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 ب توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشتركالجامعة األردنية وشركة طقس العر

  

دير جامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات والموقع رئيس ال -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي أ

ة د كليالتنفيذي لشركة طقس العرب محمد الشاكر اليوم مذكرة تفاهم وتعاون مشترك، وذلك بحضور عمي

 ب.الزراعة الدكتور صفوان الشيا

 

لمجاالت ا، في وبموجب المذكرة، سيُصار إلى تطوير النشاطات التعاونية األكاديمية ذات االهتمام المشترك

ي، إلى ر المناخالتغيوالعلمية والبحثية والتدريبية، وتبادل الخبرات المتعلقة بعلوم المناخ و األرصاد الجوية 

ات لدراساحوث العلمية، والمساعدة في رسائل جانب التعاون في تطوير المساقات وإجراء الدراسات والب

ً من خالل ما يُسمى بـ )م  يذر( وهيويتيو العليا المتعلقة باألرصاد و المناخ والتغير المناخي وذلك أيضا

 الذراع الخاص المعني بالخدمات المناخية والتغير المناخي التابعة لطقس العرب.

 

اخي غير المنخ والتالبيانات والمراجع العلمية المتعلقة بالمناكما تتيح المذكرة إمكانية التعاون في توفير 

لتقديم  طرفينللباحثين، وتبادل الزيارات العلمية واألكاديمية، وعقد ورش عمل مشتركة، والتعاون بين ال

 اإلداريةويسية التوصيات الزراعية المناخية عبر أثير إذاعة الجامعة، وتسهيل مشاركة أعضاء الهيئة التدر

 طلبة في الدورات المتخصصة في مجاالت علوم األرصاد الجوية والتغير المناخي.وال

 

اخ المن وفي هذا الصدد، قال عبيدات إن شركة "طقس العرب" تعد من أكثر الشركات تطوًرا في مجاالت 

كة لشرايل اوتفع والتغير المناخي، مضيفًا أن مذكرة التفاهم جاءت بوصفها تجسيدًا لرؤية الجامعة في تعزيز

التغير  ة حولمع شركة طقس العرب من أجل تحقيق تعاون مثمر فيما يتعلق بإجراء البحوث العلمية المتمحور

 المناخي، وذلك لتبادل الخبرات واالطالع على آخر التطورات.

 

 ت وتحسينكفاءابدوره، أعرب الشاكرعن تقديره للجامعة األردنية لمساهمتها الكبيرة في رفد سوق العمل بال

ياق أتي في سلتي تواقع البحث العلمي والتطوير، وأضاف بأنه ُممتن اليوم بتوقيع هذه المذكرة مع الجامعة وا

عل مع ل والتفالتواصلرؤيته ورؤية الشركة الرامية إلى دعم الجامعة األردنية وكلياتها المختلفة، وتوفير آلية 

 لى كل ماعطلبة يها إلطالع الهيئة التدريسية والالشركة في مختلف مجاالت التعاون الممكنة، إضافة إلى سع

 هو جديد، خاصة فيما يختص  بالمناخ والتغير المناخي باإلضافة إلى ريادة األعمال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السبيل/األنباط / طلبة نيوز / أمن اف ام/  طقس العرب / أخبار األردنية

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 عالقات العامةالجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم وال                                
 األردن 11942( عمأن  962-6) 5300426كس: ( فا962-6) 5355028 – 5355000هاتف 

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

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

4 | P a g e 

 

 

 

 الجامعة األردنية تواصل مشاركتها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

 

دريسية، واصلت الجامعة األردنية، ممثلة بنخبة من أعضاء هيئتها الت –( أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ

ن لك ضممشاركتها في الندوات الُمدرجة على جدول أعمال وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذ

 مشاركة األردن ضيَف شرٍف على المعرض.

