الجامعي للعام الحالي ان ال یزید عدد الطلبة االردنیین  -حاتم العبادي

من نسبة المقبولین في البرامج العادیة، % ٣٠لین في التخصصات على البرامج الموازیة عن المقبو
 .»توصیة«إال أن قرار مجلس التعلیم في جلستھ امس االول، خفف االشتراط الى 

اوصى الجامعات « وجاء في البیان الصحفي الذي اصدره المجلس عقب الجلسة بأن المجلس 
من األعداد المقترح قبولھم %) ٣٠(ة المقبولین في البرامج الموازیة عن الرسمیة بأن ال تتجاوز نسب

 .»للبرامج العادیة
وفیما یرى مراقبون ان قرار المجلس المتعلق بأعداد الطلبة في البرامج الموازیة بالتوصیة ، فإنھ 

 .ترك القرار للجامعات بأن تحدد اعداد الطلبة المقرر قبولھم على الفصل الثاني
االول ان تلتزم الجامعات بما تنص علیھ التشریعات، : لھذا الوضع فإن ثالثة احتماالت واردةووفقا 

والثاني عدم التزامھا فتقبل طلبة أكثر من النسبة المحددة، ما یعتبره المراقبون ان المجلس تخلى عن 
 .مھمة من مھامھ التي نصت علیھا اسس القبول

یحدد مجلس التعلیم العالي قبل بدایة كل عام جامعي «  وتنص اسس القبول الجامعي للعام الحالي
دراسي، أعداد الطلبة الذین یمكن قبولھم في كل تخصص من تخصصات الجامعات الرسمیة في ذلك 
العام، بناء على تنسیب من ھذه الجامعات، وفي ضوء توصیة مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم 

 .»العالي
 
 

ي في البنود المعلقة بمھام مجلس التعلیم العالي على ان من مھام المجلس كما نص قانون التعلیم العال
مراقبة تنفیذ مؤسسات التعلیم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسیاسات القبول وأعداد الطلبة وفقا «

 .»لتعلیمات یضعھا المجلس لھذه الغایة
فسیرات، یرى المراقبون انھا ما تنص علیھا االسس في ھذا المجال، كانت محل تأویل واعطاھا ت

تفرغھا من مضمونھا، وذلك بالذھاب الى ان اشتراط االسس یترتب على اجمالي االعداد المقبولة 
 .ولیس السنوي» التراكمي«بالجامعات من مختلف السنوات 

 وھنالك من االكادیمیین من ذھب الى تفسیر النسبة بأنھا من االعداد المقرر قبولھم، ولیس الى أعداد
الذین یقبلون فعلیا بالجامعة، ما یجعل ھنالك فرقا كبیرا في االعداد التي سیتم قبولھا في بعض 

 .الجامعات
ھذا التباین، في التعاطي مع عدد المقبولین بالجامعات سنویا على البرنامج الموازي، الذي یعتبره 

رع عند وضع االسس ، یجعل من الضروري الوقوف على غایة المش»غیر دستوري«اكادیمیون بانھ 
 من وضع مثل ھذا االشتراط؟» مجلس التعلیم العالي«

وبھذا الصدد، یعتبر أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ھاني الضمور ان قرار 
التوصیة، مفاده االلتزام باالشتراط، ولیس التخییر باالخذ بھ من عدمھ، رغم ان یرى ان عدد 

رامج العادیة بدایة الفصل الثاني سیكون أقل بكثیر من االعداد المقرر قبولھا، ما المقبولین في الب
 .یجعل ھنالك فسحة للجامعات بقبول على البرنامج العادي

للموازي في اسس القبول تعتمد على %) ٣٠(وھنا یذھب الدكتور الضمور الى ان اشتراط نسبة 
 .ذین سیقبلون فعلیا على البرنامج العادياالعداد المقرر قبولھا، ولیس على عدد الطلبة ال

ویقول الدكتور الضمور ان تحدید أعداد المقبولین بالجامعات على البرنامج الموازي من صالحیة 
مجالس االمناء، ولیس من صالحیة مجلس التعلیم العالي، في وقت ال یمنح قانون الجامعات المعمول 

 .بھ حالیا مثل ھذه الصالحیة لمجلس االمناء

 ٢٩/١/٢٠١٥الخمیس                                                                                    طلبة نیوز-٢: الرأي ص
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وفي ضوء ذلك، ینوه الدكتور الضمور الى ان عملیة تحدید أعداد المقبولین بالجامعات تخضع للطاقة 
االستیعابیة للتخصص والجامعة، وھو ما تشرف علیھ وتراقب توفیر متطلبات االعتماد ھئیة اعتماد 

 .مؤسسات التعلیم العالي
سابق أن عدد التجاوز في الطاقة وبھذا الصدد، كان الھیئة، وعلى لسان رئیسھا أعلنت في وقت 

االستیعابیة للجامعات الرسمیة عن الطاقة االستیعابیة بحسب معاییر االعتماد یصل الى أكثر من 
 .الف طالب، بشكل اجمالي لكل الجامعات) ٥٥(

