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رئيـــس التحريـــر : علـــــي عمايــــرة

يتأمل المشاركون في االحتجاجات والمسيرات التي تشتعل في: مصر، تونس، البحرين، وليبيا، وغيرها من البلدان العربية 
أن تتحقق إصالحات سياسية تحول دون استشراء الفساد  والبطالة والفقر ، ويربطون بين اإلصالح السياسي واإلصالح 
االقتصادي. والواقع أن هذا القول ينطوي على صحة، فاالنتعاش االقتصادي يحتاج إلى مناخات ديمقراطية وأجواء من الثقة 
والعمل الجاد وسيادة القانون والرقابة والمحاسبة، باإلضافة إلى منظومة قيمية وأخالقية تضبط التسيب والفساد والرشوة 

واالستهتار بمقدرات األوطان.

غير أن مثل هذا الحال ال يمكن أن يتحقق بضربة سحرية وخطب توعوية وتثقيفية، ألن  اإلصالحات، هي حالة من التحوالت 
التراكم والوعي، وبالتالي فإن الراهنات قد تكون محفوفة بخطر االنقالب أو  االجتماعية، والقيمية ، كما أنها حالة من 

»الردة« التي تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ما لم تسر في طريق اإلصالح.

االحتجاجات التي اجتاحت الدول العربية في الشهرين الماضيين تتفاوت في حجمها ومطالبها وممارساتها وسلوكها بين 
االحتجاجات السلمية، والمواجهات العنفية من بلد إلى آخر، وفي األخيرة خلفت بعض هذه االحتجاجات الكثير من اآلثار 
السلبية على االقصاديات الوطنية في مختلف المجاالت التي تتصل باالنتاج والمؤسسات المالية والنقل والسياحة، كما 

عطلت االستيراد والتصدير ، فضاًل عن توقف المؤسسات اإلنتاجية وارتفاع حجم البطالة.

ولم يتوقف األمر عند ذلك بل لحق الكثير من الخسائر المادية نتيجة أعمال السرقة والنهب التي قام بها عدد من األفراد في 
غياب األمن ونهبوا البنوك والمؤسسات المالية والمحال التجارية، فضاًل عن الخسائر المادية نتيجة إحراق الملكية العامة والخاصة، ومنها وسائل النقل، والمتاحف والمؤسسات 
الحكومية. من المبكر حساب الخسائر التي تكبدتها بلد مثل ليبيا، تعرضت إلى توقف ضخ النفط الذي كان يوفر لها نحو 150 مليون دوالر، كما تعرضت بنيتها التحتية إلى 

خسائر بالمليارات.

في مصر أربكت االحتجاجات التي جرت منذ يوم 25 شباط/ يناير األسواق بسبب تهافت المواطنين على شراء السلع األساسية ، وارتفعت أسعار الخضر والفاكهة إلى الضعفين 
وكذلك ارتفعت أسعار الخبز من مكان إلى أخر فهناك رغيف 75 قرشًا مع مغاالة بائعي الخضر والفاكهة فالفاصوليا الخضراء تجاوزت 8 جنيهات.

وشهدت أسعار كروت الشحن ارتفاعات قياسية بلغت نحو 70% حيث يباع كرت الشحن لمختلف شركات االتصاالت العاملة في مصر بـ 17 جنيها مقابل 10 جنيهات سعرها 
الرسمي. وكانت البورصة المصرية أول الخاسرين في قطاعات االقتصاد المتعددة، حيث بلغت الخسائر 69 مليار جنيه )12 مليار دوالر( وذلك على مدار آخر جلستين للتداول 
وتعرضت السياحة  لخسائر فادحة حيث خرج أكثر من مليون سائح من البالد ووصل إجمالي الخسائر إلى نحو 1.5 مليار دوالر ، والخسارة األكبر هي إن مناخ االستثمار تأثر 

بصورة مباشرة مع عزوف المستثمرين الجانب عن االستثمار في مصر.

وقدر الخبراء حجم الخسائر االقتصادية التى تكبدتها مصر خالل فترة اإلحتجاجات  السياسية ما بين 55 و100 مليار جنيه جراء تعطل حركة السياحة والخدمات والتحويالت 
المالية.. وحذر آخرون من ان تشكل مسألة استعادة الثقة في االقتصاد المصري التحدي االكبر امام مصر. وأدت التطورات السياسية المتالحقة التي شهدتها المنطقة العربية، 

إلى ظهور نتائج وتأثيرات اقتصادية كبيرة على اقتصاديات الدول العربية كافة. 

وذكرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومقرها فرنسا، أن خسائر قطاع االنترنت خالل األيام الخمسة التي تم فيها قطع خدمات اإلنترنت في مصر بلغت نحو 90 مليون 
دوالر. وتوقعت أن يكون هناك أثر أكبر على االقتصاد المصري على المدى الطويل، وأضافت: سيكون من  الصعب في المستقبل جذب شركات أجنبية وطمأنتها بأن شبكة 
االتصاالت ستكون أهاًل للثقة. وتأثرت االستثمارات البينية العربية ومنها االستثمارات الكويتية في مصر، والتي تشكل خامس أعلى استثمارات عالمية في مصر، و خصوصا 

في قطاعي العقار واإلنشاء، الذي يعد أكبر قطاع استثماري كويتي في مصر.

وتجاوز حجم االستثمارات الكويتية 30 مليار جنيه مصري 5.1 مليارات دوالر من  خالل 650 شركة تتنوع بين المصرفية والمالية والبنية التحتية والعقارات والسياحة واألغذية 
والزراعة، فضال عن الصناعات الثقيلة والخفيفة. األمر الذي ينبغي االلتفات إليه، أن خطورة ما تعرضت له األسواق العربية جاء بعد مرحلة الشفاء التي كانت تمر بها غالبية 

هذه األسواق خالل السنة الماضية وبداية السنة الحالية.

االحتجاجــــات .. خسائــر بانتظــار االنتعــــاش



مجموعـــة نقــــل :
إيليـــــا نقــــل : المجموعــــة عنــــوان التكامـــل 

والتميــــــز فــــي العمـــــل

09

أكاديميــــة الطيــــران الملكيــــة :
الخوالــــدة : تـــم تخريــــج 4 آالف طالــــب طيـــران 

و3500 مهنــــدس صيانـــــة طائــــرات

23

جامعــــــة البتــــــراء :
د. بدران : الجامعــــة تحرص على توفير كل ما يلزم 
للطالب وتستقطب أعلى الكفاءات للهيئة التدريسية

جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا :
الصريــــع : الطريــــق األمثــل لتحقيـــق التميـــز 
في التعليم هـــو إعطــاء الجامعــــات استقاللهـــا

29

  44

ملــــــف العــــــدد

إستثمـــــار مميـــــز

إستثمـــــار في التعليــم

إستثمـــــار في التعليــم



84

82

60 جامعـــــة الزيتــونـــــــة :
د. رشــــدي الحســـــن : الزيتونـــة فلسفـــــة 

مغايــــرة فــــي التعليـــــم الجامعــــي

بنــــك الكويــــت الوطنــــي :
غنــــــدور : البنــــــك استطـــاع تحقيــــق أربــــاح 
قياسية بلغت 1075 مليون دوالر في العام الماضي

اإلستثمار في التأميــــن

إستثمـــــار في التعليــم

االستثمار في القطاع المصرفي

الشـــــرق العربــــي للتأميــــــن :
عبـــــد الخالـــــق : 1،1 مليــــون أربـــــاح الشركـــة 

قبـــــل الضريبـــــة للربــــــع األول

72 البنـــــك التجــــاري :
الحديــــد : القطــــاع المصرفــــي األردنــــي 

يخــــرج تدريجيا مـــن الركــــود اإلقتصــــادي

االستثمار في القطاع المصرفي





“مجمـــــوعــــة نقـــــل”... 
عنــوان التكامــل والتميــز فــي العمــل

إيليا نقـــل: المجموعـة تأسست عام 1952 
وتضم اآلن ما يقرب من 31 شركة إقليمية 
وعالميـــــة ويعمـــــل بهــا 800 موظـــف

ملـــــف العــــــــدد
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ملف العدد

هي احدى أكبر المجموعات االستثمارية في األردن ورافد أساسي 
الشركات  من  عددًا  مظلتها  تحت  وتضم  الوطني،  لالقتصاد 

الكبرى توظف اعدادًا كبيرة من االيدي العاملة.

مجموعة نقل التي تأسست في عام 1952، تعتبر من الشركات 
المجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  وبحسب  فهي  بها،  يفتخر  التي 
نتيجة  اآلن  حتى  نجاحات  من  إليه  وصلت  بما  تعتز  نقل،  إيليا 

لقيمها الراسخة.

وقال خالل حديثه لـ«النشامى« لقد مر تأسيس ونمو المجموعة 

برحلة غير عادية؛ نقلت »شابًا من الرملة في مقتبل العمر من 
في  وتوزيعها  الغذائية  المنتجات  الستيراد  صغيرة  شركة  إدارة 
 30 من  مكونة  مجموعة  إدارة  مجلس  رئاسة  إلى   1952 عام 

شركة وصلت إلى مصاف األسماء المعروفة عالميًا.

جميع  فوق  ومبادئها  قيمها  تضع  نقل  مجموعة  أن  وأضاف 
فهي  ومشاريعها،  أعمالها  جميع  في  ذلك  ويتجلى  االعتبارات 
حريصة على تحقيق الرفاهية للمجتمع، وملتزمة  بتقديم أفضل 
تكن  لم  المجموعة   انجازات  جميع  أن  الى  مشيرا  بوسعها،  ما 
لتتحقق من غير تضافر جهود جميع العاملين فيها من موردين 
بتحقيق  نفسه  الوقت  في  متعهدًا  وعمالء،  وشركاء  وموظفين 

المزيد من التقدم النجاح في المستقبل.

»مجمـــوعة نقــل«... عنـــوان 
التكامــل والتميــز في العمــل

إيليا نقل: نسعى ألن نغدو اسمًا مرادفًا لالستقامة والصدق

ملـــــــــــــف العـــــــــدد
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وقال نقل أن المجموعة تأسست عام 1952 وأصبحت اآلن تضم 
ما يقارب 31 شركة إقليمية وعالمية يعمل فيها حوالي 5800 
موظف، حيث باتت اليوم تعتبر من الشركات الرائدة في الشرق 

األوسط في صناعة الورق الصحي والمواد اإلنشائية.

الصناعية  المجاالت  من  العديد  نقل  مجموعة  أعمال  وتغطي 
الصحي  والورق  الصحي  الورق  لصناعة  الخام  المواد  كصناعة 
والمبردة،  المعلبة  اللحوم  المنسوجة،  غير  األقمشة  المصنع، 
واإلسمنت الجاهز واإلسفنج المصنع، ومواد التغليف المطبوعة، 
و  أودي  لسيارات  الحصري  الوكيل  كونها  الى  باإلضافة 
فولكسفاجن و بورشه وشكودا، باإلضافة لسيارات المبورغيني 

ومان.

وأضاف أنه ومن خالل التكامل العامودي والتركيز على الصناعة 
وصناعة  الصحي  الورق  تصنيع  في  تتمثل  )والتي  األساسية 
تحقيق  نحو  نقل  مجموعة  تسعى  اإلقليمي،  والتوسع  الورق( 
الذي  الوقت  في  المنطقة،  في  المستمر  والتواجد  الدائم  النمو 
ال  فإنها  لذلك  واالستثمار،  الصناعة  نحو  اهتمامها  فيه  ينصب 

تدخر جهدًا قط وال تغفل عن خدمة المجتمع من حولها.

بانها  تلخيصها  يمكن  المجموعة  رسالة  ان  الى  نقل،  وأشار 
عالية  ومنتجات  متميزة  خدمة  بتقديم  ملتزمة  رائدة  مؤسسة 
والسلوكيات  المبادئ  مستويات  بأعلى  تلتزم  أنها  كما  الجودة، 
واألصول في التعامل، بحيث تسعى إلى تحقيق النجاح في كافة 
الموارد  في  االستثمار  أولوياتها  أهم  ضمن  وتضع  استثماراتها، 

البشرية وخدمة المجتمع.

في المقابل كشف أن من أبرز عوامل نجاح وتميز المجموعة في 

عملها هي مجموعة القيم التي ترتكز عليها.
الراسخة،  مبادئها  جوهر  من  نابعة  المجموعة  قيم  إن  وقال 
للتميز من  الدائم  بموظفيها وسعيها  العالية  الثقة  إلى  مستندة 
اسمًا  نغدو  ألن  نسعى  »فنحن  العمالء،  ورضا  راحة  ضمن  أجل 

مرادفًا لالستقامة والصدق«.

وأضاف ان المجموعة تعمل دائمًا على تطوير موظفيها وكوادرها 
بهدف تحسين مستوى الخدامات التي تقدم وتصل الى العمالء، 
فالتعاون وتضافر الجهود هما ما يدير دفة سياسة وإجراءات عمل 

المجموعة.

جميع  في  الفرص  بتكافؤ  تؤمن  المجموعة  أن  قائال  نقل  وتابع 
االجتماعية  المسؤولية  وتعتبر  موظفيها،  لجميع  العمل  جوانب 

عاماًل محفزًا لمواصلة العمل وتحقيق االنجازات. 

قيم  أن  الى  نقل  غسان  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  وأشار 
المجموعة تستند إلى أربع دعائم أساسية، هي الموظفون الذين 
للمجموعة،  باالنتماء  واالحساس  المجموعة،  رأسمال  يعتبرون 
والسعي دائما لتحقيق التميز، اضافة الى الثقة باسلوب وطريقة 

عمل المجموعة الناجح.

أن  رئيسها  نائب  اكد  نقل،  مجموعة  نشأة  تاريخ  وحول 
من  األول  في  أخوان  نقل  شركة  بتأسيس  ابتدات  المجموعة 
الغذائية  المواد  لتجارة  كشركة   1952 عام  من  الثاني  كانون 

غسان نقل : المجموعة بدأت كشركة 
تعمــل فــي تجـــارة المــواد الغذائية
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السنين  مر  على  المتواضع  العمل  تطور هذا  حيث  واستيرادها، 
ليحتضن عددًا من المشاريع في منطقة الشرق األوسط، وخاصة 
العمل  األردن، وبرز من خالل تشديده على مبدأ ممارسات  في 

األخالقية وحماسه لتقدير الفرص الواعدة.
 

وقال أنه وبعد مرور ست سنوات على تأسيس شركة نقل أخوان، 
فاين  لدى مؤسسها، وهكذا نشأت شركة  التوسع  تبلورت فكرة 
بالنمو حتى  واستمرت  الصحي في عام 1958،  الورق  لصناعة 

أصبحت عالمة تجارية رائدة إقليميًا لمنتجات الورق الصحي.
 

وسبر  إقليميًا  التوسع  على  الشركة  عملت  العقود،  مر  وعلى 
عام  ففي  واالستثمار،  األعمال  عالم  في  جديدة  فرص  أغوار 
2005 تم تدشين مصنع السنديان لصناعة الورق الصحي في 
لترسخ شركة فاين  المنطقة،  األكبر من نوعه في  مصر، وهو 
ثم  ومن  اإلقليمية،  قبضتها  وتعزز  المنطقة  في  أقدامها  بذلك 
أرقى  من  لوكاالت  المالكة  للسيارات  نقل  شركة  تأسيس  جاء 
أودي وبورشه وفولكس  السيارات-  التجارية في عالم  العالمات 
فاغن وشكودا، باالضافة لعالمة المبورغيني من خالل الشركة 
المتكاملة لتجارة السيارات في 2008 لتحمل معها طاقات جديدة 
تضيف للمجموعة سمة أخرى تزيدها رفعة وتميزًا. وفي السنوات 

القليلة التالية، تم إنشاء عدد من مشاريع البنى التحتية الهامة.

 
واليوم، تحتضن مجموعة نقل 30 شركة إقليمية وعالمية يعمل 
موظف   5800 من  وأكثر  األردن  في  موظف   3000 زهاء  فيها 
في أرجاء العالم. وتصدر منتجاتها ألكثر من 45 دولة في جميع 

أنحاء العالم. 

وبصفتها إحدى الشركات الرائدة في تصنيع السلع االستهالكية، 
تتسم المجموعة بتنوعها الصناعي وتكاملها العمودي وتوسعها 
اإلقليمي وتضافر جهودها وأعمالها، حيث تتصدر مجموعة نقل 
قطاعات االنشاءات والقرطاسية و الطباعة والتغليف و الصناعات 
من  غيرها  الى  باالضافة  والسيارات  الورق  وصناعة  التحويلية 

االستثمارات.
 

السنوات  مر  على  اتخذ  اإلدارة  مجلس  أن  نقل  غسان  وأشار 
أحداث ووقائع سياسية  األحيان على  استندت في بعض  قرارات 
الصناعات  على  المجموعة  إستراتيجية  لتركيز  واقتصادية، 
ذهن  عن  يغب  لم  ذلك،  ومع  والتنوع،  والتوسع  المتكاملة 
المجموعة أبدًا المعايير األخالقية المتميزة التي كانت سمًة بارزًة 

للمجموعة منذ البداية. 

لها  شركة  نقل  مجموعة  أضحت  االختيارات،  هذه  من  وانطالقًا 

المجموعـــة صممت  فـــي 2010 علـى تحقيــق النمــو 
والنجـــاح لتجـــاوز تداعيــات االزمـــة الماليــة العالميـة

ملـــــــــــــف العـــــــــدد
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حضورها العالمي في العديد من األسواق العالمية، واسمًا مشهودًا 
الموارد  تعزيز  أولوياته  النظر، يضع في سلم  وبعد  بالحكمة  له 

البشرية سواء داخل المجموعة نفسها أوفي المجتمع كله.

واكد ان أهم ما يميز عمل مجموعة نقل هو المثابرة والطموح 
والمغامرة  والذكاء  والصدق  القويم  والسلوك  اليأس  وعدم 
المحسوبة، اضافة الى ذلك االستثمار بالنوعية والجودة واعطاء 
االولوية لخدمة ورضا العمالء، مشيرا ان تلك هي مقومات نجاح 

عمل المجموعة طوال الفترة الماضية.

وينتقل نقل بالحديث عن األزمة المالية العالمية ومدى تأثيرها 

االقتصادية   – المالية  االزمة  آثار  أن  أكد  المجموعة،  اداء  على 
العالمية القت بظاللها على كافة القطاعات االستثمارية في كافة 
نمو  معدالت  تحقيق  استطاعت  نقل  مجموعة  لكن  العالم،  دول 

بشكل ثابت، االمر الذي يشير الى قوة عملها ونجاح سياستها.

على  مرت  التي  األعوام  أفضل  من   2009 عام  كان  لقد  وقال 
المجموعة من حيث االستثمارات واألرباح، وفي عام 2010 استمرت 
تحقيق النمو والنجاح بفضل فريق العمل الكفؤ والمخلص، حيث 
تمكن فريق عملها أن يكون على مستوى الحدث مدعومًا بثقافة 

المطبقة  العالمية  والممارسات  واالنظمة  وحوكمتها  المجموعة 
بإدارة األزمة والتغلب عليها فحسب، بل  الفريق  فيها، فلم يقم 

استطاع أيضًا أن يخلق فرصًا جديدة و يحقق أفضل النتائج.

أما على المستوى الوطني، فقد القت االزمة بآثارها على النشاط 
في  تكمن  االستثمارية  الفرص  افضل  أن  مؤكدًا  االقتصادي، 
السياحة  قطاعات  في  المتعلقة  تلك  خاصة  الخدمات  قطاعات 

والصحة وتكنولوجيا المعلومات.

خالل  المستقبلية  وتطلعاتها  المجموعة  مشاريع  أهم  وحول 
العام الحالي 2011، اكد غسان نقل أن التفاؤل هو عنوان العمل 

من  المزيد  لتحقيق  بعزم  العام  بدأت  فقد  لذلك  المجموعة  لدى 
االنجازات.

وقال، نرى أن قطاع الصناعة سينمو بصورة جيدة، اال ان الشركات 
على  والحفاظ  واإلنتاجية،  الكفاءة  رفع  على  التركيز  إلى  بحاجة 
مستوى الجودة وضبطها، ومراقبة التكاليف، كما وان تحقيق النمو 
التي  الطاقة  باستراتيجية  وثيق  بشكل  يرتبط  القطاع  هذا  في 
ويؤثر  للصناعة  هام  مدخل  الطاقة  ان  حيث  الحكومة،  تنتهجها 

على قدرتها التنافسية بشكل كبير.

أفضـــل الفــــرص االستثماريــــة للسنــوات المقبلة 
يمتحور في السياحة والصحة  وتكنولوجيا المعلومات
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يمكن تلخيص رسالته في بناء قاعدة علمية وتكنلوجية وطنية 
قادرة على االسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

اسمه  يرتبط  الذي  والتكنولوجيا«  للعلوم  االعلى  »المجلس 
باالبداع الفكري والثقافي، تنحصر استراتجيته والمراكز العلمية 
العمل على تحقيق رسالته وعلى محورين االول  التابعة له في 
تقديم الخدمات للمواطنين في محال االختصاص والثاني القيام 
بالبحوث التي من شانها االسهام في  توسيع اختيارات الناس )اي 

تحقيق التنمية(.

تنفيذ   2010 الماضي  العام  خالل  تبنى  قد  المجلس  وكان 
العامة  السياسة  بوضع  تعلق  االول  رئيسية،  مشاريع  خمسة 
واالستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنلوجيا واالبداع في المملكة 
لألعوام 2011-2015، والثاني يعمل على تحديد أولويات البحث 
سنوات  العشر  خالل  قطاع  عشر  ستة  في  المملكة  في  العلمي 
المقبلة، حيث سينتج عن هذا المشروع خارطة طريق للباحثين 
األردنيين حول ما يمثل االولويات القصوى على مستوى المملكة 

في مجال البحث العلمي.

“المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا” .... 
القاعدة الرئيسة للبناء العلمي في األردن

الحـــــد مــــن نزيــــف العقــــول األردنية
للخــــارج مـــن اولـــى مهــــام المجلــــس

مشــــــــروع العـــــــــدد
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والمشروع الثالث هو انشاء أول مرصد للعلوم والتكنلوجيا واالبداع 
في األردن يهدف الى جمع البيانات واالحصاءات المتعلقة بالبحث 
المؤشرات  واستخراج  المملكة  في  والتكنلوجيا  والعلوم  العلمي 
تساعد  متخصصة  دراسات  اجراء  وكذلك  منها،  عالميًا  المعتمدة 

صاحب القرار وواضع السياسات على عملها.

األردنيين في  الباحثين  ببناء قدرات  الرابع فيتعلق  المشروع  اما 
الجامعات األردنية ومراكز البحث العلمي، وذلك في مجال كتابة 
اما  الدولي،  الدعم  جلب  على  قادرة  لتصبح  البحوث  مقترحات 
على  عام  مسح  اجراء  الى  سيخلص  واالخير  الخامس  المشروع 

مستوى المملكة الحتياجات واالمكانيات العلمية والتكنلوجية.

الحد  الى  ومشاريعه  جهده  خالل  من  االعلى  المجلس  ويسعى 
الحفاظ على  العقول األردنية للخارج، حيث ال بد من  من نزيف 

توطين  اعادة  الى  السعي  من  بدال  أدمغة  من  األردن  ينتجه  ما 
العقول المهاجرة مع العمل في نفس الوقت على بناء  الجسور 

مع االدمغة المهاجرة لالستفادة من الخبرات التي تراكمت لديها.

وفي هذا االطار فان المجلس وفر عددًا من الحاضنات التكنلوجية 
التي تعمل على احتضان المبدعين وأصحاب األفكار االبتكارية، 
واحدة منها في حرم مدينة الحسن العلمية التي احتضنت حتى 
اآلن 34 مبدعًا وخرجت 27 شركة ناشئة ووفرت أكثر من 700 
الكرك  في  واحدة  حاضنات  الى  باالضافة  رفيعة،  عمل  فرصة 

والثانية للنساء في عمان والثالثة في إربد.

ويقوم المجلس بتضييق الفجوة القائمة حاليا بين البحث العلمي 
والقطاع الصناعي في المملكة، حيث ان من االسباب التي تقف 
وراء هذه اتساع هذه الفجوة خالل السنوات الماضية ان البحوث 

صندوقـــــان مــــن أجــــل تضييــق الفجــوة بيــــن البحــث 
العلمـــــي والقطـــــاع الصناعــــــي فـــــي المملكــــــة
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لها  تطبيقية  قيمة  ال  معظمها  في  نظرية  األردن  في  المنتتجة 
لدى صحاب المصنع وان البحث والتطوير يحتاج الى وقت طويل 
ليعطي فوائد في حين يسعى القطاع الصناعي الى الحصول على 
الفوائد بأسرع وقت، وهذا باالضافة الى وجود صورة نمطية لدى 
القطاع الخاص بشكل عام ومنه القطاع  الصناعي عن الباحثين 
بأنهم ال يرغبون في النزول للميدان، ناهيك عن العامل الثقافي 
الثقة  اجنبي وعدم  ما هو  الكاملة في كل  بالثقة  يتعلق  والذي 
بالخبرات الوطنية خاصة في حل االشكاالت الصناعية أو تطوير 

المنتج. 

هذا ويعمل في المجلس صندوقان على ردم هذه الفجوة، االول 
صندوق دعم البحث التطوير في الصناعة الذي يعمل على تكليف 
باالنتاج،  عالقات  لها  المصانع  في  تظهر  اشكاالت  لحل  باحثين 
حيث يقوم الصندوق بتمويل البحث الهادف لحل هذه المشكالت، 
اما الصندوق الثاني فهو دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة 
اداريا  المؤسسات  هذه  تطوير  بتمويل  يقوم  الذي  »نافس« 
المتواصل  المالي  الدعم  الى  باالضافة  هذا  وتسويقيا،  وماليا 
الذي يقدمه المجلس لمشروع »دكتور لكل مصنع« الذي تقوم 

بتنفيذه الجامعات األردنية.

في  نشأ  فقد  والتكنلوجيا،  لعلوم  االعلى  المجلس  نشأة  وحول 
وتكنولوجية وطنية تسهم في  علمية  قاعدة  لبناء  عام 1987، 
البحث  الوعي بأهمية  التنموية من خالل زيادة  تحقيق األهداف 

وتوجيه  له  المناسب  المالي  الدعم  وتقديم  والتطوير  العلمي 
مع  تنسجم  وطنية  أولويات  ضمن  والبحثي  العلمي  النشاط 

التوجهات التنموية.

بهدف  تأسس  والتكنولوجيا  للعلوم  األعلى   المجلس  وان  كما 
ذلك،  الى  الحاجة  دعت  كلما  المناسبة  البحثية  المراكز  إنشاء 
عربيًا  والتكنولوجية  العلمية  النشاطات  في  المملكة  وتمثيل 
وإقليميا ودوليًا، حيث يتطلع إلى أن يحقق األردن قدرات متميزة 
المتقدمة  والتكنولوجيا  العلوم  العالمية في مجاالت  بالمقاييس 
التنمية  في  تطبيقاتها  من  االستفادة  وتعظيم  والواعدة، 

اإلقتصادية واالجتماعية.

تحت  تقع  التي  والمراكز  وأنشطته،  المجلس،  صالحيات  اما 
للعلوم  العامة  السياسة  إقرار  تتنوع حيث تشمل  مظلته، فانهه 
البرامج  ووضع  أولوياتها  وتحديد  المملكة  في  والتكنولوجيا 
ووضع  وتقييمها،  تنفيذها  ومتابعة  عنها  المنبثقة  والخطط 
والتكنولوجية  العلمية  اإلمكانات  لتنمية  المناسبة  اإلستراتيجية 
ورعاية  لذلك،  المناسب  العلمي  المناخ  وتهيئة  المملكة  في 
مؤسسات ووحدات البحث العلمي والتكنولوجي وتأمين التمويل 
الالزم لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية والخدمات والنشاطات 

العلمية والتكنولوجية في المملكة.

اإلسهام  كذلك  تشمل  والمسؤوليات  الصالحيات  أن  ويضيف 

مشــــــــروع العـــــــــدد
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لمؤسسات  الفنية  واإلمكانات  البشرية  القوى  وإعداد  توفير  في 
والمتطلبات  الشروط  وتحديد  والتكنولوجي،  العلمي  البحث 
الواجب توافرها في المراكز العلمية المعتمدة والمتميزة والعمل 
والمعايير  األسس  وإقرار  وتطويرها،  المراكز  هذه  دعم  على 
والبرامج  للبحوث  المالي  الدعم  بموجبها  المجلس  يقدم  التي 
أهداف  يحقق  بما  والتكنولوجية  العلمية  والنشاطات  والخدمات 
المملكة  تمثيل  إلى جانب  الميادين،  الوطنية في هذه  السياسة 
المعنية  والدولية  واإلقليمية  العربية  والهيئات  المؤسسات  لدى 
وعقد  والتكنولوجي  العلمي  والتعاون  التكنولوجيا،  بالعلوم 
الجهات  مع  والتكنولوجي  العلمي  بالبحث  المتعلقة  االتفاقيات 

المحلية والعربية واإلقليمية والدولية والتنسيق معها.

هذه  ضمن  والتكنولوجيا  للعلوم  األعلى  المجلس  ويتطلع 
الصالحيات والمسؤوليات، لتحقيق رسالته، التي يوجزها الدكتور 
والعمل  الوطنية  والتكنولوجية  العلمية  القدرات  ببناء  البطيخي 
بأهمية  الوعي  زيادة  خالل  من  مستمر،  بشكل  تطويرها  على 
البحث العلمي التطبيقي،وتأمين التمويل الالزم لدعم النشاطات 
والمؤسسات  الباحثين  بين  والتشبيك  والتكنولوجية  العلمية 
وإقليميا ودوليا،والعمل على  البحثية واإلنتاجية والخدمية محليا 
بما  المختلفة  الحياة  نواحي  في  وتوظيفها  التكنولوجيا  توطين 

يسهم في تحقيق األهداف الوطنية في هذه المجاالت.

وضــع وإقـــرار السياســة العامـــة للعلـــوم والتكنولوجيــا فـي 
المملكة وتحديـد أولـوياتها ووضع البرامج ومتابعتها وتقييمها.

والتكنلوجيا،  للعلوم  االعلى  المجلس  اهداف  أبرز  حول  اما 
والتكنولوجية  العلمية  بالمؤسسات  االهتمام  زيادة  تشمل  فانها 
والقيام  لنتائجها،  التجاري  والتسويق  والتطوير  البحث  ومشاريع 
الوطنية،  والتكنولوجيا  العلوم  نشاطات  لدعم  فاعلة  بمبادرات 
على  والتركيز  متميزة،  وطنية  وتكنولوجية  علمية  قاعدة  وبناء 
المختلفة،  المجاالت  في  المتقدمة  التكنولوجيات  تطبيقات 
والعالمية،  الدولية  المؤسسات والمنظمات  والتشبيك مع مختلف 
والتكنولوجية  العلمية  االفكار  )تحويل  االبداع  حلقة  وتعزيز 
وتعزيز  تجارية(،  وأعمال  منتجات  الى  والتطوير  البحث  ونتائج 
وتطوير العالقات مع مؤسسات البحث العلمي الوطنية واالقليمية 

والدولية.

اضافة الى ذلك فانه يهدف الى زيادة االهتمام بالمؤسسات العلمية 
المبادرات  وإطــالق  والتطوير  البحث  ومشاريع  والتكنولوجية 

الفاعلــة لدعم نشاطات العلــوم والتكنولوجيا الوطنيــــــة.

والتكنولوجيا يضم  للعلوم  المجلس األعلى  من جهة اخرى فان 
يتناول  الذي  المجلس  قانون  بموجب  مظلته،  تحت  مراكز  عدة 

صالحيته في إنشاء مراكز بحث علمي وتكنولوجي تابعة له.

وأول هذه المراكز، هو المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، 
الموارد  تنمية  في  اإلسهام  بهدف   1989 عام  في  أنشئ  الذي 
التعليمية  النظم  أداء  تطوير  خالل  من  األردنية  البشرية 
والتدريبية لمواكبة متطلبات التنمية، إلى جانب المركز الوطني 
للسكري والغدد الصم واألمراض الوراثية الذي تأسس في عام 
1996 بهدف القيام بأعمال التدريب والتأهيل والتطوير والبحث 

في مجاالت السكري والغدد الصم وأمراض الوراثة.

لبحوث  الوطني  المركز  كذلك  مظلته  تحت  المجلس  ويضم 
الطاقة الذي أنشئ في عام 1998، بهدف تنفيذ نشاطات البحث 
ورفع  والمتجددة  الجديدة  الطاقة  مجال  في  والتدريب  والتطوير 
إلى  باإلضافة  المختلفة،  القطاعات  في  الطاقة  استخدام  كفاءة 
المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية الذي تأسس في عام 2003 
لغاية  إدخال تقنيات حيوية اقتصادية لألردن والبلدان المجاورة 
المجال في بنك معلومات  العاملين في هذا  إلى ربط  باإلضافة 
على اإلنترنت قابل للتحديث، إلى جانب المركز األردني ألبحاث 
بهدف   2004 عام  في  أنشئ  الذي  الوطنية  السياسات  وحوار 
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الشأن العام وخدمة القضايا 
العلمي الرصين لتلك القضايا  القيام بالتحليل  العامة من خالل 

وللسياسات المتعلقة بها.