 

ناصر وبعنوان "بين طه حسين  وفي ورقة له، تحدث الدكتور محمد السعودي من كلية اآلداب ضمن جلسة

ه كتاب الدين األسد"، عن منهج ناصر الدين األسد التحليلي االستقصائي، وعن رد ه على طه حسين في

ؤك دًا في ملعاطفة، عن ا "مصادر الشعر الجاهلي"، الذي وصفه بالجميل والعقالني الُمت َكأ فيه على األدل ة بعيدًا

ٍ ب  ين القامتين كما أُشيع بين الن اس.هذا الصدد عدم وجود صراع شخصي 

 

ناس إلى ذ والولفت السعودي كذلك إلى أن  األسد قد قد م أدلة علمية وأعلى من لغة العقل، ودفع التالمي

ه على أستاذه وعميد اللغة العربي ة الكبير طه حس  ين.االجتهاد؛ حيث ضرب المثل بنفسه في رد ِّ

 

اوي، إمر الفأستاذ اللغة العربي ة في كلي ة اآلداب الدكتور عوعقب انتهائه، وفي الجلسة ذاتها، أشار  لى أن  ج 

صل ختالفا يلين احديثه منصب  على العالقة بين طه حسين وناصر الدين األسد، منطلقًا من أن  بين هذين الرج

اء أبية،  طبق كذلك من األمروحد االتفاق، واتفاقا يصل حد االختالف؛ فطه حسين كان رجاًل أنِّفًا وذا نفس شم 

تين، األولى من آلداب في ة كلية اعماد على األسد، الفتًا في هذا الص دد إلى االستقالة التي قد مها طه حسين مر 

اء غضبه من بعض القرارات السياسي ة.   الجامعة المصري ة، والثانية من وزارة المعارف جر 

 

ية صاحة عالفصيحة ن، إذ كالهما لجأ إلى لغة فوجاء الفجاوي أيًضا على ذكر الُمشتَرك اللغوي بين العَلَمي  

إذ ُعرف عن  نهما،موغلة في المعجمية استطاعا أن يوظ فاها في سياقاتها الدقيقة، كما لفت إلى مشترك آخر بي

تمث ل فارٍق ي د، معطه حسين، وبكلماته، أن ه كان "غاضبًا وُمغضبًا وساخًطا وُمسخًطا"، وكذا كان يحاول األس

رفة متى هل معى أن يأنس به من حوله من الن اس، األمر الذي نجح فيه أي ما نجاٍح، إذ كان يسفي أن ه سع

ل قط  في قولِّه إلى حد  السخط، حيث كان غضبه ُمقن نًا وكريمً   ا. يغضب األخير، لكن ه لم ينزِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أخبار األردنية

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 عالقات العامةالجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم وال                                
 األردن 11942( عمأن  962-6) 5300426كس: ( فا962-6) 5355028 – 5355000هاتف 

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

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

5 | P a g e 

 

 

 

 نرة للكتاب في دورته الرابعة والخمسيالشاعرة الدكتورة مها العتوم ضيف شرف في معرض القاه

 

لشاعرة ألردنية اااذ الدكتورة في قسم اللغة العربية في الجامعة شاركت األست -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

ين لمصريامها العتوم في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بأمسية شعرية مع مجموعة من الشعراء 

 راً كبيراً وتفاعالً مميزاً مع الحضور والشعراء والنقاد.واألردنيين، شهدت حضو

  

 

ديد من بالع وقدمت العتوم عدداً من قصائدها الجديدة والقديمة في األمسية الشعرية، فضال عن مشاركتها

 المشاركةولعرب فعاليات المعرض وتوقيع الكتب والدواوين الشعرية والروايات لعدد من الكتاب األردنيين وا

 في األمسيات الشعرية والنقدية.

