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 منصة إلكترونیة للمجالت العلمیة التي تصدرھا "الجامعة األردنیة"

أعلنت عمادة البحث العلمي  -سناء الصمادي 

ة الیوم جاھزیة المنصة في الجامعة األردنی

اإللكترونیة الجدیدة الخاصة بالمجالت البحثیة 

 العلمیة التي تصدرھا الجامعة. 

وتھدف المنصة إلى تحسین مستوى األبحاث 

المنشورة في المجالت وتسھیل مطابقتھا 

لمتطلبات الوصول للعالمیة وفھرستھا ضمن 

قواعد البیانات العالمیة  مثل قاعدة بیانات 

”"Scopus. 

المنصة اإللكترونیة تم تطویرھا من قبل فریق 

من مركز تكنولوجیا المعلومات  وشعبة 

الخدمات اإللكترونیة في عمادة البحث العلمي بإشراف مساعد عمید البحث العلمي لشؤون المجالت 

الدكتورة ریم الفایز من خالل المشروع البحثي المدعوم من الجامعة األردنیة "تطویر العملیات 

 متعلقة بمھام عمادة البحث العلمي وضمان الجودة لزیادة فاعلیتھا". ال

وعملت ھذه المنصة على إطالق ھویة جدیدة لمجلة دراسات بفروعھا الثالثة (اإلنسانیة واالجتماعیة 

 والعلوم التربویة والشریعة والقانون) كتجربة أولیة یمكن تعمیمھا على المجالت األردنیة الحقا.

 أخبار الجامعة

  وسنة/الس/سما األردن/الحقیقة الدولیة/المدینة نیوزالكتروني/الغد الكترونيالرأي 
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وع عدة مراحل تشمل األولى إعادة نشر جمیع األبحاث المنشورة من أول عدد ویتضمن المشر

إلكتروني للمجالت بتصمیم یسھل تصفح أعداد المجالت ویوفر خاصیة "البحث" ضمن أعداد ھذه 

 المجالت خاصة بعد أن تم اعتماد نشرھا كمحتوى مفتوح. 

ن والمحكمین ورؤساء تحریر المجالت أما المرحلة الثانیة من المشروع فتشمل تسھیل مھمة الباحثی

لنشر وتحكیم وإدارة األبحاث التي ستنشر في ھذه المجالت، حیث تم العمل على تجھیز ھذه الخدمات 

 بعد متابعة حثیثة من عمید البحث العلمي الدكتور إبراھیم العبادي رئیس ھیئة تحریر مجلة دراسات.

ل على الباحث تقدیم أبحاثھ بشكل مطابق لشروط وفي ھذا السیاق أكد العبادي على عمل نظام یسھ

النشر بالمجلة، ویسھل عملیة تحكیم وإدارة البحث إلكترونیا عن طریق تحویل األبحاث ألعضاء ھیئة 

 التحریر وتعیین المحكمین إلكترونیا بطریقة سھلة وسریعة.

توح المصدر والمستعمل وجاءت فكرة تطویر ھذا النظام لیكون بدیال للنظام الحالي، یتمیز بأنھ مف 

في إدارة المجالت البحثیة لیتناسب مع احتیاجات ھیئة تحریر المجالت العربیة ویكون مصمما 

خصیصا للباحث العربي عند تعاملھ مع المجلة بحیث یتوفر واجھات عربیة سھلة للتعامل مع النظام، 

ّرت على الجامعة مبالغ طائلة (ما یقارب  ً) كانت ستترتب علیھا ألف دین 30وھذه الخطوة وف ار سنویا

إذا ما تم االعتماد على األنظمة العالمیة ذات التكلفة العالیة.یشار إلى أن طاقم عمادة البحث العلمي 

من أمناء مجلة دراسات وبالتعاون مع الفریق القائم على تطویر النظام سیقدم كافة أنواع الدعم الفني 

بحثا من تاریخ  125القادمة مع العلم بأنھ تم استقبال أكثر من  المطلوبة للباحثین والمحكمین في الفترة

 إطالق النظام للتجربة نھایة الشھر الماضي.

  ولالطالع على موقع نظام المجالت على الرابط التالي:

dirasat.ju.edu.jo 
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  البطیخي قائم بأعمال مدیر مركز تنمیة وخدمة المجتمع باالردنیة

قرر رئیس الجامعة االردنیة االستاذ الدكتور عبدالكریم القضاة تكلیف الدكتورة نھاد البطیخي االستاذ 

ً بأعمال مدیر  المشارك في قسم الصحة والترویح في كلیة التربیة الریاضیة بالجامعة االردنیة قائما

  .ئة التدریس بالكلیةیع بالجامعة اضافة الى عملھا في ھركز تنمیة وخدمة المجتمم

ً نادي المرأة.   البطیخي شغلت مواقع ریاضیة عدیدة حیث ترأس حالیا

  الساعةمدار 
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  «نظریات السیاسة والمقارنة«الدكتور المشاقبة یصدر 

 

نظریات السیاسة والمقارنة..من التقلیدیة «صدر عن دار الحامد للنشر والتوزیع كتاب حمل عنوان 

  .لمؤلفھ الدكتور أمین مشاقبة أستاذ العلوم السیاسیة بالجامعة األردنیة» إلى العولمة

ث یقول: شھد العالم صفحة من القطع الكبیر، وجاء في مقدمة المؤلف حی 282ویقع الكتاب في زھاء 

خالل العقدین السابقین العدید من التحوالت السیاسیة، بدءا من انتھاء الحرب الباردة وانھیار االتحاد 

السوفیتي، وانفراط عقد الدول االشتراكیة في أوروبا الشرقیة، والتحوالت السیاسیة نحو النظم 

على العالم ثالث ثورات أساسیة ھي:  الدیمقراطیة على النموذج الغربي اللیبرالي، ھذا وقد أثرت

ثورة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، وثورة التكتالت االقتصادیة العالمیة، والموجة الدیمقراطیة 