وبحسب ارقام رسمیة فإن اربع جامعات من اصل عشر، ما یزال لدیھا طاقة استیعابیة لقبول طلبة، 
 .طالبا في جامعة الحسین بن طالل) ٢٥١٣(اقة استیعابیة متاحة یبلغ حجمھا وان أقصى ط

الفرق بین الطاقة االستیعابیة الفعلي وأعداد الطلبة الموجودین حالیا على مقاعد » الرأي«وتنشر 
» االردنیة«: الدراسة في الجامعات الرسمیة، أوال الجامعات التي ال یزال لدیھا طاقة استیعابیة للقبول

، جامعة الحسین )٧٦٠(طالبا الستكمال الطاقة االستیعابیة ، الطفیلة التقنیة ) ٦٧٧(ذ تحتاج فقط الى إ
 ).١٤٠٨(» االردنیة - االلمانیة»، و)٢٥١٣(بن طالل 

، والعلوم والتكنولوجیا )١٥٥٤٨(الیرموك :بینما الجامعات المتجاوزة للطاقة االستیعابیة فھي
، البلقاء التطبیقیة )٧٨٣٤(، جامعة ال البیت )٦٧٢٥(ة ، مؤت)١٣٥٠٧(، الھاشمیة )٦٥٧٩(
 .طالبا وطالبة) ١٠٤٩٩(

یشار الى أن التخصصات التي طرحتھا الجامعات بعد إقرار قانون ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم 
العالي تخضع لمعاییر االعتماد، بینما ال تزال ھنالك تخصصات مطروحة بالجامعات قبل نفاذ القانون 

 .فر فیھا متطلبات معاییر االعتمادال تتوا
ومنحت الجامعات مھال متعددة لتوفیر متطلبات معاییر االعتماد لجمیع التخصصات، تنتھي آخرھا 

 .في العام الحالي
طالب مع بدایة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي ) ١٢١٠٨(ونسبت الجامعات بقبول 

الف طالب على البرنامج ) ١٤(على البرنامج الموازي، في حین وافق المجلس لتلك الجامعات بقبول 
 .العادي

ما القبول على البرنامج وما یلفت لھ المراقبون الى أن القبول على البرنامج العادي مشترط ومقید، بین
 .الموازي مفتوح، رغم خضوع قوائم القبول فیھ للتنافس على مستوى التخصصات

ویقولون ان القبول على البرنامج العادي مشترط بأن یكون الطالب خریج الدورة الشتویة وان یحقق 
ھ في الفصل الطالب الحد االدنى لمعدل القبول التنافسي للتخصص الذي یرغب الطالب االلتحاق ب

 .االول، لیتمكن الطالب من التقدم بطلب للمنافسة علیھ في ظل الشواغر المتاحة
بالمقابل فإن القبول على البرامج الموازیة، ال تشترط عملیة قبولھ مثل ھذا االشتراط لتقدیم الطلب، 

  .بل فقط تحقیق الحد االدنى لمعدالت القبول التي تحددھا اسس القبول
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 !!!ألف طالب متوقع نجاحھم  ٨٠مقعد جامعي لـ  ألف ١٤
 
الف طالب وطالبة المتوقع اعالن اسمائھم قریبا وقد اجتازوا  ٨٠ما الذي سیفعلھ نحو  -امان السائح 

الف  ١٥امتحان الثانویة العامة، في وقت حدد مجلس التعلیم العالي سقف القبول بالجامعت الرسمیة بـ 
 !.ونحو تسعة االف على البرنامج الموازي؟طالب ضمن البرنامج العادي 

اوضاع طلبة الثانویة العامة ال سیما اولئك الذین سیحصلون على معدالت عالیة لاللتحاق بالجامعات 
الرسمیة سیكونون امام خیارات لیست بالسھلة، ال سیما ان العدید منھم حاصل على معدالت عالیة 

 .تخصص االنسب واالكثر قربا من طموحاتھم ومعدالتھمواعادوا مادة او اثنتین من اجل اختیار ال
القبول سیكون ساخنا للفصل الدراسي الثاني بالجامعات االردنیة الرسمیة، بسبب االعداد الراغبة 
بااللتحاق بالجامعات، وبین االعداد التي حددھا مجلس التعلیم العالي للقبول بالجامعات الرسمیة، وفقا 

الجامعات بتلك التخصصات، وسعي مؤسسة التعلیم العالي لعدم تجاوز  للتخصصات المتاحة وشواغر
 .الطاقة االستیعابیة، بما یحافظ على نوعیة وجودة التعلیم

خیارات الطلبة ستكون صعبة وجدا محدودة، فمن صعوبة تأمین القبول ومن جھة اخرى صعوبة 
لموازي او الذھاب للدراسة باي الظفر بالتخصص المرغوب، ناھیك عن عدم المقدرة على االلتحاق با

من الجامعات الخاصة، والتي اصبح بعضھا یطرح برامج تنافس بحسب اخر االحصائیات وارقام 
 .امتحانات الكفاءة العدید من الجامعات الرسمیة

القبول للفصل الثاني الذي سیبدأ الحراك فیھ خالل اقل من اسبوعین، سیقلب االمور راسا على عقب 
العدید من العائالت االردنیة، خصوصا وان ابناءھا حاصلون على معدالت عالیة وسیخیب امال 