وتطوير  بحوث  مركز  آخرين، هما  المجلس مركزين  وانشأ  كما 
البادية األردنية، الذي تأسس كبرنامج في عام 1992، قبل ان 
يتم تحويله إلى مركز في عام 2004 بهدف تنمية إقليم البادية 
األردنية ضمن اطار التنمية المستدامة بربط اقتصاديات البادية 
األردنية باالقتصاد الوطني، وبيان سبل تعزيز التنمية المنشوده، 
وتحسين نوعية الحياة لسكان البادية دون المساس بنمط الحياة 
التقليدي لديهم، باإلضافة إلى المركز االقليمي لألمن االنساني 
الذي تم تأسيسه في عام 2000، كمؤسسة مستقلة غير ربحية 
تسعى الى تعزيز الوعي بقضايا االمن االنساني من خالل االبحاث 
التطبيقية والتدريب وتيسير عملية الحوار حول توصيات سياسية 
الى  باالضافة  افريقيا  االوسط وشمال  الشرق  بلدان  عملية في 
الوعي بقضايا االمن  أفغانستان وباكستان، بهدف رفع مستوى 
االنساني لدى المتخصصين وصناع القرار على المستوى المحلي 

واالقليمي والدولي.





الخوالــــدة : تـــــم تخريــــج 4 آالف 
طالــــب طيــران و 3500 طالــــــب 
هندســــــة صيانـــــــة طائـــــــرات

»أكاديمية الطيران الملكية األردنية«... 
الطياريـــــن تدريــــب  فــــي  األولـــى 

إستثمـــــار مميــــــز
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»أكاديمية الطيران الملكية األردنية«... 
األولــــى فــــي تدريــــب الطياريــــن

إستثمـــــــار مميــــــــــز

الخوالــــــدة : األكاديميــــــة تمتــــــاز بكفــــاءة طواقـــــم
التدريـــــب وتتميــــــز فـــــي هـــــذا المجــــــال

عشرين  من  المكون  الطائرات  من  الكبير  اسطولها  على  تعتمد 
طائرة من انواع مختلفة ذات محرك واحد ومحركين، اضافة الى 
أجهزة طيران تشبيهية حديثة ومتطورة لتعزيز المقدرة والكفاءة 
االكاديمية  تقوم  التدريب ممن  الطيران خالل مراحل  لدي طلبة 

بتخريجهم.
ووضع  بتثبيت  تتميز  التي  األردنية«  الملكية  الطيران  »أكاديمة 
األردن على خارطة تدريب الطياربن، حيث تقوم بحسب مديرها 

برامج  وفق  الطيارين  بتدريب  الخوالدة  محمد  الكابتن  العام 
هندسية وااللكترونية متطورة.

طيران  طالب  االف   4 عن  يزيد  ما  خرجت  االكاديمية  أن  ويقول 
عربية  دولة   24 من  الطائرات  صيانة  هندسة  طالب   3500 و 
في  وتميزهم  التدريب  طواقم  بكفاءة  تمتاز  حيث  وصديقة، 
الذي يتمتع به خريجو  الرفيع  المستوى  الى  المجال، اضافة  هذا 
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وكافة   )ICAO )International Civil Aviation Oeganization  
هيئات الطيران والخطوط الجوية التي تسعى للتميز واالبداع.

بدوره تناول نائب رئيس مجلس االدارة أحمد أبو غزالة ميزات 
ميزاتها  عن  بالحديث  ليبدأ  لها،  التابعة  والشركات  االكاديمية 
الى طائرات من  وذلك بامتالكها لطائرات نفاثة عاملة، اضافة 
مجال  في  العملي  التدريب  ألغراض  تستخدم  مختلفة  أنواع 
صيانة الطائرات لتعزيز المهارة والكفاءة العلمية خالل مراحل 

التدريب في االكاديمية.

وقال ان أكاديمية الطيران الملكية األردنية تقدم وبالتعاون مع 
كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني برنامج لدراسة دبلوم 
التعليم  المعتمد من وزارة  الطائرات  هندسة هياكل ومحركات 
العالي، حيث يتمكن الطالب بعد اجتيازه امتحان الدبلوم الشامل 
من التجسير للجامعة لدراسة بكالوريوس الهندسة في الجامعة 

مباشرة.

الملكية  الطيران  ألكاديمية  التابعة  الشركات  الى  بالنسبة  اما 
األردنية، فتتضمن شركة االجنحة العربية- األردن، أجنحة الخليج 
– االمارات العربية المتحدة، وشركة آفاق الدارة خدمات الطيران 
الفنية  نور  الملكة  كلية  الى شركة  اضافة  البحرين،   – الخاص 
الرادار،  ومراقبة  المطار«  »مراقبة  )مراقبة جوية  والتي تشمل 
ودبلوم هندسة األرصاد الجوية، وسالمة جوية، وأمن الطيران، 
هياكل  ودبلوم  معدات،  إنارة/  مدرجات/  المطارات/  وهندسة 
ماجستير  الى  باالضافة  عالي،  تعليم  وإلكترونيات/  ومحركات 
وجامعة  التطبيقية  البلقاء  جامعة  مع  بالتعاون  الطيران  إدارة 

ماسترخت/ هولندا(.

هذه االكاديمية ومقدرتهم على قيادة وصيانة طائرات عمالقة، 
مشيرا الى ان 76 بالمئة من طواقم الطيران الملكية األردنية هم 

من خريجي هذه االكاديمية.

البرامج،  من  العديد  في  بالتدريب  تقوم  االكاديمية  أن  ويضيف 
وهي برنامج الطيران التجاري اآللي CPL/IR، وبرنامج دورة مدرب 
جوي  خط  طيار  لرخصة  تجريب  وبرنامج   ،CFII و   CFI طيران 
الى  اضافة   ،A/C Dispather دورة مرحل جوي وبرنامج   ،ATPL

دورة تعاون اطقم الطائرة. 

وأكد ان االكاديمية تضم مختبرات ومشاغل تدريب عملي مجهزة 
بأحدث االجهزة والمعدات ومحركات الطائرات لطلبة هندسة صيانة 
الطائرات، اضافة لتأهيل وتدريب الطلبة في نهاية الدراسة على 
الطائرات العامة في الخطوط الجوية من خالل برنامج التطبيق 
الخبرة  الكسابهم   )OJT  )On Job Traning والميداني  العملي 
الكبيرة  الطائرات  على  للعمل  تؤهلهم  التي  العملية  والمهارات 

والمتطورة.

من جانبه استعرض رئيس مجلس االدارة محمد أبو غزالة تاريخ 
نشأة أكاديمية الطيران الملكية األردنية، ليقول بانها تأسست في 
بن  الحسين  الملك  له  المغفور  بتوجيهات من جاللة  عام 1996 
بالتدريب في مجال  المنطقة يعنى  طالل، وكانت أول معهد في 

الطيران.

ويقول بانها حصلت على اعتماد من هيئة تنظيم الطيران المدني 
المدني  الطيران  منظمة  اعتماد  الى  باالضافة   JCARC األردني 

الدولية









بدران: شهادة الثانوية 
العامـــة أو ما يعادلها 
هــي »جـــواز السـفر« 
للدخــول للبتــــرا وأي 
جامعـــة أخــرى أردنية

... البتـــــرا«  »جامعــــــة 
الضخــــم التعليمـــــي  الصــــرح 

لقـــــــــاء العـــــدد
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هي صرح تعليمي لها ميزانيتها المستقلة التي تخضع لتصديق 
المعدل  القانــون  وفــــق  عليهـــــا  العالـــي  التعليــم  مجلــــس 
ومحــــور   ،2010 لعام   16 رقم  األردنية  الجامعات  لقانون 
المنهجية  التعليمية  اإلمكانات  كافة  لتوفير  الطالب،  اهتمامها 
مجابهة  على  قادر  إنسان  لصياغة  الالمنهجية  والنشاطات 

التحديات وتحقيق اإلنجاز.

جامعة البترا التي تهدف إلى تخريج طلبة أكفياء يخدمون األردن 
من كافة الجوانب، تعتمد في تحقييق هذا الهدف النبيل بحسب 
رئيسها دولة رئيس الوزراء االسبق الدكتور عدنان بدران الى 
توفير كل ما يلزم للطالب من تجهيزات ومعدات وهيئة تدريس 

على مستوى عال من التميز والكفاءة والخبرة.

بدران: الجامعة تحرص على توفير كل ما يلزم للطالب من 
تجهيزات ومعدات والهيئة التدريسية ذات الكفاءة العالية

لقـــــــــاء العــــــــــدد

»جامعة البترا« ...
الضخــم التعليمــــي  الصـــرح 
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الجامعة تحرص  النشامى« أن  ويقول د. بدران خالل حديثه مع 
على تحقيق الجودة والنوعية وتلبية الحاجات الفكرية للمواطنة 
واحتياجات السوق على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي في 
يكونوا  أن  تمكينهم من  بل في  لخريجيها،  تحقيق فرص عمل 
عن  الجامعة  يميز  ما  أبرز  فمن  األعمال.   رجال  بين  رياديين 
المتطورة  لالمكانيات  امتالكها  المملكة،  في  الخاصة  نظيراتها 

التعليم  اسلوب  اتباعها  الى  اضافة  الحديثة،  والتجهيزات 
برمجة  تم  وقد  المتقدمة،  الدول  في  يطبق  الذي  االلكتروني 

االمتحانات في الجامعة بحيث تجرى إلكترونيًا.

مخصصة  مكثفة  تدريبية  دورات  تطرح  الجامعة  ان  ويضيف 
العضاء هيئة التدريس، وذلك من خالل مركز التطوير األكاديمي 
هيئة  أعضاء  مهارات  لتنمية  الجامعة  في  تأسيسه  تم  الذي 
االلكتروني،  للتعليم  الحديثة  التقنيات  استخدام  في  التدريس 

يومه  منذ  ومتابعته  األكاديمي  وإرشاده  الطالب  مع  والتواصل 
األول في الجامعة وحتى تخرجه من خالل اللقاءات األسبوعية أو 

عبر االتصال اإللكتروني.

بأنها  ليقول  البترا،  جامعة  به  تتميز  ما  بسرد  بدران  ويستمر 
المتميز  التدريسي  الكادر  توفير  في  تميزها  الى  باإلضافة 

وتخريجها للطالب األكفياء، فان الجامعة تمتلك عنصرًا آخر في 
توفيرها لكافة األجهزة الالزمة للعملية التربوية المتطورة.

فالجامعة تمتلك اليوم أسرع شبكة انترنت مقارنة مع نظيراتها 
الطلبة  اداء  على  االيجابية  بالنتيجة  تعود  والتي  المملكة،  في 
العالم  مع  والتواصل  المعلومة  على  الحصول  في  وتساعدهم 
بشكل سريع، حيث تبلغ سرعة شبكة االنترنت في الجامعة 40 
القواعد والبيانات  الدخول إلى جميع  MP لذلك يستطيع الطالب 

قامت الجامعة بإرسال 23 موفدًا للحصول على درجة الدكتوراه من كافة 
التخصصات، بعد أن عاد إليها 30 أنهوا الدكتوراه وانخرطوا في السلك األكاديمي

دولة د. عدنان بدران يتحدث لرئيس التحرير
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ملف العدد

الجامعة مشتركة مع ما يزيد  المكتبية والمعلوماتية، مشيرا ان 
عن 24 قاعدة بيانية عالمية، من خاللها يستطيع الطالب واألستاذ 

إلى الوصول إلى ماليين البحوث والمقاالت والكتب والدوريات.

باالضافة الى ذلك فان الجامعة تقوم بارسال البعثات الدراسية 
فهنالك  التخصصات،  كافة  من  الدكتوراه  درجة  على  للحصول 
في  الجامعة  نفقة  على  يدرسون  طالبا   23 عن  يزيد  ما  اليوم 
تحتاجها  بتخصصات مختلفة  الدكتوراة  الخارج الستكمل شهادة 
والتحقوا  عادوا  طالبًا   30 إلى  باإلضافة  والمملكة.  الجامعة 

بالجامعة.

ويستعرض بدران هيكلة الجامعة، ليقول انها اليوم تحتوي على 
6 كليات تتضمن 24 تخصصًا، أبرزها كليات الصيدلة، والعمارة 
والمالية  االدارية  والعلوم  المعلومات،  وتكنولوجيا  والفنون، 
اآلداب  كلية  الى  باالضافة  الجامعة،  كليات  أكبر  من  تعتبر  التي 
من  التخصصات  من  العديد  على  تحتوي  بدورها  التي  والعلوم 
اللغات والتربية والصحافة واإلعالم، مشيرا إلى أن جامعة البترا 

أنشأت تخصص  التي  المملكة  األولى في  الخاصة  الجامعة  هي 
الصحافة واإلعالم قبل عشرين عامًا.

األردن  في  التعليم  واقع  الى  بالحديث  الجامعة  رئيس  وينتقل 
بمعالجتها  الكفيلة  والسبل  يواجهها  التي  المعضالت  وأبرز 

للنهوض بهذا القطاع.

ويقول ان من أبرز المعضالت التي تواجه العمل في الجامعات، 
في  المقبولين  الطالب  أعداد  لتحديد  جديد  أسلوب  إتباع  هي 
الجامعات بشكل عام، بحيث يتم اعتماد شهادة الثانوية العامة أو 
ما يعادلها، ويقبل الطلبة وفق القدرة االستيعابية لكل تخصص 
بين  التنافسية  تحفز  وبذا  العالمات.   في  التنازلي  بالتدرج 
الجامعات، فقد تقف جامعة في قبول الحد األدنى عند الثمانين، 
جودة  زادت  وكلما  الستين،  عند  وثالثة  السبعين،  عند  وأخرى 
الجامعة ونوعية خريجيها، زاد اإلقبال عليها وارتفع الحد األدنى 

للقبول فيها وفق ذلك. 

لقـــــــــاء العــــــــــدد

نتميـــــــز باتبـــــاع نظــــام التعليـــــم االلكتــــــروني
وفـــــق ما يطبـــــق فـــــي الــــــدول المتقدمـــــة
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في  الجامعي  التعليم  قطاع  تواجه  التي  المشكلة  ان  ويضيف 
األردن انه ليس هنالك اجماع تربوي حول الحد االدنى لمعدالت 
القبول في الجامعات، ويجب أال تخضع الجامعات إلى نمط واحد 
واقعي،  شيء  الجامعات  بين  فالتنوع  فيها،  القبول  معدالت  في 
ليس في األردن فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.  ولكل جامعة 
مستوى معين في تحديد الحد األدنى للقبول فيها وفق طاقتها 

االستيعابية المعتمدة.

وهناك أسلوب آخر لقبول الطلبة، قد تحدده الكليات، كاستخدام 
معدل الطالب التراكمي في المجاالت العلمية التي درسها الطالب 
المطلوب،  بالتخصص  العالقة  ذات  العامة  الثانوية  مرحلة  في 
شهادة  تعتبر  وبذلك  الكلية،  لدى  قبول  امتحان  عقد  يتم  أن  أو 
الثانوية العامة بمثابة »جواز سفر« للدخول للجامعة وفق طاقتها 
الكليات وفق طاقتها  قبوله في  يحدد  بينما  العامة،  االستيعابية 
االستيعابية الخاصة المعتمدة من خالل امتحان قبول في الكليات 
يعتمد لهذه الغاية، وعندئذ تحسب عالمات امتحان القبول بشكل 

تنازلي للناجحين في االمتحان.
 

للجميع حسب  تفتح فرص متكافئة ومتساوية  الطريقة،  وبهذه 
والخاصة  للجامعة  العامة  االستيعابية  الطاقة  ووفق  قدراتهم، 
المواطنين  جميع  امام  التعليم  باب  فتح  يتم  وبذلك  كلية،  لكل 
األردنيين بما في ذلك التعليم التقني والفني، الذي حقق خالل 

السنوات الماضية نجاحا ملفتًا لالنظار.

التعليم  التوجه نحو تخصصات  الطلبة عن  أسباب عزوف  وحول 
التربية  سياسات  إلى  يعود  ذلك  إن  بدران  أكد  والفني،  التقني 
على  إجباريًا  التعليم  من  النوع  هذا  بفرض  المتعلقة  والتعليم 
الحظ  يسعفه  لم  من  بتحويل  وذلك  منهم،  رغبة  ودون  الطلبة 
بالقبول في الجامعات كرها إلى هذا النوع من التعليم، األمر الذي 
حيث  التعليم،  من  النوع  وبهذا  بالطالب  الظلم  الحاق  الى  يؤدي 
سيشعر الطالب أن هذا النوع من التعليم هو مخصص فقط لغير 

المتفوقين، أو أولئك الذين ترفضهم الجامعة.

معــــدالت القبول يجب أن تحددها الجامعات وفق طاقتها 
االستيعابية بالتدرج في عالمات المتقدمين لكل تخصص



34

لقـــــــــاء العــــــــــددملف العدد

الجامعة هي األولى بين نظيراتها الخاصة في إنشاء 
قسم الصحافة واإلعالم وستتحول قريبًا إلى كلية 
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وقال ان هذه السياسة الحقت الضرر بهذا النوع من التعليم المهم، 
دونية،  نظرة  المجتمع  قبل  اليه من  النظر  يتم  ان  وعملت على 
الخاطئة  السياسة  بهذه  االستمرار  ان  نفسه  الوقت  في  مؤكدًا 
سيعمل على افشال هذا النوع من التعليم، بينما تستطيع الوزارة 
إعادة االعتبار لهذا التعليم بتطويره إلى ثالث سنوات، منها سنة 
الميدان لها عالقة بتخصصه، وتكون رواتب خريجي  عملية في 
من  الهندسة  كليات  لخريجي  مساويةٍ  والفني  التقني  التعليم 
المدنية.   الخدمة  نظام  تشريعات  تعديل  يتطلب  مما  الجامعات. 
بهذا األسلوب وحده، يتدفق الطلبة عن رغبة منهم وليس كرهًا 

عنهم للتعليم التقني والفني

ويضيف ان هذه النظرة السلبية على التعليم التقني والفني من 
قبل المجتمع، خاصة من قبل اولياء االمور، كان لها نتائج سلبية 
على قطاع التعليم واالقتصاد الوطني على حد سواء، وذلك من 
المملكة  خارج  للتعلم  ابنائهم  بارسال  االمور  اوليا  قيام  خالل 
لهؤالء  الذي يشكل ظلمًا  االمر  النخفاض معدالتهم دون %60، 
الطلبة، اضافة الى الحاق الضرر الكبير لمؤسسات التعليم العالي 
المخصصة  المقاعد  ستبقى  والتي  الخاصة،  الجامعات  خاصة 
لهؤالء الطلبة شاغرة، كما وان ارسال الطلبة الى خارج المملكة 
للدراسة سيؤثر سلبًا على االقتصاد الوطني، جراء انفاق االموال 

الطائلة ومن العملة الصعبة خارج الوطن.

الى مشكلة  ينقلنا  الحديث  أن هذا  البترا،  ويقول رئيس جامعة 
الجامعات  في  للدراسة  الخارج  من  الطلبة  جذب  تواجه  أخرى 
الداعية  العالي  التعليم  وزارة  سياسة  خالل  من  وذلك  األردنية، 
في  للدراسة  الخارج  من  الوافدين  للطلبة  الحوافز  إلغاء  إلى 

الجامعات األردنية.

إذ أن ذلك سيعمل على تخفيض إعداد الطلبة الوافدين، مما يضر 
باالقتصاد الوطني، خاصة في هذه الظروف الحالية.  والوافدون 
في  التعليم  طلب  في  البدائل  عن  للبحث  بدورهم  سيتوجهون 

دول أخرى.

وقال أن جامعة البترا من أولى الجامعات التي عملت على القضاء 

على العنف الجامعي من خالل اتباعها العديد من االجراءات، اولها 

اتاحة الفرصة للطلبة المشاركة في مجالس الجامعة المختلفة، 

نزاهة  بكل  الطلبة  اتحاد  انتخابات  خوض  على  وتشجيعهم 

المختلفة  وعماداتهم  الطلبة  بين  المستمر  واالتصال  وشفافية، 

أصبحت  التي  الحوارية  واللقاءات  فيها،  التدريس  هيئة  وأعضاء 

ثقافة سائدة في احترام االختالف، وحرية التعبير.

البرامج  من  العديد  طرح  خالل  من  اإلجراءات،  هذه  وثاني 

أو  الرياضية  أو  الحوارية  أو  الثقافية  المختلفة سواء  والنشاطات 

الفنية أو االجتماعية، كما وعملت الجامعة على ترسيخ »االرشاد 

 20 عن  مسؤواًل  تدريس  هيئة  عضو  يكون  بحيث  االكاديمي«، 

حل  بهدف  وذلك  واجتماعيًا،  أكاديميا  بإرشادهم  ويقوم  طالبا، 

خططهم  الى  لالستماع  اضافة  االجتماعية،  مشاكلهم  كافة 

الدراسية المستقبلية.

كما وعملت الجامعة على هيكلة المحاضرات والحصص الدراسية 

االعتماد،  معايير  وفق  للطلبة،  الصغيرة  الشعب  أساس  على 

ووفق حدود الطاقة االستيعابية لكل تخصص، األمر الذي ساعد 

والتواصل  التدريس،  الطلبة وهيئة  أعداد  بين  أكبر  توازن  على 

األفضل بينهما.

تقوم  الجامعة،  داخل  عنف  ظاهرة  حالة  أي  رصد   حال  وفي 

اإلدارة بإحالة المشتركين في حالة العنف الى لجنة للتحقيق ثم 

إلى مجلس تأديبي، ومعالجتها بشكل متوازن دون الخضوع ألي 

ضغوط اجتماعية من خارج الجامعة.

من الضروري فتح باب التعليم التقني والفني بشكل أكبر امام 
الطلبة
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أنشئت لتكون شريكًا فاعاًل في الجهود الوطنية واإلقليمية الرامية 
بالحرية  تتسم  جامعية  بيئة  وتوفير  التعليم  بنوعية  لالرتقاء 

واإلبداع وتشتمل على فرص التعليم المستمر مدى الحياة.

متطلبات  توفير  على  الحرص  كل  حريصة  فيالدلفيا  جامعة 
المعايير الدولية للتعليم وتطوير خططه ومناهجه وطنيًا وإقليميًا. 
كما أنها حريصة على استقطاب الطلبة المؤهلين للتعليم العالي 
من األردن واألقطار العربية وأقطار العالم وإتاحة الفرص الكافية 

لهم للتفاعل مع المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي .

مع  حديثه  خالل  كمال  مروان  الدكتور  الجامعة  رئيس  وأكد 
»النشامى«، فان الجامعة تعمل على إعداد جيل من الشباب القادر 
على اإلسهام في إيجاد الحلول للتحديات االجتماعية عبر المشاريع 
والبحوث العلمية، ولذلك فقد وضعت الجامعة العديد من البرامج 
العلمية  المؤسسات  مع  الوطيدة  العالقات  من  العديد  أقامت  كما 
المرموقة وقد ترجمت هذا التوجه عمليًا بإنشاء دائرة متخصصة 
للعالقات الدولية تتبوأ مكانه تقدمة في الهيكل التنظيمي للجامعة، 

كما أنشأت مكتبًا لالعتماد وضبط الجودة في الجامعة.

ويقول د. كمال ان جامعة فيالدلفيا تولي البحث العلمي والدراسات 
العليا عناية بالغة، فقد خصصت الجامعة 5% من ميزانيتها إلجراء 

بيئــة جامعيـــة   ... »فيـــــالدلفيــا« 
واإلبـــــداع بالحريـــــة  تتســــم 

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــم

كمــــال: الجامعـــة ملتزمــــة بــــأن تكــــون شريكــــًا 
كامــــال فــــي تطويـــر المجتمــــع األردنـــــي
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وإبتعاث  المتخصصة  المؤتمرات  في  والمشاركة  العلمية  البحوث 
والدكتوراة  الماجستير  درجة  على  للحصول  المتفوقين  الطلبة 

حيث بلغ عدد هؤالء الطلبة 16 طالبًا وطالبة.

فرسالة الجامعة باعتبارها واحدة من المؤسسات العلمية المتميزة 
في  كاماًل  شريكًا  تكون  بأن  نفسها  تلزم  فيالدلفيا  جامعة  فإن 
على  األخرى  والمجتمعات  خاص  بوجه  األردني  المجتمع  تطوير 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي بوجه عام.  

وخالل حديثه اسهب د. كمال بالحديث عن ابرز القرارت الحكومية 
من  كان  والتي  به،  واالستثمار  التعليم  قطاع  على  أثرت  التي 
أثر  والتي  الجامعات  في  للقبول  االدنى  الحد  رفع  قرار  ابرزها 
بشكل سلبي على اداء الجامعات الخاصة التي لها دور كبير في 

خدمة المجتمع.
 

بـ«  الجامعات  في  للقبول  االدنى  الحد  رفع  قرار  وصف  فقد 
المتسرع« والذي سيكون له نتائج سلبية كبيرة على المستويين 

التعليمي واالقتصاد الوطني.

األردنيين  الطالب  تصدير  على  سيعمل  القرار  هذا  ان  وقال 
للدراسة خارج المملكة وهو ما يعني انفاق االموال األردنية خارج 
للدراسة  الطالب  من  عدد  أكبر  استقطاب  هو  فاالصل  الحدود، 
العكس  هو  حاليا  يحدث  الذي  لكن  األردنية،  الجامعات  في 
تمامًا، مشيرا الى ان تبعات هذا القرار ستنعكس سلبًا على اداء 
االقتصادي بشكل عام، من خالل زيادة صرف األردنيين لالموال 
البالغ  الضرر  سيلحق  ما  وهو  المملكة  خارج  الصعبة  والعملة 

بااليرادات والنشاط االقتصادي المحلي.

وانتقد د. كمال طريقة التعامل الحكومي مع االستثمار في قطاع 
التعليم، فالقرار الخاص برفع الحد االدنى للقبول وصفه بـ »غير 
المنصف« مقارنة مع ما هو متبع مع الجامعات الحكومية، مشيرا 
الى ان رفع الحد االدنى للقبول في بعض التخصصات له تأثير 
ال  الذي  الوقت  في  الخاص  الجامعي  التعليم  عرقلة  على  واضح 

يطبق مثل هذه قرارات على الجامعات الحكومية.

على  عمل  للقبول«  االدنى  الحد  رفع  القرار  هذا  انه  ويقول 
الخارج، لكن ونتيجة لمدى اهمية  الى  الطلبة األردنيين  تصدير 
على  العائالت  عملت  فقد  األردني،  للمواطن  بالنسبة  التعليم 
ارسال ابنائهم للدراسة في الخارج، مما الحق الضرر بالخريجين 
خالل  من  وذلك  األردنية،  الجامعات  في  درسوا  الذين  المحليين 
ومعاملتهم  الخارج  في  درسوا  الذي  الطلبة  شهادات  معادلة 

بالطريقة ذاتها للخريجين المحليين.
 

الثاني واضحة في هذا  الملك عبد اهلل  ان توجيهات جاللة  واكد 
ان  بمعنى  الجامعات،  لعمل  االستقاللية  إلتاحة  والداعية  االطار 
لذلك  غيرها،  عن  يميزها  الذي  بها  الخاص  كيانها  جامعة  لكل 
استمرار  لضمان  فاعل  بشكل  التوجيهات  هذه  تطبيق  يجب 

وديمومة العمل في هذا القطاع  الحيوي.

وفيما يتعلق بالدراسات العليا والبحث العلمي، شدد د. كمال على 
اهمية الجودة في التعليم بالجامعات، مؤكدًا أن الجامعات الخاصة 
ملتزمة التزامًا كاماًل بشروط ومعايير االعتماد التي تضعها هيئة 

االعتماد والتي تهدف ضمان الجودة ونوعية التعليم.

يجدون  فيالدلفيا  جامعة  خريجي  من   %80 حوالي  أن  وكشف 
هنالك  وان  كما  أشهر،  الستة  تتعدى  ال  فترة  خالل  لهم  وظائف 
العديد من هم في المراحل االخيرة في الدراسة اي قبل التخرج 
يجدون ويحصلون على فرص في العمل وهذه ميزة تضاف الى 

خريجي الجامعة.

وأكد أن الجامعات الخاصة ملتزمة بالمتطلبات االكاديمية والشروط 
التي تضعها الوزارة وهيئة االعتماد، فليس من الصحة ما يقال 
ويشاع حول وحود تهاون في التعليم بالجامعات الخاصة، أنه في 
النهاية فان سوق العمل هو من سيكون الحكم والجامعة التي ال 

تخرج أصحاب الكفاءات سوف يكتشفها السوق باسرع وقت.

وال تكمن أهمية الجامعات الخاصة في تخريج الكفاءات التي تخدم 
الحياة  في  النهضة  أحداث  في  الكبير  لدورها  بل  فقط،  المملكة 
الدولة بالعملة الصعبة وهو  االقتصادية، فالجامعات تقوم برفد 
ما يحتاجه االقتصاد الوطني في ظل الظروف االقتصادية الراهنة 

الصعبة والتي تتزامن مع استمرار تأثير االزمة المالية العالمية.

وينتقل رئيس جامعة فيالدلفيا للحديث عن ظاهرة العنف الجامعي 
التي بدأت تزداد خالل الفترة الماضية، ليشير الى ان هذه الظاهرة 

لها عدة اسباب، كما وان لها وسائل لحالها والقضاء عليها.

الحامعات  اكتظاظ  الجامعي،  العنف  ظاهرة  انتشار  أسباب  فمن 
باعداد الطلبة التي تفوق في بعضها القدرة االستيعابية لها، وعدم 
وجود برامج منهجية لتشغيل الطالب في اوقات العطل الرسمية، 
اضافة الى بعض الحاالت والظواهر االجتماعية التي انعكست على 

اداء الطالب.

عديدة  فهي  الظاهرة  على  بالقضاء  الكفيلة  الوسائل  حول  اما 
بحق  وصارم  كامل  بشكل  والتعليمات  االنظمة  تطبيق  أهمها، 
مستسببي المخالفات والعنف، وايجاد االنشطة الطالبية المفيدة 
والتي مهمتها االستفادة من قوة الشباب في العمل وتفريغ هذه 
القوة بالشكل االنسب وبما ينمي من قدرات الطلبة الشباب، اضافة 
الى تخفيف اعداد الطالب داخل الجامعات بحيث يكون عدد الطلبة 

يتناسب مع امكانيات والقدرة االستيعابية للجامعة.

القرارات  باتخاذ  التعليم  وزارة  بمطالبة  حديثه  كمال  د.  واختتم 
التي تهدف الى دعم االستثمار في التعليم الجامعي الخاص، بحيث 
حول  ما  قرار  اصدار  تقرر  حال  في  االعتبار  بعين  األخذ  يتم  ان 
الجامعات الخاصة، أن يقوموا بدراسة تأثيره على القطاع بشقيه 

المباشر وغير المباشر. 
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المملكة،  العلم والحضارة يقع في شمال  هي صرح من صروح 
اليرموك  معركة  التاريخ،  في  حاسمةٍ  معركة  عنوان  تحمل 

الخالدة والتي كانت فيصاًل بين الحق والباطل.

»جامعة اليرموك« التي ورثت حضارات السابقين، ها هي اليوم 
وبحسب رئيسها االستاذ الدكتور سلطان أبوعرابي توصف بأنها 
تاريخ انساني مجيد، ونبراس هداية ومشعل حرية وسالح علم، 
مسلحين  الطالب  من  متميزة  أجيال  بتخريج  تتلخص  رسالتها 

بالعلم ومحصنين بالقيم، قادرين على مواكبة التطورات العلمية 
والدولي،  االقليمي  المستويين  على  والمنافسة  والتكنولوجية، 

وتعزيز البحث العلمي وتلبية احتياجات المجتمع

دورا  لعبت  اليرموك  جامعة  أن  لـ«النشامى«  حديث  خالل  وقال 
كبيرًا في تنمية المجتمع المحلي، فمنذ انشائها في عام 1976  
التي  أربد  محافظة  وبواقع  النهوض  على  كبير  وبشكل  عملت 
تتواجد بها، حيث ساهمت في حركة التطور التي شدتها المدينة 

»جامعـــة اليرمــــوك« ... 
صـــرح تعليمــي ذو مــوروث حضـاري وتاريخي

أبوعرابـــــي: رسالتنـــــا هــــي  تخريــــج أجيــــال 
متميـــــزة مـــــن الطـــــالب مسلحيــــن بالعلــم

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــم
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زيادة حجمها خمسة اضعاف حجمها السابق.
 

من  ومتميزة  متكاملة  اليوم مجموعة  تقدم  الجامعة  أن  وأضاف 
التخصصات أبرزها كلية االعالم، حيث تم تخريج االف الصحفيين 
الدولي  الصعيد  وعلى  العربي  والوطن  المملكة  في  البارزين 
بشتى انواعها المرئية والمسموعة والمقروئة، اضافة الى كلية 
القنون الجميلة التي تمنح شهداة البكالوريوس والماجستير في 
تعتبر  حيث  التشكيلية،  والفنون  والتصميم  والدراما  الموسيقى 
الجامعة الوحيدة على صعيد المملكة التي تقدم هذا التخصص 

بعرافة وتميز.

توفرها  التي  التخصصات  عن  بالحديث  عرابي   أبو  د.  ويستمر 
واالنثرولولوجيا  االثار  كلية  الى  بالحديث  لينتقل  الجامعة، 
والسياحة، حيث تعتبر جامعة اليرموك من أعرق الجامعات التي 
الجامعة  تتميز  كما  العربي،  الوطن  في  التحصص  هذا  تدرس 
الطلبة  المئات من  التي تستقطب  في كليات الشريعة والقانون 
الوافدين، حيث تمنح شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة 
في برامج الشريعة االسالمية التي تنفرد بها جامعة اليرموك عن 

نظيراتها.

اضافة إلى ذلك فان الجامعة تحتوي على كلية الحجاوي للهندسة 
التكنولوجية التي بنيت بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص 
حيث  حجاوي،  هشام  المرحوم  مؤسسة  من  سخي  وبدعم 
واالتصاالت  الكهرباء  هندسة  في  التطبيقية  الدراسات  تقدم 

وااللكترونيات.

من  العديد  اليوم  اليرموك  جامعة  في  أن  أبوعرابي  د.  ويقول 
التخصصات التي تلبي حاجة السوق وتتميز بالتنوع لتشمل كافة 
والعلوم  التربية  كليات  منها  العملية،  الحياة  ومتطلبات  جوانب 
تكنلوجيا  وكلية  الرياضية  والتربية  االدارية  والعلوم  واالقتصاد 

المعلومات وعلوم الحاسوب.