  .الثالثة

ویضیف: وبروز النظام العالمي الجدید، وسیاسات انفراد القطب األوحد وسعیھ الحثیث للھیمنة 

التطرف واإلرھاب كل ذلك أثر تأثیرا مباشرا على المنظومة والسیطرة وافتعال الحروب من محاربة 

الدولیة عموما ودول العالم النامي خصوصا، إن بروز العولمة؛ ھذا االتجاه التاریخي الدافع نحو 

انكماش العالم وزیادة وعي األفراد والمجتمعات بھذا االنكماش، ومحاوالت دمج سكان العالم في 

كبیر في التأثیر على مفھوم السیادة الوطنیة للدول، بل تخطتھا،  مجتمع عالمي واحد ساھم بشكل

ناھیك عن تقلیص فاعلیة الدول وتقلیل دورھا واعتبار المؤسسات الدولیة والمنظمات المتخصصة 

  .ذات األبعاد المختلفة شریكا للدول؛ ما یؤكد عجز الدولة الوطنیة وموت الجغرافیا

والتحوالت أثرت على النظم السیاسیة وآلیات عملھا وفاعلیتھا؛  ویؤكد د. مشاقبة، أن ھذه التطورات

ما زاد من القضایا والموضوعات التي یعالجھا علم السیاسة المقارن. ھذا العلم الذي یعتبر جوھر، بل 

قلب العلوم السیاسیة الذي یحتوي على النظریات والمناھج المسفرة للظاھرة السیاسیة وآلیات عمل 

  نیوزطلبة 
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إن السیاسة المقارنة ھي عملیة تعكس أساسا البحث في أوجھ التشابھ واالختالف التي  النظم السیاسیة،

تمیز بین الظاھرة أو مجموعة الظواھر موضوع الدراسة تمھیدا لفھمھا والتنبؤ بھا، كذلك ھي دراسة 

ي أشكال المنظمات السیاسیة وما تحتویھ وآلیات التفاعل مع البیئة على الصعیدین الداخلي والخارج

  .وبیان أوجھ االلتقاء أو االختالف وآلیات التغییر

ویھدف ھذا الكتاب بما یحتویھ من فصول على التأصیل النظري والمنھجي لعلم السیاسة المقارن، 

والنظر إلى التطور التاریخي من المرحلة التقلیدیة في ھذا الحقل المعرفي، إلى مرحلة العولمة 

لمختلفة المتقدمة والنامیة دیمقراطیة وغیر دیمقراطیة، ویعالج الكتاب وتأثیراتھا على النظم السیاسیة ا

في فصولھ الستة النظریات األساسیة في ھذا الحقل مثل نظریة النظم، ونظریة الجماعة، ونظریة 

النخبة، والتحلیل الطبقي، ونظریات الثقافة السیاسیة، والمشاركة السیاسیة، والنظریات التنمویة 

یا اإلصالح السیاسي، ویتطرق أیضا الكتاب إلى المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة المختلفة، وقضا

في النظم السیاسیة من حیث السلطات الثالث تشكیلھا وأدوارھا، وفي المؤسسات غیر الرسمیة یتناول 

األحزاب السیاسیة وجماعات الضغط، ویحتوي الفصل األخیر، النظم السیاسیة الدیمقراطیة منطلقا 

یف الدیمقراطیة وركائزھا موضحا أھم النماذج للنظم الدیمقراطیة مثل النظام البرلماني، من تعر

والرئاسي والمجلسي، وكذلك النظم السیاسیة غیر الدیمقراطیة، والكتاب ھو محاولة جادة للتأصیل 

  النظري لكافة النظریات في السیاسة المقارنة.
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  ر االتجاھات الحدیثة في إدارة البلدیات وتحسین جودة أدائھااختتام أعمال مؤتم

أعمال المؤتمر الدولي العلمي التاسع "االتجاھات الحدیثة في إدارة البلدیات وتحسین جودة اختتمت 

سیادة الرئیس محمود عباس "أبو مازن" أدائھا"، والذي عقد على مدار یومین متتالیین تحت رعایة 

وبتنظیم من بلدیة الخلیل وجامعة القدس المفتوحة والجامعة األردنیة، وبمشاركة عالیة المستوى من 

ً عن الدول األجنبیة،  أكادیمیین ورؤساء بلدیات وباحثین من فلسطین والدول العربیة الشقیقة فضال

  .وبحضور رسمي ومؤسساتي الفت

ورقة علمیة  27ر في یومھ الثاني جلستین علمیتین، حیث احتوت الجلسة األولى على وتضمن المؤتم

ورقة علمیة وتجارب عملیة  19لعدد من الباحثین من فلسطین وخارجھا، أما الجلسة الثانیة فتضمنت 

للمشاركین، حیث تناولت المحاور اإلداریة والتكنولوجیة، والقانونیة، والمالیة، والمجتمعیة 

صادیة، وشملت االتجاھات الحدیثة في المجال المعرفي، وإدارة األزمات، وإدارة الجودة واالقت

والتمیز، وقیاس اآلداء، والتسویق المستدام، وتخلل ھذه الجلسات نقاش معمق شارك فیھ المختصون 

  .والباحثون والمھتمون ورؤساء وأعضاء الھیئات المحلیة

من التوصیات في مجاالت االتجاھات الحدیثة إلدارة وخرج المؤتمر في یومھ الثاني بمجموعة 

  :البلدیات وتحسین جودة أدائھا، حیث یوصي المؤتمرون البلدیات الفلسطینیة والعربیة بما یأتي

اعتماد مجلس استشاري متخصص في كل بلدیة مكون من ذوي الخبرة والمعرفة ورجال األعمال  ·

  .للمشاركة في صناعة القرارات االستراتیجیة

  .ضرورة استعانة البلدیات بخبراء في إدارة المشاریع والتخطیط االستراتیجي ·

  