 .تؤھلھم لاللتحاق باي من البرامج ذات المعدالت العالیة
معلوم ان كل التخصصات یمكن دراستھا بالفصل الثاني، ما عدا التخصصات الطبیة التي تدرس وفقا 

لبة الراغبین بدراسة الطب ان یتقدموا للقبول مع لنظام السنوات ولیس الفصول، كما انھ بامكان الط
طلبة الفصل االول القادم ویحتسبوا بناء على قرار سابق من مجلس التعلیم العالي ویعاملوا معاملة 

 .المنھین للثانویة العامة الصیفیة
قضیة القبول للدورة الشتویة الحالیة صعبة وسنشھد ازمات نفسیة واسریة ال سیما عند اصحاب 

معدالت العالیة، وذلك بسبب محدودیة المقاعد، لكن االمر یطرح نفسھ بقوة على ارض البحث وھو ال
 .حالة التناقض بین الرقم القادم للدخول الى الجامعات، وذلك الرقم الذي حدده مجلس التعلیم العالي

تي اصبحت القضیة التي یجب ادراكھا االن، ھو الحصة االكبر التي ستجنیھا الجامعات الخاصة ال
تنافس بال عقبات الجامعات الرسمیة، وھي تلك التي لم تحصل على اعداد ملموسة في الفصل االول 

 .بسبب قبول الجامعات العدد االكبر ممن تقدموا وتاله الموازي
فالجامعات الخاصة االن امام تحد كبیر لجذب اعداد ملموسة من الطلبة للدراسة فیھا، وعلیھا ان تقدم 

 .الیة یمكن تحملھا، كي ال تخسر الطلبة الراغبین بالدراسة فیھاتسھیالت م
الفصل الحالي یجب ان یمر دون خسائر، وعلى الجمیع ان یتحمل عبء ما حصل من صدمات للطلبة 

 .بالفصل االول جراء انخفاض المعدالت ورسوب االف الطلبة ببعض المواد
البد ان تكون ھنالك خطط واضحة، وتوجیھ  واالعوام القادمة وابتداء من العام الجامعي المقبل

صحیح المتحان الثانویة العامة یالقیھ اسس قبول مدروسة للجامعات اما عبر القبول المباشر او عبر 
ترتیب لالعداد ال یحمل الطاقات االستیعابیة مزیدا من االعباء، او البدء جدیا بتوجیھ الطلبة للدراسة 

فیز لمن یدرس تلك التخصصات بمھن تلیق بھم، ومؤسسات التقنیة ضمن حاضنات اكادیمیة وتح
 .تحتضن عملھم

 ٢٩/١/٢٠١٥الخمیس                                                                                                     ٨: الدستور ص
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 »مثلث القوة«بنوك وجامعات واقتصاد 

 
األنظمة االقتصادیة المختلفة  لقت من  تبنى سیاساتھا االقتصادیة  بین مختلف دول العالم  وساد 

تاح العالمي طغى النظام الطابع االقتصادي علیھا فكانت مدارس رأسمالیة واشتراكیة ثم  مع االنف
 .الرأسمالي على أغلبیة دول العالم ومنھا الصین وفرنسا 

لكن مع وجود ھذه التصانیف الدقیقیة خرجت بعض الدول عن ھذه القواطع  بین األنظمة االقتصادیة 
وخرجت بتجارب تفوقت على معظم السیاسات االقتصادیة في الوالیات المتحدة وفرنسا وبریطانیا 

الجامعات والمصانع والشركات :  ناك المانیا والیابان  الرائدة  في  طرح مبادرات مثلفكانت ھ
 .والبنوك 

ھذه النماذج التي إذا طبقت في األردن  ستحقق قفزة نوعیة في في تحسین الرفاة االجتماعي  وستعتبر 
 .ركیزة إقتصادیة متینة

ع األفراد والشركات  یكون معھا البنك النموذج األول ویقتضي دخول البنك في شراكة استثماریة م
وبھذه . عضوا مشاركا برأس المال من خالل  توفیر التمویل،  وإداریا بالتشارك في صنع القرار 

الطریقة  تصبح المصالح مشتركة  وفرص النجاح عالیة حتى لو انخفض سعر الفائدة لصفر؛  وھو 
 .من تجارب البنوك اإلسالمیة في التشارك ما ھو معمول فیھ في المانیا والیابان ویقترب بالشكل

والنموذج الثاني  الذي یقتضي ارتباط الجامعات وخصوصا كلیاتھا العلمیة مع المصانع إما مع مصنع 
قائم أو أن تقوم الجامعات ببناء المصانع بنفسھا، وبھذا الطریقة  یرتبط التعلیم مباشرة بالصناعة 

المانیا وجزئیا الوالیات المتحدة األمیركیة : ا تقوم بھ دول مثلوتفتح الدروب لإلبداع والتطویر وھو م
 . 