وعلى صعيد متصل استعرض رئيس الجامعة خالل حديثه ابرز 
ميزات الجامعة، ليشير الى انها اصبحت اليوم تعتبر عالمية، حيث 
ويقصدها  دولة،   50 حوالي  من  وافد  طالب   3200 فيها  يوجد 
العالمية  لسمعتها  نتيجة  وذلك  الجنسيات،  مختلف  من  الطالب 
المتميزة وبرامجها الدراسية المخلتفة، كاشفًا النقاب ان الجامعة 
تستقبل في كل عام مجموعات طالبية من نظيراتها االوروبية 
العربية،  اللغة  لدراسة  مجموعة    20 عددها  يفوق  والعالمية 
اللغة  بتدريس  يقوم  والذي  لها  التابع  اللغات  مركز  في  وذلك 

العربية لغير الناطقين بها.

الجامعـة كان لها دور كبير 
في النهوض بمحافظة اربد
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»الشرق األوسط للدراسات العليا«... 
القـــــوة فــــي نشـــر الثقافــــة

جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، مؤسسة وطنية تعليمية 
بحثية استـشارية غير ربحية، تعود ملكيتها لشركة جامعة الشرق 
األوسط للدراسات العليا التي تديرها هيئة مديرين ثلث أعضائها 
استثمارية  مع شركة  متعاقدة  الدكتوراه، وهي  درجة  من حملة 
)العالم العربي للتعليم( لتوفير األرض والمباني واألصول الثابتة 

ومتطلبات االعتماد العام. 

بالمعرفة  الصريع  طالب  الدكتور  رئيسها  بحسب  الجامعة  تهتم 
علمية  مهارات  وبناء  الثـقافة  نشر  في  الدافعة  القوة  باعتبارها 
عالية للطلبة وتأهيلهم وتزويدهم بها، تلبيًة لمتطلبات التنمية 
العالمية  العلمية  التطورات  مواكبة  على  القادرة  اإلنسانية 

وتطبيقاتها المختلفة. 

الجامعة استمدت رؤيتها  أن  ويقول خالل حديثه مع »النشامى« 
وضع  في  األساس  جعلته  إذ  قوة«  »المعرفة  مبدأ  خالل  من 

الصريـــــع: الطريـــــق األمثــــل لتحقيــــق التميــــز فــــي 
التعليـــم الجامعـــي هــــو إعطـــاء الجامعــــات استقاللهـا

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــمملف العدد
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استراتيجيتها؛ لضمان الجودة والتميز في البحث العلمي والخبرات 
في التعلم والتعليم، باعتبارها مركزًا لخلق القيمة في معارفها 
االستـثمار  أنواع  أرقى  يمّثل  الذي  الفكري  ورأسمالها  المتـقدمة 

البشري في علم اقتصاد المعرفة.

أن  األردني  الجامعي  التعليم  قطاع  على  ان  الصريع  د.  ويؤكد 
مكوناته  جميع  بين  االفكار  طرح  في  بالديموقراطية  يتحلى 
ليصار فيما بعد إلى االتفاق في اتخاذ القرارت الصحيحة، مشيرا 
في  العالي  التعليم  منها  يعاني  التي  المشاكل  أبرز  من  أن  الى 
دراسة  دون  المتسرعة  القرارات  بعض  اصدار  هي  المملكة 

نتائجها المستقبلية.

ويشير الى ان هناك موقفًا سلبيًا اتجاه الجامعات الخاصة من قبل 
الصادرة  القرارات  العديد من  فان  ولذلك  العالي،  تعليم  مجلس 
عنه تكون سلبية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النظرة السلبية إلى 
االموال  رؤوس  اصحاب  ان  منطلق  عائدة من  الخاصة  الجامعات 
ادارتها  على  المسيطرون  وهم  الخاصة  الجامعات  أصحاب  من 
رؤساء  جميع  ان  الى  يشير  الواقع  لكن  فيها،  القرارت  واتخاذ 
في  قيادية  مناصب  تسلموا  اكاديميون  هم  الخاصة  الجامعات 
الجامعات الرسمية، كما وانهم ال يقلون في الكفاءة عن الرؤساء 
هذه  لتسلم  يؤهلهم  وهذا  الرسمية،  الحكومية  الجامعات  في 

المناصب الحساسة بكل كفاءة.

ولغاية تغيير النظرة السلبية عن الجامعات الخاصة، دعا د.الصريع  
على  بالمحافظة  الجامعات  هذه  في  المسؤولين  قيام  من  البد 
المستوى التعليمي المنشود وأن يكون هدفهم هو خدمة العملية 

التعليمية ورفع سويتها.

وينتقل رئيس جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا بالحديث 
قطاع  على  وآثاره  الجامعات  في  للقبول  االدنى  الحد  قرار  عن 
التعليم، فيقول ان لهذا القرار العديد من النتائج السلبية، منها 
توجه الطلبة المحليين والعرب للدراسة في خارج المملكة وهذا 
يسبب نزيفًا اقتصاديًا كبيرا، فخسارة العديد من الطلبة الوافدين 
سينعكس سلبًا على االقتصاد الوطني كونهم يعتبرون من أهم 

الفئات التي تنفق االموال والعملة الصعبة داخل المملكة.

الحد  قرار  خاصة  حاليًا  المطبقة  القوانين  بموجب  أنه  ويضيف 
الطلبة من فرصة تلقي  العديد من  فانه يحرم  للقبول،  االدنى 
التعليم الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة معًا، متسائال 
لماذا يحرم طالب الثانوية العامة الذي حقق النجاح لكن بمعدالت 

ليست عالية من الدراسة في الجامعات الخاصة والحكومية، حتى 
التي تعوضه  الخبرة  واكتسابه  العمل  ينخرط في سوق  ان  بعد 
وزارة  من  المطلوب  المعدل  على  الحصول  في  التقصير  عن 

التعليم العالي.

عدة  فوائد  له  والخاصة  المحلية  الجامعات  في  الطالب  فوجود 

اهله  بين  سيبقى  الطالب  ان  حيث  واجتماعية،  اقتصادية  منها 
ويحصل  منها  يتخرج  حتى  بمراقبته  الجامعات  وتقوم  وذويه، 
في  للدراسة  الطلبة  توجه  حال  في  لكن  بكفاءة،  الشهادة  على 
الخارجي  بالمحيط  للتأثر  عرضة  أكثر  سيكونون  فانهم  الخارج 
التعليمي  بالمستوى  يحظوا  لن  وانهم  كما  فيه،  يعيشون  الذي 
المطلوب، مشيرا الى أنه في نهاية المطاف فان الحكومة تقوم 
بالمصادقة واالعتراف بشهادة الطلبة المغتربين ومعادلتها اسوة 
بالشهادات المحلية وبنفس التخصصات ويكون ذلك على حساب 
المحلية  الجامعات  المحليين ممن درسوا في  الخريجين والطلبة 

»الخاصة والرسمية« وحققوا النتائح العليا في الثانوية العامة.

وأشار الى ان الطريق االمثل لتحقيق التميز في التعليم الجامعي 
التعليمية  الخطط  وضع  في  استقاللها  الجامعات  اعطاء  هو 
واسس القبول لديها بما يتالءم مع قدراتها، وان ال تتعامل جميع 
العمل  في  االستقاللية  اعطائها  بل  القوانين  بنفس  الجامعات 

وترك كل واحدة منها تعمل بالطريقة التي تناسبها.
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»جامعـــة إربــــد األهليــــة«... 
إحـــدى المنـــارات العلميــة المتميــزة

االتجاهات  كافة  على  بنورها  تسطع  أكاديمية  منارة  تعتبر 
وبمساحات واسعة في قلب األمة العربية واإلسالمية.

جامعة إربد األهلية التي سطع فجرها منذ تسعينات القرن الماضي 
رافعة شعار »التميز في اإلبداع«، هاهي اليوم  وبحسب رئيسها 
الدكتور محمد الصباريني حققت أهدافها على أرض الواقع، حيث 
حققت تميزًا أكاديميًا وحصلت على المرتبة األولى على مستوى 
الجامعات الرسمية واألهلية في امتحان الكفاءة الجامعية لتخصص 
الحقوق، وعززت اإلنجاز والتميز بتحقيقها العديد من اإلنجازات في 

مختلف المجاالت العلمية والرياضية واالجتماعية. 

إربد  جامعة  أن  الصباريني  د.  أكد  »النشامى«  مع  حديثه  وخالل 
األهلية باتت اليوم ترفد الوطن العربي الكبير بالشباب والشابات 
تؤهلهم  التي  الكافية  والمعرفة  بالعلم  والمسلحين  المؤهلين 

لدخول معترك الحياة المهنية بجدارة.
 

وقال إن النجاح التراكمي المتحقق جاء من خالل اإلدارات المتعاقبة 
على رئاسة الجامعة بدءًا من رئيسها األول المرحوم األستاذ أحمد 
الربايعة، ومرورًا بالدكتور عبد الرحمن شاهين واألستاذ الدكتور 
تتناغم  أن  اإلدارات  هذه  استطاعت  حيث  عرابي،  أبو  سلطان 
وتتوافق مع عناصر المشورة فيها لتكون هذه الجامعة قصة نجاح 

على المستويات كافة.

الصبارينــي: انشئـــت عــــام 1994 ورسالتهـــا تتمثــــل 
بالعمـــل علـــى إحداث نقلــة نوعية في التعليم الجامعــي

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــمملف العدد
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وفيما يلي نص اللقاء:

* هل تقدم لنا لمحة عن تاريخ تأسيس الجامعة؟

- جامعة إربد األهلية انشئت في عام 1994 وهي معتمدة اعتمادًا 
عامًا وخاصاًَ، وعضو اتحاد الجامعات العربية، وعضو اتحاد جامعات 
الخاصة  العربية  المؤسسات  رابطة  وعضو  االسالمي،  العالم 

للتعليم العالي.

تقع الجامعة على ربوة عالية في الجزء الشمالي من المملكة على 
محافظات  بين  متوسط  موقع  في  الدولي  عمان(  )إربد-  طريق 

الشمال األربع )إربد- جرش- عجلون- المفرق(.

التعليم  في  نوعية  إحداث  على  بالعمل  فتتلخص  رسالتها  اما 
المؤهالت  ذوي  الخريجين  من  متميز  مستوى  وتحقيق  الجامعي 
بيئة  وتهيئة  العمل  لسوق  المطلوبة  العالية  والمهارات  العلمية 
طبيعية، في المقابل فان رؤيتها تتمثل بأن تصبح إحدى المنارات 

العلمية المتميزة القادرة على المنافسة والتطور.

* ماهي اقسام وكليات الجامعة؟

الجامعة ست كليات هي: كلية الشريعة والقانون والتي  - تضم 
كلية  أما  القانون،  وقسم  الدين  وأصول  الفقه  قسمي  تضم 
العلوم اإلدارية والمالية فتضم أقسام: المحاسبة والعلوم المالية 
كذلك  والتسويق،  والفندقة  السياحة  األعمال  وإدارة  والمصرفية 
وآدابها  العربية  اللغة  أقسام  تضم  والتي  والفنون  اآلداب  كلية 

واللغة اإلنجليزية والترجمة والتصميم الجرافيكي. 

العلوم  كلية  هما  أخريين  كليتين  مؤخرًا  الجامعة  واستحدثت 
ونظم  الحاسوب  علم  تخصصات  وتضم  المعلومات  وتكنولوجيا 
التي  التمريض  وكلية  والرياضيات،  الحاسوبية  المعلومات 
أما  المجاورة،  العربية  الدول  الكفاءات من  لها  الجامعة  استقدمت 
كلية العلوم التربوية فتضم أقسام معلم صف والتربية الخاصة 

والتوجيه واإلرشاد النفسي.

على  تحتوي  التي  المكتبة  الجامعة،  في  المهمة  المعالم  ومن 
التخصصات وعدد يزيد عن 103 من  ألف كتاب في مختلف   60
الدوريات العربية و106 من الدوريات األجنبية وتضم بين جنباتها 
مختبرًا لإلنترنت وتشترك في عدد من المجالت اإللكترونية لتأمين 
المعلومة والمعارف لمرتاديها من المتتبعين لكل جديد من البحوث 

والدراسات الحديثة. 

كما تولي الجامعة اهتمامًا خاصًا بالبحث العلمي من خالل تفعيل 
وتحثهم  الطلبة،  وكذلك  فيها  والمدرسين  الجامعة  أساتذة  دور 
على القيام بالدراسات التي تعود عليهم وعلى الجامعة والمجتمع 
وتبحث في  المشاكل  الكثير من  وتعالج  والفائدة  بالنفع  المحلي 
العديد من القضايا والتحديات. وتصدر الجامعة مجلة إربد للبحوث 
والدراسات التي تستقطب العديد من الباحثين من مختلف أنحاء 

العالم العربي والعالم وقد نشر منها ثالثة عشر مجلدًا.

* بماذا تتميز جامعة إربد االهلية عن غيرها؟

الطالب  يحتاجه  ما  جميع  يوفر  متكاماًل  صرحًا  تعتبر  الجامعة   -
مستخدمة أرقى الوسائل المطبقة في أرقى الجامعات العالمية.

فالجامعة تقتني أسطواًل كبيرًا من الحافالت مجهزة بكافة وسائل 
الراحة واألمان مهمتها تأمين مواصالت الطلبة وتسهيل نقلهم من 

الجامعة وإليها. 

للمختبرات، حيث قامت بتجهيز  اهتمامًا كبيرًا  الجامعة  أولت  كما 
مزودًا  للغات  مختبرًا  ووفرت  األجهزة،  بأحدث  الحاسوب  مختبرات 
بأحدث التقنيات الفعالة إضافة على مختبرات الوسائل التعليمية 
ومختبر  البيولوجية  العلوم  ومختبر  الطبيعية  العلوم  ومختبر 
السريري  التعليم  ومختبر  التمريض  أساسيات  ومختبر  األطفال 

ومختبر التصوير الضوئي وغرفة عمل التصوير الضوئي. 

اضافة الى ذلك فان في الجامعة دائرة للعالقات العامة، مهمتها 
األنشطة  ونوعية  كم  تعكس  التي  اإلعالمية  الخدمات  تقديم 
الالمنهجية في الجامعة وتقديم الخدمات ألعضاء هيئة التدريس 
والطلبة العرب من اإلقامات وتصاريح العمل وتقديم المشورة لهم 

تضم الجامعة 6 كليات ومكتبة تحتوي على 
60 ألـــف كتاب في مختلف التخصصــــات
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الجامعــــــة خفضـــــت رســـــوم الساعــــــات
لكثيـــر مـــن التخصصـــات لمساعدة الطلبــــة

في العديد من المجاالت المختلفة. 

وهيأت الجامعة للطلبة خدمات التأمين الصحي، ومطاعم مريحة 
ليتسنى لهم تناول الطعام والشراب في أوقات فراغهم وبأسعار 
الطالبية  الخدمات  الكتب وتقديم  لبيع  مناسبة، كما وفرت مكتبًا 

المختلفة. 

كما وأولت النشاطات الرياضية اهتمامًا خاصًا حيث قامت بإنشاء 
المعدات  بأحدث  مجهزة  األغراض  متعددة  مغلقة  رياضية  صالة 
الرياضية فهناك ملعب  المالعب والمدرجات  إلى  واألجهزة إضافة 
لكرة القدم واليد والطائرة ومدرج يتسع لـ )4000( طالب وطالبة، 

كذلك صاالت رياضية للتنس والشطرنج والبلياردو.

وأسست الجامعة ناديًا للطلبة العرب إلعطائهم خصوصية تمكنهم 
من ممارسة نشاطاتهم وهواياتهم مشكلين بذلك أنموذجًا لوطن 
واحد على األرض األردنية، كما أنشأت الجامعة المرسم الجامعي 
وخصصت له قاعة واسعة مزودة بكل المستلزمات الفنية للطلبة، 
وكل الفنانين من أبناء المجتمع المحلي، ومكتبًا لصندوق الملك 

عبد اهلل لإلرشاد المهني. 

طبية  عيادة  أنشئت  فقد  الجامعة  في  المسؤولين  من  وحرصًا 
مجهزة بكافة الوسائل المتاحة.

وضمن نشاطات الجامعة األخرى، فقد قامت بعدة زيارات للملحقين 

الثقافيين العرب من الكويت والمملكة العربية السعودية واليمن 
والصومال  والبحرين  وقطر  عُمان  وسلطنة  وفلسطين  والعراق 
وليبيا  والسودان  المتحدة  العربية  واإلمارات  وسوريا  وأريتريا 

والجزائر وغيرها. 

* هذا ينقلنا الى ما هي االستراتيجية التي تتبعها الجامعة في تحقيق 
التميز واالنجازات؟

- تتركز استراتيجية الجامعة على محاور عدة منها البناء العلمي 
عناصر  كل  وتطوير  للجامعة  الطبيعية  البيئة  وتحسين  للطالب 
سواء  للطلبة  جاذبة  بيئة  الجامعة  تصبح  بحيث  التحتية  البنية 
له  إثراء كل من  أو خارجه وتسهم محليًا وعربيًا في  األردن  من 
مساس بها بالمعارف والعلوم، والمشاركة مشاركة فاعلة في كل 
ما يخدم القضايا االجتماعية واإلنسانية وتوفير مصادر المعرفة 
التكنولوجية وغير التكنولوجية، اضافة الى استحداث تخصصات 
واالهتمام  والدولي،  والعربي  المحلي  السوق  يحتاجها  جديدة 
للجامعة  االنتماء  قيم  وتعميق  تعزيز  شأنها  من  التي  بالحوافز 

وتنشيط قدرات العاملين.

التعليم  قطاع  على  العالمية  االقتصادية  االزمة  تأثير  مدى  هو  ما   *
الجامعي الخاص؟

- كان لهذه االزمة االثر الكبير ليس فقط على قطاع التعليم بل 

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــم
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على كافة جوانب حياة المواطن، حيث أثرت على عدد كبير من 
الطلبة الذين باتوا غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، 
كبيرة من  أعداد  انحدار  االزمة،  أبرز مظاهر هذه  وان من  كما 
سكان العالم ومنها في األردن الى مستوى الفقر وفقد السيولة 
االسعار  ارتفاع  نتيجة  للعملة  الشرائية  القوة  وتآكل  النقدية 

الجنوني.

لذلك فان الجامعة عملت على تخفيض رسوم الساعات لكثير من 
التخصصات، وتعاملت بمرونة كبيرة مع الطلبة من حيث تقسيط 
خصومات  اعطاء  الى  اضافة  عليهم،  المترتبة  المالية  المبالغ 

ألعداد كبيرة من الطلبة ضمن الحاالت االنسانية.

* ما صحة ما يقال عن وجود مراعاة من قبل الجامعات الخاصة اتجاه 
الطلبة من حيث التقييم؟

من  تشن  التي  الحرب  من  جزء  هي  المقولة  هذه  بأن  أجزم   -
قبل البعض ضد الجامعات الخاصة، فالجامعات الخاصة تخضع 
قبل  من  المعتمدة  والخاص  العام  األعتماد  ومعايير  لقوانين 
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وهي تقوم بتنفيذ هذه 
القوانين والمعايير بصرامة، فضاًل عن أن المنظومة األكاديمية 
بكل مكوناتها تخضع قبل كل شيء لمعايير أخالقية تلتزم برؤية 

الجامعة ورسالتها لتحقيق غايتها االستراتيجية.

الخاصة  الجامعات  خريجي  ان  ذلك،  على  البراهين  ومن 
العمل،  ميدان  في  العالية  ومهاراتهم  الكبيرة  قدرتهم  أثبتوا 
وحققوا نتائج متقدمة في االمتحانات المعيارية في الكثير من 

التحصصات.

*  ما هو رايكم من قرار وزارة التعليم العالي المتمثل في رفع الحد 
االدنى للقبول في الجامعات بشكل عام وبعض التخصصات بشكل 

خاص؟

يضر  النه  الوقت  بنفس  مفيد  وغير  صائب  غير  القرار  هذا   -
بشرائح واسعة من الطلبة اضافة الى تأثيره السلبي على كافة 
النواحي االجتماعية واالقتصادية، لذلك فانه قرار غير دستوري 
حق  فالتعليم   ،1952 لعام  األردني  الدستور  ألحكام  ومخالف 
أساسي من حقوق االنسان، ومن غير المقبول حرمان الفرد من 

هذا الحق.

أبواب  إيصاد  لمصلحة من  مفاده  ذلك يطرح سؤال  وبناء على 
المؤسسات األكاديمية في األردن أمام الطلبة، والذي سيدفعهم 
أجنبية  بجامعات  لاللتحاق  األردن  مغادرة  الى  الحال  بطبيعة 
وعربية، اضافة الى ذلك كم هي الخسائر المالية التي يتكبدها 

االقتصاد من جراء هذا القرار.

لذلك فانه البد من الغاء هذه القرارات، وفتح التعليم العالي لكل 
والقيم  بالمثل  وااللتزام  والقوانين  المعايير  ضمن  فيه  راغب 

األخالقية األكاديمية لتخريج أفواج عالية المستوى العلمي.

هي  ما  الجامعات،  في  العنف  ظاهرة  األخيرة  اآلونة  في  ازدادت   *
مسببتها؟ واالجراءات الرادعة لها؟

- العنف في الجامعات هو جزء من العنف المجتمعي بشكل عام 
الذي ازداد في اآلونة االخيرة، لذلك ال يمكن فصلهم عن بعضهم 
البعض، وهذا عائد لعدة أسباب منها ما يتعلق بمستوى الوعي 
اآلخر  والبعض  الفرد،  وسيكولوجية  والتعصب،  اإلجتماعي، 

متعلق بالفقر والبطالة وغيرها من االسباب.

اما عن الوسائل التي من شأنها القضاء أو ردع العنف الجامعي، 
أسباب  ومعالجة  وقائية  بإجراءات  القيام  في  تتلخص  فهي 
والمنهجية  الالمنهجية  األنشطة  وتكثيف  وقوعها،  قبل  العنف 
فانه  العنف  حاالت  بعض  وقعت  حال  في  لكن  الجامعات،  في 
من الواجب إيقاع وفرض عقوبات تتناسب مع طبيعة المشكلة 
والخطر التي شكلته، حيث انه من الواجب عدم النظر للعقوبة 
على أساس أنها هدف بحد ذاته، بل هي إجراء ال بد منه ويحمل 

في طياته جوانب تربوية.   

قــرار رفــع الحد االدنى للقبول فـــي 
الجامعات غير دستوري ويجب الغاؤه
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ملف العدد

بشرية  كوادر  تخريج  االول  هدفه  ضخمًا  تعليميًا  صرحًا  تعتبر 
مؤهلة تلبي حاجات سوق العمل وبجودة عالية.

فرص  توفير  إلى  دوما  تسعى  المفتوحة«  العربية  »الجامعة 
التعليم العالي والتعليم المستمر من خالل تبني سياسة التعلم 
المفتوح، فهي وبحسب رئيسها محمد أبو قديس تستخدم أحدث 
الدراسة  فرص  وتوفر  كما  واالتصال،  المعلومات  تكنولوجيات 
التعليم  متابعة  في  يرغبون  الذين  لجميع  منخفضة  برسوم 

الجامعي.

العملية  ان  »النشامى«  مع  حديثه  خالل  قديس  أيو  ويقول 
التعليمية حتى تكون سليمة ومخرجاتها تتسم بالجودة العالية، 
وعدم  كبير  بشكل  العملية  هذه  مدخالت  على  التركيز  يجب 

اهمالها خاصة الكادر والهيئة التدريسية.

 
التعليمية  العملية  تقدمها  التي  البرامج  بنوعية  االهتمام  فيحب 
الى  مشيرا  السوق،  بحاجة  والتزامها  ارتباطها  ومدى  وجودتها 
والمهارات  والعلم  المعرفة  اكتساب  الطالب  يستطيع  حتى  أنه 
المطلوبة خالل فترة دراسته الجامعية، فانه ال بد ان نشدد على 
نوعية وكفاءة مؤهالت القائمين على العملية التدريسية، فهي 
تفوق في أهميتها توفير البرامج القوية من خطط دراسية وبنية 

تحتية ومختبرات.

ويضيف، لذلك ال بد من وجود هيئة تدريسية قادرة على تنفيذ 
هذه البرامج بشكل سليم، النه في حال غياب هذه الهيئة اليمكن 
الوصول الى الجودة المطلوبة، فالمرحلة المقبلة تتطلب التشديد 
والتأكيد على الجامعات بشقيها الحكومية والخاصة على تعيين 
القيام  على  والقادرة  العالية  الكفاءاة  ذات  التدريبية  الكوادر 

الجامعـــة العربيـــة المفتوحــــة.. 
الجـــودة فــي مخرجــات التعليـــم

أبو قديــــس: سنعمـــــل علـــى 
استحداث برامج للدراسات العليا 
في العديــد مـــن التخصصـــات

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــم
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بواجبها على اكمل وجه.

منهجية  خططًا  وضعها  الجامعات  من  يتطلب  فانه  المقابل  في 
مدروسة مدتها خمس سنوات، تتضمن ابتعاث وارسال عدد من 
والعودة  الدكتوراة  شهادة  على  للحصول  المتميزين  الخريجين 
البنية  العمل على توسعة  المملكة، كما وانه يجب  للعمل داخل 
العامة  الثانوية  طلبة  من  المتزايدة  االعداد  الستقبال  التحتية 
االعتماد  وهيئة  العالي  التعليم  وزارة  تحددها  شروط  ضمن 

لضمان الجودة، وهو ما توفره الجامعة العربية المفتوحة.

وينتقل الحديث أبو قديس الى ميزات الجامعة العربية المفتوحة، 
فيؤكد انها تتميز بالبرامج البريطانية والكادر التدريسي المتميز، 
وان  كما  عملياتها،  كافة  في  الجودة  ضمان  لمعايير  وتطبيقها 
التخصصات التي تطرحها وتوفرها تعتبر برامج حديثة يحتاجها 
سوق العمل، اهمها ادارة االعمال وتكنلوجيا المعلومات واللغات، 
مشيرا الى ان هذه البرامج تدرس باللغة االنجليزية وباشراف من 

هيئة االعتماد األردنية والبريطانية.

ستعمل  المقبلة  المرحلة  في  الجامعة  ان  كشف  المقابل  في 
على استحداث برامج للدراسات العليا في البرامج المذكورة، كما 
وستعمل على استقطاب أعضاء هيئة تدريس على سوية عالية 

لالشراف على هذه البرامج بشكل كامل.

المفتوحة هي صرح  العربية  الجامعة  ان  الى  قديس  ابو  واشار 
تعليمي غير ربحي، فرسومها الدراسية منخفضة مقارنة مع ما 
تقدمه الجامعات االخرى وبالكاد تغطي التكلفة الحقيقية لدراسة 

الطالب.

من جهة اخرى استعرض رئيس الجامعة االسباب الرئيسة وراء 
اتساع ظاهرة العنف الجامعي، وما هي الحلول الكفيلة بالقضاء 

عليها.

ويقول ان الجهة المسؤولة عن بروز هذه الظاهرة تقع على أكثر 
من طرف سواء كانت في ادارة الجامعات والقائمين عليها أو من 
خالل الطلبة واألهالي، حيث تبين من خالل الدراسات التي اجريت 
حول »العنف الجامعي« ان أغلب الطلبة المشاركين فيها هم من 

اصحاب المعدالت المتدنية، وكذلك من طلبة الكليات االنسانية.

هو  الظاهرة  هذه  وراء  تقف  التي  االسباب  اهم  من  ان  واضاف 
جانبًا  فان  وبالتالي  الشباب،  الطلبة  من  معينة  لفئة  فراغ  وجود 

على  عملت  التي  الجهات  على  تقع  المسؤولية  هذه  من  كبيرًا 
اتساع مدة الفراغ الذي يعيشه الطالب، لذلك فانه من الضروري 
تقوم  عالية  كفاءة  ذات  تدريس  هيئة  ايجاد  على  التركيز 
واالستماع  معهم  وتتواصل  الطلبة  تشغل  التي  البرامج  بايجاد 
لمشاكلهم والحوار معهم، حيث ستعمل وتساعد بشكل كبير في 
الجامعي، كذلك يجب تفعيل  العنف  والقضاء على ظاهرة  الحد 
االنشطة الالمنهجية والتطوعية وعقد الندوات سواء داخل الحرم 

الطلبة  شخصية  على  بالفائدة  يعود  بما  خارجها  أو  الجامعي 
ويساعد في توجيه سلوكياتهم الى الجانب السليم.

وتابع أبو قديس قائال انه في حال تم رصد حاالت وتجاوزات في 
الجامعات، فانه البد من تطبيق األنظمة والقوانيين والعقوبات 
بكل حزم على الجميع دون استثناء، كما انه من الضروري انشاء 
مراكز توعوية تستقبل الطلبة المخالفين وتعمل على ارشادهم 
في  المتخصصة  المحاضرات  في  للمشاركة  ادخالهم  خالل  من 

هذه المجاالت، ومطالبتهم تنفيذ أعمال تطوعية.

يجـــــب التركيز على تعيين الجامعات 
الكوادر التدريبية ذات الكفاءات العالية
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»عمان األهلية« ... األولى بين 
الجامعات الخاصة في المملكة

تتثمل رؤيتها في بناء بيئة متميزة ومتطورة لتصبح جامعة عربية 
رائدة، في الوقت الذي تتجسد رسالتها باالرتقاء والتميز في التعلم 
والتعليم وتحفيز البحث العلمي ومواكبة التطورات والمستجدات 
لتعزيز مكانة الجامعة محليًا وعربيًا لتحقيق مخرجات عالية الجودة 

موائمة لسوق العمل، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي.

ماهر  الدكتور  رئيسها  التي تسعى بحسب  األهلية  جامعة عمان 
استحداث  أبرزها  األهداف  من  متكاملة  جملة  تحقيق  إلى  سليم 
الحديثة  التطورات  لمواكبة  أكاديمية  برامج وتخصصات  وتطوير 

وبما يتناسب واحتياجات سوق العمل، واستقطاب طلبة متميزين 
الى  اضافة  مختلفة،  ثقافات  من  طلبة  واستقطاب  وموهوبين، 

تنمية مهارات الطلبة الشخصية والعملية والقدرات األكاديمية.

على  حاصل  هو  سليم،  ماهر  للدكتور  التعريفية  فالبطاقة 
ايرلندا عام  الحيوية من جامعة دبلن في  الكيمياء  الدكتوراه في 
1989/1988، وحاصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من الكلية 

الملكية من المملكة المتحدة. 

الفترة  وفي  سنتين،  لمدة  دبلن  جامعة  في  تخرجه  بعد  عمل 
األهلية  عمان  جامعة  في  مساعد  كأستاذ  عمل   )1998-1991(

سليــــم: الجامعـــة عملــــت علـــى تطويــر العمليــــــة 
التعليميـة واستحداث العديــد مــن البرامـــج الدراسيـــة

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــمملف العدد
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حيث أسس كلية الصيدلة والعلوم الطبية، وقد عمل رئيسًا للقسم 
ونائبًا للعميد وعميدًا بالوكالة خالل تلك الفترة. 

العلمية  واالستشارات  الخارجية  العالقات  مدير  منصب  تبوأ  وقد 
وعمل   ،)2005-1993( الفترة  في  الكلية  في  عمله  بجانب 
للعام 2003/2002، وعميدًا لعمادة  الطلبة  أيضًا عميدًا لشؤون 

الدراسات العليا والبحث العلمي في الفترة )2005-2003(. 

وقد تم تعيينه من مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي رئيسًا لجامعة عمان األهلية في عام 2005.   

لجانًا  لجان وترأس  العملية شارك بعضوية  بداية مسيرته  ومنذ 
أخرى داخلية مثل لجان )إعداد الخطط الدراسية، تصميم وتجهيز 
والتطوير(  اإلشراف  الطلبة،  تأديب  الطلبة،  ابتعاث  المختبرات، 
لجنة  األجنبي،   – العربي  التعاون  )لجنة  منها  خارجية  ولجانًا 
المشاركة واإلعداد لبرنامج )MBA( في المملكة المتحدة، اللجنة 
على  اإلشراف  لجان  والعلوم،  والثقافة  للتعليم  الوطنية  األردنية 
تطبيق معايير االعتماد على عدة جامعات وكليات أردنية( وشارك 
أيضًا في عضوية مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي 
العالي  التعليم  األكاديمية ولجنة تطوير  واللجنة  العلمي  والبحث 
الدائمة  اللجنة  إلى  الدولي، باإلضافة  النقد  بالتعاون مع صندوق 
الكفاءة  امتحان  إلدارة  العليا  واللجنة  العالي،  التعليم  لمجلس 
أمناء  البلقاء، ومجلس  الجامعية والمجلس اإلستشاري لمحافظة 
الرياضية،  المدينة  نادي  إدارة  ومجلس  الكندية  األردنية  الكلية 

وعضو مجلس أمناء كلية الزهراء للبنات في سلطنة عُمان.  

كما ترأس عدة مؤتمرات عربية ودولية ولجان منظمة لها، وأشرف 
جامعات  عدة  في  والدكتوراه  الماجستير  رسائل  من  العديد  على 
لجامعة  التحكيم  لجنة  عضوية  في  شارك  كما  وأجنبية،  عربية 

الملك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا في ديسمبر 2007. 

والماجستير  الدكتوراه  طلبة  على  اإلشراف  في  حاليًا  ويشارك 
وترؤسه  اإللكتروني  بالتعلم  الخاص  اهتمامه  إلى  باإلضافة 
اللجنة الخاصة بذلك، إلى جانب االهتمام بالنوعية وضمان الجودة 

والمشاريع الريادية. 