  الوطندنیا 
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ضرورة اھتمام البلدیات بتشجیع العاملین فیھا على التعلم واإلبداع وتعزیز ثقافة التعاون وتبادل  ·

  .الخبرات والمعارف

لتفوق في أعمال البلدیات، مما دعم العقول المتمیزة واألفكار اإلبداعیة التي من شأنھا زیادة مساحة ا ·

  .سیساعد البلدیات في التكیف مع الظروف المتغیرة ومواجھة المستقبل

أن تتبنى وتعتمد البلدیات مبادئ المنظمة الذكیة لتكون قادرة على اقتناص الفرص ومواكبة  ·

  .التغیرات البیئیة

احتمال حدوث أزمات مستقبلیة  إجراء مسح دوري للبیئة الداخلیة والخارجیة للتعرف على مؤشرات·

في البلدیة، وتسھیل عملیة الحصول على اإلمكانیات التقنیة والبیانات والمعلومات الالزمة عند 

الحاجة الیھا من اإلدارات واألقسام المختلفة في البلدیة من أجل التعامل مع األزمات ومحاصرتھا في 

  .الوقت المناسب

  .حتواء األزمات المستقبلیة في البلدیةتعزیز قدرات الموارد البشریة ال ·

  .تقییم خطط وبرامج إدارة األزمات السابقة بقصد تطویرھا وتحسینھا واستخالص العبر في البلدیة·

  .استفادة البلدیات من تجارب معالجة األزمات المشابھة في الدول األخرى ·

  .إیالء عامل الوقت وأخذه بعین االعتبار عند التعامل مع األزمات المحتملة في البلدیة ·

    .إشراك العاملین بالقرارات المتعلقة بمھامھم الوظیفیة حال حدوث األزمة ·

ضرورة أن تساعد البلدیات في تنفیذ برامج لتطویر ولحمایة المصادر الطبیعیة وتطویر الموارد  ·

  .الحاضر والمستقبل والتوسع في تنفیذ شبكات الصرف الصحي بطریقة مستدامةالمائیة في 
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قیام إدارة البلدیات بالتواصل مع مراكز البحوث العلمیة المحلیة، والعالمیة لالطالع على   ·

  .المستجدات في مجال ركائز التنمیة المستدامة

ذل كل الجھود إلصداره خالل الربع االھتمام بتوقیت إصدار تقریر المدقق الخارجي، بحیث یتم ب ·

الثاني من السنة التالیة (للفترة التي یشملھا التقریر)، وھذا األمر من شأنھ أن یعبر عن تمیز في األداء 

المالي، وعدم وجود أیة مالحظات جوھریة تستوجب تأخیر إصدار التقریر إلى حین معالجة ھذه 

  .المالحظات

االقتراض، من خالل التركیز على التمویل التنموي ذي الشروط قیام البلدیات بإدارة ملفات   ·

  .المیسرة، وعدم اقتصادر مصادر التمویل الخارجي على االقتراض قصیر األجل

تفعیل سیاسات وبرامج تحصیل أموال البلدیات من المواطنین، وذلك من خالل إعادة تأھیل فرق  ·

  .التحصیل، وحوسبة العملیات بشكٍل كامل

ل على إجراء بحوث تحلیلیة معمقة، من أجل تطویر األداء المالي للبلدیات إلى أفضل مستوى العم ·

  .ممكن

أھمیة قیام البلدیة باعتماد أسلوب المؤشرات والنسب المالیة المستھدفة، من خالل تفعیل استخدام  ·

  .أدوات التخطیط المالي، الذي یتجاوز عملیة إعداد الموازنات السنویة الدوریة

في تقییم األداء المؤسسي الشمولي، بعد اعتماد ما یتناسب منھ مع  IFC اللجوء إلى تطبیق نموذج ·

  .خصوصیة كل بلدیة وظروفھا

العمل على تكلیف الكادر المختص في كل بلدیة وبالتعاون مع صندوق تطویر وإقراض البلدیات  ·

  .كم المحليالعتماد نموذج وطني فلسطیني لمعاییر تقییم أداء ھیئات الح
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ضرورة امتالك البلدیات وسائل حدیثة تحاول من خاللھا التخفیف من حدة الفقر، وزیادة دخل   ·

  .الفرد، وتعزیز دور المرأة وحل مشكلة البطالة

دعم البلدیات لحمالت التوعیة لشرح أھداف التنمیة المستدامة في الجامعات والمعاھد والمدارس،  ·

  .قدراتھاوالمراكز الصحیة وتعزیز 

ضرورة أن تسھم البلدیات في استثمار المواقع الدینیة واألثریة السیاحیة وخلق بیئة مالئمة لجذب  ·

  .المستثمرین

لكل وظیفة في البلدیة، وبدون أي  (Job Description) ضرورة وجود الوصف الوظیفي الكامل ·

استثناء، للوقوف على االحتیاجات الفعلیة من الكوادر البشریة ، وإعادة تأھیل ھذه الكوادر حسبما 

  .تقتضیھ مصالح  البلدیات

تاریخ الفلسطیني واإلنسان إنشاء متاحف في المدن ذات صورة شمولیة، تركز على إبراز ال ·

  .وموروثھ وتراثھ وھویتھ الفلسطینیة

لألفكار القابلة للتحویل إلى  (Business Incubators) االھتمام بوجود حاضنات اعمال ·

   .مشروعات إنتاجیة صغیرة ومتوسطة

یات وضع الخطط والسیناریوھات الفاعلة لمواجھة األزمات والكوارث المحتملة، وأن تھتم البلد.