وإذا ما ارتبط النموذج األول والثاني  تحقق مثلث القوة  المكون من التمویل والعلم والنمو االقتصادي 
« ونحن في األردن ما أحوجنا الى مثل ھذا التزاوج والتكامل بین ھذه القطاعات بحیث یتحقق ھدف 

 .« الموجھ للنمو  االئتمان
وال  نستطیع أن ننكر بعض المحاوالت ھنا وھناك  المتواضعة في حجمھا والمشتتھ في جھودھا  مثل 

وتلك المبادرات التي انھیت مثل بعض البنوك المتخصصة  كبنك اإلنماء « حواضن األعمال  « 
الذي یمكن أن نعتبرة مؤثرا الصناعي  والتي لم تحقق الغایة التي  قامت من آجلھا  ولم تحقق النجاح 

 .على المستوى العام لالقتصاد
اإلمكانات موجودة و الموارد  متاحة لكن تبقى النیة والتوجیھ والتعاون  بین ھذه القطاعات  فالكل 

  .مستفید والمسؤولیة المجتمعیة واحدة وما أحوجنا الیوم الى تغییر طریقة التفكیر  وتكاتف الجمیع
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 دة قد تغیر مسار حیاة شاب ومن حولھفرصة واح: حوراني

 إطالق أكبر موقع عربي لفرص التعلیم وبناء القدرات المجانیة یوم السبت
، وھو أكبر www.for9a.com" فرصة"لم یكن الشاب محمد الكسواني یعرف أن متابعتھ لموقع 

د الخامسة من موقع عربي یوفر فرص التعلیم المجانیة وفرص بناء القدرات للشباب ویطلق رسمیا عن
مساء بعد غد السبت في ھنجر رأس العین، ستغیر من مسار حیاتھ المھنیة، وستكون السبب في 

 ".موزیال فایرفوكس"حصولھ على وظیفة في 
" غوغل"كانت بدایة مشواره المھني حین قام بتمثیل مجتمع " فرصة"محمد یبین أنھ من خالل موقع 

 .شرق األوسط وشمال أفریقیافي ال" موزیال"في األردن، وأصبح سفیر 
بعد ھذه التجربة، تمكن محمد من تقدیم دورات عن تأثیر اإلعالم المجتمعي والتسویق على المجتمع 

وما یوفره وكیفیة " غوغل"في العدید من الجامعات الخاصة والحكومیة والمدارس، والتعریف بموقع 
 .االستفادة من اإلعالنات علیھ
بنت مصداقیة بینھ وبین الطلبة والشركات التي أصبح یمثلھا، وحصل  ویشیر إلى أن ھذه الدورات

 ".موزیال فایرفوكس"على وظیفة في " فرصة"بعد ھذه التجارب التي وفرھا لھ موقع 
أصبح نافذتي على العالم، وھو سر نجاحي، فضال عن أنھ وفر لي الدعم " فرصة""محمد یؤكد أن 

 ".عیة والحیاتیةوفرصة لبناء قدراتي التعلیمیة واإلبدا
ھو الموقع األول واألكبر في العالم العربي الذي یوفر بشكل مجاني  www.for9a.com" فرصة"و

فرص التعلیم المجانیة والمنح الدراسیة وفرص بناء القدرات وتنمیة مھارات الشباب، باالضافة إلى 
ة والجوائز والمسابقات، بشكل الزماالت والدورات التدریبیة والمؤتمرات والندوات والتبادالت الثقافی

 .عادل ومتساو لجمیع الشباب في الوطن العربي
فرصة أسبوعیا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة من خالل الموقع  ٤٠ما یزید على " فرصة"ویوفر 

اإللكتروني، كما ینشر الفرص بشكل مستمر وفعال عن طریق مواقع التواصل االجتماعي مثل 
Facebook, LinkedIn, Twitter ,Google+ , Instagram. 

عندما الحظ أن  ٢٠٠٧سامي حوراني، یبین أن فكرة إنشاء الموقع جاءت في العام . مؤسس الموقع د
فرص التعلیم المجانیة وفرص الدورات التي تصقل قدرات الشباب وتطورھا محصورة في فئة معینة 

، بحسب "د بحاجة إلى ھذه الفرصلیست بالضرورة ھي الفئة التي تع"وقلیلة من الشباب، والتي 
 .الحوراني

فرصة واحدة قد تغیر مسار حیاة أي شاب أو شابة ومن حولھم بشكل كامل، فلماذا "یقول الحوراني 
ال یجب أن یكون سبب عدم "، مشیرا إلى أنھ "ال تكون متاحة للشباب كافة بشكل متساو وعادل؟

 ".الحصول على فرصة ما ھو عدم المعرفة بھا
دوائر التي تحصر المستفیدین من ھذه الفرص في فئة محددة ھو الھاجس الذي حرك كسر ال

البدء بمدونة تختص بنشر الفرص التعلیمیة والمنح الدراسیة  ٢٠٠٨من ھنا قرر في العام . الحوراني
والزماالت وورش العمل وغیرھا من فرص بناء القدرات، إیمانا منھ بحق الجمیع المتساوي في 

 .فرص التعلیم وبناء القدرات وبشكل سھل ومفتوحالحصول على 
عن إطالقھ لموقع  ٢٠١٤الحوراني، الذي حصل على زمالة أشوكا للمبدعین االجتماعیین في العام 

