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 عبيدات يُهنّئ أسرة الجامعة األردنية بمناسبة عيد الفطر السعيد

 

ّدم رئيس الجامعة األردنيّة، الّدكتور نذير عبيدات، من الزمالء يتق -( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

 . أعضاء الهيئتين التّدريسيّة واإلداريّة، وأبنائه الطّلبة الِكرام، بالتّهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد

 

ك وفي هذا الّسياق، رفع عبيدات  باسم أسرة الجامعة األردنيّة إلى مقام حضرة صاحب الجاللة المل

عبد هللا الثّاني ابن الُحسين الُمعظّم وولّي عهده األمين أسمى آيات التّهنئة والتّبريك، متنمنّيًا أن يعيد هللا 

 . شهَر رمضان عليهما وعلى األّمة اإلسالميّة جمعاء، بالخير واليُمن والبركات

 

اعفًا، إذ يتزامن مع عودة وقال عبيدات في هذا الّصدد إّن العيد هذا العام يحمل في طيّاته فرًحا ُمض

الملك سالًما ُمعافًى إلى أرض الوطن بعد إجرائه عمليّة جراحيّة ناجحة في ألمانيا، كما إنّه العيد األّول 

منذ سنتين ال يضطّر فيه األردنيّون إلى التزام البيوت بسبب تداعيات جائحة كورونا، خاتًما كالمه 

 .أبنائهبتمنّي دوام التقّدم واالزدهار لألردن و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األردنيةأخبار 
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 يؤدي صالة عيد الفطر السعيد في مسجد الجامعة األردنيّة" عبيدات"

 

استقبل رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات عيد الفطر  -( أ ج أ)أخبار الجامعة األردني  

  .السعيد بأداء صالة العيد في مسجد الجامعة األردنية

 

 . واستمع عبيدات والمصلون إلى خطبة صالة العيد

 

وقّدم عبيدات التّهنئة بحلول العيد، متمنّيًا من هللا أن يعيده على األمتين العربية  واإلسالمية بالخير 

واليمن والبركات، وأن يُنعم على أردننا الحبيب باألمن واألمان والرخاء واالزدهار، في ظل القيادة 

 . مةالهاشمية الحكي

 

كما أقدم عبيدات على تهنئة المصلين بقدوم هذا اليوم المبارك، ُمعربًا عن سعادته لمشاركتهم فرحة 

العيد، مؤّكًدا أن األعياد فرصة للتسامح والعفو وصلة األرحام والبر واإلحسان إلى الفقراء 

 .والمساكين، وعلى أهّميّة استكمال عمل الخير بعد انقضاء شهر رمضان الفضيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أخبار األردنية
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 رئيس الجامعة األردنية يُهنّئ أسرة الجامعة واألردنيين بعيد الُعّمال

 

هنأ رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات أسرة الجامعة  -(أ ج أ) أخبار الجامعة األردنية 

لوطن في مختلف المواقع بمناسبة عيد بجميع كوادرها اإلدارية والتدريسية، وجميع العاملين في ا

 .العمال الذي يُصادف يوم األحد األّول من أيّار

 

 

مشاعرنا تفيض اعتزازا وتقديرا بالعاملين وأدوارهم الكبيرة في "وقال عبيدات في هذه المناسبة 

 ".مختلف مواقعهم، ودورهم الطليعي بُناةً للوطن يشيّدون صروحه

 

 

تقدير ال تكفي حجم عطاء الُعّمال الوافر في مختلف القطاعات، فهُم  وأضاف أن أيّة كلمة شكر أو

 .أساس النجاح ومحقّقو اإلنجاز ونهضة األمم

 

 

ودعا عبيدات من هللا أن يُمّد الوطن بالعافية على الّدوام في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن يظلَّ 

 .ل بالنهار خدمة لوطنهم العزيزاألردن منارة عز ووفاء لكافة أبنائه الذين يصلون اللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أخبار األردنية



 الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                
 األردن 44203عمأن  ( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

6 | P a g e 

 

 

 

 

 "موهبتي"الجامعة األردنية ومنّصة باز تطلقان مسابقة 

 

بالشراكة مع منصة باز، أّول منصة عربية للتواصل " موهبتي"أطلقت الجامعة األردنية مسابقة 

 .ألردنية ودعمهااالجتماعي، وذلك الكتشاف ودعم مواهب طلبة الجامعة ا

 

تأتي هذه المسابقة ضمن سياق : "وفي هذا الصدد قال الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة األردنية

اهتمامنا األّول المتمثّل بدعم طلبتنا وتنمية قدراتهم وإعدادهم لسوق العمل، واستكشاف المواهب 