وقال خالل حديثه لـ«النشامى« ان الجامعة عمان األهلية هي أول 
جامعة خاصة في المملكة األردنية الهاشمية تأسست عام 1990م 
معتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا، وهي عضو اتحاد الجامعات العالمي 
الجامعات  اتحاد  وعضو  اإلسالمي  العالم  جامعات  اتحاد  وعضو 
العربية وعضو رابطة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، وترتبط 
بعدة اتفاقيات مع جامعات عربية وعالمية باإلضافة إلى اتفاقيات 
عمان  جامعة  في  المختصين  قبل  من  يُقدّم  أكاديمي  إشراف 

األهلية. 

كان  التي  العوامل  من  لمجموعة  عائد  الجامعة  نجاح  أن  ويؤكد 
السبب الرئيسي لتفوقها، حيث أن تميّز »عمان األهلية«، ما هو 
رؤيتها  من  المستمد  لدورها  الحقيقي  للتطبيق  السعي  نتاج  إال 

على  واألخذ  الشاملة،  الجودة  إلدارة  وتبنيها  وأهدافها،  ورسالتها 
شراكة  وبناء  األعمال،  في  الريادة  ثقافة  نشر  مسؤولية  عاتقها 
القطاعات  في  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الجامعات  بين  فاعلة 

المختلفة الكفيلة بتحقيق التنمية بأشكالها كافة. 

التعّلمية، وطرح  التعليمية  العملية  فالجامعة عملت على تطوير 
واستحداث البرامج الدراسية التي تتواءم مع االحتياجات الوطنية 
واالجتماعية واالقتصادية، وتحديث الخطط الدراسية وتطويرها 

لتكون مواكبة آلخر المستجدات المهنية. 

باإلضافة إلى توظيف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات 

واألجهزة  الالسلكية  واالتصاالت  بعد  عن  والتواصل  واالتصاالت 
والمعدات والبرمجيات، لتعزيز العملية التعليمية التعّلمية، فتبنت 
الجامعة منهجيات حديثة لدعم التعّلم وتحسين البيئة التعليمية، 
وبالتالي تحسين مخرجات التعّلم في جامعة عمان األهليـة، حيث 
التعلّـم  منهجيـة  على  يقـوم  اإللكتروني  للتعّلم  مركـزًا  أنشـأت 

 .Blended e-Learning المتمـازج

ويقول د. سليم، لتوسيع دائرة الوصول إلى الطلبة وتنويع وسائل 
مؤسسة  مع  اتفاقية  إبرام  إلى  الجامعة  سعت  فقد  االتصاالت، 

بنــاء شبكــة اتصـاالت السلكيـــة 
متكاملــة تغطــــي جميـع المباني 
ومعظــــم الحــــــرم الجامعــــــي
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تضـــــم 8 كليـــــات وتطــــرح 25 تخصصـــــًا 
لمستوى البكالوريوس وعدة برامج للدراسات العليا

تقنيات  توظيف  في  وخاصة  اإللكتروني  التعّلم  في  متخصصة 
على  خالله  من  والبث  االصطناعي  القمر  خالل  من  االتصاالت 
قنوات فضائية تعليمية، وهذه هي القناة األولى الخاصة بالتعليم 
والتدريب االلكتروني وبالشراكة مع العديد من الجامعات العربية 
والغربية العريقة إضافة إلى جامعة عمان األهلية، بهدف تقديم 
تعليم وتدريب عصري يقود إلى شهادات علمية ومهنية معتمدة 

عالميًا.

متكاملة  السلكية  اتصاالت  شبكة  بناء  نحو  الجامعة  اتجهت  كما 
تغطي جميع المباني ومعظم الحرم الجامعي بهدف إتاحة السبل 
أمام الطلبة الذين لديهم أجهزة حاسوب محمول للبقاء على اتصال 
أي  أو  اإللكتروني  التعّلم  كانت  سواء  المختلفة  الجامعة  بأنظمة 
شركات  مع  االتفاق  وتم  االنترنت،  مثل  أخرى  إلكترونية  خدمات 
)LABTOP( لتنفيذ مشروع  تمّثل مزودي أجهزة حاسوب محمول 
من  االستفادة  من  الطلبة  جميع  لتُمّكن  طالب«،  لكل  »محمول 

شبكة االتصاالت الالسلكية. 

وبما أن االرتقاء بالهيئة التدريسية هو الضمانة الحقيقية لجودة 
المرموق  المستوى  أن  المعروف  ومن  وتميّزه،  العالي  التعليم 
لبعض المؤسسات التعليمية هو انعكاس لسمعة وتميّز وحسن 
لذا  العلمي،  والبحث  التدريس  التدريسية في مجالي  أداء هيئتها 
التدريس في مجال  إلى رفع مهارات عضو هيئة  الجامعة  تهدف 
الجامعة،  تجاه  بدوره  للقيام  وحثه  العلمي  والبحث  التدريس 

وخدمة المجتمع، وإكسابه مهارات استخدام وسائل التعّلم الحديثة 
وتطوير  واستخدامها،  والتعّلم  التعليم  تكنولوجيا  في  والجديد 
وسائل التقييم وتحليلها بشكل صحيح، فتبنت الجامعة سياسات 
واضحة في هذا المجال، تحققها من خالل مركز التنمية والتطوير 

األكاديمي واإلداري. 

كما أن سياسة االبتعاث المتبعة في الجامعة تؤدي حتمًا إلى رفد 
وتطوير  التدريسية  بواجباته  للقيام  وتدعيمه  التدريسي  الكادر 

البحث العلمي. 

والعناية  للطالب،  األكاديمي  باإلرشاد  اهتمامًا  الجامعة  وتولي 
بالخدمات الطالبية بشكل عام، والتركيز على النشاط الالمنهجي، 
وتعزيز روح المبادرة والتفكير اإلبداعي، وإكساب الطالب القدرة 
المسؤولية،  القرار وتحمل  اتخاذ  الوقت، والقدرة على  إدارة  على 
وتعلم مهارات النقاش والحوار، والقدرة على التواصل اإللكتروني، 
الثقافية،  الندوات  في  والمشاركة  التطوعي،  بالعمل  واالهتمام 
احتضان  إلى  باإلضافة  والعالمية،  المحلية  باألحداث  واالهتمام 
لمشاريع  الريادية  أفكارهم  إظهار  على  تساعد  بطريقة  الطلبة 

مستقبلية ودعمها.  

كما تُدرك الجامعة أن من وظائفها األساسية القيام بخدمة المجتمع 
القوى  من  بحاجاته  تزويده  جانب  إلى  فعملت  معه،  والتواصل 
العاملة المؤهلة والمدربة والمتناسبة مع التغيرات المهنية، على 

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــم
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عقد الدورات والمؤتمرات والورش المتنوعة، وحث الطلبة على 
العمل التطوعي، والقيام بأنشطة اجتماعية تعزز الوالء واالنتماء 
بالمؤسسات  الجامعة  وربط  الوطنية،  البرامج  في  والمشاركة 
التي  التطبيقية  البحوث  وتعزيز  متبادلة،  عالقة  في  اإلنتاجية 
حّلها،  في  وتسهم  واحتياجاته  المحلي  المجتمع  مشاكل  تعالج 
وإنشاء المراكز المتخصصة لتقديم الخبرة والمشورة لمؤسسات 
القطاع العام والخاص، وتقديم الخدمات الطبية المجانية ألبناء 

المجتمع. 

ودولية  وإقليمية  محلية  عالقات  بناء  إلى  الجامعة  تسعى  كما 
تكفل التواصل مع المجتمع خارج الجامعة، وتوفر فرص تعاون 
مشترك في المجاالت األكاديمية والبحثية والثقافية والرياضية، 
إيجابيًا،  الجامعية  البيئة  تثري  التي  المشتركة  البرامج  وتعزيز 
والبنية  العلمي  البحث  لتمويل  يستخدم  الذي  التمويل  وجلب 

التحتية للجامعة.

التي  الكليات  للحديث عن  وينتقل رئيس جامعة عمان االهلية 
تتضمنها الجامعة والتخصصات التي تدرسها، ليقول بانها تضم 
اليوم ثماني كليات، تطرح خمسة وعشرين تخصصًا لمستوى 
البكالوريوس، وعدة  برامج للدراسات العليا، وهي: كلية الصيدلة 
والتحاليل  والنطق،  والسمع  الصيدلة،  وتشمل  الطبية  والعلوم 
والماليةو  اإلدارية  العلوم  كلية  الجامعة  وتضم  كما  الطبية، 
األعمال،  وإدارة  المحاسبة،  التخصصات هي  العديد من  تشمل 
المعلومات  ونظم  والمصرفية،  المالية  والعلوم  والتسويق، 

اإلدارية، واإلدارة الفندقية والسياحة.

اضافة الى ذلك فان الجامعة تضم كلية تقنية المعلومات والتي 
المعلومات  وأنظمة  الحاسوب،  علم  التالية،  التخصصات  تشمل 
التي  اآلداب  كلية  وتضم  كما  البرمجيات،  وهندسة  الحاسوبية، 
اللغة اإلنجليزية وآدابها،  الخاصة،  التربية  النفس،  تشمل علم 

واللغة اإلنجليزية والترجمة.

االهلية،  عمان  جامعة  كليات  عن  بالحديث  د.سليم  ويستمر 
تشمل  والتي  والتصميم  العمارة  كلية  عن  بالحديث  وينتقل 
التصميم الداخلي، التصميم الجرافيكي، والهندسة المعمارية، 
اضافة الى كلية الهندسة والتي تشمل مختلف التخصصات وهي 
هندسة الحاسوب، هندسة اإللكترونيات واالتصاالت، والهندسة 
الطبية، والهندسة المدنية، وكلية التمريض التي تطرح تخصص 

التمريض، وكلية الحقوق. 
 

كما تطرح الجامعة عدة برامج لنيل درجة الماجستير، مثل كلية 
اإلكلينيكي،  النفس  علم  ماجستير  درجة  تعطي  التي  اآلداب 
الصيدلة  وكلية  الحقوق،  ماجستير  بتخصص  الحقوق  وكلية 

والعلوم الطبية بتخصص ماجستير العلوم الصيدالنية. 

وكشف د. سليم ان مجلس التعليم العالي وافق على استحداث 
والماجستير في هندسة  األعمال،  إدارة  الماجستير في  برنامج 
في  والماجستير  اإلنجليزي،  األدب  في  والماجستير  االتصاالت، 

كما  اسكتلندا،  في  أدنبره  جامعة  مع  بالتعاون  األعمال  إدارة 
وتسعى الجامعة إلى استحداث تخصصات وبرامج جديدة سواء 

لدرجة البكالوريوس أو درجة الماجستير. 

وحول طبيعة النهج والخطط الدراسية التي تعتمدها الجامعة، 
لكافة  المعتمدة  الدراسية  الخطط  أن  الجامعة  رئيس  أكد 
التخصصات في الجامعة وضعت بحيث تضمن أن تكون مواكبة 
مؤهلة  عاملة  بقوى  المجتمع  لرفد  وتهدف  المستجدات،  آلخر 

ومدربة ومستجيبة للمتغيّرات المهنية.

وقال أن الخطط الدراسية لجميع التخصصات تخضع للمراجعة 

هذه  مقررات  تخضع  كما  وتطويرها،  تحديثها  بهدف  الدورية 
الخطط للفحص والقياس المستمر لمدى مطابقة أهدافها التي 
وُضعت مع تحصيل الطالب من خالل إجراء تحليل علمي لوسائل 
تقييم الطالب وأدائه وقياس مهاراته بشكل مستمر، وقد أنشأت 

الجامعة مركز القياس والتقييم ليتولى هذه المهمة.  
 

كما تُولي الجامعة اهتمامًا خاصًا بالتدريب وتؤكد على شموله 
في أية خطة دراسية وإعطائه ثقاًل حقيقيًا في تقييم الطالب 
على  والتركيز  والمهني،  التطبيقي  التعليم  على  والتركيز 

المهارات التي تكمّل المعرفة العلمية.  

تستقطـــب الطلبــة المتفوقيـــن 
وتمنحهــم خصومــــات تشجيعية
ومنحـــــــًا جزئيـــــة أو كاملــــــة
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تغييـــــر أســس القبــــــول ال يخــــــدم 
التخطيط االستراتيجي للجامعات وال التعليم العالي

ويؤكد د. سليم أن الجامعة تستقطب الطلبة المتفوقين وتمنحهم 
خصومات تشجيعية ومنح جزئية أو كاملة، وتلتزم الجامعة بأسس 
ومعدالت القبول المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
إال أنه وفي بعض البرامج وضعت لها معايير محددة في القبول 
أعلى مما نصت عليه التعليمات فعلى سبيل المثال يقتصر قبول 
الطلبة في برنامج ماجستير الحقوق على الطلبة الحاصلين على 

تقدير امتياز في مرحلة البكالوريوس. 

إنشاء  على  عملت  االهلية  عمان  جامعة  رئيس  أكد  المقابل  في 
إنشائه  فكرة  انطلقت  حيث  اإللكتروني،  للتعّلم  الحوراني  مركز 
من مشروع تم تبنيه في بداية العام 2006 يقوم على منهجية 
ما  أحدث  وتوظيف    Blended e-Learning المتمازج  التعّلم 
توصلت إليه تقنيات المعلومات من برمجيات ونظم وبُنى تحتية 
ووسائط إلكترونية، في بناء وتطوير محتويات إلكترونية وتطوير 

استخدامات تقنيات التعّلم اإللكترونية في العملية التعليمية. 

ثم جاء وضع حجر األساس للمركز في العام 2008 وتم إنشاؤه 
المعلومات  تكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  بأحدث  مقره  وتجهيز 
واألجهزة  الالسلكية  واالتصاالت  بعد  عن  والتواصل  واالتصاالت 
والمعدات والبرمجيات.، حيث يتامل أن يصبح مصدرًا من مصادر 
دعم التعّلم في المملكة والمنطقة، ومرجعًا للتعّلم اإللكتروني في 
المنطقة، وأن يساهم في تقديم البنية التحتية والمصادر الالزمة 

لتتبوأ جامعة عمان األهلية مكانة متقدمة في الريادة في مجاالت 
التعّلم والتميّز في جودة المخرجات التعليمية. 

توصلت  ما  أحدث  تقديم  إلى  يهدف  المركز  أن  سليم  د.  ويقول 
إليه تقنيات المعلومات واالتصاالت، وتوفير البنية التحتية الالزمة 
لدعم التعلم في كافة التخصصات التي تقدمها الجامعة، وتوفير 
البيئة المالئمة لتقديم تعلم إلكتروني متمازج في المرحلة الحالية 
وصواًل إلى تقديم تعّلم عن بُعد وبناء الحرم الجامعي االفتراضي. 

ويدخل في ذلك، أنظمة تعلم وبرامج محوسبة لتحرير المحتويات 
مراحل  من  تبدأ  متكاملة  تعلم  وأنظمة  وبنائها،  اإللكترونية 
اإلعداد والتطوير واإلنتاج واإلخراج والتقويم والقياس، وحواسيب 
ومشغالت ذات قدرات فائقة وبتجهيزات حديثة متقدمة، وقاعات 

تدريسية ومدرجات مجهزة، وأجهزة ومعدات للتخاطب عن بعد.

كما يسعى لتوفير وبناء الخبرات الفنية والتقنية والتربوية ودعم 
الكادر التدريسي للجامعة وتدريبه لتطوير محتوى إلكتروني متميز 
للمقررات التي تطرحها األقسام المختلفة في الجامعة، باإلضافة 
إلى تأهيل وتدريب العنصر البشري من الكادر التدريسي والفني 
محتويات  بتطوير  المختلفة  تخصصاتهم  في  أعضاؤه  ليقوم 
الالزمة  الخبرات والمهارات  إلكترونية واستخدامها، وبالتالي نقل 

في هذا المجال إلى مجتمع الجامعة بهدف اإلدامة واالستمرارية.

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــم
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يكون  التعليمية، بحيث  العملية  الطالب في  دور  والتركيز على 
 ،Student Centric Approach متلقيًا  وليس  محورًا  الطالب 
ومستثير  ومشرف  محاور  إلى  ملقن  من  المعلم  دور  وتحويل 
روح  وينمي  الطلبة،  لدى  الخالقة  القدرات  يعزز  بما  للتفكير، 
تحسين  وبالتالي  الطالب  لدى  التفكير  ومهارات  الناقد  التفكير 
الجامعة،  تقدمها  التي  البرامج  كافة  في  التعليمية،  المخرجات 
كالتعّلم  التعليم  في  حديثة  ومنهجيات  أساليب  وتبني  وتعزيز 
 Cognitive والتعّلم اإلدراكي Collaborative Learning التعاوني

.Learning

وحول الخطط المستقبلية لجامعة عمان االهلية، اكد رئيسها أن 
الجامعة وهي »بناء بيئة  الخطط تندرج لخدمة رؤية  من هذه 
متميزة ومتطورة لتصبح جامعة عربية رائدة«، ولذلك حرصت 
الجامعة على تبني سياسات تخدم تطوّر المؤسسة وتحقق أيضًا 
أركانها الثالثة: وهي العملية التعليمية التعّلمية، والبحث العلمي، 

وخدمة المجتمع.  

القرارات  عن  للحديث  سليم  الدكتور  تطرق  اخرى  جهة  من 
الحكومية الخاصة بالتعليم الجامعي، خاصة تلك المتعلقة  برفع 
الحد معدالت القبول في الجامعات وأثرها مستقبل قطاع التعليم 

الجامعي في األردن.

االستراتيجي  التخطيط  يخدم  ال  القبول  أسس  تغيير  ان  وقال 
للجامعات وال التعليم العالي، وكان قد سبق أن تغيرت االسس 
وكان لها أثار سلبية انعكست في عدد ونوعية الطالب المقبولين 
وتخفيض  االسس  ثبات  فان  لذلك  الخاصة،  الجامعات  في 
وتقليص  الحكومية  الجامعات  في  القبول  وترشيد  المعدالت 
الموازي والدولي هو الطريق االمثل لخلق بيئة تعليمية أفضل 

في القطاعين الحكومي والخاص. 

القبول ومنع االستثناءات لغير األردنيين سيؤدي  فرفع معدالت 
الى فقدان البلد لعدد من الطلبة العرب الذين يحققون العديد 
من المكاسب االجتماعية والسياسية واالقتصادية، كما وسيعمل 
هذا القرار على تصدير الطالب األردنيين للدراسة خارج المملكة 
الى  الحدود، اضافة  انفاق االموال األردنية خارج  وهو ما يعني 
تعرضهم لالصابة باالوبئة التي تعاني منها تلك الدول التي يتم 

اختيارها للدراسة نتيجة قبولها للمعدالت المنخفضة. 

فالمعمول به في األردن يتم السماح للطبة من ذوي المعدالت 
السفر  الى  القبول  أسس  عليها  تنطبق  ال  والتي  المنخفضة 
للدراسة في الخارج، وحين العودة تتم معادلة شهاداتهم تلقائيا 

دون النظر الى معدل الثانوية وهذا يشكل ظلمًا.

الطلبة  ارسال  على  موافقته  سليم  د.  ابدى  المقابل  في  لكن 
اجل  من  المشهورة  العالمية  الجامعات  في  للدراسة  األردنيين 
المتحدة  الواليات  في  الجامعات  مثل  الجيد،  العلمي  التحصيل 
العليا  للدراسات  خاصة  وبريطانيا،  واستراليا  وكندا  االمريكية 

حيث أن خريجي هذه الجامعات سيكونون دعما للبيئة التعليمية 
في األردن.

تعليمية  بيئة  خلق  على  العمل  العالي  التعليم  وزارة  على  ان 
منافسة لكل المؤسسات التعليم العالي والعمل معها من اجل 

رفع سوية التعليم وضمان الجودة.

واقترح رئيس جامعة عمان االهلية جملة من التوصيات التي من 
التعليم في األردن، منها وضع عوامل ضبط  شانها رفع سوية 
والتاكيد  الجودة  االعتماد وضبط  التعليمية من معايير  للعملية 
على العملية التعلمية ورفع سوية أعضاء هيئة التدريس وخلق 

بيئة تعلمية جيدة.

في المقابل أكد د. سليم ان ظاهرة العنف الجامعي هو انعكاس 
وادارتها  والجامعات  المجتمع،  وفي  االسرة  داخل  احتقان  لحالة 
المجتمع،  ومؤسسات  االسرة  الى  باالضافة  مسؤولية  تتحمل 
والحل االنسب للقضاء على هذه الظاهرة هي التوعية الطلبة 
مع  استثناء،  دون  الجميع  على  والتشريعات  القوانين  وتطبيق 
بالنشاطات  الجامعات  في  الطلبة  اشراك  اهمية  على  التأكيد 
يستطيع  المهارات  الطلبة  اكساب  الى  تهدف  التي  الالمنهجية 

االستفادة منها في المستقبل.

علـــى وزارة التعليم العالي 
خلق بيئة تعليمية منافسة لكل 

مؤسسات التعليم العالي
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ملف العدد

العليا  بالدراسات  لتعنى   2006-2005 الدراسي  العام  في  تأسست 
ثم  ومن  تقليدية،  غير  التخصصات  مختلف  تشمل  »الماجستير«، 
برامج  فتح  الى  لتتوجه   2008-2007 الدراسي  العام  خالل  توسعت 

بكالوريوس.

ومنذ تأسيسها رفعت جامعة جدارا شعار التميز كاسلوب حاكم لعملها، 
حيث تميزت وبحسب رئيسها االستاذ الدكتور محمد الطعامنة بمحاولتها 
حيث  البكالوريوس،  لمرحلة  خاصة  تقليدية  غير  تخصصات  طرح  في 
يوجد حاليا 16 تخصصُا من أبرزها االعالم وتكنلوجيا االتصال ونظم 
وتكنلوجيا  الخاصة  والتربية  الجرافيكي  والتصميم  االدارية  المعلومات 

التعليم، اضافة الى التخصصات التفليدية االخرى.

  
ويقول أن من أبرز ما يميز جامعة جدارا عن غيرها، استقطابها هيئة 
المختبرات  وتوفر  كما  العالية،  والمهارات  الخبرة  ذوي  من  تدريس 
والعديد من التسهيالت المميزة، اضافة الى اسطول من وسائل النقل 
الجامعي بحيث  الحرم  الى  منازلهم  الطلبة من  بنقل  والحافالت يقوم 

يتجه الى كافة مناطق المملكة.

الخصومات  من  العديد  بتقديمها  تتميز  الجامعة  فان  ذلك  الى  اضافة 
التي تعزز التفوق االكاديمي والفني والرياضي، كما وتوفر التسهيالت 
المتعلقة في دفع الرسوم الجامعية، والعديد من الخدمات من التامين 

الصحي والمكتبة واالنترنت.

على  الدراسية  خططها  في  تركز  جدارا  جامعة  ان  الطعامنة  د.  وأكد 

»جامعة جدارا«.. صرح أكاديمي 
شعـــاره التميــز فــي العمــل

الطعامنــــة: ايفــــاد عـــدد مــن الطلبــة سنويًا للحصول 
علـــــى شهــــادة الدكتــــوراة مــــن الجامعات العالميــة

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــم
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استطاعت  حيث  المعرفي،  الجانب  عن  فضاًل  المهارات  وترسيخ  تعزيز 
نفذت خطة طموحة اليفاد عدد من  انها  اال  الرغم من حداثتها  وعلى 
الطلبة سنويًا للحصول على شهادة الدكتوراة من الجامعات االمريكية 
والبريطانية، اضافة الى دول اوروبية اخرى، حيث تتماشى هذه الخطة 
مع سياسة الجامعة في نهجها لالعتماد على توفير أعضاء هيئة تدريس 

لمدة طويلة.

الحرية  الخاصة  الجامعات  اعطاء  ضرورة  الى  الجامعة  رئيس  ودعا 
ظروفها  ظل  في  مناسبة  تراها  التي  التخصصات  في  باالستثمار 
أن  الى  مشيرا  التخصصات،  من  تشاء  ما  لتختار  المجتمعي  ومحيطها 
يحتاجها  وال  اليوم مشبعة  اصبحت  األردن  التخصصات في  العديد من 
الرئيسي  الخيار  العمل الن الطلب االجتماعي غالبًا ما يكون هو  سوق 
في تحديد االستثمار، وان ينصب التركيز على الطالب الخريج وتزويده 
تزويده  حيث  من  والخارجية  المحلية  العمل  بيئة  مستلزمات  بكافة 

بالمهارات والتقنيات واللغات التي تعنيه لالنخراط في سوق العمل.

األردني  التعليم  واقع  بالحديث عن  الطعامنة  د.  انتقل  أخرى  من جهة 
مخرجات  على  الحكومية  القرارات  بعض  تركتها  التي  واالثار  اليوم 

التعليم واالستثمار فيه.

العامة  الثانوية  شهادة  على  حصل  اذا  فرد  لكل  حق  التعليم  أن  وقال 
على  مشددًا  التعليم،  في  الديموقراطي  النهج  يعتبر  وهذا  بنجاح، 
للطلبة  قبولها  بكيفية  التصرف  في  حقها  جامعة  كل  اعطاء  ضرورة 
ضمن امكانيتها المتاحة على أساس عدم تعارضها مع معايير االعتماد.

التعليم  التي تقف بوجه  التحديات  اهم  اليوم  القبول تشكل  فمعدالت 
الجامعي في األردن، فاشتراط المعدالت المرتفعة شرطًا للقبول للدراسة 
في الجامعات يضع المواطن امام خيارات صعبة تتمثل بارسال الطلبة 
األردنيين للدراسة الى الخارج وهذا بدوره له تبعات سلبية اجتماعية كانت 

ام اقتصادية من خالل اخراج العملة الصعبة محليًا الى الخارج.

عدم  القبول،  معدالت  ورفع  تحديد  لقرار  السلبية  التبعات  من  وان  كما 
حصول الطلبة األردنيين من دفعهم هذا القرار للدراسة خارج المملكة 
على القدر الكافي من التعليم السليم، كون الجامعات األردنية معروفة 
بقدرتها على تخريج الكفاءات، اضافة الى مستوياتها في توفير التعليم 
على أسس حديثة عكس الموجودة في الدول االخرى، كما وان الطلبة 
شعوب  بحياة  انخراطهم  نتيجة  جديدة  وتقاليد  بعادات  سيتأثرون 
ومجتمعات مغايرة تمامًا من ثقافة وعادات بلدهم االصلي وهذا يشكل 

مشكلة اجتماعية في المستقبل.

ويقول ان الجامعات األردنية بشكل عام وعلى شقيها الحكومية والخاصة 
تعرف انها على مستوى عال من المصداقية في مجال التعليم، حيث يوجد 
في المملكة معايير األعتماد التي قل وجود مثيل لها في جامعات الدول 

المجاورة.

ويضيف انه من الواجب حاليُا لتطوير واصالح النظام التعليمي في األردن 
ان يتم تطوير معايير االعتماد والخطط الدراسية التي تعمل على ترسيخ 

الجانب العلمي والمهاري لدى الطلبة.

الفترة  بين  مفاجىء  بشكل  الجامعات  لدى  القبول  معدالت  رفع  فقرار 
التعليمية في  السياسة  التي تعاني منه  التخبط  واالخرى يعكس مدى 
أن  حيث  العالي،  للتعليم  عامة  سياسة  وجود  عدم  الى  اضافة  األردن، 
الموجود حاليا هو توجهات فردية من وزراء التعليم العالي، وهذا االمر 
يقتضي العمل على ايجاد سياسة عامة وخطة استراتيجية وطنية تشارك 
في وضعها كافة المؤسسات االكاديمية العامة والخاصة بروح المشاركة 
الجماعية والمواطنة السليمة وصواًل الى سياسة محددة وخطة واصحة 
المعالم يمكن مناقشتها بصورة جماعية من كافة المعنيين والعاملين 

في القطاع.

وزارة  تطبقها  أن  يجب  التي  المطالب  من  مجموعة  الطعامنة  د.  وحدد 
التعاليم العالي للنهوض بهذا القطاع وهي، حصر دور الوزارة بالرقابي 
والتنظيمي فقط ال غير بحيث ال تتدخل في قرارات ونشاطات الجامعات 
العمل  في  االستقاللية  الجامعات  لهذه  تترك  وان  الداخلية،  وسياستها 
والحرية االكاديمية المستندة الى الخطة االستراتيجية ومعايير االعتماد.

بها  يحظى  التي  الطيبة  السمعة  استثمار  المسؤولين  على  ان  وأشار 
حيث  واالقليمي،  العالمي  المستويين  على  األردن  في  التعليم  قطاع 
بحيث  واالجانب  العرب  الطلبة  من  المتزايدة  االعداد  استقطاب  يمكن 
عدم التقيد بالمعدالت التي تفرضها وزارة التعليم العالي، االمر الذي 
سيعود بالمنفعة لعمل الجامعات المحلية، اضافة الى النتائج االيجابية 

لالقتصاد الوطني بشكل عام.

الجامعة تميزت في طرح تخصصات
غير تقليدية ولديها اليوم 16 تخصصًا

لمرحلة البكالوريوس
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»الزيتونــة« ... فلسفـــة مغايــــرة 
فــــي التعليــــم الجامعـــــي

تسعى منذ تأسيسها إلعداد الطالب اعدادًا علميًا وخلقيًا ، ليكون 
قادرا بالنهوض بمسؤوليته في خدمة وطنه وامته.

موقعها  في  المتميزة  مسيرتها  بدأت  االردنية  الزيتونة  جامعة 
وبنائها ، فهي تتميز بموقعها المطل وأبنيتها ذات الطابع الهندسي 
والتجهيزات  االساسية  المرافق  الى  التميز  امتد  ثم  الجميل، 

العلمية . 

فالجامعة بحسب رئيسها االستاذ الدكتور رشدي الحسن تعتني 
عناية فائقة بمرافقها االساسية وخاصة مكتبتها العامة تعتبر أحد 
أحدث  التي تضم  العلمية  والمختبرات  الرئيسية  الجامعة  معالم 
التجهيزات والمعدات العلمية، كما تولي الجامعة اختيار كوادرها 
االكاديمية واالدارية اهتمامًا خاصًا، وذلك انطالقًا من فلسفتها 
التعليمية الرائدة المرتكزة على تقديم التعليم الجامعي المميز 
الى الطالب بما يتوافق مع إمكانيات الشخصية وقدراته االبداعية 

في التخصصات المتوافرة في الجامعة .

د. الحســــن:  قــــرار رفــــع الحــــد األدنــى للقبـــول ألحــق 
الضرر بعمل الجامعات وأثـر سلبا علـــى االقتصــاد الوطنــــي

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــمملف العدد
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ويستعرض د. الحسن خالل حديث مع »النشامى« ميزات جامعة 
والجميل  الفسيح  موقعها  هو  يميزها  ما  ان  ليقول  الزيتونة، 
الجامعة كبير  التي تتناسب مع إسمها، فمبنى  الرائعة  وحدائقها 
يمتاز بالجمال، كما وتحتوي مباني الجامعة على المكاتب الفاخرة 
ورش  من  العديد  الى  اضافة  المتطورة،  العلمية  والمختبرات 
العمل والمالعب الرياضية والقاعات المغلقة المتعددة االغراض.

كما وتتميز بتوفيرها العديد من التخصصات العلمية التي تنفرد 
والصيدلة  التمريض  مثل  بها،  االختصاص  صاحبة  وتعتبر  بها 
والحاسوب واللغات والتصميم الجغرفيكي، اضافة الى ذلك فنها 
تنفرد في تدريس العديد من التخصصات الخاصة بها منها نظم 
الوسائط المتعددة في كلية العلوم وتكنلوجيا المعلومات، لذلك 

فانها هي أول جامعة عملت على استحداث هذا التخصص.
 

الهندسة  تخصص  وجود  في  الجامعة  انفردت  ذلك  الى  اضافة 
المدنية والبنية التحتية وتخصص هندسة الحاسوب واالتصاالت، 
كما وتشتهر الجامعة بتخصص التمريض فهي تضم اكبر كلية 
لهذا التخصص بين جميع الجامعات، سواء من حيث عدد الطلبة 
الجامعة  ان  نفسه  الوقت  في  مؤكدًا  التدريس،  هيئة  وأعضاء 
توفر لهذا التخصص التمريض أحدث المختبرات الموجودة على 
مستوى العالم والمجهز بأحدث التقنيات، مشيرا الى أن الجامعة 
وتعد  كما  العربية،  التمريض  كليات  جمعية  مقر  اليوم  أضحت 
الجامعة االولى بين الجامعات الخاصة التي تدرس هذا التخصص.

 
القريب  الجامعة تتطلع في المستقبل  ادارة  المقابل أكد ان  في 
والتكييف«  »التبريد  الميكانيكية  الهندسة  تخصص  ادخال  الى 

ضمن التخصصات العالمية.

وحول طبيعة االستثمار في مجال التعليم ومدى تأثر هذا القطاع 
المالية – االقتصادية العالمية، أكد د. الحسن أن االزمة  باالزمة 
تركت أثرًا كبيرًا على جميع القطاعات المكونة لالقتصاد الوطني، 
لكن في المقابل وكون األردن من الدول النامية فقد كان تأثير 

هذه االزمة على قطاع التعليم بسيطًا نوع مًا.

التعليم  اهمية  حول  مهمة  نقطة  الى  االشارة  يجب  أنه  وقال 
متمسكة  مازالت  األردنية  فالعائالت  األردني،  للمجتمع  بالنسبة 
بضرورة الزام ابنائهم التعليم الجامعي، كونه مفتاح المستقبل 
األردن واسع  الجامعي في  التعليم  االقبال على  فان  لذلك  لهم، 

فهو بالنسبة لهم أمر ضروري وأساسي في الحياة.

في  التعليمية«  »السياحة  بالحديث عن  الجامعة  رئيس  وينتقل 
من  جزء  هي  التعليمية  السياحة  مصطلح  ان  ليقول  األردن، 

علم االقتصاد، كما وانه قطاع مهم ورئيسي لإلقتصاد الوطني 
اطالق  يجب  فأنه  لذلك  االخرى،  القطاعات  باقي  مع  يتساوى 
تسمية خاصة لهذا القطاع بصبغة اقتصادية وهي »اقتصاديات 

التعليم العالي«.