وھي جائزة تعطى من قبل أكبر منصة للریادیین االجتماعیین في العالم؛ یبین أنھ تم تجمیع " فرصة"
المؤسسات المانحة التي تقدم المنح التعلیمیة المجانیة  الفرص على المدونة من خالل االتصال مع

اكتشفنا وجود العدید من الفرص الحقیقیة التي ال یعلم عنھا إال "للشباب على مستوى عالمي، وھنا 
 .، وفق الحوراني"قلیلون

المدونة نجحت في استقطاب المئات من الشباب ممن استفادوا من الفرص المنشورة علیھا وحصلوا 
 .نح دراسیة أو شاركوا في مؤتمرات عالمیة أو اشتركوا في مسابقات دولیة وفازوا فیھاعلى م
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لتضم  ٢٠١٠اإلقبال الكبیر على المدونة دفع الحوراني وفریقھ إلى توسیع المدونة في بدایات العام 
، باإلضافة إلى "قادة الغد"عددا أكبر من الفرص، وتم تغییر تصمیمھا وضمھا إلى موقع مؤسسة 

 ".تویتر"و" فیسبوك"على موقعي " قادة الغد"بكھا مع صفحة ش
زائر، األمر الذي أكد حاجة الشباب لمثل ھذه  ٢٠٠٫٠٠٠في ذلك العام، زار الموقع أكثر من 

 .المواقع
بعد نجاح ھذه المدونة في تزوید الشباب بمعدل فرصتین یومیا ولتزاید عدد الزوار، أطلق الحوراني 

لیكون أول وأكبر موقع متخصص یوفر للشباب فرص التعلیم وبناء " فرصة"موقع  ٢٠١١في العام 
 .القدرات وصقل المھارات

، تم تطویر الموقع بشكل أكبر، واشتمل على اضافات أكثر مثل إمكانیة البحث عن ٢٠١٤في العام 
لغات البلد، العمر، المؤھالت التي یتطلبھا التقدیم لفرصة ما، ال: الفرص وفق معاییر معینة مثل

 .المطلوبة، باإلضافة إلى معاییر أخرى
 ١٫٣٠٠٫٠٠٠الماضي، وصل عدد المشاھدات للموقع إلى أكثر من ) دیسمبر(في شھر كانون األول 

زائر للموقع، فضال عن وجود أكثر من  ١٤٦٫٠٠٠مشاھدة، ووصل عدد الزوار إلى أكثر من 
ما یتفاعل على الصفحة أكثر من دول عربیة مختلفة، فی" فیسبوك"معجب على صفحة  ٢٦٧٫٨٠٠

 .ألف شاب وشابة یومیا ١٠٠من 
، فإن زوار الموقع ھم من الشباب العربي الذین تتراوح "Google Analytic"ووفق إحصائیات 

سنة من األردن ومصر وفلسطین وتونس وسوریة والیمن والسعودیة  ٣٥و ١٥أعمارھم بین 
 .والمغرب وغیرھا من الدول

عند توفیر فرص التعلیم المجانیة وفرص بناء القدرات وتنمیة المھارات  ال تقف" فرصة"أھداف 
للشباب بشكل مجاني وعادل من خالل موقع إلكتروني عملي وجذاب وسھل االستخدام، بل أیضا 

بعقد دورات " فرصة"تشمل تمكین وتدریب الشباب للحصول على الفرص المتوفرة؛ حیث یقوم 
ونماذج ) Cover Letter(والرسائل التقدیمیة ) CV(السیرة الذاتیة  تدریبیة للشباب على كیفیة كتابة

التوظیف، باإلضافة إلى التدریب على مھارات المقابالت التوظیفیة، والتي تم تطویرھا بعد مالحظة 
 .نقص ھذه المھارات لدى الشباب المتابعین للموقع

الن عن الفرص من خاللھا بھدف أیضا یقوم الموقع بالتنسیق مع المحطات اإلذاعیة المحلیة لإلع
ً والتي ال یتوفر فیھا اإلنترنت للجمیع  .الوصول إلى المناطق األقل حظا

فعالیات متنوعة وتفاعلیة ستتضمنھا فعالیة اإلطالق الرسمي للموقع بعد غد السبت؛ حیث ستجتمع 
عیة منظمة تعمل على تقدیم فرص التعلیم للشباب من مختلف الخلفیات االجتما ٥٠حوالي 

واالقتصادیة، وستقوم المنظمات غیر الحكومیة الدولیة والسفارات ومراكز اللغات والمراكز الثقافیة 
 ١٠٠٠بتقدیم فرصھم التعلیمیة وأنشطتھم، وفرص بناء القدرات للشباب في األردن، مع ما یزید على 

 .شاب وشابة من جمیع أنحاء األردن في جو دینامیكي وفني وتفاعلي
عالیة بعض المتحدثین في موضوع التعلیم وتحدیاتھ، وستقدم تجارب شباب استفادوا وتستضیف الف

 ".فرصة"بشكل كبیر من 
كما تتخلل الفعالیة عروض فنیة والكتابة على الجدران، باالضافة الى حلقة نقاش مع الخبراء الدولیین 