ا مع منصة باز تتقاطع مع رؤيتنا من هذا المنطلق وجدنا أن شراكتن: "وأضاف عبيدات" الكامنة لديهم

وسعينا نحو خلق بيئة نشطة لطلبتنا تدفعهم ألن يكونوا فاعلين وقادرين على تقديم أنفسهم للمجتمع 

 ".الطالبي والمجتمع األردني والعربي

  

. منصة باز من جهتها أّكدت على أهمية هذه الفعالية التي تعد األولى من نوعها في الجامعات األردنية

ا بشراكتنا مع : "حديثه عن الموضوع قال مصعب الشرايري الرئيس التنفيذي لباز وفي فخورون جّدً

أم الجامعات األردنية في هذا الحدث الضخم الذي ترى فيه المنصة فرصة كبيرة لدعم المجتمع 

ة تسعى باز إلى خلق بيئ: "كما علّق" الطالبي وتعريفه بمنصة عربية تفهم احتياجاته وتلبي رغباته

وقررنا أن تكون انطالقتنا . آمنة تحاكي المجتمعات العربية غير المخدومة، ال سيما مجتمع الطالب

من الجامعة األردنية لعراقتها وسمعتها على المستويين المحلي واإلقليمي، وكذلك لما ُعرف عن 

 ".طلبتها بتبني بشيوع ثقافة المشاركة والتطوع بينهم

  

مهند مبيضين عميد شؤون الطلبة على أهمية هذه الشراكة التي جاءت في سياق متصل أكد الدكتور 

لتحاكي حاجات ورغبات الطلبة بضرورة إيجاد متنفس ابداعي لهم يعنى بتشجيع وصقل المواهب 

هذه المسابقة ستشكل قفزة نوعية في طبيعة : "كما شدد مبيضين على دور الريادي لهذه المسابقة قائالً 

 ".ما نأمل أن تعمم تجربة الجامعة األردنية على باقي الجامعاتالمسابقات الجامعية ك

 

فئة تشمل دعم جميع  45تعد مسابقة موهبتي األولى من نوعها من حيث التنوع والزخم، فهي تضم 

المواهب التي يمتلكها الطالب، وتدمج في طريقة اختيار الفائزين بها بين نموذجين يكمالن بعضهما؛ 

ليكون الرأي العام عاماًل في اختيار المتأهلين، ورأي لجان التحكيم المختصة تصويت الطالب أنفسهم 

 .لتقييم المواهب على أسس احترافية

 

وفي هذا السياق أعربت الدكتورة دانا قاقيش مساعد عميد شؤون الطلبة لشؤون الثقافية والمبادرات 

نشاطات الالمنهجية للطلبة، لطالما دعمت العمادة ال: "عن حماسها للشراكة مع منصة باز قائلة

واهتمت بقدراتهم واهتماماتهم وكل ما يمكن أن يُسهم في تطويرهم، خاصة عندما يتعلق األمر 

تعتبر المسابقة تطبيقًا للمعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين : وأضافت قاقيش". بالمواهب الفردية

تي تدمج بين الحفاظ على هويته كطالب، ال" موهبتي"هنا تماًما تكمن أهمية مسابقة . العام والخاص

وتشجعه في الوقت ذاته في مسابقة إبداعية تسمح له أن يُظهر قدراته للحيز العام ليس فقط على 

 ".مستوى الجامعة وانما الى المجتمع المحلي والعربي والعالمي

     أخبار األردنية
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اًرا أردنيًا موزعة ألف دين 43للطالب جوائز نقدية يصل مجموعها إلى قرابة " موهبتي"تقدم مسابقة 

فائزين عن كل فئة، إضافة إلى جوائز عينية في صميم مجال كل موهبة مختصة بعينها؛ بكل  3على 

فئة، مثل التقدم إلى موسوعة جينيس إلنجاز أكبر مخطوطة عربية، وإعطاء الطالب فرصةً للتواصل 

رياضي، باإلضافة إلى تنفيذ مع نماذج حققت نجاًحا وشهرة على المستوى العربي في مجال التعليق ال

عمل مسرحي متكامل ورحلة مختصة بالتصوير تشمل مواقع سياحية أردنية، هذا إلى جانب تنفيذ 

 .عمل مسرحي متكامل وطباعة ونشر دواوين شعرية وغيرها

 

  

شراكتنا مع : "وفي تعليقه على الشراكة قال ظافر عبد الحق، مدير تطوير األعمال في منصة باز

األردنية وحدها تكفي أن نقول أنّنا قطعنا شوطًا كبيًرا باتجاه تحقيق رؤيتنا المتلخصة بأن الجامعة 