  

 

 ا، وأسفلحالمهأالدواوين الشعرية مثل دوائر الطين، ونصفها ليلك، وأشبه  ويذكر أن العتوم لها العديد من

قدية لكتب الناا من النهر، وحياتي ذاكرة والكتابة نسيانها، ولها ديوان جديد تحت الطبع، كما أنها أصدرت عدد

، وكذلك بيةعرآخرها كتاب: أمجد ناصر وقصيدة النثر، ولها عدد من الكتب المترجمة من اإلنجليزية إلى ال

 .2022فازت مؤخراً بجائزة أنور سلمان لإلبداع الشعري 
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 تعمل لتدريس خمس موادها من خارج الجامعة” األردنية“

 

 

% من المواد 20قال رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات، إن الجامعة األردنية تعمل على تخصيص 

 ة لتدريسها من خارج الجامعة من قبل خبراء ومختصين.الدراسي

 

 

يوم الثالثاء، أن , ال2023وأضاف خالل مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 

 الجامعة األردنية تقدمت خالل العام الماضي في مختلف التصنيفات العالمية.

 في القبوالت الجامعية.وأشار عبيدات إلى ضرورة إعادة النظر 

 هال اخبار/مدار الساعة
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 في ندوة عقدتها الجامعة األردنية والجمعية األردنية للعلوم التربوية

 منتدون يستذكرون مناقب ومآثر الدكتور عبد السالم المجالي وفاء له

 

 

ن مواقف استذكر سياسيون ورجال دولة سابقون وأكاديميو –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي 

جاالت من في كتور عبد السالم المجالي، وما قدمه للوطوذكريات من تاريخ الراحل الكبير رحمه هللا  الد

 الطب والجيش والتعليم الجامعي والعمل السياسي.

 

 

ية ة األردنلجامعجاء ذلك خالل الندوة العلمية " لمسة وفاء" التي نظمها مركز الدراسات االستراتيجية في ا

ث تناول جالي، حيم الملراحل الد كتور عبد السالبالت عاون مع الجمعية األردنية للعلوم التربوية أمس،  وفاًء ل

 لبالد.اخدمة فيها المتحد ثون، على مدار جلستين، مناقب الفقيد الذي جمع بين العلم والعمل والسياسة و

 

 

 الطب الدكتور عبد الرؤوف الروابدة: عبد السالم المجالي قامة وطنية أبدعت في كل المجاالت؛ في

 كاديميا والعالقات اإلنسانيةوالعسكرية واإلدارة واأل

 

 

 

ية ستراتيجات االوقال دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة في الجلسة األولى التي ترأسها مدير مركز الدراس

ب ي الطالدكتور زيد عيادات "إن من الصعوبة بمكان اإلحاطة بقامة وطنية أبدعت في كل المجاالت: ف

ل كاخترقت  موليةقات اإلنسانية، فعبد السالم المجالي كان شخصية شوالعسكرية واإلدارة واألكاديميا والعال

 الميادين".

 

ه بجدية وتصورات رأيه كما بين أن ه عرف الفقيد شخصي ةً عسكري ةً ُمهابةً وقورةً جدي ةً قليلة االبتسام، يطرح

 يادي.ومباشرة لم تعتدها الوزارات آنذاك، كما بي ن دور المجالي التفاوضي والسياسي والق

 

 

 

  

كرةً فألردنية اامعة رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات: عبد الس الم المجالي قائد أكاديمي عاش الج

 وكبر معها واقعًا وتركها كبيرةً بحجم األردن  وأهله

 

  

، وإن ه ال يمكن لواحد مثله، حين يت بحجم  ن شخصي ةعحد ث وقال عبيدات إن  عبد الس الم المجالي قائد أكاديمي 

ء في إطار ل كل  شين يقوهذه القامة والقيمة الوطني ة العالية، وفي الش هر ذاته الذي غاب فيه عن هذه الد نيا، أ

جل يجعلك تذهب إلى مارقمي  جامد، فلغة األرقام باردة باهتة، والحديث ع قم ومابعد  ن أمثال هذا الر   ا قبله.لر 

 

 هال اخبار/مدار الساعةخبار/بترا/المدينة نيوز/وطنا نيوز/أردنية/هال األخبار أ
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ن جمال ولوونق ووأضاف أن  "الراحل كان قائدًا أكاديميًّا وهو يقل ب األوراق واألفكار باحثًا عن شكل ور

ردن  بحجم األ بيرةً كوطعم يروق له لهذه الجامعة، وقد عاش الجامعة األردنية فكرةً وكبر معها واقعًا، وتركها 

 وأهله، وتوفاه هللا وهي غالية عليه كواحدة أو واحد من بناته وأبنائه".