 .واإلقلیمیین في مجال التعلیم والشباب والتنمیة
، فسیتیح للمنظمات إمكانیة إضافة فرصھم التعلیمیة وبناء قدراتھم مجانا، "فرصة"أما الموقع الجدید لـ

وذلك عن طریق إنشاء حساب خاص بالمنظمة، باإلضافة الى إطالق تطبیق الموبایل الخاص 
  ".فرصة"بـ
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 تواصل االستعدادات للدورة الریاضیة الشتویة للجامعات

امعات االردنیة والخاصة الدورة الشتویة الرابعة تتواصل االستعدادات في االتحاد الریاضي للج

شباط القادم في العاب كرة الطاولة طالبات  ١٠- ٤عشرة التي ستقام في مدینة العقبة خالل الفترة من 

فرق وفردي وخماسي القدم للطالب، والتي ینظمھا االتحاد سنویا ضمن احتفاالت المملكة بعید میالد 

 .القائد

خلیل حجاج عمید شؤون الطلبة في جامعة العلوم االسالمیة .ناطق االعالمي دأمین سر االتحاد وال 

جامعة ھي الجامعة االردنیة والیرموك ومؤتة والعلوم التكنولوجیا ) ١٦(حاضنة االتحاد،بأن 

والھاشمیة والبلقاء التطبیقیة والطفیلة التقنیة وفیالدلفیا والعلوم التطبیقیة والحین وااللمانیة 

  الزرقاء والعلوم االسالمیة وجامعة االمیرة سمیة وال البیت واربد االھلیةاالردنیة و

مالعب، القامة مباریات خماسیات كرة القدم، وحجز  ٤الحجاج ان االتحاد قام بحجز .واضاف د

صالة األمیر رعد لذوي االحتیاجات الخاصة وصالة الجامعة االردنیة في العقبة إلقامة منافسات كرة 

 .لباتالطاولة للطا

وحول برنامج حفل االفتتاح الذي یقام برعایة مدیر عام شركة البوتاس العربیة جمال الصرایرة، 

دخول الفرق المشاركة، ثم السالم الملكي، ویلقي رئیس االتحاد الریاضي الجامعي رئیس جامعة 

االتحاد الدكتور  العلوم االسالمیة العالمیة الدكتور ناصر الخوالدة كلمة االتحاد، كما یلقي أمین سر

خلیل الحجاج كلمة اخرى، ثم تقدم فرقة كورال جامعة الیرموك فقرة فنیة، ومن ثم االعالن عن 

 .افتتاح الدورة حیث تجرى القرعة عقب االفتتاح 

عمر اربیحات،انھ تم توزیع الفرق المشاركة في منافسات . واضاف الحجاج ان اللجنة الفنیة برئاسة د

فرق، حیث یتأھل أول وثاني كل مجموعة للدور  ٤موعات، تضم كل مجموعة مج ٤كرة القدم الى 

ربع النھائي، فیما تقام مباریات االدوار المتقدمة بطریقة خروج المغلوب من مرة واحدة ، ویراس 
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لجنة كرة القدم مدیر النشاط الریاضي في جامعة الزرقاء الخاصة عزت الرعود، كما سیتم توزیع 

مجموعات، بنظام الفرق والفردي، ویرأس لجنة كرة الطاولة مدیر  ٤الطاولة إلى  فرق الطالبات لكرة

 .النشاط الریاضي في جامعة آل البیت ناصر الخوالدة

والجدیر بالذكر ان فریق الجامعة االردنیة لخماسي القدم وفریق كرة الطاولة ناال اللقب في الدورة 

وفقا لنایف ابو دلبوح مدیر النشاط الریاضي  الشتویة الماضیة ویسعى فریق الجامعة االردنیة

بخماسي كرة القدم ، حیث " التدریبیة "للحفاظ على اللقب حیث خاض عددا من اللقاءات الودیة 

  . ٤- ٦فاز فریق األردنیة على جامعة البلقاء 
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  تقییمھا واستنھاضھا: جامعاتنا

 طارق مصاروة
 

د ي بل وارث ف ول الك ف ان تتح ن المؤس ور م االت وص ار ومق رد اخب ى مج ر ال ا الكبی ي وطنن نا وف
دكاكین السیاسیة  د ال ي ی ع ف ة، او تق ل ثانی ة وك ا كل ساعة وكل دقیق ي بیوتن ا ف تلفزیونیة، تعیش معن

 .لتغذي معارضات افلست فكریا وعملیا، واصبحت مجرد ضجیج كالمي
ا تمرُّ علینا كارثة سنوات من توجیھي مخروق منحناه ألسوأ سلوكیا ت الطلبة، واكثرھم بلطجة، وفتحن

م  ة، ث ة افضل خمسمائة جامع ى قائم ن عل م تك دة ل ة واح ة عربی ات واكتشفنا ان جامع امھم الجامع ام
ة ان  ة واالھلی ة الحكومی ات االردنی ة لمستوى الجامع ان الجامعی ام امتح ا ام دى وضع طلبتن اكتشفنا ل

ب، د معی ى ح دن ال ام مت ائج المستوى الع ي نت ى النسب  ترتیبھا ف اجحین«وان اعل ة » للن ي كلی ان ف ك
 ).االونروا(العلوم التربویة واالداب التابعة لمؤسسة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین 