لم تكن هذه المسابقة : "وأضاف" تكون باز أكبر تجمع للمجتمعات العربية على الفضاء اإللكتروني

استشراف لتقام لوال الرؤية المعاصرة للجامعة األردنية المواكبة للتغيرات في القطاع التعليمي و

هذه الرؤية تتشارك فيها منصة باز والجامعة األردنية تُعد باعتقادي حجر األساس الذي . المستقبل

 ".سمح لمثل هذه الشراكة أن ترى النور اليوم

 

  

الذي سيُعلن عن الفائزين فيه سيقام في التاسع والعشرين " موهبتي"يُذكر أن الحفل الختامي لمسابقة 

 .ضخم داخل الحرم الجامعي من أيار، مايو في حدث
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 طلبة الجامعات لم يستهتروا بمخاطر كورونا: دراسة

 

كشفت دراسة علمية قام بها فريق من الباحثين في الجامعة األردنية والهاشمية، أنَّ من بين اآلثار 

لبة الجامعات األردنية، هو تعزيز الِرقابة النَّاجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد على ط

 .الذاتية لديهم، وتعديل العادات الصحية، وتناول الغذاء الصحي، والتكافل االقتصادي

 

وكشفت الدِّراسة التي شارك بإعدادها الوزير األسبق الدكتور عبد هللا عويدات من الجامعة األردنية 

الشورطي من الجامعة الهاشمية و جامعة جدارا ، وعميد سابقا وعمان العربية حاليا ، والدكتور يزيد 

شؤون الطَّلبة األسبق في الجامعة األردنية الدكتور محمد الِزيود، وانجزت الدراسة بدعم من 

موؤسسة عبد الحميد شومان عن ارتفاع تقدير طلبة الجامعات للقائمين على الِرعاية االجتماعية 

 .والصحية في األردن بشكل كبير

 

اآلثار الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا على طلبة :"فت الدراسة التي حملت عنوانوهد

هذه اآلثار باستخدام المنهج الوصفي ، إلى الكشف عن "الجامعات األردنية من وجهة نظرهم أنفسهم

المسحي المعتمد على اإلستبانة والتي تم تطويرها والتحقق من صدقها وثباتها لجمع البيانات من عينة 

طالبًا وطالبة تم أخذها بالطريقة الطبقية العشوائية من  362الدراسة والتي بلغت ثالثة آالف و

وبينت الدراسة . طالب من الجامعات األردنية كافة 245ألف و 536المجتمع الكلي للدراسة والبالغ 

التي نشرت حديثا في مجلة أميركية، أن اآلثار النفسية كانت جلية على الطلبة من حيث الشعور 

بالخوف على أفراد األسرة جراء انتشار الفيروس والتخلي عن عالقاتهم الحميمة مع أفراد أسرهم 

نفسية من بينها، الخوف، والقلق، والتوتر، واإلحباط، وذلك خوفا من العدوى ومعاناتهم من مشكالت 

 .وفق ما أوردته وكالة بترا

 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطلبة لم يستهتروا بالمخاطر النفسية للفيروس ولم يهزموا أمامه، بل 

الذاتية،  كانت لديهم مقدرة على التكيف اإليجابي مع آثاره النفسية من خالل طرق متنوعة كالرقابة

وتعديل العادات الصحية، واستخدام المعقمات، وتناول الغذاء الصحي الذي يقوي المناعة، واتخاذ 

 .اإلجراءات الوقائية، وممارسة التباعد االجتماعي

 

وكشفت الدراسة عن تقدير طلبة الجامعات للعاملين في الخدمات االجتماعية والصحية وتقليص 

مع أفراد األسرة والشعور بالملل، والشك باآلخرين، والحذر منهم، التفاعل والتواصل االجتماعي 

والخوف من خطرهم الصحي المحتمل، والبعد واالنعزال عنهم، وتقليل العالقة والتفاعل معهم، 

وضعف الثقة في وسائل التواصل االجتماعي، وزيادة السهر، وزيادة المهارات التواصلية 

، وتقوية الروابط األسرية، وارتفاع مستوى الضبط األسري، والتكنولوجية، واالشتياق لألصدقاء

والحذر من بعض األغذية، ودعم أواصر التعاون والتكافل والتسامح والتطوع االجتماعي، وزيادة 

وأشارت الدراسة إلى اآلثار االقتصادية للوباء على طلبة . استخدام وسائل التواصل االجتماعي

 رم نيوز     
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التكافل االقتصادي بين أبناء المجتمع وارتفاع اإلنتاجية أثناء فترة  الجامعات والتي تمثلت بزيادة في