  .بتحدیثھا بصورة دوریة

تعدیل قانون االنتخابات الفلسطیني بحیث یتضمن التعدیل البنود المتعلقة بانتخاب الرئیس بشكل  ·

  .مباشر من قبل المواطنین وجوانب مھمة أخرى
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ضرورة االھتمام بالھیكل التنظیمي في القطاعات البلدیة المبحوثة وجعلھ أكثر مرونة لكي تتمكن  ·

من خاللھ مواكبة المستجدات البیئیة التي تؤثر بشكل مباشر على األداء، فإذا كان الھیكل ھو  اإلدارة

ً بصورة  الوعاء الذي یتضمن الوظائف والوحدات واألقسام فان ھذا الوعاء یجب أن یكون مصمما

ً مع معطیات البیئة المتغیرة   .مرنة یمكن من خاللھا اضافة وظائف وحذف اخرى تماشیا

األفراد العاملین باالھتمام بشكل أكبر بمھاراتھم الفنیة واالبداعیة والعمل على تطویرھا  توعیة ·

  .بشكل مستمر

تشجیع التنوع الفكري والثقافي في القطاعات البلدیة المبحوثة بما یمكنھا من االستجابة لكافة ·

  .التغیرات المتوقعة

األمر من مزایا عدة تترتب على تقلیل تكالیف  تشجیع االستثمار في تكنولوجیا المعلومات لما لھذا ·

إنجاز العمل وتقلیل الوقت المستغرق لتقدیم الخدمة، فضالً عن تقلیل الجھد المبذول في تقدیم الخدمة. 

وھذا من شأنھ أن یخلق میزة تنافسیة مستدامة للمنظمة في حال تبنت أفضل التقنیات الحدیثة المالئمة 

  .لعملھا

ریبیة متخصصة لألفراد العاملین تتیح لھم تطویر مھاراتھم ومعارفھم وإكسابھم توفیر دورات تد ·

  .معارف جدیدة تعزز من خبراتھم الحالیة وتسھم في رفد ذاكرة المنظمة بالخبرة والمھارة في العمل

تعزیز ثقافة الجودة في عمل القطاعات البلدیة من خالل االطالع على تجارب المنظمات الرائدة   ·

ً ومحاولة نشر ھذه الثقافة في كل أجزاء المنظمةوالن   .اجحة ومحاولة االستفادة منھا میدانیا

إن تحقیق الجودة وإشاعة ثقافتھا في المنظمة أمر مرھون بتشجیع اإلدارة العلیا لھذه الثقافة وتوفیر  ·

لعاملین في الظروف المادیة والمعنویة الالزمة لنشرھا، كما أن الجودة مسؤولیة جمیع األفراد ا
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المنظمة،  لذا البد من تعزیزھا في القطاعات البلدیة فكل شخص فیھا معني بتحقیق جودة ما تقدمھ 

  .من خدمات وعلیھ البد من رفع شعار الجودة مسؤولیة الجمیع

إّن تحقیق الجودة ونشر ثقافتھا یتطلب اللجوء إلى تشكیل فرق جماعیة في المنظمة تتولى إنجاز    ·

وظیفیة التي من شأنھا تحسین األداء في المنظمة، وذلك من خالل وجود إطار عام في المھام ال

  .القطاعات البلدیة یشجع على تشكیل فرق العمل إلنجاز المھام الوظیفیة في المنظمة

   .دعم العمل الجماعي من خالل تشكیل فرق عمل للمھام المتخصصة  ·

وضع لوائح لدعم وتحفیز ومكافأة العاملین المبدعین، إضافة إلى ربط الترقیات والعالوات بالكفاءة  ·

  .والتمیز والخبرة وعدم قصرھا على األقدمیة

نشر الوعي لدى العاملین في البلدیات بأھمیة التحول نحو العمل اإللكتروني واألثر اإلیجابي  ·

   .مفتوحة بین العاملین واإلدارةلتطبیقھا من خالل ورش عمل ولقاءات 

إعادة ھیكلة وحدات تكنولوجیا المعلومات في البلدیات ومراجعة الھیكل التنظیمي لھا ومدى  ·

   .مالءمتھ ومساھمتھ في عملیة التحول نحو العمل اإللكتروني

ره في التوجھ نحو تطویر التطبیق الخاص بالھواتف الذكیة بحیث یلبي جمیع الخدمات، وإبراز دو ·

  .إنجاز المعامالت بسرعة

للتحول إلى بلدیات الكترونیة بما یتوافق مع تھیئة البنیة التحتیة التقنیة والمعلوماتیة الالزمة ·

  .متطلبات التكامل مع الحكومة اإللكترونیة

سن القوانین واللوائح والتشریعات والتي تدعم التحول للبلدیات اإللكترونیة، وضمان أمن وسریة  ·

  .لتعامالت الحكومیة اإللكترونیةا
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تعزیز المفاھیم اإلداریة المرتبطة بالشفافیة وتوفیر بیئة تنظیمیة داعمة للتحسین المستمر، لزیادة  ·

َّغییرات البیئیة والحتیاجات مجتمعھا الداخلي  قدرة البلدیة على االستجابة السریعة والفعالة للت

  .والخارجي

خصصین في كافة المجاالت وزیادة عددھم بشكل كیفي لتحقیق االستفادة االعتماد على الفنیین المت ·

  .الكلیة وتقدیم خدمات متمیزة
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  رفع الطاقة االستیعابیة لبعض الجامعات األردنیة
 

الطاقة االستیعابیة العامة في جامعة  رفع مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا
  الیرموك وجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة وجامعة آل البیت.

ووافق المجلس خالل جلستھ التي عقدھا الیوم االربعاء برئاسة الدكتور بشیر الزعبي، على االعتماد 
  الخاص لتخصص ماجستیر الھندسة الجیوتقنیة في الجامعة األردنیة.