 

َح وهو يؤس س كلية بعد أخرى، مشد دًا على أن ه كان قائدًا  كل يات، س تلك الذ أس  إوبي ن عبيدات أن الفقيد َفرِّ

يًّا كذلك ا أكاديمائدً قا، وكان واستحدث أهم  البرامج في معظم كل ي ات الجامعة األردني ة، وبنى كوادرها وبرامجه

 حين شارك في وضع الت شريعات والقوانين الالزمة لضمان تعليم جامعي  متين.

 

ألوائل بنائها اأظرات ولفت إلى أن نا سنبقى ننظر إلى الجامعة، ال في أعين أبنائها اليوم وحسب، بل أيًضا في ن

 ، وره د ال يعني أن   لعالي،بوصفه واحدًا من مؤس سي الت عليم االكبار، مشيًرا إلى أن  ذهاب عبد الس الم المجالي 

الم الش جاع ديد، العم الجانتهى حت ى وإن توفاه هللا، بل إن نا نؤمن، ونحن نسلك الط ريق إلى األمام في هذا العال

، بأن  الط ريق إلى األمام ال بد  أن يبدأ بالن ظر إ  ء.ورالى الالُمصطبغ بصبغة الذ كاء االصطناعي 

 

 

 

 صلبا عن دافعامالدكتور منذر حدادين: كان لدى الدكتور عبد السالم المجالي مهارات تفاوضية عالية، فكان 

 مصالح البالد وخادما مخلصا للملك والوطن

 

  

فها شيرة يألعالى  وعاين الدكتور منذر حدادين األدوار التي أد اها المغفور له خدمةً لوطنه، إذ إن ه ينتمي

 نها يُنتخب شيُخ مشايخ الكرك.الوطن، وم

 

ل مرة عام  ف على الفقيد أو  ة وصفي التل ، عندما كان وزيرا للدولة في حكوم1971وقال حدادين إن ه تعر 

لبالد ايخدم لاألخيرة، والتقى به مرات بصفته عضوا في مجلس إدارة الجمعية العلمية الملكية حين انتقل 

 رئيسا للجامعة األردنية.

 

 

 

ن عا صلبًا دافعً مُ حدادين مهارات الدكتور عبد السالم المجالي التفاوضية، واصفًا إي اه بأن ه كان واستذكر 

 مصالح البالد وخادًما ُمخلًصا للملك والوطن.

 

 

 

ي لها عن أد فض  الدكتور محي الدين توق: إن  رئاسة الجامعة األردنية كانت أحب وظيفة إلى قلب الفقيد، وق

 وظيفة سواها
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ر ي الدكتولحكوموأكد الدكتور محيي الدين توق، في الجلسة الثانية التي ترأسها أمين عام وزارة االتصال ا

ة ل الجامعةً حوزيد النوايسة، أن ه رغم رحيل دولة الدكتور عبد السالم المجالي، إال أن روحه ستبقى حائم

 األردنية، وإنجازاته فيها ستظل  حية إلى األبد. 

 

 

 

ها على ئيسا لأن اسمه ارتبط بالجامعة ُمذ كانت فكرة إلى أن تجسدت على أرض الواقع، وأصبح روأشار إلى 

نوات ربع سفترتين، الفتًا إلى أن ه حظي بشرف العمل مع المجالي عن قرب في الجامعة األردنية لمدة أ

حب  وظيفة أية كانت ردنامعة األمستشاًرا له وعميدًا لشؤون الطلبة، مؤك دًا أن ه ال يُبالغ إذ يقول إن رئاسة الج

 إلى قلبه، وأن ه فضلها عن أي وظيفة سواها.