الحجر الصحي وانتشار الفيروس ووجود استجابات اقتصادية كلها إيجابية بدرت عن الطلبة كرد فعل 

على فيروس كورونا تمثلت في ضبط اإلنفاق، وتقليل االستهالك، وزيادة اإلنتاج، وإدارة الوقت، 

 .ادي، والتبرع والعطاءوالتكافل االقتص

 

ولفتت الدِّراسة إلى اآلثار التعليمية على طلبة الجامعات والتي تمثلت بأنهم أصبحوا أكثر متابعة 

 .لمنصات التعلم اإللكتروني وتشكلت لديهم نزعة قوية لضرورة التحول نحو التعلم اإللكتروني

 

معات األردنية للتخفيف من حاالت وأوصت الدراسة الجامعات بإطالق برامج دعم نفسي لطلبة الجا

القلق والتوتر والخوف التي سيطرت على الطلبة جراء الوباء، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل 

لتأهيل الطلبة على التفاعل والتواصل االجتماعي في الظروف االستثنائية التي سادت وضرورة أن 

الدولة من خالل تجويد الخدمات المقدمة تتبنى الدولة برامج وطنية لبناء وتعزيز الثقة بمؤسسات 

 .للطلبة وأبناء المجتمع

 

وأطلقت عليه  3542وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في شهر كانون األول سنة 

، وتسبب الفيروس بأزمة اقتصادية عالمية منذ 3535آذار  44منظمة الصحة العالمية اسم جائحة في 

دولة مؤثًرا  456دى إلى إغالق معظم المدارس والكليات والجامعات في ما يسمى بالكساد العظيم، وأ

 .بالمئة من الطلبة في العالم 22بشكل سلبي على حوالي 

 

، واتخذت األردن حزمة 3535وسجل األردن أول حالة إصابة بالفيروس بداية شهر آذار من العام 

عام في محاولة منه للتخلص من  من االجراءات لمواجهة انتشار الفيروس فيها وفرضت حظر تجول

 .آثار كورونا مما أدى إلى إغالق النشاطات االقتصادية على نحو شبه تام
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 توجه لوقف االعتراف بجامعات غير أردنية

 

اًء على الماضي، قرر مجلس التعليم العالي مؤخراً، وبن( مارس)آذار ” الغد“تأكيدا لما انفردت بنشره 

تنسيب لجنة معادلة الشهادات غير األردنية، الموافقة على تعديل تعليمات وشروط الدراسة خارج 

األردن في الجامعات غير األردنية، على أن تطبق التعليمات الجديدة، اعتباراً من بداية العام الجامعي 

3535 /3530. 

 

االعتراف ببعض الجامعات غير ، عن توجه إلعادة النظر في ”الغد”وأكدت مصادر رسمية لـ

 .األردنية، بعد أن تبين للجنة االعتراف بأن خريجيها دون المستوى المطلوب

 

وفي تفاصيل قرار المجلس، فقد وافق على رفع الحد األدنى لمعدالت القبول في الثانوية العامة 

مملكة، اعتباراً من بداية األردنية، أو ما يعادلها لغايات االلتحاق بالجامعات غيـر األردنية خارج ال

 %. 55بدال من %  53العام الجامعي، لتصبح لتخصصي الطب وطب األسنان 

 

 55الهندسة والعمارة والصيدلة والطب البيطري، أصبح الحد األدنى وفق القرار : وفي تخصصات

، اما في باقي التخصصات، فتطبق عليها الحدود الدنيا لمعدالت القبول في % 73بدال من % 

 .الجامعات األردنية الرسمية

 

وبشأن مدد اإلقامة للدراسة في الجامعات غير االردنية، وافق المجلس على أن تكون فتـرة اإلقامة 

واالنتظام في بلد الدراسة، اعتبارا من العام الجامعي لدرجة البكالوريوس هي االنتظام واإلقامة طوال 

 .فترة الدراسة

 

فعلى الطالب االنتظام واإلقامة في بلد الدراسة لسنة ( كافة التخصصات)وفي درجة الماجستير 

شهور متصلة، أو  0أشهر، يمكن تجزئتها، بحيث ال تقل كل فترة إقامة عن  5دراسية واحدة بواقع 

 .فصل دراسي لحين إتمام مدة اإلقامة المطلوبة للتخصصات

 

 3واإلقامة في بلد الدراسة لـ، فعلى الطالب االنتظام (التخصصات كافة)وبشأن درجة الدكتوراه 

أشهر، لحين إتمام  0شهراً، يمكن تجزئتها بحيث ال تقل كل فترة إقامة عن  35فصول دراسية بواقع 