  مجلس على االعتماد الخاص لتخصص ماجستیر التسویق اإللكتروني في جامعة مؤتة.كما وافق ال
ووافق على استمراریة االعتماد الخاص وتخفیض الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص بكالوریوس 
الصیدلة، واستمراریة االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس دكتور الصیدلة وماجستیر الصیدلة، 

  تخصص دكتوراه الصیدلة في جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة.واالعتماد الخاص ل
ووافق المجلس على استمراریة االعتماد الخاص وتثبیت الطاقة االستیعابیة لتخصص بكالوریوس 
ھندسة البرمجیات، وتخفیض الطاقة االستیعابیة لتخصص بكالوریوس علم الحاسوب ولتخصص 

  امعة الزیتونة األردنیة.بكالوریوس نظم معلومات حاسوبیة في ج
كما وافق على رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص بكالوریوس ھندسة الحاسوب، ورفع الطاقة 
االستیعابیة لتخصص بكالوریوس ھندسة أمن الشبكات والمعلومات في جامعة األمیرة سمیة 

  للتكنولوجیا.
اء، وبكالوریوس الریاضیات في ووافق على االعتماد الخاص األولي لتخصص بكالوریوس الكیمی

  جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة.
ووافق المجلس استمراریة االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس إدارة المخاطر، في الجامعة 
األمیركیة في مأدبا، واالعتماد الخاص األولي لتخصص بكالوریوس الھندسة المدنیة في الكلیة 

  الجامعیة العربیة للتكنولوجیا.
ا وافق على االعتماد الخاص وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص دبلوم متوسط التمریض كم

المشارك، ودبلوم متوسط المختبرات الطبیة في كلیة المجتمع االسالمي الجامعیة المتوسطة وفق بترا 
.  

وسط واجل المجلس البت في االعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط مختبرات األسنان ودبلوم مت
السجل الطبي، ودبلوم متوسط التمریض المشارك، ودبلوم متوسط أمن المعلومات والشبكات، ودبلوم 

  متوسط المختبرات الطبیة، ودبلوم متوسط الصیدلة في كلیة تدریب عمان الجامعیة المتوسطة.
ووافق المجلس على االعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط التجمیل، ودبلوم متوسط المحاسبة، 
واالعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط ادارة األعمال، ودبلوم متوسط السكرتاریا التنفیذیة في 

 كلیة تدریب عمان الجامعیة المتوسطة.

 شؤون جامعیة ومحلیة

  1/الرأي ص:3سبیل ص:/النیوزالمدینة 
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  ارتـفــاع الحـدود الدنـیـا لمعدل قـبــول الطــــب
  

ّع وزیر التربیة والتعلیم العالي الدكتور ولید المعاني بأن ترتفع الحدود الدنیا للقبول في تخصص  توق
  الطب ما بین عالمة وعالمة ونصف، وذلك حسب احد النواب.

، وتشیر التوقعات الى ان مجلس التعلیم العالي سیعقد جلسة عاجلة بعد اعالن نتائج الدورة التكمیلیة
لتحدید اعداد المقبولین بالجامعات االردنیة، حیث ستتم زیادة االعداد عن مثیلتھا للعام الماضي، بكافة 
التخصصات، مثلما سیتم احتساب اعداد المقبولین على الدورة الشتویة المتوقع تخرجھم واضافتھم 

  للطلبة المرشحین للقبول على الدورة الصیفیة.
ابتداء من یوم االثنین المقبل، التخصصات الجامعیة التي یریدون ویحسم طلبة الثانویة العامة 

االلتحاق بھا، في اطار القبول الموحد، وذلك بعد یومین من اعالن نتائج الدورة التكمیلیة المقرر 
   االعالن عنھا السبت.

  6ص:الدستور 
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  االثنین المقبل” يتكمیلیة التوجیھ“بدء استقبال طلبات القبول الموحد لـ 
  

  
تبدأ وحدة تنسیق القبول الموحد صباح االثتین المقبل باستقبال طلبات االلتحاق االلكترونیة للطلبة 

،وحتى  2019/2020الناجحین في الدورة التكمیلیة في امتحان شھادة الثانویة العامة األردنیة للعام 
ً من یوم األربعـاء المقبل ،وذلك من خالل الموقع االلكتروني للوحدة ، وھو  الساعة الثانیـة عشرة لیال

 :www.admhec.gov.jo   
  ومن المتوقع اعالن قائمة القبول الموحد منتصف الشھر المقبل .

ومن المتوقع ان یحدد مجلس التعلیم العالي االسبوع المقبل عدد المقاعد المقرر قبولھا في الجامعات 
  الرسمیة ضمن قائمة القبول الموحد .

% فأكثر في الدورة التكمیلیة 65یقوم الطالب األردني (الحاصل على معدل وتبدأ عملیة التقدیم بان 
فقط) والذي لم یتقدم بطلب التحاق للقبول الموحد على الدورة العامة، بدفع رسم تقدیم طلب االلتحاق 

خدمة تسدید الفواتیر من “للجامعات األردنیة الرسمیة، باستخدام آلیة الدفع االلكتروني عن طریق 
)، وبعد ذلك سیتم إرسال رسالة نصیة إلى رقم eFAWATEERcom” (المركزي األردنيالبنك 

) الضروریان Password) والرمز السري (UserIDھاتف الطالب تحتوي على رمز المستخدم (
للدخول الى برمجیة تقدیم طلب االلتحاق، وھذه الخدمة متوفرة من خالل قنوات الدفع التي تطبق 

, ونذكر من أھمھا: مكاتب البرید األردني المنتشرة في كافة أنحاء )eFAWATEERcomخدمة (
المملكة, الحساب البنكي الشخصي على االنترنت, فروع البنوك األردنیة و أجھزة الصراف اآللي 
التابعة لھا, نقاط البیع في السیفوي وكارفور, محالت الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على قنوات 

  آلیة شراء طلب االلتحاق الرجاء زیارة الموقع اإللكتروني للوحدة).الدفع المعتمدة, و
ً للدورة العامة، وتقدم أیضا للدورة التكمیلیة، فیقوم  وإذا كان الطالب قد تقدم بطلب التحاق سابقا

) بالدخول إلى Password، الرمز السري  UserIDباستخدام نفس البیانات السابقة (رمز المستخدم 
  وتعدیل الخیارات.طلب االلتحاق 

  
ودعت وحدة تنسیق القبول الموحد الطلبة الى الدخول للموقع االلكتروني، بھدف االطالع على  