 

  

ه الذي يجعل ر ، إذ كان قتدون بهيفاقه الدكتور إبراهيم بدران: عبد السالم المجالي كان نموذًجا للقيادي الُموج ِّ

 في المقدمة على الد وام

 

 

ه الذيوقال الدكتور إبراهيم بدران إن عبد السالم الم قتدون به، رفاقه ي يجعل جالي كان نموذًجا للقيادي الُموج ِّ

 لمكما كان األ إذ كان في المقدمة على الد وام، من حيث المبادرة والعمل وتحمل المشقة بصبر ودون تململ،

 والروح اإلنسانية عنوانه الكبير حتى اللحظة األخيرة من حياته.

 

 

 

يعمل  ادي الذيللقي تي أشار إليها كثيرون، أضاف بأن  الراحل كان نموذًجاوإلى جانب سماته الطيبة الكثيرة ال

التوجيه "ظرية مع الفريق بتواضع ومحبة باعتباره فردًا من أفراد الفريق، حيث كان يبدأ بنفسه، ويؤمن بن

ره في ودن له غير المباشر"، ووصف بدران حياة الراحل بأن ها كانت تتسم بالريادة من الطراز األول، فكا

ن ، كما كاألخرىإنشاء وتطوير الخدمات الطبية الملكية، وكليات الجامعة األردنية، والعديد من المؤسسات ا

ن عملوا معه. م   له دور ريادي واجتماعي وأكاديمي متميز، و كان قدوة لمئات مِّ

 

ل  خالٍص وظٍن وإالدكتور يوسف باشا القسوس: كان الوطن ُشغل عبد السالم المجالي الشاغل، فعمل بجد ٍ وتفا

 متمسًكا بمبادئه وأفكاره وقيمه الوطنية

 

 

ت ع الخدماي قطاواختتم الدكتور يوسف باشا القسوس الندوة بحديثه عن عبد السالم المجالي طبيبًا، ودوره ف

 الطبية الملكية.

 

اء وصف الراحل المجالي بالطبيب المستشرف، الذي عمل بكل شغف وإخالص للتطوير والتحديث، وبنو

 ك الحسينالمل المستشفيات العسكرية، والصروح العلمية الطبية، مشيرا الى دوره في عهد جاللة المغفور له

لجراحة القلب فيها، ي إنشاء مدينة الحسين الطبية، واستحداث مركز متخصص ف -يب هللا ثراهط -بن طالل

راسة ي، وادخال دالجيش العرب -وإيجاد التامين الصحي لعائالت العاملين في القوات المسلحة األردنية

 ة. التمريض لالناث في كلية األميرة منى، وغيرها من االنجازات والمبادرات  العديدة والكبير
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 دوة تأتين الندوة التي حضرها عائلة الفقيد إوقال رئيس الجمعية الدكتور راتب السعود، خالل افتتاح الن

لق، نال والخ تكريما لشخصية وطنية أردنية، ومربيا فاضال، عربي اإلنتماء وأردني الهوى وإنساني النزعة

 ى.احترام الصغير قبل الكبير، وعاصر تحوالت مهمة شهدتها الدولة األردنية في مئويتها األول
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 أسرة الجامعة األردنية تهنئ جاللة الملك والوطن بعيد مولده الواحد والستّين

 

  

لوب كل قام، نتنس ُم عبيَر الفرحِّ بحلول المناسبة الغالية على في هذه األي -خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( أ

لواحدة ذكرى امعاني الفخار واالعتزاز، فحري  أن نبارك ألنفسنا والوطن بالاألردنيين، نعيش معها أجمل 

ن يُمدَّه أعز وجل  لمولىوالست ين على مولد القائد، جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا، داعين ا

 .بموفور الصحة والعافية، ويُطيَل بقاَءهُ علًما فوَق هامةِّ األردن ِّ التي تتفيئ ظله

  

اء ة من أعضلجامعاوفي هذه المناسبة، يتقدم رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات، باسمه واسم أسرة 

بن االثاني  هللا الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة، إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد

 لُمتجد د.اللعطاء  وانًايك في هذا اليوم الذي بات عنالحسين المعظم حفظه هللا ورعاه، بأسمى آيات التهنئة والتبر