ام  ات احك ع مئ وجیھي، م ات الت ى امتحان ة عل ام والنزاھ ي فرض النظ ة ف ذه الحكوم وة ھ رم خط نحت
 .علیھ من التسیبالعقوبة على الذین حاولوا اعادة التوجیھي الى ما كان 

غب  ارح ش ى مس ت ال ي تحول ات الت ى الجامع ن عل رض االم ي ف ة ف وة الحكوم ر خط رم اكث ونحت
 .وتخریب

و المصفاة ) الصف التاسع(والى ذلك، فان المطلوب من الحكومة اعادة امتحان الكفاءة المتوسطة  فھ
وجیھي، والنھوض بالم ة، الحقیقیة للنھوض بمستوى الدراسة االكادیمیة في الت ات المھنی دارس والكلی

ن % ٧٠ففي اوروبا ال یصل  ر م ات اكث دخل الجامع ، %١٠من الطالب الى الصفوف الثانویة، وال ی
م ادخالھم % ٧٠فھؤالء الذین یشكلون  رى، ث ي الشركات الكب دریبھم ف اء، بت اد الصناعة والبن ھم عم

روع المدارس والكلیات المھنیة، فالعامل الفني یمكن ان یصل الى درجة  ي كل ف ي ف دس التطبیق المھن
ة  ى رأسھ القبع ذي یضع عل دس ال ون ان المھن ا یعرف ي المانی ذین درسوا ف ل ال الصناعة والبناء، ولع
ا  ا ان نتحرى م د، وعلین ة والتبری الصفراء ھو المھندس الكھربائي، ومھندس التسلیح، ومھندس التدفئ

ا یجري في بلدنا حین ننفق الملیارات من الدنانیر على ا رر فیھ ا » یخبص»و» الطوبرجي«بنیة یق فیھ
 !!.ومورد االبواب والشبابیك» الطریش»و» القّصیر»و» البلیط»و.. » الكھربجي»و» المواسرجي«

دواء  ي صناعات ال اننا نلمح اآلن الضوء الخفیف الذي نراه في بعض مصانعنا، والساطع الذي نراه ف
ناعة ال فات، والص اس والفوس ات والبوت ین والكیماوی ي تحس ا ف و املن وء ھ ذا الض ل ھ ة، ولع معدنی

ادیمي یم االك توى التعل ب.. مس ات الط ل كلی دنا افض ذه .. فعن اندة وھ ة المس ناعات الطبی ى الص وتبق
ي  ورة ف زة المتط دمون االجھ ذین یخ م ال ا ھ وجیھي، وانم ون الت ذین ال یحمل ن ال توعب اآلالف م تس

ات المستشفیات ویصلحونھا، وھم الذین یقدمون الخد مة المھنیة للمستشفیات والتمریض واالشعة ومئ
 .المھن المصاحبة

ص  ي، والتخص و المدرس م والج ن المعل ط، م دائي والمتوس یم االبت توى التعل ى مس التركیز عل دأ ب لنب
ل  ات االق ع، والجامع ب الجامعي الالم ؤ والطال وجیھي الكف ب الت ا طال ذا المستوى یعطین اء بھ فاالرتق

ً، واالكثر عطاءً  ً  عددا   !..وعلما
  

 مقاالت

                                                    الخمیس                                           المدینة نیوز-١٨:الرأي ص
٢٩/١/٢٠١٥ 
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 عبد هللا النسور طالب الوزارات المعنیة بإیجاد شراكة حقیقیة مع القطاع . رئیس الوزراء د
الخاص واالنفتاح علیھ إضافة الى عقد لقاءات دوریة بھدف حل المشاكل التي تعترض ھذا 

  .القطاع
  

  والھیئات العامة رئیس الوزراء حث في تعمیم لھ الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات
  .على تفعیل وحدات الحكومة االلكترونیة

  
  وحدة حقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء أرسلت نماذج الى الوزارات والمؤسسات العامة

للرد على المالحظات التي وردت في تقریر حقوق اإلنسان الصادر من المركز الوطني 
  .لحقوق اإلنسان واإلجراءات التي اتخذت بشأنھا 

  
 توعویة أطلقتھا أمانة عمان حول المخالفات السبع التي ستسجلھا كامیرات المراقبة  حملة

یحمل صورة لھذه الكامیرات التي ستعمل منتصف » بروشور«األمانة وزعت .. الجدیدة
  .الشھر المقبل یوضح ان الھدف ھو السالمة ولیس المخالفات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

  ٢٩/١/٢٠١٥                                          الخمیس                        عین الرأي                                     
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 رئیس أثار موقف خادم الحرمین المل ك سلمان بن عبدالعزیز قطع البروتوكول اثناء استقبال ال
ى  ة عل دا، ردودا مختلف ا وحی رك اوبام ذھاب لصالة العصر، ویت االمیركي باراك اوباما، وال
ى  التھا ال ة الخطوة، وبرس ة سعودي باھمی وسائل التواصل االجتماعي، وغرد اكثر من داعی