أقسامھ وصفحاتھ مثل: البیانات التفصیلیة للتخصصات المتاحة في الجامعات األردنیة الرسمیة، 
ة شراء طلب االلتحاق, وشروط االلتحاق بھا، ورسومھا، السیاسة العامة للقبول في الجامعات, آلی

 ،ً ً إلى األسئلة األكثر تكرارا ودلیل تقدیم طلب االلتحاق، نصائح و إرشادات للطلبة المتقدمین إضافة
ومعدالت القبول التنافسي لألعوام الخمس السابقة، وذلك لالستفادة من ھذه المعلومات، ومساعدتھم 

  في تقدیم طلب االلتحاق اإللكتروني.
لطلبة الناجحین في الدورة التكمیلیة إجراء أي تعدیل في طلب االلتحاق (الخیارات واكدت انھ یمكن ل 

ً) الدخول للبرمجیة في أي وقت، وعلى مدار الساعة خالل الفترة المحددة لعملیة تقدیم  المخزنة سابقا
  طلبات االلتحاق.

لمكرمات الملكیة السامیة كما اكدت على الطلبة الناجحین في الدورة التكمیلیة والمستفیدین من إحدى ا 
المنصوص علیھا في أسس القبول ضرورة تقدیم طلب لوحدة تنسیق القبول الموحد حتى یتمكن 

  الطالب من االستفادة من المكرمات الملكیة السامیة.
ً من المكرمة الملكیة السامیة ألبناء العشائر في مدارس  وبنبھت انھ في حال كان الطالب مستفیدا

ً) أو أوائل المحافظات و أوائل األلویة البادیة األردن یة والمدارس ذات الظروف الخاصة (األقل حظا
ً، فإنھ یفقد حقھ في  وقام بتقدیم طلب قبول جدید خالل ھذه الفترة أو التعدیل على طلبھ المدخل سابقا
المنافسة على المقاعد المخصصة لھذه المكرمة والمقاعد المخصصة ألوائل المحافظات وألوائل 

  االلویة.

  الكترونيالغد 
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استقواء على صالحیات مجلس التعلیم العالي بالقبوالت الجامعیة ووزیر التعلیم السابق یوضح  
  لسرایا

  
أكد مصدر مطلع في وزارة التعلیم العالي ان ھناك حقائق غیر مكشوفة  طیلة العامین الماضیین في 
اروقة وزارة التعلیم العالي ؛ تمثلت بقررات استثنائیة لقبول طلبة الطب البشري ضمن ما سمي 

ً (من بینھا مقعد طب سنة تحضیریة) (بقائمة القھر)  ، وتالھا  قرارات تخصیص ست مقاعد سنویا
ألبناء العاملین في المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجیا باالستناد الى مادة في نظام الخدمة المدنیة ال 

  عالقة لھا بالقبوالت الجامعیة .
  

ة جاءت اثر بعض القرارات واضاف المصدر في تصریحات لـ"سرایا" انھ ھذه الوقائع المؤلم
ً الى ان ھذه  ً خالل العامین الماضیین ، الفتا ً واسعا المتعلقة بالقبول الموحد و التي أثارت جدال
ً آلیة  لّسن القرارات في التعلیم العالي من خالل إصدار تفویض مجلس التعلیم  القرارات رشحت نتیجة

  سرایا أن تحصل على نسخة منھ.العالي لــ(الوزیر) كما یشیر الكتاب الذي استطاعت 
  

وأوضح أّن ھذا التفویض یؤكد على أّن مجلس التعلیم العالي صاحب الوالیة العامة في سن 
التشریعات واألنظمة والقرارات الناظمة لقطاع التعلیم العالي ، تم تقزیمھ وتنحیتھ وتم اختزال 

  واقتصارھا في الوزیر آنذاك .السلطات الممنوحة لھ بموجب قانون التعلیم العالي والجامعات 
  

وتابع المصدر حدیثھ لسرایا :"أن الكتاب الذي أصدره (الوزیر األسبق د. عادل الطویسي) والذي 
خاطب فیھ أمین عام الوزارة  یُعلمھ فیھ بأّن مجلس التعلیم العالي اتخذ في جلستھ الحادیة والعشرین 

العلمي بمعالجة قراره المتضمن "تفویض  وزیر التعلیم العالي والبحث  28/8/2018المنعقدة بتاریخ 
أیة حاالت تنشأ وتتطلب إتخاذ قرارات "عاجلة" بشأن عملیة القبول الموحد و"أیة" قضایا تتعلق 

  بقبول الطلبة في الجامعات األردنیة! " .
  

وتساءل : ماذا یّفسر ذلك غیر أنھ إذعان واضح ورضوخ من األعضاء واستقواء علیھم من الوزیر 
ة لھم ، لماذا ینزاح مجلس كامل عن سّدة الحاكمیة الممنوحة لھ االسبق بسحب صالحیاتھم الممنوح

أصالً ، وتعطى مثل ھذه الصالحیات األساسیة للوزیر لیقوم بإصدار قرارات تتعلق بالقبول الجامعي 
  والقبول الموحد  .

  
كما واضاف المصدر انھ بعد الكشف عن ھذا التفویض الجائر یوجب حق االعتراض أمام الوزیر 

الدكتور ولید المعاني للكشف عن جمیع القرارات التي اتخذت بموجب ھذا التفویض خالل  الحالي
  العامین الماضیین في عھد الوزیر األسبق واألمین العام .