 

، قال عبيدات "واحد وستون عاًما من الخير مضت، وسنوات من العطاء خلت، م ددِّ نا عن ا عرفوفي هذا الص 

نين من هذه الس عد كلجاللتكم فيها إال الوفاء والعمل والسهر، كنتم فيها المعلم والقائد واإلنسان. واليوم، ب

ا من الخير  ونبراسً تحق قُ يطاء، فإنكم سيدي، تبقون كما كنتم دوًما لشعبكم الوفي، أماًل يتجد دُ ووعدًا صادقًا الع

 في طليعة ركب الوطن واألمة".

 

ته اقف جاللام مووأضاف أنَّ عيد مولد جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين محطة نستذكر فيها ُكلَّ ع

رين كلَّ إمكانياتنا لتظل  للنهوض باألردن، فن ة للعلم معة منارالجا حن في الجامعة األردنية نقتفي ُخطاه، مسخ 

لى عطاؤه ع امتد ذات رسالة تعليمية تتمث ل في "تسليح الطلبة بالعلم والمعرفة"، فهذا الصرح العلمي، الذي

ي نالها عن كانة التك المعالميًّا، تلمدار ست ين عاًما، بات يحظى بمكانة مرموقة وسمعة طيبة، محليًّا وعربيًّا و

ُكم الذي وضَع الت عليَم في مقاٍم ساٍم،  ؤرة االهتمام، اَب في بالش بوسابقِّ ُجهٍد وعزيمٍة وإصراٍر استقاها من  نهجِّ

؛ أردن  البناء والتقد م والتنمية، أردن   اهُ أمانةً رتضينه إلينا، وابِّ ي عهدَت ك الذعادًّا إي اه أساًسا لبناءِّ الد ولةِّ الحديثةِّ

 .  نُحفُّها بالعنايةِّ

 

ع إلى هللا العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتو  يوأن يُطيل ف فيقه،وأكمل عبيدات قائال "نتضر 

واليُمن  رة للخيرمنذو عمركم ويمتعكم بالصحة والعافية. أعاده هللا عليكم وآمالكم وآمال شعبكم وأمتكم ُمتحق قة

 ة. نُعاهد جاللتكم على السير خلف قيادتكم، في مسيرة اإلصالح والتقدم والتطوير".والبرك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امن اف ام/عمون/ردنية/األخبار أ
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 جامعات بوضع نقدي صعب 4التعليم العالي: 

 

 

ات ر السليحور نمناقشت اللجنة المالية النيابية، خالل اجتماع عقدته الثالثاء، برئاسة رئيس اللجنة الدكت

 العبادي، أوضاع الجامعات الرسمية مع رؤساء تلك الجامعات.

 

وادر قة االستيعابية، والتخصصات الحديثة وإضافة تخصصات جديدة والكواستوضح السليحات، عن الطا

صنيفات ي التالتعليمية، والمخرجات التعليمية، واالبتعاث والبحث العلمي، ومراكز الجامعات األردنية ف

 مليون دينار. 70العالمية، ومديونية الجامعات وحصص كل جامعة من الدعم الحكومي البالغ 

 

وما  لعالياء الجامعات الرسمية واقع الجامعات، مشيرين إلى أهمية القطاع التعليم ابدورهم أوضح رؤس

 يواجهه من تحديات كبيرة في هذه المرحلة.

 

ن مجتمع وطالبوا بوضع عقد اجتماعي، بين الجامعات والمجتمع يوضح الصورة الحقيقية لما يحتاجه الم

ي لكفؤ الذريج اتين إلى أن الجامعات مهمتها تهيئة الخالجامعات وما تسطيع تقديمه الجامعات للمجتمع، الف

 يلبي حاجة سوق العمل المحلي واإلقليمي والعالمي.