واضاف أن اقتصاد التعليم في المملكة لم يتأثر بتداعيات االزمة 
بقرارات  تأثر  لكن  كبير،  بشكل  العالمية  االقتصادية   – المالية 

التعليم العالي المتعاقبة والمفاجئة في بعض االحيان.

اقتصاد  على  الحكومية  القرارات  تأثير  د.الحسن  ويستعرض 
صدرت  التي  القرارات  أبرز  من  ان  ويقول  عام،  بشكل  التعليم 
االدنى  الحد  رفع  المهم،  القطاع  هذا  على  التأثير  على  وعمل 
للقبول، حيث عمل هذا القرار على تراجع عدد الطلبة الوافدين 
والخليج  خاص  بشكل  السعودية  العربية  المملكة  من  خاصة 
فتحت  التي  المجاورة  الدول  الى  والتوجه  عام،  بشكل  العربي 
ابوابها لهم وأتاحت لهم فرص التعلم الجامعي دون وجود عقبات 

أماهم.

ويضيف، من النتائج السلبية لهذا القرار لجوء العائالت األردنية 
الدول  في  سواء  المملكة  خارج  للدراسة  أبنائهم  إرسال  الى 
مثل  االجنبية  الدول  بعض  في  أو  ومصر  سورية  مثل  العربية 
أوكرانيا، األمر الذي أثر سلبا على اقتصاديات التعليم في األردن، 

مما انعكس سلبًا على االقتصاد األردني بشكل عام.
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علـــــى المسؤوليــــن أخــــذ مشـــورة الجامعــــات 
فــي حـــال إصـــدار قـــرار خاص بالتعليــــم العالـي

االقتصاد  على  للقبول  االدنى  الحد  رفع  قرار  تأثير  ان  وكشف 
الطلبة  حركة  تراجع  في  االول  شقين،  في  يكمن  الوطني، 
في  للدراسة  يأتون  الذين  فالطبلة  المملكة،  الى  الوافدين 
تحريك  على  يعملون  السعودية  من  خاصة  األردنية  الجامعات 
لهم  ذويهم  زيارة  وان  كما  الجوانب،  كافة  من  المحلي  السوق 
خالل فترات العطل الصيفية تنعش الحركة السياحة وتعمل على 
زيادة معدل انفاقهم في المملكة، وهذا االمر سيتراجع بطبيعة 

الحال من جراء هذا القرار.

اما الجانب الثاني، فيتمثل بقيام اولياء امور الطلبة المحليين الى 
ارسال ابنائهم للدراسة في الجامعات خارج المملكة وهو ما أثر 
الوطني،  االقتصاد  على  وبالتالي  األردنية  الجامعات  عمل  على 
اتخاذ  المسؤولين االسراع في  أن على  الوقت نفسه  مشددًا في 
القرارات التي تهم وتعالج االثار السلبية التي لحقت بالعمل في 
القرارات  جميع  ان  الى  األردن، مشيرا  في  العالي  التعليم  قطاع 
المملكة  التعليمي في  االقتصاد  اثرت سلبًا على  والتي  السابقة 
عائد الى اتخاذ المسؤولين جملة من القرارات التي تخص التعليم 

العالي دون الرجوع الى اهل الخبرة والدراية في هذا المجال.

وبناء على ذلك، فقط طالب د. الحسن صانع القرار أخذ مشورة 
قطاع  حول  ما  قرار  اصدار  اراد  حال  في  التعلمية  المؤسسات 
مشورة  أخذ  قرار  أي  اصدار  قبل  عليهم  يجب  لذلك  التعليم، 
قبل  المفترض  من  أنه  نفسه  الوقت  في  مؤكدًا  الجامعات، 
ان يتم استشارة  للقبول  االدنى  الحد  الخاص برفع  القرار  اتخاذ 
الجامعات الخاصة حوله، ليتم اطالعها على التبعات المتوقعة من 

جراء هذا تنفيذ هذا القرار.

على  أنه عمل  ليقول  القرار،  بانتقاد  الجامعة  رئيس  ويستطرد 
المملكة  خارج  للدراسة  األردنيين  الطلبة  من  العديد  توجه 
ومعادلة  المملكة  الى  العودة  ثم  ومن  منخفضة،  وبمعدالت 
الى  بعد  فيما  ليصار  التعليم،  التربية  وزارة  في  شهاداتهم 
االعتراف بها رسميًا، بحيث يتم منافسة الطالب المحليين الذين 
المرتفعة،  المعدالت  األردنية ومن اصحاب  الجامعات  درسوا في 
هذا  اتخاذ  اساسها  على  تم  التي  والفائدة  الجدوى  ما  متسائال 

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــم



63

القرار؟.

واضاف ان ما يشاع من ان رفع الحد االدنى للقبول في الجامعات 
أو خفضها سيعود باالثر االيجابي على القطاع ويرفع من سوية 
التعليم، هو أمر غير صحيح، ألن المحافظة على جودة التعليم 
الخاصة  والمعايير  االسس  من  العديد  له  سويته  ورفع  العالي 
بها، اهمها معيار ضمان الجودة في التعليم العالي والذي يجب 
للجامعات  االمر  أن يترك  الجامعات، بحيث  ان تطبق في جميع 
قدرتها  حسب  كل  الطالب  من  المقبولين  اعداد  تحديد  في 
االستيعابية، اضافة الى تحديد الطالب المتفوقين من غيرهم 

والتخصص المتميز بين الجامعات.

وأشار د.الحسن ان جامعة الزيتونة قامت بانشاء وحدة ضمان 
في  والدولية  المحلية  المعايير  تحقيق  الى  للوصول  الجودة 
التعليم العالي، وعليه وبناء على هذا المعيار فانه سيتم ضمان 
االمر  المعرفة،  عال من  ليكونوا على مستوى  تفوق خريجين 
الذي سيسهم في رفع مستوى التعليم في المملكة بشكل عام.

فيها  التدريسي  الكادر  باحتيار  تقوم  الزيتونة  جامعة  ان  وأكد 
كاملة  البكالوريوس  شهادة  منح  منها  خاصة،  تعليمات  وفق 
الجامعي  االستاذ  ان  الى  مشيرا  جنسياتهم،  عن  النظر  بغض 
ومكانته  االكاديمية  هيبته  على  الحفاظ  في  قيمته  تكمن 
الهيبة  ضاعت  المكانة  هذه  في  خلل  حدث  فاذا  العلمية، 

التعليمية.

وقال ان الجامعة ال تسمح ايضا بان يتدخل اي طرف سواء كان 
من داخل الجامعة او من خارجها في التالعب وتغيير الدرجات 
التعليمات في  النجاح، فنصوص  انجاح اي طالب ال يستحق  او 
الجامعة تعطي الحق الكامل لالستاذ الجامعي ومجلس الكلية 

في مراجعة النتائج.

وحول دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، اكد د.الحسن ان 
جامعة الزيتونة هي جزء من المجتمع المحلي األردني، وتقوم 
بتقديم الخدمات الالزمة التي تقع ضمن اختصاصاتها، ومن أبرز 
اعمالها التي تستهدف خدمة المجتمع المحلي، افتتاحها المركز 
الصحي في الجامعة امام المواطنين في كل يوم سبت، حيث 
ونقل  لها  المجاورة  القرى  الى  الجامعة  حافالت  بارسال  تقوم 
جميع احتياجات ابناء هذه المناطق والقرى العالجية، اضافة الى 
نقل من يحتاج عالجه بشكل أكبر الى مبنى الجامعة، مشيرا 
الى انه يتم احضار النساء واالطفال والشيوخ ليتم مراجعتهم 
ويتم  الجامعة،  في  والعاملين  المتخصصين  االطباء  قبل  من 
على ضوئها صرف العالج المناسب لهم واالدوية مجانًا ومن ثم 

يتم ارجاعهم الى منازلهم.

مختلف  في  مجانية  طبية  أيام  باقامة  الجامعة  وتقوم  كما 
الجامعة  مع  متعاونون  اطباء  فيها  ويشارك  المملكة،  مناطق 
يتم تزويدهم بكافة االدوية ويرافقهم طلبة كلية التمريض، 
حيث اقيمت بعض هذه  االيام في مناطق عدة أبرزها )حسبان 
مختلف  في  وغيرها  الرياضية(  والمدينة  جرش  ومخيم 
المحافظات، مشيرا الى ان الجامعة تقوم بعرض االدوية التي 
من  للتأكد  والدواء  الغذاء  على مؤسسة  للمرضى  يتم صرفها 

صالحيتها وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

من جه اخرى كشف د. الحسن، أن العديد من أساتذة الجامعة 
تطلبها  التي  والمحاضرات  الندوات  من  العديد  في  يشاركون 
بلديات المملكة والمؤسسات المدنية، مؤكدًا في الوقت نفسه 
أن الجامعة تعقد العديد من الدروات المتخصصة لكل من اللغة 
واالمن  والجيش  عمان  امانة  لموظفي  والحاسوب  االنجليزية 
العام والعاملين في المؤسسات االخرى مجانًا، اضافة الى ذلك 
فان الجامعة تقوم بفتح مسرح الجامعة أمام مختلف االنشطة 

التي يقوم بها أبناء المجتمع المحلي.

جامعــة الزيتونة األولى بين نظيراتهـــا 
الخاصة التي تدرّس تخصص التمريض
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»األميرة سمية للتكنولوجيا« 
تستحدث برامج وتخصصات جديدة

الجامعة  تعقد مؤتمرًا بعنوان »بيئات التعلم والنظم اإليكولوجية في التعليم الهندسي«

أعلنت جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا عن نيتها استحداث المزيد 
من التخصصات والبرامج الدراسية، بما في ذلك برامج الدراسات 

العليا، بما يتناسب ومجال تخصصها األكاديمي. 

وقال جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا الدكتور عيسى بطارسة، 
أن الجامعة حصلت على موافقة من مجلس التعليم العالي على 
فتح أربعة برامج أكاديمية منها ثالثة برامج في هندسة القدرة 
على  والمحاسبة  البرمجيات،  وهندسة  الكهربائية،  والطاقة 
على  الكهربائية،  الهندسة  في  وبرنامج  البكالوريوس  مستوى 

الدراسي  العام  من  اعتبارًا  )الماجستير(  العليا  الدراسات  مستوى 
برنامج   استحداث  على  حاليًا  الجامعة  وتعمل   ،2012/2011

ماجستير في أمن نظم المعلومات والجرائم الرقمية.

وطنية  جامعة  للتكنولوجيا  سميّة  األميرة  جامعة  إّن  وأضاف  
وتسعى  المادي،  الربح  تبتغي  ال  الحديثة  التقانة  في  متخصصة 
المعلومات  تكنولوجيا  في  متميزًا  أردنيًا  مركزًا  تكون  أن  إلى 

واإللكترونيات واالتصاالت واألعمال في المنطقة.

المعرفية  النواحي  الجديدة على  الجامعة في تخصصاتها  وتركز 

بطارســـــة: البرامـــــج الجديـــدة جــــاءت تلبيـــًة لمتطلبات
ســــــوق العمـــــل إلـــــى القــــوى العاملـــــة المؤهلــــــة

االستثمــــار فــي قطــاع التعليــــمملف العدد
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والتكنولوجية والمهنية إلعداد كوادر مؤهلة وقادرة على اإلسهام 
المحلي  السوق  حاجات  وتلبية  المختلفة،  المؤسسات  تطوير  في 
واإلقليمي. ويأتي طرح هذه البرامج تمشيًا مع الخطة اإلستراتيجية 
للجامعة، واالستفادة من خصوصيتها في تطويع التكنولوجيا في 

مجاالت المعرفة المختلفة.

الجامعة برنامج في هندسة  البكالوريس ستطلق  ففي مستوى 
القدرة والطاقة الكهربائية، يهدف هذا البرنامج إلى إعداد مهندسين 
المعضالت في  العلمي وحل  البحث  ومتمرسين في  متخصصين 
البحث  وتعزيز نشاط  الكهربائية،  والطاقة  القدرة  مجال هندسة 
العلمي في مجال الهندسة الكهربائية، واإلسهام في إيجاد حلول 
للمشكالت الفنية التي تواجه المؤسسات الصناعية في القطاعين 
العام والخاص في مجال الطاقة الكهربائية في األردن، وذلك عبر 
اعتماد مشروعات بحثية مشتركة بين الجامعة وتلك المؤسسات، 
وتلبية الحاجة المتزايدة للمؤسسات التعليمية والصناعية لكوادر 

بشرية مؤهلة في مجاالت هندسة القدرة والطاقة الكهربائية.

كما ستطلق الجامعة برنامجا اخر  في هندسة البرمجيات يرمي إلى 
تقديم برامج تعليمية مكثفة ومرنة في مجال هندسة البرمجيات 
المساهمة  إلى  كما يسعى  ومدربة،  مهنية مؤهلة  كوادر  إلعداد 
في تقديم المعرفة النظرية والتطبيقية عبر التدريس والتدريب 
وإجراء البحوث العلمية، والقيام بدور فعال لتعزيز مجال هندسة 

البرمجيات في المجتمع. 

وأشار د. بطارسة أن طرح هذا البرنامج يأتي تلبيًة لمتطلبات سوق 
العمل وحاجة المؤسسات األكاديمية والشركات المحلية واإلقليمية 
إلى القوى العاملة المؤهلة والمدربة في مجال هندسة البرمجيات 

والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

ويضاف الى ذلك برنامج البكالوريوس في المحاسبة الذي يهدف 
إلى تقديم برامج تعليمية في مجاالت المحاسبة المختلفة، وذلك 
بالتركيز على النواحي التكنولوجية والمهنية إلعداد كوادر مؤهلة 
ومدربة قادرة على اإلسهام في تطوير مؤسسات األعمال المختلفة 
وتلبية حاجة السوق المحلي واإلقليمي، كما يركز البرنامج على 
المختلفة  المعرفة  مجاالت  في  المعلومات   تكنولوجيا  تطبيقات 

للمحاسبة والتدقيق المحوسب.

أما في مستوى الماجستير فستطلق الجامعة برنامجًا في الهندسة 
الكهربائية من أجل رفد األردن والمنطقة العربية بكفاءات علمية 
في  المستجدات  وآخر  التطورات  ألحدث  مواكبة  متميزة  وبحثية 
الهندسية  القدرات  وتعزيز  الكهربائية،  الهندسة  مجاالت  مختلف 
دعمًا  الجامعة  في  التدريس  هيئة  ألعضاء  والبحثية  والمعرفية 
لتوجهات الجامعة في تشجيع البحث العلمي، ناهيك عن وضعها 
الزيادة  عبر  عالميًا  المرموقة  التعليمية  المؤسسات  مصاف  في 

المتوقعة في اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس والطلبة. 

وكذلك يهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات المشروعات الهندسية 
في  العليا  العلمية  الدرجات  حملة  من  والمنطقة  األردن  في 
مشروعات  حاجة  لسد  وذلك  الكهربائية،  الهندسية  تخصصات 

خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية محليًا وإقليميًا. 

في  الماجستير  مستوى  في  اخر  برنامجا  الجامعة  ستطلق  كما 
نوعه  من  األول  وهو  الرقمية،  والجرائم  المعلومات  نظم  أمن 
في المنطقة العربية، وقد بدأت كلية الملك الحسين لتكنولوجيا 
المعلومات باإلعداد لطرح برنامج دراسي على مستوى الماجستير 
في تخصص أمن نظم المعلومات والجرائم الرقمية، وذلك تلبية 

للحاجة المتزايدة لهذا التخصص محليًا وإقليميًا وعالميًا.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر فنية ومهنية مؤهلة ومدربة في 
المعرفة  يملكون  الرقمية  والجرائم  المعلومات  نظم  أمن  مجال 
النظرية والتطبيقية في علم جرائم الحاسوب وأمن المعلومات. 
كما يهدف إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على القيام 
المتزايدة  األهمية  ذات  الحديثة  المجاالت  في  مشتركة  بأبحاث 
منظومة  وتطوير  التنمية  عملية  في  يسهم  مما  ومحليًا  عالميًا 
البحوث  استقطاب خبراء مختصين إلجراء  وفي   ، العلمي  البحث 
االقتصادية  التنمية  خطط  تطبيق  في  تساعد  التي  المشتركة 

واالجتماعية في األردن والعالم.

حققته  لما  امتدادًا  ستكون  البرامج  هذه  أن  بطارسة  د.  وقال 
جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا من سمعة طيبة محليًا وإقليميًا 
وعالميًا عبر العشرين سنة الماضية عبر دمج  التكنولوجيا بحقول 

المعرفة المختلفة.

من جهة اخرى تستضيف جامعة األميرة سميّة للتكنولوجيا، تحت 
الحسن  بنت  األميرة سميّة  الجامعة  أمناء  رئيس مجلس  رعاية 
»بيئات  عنوان  تحت  الهندسي  للتعليم  الثاني  العالمي  المؤتمر 
الفترة  في  الهندسي«  التعليم  في  اإليكولوجية  والنظم  التعلم 
4-6 نيسان 2011 الذي تنظمه الجامعة باالشتراك مع مؤسسة 

المهندسين الكهربائيين واإللكترونيين العالمية والتعاون معها.

لمنطقة  المؤتمرات  من  سلسلة  ضمن  المؤتمر  انعقاد  ويأتي 
التي  الثامنة  واإللكترونيين  الكهربائيين  المهندسين  مؤسسة 
تضم أوروبا والشرق االوسط وافريقيا، إذ يعقد سنويًا بالتناوب 

في هذه المناطق.

ويشارك في المؤتمر مئتان وخمسون باحثًا وعالمًا من أكثر من 
كما  بحثًا،   180 لمناقشة   العالم  أنحاء  جميع  من  دولة  ستين 
يشكل المؤتمر منبرًا للتعاون البحثي واألكاديمي والصناعي في 
والعروض  البحثية  النتائج  أحدث  تقديم  عبر  الهندسي  التعليم 
األكاديمي  البحث  بين  الهوة  جسر  إلى  تهدف  التي  العملية 

والتجربة العملية. 
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آراءملف العدد

قـــرارات مجلس التعليم العالــي 
... ضيــــاع لالقتصــــاد الوطنـي

شيء   كل  وقبل  يعرف  ان  الكريم  القارىء  اخي  واستميح  ارجو 
السالم  بقضايا  ومهتم  وباحث  وشاعر  كاتب  انني  اوضح  ان 
والديمقراطية وحقوق االنسان وعضو في اكثر من اتحاد وجمعية 
اردنية واكتب  ليس لغاية او مصلحة احد او بتوجيه من اي جهة 
كانت ، بل بما يمليه علي ضميري وليس لمصلحة شخصية أوألي 
جهة كانت ااّل لمصلحة المواطن والوطن الحبيب واقتصاده وامنه 

واستقراره.

المستثمر  حال  هو  كما  استغرب  فانني   الموضوع  الى  وعودة   
في قطاع التعليم العالي )مالكو الجامعات الخاصة ( من قرارات 
مجلس التعليم العالي  و رد  وزارة التعليم العالي الذي نشر في  
العالي  التعليم  المحلية  حيث شدد  معالي وزير  بعض الصحف 
الى  وتهدف  متوازنة،  العالي  التعليم  مجلس  قرارات  ان  على 
تطوير التعليم العالي في االردن كما وبين انه متفهم الحتياجات 
رؤساء مجالس ادارة الشركات المالكة للجامعات الخاصة ما دامت 

تؤدي الى تقليل دخل تلك الجامعات .

وكما بين في رده على مذكرة لمالكي الجامعات كانوا قد رفعوها 
قرارات  من  صدر  ما  اخر  على  احتجاجًا  الوزراء  رئيس  دولة  الى 
لمجلس التعليم العالي تتعلق برفع معدالت الحد االدنى للقبول 
والفنون  االداب  لتخصصات  الى%60  الخاصة  الجامعات  في 
واالقتصاد والعلوم االدارية واالبقاء على تخصصات التمريض و 
الشريعة والقانون70% واماالهندسة والصيدلة80% وذلك بقصد 
العالي وهذا هو  التعليم  التعليم وسمعته ومخرجات  رفع سوية 

كما  جاء  ولكنه  نؤيده  كلنا  والذي  العالي  التعليم  مجلس  هدف 
العامة عن  الثانوية  وضح معاليه  لدفع من تقل معدالتهم في 
التخصصات  المتوسطة ودراسة  المجتمع  بكليات  60% لاللتحاق 
المهنية  )جميل جدًا هذا وانا اعرف جيدًا معاليه قصده  التقنية 
ومستوى  سوية  رفع  قلنا   كما  و  العامة  وللمصلحة  شريف 
ومخرجات وسمعة التعليم العالي في االردن( اما مالكو الجامعات 
الخاصة فقالوا في مذكرتهم :ان هذا القرار جائر وسوف يؤدي 
الى اغالق بعض التخصصات كليًا وعلى االقل ستفقد الجامعات  
عددًا  من الطلبة وهم الذين تترواح معدالتهم مابين 55 و%60  
ويصل هذا الفقدان او النقص او الخسارة مابين 20 الى %25  
من اعداد الطلبة فيها ويتطلب ايضًا تخفيض في اعداد الكوادر 
اؤيد احتجاج  انني  الحقيقة   ... التعاقد معها  التعليمية والتي تم 
كثرة  منها  اسباب:  لعدة  العالي  التعليم  قطاع  في  المستثمر 
العالي فمرة يتم رفع معدالت  التعليم  وتناقض قرارات مجلس 
من  الخاصة  الجامعات  يربك  مما  وهكذا  تعديلها  يتم  واخرى 
عقود  وتوقيع  للمختبرات  توفير  من  منهم  مطلوب  هو  ما  حيث 
القوانين  تتغير  عندما  وبالطبع  التدريسية  الهيئة  أعضاء  مع 
الواضح  النقص  سنالحظ  القبول  بمعدالت  الخاصة  والتعليمات 
تم  التي  المختبرات  فان  وعليه  المتقدمين  الطلبة  عدد  في 
على  التوقيع  تم  الذين  التدريسية  الهيئة  اعضاء  او  تحضيرها 

عقود معهم سيكون سببًا في خسارة تلك الجامعات .

د. فالح البدارين
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عقود  انهاء  من  عنها  كتب  وما  الجامعات  احدى  في  حصل  وما 
نسبة  في  زيادة  الى  سيؤدي  التدريسية  الهيئة  اعضاء  عددمن 
السخط  الى  يؤدي  وممكن  الدكتوراه  درجة  حاملي  من  البطالة 
والعنف وهذا ما حصل فعاًل مع احد اعضاء الهيئة التدريسية مع 
عميد كليته ووصل الى حد اطالق عيارات ناريه لالسف الشديد 
بغض النظر عن سبب عدم تجديد عقد عمله اال انه يوجد اعداد 
تم انهاء خدماتهم في تلك الجامعة وسيحصل في غيرها ايضًا 
مضطرة هذه الجامعات بسبب تلك القرارات ،   ثم  ان هذه القرارات 
للمساهمة  القطاع  المستثمر في هذا   ) ) تطفيش  تساهم في  
في مثله في دول مجاورة وعدم تشجيع المساهم في االستثمار 
في هذا القطاع من خارج الوطن ،وايضًا لن تدفع هذه القرارات 
الكليات  في  الدراسة  الى  المعدالت  هذه  دون  هم  ممن  الطلبة 
او لنقل معظمهم طالما مسموح لهم  بالدراسة في  المتوسطة 
جامعات اجنبية وعربية ويعود للوطن ان سلم من الضياع الصحي 
واالجتماعي والثقافي والفكري والسياسي لينافس من تخرج من 
الجامعات الوطنية في سوق العمل وقد يحصل على الوظيفة حتى 
في القطاع العالم قبل خريج الجامعات االردنية الننا نعرف كيف 
تتم التعيينات او معظمها  ما عدا ممن ينتظرون دورهم عن طريق 
التربية  قطاع  في  الشواغر  وتوفر  الحاجة  وحسب  الخدمة  ديوان 
والتعليم بالذات اما غيرهم ممن  يجدون من يقف معهم فالتعيين 
فورًا وفي افضل االماكن وبصيغ وعقود ومسميات ورواتب خاصة 

جدًا.

وبسمعتكم  بكم  المعجبين  من  وانا  االكرم  الوزير  معالي 
وبشخصيتكم واعرف تمامًا اخالصكم وحبكم للوطن لكن هناك ما 
يشاع ان بعض المتنفذين وهم ممن لهم اسهم مالية  في جامعات 
عربية شقيقة خاصة لهم دور في ذلك.؟؟!!!  او هم من يستفيد من 
وراء هذه القرارات طالما وان الطالب غير  الحاصل على المعدل 
الدراسة  الوطن يتمكن من  للدراسة  في جامعات  المسموح فيه 
في الجامعات العربية الشقيقة ..  واهلل يعلم ....وليس كل ما يقال 
صحيح وقد يكون  لهذه االشاعات  - شيء من الصحة - ونحن ال 

نشجعها وال نروج لها  وعسى ان تكون غير صحيحة.

الى خلل وضياع   القرارات ستؤدي  ان هذه  على  اؤكد  وانني  كما 
وهدر في المال واالقتصاد الوطني بسبب من يغادر للدراسة في 

الجامعات الخارجية.

انه  اقول  الكرام  والسعادة   والعطوفة  والمعالي  الدولة  اصحاب 
الجامعي  تعليمه  يواصل  ان  العامة  الثانوية  اجتاز  من  حق  من 
الن معدل الثانوية العامة ليس المقياس الوحيد لمستوى وقدرة 

الطالب وهناك ظروف واسباب كثيرة تؤثر على الطالب وتساهم 
في تحصيله ومعدله في الثانوية العامة  مع انه اي معدل الثانوية 
العامة مازال وبقناعة الجميع انه لغاية االن المعيار الوحيد لفرز 
الطلبة واعتباره اساسًا في القبول الجامعي لكن لماذا يحرم من لم 
يتمكن من التنافس للدراسة في الجامعات الرسمية من تمكينه 
تنفذ  وهي  الخاصة  الوطن  جامعات  في  وااللتحاق  الدراسة  من 
وتطبق كل معايير االعتماد المطلوبة وعلى وزارة التعليم العالي 
هذه  يخالف  من  اغالق  وحتى  ومحاسبة  مخالفة  االعتماد  وهيئة 
االنظمة واالسس والقوانين والمعايير وال تظلم الجامعات الخاصة 
كلها في حال مخالفة واحدة منها .. ويكفي ان كليات التمريض في 
الجامعات الخاصة على وشك االغالق والخسارة بسبب ما كان قد 
صدر من قرار وهو نسبة القبول في هذا التخصص 70% لالناث 
التخصص  للدراسة  في هذا  االناث  تشجيع  للذكوربحجة  و%30 
الذكور  من  فائض  ووجود  منهن  كبيرة  اعداد  الى  الوطن  لحاجة 
الذكور  بحق  جائر  انه  ونعتقد  القرار  بهذا  ليس  ولكن  ..صحيح 
الراغبين بدراسة تخصص التمريض ومخالف لحقوقهم االنسانية 
الواليات  في  وحتى  الخليج  دول  في  لهم  واسعة  العمل  ففرص 
المتحدة و هناك طرق واساليب اخرى وسبق وان كتبت عنها وهي 
تشجيع االناث  لدراسة التمريض من خالل: تنزيل معدل القبول 
الخاصة  الجامعات  تقوم  وان  للذكور %70  ويبقى  الى %65  لهن 
وزارة  من  ومطلوب  كما  لهن.  تشجيعية  خاصة  خصومات  بمنح 
يخصص  ان  الخاص  الصحي  والقطاع  الطبية  والخدمات  الصحة 

عالوة خاصة استثنائية لهن زيادة على ما يصرف للذكور. 

اصحاب الدولة والمعالي والعطوفة رئيس واعضاء مجلس التعليم 
وامواله  االردني  والمستثمر  واقتصاده  الوطن  ارحموا  العالي 
في  وحقه  االردني  المواطن  وارحموا   ، وطنه  خدمة  في  ورغبته 
اية  وادرسوا  الضياع  من  الوطن  ابناء  على  وحافظوا  التعليم 
والمعرفة  الخبرة  اهل  مع  وتشاوروا  اصدارها  قبل  جيدًا  قرارات 
من اصحاب االختصاص والتجربة في االقتصاد والثقافة والتعليم 
.. نعم .. هدر لالموال العامة واالقتصاد الوطني ..  واالمن ايضًا 
وضياع للكادرين االكاديمي واالداري في الجامعات الخاصة وتعدي 
... حمى اهلل  على حقوق االنسان في حقه بالتعليم وفي وطنه 
رسالة  وارث  الحكيمة  الهاشمية  قيادته  ظل  في  الغالي   االردن 
بشكل  االنسان  اجل  من  انطلقت  التي  الكبرى  العربية  الثورة 
عام واالنسان العربي بالذات وحريته وكرامته وحقوقه ، وحامل  
رايتها جاللة مليكنا الشاب والمحبوب سيد العشيرة وفارسها كان 
اهلل بعونه عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم حفظه اهلل ورعاه 
ووفقه لخدمة الوطن الحبيب وقضايا االمتين العربيه واالسالمية. 
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486.8 مليون دوالر صافي أرباح »العربي« 
قبل الضرائب وبعد المخصصات في 2010

حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية قبل الضرائب وبعد 
الماضي  العام  خالل  دوالر  مليون   486.8 بلغت  المخصصات 
دوالر  مليون   1.764.7 التشغيلية  االيرادات  بلغت  فيما   ،2010
مقارنة مع 1.774.2 مليون دوالر للسنة المنتهية في 31 كانون 

االول 2009.

وحسب البيانات المالية لمجموعة البنك العربي فقد شكل صافي 
 58 نسبته  ما  دوالر  مليون   1.020.8 البالغ  الفوائد  إيرادات 
فقد  العموالت  إيرادات  صافي  أما  االيرادات.  إجمالي  من  بالمئة 
ارتفع بمبلغ 37.9 مليون دوالر ليصل إلى 320.6 مليون دوالر 
مليون   282.6 مع  مقارنة   2010/12/31 في  المنتهية  للسنة 
دوالر بنهاية عام 2009 مشكاًل ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي 

االيرادات. 

دوالر  مليون   58.8 المالية  الموجودات  من  االرباح  بلغت  وقد 
مقارنة مع 21.9 مليون دوالر للعام .2009 فيما بلغ مخصص 
الديون المشكوك في تحصيلها 473 مليون دوالر مقارنة بمبلغ 
وقد  هذا   ،2009 في  المنتهية  السنة  عن  دوالر  مليون   204

دوالر  مليون   52 بمبلغ  الحليفة  الشركات  من  الدخل  انخفض 
ليصل إلى 239.2 مليون دوالر مقارنة مع 291.2 مليون دوالر 

للسنة المنتهية في 12/31/ 2009.

مع  مقارنة  دوالر  مليار   51.1 البنك  موجودات  مجموع  بلغ  كما 
ودائع  شكلت  حين  في   2009. عام  بنهاية  دوالر  مليار   50.5
العمالء ما نسبته 70 بالمئة من مجموع مصادر االموال المتاحة 
للبنك علمًا بان ودائع العمالء بلغت 35.7 مليار دوالر مقارنة مع 

34.9 مليار دوالر بنهاية عام2009.

مع  مقارنة  دوالر  مليار   5.8 البنوك  ودائع  بلغت  المقابل  وفي 
محفظة  نمت  حين  في   ،2009 عام  بنهاية  دوالر  مليار   6.3
التسهيالت االئتمانية بمبلغ 464 مليون دوالر لتصل إلى 22.5 

شومـان: البنك تمكن من 
المحـــافظة على تصنيفه 
االئتماني العالمي الرفيـع

اإلستثمـار فــي القطاع المصرفيملف العدد
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قيام تلك الشركات بأخذ مخصصات إضافية للديون غير العاملة/
تحت المراقبة.

النسب  يفوق  وبما  المخصصات.  تجنيب  قرار  ان  الى  وأشار 
المفروضة من قبل السلطات الرقابية. هو قرار استراتيجي يهدف 
والتحفظ  والتحوط  االئتمانية  المحفظة  الحفاظ على جودة  إلى 
فيما يتعلق بحسابات العديد من عمالء التسهيالت الذين تأثروا 
دول  معظم  بها  تمر  التي  المواتية  غير  االقتصادية  باالوضاع 
العالم. كما يهدف إلى تعزيز قدرة البنك على مواجهة أية ظروف 
ومستجدات سلبية قد تطرأ مستقبال. مؤكدا في الوقت نفسه أن 
تلك المخصصات ال تعتبر خسائر متحققة ومن الممكن إعادتها 
والضمانات  الرهونات  تسييل  أو  تحصيلها  حال  في  لألرباح 

المأخوذة مقابلها.

من  واسعًا  وارتياحا  قبوال  القى  قد  االجراء  هذا  ان  شومان  ونوه 
قبل وكاالت التصنيف العالمية. حيث جاء هذا االجراء متماشيًا مع 
استراتيجية البنك وسياسته المتحفظة واستمرارا لنهجه التاريخي 
القائم على ضرورة التحوط بشكل كاف لمواجهة التغيرات السلبية 
على  المحافظة  من  البنك  مكن  مما  االقتصادية.  االوضاع  في 
االئتماني  التصنيف  وكالة  أكدت  فقد  الرفيع.  االئتماني  تصنيفه 
العربي  البنك  مجموعة  تصنيف  بورز  آند  ستاندرد  العالمية 

بمستوى A- مع مؤشر مستقر للتوقعات المستقبلية.