 .مدة اإلقامة المطلوبة لجميع التخصصات

 

الماضي، كشفت فيه عن أن المجلس ( مارس)، نشرت تقريرا في العاشر من آذار ”الغد“وكانت 

، 3545لسنة  4ليمات معادلة الشهادات غير االردنية وتعديالتها رقم يدرس توجها لتعديل تع

بخصوص مدد االقامة لطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس، ولرفع الحدود الدنيا لمعدالت دراسة 

 .الطلبة في الجامعات غير األردنية لمعادلتها

 الغد     
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لطلبة، جراء ما فرضته وشهدت فترة جائحة كورونا، تعديالت على مدد االقامة تسهيال على ا

 .الجائحة من ظروف، فضال عن تحول جامعات للتعليم عن بعد

 

حينها، إلى ان لجنة المعادلة بالوزارة، تدرس تقديم توصيات للمجلس برفع الحد ” الغد“وأشارت 

، والهندسة من % 53الى %  55االدنى لمعادلة شهادات خريجي كليات الطب وطب االسنان من 

لدرجة البكالوريس، بينما يرجح ان تصبح الحدود الدنيا لمعادلة الشهادات مساوية  % 55الى %  73

 .للحدود الدنيا للتخصصات في الجامعات األردنية

 

أال يقل معدل الطالب في الثانوية العامة “من التعليمات قبل قرار المجلس األخير ( 5)وتنص المادة 

%  75صصي الصيدلة ودكتور صيدلة، ولتخ%  73لتخصصي الطب وطب األسنان، و%  55عن 

 .لباقي التخصصات%  65لتخصصات الهندسة والتمريض والطب البيطري و

 

وتمنع تعليمات المعادلة المعمول بها حاليا، معادلة خريجي كليات الطب وطب االسنان من الجامعات 

، وفي % 55دون الـمعدالت ( التوجيهي)غير االردنية من نالوا في امتحان دراسة الثانوية العامة 

 %. 73التخصصات الهندسية دون الـ

 

ووفق المصادر، فالغاية من هذا القرار، تكمن في الحد من أعداد الطلبة الدارسين بالخارج في 

التخصصات الطبية والهندسية، في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين بالتخصصات الطبية، فضال 

قاعد الدراسة حاليا في تخصصي الطب وطب االسنان ألف طالب وطالبة على م 55عن وجود نحو 

 .بالجامعات االردنية وغير االردنية

 

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، صرح سابقا ان االردن ال يحتاج 

 .سنوات إلى خريجين في تخصصي الطب وطب األسنان 45لمدة 
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 شروط الدراسة خارج األردن من بداية العام الجامعي المقبلتعديل 

 

قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً، وبناًء على تنسيب لجنة معادلة الشهادات 

غير األردنية الموافقة على تعديل تعليمات وشروط الدراسة خارج األردن في الجامعات غير 

وفقاً  3530/  3535لتعليمات الجديدة اعتباراً من بداية العام الجامعي األردنية، على أن يتم تطبيق ا

 :لما يلي

 

الموافقة على رفع الحد األدنى لمعدالت القبول في الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها لغايات  -أ“

 االلتحاق بالجامعات غيـر األردنية خارج المملكة وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي

 :وعلى النحو اآلتي( 3535/3530)

 

 %(53: )الطب وطب األسنان• 

 %(55: )الهندسة والعمارة، والصيدلة، والطب البيطري• 

 تطبق عليها الحدود الدنيا لمعدالت القبول في الجامعات األردنية الرسمية:باقي التخصصات • 

 

سة على النحو اآلتي وذلك اعتباراً من الموافقة على أن تكون فتـرة اإلقامة واالنتظام في بلد الدرا -ب

 (:3535/3530)العام الجامعي 

 

 .االنتظام واإلقامة طول فترة الدراسة: درجة البكالوريوس -4

االنتظام واإلقامة في بلد الدراسة لمدة سنة دراسية واحدة (: كافة التخصصات)درجة الماجستير  -3

شهور متصلة أو فصل دراسي ( 0)رة إقامة عن أشهر يمكن تجزئتها بحيث ال تقل كل فت( 5)بواقع 

 .لحين إتمام مدة اإلقامة المطلوبة لجميع التخصصات

فصول دراسية ( 3)االنتظام واإلقامة في بلد الدراسة لمدة (: كافة التخصصات)درجة الدكتوراه  -5

مدة اإلقامة أشهر لحين إتمام ( 0)شهراً يمكن تجزئتها بحيث ال تقل كل فترة إقامة عن ( 35)بواقع 

 .المطلوبة لجميع التخصصات

 الغد     