 

ير وأشاروا إلى ضرورة معالجة الفجوة بين مخرجات الجامعات وحاجة سوق العمل، والعمل على تطو

 لجانباالتركيز على الخطط الدراسية، واستحداث تخصصات جديدة تحاكي التقدم الحاصل حول العالم، و

راكات مع شبالمئة من خارج الجامعة عبر  20المهني، من خالل منح دبلوم مهني، يدرس بالشراكة وبنسبة 

 .المتخصصين بالمهن، لتتوفر المهارات واألدوات المهنية لدى الخريجين لسد حاجات سوق العمل

 

في  ، مدللين على أن التصنيفاتودعوا إلى مراجعة األدوات المستخدمة في قياس مخرجات الجامعات

ات لجامعالجامعات الرسمية مرتفعة وحققت قفزات متقدمة في السنوات األخيرة، مما يؤكد أن مخرجات ا

 الرسمية متقدمة في بعض البرامج وخاصة الطبية والعلمية منها.

 فع الكلفلى دمعات عولفتوا إلى الحاجة إلجراء مراجعة شاملة لواقع التعليم العالي، بما يلبي قدرة الجا

 التشغيلية، ومراجعة مصادر دخل الجامعات وليس االكتفاء فقط بالرسوم الجامعية.

 

لى إاعين دكما أكدوا أهمية التصنيفات العالمية للجامعات والتصنيفات للتخصصات على مستوى البرامج، 

يجابًا عكس إلدوليين مما يناالستثمار في تحقيق مراكز متقدمة من أجل جعل الجامعات مصدر جذب للطلبة ا

 لموحد فيبول اعلى إيرادات الجامعات، وعلى سمعة الجامعات األردنية، الفتين إلى أهمية تعديل سياسة الق

 ا.الجامعات الرسمية، بحيث يتم توزيع الطلبة إلى محافظات أخرى غير المحافظات التي يقطنونه

 

خفض حكومي انعم الالعلمي، الدكتور مأمون الدبعي، إن الد وقال األمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث

د العجز مليون دينار، وهذا غير كاف لتلبية وسدا 70في السنوات األخيرة إلى أن وصل للعام الحالي 

 والمديونة على الجامعات خاصة الطرفية، التي تعاني من عجز كبير في ميزانياتها.

 

ة التشغيلي ب، وهذا يعني أن الجامعات غير قادرة على دفع الكلفجامعات بوضع نقدي صع 4وقال إن هنالك 

 وتلبية النفقات الجارية، فضال عن ارتفاع المديونة واالقتراض من البنوك.

 

 عمون
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، وهذه ؤشراتوأضاف أن مجلس التعلم العالي قام بتعديل أسس توزيع الدعم الحكومي على الجامعات وفقا لم

ت فالجامعات أألضعف تحصل على التمويل األقل، وبذلك أصبحالمؤشرات تعتمد على قوة الجامعات 

 الجامعات غير قادرة على رفع مؤشراتها نتيجة أوضاعها المالية.

 

ى تراكم دى إلأولفت إلى أن الدعم الحكومي للجامعات كانت نسبة منه تذهب لصندوق دعم الطالب الفقير مما 

ديد لبدء بتسيدة لأن مجلس التعليم العالي وضع منهجية جد مستحقات للجامعات على التعليم العالي، مشيرا إلى

 .2024مستحقات الجامعات ولغاية العام 

 

لجهات ملت اشوأوضح الدبعي أن االستراتيجية الجديدة والرامية إلى تسديد المستحقات المالية للجامعات 

يها راكمة علالمت تسديد المبالغالمانحة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والقوات المسلحة ل

 كمستحقات للجامعات على دفعات تؤمن النفقات الجارية للجامعات.

 

ة ل رؤيوطالب أعضاء اللجنة النيابية الجامعات بالعمل على االستثمار وتنويع مصادر الدخل من خال

 اقتصادية فاعلة تضمن تدفق الدخل للجامعات.

 

ونية قد جلسة خاصة مع رئيس الوزراء لتسليط الضوء على مديكما دعوا رؤساء الجامعات الرسمية لع

 الجامعات خاصة الطرفية التي تعاني من مديونية مرتفعة.
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