 2009 عام  بنهاية  دوالر  مليار   22 بمبلغ  مقارنة  دوالر  مليار 
ولتشكل ما نسبته 44 بالمئة من إجمالي الموجودات. أما محفظة 
االستثمارات فقد بلغت 8 مليار دوالر بنهاية عام 2010 ولتشكل 

ما نسبته 16 بالمئة من إجمالي الموجودات.
دوالر.  مليار   8.3 المجموعة  لدى  المساهمين  حقوق  بلغت  وقد 
يفوق  وبما  بالمئة   15.1 المال  رأس  كفاية  نسبة  بلغت  فيما 
والبنك  بالمئة   8 والبالغة   2 بازل  لجنة  من  المقررة  النسب 
المركزي االردني البالغة 12 بالمئة، إلى جانب ذلك بلغت نسبة 
النقدية  وشبه  النقدية  االرصدة  بمجموع  عنها  والمعبر  السيولة 

49 بالمئة. فيما بلغت نسبة القروض / الودائع 63 بالمئة.

االدارة  مجلس  رئيس  أكد  النتائج،  هذه  على  تعليقه  وفي 
االرباح  صافي  أن  شومان،  الحميد  عبد  العربي  للبنك  التنفيذي 
العام  الضريبة خالل  االردن قبل  العربي في  البنك  التي حققها 
السابق، مشيرا  بالعام  بالمئة مقارنة  2010 قد نمت بنسبة 9 
العربي قد نمت  البنك  لمجموعة  التشغيلية  االيرادات  أن صافي 
حصة  استثناء  بعد  وذلك  نفسها  الفترة  خالل  بالمئة   3 بنسبة 
البنك من أرباح الشركات الحليفة. في حين شهدت صافي أرباح 
مجموعة البنك انخفاضًا بنسبة 46 بالمئة نجم بشكل رئيسي 
للبنك  والحليفة  التابعة  الشركات  ربحية عدد من  انخفاض  عن 
تأثرت  التي  الدولية  االسواق  من  العديد  ضمن  تعمل  والتي 
إلى  وأدت  العالمية  المالية  االزمة  بتبعات  حاد  وبشكل  بدورها 
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32% نسبة النمو  في أرباح البنك 
التجاري قبل الضريبة في 2010

أكد ان البنك التجاري األردني استطاع خالل العام الماضي تجاوز 
العالمية، مشددًا  االقتصادية   – المالية  السلبية لالزمة  التداعيات 
على  ويعمل  باالمان  يتمتمع  األردني  المصرفي  القطاع  أن  على 

الحفاظ على أموال عمالئه.

العام  المدير  التنفيذي/  الرئيس  أكد  لـ«النشامى«  حديث  وخالل 
العام  خالل  البنك  أداء  أن  الحديد  جواد  الدكتور  التجاري  للبنك 
الماضي جيد، حيث حقق زيادة في االرباح قبل الضريبة بنسبة 32 
بالمئة لتصل الى 9.6 مليون دينار، مقارنة مع 7.2 مليون دينار 
للعام الماضي، في الوقت الذي حقق البنك زيادة في صافي االرباح 
بعد الضرائب بنسبة  8.06 بالمئة لتبلغ 6.04 مليون دينار مقابل 

5.6 مليون دينار للعام 2009.

القطاع  أن  تدل على  االرباح  الزيادة في  أن هذه  الحديد  د.  وقال 
المصرفي األردني يخرج تدريجيًا من حالة الركود االقتصادي التي 
كانت نتاج االزمة المالية – االقتصادية العالمية، حيث ان صعوبة 
النمو  معدالت  من  المزيد  تحقيق  دون  يحول  االقتصادي  الوضع 

واالرباح بنسب كبيرة.

وتوقع استمرار نمو االقتصاد الوطني خالل العام الحالي 2011 
التي  الطموحات  جميع  تحقيق  دون  لكن  المصرفي،  والقطاع 
وضعت ورسمت للوصول اليها خالل السنوات المقبلة، خاصة في 
دعم المشاريع الكبرى مثل الزيت الصخري وقناة البحرين، وعدم 

قطاع السياحة المتسارع في النمو.

اإلستثمـار فــي القطاع المصرفيملف العدد

الحديـــــد: القطــــــاع المصــــرفي األردنـــي 
يخـــرج تدريجيــًا مـن حالــة الركـــود االقتصـــادي
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وحول تأثير االزمة المالية على قطاع البنوك األردنية مقارنة مع 
األردني مستقر  المصرفي  القطاع  ان  د.الحديد  أكد  العالم،  دول 
أنه يتمتع بأقصى درجات  الى  ومحافظ على نسب نموه، اضافة 
 – المالية  لالزمة  السلبية  االثار  تجاوز  استطاع  حيث  االمان، 
االقتصادية العالمية التي كانت عمليًا هي ازمة مصارف بالدرجة 

االولى.

ضخ  الى  الصناعة  الدول  دفعت  العالمية  المالية  االزمة  أن  وقال 
أحجام غير مسبوقة من السيولة النقدية النقاذ البنوك والمؤسسات 

المالية في دولها.

وأضاف أن البنوك العالمية بالغت في منح القروض دون ان تتوفر 
مخاطر  تغطية  على  القادرة  االموال  رؤوس  من  احجام  لديها 
االقراض، مما ادى الى افالس بعض تلك البنوك، وبعضها االخر 

صمد نتيجة تدخل السلطات الرسمية.

وأكد أنه في حال مقارنة حالة البنوك العالمية مع نظيراتها األردنية 
القطاع  يشهد  لم  أنه  حيث  تمامًا،  مختلفًا  سيكون  الوضع  فان 
المصرفي األردني وجود حالة حرجة الي من بنوكها، فلم يوجد أي 
بنك أردني طلب المساعدة المالية خوفًا من االفالس، حيث يمكن 
توضيح ذلك من معرفة ان نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك 
األردنية منسوبة الى مجموع موجوداتها تبلغ تقريبا 1-6 الضعف، 
مما  االمريكية،  المتحدة  الواليات  بنوك  في  واكثر   70-1 مقابل 
عمل على اضعاف قدرة رأس المال في تلك البنوك على تغطية 

مخاطر العمليات المصرفية.

وقال انه ان النسبة في البنوك األردنية هي 1- 6، هذا يعني وجود 
المودعين  أموال  والحفاظ على  الحماية واالمان  نسبة عالية من 
في البنوك المحلية، كما ويدل ان السياسة النقدية والرقابية التي 
من  نوع  أي  وتمنع حصول  منعت  األردني  المركزي  البنك  اتبعها 
التجاوزات سواء كانت مالية أم ادارية مما يبقي الجسم المصرفي 

األردني في أعلى درجات السالمة واالمان.

البنوك  بأن  الجمهور  لدى  خاطىء  انطباع  وجود  الحديد  د.  وأكد 
تحقق أرباحًا مبالغًا فيها، االمر الذي يسيء الى الصورة االيجابية 

والمشرقة التي يتوجب االعتراف حول القطاع المصرفي األردني.

النشرة  في   66 رقم  الجدول  الى  والعودة  االشارة  من  بد  فال 
األردني  المركزي  البنك  عن  تصدر  التي  الشهرية  االحصائية 
بخصوص أرباح الشركات المساهمة العامة، والذي يبين ان أرباح 
في  حققت  االفضل  تعتبر  والتي  االخيرة  السنوات  خالل  البنوك 
الملكية وفي عام  بالمئة على حقوق   عام 2007 حوالي 10.5 
النسبة 10.09 بالمئة وفي عام 2009 بلغت  2008 بلغت هذه 
7.06 بالمئة، وفي حل مقارنتها مع أرباح القطاع الصناعي التي 
بلغت النسب 17.02 بالمئة، و25.09 بالمئة، و12.06 بالمئة على 
أرباح  اقل من  األردنية  البنوك  ارباح  أن  الى  التوالي، فانها تشير 

البنوك الدولية التي تصل في متوسطها حوالي 20 بالمئة.





ENERGY SAVING LOW CURRENTDazzling WIRINGENERGY SAVING 
STRATEGY

LOW CURRENT 
SYSTEMS

LIGHTING
Dazzling 
Furniture

WIRING 
ACCESSORIES

REPLACEMENT CONTROL

MEGAMAN CENTRAL

KNX BUILDING 
AUTOMATION

SUPPLY DESIGN

DECORATIVE  KNX HOME 
AUTOMATION

DIMMING 
SYSTEMS

KNX MEGAMAN

ESL

CENTRAL 
CONTROL

KNX

PROJECTSDECORATIVE

SPECIAL
INDUSTRIAL

DESIGN

FIRE ALARM 
SYSTEM

AUTOMATIONKNX

DALI

LED STAND ALONE 
SYSTEMS

DALI

SPECIAL  
APPLICATION

INDUSTRIAL

INDOOR

ENGINEERING 
DESIGN

SECURITY

VOICE 
EVACUATION DSI

LED PRESENCE 
CONTROL

PARKING & 
CORRIDOR

OUTDOOR

INTERIOR

EXTERIOR
ACCESS CONTROL

TEMPREATUR
E CONTROL

CORRIDOR 
SYSTEM

LED FACADE
CCTV

PUBLIC ADDRESS

DIALUXRELUXOXYTECH
MULTI ROOM 
SOUND SYSTEM



76

51.9 مليــون دينــار صافـي أرباح 
»األردنـــي الكويتــي« في 2010

خالل  ولمخصصات  الضريبة  بعد  الكويتي  األردني  البنك  أرباح  بلغت 
بالمئة   18.5 بنسبة  مرتفعة  دينار،  مليون   51.94 الماضي  العام 

مقارنة مع العام الذي سبقه 2009.

وبحسب البيانات المالية، فقد ارتفعت أرباح البنك قبل الضريبة خالل 
دينار  مليون   73.87 بغت  حيث  بالمئة،   22.2 بنسبة  الماضي  العام 

مقابل 60.44 مليون دينار في عام 2009.
 

البنك في نهاية عام 2010 حوالي  في المقابل بلغ اجمالي موجودات 
2084 مليون دينار، وارتفعت محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة 
 1170.5 بلغت  حيث   ،2009 عام  عن  بالمئة   7.5 بنسبة  بالصافي 

مليون دينار.

 1426 وبلغت  النقدية  والتامينات  العمالء  ودائع  ارصدة  وارتفعت  كما 
مليون دينار خالل العام الماضي 2010 وبارتفاع نسبته 5 بالمئة عن 

العام الذي سبقه 2009. 

وقال رئيس مجلس ادارة البنك األردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي، 
نجاح  الماضي 2010، تعكس  العام  نتائج طيبة خالل  البنك حقق  أن 
التعامل  البنك في  ادارة  التقدير لدى  منظومة االدارة والقدرة وصواب 

مع تداعيات االزمة المالية- االقتصادية العالمية التي سادت خالل العام 
كافة  تضافرت  حيث  تأثيرها،  وعمق  شدتها  رغم  الماضيين  والعامين 
الجهود وصوبت نحو أهداف محدودة أهمها الحفاظ على جودة موجودات 
تعزيز  على  والعمل  الدقيقة  المتابعة  خالل  من  واستثماراته  البنك 

العالقات مع العمالء من كافة القطاعات.

وأعماله  جهوده  سيواصل  الكويتي  األردني  البنك  أن  الكباريتي  وبين 
الماضية،  الفترة  خالل  اعتمادها  تم  التي  والسياسات  النهج  وفق 
المعهودة، كما  المستجدات بانفتاح وايجابية وبالحصافة  وستعامل مع 
والخارجي  المحلي  واالستثمار  االنتاج  لكافة قطاعات  وسيواصل دعمه 
على  قدرته  وتعزيز  الوطني  االقتصاد  عجلة  تحريك  في  تسهم  التي 
مواجهة الظروف ومواصلة التعافي من آثار االزمة المالية – االقتصادية 

العالمية.

واالستثمارية  التمويلية  الفرص  اقتناص  على  البنك  وسيعمل  كما 
والمنتجات  الخدمات  تطوير  على  العمل  مع  السوق  في  تتوفر  التي 
االئتمانية لقطاع الشركات واألعمال التجارية وقطاع التجزئة واالهتمام 
بالمؤسسات المتوسطة الحجم والصغيرة بما يسهم في توسيع أعمالها 
عجلة  وتحريك  جديدة  عمل  فرص  خلق  وبالتالي  انشطتها  وزيادة 

االقتصاد. 

اإلستثمـار فــي القطاع المصرفي

الكباريتــي: البنـــك تعامـل 
بنجـــاح مـــع االزمة المالية 
العالميـة ويتعهد بمواصلة 

االنجــــــازات
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32.1 مليـــــون دينـــار صافــي 
أربـــاح بنــــك األردن في 2010

والمخصصات 32.1 مليون  الضرائب  بعد  األردن  بنك  أرباح  بلغ صافي 
ارتفع  الذي  الوقت  في   ،2009 سنة  عن   %  26.6 نسبتها  بزيادة  دينار 
صافي الربح قبل الضرائب إلى 45.4 مليون دينار بمبلغ زيادة 8.5 مليون 

دينار وبنسبة 23.1 % مقارنة مع العام الماضي.

النتائج المالية للبنك المتحققة عن السنة المالية 2010 فقد  وبحسب 
دينار  مليون   214.4 إلـى  البنك  لمسـاهمي  الملكية  حقوق  ارتفعت 

وبنسـبة نمو 11.3 %.

وقال رئيس مجلس اإلدارة / المدير العام لبنك األردن شاكر فاخوري بأن 
البنك حقق خالل سنة 2010 معدالت أداء إيجابية تجاوزت فـي مجملها 
الخطط المستهدفة للسنة المالية الحاليـة، وذلك بفعل سياسـات البنك 
 2010 سنة  خالل  تنفيذها  تم  التـي  العمل  واستراتيجيات  المحافظة 
والمتمثلة فـي إدارة جانبي الميزانية بفعالية عاليـة وتخفيض التكاليف 
والمحافظة على هوامش الربحية ضمن المستويات المستهدفة، إضافة 
أسواق  فـي عددٍ من  اإلقليمي  انتشاره  البنك من فرص  استفادة  إلـى 

المنطقة في كل من األردن وفلسطين وسورية. 

وأضاف أن البنك واصل خالل سنة 2010 تطبيق سياساته االستثمارية 
والمصرفية المتوازنة والتـي تستند إلى المواءمة ما بين مصادر األموال 
الرئيسية  المالية  المؤشرات  على  والمحافظة  جهة  من  واالستخدامات 
للبنك ضمن المستويات المستهدفة والمعايير العالمية من جهة أخرى، 
وبما يحقق عوائد مجزية للمساهمين ويعزز مكتسبات البنك وإنجازاته 

ومركزه التنافسي في المنطقة. 

فعلى صعيد مصادر األموال واصل البنك إستراتيجيته الهادفة إلى تنويع 
مصادر األموال والتركيز على الودائع األقل تكلفة فارتفع حجم محفظة 
في  عنها   %  4.6 نمو  وبنسبة  دينار  مليون   1.483 إلى  العمالء  ودائع 

البنك  سنة 2009، أما في جانب االستخدامات والتوظيفات فقد واصل 
االحتياجات  وتلبية  المنطقة  أسواق  المتاحة في  الفرص  االستفادة من 
محفظة  فارتفعت  المنتجة،  االقتصادية  القطاعات  لمختلف  التمويلية 
دينار  مليون   961.2 إلى  )بالصافي(  المباشرة  االئتمانية  التسهيالت 
وبنسبة نمو 11.2 % عنها في السنة السابقة، وبلغ حجم المركز المالي 

للبنك 1.969 مليون دينار وبنسبة نمو 3.2 % مقارنة بسنة 2009. 

وشهدت المؤشرات المالية الرئيسية للبنك نموًا إيجابيًا خالل سنة 2010، 
المقررة  النسب  يفوق  وبما   %  13.57 المال  رأس  كفاية  نسبة  فبلغت 
 ،%  8 البالغة   II بازل  ولجنة   %  12 البالغة  األردني  المركزي  البنك  من 
وسجلت التسهيالت غير العاملة )بعد تنزيل الفوائد المعلقة( إلى إجمالي 
التسهيالت ما نسبته 7.7 %، وارتفع العائد على متوسط الموجودات من 
العائد على  1.4 % سنة 2009 إلى 1.7 % في سنة 2010، كما ارتفع 
مقارنة   % إلى 15.8  البنك في سنة 2010  متوسط حقوق مساهمي 

بنسبة 13.6 % في سنة 2009. 

المزيد من  بناء  استمر خالل سنة 2010 في  البنك  بأن  وبين فاخوري 
على  للحفاظ  ينتهجها  التي  التحوط  سياسة  إلى  استنادًا  المخصصات 
جودة المحفظة االئتمانية، وتعزيز قدرة البنك على مواجهة أي ظروف 
أو مستجدات مستقبلية، حيث قام البنك برصد مخصصات إضافية على 
قائمة الدخل بمبلغ 8.5 مليون دينار مقابل 2.6 مليون دينار خالل السنة 

السابقة. 

فاخـــــوري: البنــك 
واصل تطبيق سياساته 

االستثمارية والمصرفية 
المتوازنــــــة
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116.4 مليــون دينــــار أربـــــاح 
»اإلسكان« قبل الضريبة لعام 2010

قبل  الصافية  والتّمويل  للتّجارة  اإلسكان  بنك  أرباح  بلغت 

مليون  الماضي 116.4  العام  المخصصات خالل  وبعد  الضريبة 

السّابقة  السّنة  في  تحّققت  دينار  مليون   97 مُقابل  دينار،  

وبزيادة نسبتها 20 بالمئة.

والتّمويل  للتّجارة  اإلسكان  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 

الدّكتور ميشيل مارتو أن أرباح البنك  بعد الضريبة 88.4 مليون 

دينار مُقابَل 66.6 مليون دينار وبزيادة نسبتها 32.9 بالمئة.

واكد ان البنك استطاع تحقيق هذه النتائج رغم الظروف الصّعبة 

التي مرّت خالل العام الماضي 2010، حيث استمرّ ببناء المزيد 

مارتــو: البنـــك استطاع تحقيق هذه النتائج
رغــــــم الظــــــروف الصعبــــــة

اإلستثمـار فــي القطاع المصرفيملف العدد
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من المخصّصات استنادًا للسياسة المتحفظة للبنك في التّعامل 

مع القروض غير العاملة. حيث تمّ أخذ مُخصّصات جديدة خالل 

عام 2010 بمبلغ 46.2 مليون دينار.

بنسبة  الموجودات  مجموع  ارتفاع  المالية  البنك  نتائج  وأظهرت 

في  دينار  مليار   6.7 لتبلغ  السابق  العام  نهاية  عن  بالمئة   9.7

نهاية عام .2010 وزادت أرصدة ودائع العُمالء بنسبة 8.5 بالمئة 

مجموع  وارتفع  دينار.  مليار   4.8 إلى  أرصدتها  مجموع  ليصل 

بالمئة   3.4 بنسبة  بالصّافي  االئتمانية  التّسهيالت  محفظة 

لتصل إلى 2.4 مليار دينار. كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 

1023.9 مليون دينار مقابل 966.5 مليون دينار في نهاية عام 

.2009 أي بزيادة نسبتها 5.9 بالمئة. 

لدى  الرئيسّية  الماليّة  المالءة  نموا في مؤشِّرات  البنك  وحقق 

وهي  بالمئة   22.5 المال  رأس  كفاية  نسبة  بلغت  حيث  البنك. 

بالمئة   8 البالغة  بازل2  لجنة  من  المقرّرة  النسبة  على  تزيد 

والبنك المركزي البالغة 12 بالمئة. 

وارتفع العائد  قبل الضريبة  على الموجودات من 1.68 بالمئة 

عام 2009 إلى 1.82 بالمئة. كما ارتفع العائد  قبل الضريبة  على 

حقوق الملكية من 10.33 بالمئة إلى 11.7 بالمئة. وبلغت نسبة 

السّيولة والمُعبّر عنها بمجموع األرصدة النقدية واألرصدة لدى 

البنوك والسّندات الحكومية وُأذونات الخزينة 55 بالمئة وبلغت 

الكفاءة  مؤشر  وحافظ  بالمئة.   50 الودائع  إلى  القروض  نسبة 

المستوى  نفس  على  الدّخل  إجمالي  إلى  المصاريف  نسبة  أي  

مستوىً  وهو  بالمئة.   38 وبنسبة  السابق  العام  في  المتحّقق 

مناسب قياسًا بالنّسب المماثلة في السّوق المصرفي المحّلي. 

 14.3 المحلي  المصرفيّ  السّوق  من  البنك  حصّة  وبلغت 

إجمالي  من  بالمئة  و15.7  الموجودات.  إجمالي  بمؤشر  بالمئة 

ودائع العمالء. و11.8 بالمئة من إجماليّ التسهيالت االئتمانيّة 

سالمة  مجملها  في  المؤشّرات  هذه  وتعكس  المُباشرة. 

التحدّيات  مواجهة  على  وقدرته  النموّ.  في  البنك  استراتيجية 

القائمة في التّعامل مع ظروف السّوق. 

واكد د.مارتو أن البنك يتميز بسالمة ومتانة محفظته االئتمانية، 

التي  والحذر  التحوّط  سياسة  إلى  رئيسي  بشكل  يعود  وذلك 

آخذين  العاملة.  غير  القروض  مع  التّعامل  في  البنك  اعتمدها 

وإنما  متحقّقة  خسارة  ليست  المخصّصات  مبالغ  بأّن  باالعتبار 

تحوّط لتغطية مخاطر قد تحصل. ويُمكن عودتها لاليرادات في 

حال زوال أسبابها.

القاعدة  ومتانة  المالية  بمالَءتة  البنك  اعتزاز  على  وشدد 

واالستثمارية.  االئتمانية  المحافظ  وسالمة  لديه  الرأسمالية 

تواجده.  أماكن  بمختلف  استراتيجية  خططًا  البنك  يتبنّى  حيث 

الخدمات  أساليب  وتنويع  وتطوير  التّواجد.  هذا  تعزيز  تستهدف 

لمختلف العمالء الذين يعتز البنك بثقتهم ووالئهم.
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34.4 مليــــون دينــــار صافـــي 
أرباح »األهلي األردني« في 2010

بلغ صافي أرباح البنك األهلي األردني قبل الضريبة خالل العام 
الذي سبقه  العام  أرباح  مرتفعًا عن  دينار  مليون  الماضي 34.4 

2009 بنسبة 25 %.

البنك ارتفعت إلى  المالية أن إجمالي موجودات  البيانات  وأظهرت 
حوالي 2520 مليار دينار محققة نسبة نمو قدرها 11.7 % عن 

كانون األول 2009.

وقد حققت كّل من التسهيالت االئتمانية وودائع العمالء نسب نمو 
والمطلوبات  الموجودات  إدارة  في  العالية  الكفاءة  عكست  جيدة 
 ( المباشـــرة  االئتمانية  التسهيالت  بلغت  وقد   ، التوظيف  وجودة 
بالصافي ( حوالي 1.067 مليار دينار وبنسبة نمو 8.7 % عن نهاية 
عام 2009 ، في الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع للعمالء لتصل 
إلى 1.664 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 9.6 % عن نهاية العام 

. 2009

وقال رئيس مجلس إدارة البنك / الدكتور رجائي المعشر أن البنك 
قد استطاع أن يحقق نموًا في أرباحه باإلضافة إلى نسبة نمو جيدة 
اعتمدها  التي  للسياسة  نتيجة  والودائع  التسهيالت  من  كل  في 
البنك لبرامجه الطموحة التي طبقها من خالل شعاره )قوّة التغيير 
... قوتي للتغيير(، وتماشيا مع سياسة البنك في االستمرار بمنح 
النمو  نسبة  ورفع  االقتصادية  الفعاليات  لحفز  دعمًا  التسهيالت 
في  ومحدد  واضح  لمنهج  البنك  تبني  ساعد  حيث  االقتصادي، 
الالزمة لخدمة عمالئه  البرامج  تحقيق أهدافه من خالل صياغة 

على كافة المستويات.

وأضاف انه منذ إطالق برنامج قوة التغيير ... قوتي للتغيير، قام 
الهدف، فعملياته  البنك بقطع خطوات ملموسة نحو تحقيق هذا 
تشهد نموًا مستمرًا وغير مسبوق في كثافتها وجودتها، بالتزامن 
مع إثراء باقة خدماته التي تغذي قاعدة عمالء البنك المستمرة في 

النمو.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي - المدير العام للبنك/ مروان عوض 
أن النتائج التي حققها البنك في هذه الفترة أثبتت مدى نجاحه في 
المحافظة على وتيرة النمو في حجم عملياته المصرفية، فمعدالت 
النمو أعلى من مستوى معدالت نمو القطاع المصرفي على مدى 
التنوع في  أن  ، كما  النشاطات  األخيرة وبمختلف  الثالث  السنوات 
تقديم الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لألفراد والشركات 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من أهم أسباب استمرار 
البنك في تحقيق أرباحه ونموه ، باإلضافة إلى قيام البنك بتعزيز 
وحضوره  جديدة  محلية  فروع  شبكة  خالل  من  المحلي  حضوره 
اإلقليمي في فلسطين وقبرص باإلضافة إلى شبكة فروعه في 

لبنان .

ويمتاز البنك بوجود قطاعات بنكية متخصصة تقدم خدمات مبتكرة 
ومتخصصة مثل الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات الكبيرة، 
االستثمارية،  والخدمات  الحجم،  ومتوسطة  الصغيرة  والشركات 
الخاصة،  المصرفية  والخدمات  الشخصية،  المصرفية  والخدمات 
الخدمات  من  وغيرها  التمويلي  المصرفي،والتأجير  والتأمين 

األخرى. 

هذا فضال عن رفع مستوى خدمة و رضا العمالء بشكل جوهري 
ثالثة  بنسبة  للبنك  العمالء  قاعدة  في  نمو  نسبة  تحققت  حيث 
أضعاف خالل السنوات األخيرة ، وهو ما انعكس على قدرته في 
إلى  باإلضافة  لها.  يتعرض  أن  يمكن  التي  المخاطر  من  التقليل 
ذلك، تمكن البنك من إجراء تحسينات كبيرة في مجال الحوكمة 
والموارد  والسياسات،  واألنظمة،  المخاطر،  وإدارة  المؤسسية 
مجال  في  األداء  تحسين  في  كبير  أثر  له  كان  ما  وهو  البشرية، 

المخاطر واإلطار المؤسسي. 

المعشـــر: البنك اعتمـــد 
على برامج طموحة طبقها 
من خالل شعاره »قـــــوّة 
التغيير...قوتي للتغييــر«
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ملف العدد

»بنــك الكويــت الوطنــــي« األردن...
تميز وتفوق فــي العمــل المصرفــي

غندور: البنك استطاع تحقيــق 
أربـاح صافية قياسية بلغـــت 

1075 مليون دوالر في 2010 

اإلستثمـار فــي القطاع المصرفي

منطقة  في  العريقة  والمصرفية  المالية  المؤسسات  من  يعتبر 
الشرق االوسط، ويمتلك اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 

177 فرعًا حول العالم.

على  الحفاظ  في  رسالته  تتلخص  الذي  الوطني«  الكويت  »بنك 
العوائد واألرباح  العربية، وتحقيق أعلى  الريادة المصرفية  موقع 
للمساهمين، وتقديم أفضل الخدمات المصرفيه لعمالءه، واصل 
العام  والنمو في  النجاح  العام جبرا غندور مسيرة  بحسب مديره 
الماضي 2010 على الرغم من الصعوبات والتحديات التي احاطت 

عمل القطاع المصرفي.

البنك واصل مسيرة  لـ«النشامى« أن  ويقول غندور خالل حديثه 
النجاح والنمو في العام الماضي 2010 على الرغم من الصعوبات 
على  مشددًا  المصرفي،  القطاع  عمل  احاطت  التي  والتحديات 
ضرورة االندماج ما بين البنوك في األردن لما لها من نتائج ايجابية 
على القطاع المصرفي األردني بشكل خاص واالقتصاد الوطني 
بشكل عام، كما ويمنح البنوك األردنية المقدرة على تمويل العديد 

المشاريع الكبيرة.

وفيما يلي نص اللقاء:

               كيف كان أداء البنك في 2010؟

- واصل بنك الكويت الوطني وهو أكبر البنوك الكويتية واألعلى 
تصنيفًا بين بنوك الشرق األوسط، مسيرة النجاح والنمو في العام 
بلغت 301.7  قياسية  أرباحًا صافية  أن يحقق  واستطاع   ،2010
مقابل   ،) دوالر  مليون   1075( العام  لكامل  كويتي  دينار  مليون 
265.2 مليون دينار كويتي في العام 2009 )945 مليون دوالر(، 
أي بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي، وذلك على الرغم من 

الظروف االقتصادية الصعبة في المنطقة والعالم. 

األزمات  الوطني على تخطي  القياسية قدرة  النتائج  وتؤكد هذه 
أصوله  جودة  على  السنوات  مر  على  محافظا  التحديات،  وتجاوز 
والعالمية،  اإلقليمية  بالمعايير  األفضل  تعتبر  التي  المرتفعة 
وذلك بفعل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه وإدارة 
يتبعها،  التي  الرشيدة  الحوكمة  وأسس  لديه  الرصينة  المخاطر 
الوطني  مكن  ما  وهو  رؤيته.  ووضوح  إدارته  استقرار  جانب  إلى 
بنوك  كافة  بين  االئتمانية  التصنيفات  أعلى  المحافظة على  من 
حيث  العالمية،  التصنيف  وكاالت  كبرى  قبل  من  األوسط  الشرق 
االئتماني  على تصنيفها  مجددا  بورز«  أند  »ستاندر  وكالة  أكدت 
طويل المدى للودائع بالعملة المحلية والودائع على المدى الطويل 
بدرجة A+، مستندة في ذلك إلى الوضع الرأسمالي القوي للبنك 
إلى جانب آدائه التشغيلي المتين وإدارة مخاطره الرصينة وريادته 
التجارية الواضحة في السوق المحلي، كما ثبتت »فيتش ريتنغز« 

.Aa2 و »موديز«  عند  AA – تصنيفها للبنك عند درجة

             هل لك ان تقدم لنا لمحة عن أبرز الشهادات الدولية التي 
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حصل عليها البنك خاصة تلك التي وضعته كأفضل بنك في الشرق 
األوسط؟

 
- نعم فقد توج بنك الكويت الوطني العام الماضي 2010 كأفضل 
بنك في الشرق األوسط بإجماع أكبر ثالث مؤسسات عالمية في 
سابقة هي األولى من نوعها في المنطقة، وليكون الوحيد على 
مستوى العالم الذي يحظى بهكذا إجماع، حيث أكدت كل من »ذي 
العام 2010 كان  بانكر« و«يوروموني« و«جلوبال فاينانس« أن 
والنمو  القوي  األداء  حيث  من  الوطني  للبنك  بالنسبة  استثنائيا 
الثابت والتوسع محليا وخارجيا، ما منحه بجدارة لقب أفضل بنك 

في الشرق األوسط. 

و«جلوبال  و«يوروموني«  بانكر«  »ذي  من  كل  أجمعت  وقد 
على  بجدارة  حظي  قد  الوطني  الكويت  بنك  أن  على  فاينانس« 
أدائه  للعام 2010 بفضل  األوسط  الشرق  بنك في  أفضل  لقب 
المتنامي وسياسته المتحفظة وإدارته الرشيدة للمخاطر، باإلضافة 
إلى ريادته المصرفية على الساحتين المحلية واإلقليمية، مشيدة 
االقتصادية  الظروف  رغم  الوطني  حققها  التي  القوية  بالنتائج 
الصعبة في الكويت والمنطقة، وهو ما وضعه في مصاف أفضل 

بنوك العالم.

                ما هي أبرز ميزات بنك الكويت الوطني؟

- في حين أثبتت األزمة المالية األخيرة مجددًا صحة خيارات الوطني 
االقتصادية  الظروف  مع  التعاطي  على  وقدرته  االستراتيجية 
قاست  وقت  في  به  يُحتذى  نموذجًا  بذلك  مُقدمًا  السيئة، 
الكويت  في  المالي  القطاع  مؤسسات  من  واسعة  شريحة  فيه 
البنك  باعتباره  الوطني  الكويت  بنك  انفرد  فقد  والمنطقة، 
فاينانس«  »جلوبال  قبل  من  اختياره  تم  الذي  الوحيد  العربي 
العالم  في  أمانًا  األكثر  الخمسين  البنوك  قائمة  ضمن  العالمية 

للعامين  2009 و2010.

العام 2010 في تعزيز  الوطني خالل  الكويت  كذلك، نجح بنك 
حصته السوقية األكبر في الكويت، وموجوداته تشكل أكثر من 
الكويتي. وتشمل هيمنة  المصرفي  القطاع  30% من موجودات 
المصرفية  الخدمات  من  المصرفية،  المجاالت  كافة  الوطني 
لألفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة إلى أكبر ممول 
نجح  والخارجي،  اإلقليمي  الصعيد  وعلى  التجارية.  للمبادالت 
المجموعة  وحدات  بين  والتكامل  الدمج  أوجه  تعزيز  في  البنك 
وساهمت الفروع الخارجية بنسبة تتجاوز 20% من األرباح الكلية 

للمجموعة.

شبكة  أكبر  الكويت  في  الوطني  الكويت  بنك  يمتلك  واليوم، 
العالم، من بينها 70  تبلغ 177 فرعًا حول  فروع محلية ودولية 
فرعًا في الكويت، وتغطي أهم عواصم المال واألعمال اإلقليمية 
والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين 
وسنغافورة وفيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية 

واإلمارات واألردن والعراق ومصر وتركيا.

               هل لك ان تقدم لنا قراءة حول مدى تأثير االزمة المالية - 
االقتصادية العالمية على القطاع المصرفي؟

 
- لقد القت االزمة المالية - االقتصادية العالمية بظاللها على واقع 
واداء القطاع المصرفي العالمي، حيث كان تأثيرها كبيرًا واضحًا 
خاصة في الدول االوروبية وأمريكا، فقد كشفت العديد من العيوب 
الدول، لكن حقيقة في  المصرفي في هذه  العمل  والتي تشوب 
األردن، كان تأثيرها محدودًا، وأتوقع ان تتخطى المملكة تداعيات 
هذه االزمة تدريجيًا في المستقبل بشكل أسرع من الدول االخرى 

المجاورة.