   
  

بدوره قال وزیر التعلیم العالي األسبق الدكتور عادل الطویسي في تصریحات لـ"سرایا" ان ھذا 
وحد ولیس مرتبط بعھده فقط  و تم منحھ لجمیع الوزراء الذین التفویض یتم اتخاذه بكل دورة قبول م

. ً   سبقوه كون ھناك حاالت مفاجأة تحدث أثناء فترة القبول الموحد یتطلب معالجتھا فورا
  

واوضح انھ بحال لم یكن للوزیر تفویض اثناء فترة القبول الموحد سیضطر مجلس التعلیم العالي 
ً : اذا المجلس التعلیم العالي الحالي یرى ان االجتماع بشكل یومي طیلة فترة الق بول الموحد ، قائال

  سرایا
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ھناك استقواًءا على صالحیتھ اثر ھذا التفویض ،علیھ التوقف عن منح التفویض للوزیر الحالي 
  ولجمیع الوزراء القادمین. 

  
ً البناء العاملین في المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجی ا ،أكد وعن قرار تخصیص ست مقاعد سنویا

الطویسي ان ھذا القرار لم یتم اتخاذه وفق التفویض آنذاك ؛ انما مجلس التعلیم العالي قام بالموافقة 
  علیھ بعدما جاء من المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجیا وتم تحویلھ الى جلسة أكادیمیة مشتركة  .

  
المجلس االعلى الحصول على وأضاف ان اللجنة القانونیة المشتركة بذلك الوقت أوصت بأنھ من حق 

ً انھ تم الموافقة على منح المجلس ( ) 6ھذه المقاعد كونھ داعم بشكل فعال لمجال البحث العلمي ، مبینا
  مقاعد ومن بینھم مقعد مخصص للطب .

  
) جاءت وفق تنسیب من القوات 10وختم الطویسي بحدیثھ لـ"سرایا" :"وبالنسبة  لقائمة الطب الـ(

  بعدھا ان ھناك اشكالیة بالقائمة  وتم الغاءھا على الفور".المسلحة لیتبین 
  



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

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

QF-DMPR-02.01 
20 

  
  

  
  

  الجامعات وجدلیة التشكیالت
  

  د. حسن المومني
  

رعیتھا ، سلطتھا وسبب وجودھا ، من خالل قدرتھا على تنظیم الدولة ھي كیان تنظیمي تستمد ش
الشأن المجتمعي بما یخدم الصالح العام والدولة المدنیة المستقرة تقوم على المعرفة الناتجة عن نظام 
تعلیمي فعال اضافة إلى المساواة أمام القانون حیث أن ھنالك اجماع فكري على أن التعلیم وسیادة 

لى خلق مجتمعات ودول مستقرة . أن التعلیم والقانون ھما معرفة تنتجھا دور العلم القانون یودیان إ
ً في بناء وتطور ال ً مھما ورئیسیا دولة المؤسسیة القائمة والتعلم وبخاصة الجامعات التي تلعب دورا

على تكافؤ الفرص ، التنافس الحر، والجدارة كمعیار في انتاج النخب القادرة على ادارة الشأن العام 
  والخاص .

  
ونحن ھنا في األردن ومنذ التأسیس استطعنا بناء نظام تعلیمي وطني فعال تضمن إنشاء الكثیر من 

ردنیة وطنیة ممیزة ساھمت في بناء األردن ولھا الجامعات التي نفتخر بھا والتي أنتجت خبرات أ
  سمعة إقلیمیة ودولیة مرموقة .

  
لكن المتتبع لما یجري في السنوات األخیرة في جامعاتنا العزیزة وبخاصة مسألة التعینات 
والتشكیالت األكادیمیة یدفعنا للتساؤل عن ماھیة المعاییر التي تتحكم في مثل ھكذا تشكیالت. ھل ھي 

، المساواة . أم كثرة التجاوزات والعالقات الشخصیة ، االبتزاز أو المدیح االعالمي الزائف  الجدارة
  والتملق من أصحاب القرار في ھذه الجامعات أو من یضغط علیھم .

  
باعتقادي أن ھذه الممارسات السلبیة قد أدت إلى تھمیش العمل المؤسسي والغاء دوره وأصبحت 

وللمرء أن یتخیل حال العلم والمجتمع والدولة عندما تدار مؤسساتنا الشللیة ھي المعیار. لذلك 
األكادیمیة من قبل تعینات وتشكیالت باروشوتیة قائمة على االستجابة للضغوط والمحاصصة أو 
جوائز للترضیة أو رد معروف لمدیح اعالمي زائف لصناع القرار لھذه المؤسسات . لذلك فإن 

ً بھذه المؤسسات.المنطق االصالحي یتطلب أن یك ً خاصا ً اصالحیا   ون ھنالك ربیعا
  

  عمون
  

 مقاالت
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  حقیقة القول في التعلیم العالي
  

  أد مصطفى محمد عیروط
  

بناء على كتاب ھیئة  26/8/2019والبحث العلمي بتاریخ   التعمیم الصادر من وزارة التعلیم العالي   
الموجھ إلى رؤساء الجامعات بحیث تتضمن اعالنات  20/8/2018تاریخ  ١/١٧١٨االعتماد رقم 

التعیین ألعضاء ھیئة التدریس بالسماح لحملة الدكتوراه التقدم بغض النظر عن الجامعھ التي تخرج 
یف االداریین ووقف االبتعاث في التخصصات التي یوجد بھا منھا  ووقف العمل اإلضافي وعدم تكل

دكتوراه من المتعطلین عن العمل وبصراحھ اوال)ھذا قرار وطني بامتیاز النھ توجیھ للجامعات بفتح 
الباب للناس للتقدم للتعیین وھو إحقاق للحق وإعطاء فرصة عادلھ للناس ولكن التعیین تقوم بھ اللجان 

حسب قانون الجامعھ وانظمتھا وال یجبر أحد الجامعات ولھا الحق في اختیار  المختصة في الجامعات
من ترید ثانیا )ھذا القرار وطني بامتیاز وال یجوز التحول من النقد البناء إلى القاء البعض كالما على 
عواھنھ في امر غیر مستساغ  وال یجوز ألحد اتھام أحد بأنھ عبث شخصي أو عبث الحكومھ فوزیر 

لیم  العالي والبحث العلمي ضمن حكومھ تنفذ استراتیجیة وطنیة لتنمیة الموارد البشریھ والتي التع
  .یتابع تنفیذھا جاللة الملك ثالثا) 