 .االدارة االمیركیة
  

 ن ة ودسمة م ن  وجبة ثالث ین آخرین م ا اداری د تشمل محافظین وحكام ى التقاع االحاالت عل
ت نحو  وزارة احال ذكر ان ال د، ی ن التقاع وا س ن بلغ دراء اقضیة مم  ٣٨مرتب متصرف وم

 .متصرفا على التقاعد وستقوم بملء تلك الشواغر بدماء جدیدة من ابناء الوزارة
  

  
 ا ول المی ا ح ؤتمرا دولی الم االزرق م ة الس د منظم وم تعق ل، وتق ي اذار المقب ي االردن ف ه ف

ب  اه وتقری المنظمة الدولیة التي تعد من المنظمات االھلیة الى بناء تفاھم دولي حول قیمة المی
ى  ي اعل س دول ى تشكیل مجل ا تسعى ال ا كم اه واولویاتھ دول حول المی ین ال وجھات النظر ب

 .للمیاه في منطقة الشرق االوسط
  

  ة ام القلیل ة الشفافة، تصدر خالل االی ود الحكوم زام االردن ببن ة حول الت اریر دولی ة تق المقبل
 .الذي حصلت بموجبھ على منح مالیة دولیة

  
  

  وا ویین، وحّمل را من الترب ي ظھرت مؤخرا كثی ة الت اءة الجامعی صدمت نتائج امتحان الكف
 .فشل ھذه النتائج الى الھیئات التدریسیة في الجامعات

  
 وان تعقد نقابة المعلمین الم اني بعن ع"لتقى االعالمي الث ي االعالم والمجتم ین ف ة المعلم " نقاب

 .المقبل في مجمع النقابات المھنیة) فبرایر(شباط  ١٤یوم 
  
  

  س  ٤٠برغم تراجع اسعار النفط الكویتي الى نحو ة ام ة الكویتی د خفضت الحكوم دوالرا، فق
 %. ٣٠اسعار الدیزل بنسبة تصل الى 

  
 در  قال الموقع اإللكتروني ھ ص ة أن ة االداری لجریدة الوطن الكویتیة المغلقة بقرار من المحكم

ل  رار ح ف ق ا ووق دة ومجالتھ رخیص الجری حب ت رار س ف ق ت بوق ر الكوی م أمی م باس حك
  .الشركة ووقف قرار سحب الترخیص التجاري لحین الفصل في الدعوى الموضوعیة

  
  
  
  
  
  
  

  ٢٩/١/٢٠١٥                                          الخمیس                        رب الیوم                          كوالیس الع
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 سور، في دار مجلس النواب صباح الیوم، برئیس مجلس یلتقي رئیس الوزراء الدكتور عبدهللا الن

ترتیب ھذا االجتماع . النواب عاطف الطراونة، ورؤساء اللجان النیابیة، وكتل المجلس الثماني
تم في وقت متأخر أمس، حیث تم إبالغ رؤساء الكتل بموعد االجتماع بدون تحدید أجندة عمل لھ 

  .أو وضع النواب بسبب االجتماع
 

 عبر موقع التواصل االجتماعي " التغرید"ا لجوء وزیر الخارجیة ناصر جودة أمس الى كان الفت
، للرد على ما تردد من أنباء تحدثت عن اإلفراج عن السجینة ساجدة الریشاوي، حیث "تویتر"

من یقول إن الریشاوي أطلق سراحھا وغادرت األردن، الكالم "جودة قال في تغریدتھ . نفى ذلك
)". الكساسیة(نا من البدایة إطالق سراحھا مرھون باإلفراج عن ابننا معاذ وقل. غیر صحیح

  .العادة جرت أن تطلق التصریحات الرسمیة عبر بیانات رسمیة
 

  الملتقى "من صباح االثنین المقبل  ١١یعقد معھد بصر لدراسات المجتمع المدني، عند الساعة
في إطار مشروع مرصد البلدیات، ویتم من ، وذلك "البلدیات مسؤولیة الشباب: الشبابي الثاني

ویشارك في . خاللھ إطالق نتائج دراسة استطالعیة، موسعة عن أداء وشفافیة المجالس البلدیة
الملتقى، الذي یرعاه أمین عمان عقل بلتاجي، في مركز الحسین الثقافي، رؤساء وأعضاء 

ة للبلدیات واستطالع آراء المجالس البلدیة، ونواب وطلبة جامعات، شاركوا بجوالت تفقدی
 .مواطنیھا

  
  تنظم نقابة المعلمین، في الحادیة عشرة من صباح السبت المقبل الملتقى اإلعالمي الثاني، بعنوان

 .، وذلك في مجمع النقابات المھنیة"نقابة المعلمین في اإلعالم والمجتمع"
  

 "اء، بتنظیم من النقابة، ورشة للشباب تقام في فرع نقابة المھندسین بالزرق".. نحو القدس
الورشة تتناول نماذج عملیة لمشاریع شبابیة مقدسیة، خدمة ". مرابطو القدس"بالتعاون مع فریق 

  .لقضیة القدس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ص.س

  ٢٩/١/٢٠١٥                                                الخمیس                        زواریب الغد                                  