                 هــذه االزمة أثرت ايضًا على سوق العقار..هل لك ان تصف 
لنا السياسة التي اتبعتها البنوك في منح التسهيالت؟

- في البداية يجدر التنويه الى أن بنك الكويت الوطني في األردن 
يقدم اليوم قروضًا سكنية بفائدة نسبتها 6 بالمئة، وهذه الخطوة 
الفريدة جائت لدعم هذا القطاع والمستثمر به في السوق األردني.

اما حالة التباطؤ الحاصلة في سوق العقار ليست عائدة فقط على 
انما  التسهيالت والقروض كما هو شائع،  البنوك في منح  تشدد 
عائد ايضًا بسبب المستثمرين الذين اصبحوا اليوم مترددين في 
التعامل بشكل اكبر وموسع مع البنوك والدخول معهم في عمليات 

إقتراض، خوفًا منهم من االلتزامات المالية التي ستترتب عليهم.

وفي المقابل فان البنوك أصبحت أكثر حرصًا في تمويل المشاريع 
بعد  بها  تلحق  ان  يتوقع  التي  للمخاطر  نتيجة  الكبرى،  العقارية 
المالية - االقتصادية  دخولها في تمويل هذه المشاريع، فاالزمة 
العالمية ضربت قطاع العقارات بشكل مباشر وأثرت عليه بشكل 
المشاريع  من  العديد  والغاء  وايقاف  تعطيل  على  وعملت  سلبي 
للدخول  الحالي ال تسعى  الوقت  البنوك في  فان  لذلك  العقارية، 
في مثل هذه المشاريع خاصة في ظل هذه الظروف االقتصادية 

الحالية. 

               هـــل مــن نصائـح ومطالـب تناشد بها البنوك في األردن 
لتطبيقها وتعود بالمصلحة على اداء القطاع المصرفي؟

- نعم فأنا حقيقة أشدد على ضرورة االندماج ما بين البنوك في 
اداء  على  االيجابية  النتائج  من  العديد  لها  الخطوة  فهذه  األردن، 
البنوك والجهاز المصرفي بشكل خاص وعلى االقتصاد الوطني 
بشكل عام، فاندماج البنوك فيما بينها يوفر الحماية لها ويقويها 
والتي  الكبيرة،  المشاريع  تمويل  على  العالية  القدرة  ويمنحها 

ستعود بالمنفعة ايضا على تحريك عجلة االقتصاد الوطني.

البنك يمتلك أكبر شبكة فروع محلية 
ودولية تبلغ 177 فرعًا حول العالم
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1.1 مليون دينار أرباح »الشرق العربي 
للتأمين« قبل الضريبة للربع االول 

العام  األول من  للربع  للتأمين  العربي  الشرق  أرباح شركة  بلغ صافي 
الحالي 845.320 الف دينار مقابل 662.764 لف دينار للفترة 

ذاتها من العام الماضي 2010، محققة نمو مقداره 28 بالمئة.

وقد أظهرت النتائج المالية الختامية للشركة تحقيق الشركة نموًا 
في صافي أرباح الشركة قبل الضريبة، حيث بلغت حوالي 1.1 
مليون دينار  مقارنة مع 883.066 الف دينار لغاية 31 أذار من 

العام 2010، و بنسبة نمو بلغت 26 بالمئة.

كما وارتفع مجموع موجودات الشركة لغاية الربع االول من العام 
الحالي 2011  ليصل إلى 53.8 مليون دينار.

عصام  للتأمين  العربي  الشرق  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
عبد الخالق ان النتائج المالية لشركة خالل الربع االول من العام 
التي  االنجازات  مستوى  مع  منسجمة  جاءت  انما   2011 الحالي 
استطاعت  حيث   ،2010 الماضي  العام  خالل  الشركة  حققتها 

المحافظة على نسبة نمو جيدة باإلنتاج والنتيجة.

لذلك فان هذه النتائج أكدت بما ال يدع مجااًل للشك ان الشركة 

االقتصادية  ومستمرة في تحقيق  بالظروف  التحكم  إستطاعت 
النمو والتطور وتحقيق االرباح، اضافة الى مواكبة حركة التطور 

العالمية الخاصة في قطاع التأمين.

كما وأن »الشرق االوسط للتأمين« استطاعت مضاعفة جهودها 
إلستقطاب الحسابات المتوسطة والصغيرة الحجم وذلك بالتركيز 
مناسبة  باسعار  للسوق  المطورة  التأمينية  البرامج  تقديم  على 

وتقديم خدمات متميزة بسرعة وبدقة متناهية.

المالية  القدرة  حيث  من  نموًا   يشهد  التأمين  قطاع  ان  وقال 
فالسوق  الجدد،  المستثمرين  يجذب  وبشكل  المهنية  ومستوى 
التامينية  والمنتجات  البرامج  تطوير  على  قدرة  أكثر  اليوم  بات 

المبتكرة التي تتناسب مع احتياجات العمالء.

النتائج  هو  التأمين  شركات  يواجه  الذي  االكبر  التهديد  ان  وأكد 
عن  الناجمة  المدنية  المسؤولية  من  االلزامي  للتأمين  السلبية 
اختيار  حق  له  المؤمن  يعطي  مازال  والذي  المركبات  استخدام 
من  التأمين  شركة  يحرم  فيما  موحدة،  بتعرفة  التأمين  شركة 

تسعير أو اختيار األخطار التي تتناسب مع سياستها االكتتابية.

اإلستثمـار فــي التأميــــــن

عبد الخالـق: النتائج المالية 
جــاءت منسجمة مع مستوى 
االنجـــــازات التــي حققتها 
الشركـــة العـــــام الماضي
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»مــــروى«... الريــادة والجــودة في 
االستثمــــــار بالميــــاه المعدنيـــة

المعدنية  المياه  تخصص  في  الريادة  صاحبة  اعتبارها  يمكن 
على  القطاع  االستثمار في هذا  الصحية، حيث عملت من خالل 

تحقيق القيمة المضافة لالقتصاد الوطني.
 

مياهها  تحتوي  التي  واالستثمار  المعدنية  للمياه  المروى  شركة 
كما  اإلنسان،  جسم  يحتاجها  التي  العناصر  جميع  على  المعبأة 
من  المصري  خليل  مبيعاتها  مدير  وبحسب  يعتبر  مصنعها  وان 
المصانع في الشرق األوسط، بتجهيزات عالية سواء من  أفضل 
حيث البناء والتجهيز، وطرق التكييف والتعقيم، حيث يقام على 
مساحة 3 آالف متر مربع في الحالبات، برأسمال أردني سعودي 

مشترك..

ويقول المصري  أن المصنع تم تجهيزه بتقنيات من شركة بتلر 
العالمية، وتجهيزات وآالت أوتوماتيكية وأجهزة المختبر والرقابة 
مجال  في  العريقة  واألميركية  األوروبية  المصادر  أفضل  من 

تكنولوجيا تصنيع وتعبئة المياه المعدنية.

ويشير إلى أن ما يميز »المروى« سريانها من منبعها في قصر 
المعادن  عناصر  على  محتوية  المصانع،  إلى  مباشرة  الحالبات 
واألمالح والفلور الضرورية لإلنسان، لتدخل في عمليات الفلترة 
مذاق  للمحافظة على  الكيمائية  العناصر  تدخل  بدون  والتعقيم 
المياه المعدنية الطبيعي الفريد، وذلك باستخدام أحدث التقنيات 
في هذا المجال، ضمن جو المصانع المعقمة، لتنقل بعد ذلك إلى 

مستودعات الشركة الضخمة، استعدادا للنقل والتحميل.
وقد تم تأهيل الكوادر البشرية في المصانع، سواء من مهندسين 
وفنيين وعمال على يد أفضل الخبراء العالميين، لتحقيق أقصى 

درجات الحرفية في تصنيع وتعبئة المياه.

حيث  أولوياتها،  قائمة  ضمن  زبائنها  كذلك  »المروى«  وتضع 
تتميز الشركة بأسطولها الواسع من سيارات النقل لتغطي كافة 
مناطق المملكة، بالعبوات المختلفة من المياه المعدنية المميزة، 
ومحالت  البقاالت  كافة  في  المياه  إيجاد  من  المستهلك  ليتمكن 

السوبرماركت والمخازن التجارية الكبرى.

ويضيف المصري، أن »المروى« تعتمد في خدمتها لزبائنها على 
الدائمين من المؤسسات واألفراد  شبكة واسعة من المشتركين 
عبر  السكنية،  والمجمعات  والمكاتب  والمستشفيات  والفنادق 
الدولي  واالستبدال  مجانا،  والتسخين  التبريد  بجهاز  تجهيزهم 
امتالك  احتياجاتهم، فضال عن  يتوافق مع  بما  ليترا  لعبوات 19 

نظام تزويد الطوارئ الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

وتناسب عبوات »المروى« كافة االحتياجات، حيث أنها مصنعة من 
مادة PET المصرح بها عالميا الحتواء الصنف الغذائي، وبأحجام 
ليتر(،   0.3( ميني  والمروى  ليتر(،   0.25( المروى  كوب  من  تبدأ 
شوب،  والكوفي  والنوادي  المطاعم  في  لالستعمال  المالئمين 
والخارجي،  المنزلي  لالستعمال  ليتر،  و0.6  ليتر   1.5 وعبوات 
باإلضافة  ليتر،  و8  ليتر   6 بحجم  المميزة  االقتصادية  والعبوات 

إلى العبوة الكبيرة بحجم 19 ليتر.

المصـري: الشركة تعتمد 
في خدمتهــا على شبكة 
واسعة من المشتركيــن 

الدائميــــــن



اإنطالقــة �اثقــة .. بر�ؤيـة ع�صريـــة
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ملف العدد

ارتفع متوسط أسعار المستهلك )التضخم( للشهرين األولين من 
العام الحالي 2011 بمقدار 4.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها 

من العام الماضي.

وقال المدير العام لدائرة االحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات 
انه بحسب تقرير الدائرة حول التضخم في األردن فان من أبرز 
مجموعة  االرتفاع  هذا  في  ساهمت  التي  السلعية  المجموعات 
ومجموعة  بالمئة.   10.6 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  النقل 
ومجموعة  بالمئة.   5.3 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  االيجارات 
الخضراوات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 14.8 بالمئة. ومجموعة 

ومجموعة  بالمئة.   5.9 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  التعليم 
في  بالمئة.   4.4 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  واالنارة  الوقود 
حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها 
الحبوب  ومجموعة  بالمئة(.   6.8( بنسبة  االتصاالت  مجموعة 
ومنتجاتها بنسبة )3.0 بالمئة(. ومجموعة النفقات االخرى بنسبة 
)1.4 بالمئة(. ومجموعة األلبان ومنتجاتها والبيض بنسبة )0.5 

بالمئة(. 

وأضاف أن تقرير دائرة اإلحصاءات العامة أشار إلى ارتفاع متوسط 
أسعار المستهلك بحوالي 3.8 بالمئة لشهر شباط 2011 مقارنة 

23 الف طن انتاج المملكة من زيت الزيتون في موسم 2010

4.4% معـــــدل التضخـــــم للشهريــــــن
األوليــــن مــــن العـــــام الحالــــي 2011

فريحـــات: 22% ارتفــــاع أسعــــــــار المنتجيــــــن 
الزراعيين خـــــالل الشهـــــر االول مــــــن العـــام
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السلعية  المجموعات  أبرز  ومن   ،2010 عام  من  الشهر  بنفس 
بنسبة  النقل  مجموعة  من  كل  االرتفاع  هذا  في  ساهمت  التي 
10.1 بالمئة. ومجموعة االيجارات بنسبة 5.3 بالمئة. ومجموعة 
التعليم بنسبة 5.9 بالمئة. ومجموعة الوقود واالنارة بنسبة 4.5 
بالمئة. ومجموعة المالبس واالحذية بنسبة 5.0 بالمئة. في حين 
انخفضت أسعار المجموعات السلعية التالية: مجموعة اإلتصاالت 
 2.9( بنسبة  ومنتجاتها  الحبوب  ومجموعة  بالمئة(.   6.8( بنسبة 
بالمئة(.   0.7( بنسبة  والدواجن  اللحوم  ومجموعة  بالمئة(. 

ومجموعة األلبان ومنتجاتها والبيض بنسبة )1.1 بالمئة(.

لشهر  المستهلك  أسعار  انخفضت  الشهري.  المستوى  وعلى 
شباط 2011 بنسبة )0.5 بالمئة( مقارنة مع شهر كانون ثاني 
الذي سبقه. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا 
االنخفاض مجموعة الخضراوات التي انخفضت أسعارها بنسبة 
)7.5 بالمئة(. ومجموعة الفواكه التي انخفضت أسعارها بنسبة 
بنسبة  أسعارها  انخفضت  التي  النقل  ومجموعة  بالمئة(.   4.5(
)0.7 بالمئة(. ومجموعة اللحوم والدواجن التي انخفضت أسعارها 
التي  األلبان ومنتجاتها والبيض  بالمئة(. ومجموعة  بنسبة )0.8 
أبرز  بالمئة(. في حين كان من   1.0( أسعارها بنسبة  انخفضت 
العناية  مجموعة  أسعارها  ارتفعت  التي  السلعية  المجموعات 
بنسبة  والترفيه  الثقافة  ومجموعة  بالمئة.   2.0 بنسبة  الطبية 
بالمئة.   0.9 بنسبة  ومنتجاته  السكر  ومجموعة  بالمئة.   2.4

ومجموعة ترميم المسكن والنفايات والماء بنسبة 0.6 بالمئة. 

للشهرين  المستهلك  أسعار  متوسط  ارتفاع  إلى  االشارة  وتجدر 
األولين من هذا العام بمقدار 2.8 بالمئة مقارنة مع عام2010، 
االرتفاع  هذا  في  ساهمت  التي  السلعية  المجموعات  أبرز  ومن 
بالمئة.   6.6 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  النقل  مجموعة 
بالمئة.   3.1 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  االيجارات  ومجموعة 
 2.7 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  التي  والدواجن  اللحوم  ومجموعة 
أسعارها  ارتفعت  التي  واالحذية  المالبس  ومجموعة  بالمئة. 
أسعارها  ارتفعت  التي  التعليم  ومجموعة  بالمئة.   4.3 بنسبة 
بنسبة 4.0 بالمئة. في حين انخفضت أسعار المجموعات السلعية 
ومجموعة  بالمئة(.   1.9( بنسبة  االتصاالت  مجموعة  التالية: 
الفواكه بنسبة )3.5 بالمئة(. ومجموعة الحبوب ومنتجاتها بنسبة 

)0.9 بالمئة(. ومجموعة النفقات االخرى بنسبة )1.5 بالمئة(.

بأساس عام 2006،  األرقام محسوبة  أن هذه  فريحات  د.  وأكد 
حيث تقوم دائرة اإلحصاءات العامة بجمع بيانات األسعار بشكل 
على  موزعة  تجاريًا  محاًل   3786 تشمل  عينة  خالل  من  شهري 
كافة محافظات المملكة. يجمع منها أسعار 851 سلعة تمثل سلة 

المستهلك األردني.

وتجمع أسعار الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والذهب أربع 
أسعار  تجمع  حين  في  أسبوع.  كل  مرة  بواقع  الشهر  في  مرات 
الرقم  احتساب  ولغايات  الشهر.  في  واحدة  مرة  األخرى  السلع 
القياسي. تقوم الدائرة باستخدام أوزان للسلع المختلفة استنادًا 
إلى نتائج مسح نفقات ودخل األسرة لعام .2006 وتجمع جميع 

باستخدام  القياسي  الرقم  الشتقاق  بأوزانها  مثقلة  األسعار 
معادلة السبير.

في المقابل ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خالل الشهر االول 
من العام الحالي 22 بالمئة.

العامة  االحصاءات  دائرة  عن  الصادر  الشهري  التقرير  وبحسب 
المحاصيل  أبرز  كانت  فقد  الزراعيين  المنتجين  أسعار  حول 
سعره  ارتفع  الذي  الملفوف  االرتفاع  هذا  في  ساهمت  التي 
461.9 بالمئة. والفول األخضر 171.2 بالمئة. والخيار 145.3 

بالمئة.   74.2 والفاصوليا  بالمئة.   81.2 الحلو  والفلفل  بالمئة. 
بالمئة. والزهرة 38.4  السبانخ 69.4  بالمئة.  والباذنجان 72.8 
والبطاطا  بالمئة.   21.6 واللفت  بالمئة.   23.8 والكوسا  بالمئة. 
محاصيل  أسعار  وشهدت  بالمئة.   8.0 والبندورة  بالمئة.   20.2
أسعارها  انخفاضًا في  والبرتقال  والموز  الحار  والفلفل  الليمون 
)20.4 بالمئة(. )19.9 بالمئة(. )12.7 بالمئة(. )4.4 بالمئة( على 

التوالي.

الزراعيين  المنتجين  أسعار  انخفاض  إلى  التقرير  أشار  كما 
أول من عام  كانون  ثاني 2011 مقارنة مع شهر  كانون  لشهر 
2010 )24.0 بالمئة(. حيث بلغ الرقم القياسي ألسعار المنتجين 

»االحصــــاءات العامـــــة« تختتـــــــم 
دورة تدريبيــــــــة متخصصــــــــــة
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الزراعيين )99.4( لشهر كانون ثاني 2011 مقارنة مع )130.8( 
رئيسي  بشكل  ذلك  ونتج   2010. عام  من  أول  كانون  لشهر 
أهميتها  تشكل  والتي  السلع  من  مجموعة  أسعار  انخفاض  عن 

النسبية 68.5 بالمئة.

بنسبة  البندورة  أسعارها  انخفضت  التي  المحاصيل  أهم  ومن 
)58.9 بالمئة(. والزهرة )32.7 بالمئة(. والليمون )20.0 بالمئة(. 
 3.7( والموز  بالمئة(.   3.7( والبرتقال  بالمئة(.   15.2( والبطاطا 
الباذنجان  محاصيل  من  كل  أسعار  ارتفعت  حين  في  بالمئة(. 
والخيار  والفاصوليا  والملفوف  الحلو  والفلفل  الحار  والفلفل 

واللفت والكوسا والفول األخضر بما نسبته 34.4 بالمئة. 34.1 
بالمئة. 30.9 بالمئة. 26.0 بالمئة. 11.9 بالمئة. 10.5 بالمئة. 
وبأهمية  التوالي  على  بالمئة.   2.4 بالمئة.   4.1 بالمئة.   9.4

نسبية بلغت 31.5 بالمئة.

بيانات  بجمع  تقوم  العامة  االحصاءات  دائرة  أن  بالذكر  الجدير 
 1093 تشمل  عينة  خالل  من  شهري  بشكل  الزراعية  األسعار 
حائزًا زراعيًا تغطي كاًل من مناطق األغوار والمناطق المرتفعة 
الزراعية في كل منهما وذلك باستخدام  األنماط  نظرًا الختالف 
استمارة خاصة لهذا الغرض وباستخدام معادلة السبير الستخراج 

الرقم القياسي. واعتماد سنة 2007 كسنة األساس.

النتائج  أن  الى  العامة  االحصاءات  لدائرة  العام  المدير  وكشف 
ثمار  كمية  إجمالي  أن  إلى  الزيتون  زيت  معاصر  لمسح  األولية 
 2010 الماضي  الموسم  خالل  العصر  في  المستخدمة  الزيتون 

في  عليه  كانت  عما  بالمئة   15 بزيادة  طن  الف  8ر106  بلغت 
العام 2009 والتي بلغت 8ر92 الف طن.

بالتعاون مع  الدائرة  اجرته  الذي  المسح  نتائج  لقد اظهرت  وقال 
وزارة الزراعة في الفترة من 15 تشرين الثاني 2010 الى 23 
كانون الثاني 2011، ان كمية زيت الزيتون الناتجة عن العصر 
ارتفعت بنسبة 37 بالمئة مقارنة بالكمية المنتجة الى 22.950 
طنا مقابل 16.760 طنا للفترة المماثلة لموسم 2010-2009.

وعزت الدائرة هذا االرتفاع إلى تأخر هطول األمطار مما أدى إلى 
زيادة تركز نسبة الزيت في الثمار من ناحية والمناسبات الدينية 
من  القطاف  عملية  أخر  مما  والوطنية  المبارك  األضحى  كعيد 

ناحية أخرى.

وقال التقرير ان التاخير اسهم في زيادة نسبة التصافي )النسبة 
الناتجة عن قسمة الكمية المنتجة من زيت الزيتون على الكمية 
المستخدمة من ثمار الزيتون(، إضافة إلى ظاهرة معاومة الحمل 

التي تشير إلى ارتفاع كمية اإلنتاج لهذا الموسم.

الى  التقرير  اشار  المحافظات،  حسب  اإلنتاج  لتوزيع  وبالنسبة 
الزيتون  ثمار  كمية  في  األولى  المرتبة  احتلت  اربد  محافظة  ان 
المستخدمة في العصر وكمية زيت الزيتون المنتجة، إذ بلغت كمية 
زيت  وكمية  العصر42.701 طن،  في  المستخدمة  الزيتون  ثمار 
محافظة  كانت  بينما  لعام 2010،  طنا  المنتجة 8.348  الزيتون 
الطفيلة األقل إنتاجا في الفترة من 15 تشرين الثاني 2010 الى 
23 كانون الثاني 2011 إذ بلغت كمية ثمار الزيتون المستخدمة 

في العصر 191 طنا وكمية زيت الزيتون المنتجة 36 طنا.

من جهة اخرى رعى مدير عام دائرة اإلحصاءات العامة الدكتور 
التدريبية  الدورة  في   المشاركين  تخريج  مؤخرا  فريحات  حيدر 
المتخصصة في مجال ) أساليب حساب مؤشرات التنمية البشرية 
التابع للدائرة،  التدريب اإلحصائي األردني  ( والتي نظمها مركز 

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

مشروع  يقدمه  الذي  الدعم  ضمن  الدورة  هذه  انعقاد  وجاء 
تحليل ورصد الفقر للعاملين في دائرة اإلحصاءات العامة ووزارة 

التخطيط والتعاون الدولي.

والممارسة  بالتدريب  االهتمام  بضرورة  فريحات  د.  وطالب 
المستمرة للوصول إلى أفضل النتائج ومتابعة كل ما هو جديد 

في المجاالت التي تخدم العمل اإلحصائي بشكل شامل. 

وشارك في هذه الدورة 15 موظفا من دائرة اإلحصاءات العامة 
بناء  إلى  تهدف  والتي  الدولي،  والتعاون  التخطيط  وزارة  ومن 
لضمان  المجتمعي  التقدم  قياس  مجال  في  المتدربين  قدرات 
الخلل  مكامن  على  وللتعرف  المتاحة  للموارد  األمثل  االستغالل 
في الجوانب الحياتية والتعامل معها وإيصالها إلى مستوى تنموي 

مناسب. 

تقدم الجامعة لطلبتها المنتظمين:

- منحا للتفوق األكاديمي، والتفوق الالمنهجي «الثقافي والفني والرياضي».
- تأمينًا صحيًا شامًال على الحياة، وخدمة اإلنترنت مجانًا، ومواصالت

  مؤمنة لجميع الطلبة إلى مختلف المناطق.
- برنامجًا واسعًا لتشغيل الطلبة داخل الحرم الجامعي.

- سكنًا للطالبات داخل الحرم الجامعي.

تقدم الجامعة منحا للمتفوقين من حملة
 الشهادة الثانوية العامة األردنية: 

كليتا الصيدلة والعمارة والفنون:
- معدل 95٪   فأكثر :           منحة (٪50)
- معدل 90٪ - أقل من 95٪ :  منحة (٪25)

الكليات األخرى:
- معدل 95٪   فأكثر :           منحة (٪100)
- معدل 90٪ - أقل من 95٪ : منحة (٪50)
- معدل 85٪ - أقل من 90٪ : منحة (٪25)

(حـوافـز تشـجيعية لـطلبة تخـصصي اللغة
 العربية وتربية الطفل!).

كلية اآلداب والعلوم
اللغة العربية وآدابها، اللغة اإلنجليزية وآدابها، الكيمياء، اللغة اإلنجليزية / ترجمة، تربية الطفل، معلم صف، الصحافة واإلعالم.

كلية العلوم اإلدارية والمالية
التسويق، األعمال والتجارة اإللكترونية، المحاسبة، نظم المعلومات اإلدارية، إدارة األعمال، العلوم المالية والمصرفية.

كلية تكنولوجيا المعلومات
علم الحاسوب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات الحاسوبية، شبكات الحاسوب.

كلية العمارة والفنون
هندسة العمارة، التصميم الداخلي، التصميم الجرافيكي.

كلية الصيدلة والعلوم الطبية
الصيدلة، التغذية.

الدراسات العليا
ماجستير العلوم الصيدالنية، ماجستير اللغة اإلنجليزية / ترجمة.

جامعة البترا
عمان - األردن

عضو اتحاد الجامعات العربية

عضو اتحاد الجامعات العربية واألوروبية

تعلن جامعة البترا عن استمرار القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2010 / 2011

وتبدأ الدراسة في 2011/2/13 ويتم القبول في التخصصات التالية

 وفق قرارات مجلس التعليم العالي األردني النافذة:

على الطلبة المستجدين الراغبين في االلتحاق بالجامعة اصطحاب الوثائق

الثبوتية وهي: 

    طلب االلتحاق بالجامعة.

    الكشف األصلي لدرجات الثانوية العامة أو ما يعادلها.

    صورة عن جواز السفر أو إثبات شخصية.

    أربع صور شخصية.

    دفتر خدمة العلم (للطلبة األردنيين).

لالستفسار:  هاتف: 96265799555+  فرعي: 299/288   فاكس: 96265715561+

ولمزيد من المعلومات:

www.uop.edu.jo  :الموقع اإللكتروني   Registrar@uop.edu.jo  :البريد اإللكتروني
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- منحا للتفوق األكاديمي، والتفوق الالمنهجي «الثقافي والفني والرياضي».
- تأمينًا صحيًا شامًال على الحياة، وخدمة اإلنترنت مجانًا، ومواصالت

  مؤمنة لجميع الطلبة إلى مختلف المناطق.
- برنامجًا واسعًا لتشغيل الطلبة داخل الحرم الجامعي.

- سكنًا للطالبات داخل الحرم الجامعي.

تقدم الجامعة منحا للمتفوقين من حملة
 الشهادة الثانوية العامة األردنية: 

كليتا الصيدلة والعمارة والفنون:
- معدل 95٪   فأكثر :           منحة (٪50)
- معدل 90٪ - أقل من 95٪ :  منحة (٪25)

الكليات األخرى:
- معدل 95٪   فأكثر :           منحة (٪100)
- معدل 90٪ - أقل من 95٪ : منحة (٪50)
- معدل 85٪ - أقل من 90٪ : منحة (٪25)

(حـوافـز تشـجيعية لـطلبة تخـصصي اللغة
 العربية وتربية الطفل!).

كلية اآلداب والعلوم
اللغة العربية وآدابها، اللغة اإلنجليزية وآدابها، الكيمياء، اللغة اإلنجليزية / ترجمة، تربية الطفل، معلم صف، الصحافة واإلعالم.

كلية العلوم اإلدارية والمالية
التسويق، األعمال والتجارة اإللكترونية، المحاسبة، نظم المعلومات اإلدارية، إدارة األعمال، العلوم المالية والمصرفية.

كلية تكنولوجيا المعلومات
علم الحاسوب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات الحاسوبية، شبكات الحاسوب.

كلية العمارة والفنون
هندسة العمارة، التصميم الداخلي، التصميم الجرافيكي.

كلية الصيدلة والعلوم الطبية
الصيدلة، التغذية.

الدراسات العليا
ماجستير العلوم الصيدالنية، ماجستير اللغة اإلنجليزية / ترجمة.

جامعة البترا
عمان - األردن

عضو اتحاد الجامعات العربية

عضو اتحاد الجامعات العربية واألوروبية

تعلن جامعة البترا عن استمرار القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2010 / 2011

وتبدأ الدراسة في 2011/2/13 ويتم القبول في التخصصات التالية

 وفق قرارات مجلس التعليم العالي األردني النافذة:

على الطلبة المستجدين الراغبين في االلتحاق بالجامعة اصطحاب الوثائق

الثبوتية وهي: 

    طلب االلتحاق بالجامعة.

    الكشف األصلي لدرجات الثانوية العامة أو ما يعادلها.

    صورة عن جواز السفر أو إثبات شخصية.

    أربع صور شخصية.

    دفتر خدمة العلم (للطلبة األردنيين).

لالستفسار:  هاتف: 96265799555+  فرعي: 299/288   فاكس: 96265715561+

ولمزيد من المعلومات:

www.uop.edu.jo  :الموقع اإللكتروني   Registrar@uop.edu.jo  :البريد اإللكتروني
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ملف العدد

في  باخرة  احدث  شراء  على  العربي  الجسر  شركة  وقعت 
منطقة البحر االحمر)ايلة( لتعمل على المعبر الدولي البحري 
العقبة – نويبع، اضافة الى ادخال القارب السياحي السريع 
السياحي  /طابا  العقبة  خط  على  ليعمل  للخدمة  )بابل( 
للعام  العربية  للسياحة  العقبة عاصمة  اعالن  بالتزامن مع 

الحالي .

وقال مدير عام الجسر العربي حسين الصعوب انه وبمناسبة 
وفي  الحالي  للعام  العربية  للسياحة  العقبة عاصمة  اعالن 
اطار الخطة االستراتيجية التوسعية للجسر ورؤيته القائمة 
الذي  للشعار  تطبيقًا  البحري  النقل  خدمة  تحسين  على 
ترفعه الشركة باالرتقاء و التميز في خدمة الراكب و السائح 
فقد باشر الجسر العربي في ادخال خدمات القارب السريع 
السياحي )بابل ( الى العمل، مشيرًا الى انه يتسع الى 217 
سائحًا و تم تصنيعه 2010-2011 خصيصًا للجسر العربي 

»الجســـــر العربـــــي« 
تشتـــري باخــرة »ايلــة« وقـــــارب »بابـــل« 
ليعمال على خط العقبــــة - نويبــــع - طابــا

الصعــــوب: الشركــــة ترفــــع شعــــار اإلرتقــاء والتميـــز فــــــي 
خدمة الراكب والسائح بانضمام القارب السريع بابل إلى أسطولها 

اإلستثمـار فــي قطـــاع النقــــــل
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مؤكدًا انه يتطابق مع اعلى متطلبات السياحة ليعمل على 
خط العقبة /طابا لنقل السياح بأمن و سالم .

وكشف الصعوب عن توقيع الجسر العربي على شراء احدث 
بناء  »إيلة«  الباخرة  وهي  االحمر  البحر  منطقة  في  باخرة 
لتعمل  شاحنة  و18  راكب   900 الى  وتتسع   2009 عام 
على المعبر الدولي البحري العقبة /نويبع مؤكدًا انها تنفرد 
بمجموعة من الميزات و االضافات التي تساهم في تسهيل 
انسياب حركة الركاب و السياح السيما في ظل وجود السلم 
الركاب من كبار  و  المعتمرين  و  الحجاج  لخدمة  الكهربائي 
بتحديث  الجسر  سياسة  اطار  في  وذلك  المرضى  و  السن 
على  والسالمة  االمن  معايير  لضمان  البحري  اسطولها 
الفتًا  المنطقة  في  البحري  النقل  خدمة  وتحسين  البواخر 
الى ان الباخرة ايله ستدخل الخدمة في بداية العام المقبل.

وبين على ان ايله ستعمل على زيادة عدد وحدات اسطول 
الجسر العربي لتصبح )9( وحدات بحرية تعمل على اربعة 
وافريقيا  جهة  من  العربية  اسيا  بين  ما  مالحية  خطوط 
العربية من جهة اخرى االمر الذي يساهم في زيادة نسبه 
التبادل  هذه  تنوع  و  العربية  االقطار  بين  التجاري  التبادل 

ليشمل الركاب والسياح والمنتجات الزراعية والصناعية.
باطالق  قريبًا  سيقوم  العربي  الجسر  بان  الصعوب  وقال 
البحري  الدولي  المعبر  على  المميز  السياحي  النقل  خدمة 
للسياح  الخاص  المسرب  خدمة  خالل  من  /نويبع  العقبة 
ميناء  العقبة وفي  ميناء  االجراءات وتسريعها في  لتسهيل 
اآلالف  نقل  تسهيل  من  العربي  الجسر  يمكن  ما  نويبع 
الى شرم الشيخ ودهب وطابا  الذين يتوافدون  السياح  من 
العقبة  المملكة  في  الذهبي  السياحي  المثلث  الى  ونويبع 

ورم ومدينة البترا.

وحول الخطط المستقبلية للجسر العربي اكد الصعوب ان 
الجمعية العمومية للجسر العربي والمكونة من وزراء النقل 
في مصر واالردن والعراق وجهت بشراء باخرة جديدة لنقل 
خط  وتعزيز  جدة  ميناء  الى  السويس  ميناء  من  البضائع 

ضباء/سفاجا بباخرة اخرى.

تم  فقد  الشركة  لهذه  العربية  الضفة  استثمار  اطار  وفي 
اعتماد شركة الجسر العربي كوكيل مالحي لكافة البواخر 
عن  العراقية  للحكومة  المستوردة  البضائع  تحمل  التي 

طريق ميناء العقبة.
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هيئــة تنظيــم النقــل البـري ...
 التميـــــز فــــي تقديــــم خدمـــات النقــــل

مجاهـــــد: مخاطبــــــة ضريبـــــة الدخــــــل إلعـــادة النظـــــر 
فـــي أسلوب تقدير الضريبـــــة على مشغلــــــي وسائط النقــــل 

بهذه  ولها  وإداري  مالي  استقالل  ذات  اعتبارية  تتمتع بشخصية 
بجميع  والقيام  المنقولة  وغير  المنقولة  األموال  تملك  الصفة 

التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها.