  
نعم ھناك حملة دكتوراه من جامعات اردنیھ رسمیھ وخاصة تكلفوا مبالغ ھائلھ جراء حصولھم على 

ھلكوا من التعب   وھناك حملة دكتوراه من الدكتوراه  ولدیھم القدره والكفاءه ودرسوا بانتظام و
جامعات خارجیھ درسوا ولدیھم أیضا القدره والكفاءه  ویمكن لھؤالء التقدم للتعیین عند االعالن 
واللجان تقرر ولكن ال یعقل أن ھناك من یرفض تعیین خریجي جامعات اردنیھ عامھ وخاصة 

ھ علما  بأن ھناك خریجین من جامعات وتعطي أولویة لمن تخرج من جامعات اجنبیھ وخاصة غربی
خارجیھ أو اجنبیھ ال یعرفون لغة الشھادة التي تخرج منھا المتقدم وھنا یأتي دور اللجان المھنیھ 
كشف ھؤالء واستبعادھم وان االوان إلعادة النظر في كیفیة معادلة الشھادات بحیث یتضمن معرفة 

دثھ وھناك خریجین ذھبوا یوم المناقشھ في جامعات الخریج للغة الدولھ التي تخرج منھا كتابة ومحا
خارجیھ وھنا دور لجان التعیین في تحیید ھؤالء وھذا یتطلب الطلب من الجامعات ضرورة معادلة 

   .شھادات خریجي الخارج رابعا)
  

القرار وطني بامتیاز النھ یحل مشكلة المتعطلین والباحثین عن عمل وینھي احتكار عدم التعیین في 
ه وھي عرقلة تعیین وجوه جدیده للحفاظ على مصالح شخصیھ  خامسا )القرار وطني ظل ظاھر

بامتیاز  واعتقد بان أسر الجامعات لدیھا بعد وطني في التخلي عما یسمى إضافي أو التدریس من 
االداریین  أو التدریس في الصیفي في حالة أن تقوم كل الجامعات بعمل مشترك للتعیینات وبشكل 

یع سادسا) القرار وطني بامتیاز وسیساھم في حل مشكلة حملة الماجستیر والدكتوراه معلن وللجم
والوزاره على حق في ذلك ولكن ھناك البعض من یقاوم التغییر اإلیجابي من باب التحریض من 
البعض ومن باب الحفاظ على مكتسبات ولذلك اعتقد جازما بان مجالس األمناء علیھا دور كبیر في 

القرارات الوطنیھ واإلدارات الجامعیھ علیھا دور سرعة ودقة التنفیذ  وھذا ال یتعارض مع تنفیذ ھذه 
النوعیھ والجوده بل یعززھا  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في قراراتھا تنفذ االستراتیجیھ 

یر والتحدیث الوطنیة لتنمیة الموارد البشریھ ووزیرھا خبیر ولیس لھ أبعاد اال البعد الوطني والتطو
والتغییر اإلیجابي واإلنجاز وإضافة إنجازات على إنجازات وقصص نجاح في جامعاتنا وفي مسیرة 

  التعلیم العالي والبحث العلمي  حمى هللا الوطن والشعب في ظل جاللة الملك عبد هللا الثاني المعظم 
 

  9ص:األنباط 
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  السلط –عالم عبدالرحمن خلیفة  -
  
  جبل عمان –نعیمة سلیمان عبداهللا ایوب  -
  
  االشرفیة –نجدت كیورك موسیسیان  -
  
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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حالة من عدم الرضا تسود بین أوساط موظفي بلدیة جرش الكبرى لتأخر البلدیة في صرف 
المخصصات المالیة لقاء عملھم في مھرجان جرش الدورة الماضیة. موظفون قالوا لـ "زواریب" إن 

ة حصلوا على مستحقاتھم قبل زمالء لھم ممن عملوا مع اللجان التي تتبع إدارة المھرجان مباشر
  عطلة عید األضحى، فیما العاملون مع البلدیة لم یتقاضوا قرشا واحدا لغایة یوم أمس.

  
  

وردت لـ "زواریب" من قبل مواطنین على خدمات الفالیت في عمان، مشیرین إلى شكاوى عدیدة 
  وجود العدید من المواقف غیر المرخصة بعیدا عن أعین موظفي أمانة عمان الكبرى.

  
أمانة عمان الكبرى أعلنت أنھا لن تستقبل أي مراجع یرغب بدفع مستحقات مالیة لصندوق األمانة 
وذلك في إطار تحولھا اإللكتروني، مشیرة إلى أنھ أصبح بمقدور المواطنین الدفع عبر أنظمة "إي 

الئتمانیة، ومحافظ الموبایل )، والبطاقات البنكیة اwww.efawateercom.joفواتیركم" (
  االلكترونیة، وشركات الصرافة المعتمدة والحساب البنكي الشخصي، والبنوك.

  
برازیلیة في عمان ردت على عدد من المقاالت المكتوبة في الصحف الیومیة بتوزیع السفارة ال

تصریح صحفي حول حرائق األمازون متسائلة "لماذا یتم اعتبار حرائق األمازون في البرازیل 
بشكل حصري سببا في أزمة دولیة"، مشیرة في الوقت ذاتھ إلى أن تلك الحرائق ووفقا لوكالة ناسا 

  عاما الماضیة. 15عدالت المسجلة خالل تقع ضمن الم
  

بن شاكر. ومن المقرر تشھد عمان مطلع األسبوع إشھار مذكرات رئیس الوزراء السابق األمیر زید 
أن یحضر الحفل شخصیات عربیة وأردنیة من بینھا األمین العام األسبق لجامعة الدول العربیة عمرو 
موسى ورئیس الدیوان الملكي األسبق عدنان أبو عودة ووزیرا الخارجیة األسبقان عبد اإللھ الخطیب 

 ومروان القاسم وغیرھم.

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