البري  النقل  تنظيم  الى  تهدف  التي  البري  النقل  تنظيم  هيئة 
النقل  قطاع  في  االستثمار  وتشجيع  عليها  والرقابة  وخدماته 
واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  أهداف  مع  يتفق  بما  البري 

من  العديد  عليها  يقع  مجاهد  جميل  رئيسها  وبحسب  فانها 
المهام أبرزها تنفيذ السياسة العامة للنقل البري، والعمل على 
تلبية الطلب على خدمات النقل البري وتأمينها بالمستوى الجيد 
والكلفة المالئمة، وتخطيط شبكة خدمات النقل البري ومرافقها 
ومساراتها، اضافة الى وضع الخطط الالزمة إلنشاء مرافق النقل 

البري وتشغيلها وتنفيذها.

خطوات  أبرز  المجاهد  استعرض  »النشامى«  مع  حديثه  وخالل 

اإلستثمـار فــي قطـــاع النقــــــل
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ذات  المختصة  للجهات  الجهود  كافة  وتكاتف  تضافر  وأهمية 
العالقة للحيلولة دون استمرارية هذه الظاهرة. 

وتم تنفيذ هذه الحملة وفقا لخطة عمل وبرنامج زمني ضمن 
محور إعالمي يبرز جوانب هذه الظاهرة من خالل كافة وسائل 
على  الرقابة  تشديد  خالله  من  تم  رقابي  ومحور  اإلعالم 
العام  األمن  أجهزة  قبل  من  اجر  مقابل  تعمل  التي  السيارات 
عليها  المنصوص  العقوبات  وتطبيق  السير  لقانون  استنادًا 
في هذا القانون بما فيها حجز المركبات وذلك نظرًا لمنافسة 
المركبات الخصوصية للعمومي وأثرها على قطاع النقل العام 
للركاب ومكتسبات وحقوق العاملين فيه نتيجة المنافسة غير 
العادلة، كما قامت الهيئة بطباعة منشورات إرشادية للتعريف 
مراكز  جميع  في  وتوزيعها  الظاهرة  هذه  وسلبيات  بمخاطر 

االنطالق والوصول في المملكة .

وتقوم الهيئة حاليا بالتنسيق والتعاون مع األمن العام إلطالق 
حملة جديدة حيث من المنوي إطالقها اعتبارا من 2011/3/1 
وذلك بعد االنتهاء من إعداد خطة العمل كون استمرار انتشار 
هذه الظاهرة يترتب عليه خسائر مالية إضافية عديدة يتكبدها 
تشغيل  تكاليف  وتغطية  العام  النقل  وسائط  في  العاملون 
واهمية  لعائالتهم  العيش  لقمة  وسد  وتأمينها  سياراتهم 

مع  تنسجم  والتي  الماضي  العام  خالل  انتهجتها  التي  الهيئة 
بري  نقل  نظام  وتطوير  وتنظيم  تخطيط  الى  الداعية  رسالتها 
الشاملة  التنمية  خطط  يواكب  ومنافس  اقتصادي  متكامل، 

ويتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

وفيما يلي نص اللقاء:

من  باالنسحاب  بالتفكير  بدأوا  الذين  المشغلين  من  عدد  هناك   *
خطوطهم نتيجة اتساع ظاهرة التكسي الخاص باالجرة، ماهو دور 
الهيئة في الحفاظ على حقوق المشغلين وفي توعية المواطن حول 

هذه الظاهرة السلبية من ناحية عدم االمان والمسؤولية؟ 

الماضي   العام  خالل  البري  النقل  تنظيم  هيئة  قامت  لقد    -
األمن  مديرية  مع  مشتركة  إعالمية  توعية  حملة  بعمل   2010
وذلك  األجر،  مقابل  الخصوصية  المركبات  استخدام  حول  العام 
والتي  الخاص  النقل  بظاهرة  المتعلقة  المشكلة  حجم  إلظهار 
المختصة  الجهات  جميع  دور  وإلبراز  مؤخرا  المملكة  في  تنامت 
بهذه المشكلة وإظهار الصورة الحقيقة لهذه المشكلة من كافة 
الصحية  األمنية،  اإلنسانية،  االجتماعية،  االقتصادية،  النواحي 
بخطورة  المواطن  وتوعية  للراكب  العامة  السالمة  وجانب 
العام،  النقل  وسائط  عن  كبديل  الخاصة  المركبات  استخدام 
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مساهمة المواطنين مع الجهات الحكومية ذات العالقة للعمل معا 
االمتناع  من خالل  الخصوصية  المركبات  عمل  انتشار  من  للحد 

عن استخدامها.

ناحية  من  حاليًا  القائمة  الشركات  لتشجيع  الهيئة  أعدّت  ماذا   *
محاربة الملكية الفردية للنقل؟ 

لمساعدة  تنفيذها  الهيئة  تنوي  التي  باإلجراءات  يتعلق  فيما    -
المشغلين الفرديين إلنشاء شركات لتوفير خدمات نقل منتظمة، 

لدراسة  بها  تقوم  التي  الدراسات  خالل  من  تسعى  الهيئة  فإن 
على  لتعرف  المملكة  محافظات  في  النقل  خطوط  شبكة  وضع 
التي  أو  منها  الضعيفة  الخطوط  وبيان  الحالية  الخطوط  حاجات 
بحاجة إلى تعزيز أو إلنشاء خطوط جديدة ليصار بعد ذلك إلعادة 
الخطوط كل حسب نتائج هذه الدراسة، حيث سيتم وضع أسس 
إلنشاء  خطوطهم  حسب  الحاليين  المشغلين  لتشجيع  وحوافز 

شركات.
* ضريبة الدخل تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه عمل وسائط 

النقل، ما هو موقف الهيئة من تقدير هذه الضريبة؟

-  على الرغم من هذا االمر ال يقع تحت اختصاص الهيئة وتحكمه 
أمور عديدة من جهات أخرى، اال ان الهيئة خاطبت ضريبة الدخل 
مشغلي  على  الدخل  ضريبة  تقدير  أسلوب  في  النظر  إلعادة 

وسائط النقل العام.

النقل،  مجال  في  المواطن  عن  للتخفيف  اجراءات  من  هناك  *  هل 
خاصة نقل المواطنين الى إربد؟

- لقد تقدمت عدة جهات من أجل تشغيل خطوط نقل من عمان 
الغربية الى محافظة اربد وتم دراسة الطلب، حيث كانت هناك 
رحلتان  فهي  مجدي  غير  الطلب  حجم  أن  منها  المعوقات  بعض 
كون  خاص  ترخيص  الى  يحتاج  والموضوع  ومسائية،  صباحية 
الى  اضافة  عمان،  أمانة  اختصاص  ضمن  يقع  االنطالق  مركز 
على  العاملة  األهلية  العام  النقل  وسائط  على  السلبي  التأثير 
بخط  الشمال  مجمع  تربط  التي  وللخطوط  اربد(،   / )عمان  خط 

عمان الغربية؟

* الحكومة طرحت في اآلونة االخيرة حملة لدعم الطالب من خالل 
دفع نصف تذكرة النقل، الى مدى سيتم توسعة تطبيق هذا الدعم 

في المرحلة المقبلة؟

والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  لجامعتين  حاليا  موجود  الدعم    -
والجامعة الهاشمية، ومن خالل ثالث شركات ومن المتوقع شمول 
عند  وذلك  معان  في  بن طالل  الحسين  جامع  ثالثة هي  جامعة 
بآلية  الدعم مرتبط  للجامعة، فموضوع  الناقلة  الشركة  تشغيل 
الذين  للمشغلين  الدعم  تطبيق  نستطيع  وال  االجرة،  تحصيل 

يتقاضون االجور يدويا.

ذكية  آليات  توفير  شأنه  من  عطاء  بطرح  الهيئة  قامت  وقد 
لتحصيل االجور آليًا في الباصات المشغلة من قبل األفراد ليصار 

إلى شمول كافة الجامعات الرسمية االخرى بالدعم.

* عام 2010 ارتفعت فاتورة الوقود بنسبة 27% هل من آلية تدعم 
المشغل غير رفع االسعار او التعديل لالجور؟

-  ان معدل ارتفاع الوقود خالل العام الماضي 2010 هو حوالي 
حاليًا على عكس  الهيئة  وتعمل  للبنزين،  و %23  للديزل،   %14
هذا األثر في ارتفاع المحروقات والتضخم على األجور حيث قامت 
وسائط  لكافة  النقل  اجور  بتعديل   2011/1/24 بتاريخ  الهيئة 

النقل العام.

اإلستثمـار فــي قطـــاع النقــــــل
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ياســـر مـــول ... 
عنـــوان التســوق بأجـواء مريحــة وهادئة

استثمـــــارات متنـــــوعــــــة

العبـــــادي: سياستنـــــا هــــي عــــدم رفـــع أسعـــار المـــــواد 
االستهالكيـــة التـــي تهــــم المواطـــــن بشكــــل أساســـــي

المملكة،  في  شعبية  االكثر  االسواق  من  اليوم  بات  مول  ياسر 
نظرا لشدة اقبال المواطنين عليه وما يقدمه من مواد استهالكية 
مقدرة  مع  وتتالءم  تتناسب  تشجيعية  عروض  من  يطرحه  وما 

المواطن األردني.

والمحالت  المستودعات  جناحاته  في  يضم  الذي  مول«  »ياسر 
التجارية الضخمة، أخذ على عاتقه من بداية عمله بحسب مدير 
عام شركة الحسامي واخوانه/ ياسر مول »ياسر العبادي« توفير 

عليها  يعتمد  التي  االساسية  والتموينية  االستهالكية  المواد 
المواطن، ومن شتى االصناف ومختلف المصادر.

التي  السلع  اسعار  ان  لـ«النشامى«  حديث  خالل  العبادي  ويقول 
يقدمها المول دائما ما تكون في متناول ومقدرة المواطن، حيث 
االقتصادية  الظروف  االهتمام  بعين  واخذت  المول  ادارة  راعت 
للمواطن األردني ومقدرته المالية، لذلك فان أبرز ما يميز »ياسر 
واالسواق  بالموالت  مقارنة  االرخص  وأسعاره  عروضه  مول« 

التجارية االخرى.
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كانت  مول  ياسر  انشاء  فكرة  بدايات  أن  العام  المدير  ويؤكد 
العدسية  منطقة  في  ببقالة  القصة  بدأت  عندما   1977 منذ 
بين طريق فلسطين وعمان، ومن ثم توسع العمل في 1989 
حيث تم افتتاح سوبر ماركت صغير في منطقة البيادر، وتميز 
باالسعار الجيدة، وفي عام 2001 تم افتتاح مركز ياسر العبادي 
باالسعار  يتميز  الذي  )800م(،  بمساحة  للتسوق  وإخوانه 
والجودة، حتى جاء عام 2007 الذي تم االعالن فيه رسميا عن 
افتتاح ياسر مول وإخوانه بمساحة )2700 م( وبنفس االدارة 
بأرخص  السلع  توفير  التي تشدد على ضرورة  واالستراتيجية 

االسعار.

تتميز  التي  الملحمة  أهمها  االقسام،  العديد من  المول  ويضم 
اعلى  من  المتبلة  المنتجات  من  واسعة  تشكيلة  بتقديم 
شعار)  تحت  ذلك  كل  المقدمة،  والخدمة  والجودة  المواصفات 
بتوفير  بدوره  يتميز  الذي  االلبان  وقسم  صح(،  لحمتك  إشتر 
العالية  الجودة  ذات  واألجنبية  العربية  األجبان  أنواع  جميع 

والطازجة يوميًا.

كما ويضم المول قسم االسماك، حيث يقدم األسماك الخليجية 
والمصرية الطازجة يوميًا، وقسم الخضار والفواكة تحت شعار 
بتوفير  يقوم  حيث  المخبز،  وقسم  ودائما طازجة،  أوال  الجودة 
العربي واإلفرنجي والموالح والكيك، اضافة  الخبز  أنواع  جميع 

الى قسم المقبالت، والمنظفات، المحمص.

لدى  الشرائية  النزعة  يشبع  مول  ياسر  ان  العبادي  ويضيف 
العديد من المواطنين من خالل توفيره جميع المواد واالحتياجات 
االستهالكية والترفيهية، فهو يشهد نموًا واسعًا من خالل زيادة 
االقبال عليه، االمر الذي يشير الى مدى ثقة مرتاديه بالمنتجات 
واالسواق  الموالت  مع  مقارنة  يقدمها  التي  واالسعار  والسلع 

التجارية االخرى.

خالل  ازداد  مول  ياسر  على  المواطنين  اقبال  ان  الى  ويشير 
السنوات الماضية وأصبح يجمع جميع فئات المجتمع، ولم يصبح 
مرتادوه حكرًا فقط على طبقة معينة من المواطنين كما هو 
حاصل في االسواق التجارية االخرى. وشدد العبادي على حرص 
االرخص  هي  بأسعار  السلع  أصناف  كافة  توفير  على  المول 
مقارنة بالموالت االخرى، كما وان سياسته تتجه دائما الى عدم 
اللجوء لرفع سعر أي من المواد االستهالكية التي تهم المواطن 

بشكل أساسي على النقيض من الموالت االخرى المنافسة.

وأكد أنه وعلى الرغم من اهتمام ادارة ياسر مول على توفير 
الحالي  الوقت  في  يتجه  أنه  اال  االستهالكية،  المواد  كافة 
المنزلية  المواد  وطرح  توفير  في  أكبر  بشكل  التوسع  الى 
منها،  النسائية  خاصة  االلبسة  قسم  الى  اضافة  والكهربائية، 

اضافة الى االحتياجات التي تلبي حاجات االطفال.  

في المقابل كشف العبادي أن الموالت واالسواق التجارية في 
الوقت الحالي تتنافس فيما بينها بتقديم مختلف السلع وجودتها 
االسعار  عن  تبحث  اصبحت  حيث  تطرحها،  التي  واالسعار 
المعتدلة للمواد بهدف استقطاب عدد اكبر من المواطنين في 

المملكة مما ولد حالة من المنافسة في اسواق المملكة.

ويؤكد ان ما يميز ياسر مول عن غيره، ليس فقط ما يقدمه 
الخاص  واالسلوب  الخدمة  نوعية  بل  استهالكية،  مواد  من 
االدارة  والمستهلك، حيث حرصت  الزبائن  به مع  يتعامل  الذي 
على توفير جميع الخدمات المميزة اضافة الى عنصري االمان 
والرفاهية، بشكل يرضي العميل ويحقق جميع رغباته، مشيرا 
الى ان هذه الخدمات عملت على استقطاب المزيد من الزبائن 

الجدد، اضافة الى تشجيعه المستهلك على العودة من جديد.

العمرية، ومن خالل  فئتة  المواطن مهما كانت  أن  الى  ويشير 
المول فانه سيشعر براحة كبيرة، وذلك  تجواله والتسوق في 
التي  االقسام  وجمالية  الشاسعة،  ومساحته  حجمه  ضوء  على 
رغبة  تحاكي  خدمات  من  يوفره  ما  الى  اضافة  منها،  يتكون 
وجمالية  مثالية  باجواء  يشعر  سوف  فالمتسوق  المستهلك، 

مميزة.
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ملف العدد

بدأت انتهاجها منذ عام 1997 وفقًا الحدث الوسائل التقنية لتربية 
الدواجن بهدف تسويقها في السوق األردني.

بحيث  وتوسعها  تطورها  واصلت  للدواجن،  الوطنية  الشركة 
أصبحت اليوم األكثر نجاحًا وانتشارًا في السوق األردني، حيث يبلغ 
عدد كوادرها بحسب مديرها العام فخري أبو سالم ما يزيد عن 

1400 موظف.

بتزويد  الوطنية  الشركة  بدأت  النجاح،  استمرر  ومع  انه  ويقول 
األردني،  السوق  الى  اضافة  بانتاجها،  المجاورة  العربية  االسواق 
وفقاسة  واألمهات،  الالحم  الدجاج  لتربية  مزارع  تمتلك  فهي 
لصناعة  ومصنعًا  للدواجن  ومسلخًا  لألعالف،  ومصنعًا  حديثة، 
اللحوم، وبذلك أصبحت الشركة الوطنية للدواجن الشركة الرائدة 

في السوق األردني في مجال تربية وتسويق الدواجن، حيث يقوم 
مصنع للحوم اآلن بانتاج عدة أصناف من اللحوم المجمدة، والمبردة 

والمعلبة.

ويشير أبو سالم الى ان جميع عمليات التصنيع تخضع في جميع 
 ISO( مواقع الشركة لنظام التصنيع المميز الحاصل على شهادة

.)HACCP( وشهادة ) 9001:2009

ويقول أبو سالم ان الرؤية العامة للشركة الوطنية للدواجن تتلحص 
اما رسالتها فهي  العالم،  للمستهلك في  األول  االختيار  تكون  أن 
دعم األمن الغذائي واالقتصاد الوطني من خالل تزويد األسواق 
للشريعة  وفقًا  المذبوح  الدجاج  منتجات  بأجود  والعالمية  العربية 
التي تحافظ على  التقنيات واألنظمة  اإلسالمية باستخدام أحدث 

»الوطنيــــــة للدواجــــــن« ...
األكثـــــر انتشــــــارًا فـــــي األردن

أبو سالــــــم: رؤيتنــــــا بـــــان نكـــــون االختيـــار 
األول للمستهلـــــك فـــــي العالـــــــم

استثمـــــارات متنـــــوعــــــة
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البيئة وتحقق أقصى معايير السالمة وبأعلى المستويات اإلنتاجية 
البشري  العنصر  وتطوير  توظيف  خالل  من  المستدام  والنمو 
الذي يتصف بالكفاءة والمبادرة وااللتزام والمشاركة بفاعلية في 

التحسين المستمر.

ويشير المدير العام الى أن الشركة تتميز بوسائلها الضخمة، فهي 
تمتلك فريق عمل متميزًا بخبراته ومهاراته المتطورة والمتجددة، 
وإدارة،  وتسويقًا  إنتاجًا  واآلالت  األنظمة،  في  متقدمة  وتقنيات 
اضافة الى بيئة تتصف بإنسانية التعامل ينمو فيها الحب واإلبداع 
والرضــا، واهتمام دائم بحاجات عمالئنا ومالحظاتهم العامة على 

جميع مقاييس الجودة.

ويقول أبو سالم أن الشركة الوطنية للدواجن تمضي في التوسع 
بمشاريعها الحالية واضافة كل ما هو جديد ليتوفق مع سياستها 
الرامية لتحقيق التكامل في العمل واالنتاج، اضافة الى توفير كافة 

الخدمات المطلوبة والتي يحتاجها المستهلك. 

فقد أدخلت الشركة صناعات غذائية حديثة معتمدة على إنتاجها 
المواد  من  العديد  الى  اضافة  السوق  لحاجة  تلبية  الدواجن  من 

الغذائية سريعة التحضير، ومن أبرز منتجاتها »برافو«.

وحول هذا المنتج الجديد، أكد أبو سالم انه من لحم الدجاج غير 
ورقي  بجودة  الشركة  من  ايمانًا  انتاجه  فكرة  جاءت  المطبوخ 
تفردها  خالل  من  وذلك  واأللذ«،  »األطيب  تعتبر  التي  منتجاتها 
العصر  احتياجات  تواكب  التي  العالية  وجودتها  الرائع  بالطعم 
حيث  الطهي،  عملية  تسهيلها  في  وخاصة  المستهلك  ومتطلبات 

تعمل على توفير الوقت والجهد معا.

الشركة  لجهود  استمرارًا  جاء  »برافو«  الجديد  المنتج  وان  كما 
عملياتها  في  للتكامل  المطلوبة  االستدامة  بتحقيق  وسياستها 
االنتاجية، والتزاما منها بتلبية رغبات واحتياجات المستهلك األردني 
والعربي المختلفة والمتنوعة، مؤكدا في الوقت نفسه ان طرح هذا 
المنتج انما جاء تنيفيذها لتعهدات الشركة باستمرارية تحقيقها 
كل ما هو جديد، ومواصلة مسيرة النجاح التي الزمتها وواكبتها 
منذ تاسيسها من خالل تقديمها أفضل منتجات اللحوم وأكثرها 

جودة.

منتجات  ان  سالم  أبو  أكد  الجيد،  المنتح  هذا  ميزات  أبرز  وحول 
تحتاج  وال  األردن،  في  األولى  هي  والمطبوخة  المجمدة  »برافو« 
سوى الى التسخين فقط لكتون جاهزة للتناول، كما وانها تعتبر 
منتجًا عصريًا يوفر الوقت والجهد معًا كونه ال تحتاج إال للتسخين 

فقط.

واضاف ان هذا المنتجات ال تفقد حجمها بعد اتمام عملية التسخين، 
كما وانها آمنة صحيًا، ومعقمة وسهلة التسخين مباشرًة من حالة 
التجميد دون الجاحة الى تذويبها، كما وتتميز بسهولة طهيها التي 
تتماشى مع تعدد الخيارات واالساليب المعتمدة في الطهي، وتراعي 
كافة االذواق سواء باستخدام المقالة أو بالفرن او بالمايكرويف، 
الدواجن  لحوم  ان  الى  مشيرا   ،%100 مضمونة  انها  جانب  الى 
المستعملة في انتاجها هي من إنتاج الشركة الوطنية للدواجن مما 

يعني ضمان ان تكون نباتية ومذبوحة على الطريقة اإلسالمية.

وينتقل أبو سالم بالحديث عن ميزات الشركة الوطنية للدواجن، 
ليقول بانها تزوّد السوق بخمس احتياجاته من الدواجن، وانتاجها 
يمثل حوالي 20% من استهالك المملكة، وتسعى اليوم الى زيادة 
هذه النسبة عن طريق زيادة االنتاج وتطوير نوعية وجودة الخدمة 

والمنتج المقدمين للزبائن، وهو ما يمثله منتج »برافو«.

كما وتمتلك الشركة مسلخًا حديثًا فريدًا من نوعه على مستوى 
الشرق األوسط يستطيع تلبية كافة احتياجات االسواق، حيث أن 
الهدف من انشائه جاء بسبب التزام الشركة امام زبائنها بضمان 

جودة ونظافة منتجاتها، اضافة الى تطوير أصولها.

فهذا المسلخ الذي يعتبر من أحدث المسالخ في الوطن العربي، 
واكتفائها  عملها  وتكامل  الشركة  قوة  على  واضحة  أشارة  وهو 
في  طير  آالف   6 إلى  تصل  إنتاجية  بطاقة  يعمل  حيث  الذاتي، 
الساعة، كما يحتوي على معدات تقوم بنزع األحشاء من الدجاج 

بشكل آلي، وتفصلها عن جسد الدجاجة، دون إحداث أي نوع من 
الطير  الى ان حصة  النظافة، مشيرا  التلوّث، وبدرجة عالية من 
الواحد من المياه تصل إلى 16 لترا مع الرقابة الطبية المتواصلة، 
أطباء  المزارع إلشراف طبي مستمر من قبل  حيث تخضع جميع 

بيطريين مختصين.

ويتابع أبو سالم ان مسلخ الشركة يعتبر »صديقا للبيئة«، يضم 
موقعه حوالي 20 الف شجرة، وآلية لتكرير المياه العادمة الناجمة 
عن عمليات االنتاج، واستعمالها في الري، فضال عن التخلص من 
بقايا الدجاج بعد ذبحه وتجهيزه من خالل مصنع التحويل القائم 
المستمرة  المخبرية  الفحوصات  أجراء  مع  المسلخ،  أرض  على 

لضمان سالمة المنتج النهائي لالستهالك البشري.

»برافو« أبرز منتجات الشركة الحديثة 
ويلبـــي كافـــة الرغبات واالحتياجــات



معتمدة اعتماًدا عامًا وخاصًا
من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية

عضو اتحاد الجامعات العربية

عضو اتحاد جامعات العالم اإلسالمي

عضو رابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي

جامعة إربد األهلية
Irbid National University

)I.N.U(
ريـــــــــادة وطمــــــــوح

تعلن جامعة إربد األهلية عن استمرار القبول والتسجيل في التخصصات التالية:

معدل القبول  %رسم الساعة المعتمدة  بالدينار األردنيالتخصصالكلية

3070القانونالشريعة والقانون

اآلداب والفنون

2560اللغة العربية وآدابها
4060اللغة االنجليزية وآدابها

4060الترجمة
5560التصميم الجرافيكي

العلوم اإلدارية والمالية

4060إدارة األعمال
4560محاسبة

4060العلوم المالية والمصرفية
4060التسويق

4060اإلدارة الفندقية والسياحية

العلوم وتكنولوجيا 
المعلومات

5560علم الحاسوب
5560نظم معلومات الحاسوبية

3560الرياضيات
6070 )خصم خاص %20 لإلناث(التمريضالتمريض

العلوم التربوية

4060معلم صف
4060التربية الخاصة

4060اإلرشاد النفسي والتربوي
 

رسوم الخدمات الجامعية:-
)200( دينار من الطالب المسجل في الفصل الدراسي األول.   

)200( دينار من الطالب المسجل في الفصل الدراسي الثاني.   
)120( دينارًا من الطالب المسجل في الفصل الصيفي.   

الوثائق المطلوبة للقبول  
• كشف عالمات الثانوية العامة األصل أو صورة مصدقة عنها. 	
• صورة مصدقة عن دفتر العائلة وصورة مصدقة عن الهوية الشخصية أو )جواز السفر لغير األردنيين(. 	
• شهادة ميالد أصلية أو صورة مصدقة عنها )لغير األردنيين( مصدقة من بلد الطالب. 	
• كشف عالمات الطلبة المنقولين من جامعات أخرى مصدقة من وزارة التعليم العالي األردنية. 	
• كشف عالمات كلية المجتمع مصدقة االمتحان الشامل لطلبة التجسير+ مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية. 	
• )3( ثالث صور شخصية قياس )4*6(. 	
• دفتر خدمة العلم للطلبة األردنيين فقط. 	

امتيازات وتسهيالت تقدمها الجامعة
يمنح الطلبة المتفوقون دراسيا خصومات على النحو التالي :--

*خصم %25 من رسوم الساعات المعتمدة لكل طالب مستجد معدله في الثانوية العامة %75 فأكثر ولفصلين دراسيين في السنة األولى. 
* خصم %15 من رسوم الساعات المعتمدة لكل طالب مستجد معدله في الثانوية العامة 70- 9, %74 ولفصلين دراسيين في السنة األولى. 

* يتم خصم الرسوم للطلبة المتفوقين دراسيا على النحو التالي:
%50 من الرسوم للمتفوق األول.     %35 من الرسوم للمتفوق الثاني.      %25 من الرسوم للمتفوق الثالث.

 يمنح %5 من أوائل الطلبة في كل تخصص خصماًً مقداره %10 من الرسوم المقررة. 
*خصم %10 لكل طالب متفوق رياضيًا أو فنيًا )وفقا لما تقرره اللجنة المختصة(. 

* خصم خاص للطلبة األشقاء على النحو التالي:
%10 للشقيق األول.       %10 للشقيق الثاني.     %15 للشقيق الثالث.     %20 للشقيق الرابع. 

جامعــــة إربـــــد األهليـــــة
األردن- طريق إربد عمان الدولي -  قرب مثلث النعيمه

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على هواتف الجامعة التالية: 02-7056680/2/3/4/5
www.inu.edu.jo : فاكس : 7056681-02    ص. ب: 2600 الرمز البريدي 21110   البريد االلكتروني



معتمدة اعتماًدا عامًا وخاصًا
من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية

عضو اتحاد الجامعات العربية

عضو اتحاد جامعات العالم اإلسالمي

عضو رابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي

جامعة إربد األهلية
Irbid National University

)I.N.U(
ريـــــــــادة وطمــــــــوح

تعلن جامعة إربد األهلية عن استمرار القبول والتسجيل في التخصصات التالية:

معدل القبول  %رسم الساعة المعتمدة  بالدينار األردنيالتخصصالكلية

3070القانونالشريعة والقانون

اآلداب والفنون

2560اللغة العربية وآدابها
4060اللغة االنجليزية وآدابها

4060الترجمة
5560التصميم الجرافيكي

العلوم اإلدارية والمالية

4060إدارة األعمال
4560محاسبة

4060العلوم المالية والمصرفية
4060التسويق

4060اإلدارة الفندقية والسياحية

العلوم وتكنولوجيا 
المعلومات

5560علم الحاسوب
5560نظم معلومات الحاسوبية

3560الرياضيات
6070 )خصم خاص %20 لإلناث(التمريضالتمريض

العلوم التربوية

4060معلم صف
4060التربية الخاصة

4060اإلرشاد النفسي والتربوي
 

رسوم الخدمات الجامعية:-
)200( دينار من الطالب المسجل في الفصل الدراسي األول.   

)200( دينار من الطالب المسجل في الفصل الدراسي الثاني.   
)120( دينارًا من الطالب المسجل في الفصل الصيفي.   

الوثائق المطلوبة للقبول  
• كشف عالمات الثانوية العامة األصل أو صورة مصدقة عنها. 	
• صورة مصدقة عن دفتر العائلة وصورة مصدقة عن الهوية الشخصية أو )جواز السفر لغير األردنيين(. 	
• شهادة ميالد أصلية أو صورة مصدقة عنها )لغير األردنيين( مصدقة من بلد الطالب. 	
• كشف عالمات الطلبة المنقولين من جامعات أخرى مصدقة من وزارة التعليم العالي األردنية. 	
• كشف عالمات كلية المجتمع مصدقة االمتحان الشامل لطلبة التجسير+ مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية. 	
• )3( ثالث صور شخصية قياس )4*6(. 	
• دفتر خدمة العلم للطلبة األردنيين فقط. 	

امتيازات وتسهيالت تقدمها الجامعة
يمنح الطلبة المتفوقون دراسيا خصومات على النحو التالي :--

*خصم %25 من رسوم الساعات المعتمدة لكل طالب مستجد معدله في الثانوية العامة %75 فأكثر ولفصلين دراسيين في السنة األولى. 
* خصم %15 من رسوم الساعات المعتمدة لكل طالب مستجد معدله في الثانوية العامة 70- 9, %74 ولفصلين دراسيين في السنة األولى. 

* يتم خصم الرسوم للطلبة المتفوقين دراسيا على النحو التالي:
%50 من الرسوم للمتفوق األول.     %35 من الرسوم للمتفوق الثاني.      %25 من الرسوم للمتفوق الثالث.

 يمنح %5 من أوائل الطلبة في كل تخصص خصماًً مقداره %10 من الرسوم المقررة. 
*خصم %10 لكل طالب متفوق رياضيًا أو فنيًا )وفقا لما تقرره اللجنة المختصة(. 

* خصم خاص للطلبة األشقاء على النحو التالي:
%10 للشقيق األول.       %10 للشقيق الثاني.     %15 للشقيق الثالث.     %20 للشقيق الرابع. 

جامعــــة إربـــــد األهليـــــة
األردن- طريق إربد عمان الدولي -  قرب مثلث النعيمه

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على هواتف الجامعة التالية: 02-7056680/2/3/4/5
www.inu.edu.jo : فاكس : 7056681-02    ص. ب: 2600 الرمز البريدي 21110   البريد االلكتروني
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دار اإلدارة العقــــارية تجـــــري 
السحب على جوائز فلل المسرة

قامت دار االدارة وبعد االنتهاء من بيع مشروع فلل المسرة باجراء 
3 سحوبات مجزية للمشترين من المشروع بحضور مندوب عن 
التنفيذي عماد  وزارة الصناعة والتجارة حمد العجالين والرئيس 

عزت زاهدة و بعض المالك او من ينوب عنهم.

وتم اجراء السحب في مكاتب الشركة وكانت الجائزة االولى من 

نصيب جاسم بن محمد النوفلي ) من سلطنة عمان ( وهي سيارة 
تويوتا برادو، والجائزة الثانية كانت من نصيب عامر جميل جبران 
التي  االرض  قطعة  من  واحد  دونم  قيمة  وهي   ) االردن  من   (
اشتراها، اما الجائزة الثالثة كانت من نصيب خالد امين باقر ) من 
البحرين ( وهي رحلة الى يورو ديزني بفرنسا لخمسة اشخاص 
و يطيب لدار االدارة ان تهنيء  الفائزين متمنين للجميع كل خير 

ومسرة والف مبروك .

شعارها  ضمن  التطويرية  أعمالها  توسيع  اإلدارة  دار  وتواصل 

االستثمــــار فــي التطوير العقـــــاريملف العدد

زاهــــــدة : الشركــــة تتوســـــع فــــي أعمالهـا 
التطويرية تحت شعار »نطور المكان لتنعم بالزمـــــان«
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تم  الذي  النجاح  بعد  خصوصا  بالزمان(  لتنعم  المكان  )نطور 
أعمال  باكورة  يعتبر  الذي  المسرة  فلل  مشروع  في  تحقيقه 
و  العقاري  السوق  الشركة فقد طرحت مشروعين جديدين في 
سد  بحيرة  على  المطالن  صفا«  »فلل  و   « طليطلة  فلل   « هما 

الملك طالل وجبال جرش ودبين قرب جامعة فيالدلفيا .

االراضي  اختيار  طريقة  في  واضحة  سياسة  االدارة  دار  وتعتمد 

الخاصة بمشاريعها تستند بشكل اساسي على طبيعة المنطقة 
الخضراء  الطبيعة  و  الجميلة  تتوافر فيها االطاللة  ان  التي يجب 
وقربها من الغابات الحرجية التي تعتبر متنفسًا ورئة للقاطنين 
وحدات  توفير  في  نهجها  استمرار  على  وتؤكد  المشروع  في 
في  التنافسية  من  عالية  درجة  على  االغراض  لكافة  عقارية 
السعر والجودة ، كما تواصل تقديم خدماتها لعمالئها بما يفوق 

توقعاتهم ويمنحهم رضا منقطع النظير.




