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 -أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د .محمد أبوقديس أن العام الجامعي المقبل سيشهد تغيي ار فيما يتعلق

بقضية الجودة والمواءمة في تخصصات الجامعات األردنية ،وسيكون هناك برامج مختلفة تركز على ضرورة امتالك

الطالب بآي تخصص كان مهارات عامة «سوفت سكيلز» والريادة واالبتكار والمسؤولية المجتمعية ،والتركيز على العمل
بروح الفريق الواحد.

 -قال تم الطلب من كافة الجامعات للبدء بإحداث التغييرات واالضافات على الخطط الدراسية العامة ومن المتوقع

ان تنتهي خالل االشهر الستة القادمة ،ليرتبط الطالب ليس بالمادة فقط بل يتخرج من الجامعة وهو يحمل هويته الخاصة

وقدرة على التكيف مع ظروف العمل والمؤسسات المختلفة ،ويمتلك كل المهارات الالزمة للجودة واالبداع.

 -حول قضية البحث العلمي ان اهم اولويات صندوق دعم البحث العلمي قضية االمن الغذائي من خالل البحث

العلمي الذي سيركز على تحديد االولويات للوصول الى هذا الهدف.

 -تم تشكيل فريق من خبراء االمن الغذائي يتمتعون بسجل معرفي وخبرات عالية تدعم قضية البحث العلمي

والباحثين الذين يعتبرون شركاء حقيقيين في تنمية المجتمع وتلبيية احتياجات الوطن من اجل ان تكون جامعاتنا واحة
لالبتكار واالبداع والتشاركية.

 -انه ان االوان لبحثنا العلمي وجامعاتنا ألن تكون رديفا حقيقيا لعكس االحتياجات والمشاكل التي تواجهها

القطاعات االقتصادية المختلفة ومن اهمها الزراعة والغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ،حيث سيقوم صندوق بدعم البحث

العلمي بتوجيه الدعم المالي بشكل مباشر نحو المشاريع البحثية التطبيقية واالبتكارية والريادية.

 -من جهة ثانية قال ابو قديس في رده على اسئلة « الدستور « انه تم إرجاء تطبيق السياسة العامة للقبول

بالجامعات األردنية ،حيث أوقفت للعام الحالي الذي كان قد بدأ خالل اعالن السياسة الجديدة ،وهو االمر الذي احدث

ارباكا لقطاع الطلبة واالهل حيث بدأت الدراسة ولم يتم اعالم الطلبة بذلك ،كما ان فكرة توزيع  %40و % 60وامتحان

قدرات لم يكن ضمن الق اررات التي يمكن ان تطبق على الواقع ووفقا الجراءات فنية داخل وحدة تنسيق القبول الموحد ،والية
ارتباط ذلك بمواعيد االنتهاء من امتحان الثانوية العامة،وتقديم طلبات االلتحاق بالجامعات وبدء العام الجامعي ،مؤكدا ان
هدفنا الرئيسي توفير فرص قبول عادلة للجميع.

وكشف أبو قديس انه تم توزيع نماذج واقتراحات على مجموعة من الخبراء والمختصين ستصل الى اكبر واوسع

شريحة بالمجتمع االكاديمي ،اي انه ووفقا البو قديس تمت احالة االسس المقترحة ضمن خطوط عريضة مؤكدا ان اعادة
النظر بالسياسة العامة تحتاج الى هدوء ومزيد من التشاور،مع طلبة وأساتذة ووزراء تعليم عال وتربية سابقين

كما كشف ايضا عن ابرز تلك المقترحات التي تم عرضها على الخبراء ومن ابرزها ان تعقد و ازرة التربية امتحان

مستوى لطلبة المدرسة بالمرحلة التي تسبق « التوجيهي « ربما الصف الحادي عشر» مبينا انه من الممكن ان يشكل
االمتحان تحديد وجهة الطالب هل يذهب الى الطبي او الهندسي او الحقل االنساني ،قائال انه من هنالك سيتم تبين

واظهار ميول وقدرات الطالب واين هي قدرات الطالب وباي تخصص يكون أنجح وافضل !.

واشار ايضا الى مقترح بأن تعقد الو ازرة او اية جهة اخرى امتحانا يقيس االستعدادات االكاديمية للطالب ولم يتم

الحديث بان يكون هذا االمتحان بعد او قبل امتحان الثانوية العامة ،وهو يفرز الحقل الذي سيدرسه الطالب هندسيا كان ام

طبيا ام انسانيا.

واكد ابو قديس قي حديثه ان السياسة العامة القادمة ستبقي على عمل وحدة تنسيق القبول الموحد ،ولن تعفى الوحدة

من مهماتها ال بل سيبقى القبول بالجامعات تحت مظلة القبول الموحد.

وردا على سؤال «الدستور» فانه ال حديث االن حول انضواء الجامعات الخاصة تحت مظلة القبول الموحد ،مؤكدا

ان الموضوع بحاجة الى ترتيبات خاصة وال تفكير االن وغير قابل للتطبيق بالمرحلة الحالية..
احالة  30جهة تحل اسئلة امتحانات الطلبة للمدعي العام

وحول قضية الجهات التي تبيع حل االسئلة لطلبة الجامعات وتقوم باجراء البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه،

قال ابو قديس ان الو ازرة تنبهت لهذه القضية ،وعملت على ابالغ الجامعات بضرورة عقد تشاركية لوقف هذه الظاهرة غير
القانونية التي تمارسها جهات خارج الجامعات عبر مواقع الكترونية ومؤسسات تعمل بشكل غير قانوني ،حيث تم ارسال

نحو  30جهة الى المدعي العام وهي االن قيد المتابعة وستواصل الو ازرة عملها الحالة اي متورط الى القضاء حفاظا على
تعليم عال رائد ومتميز كما هو معروف بالعالم العربي والمنطقة.
تقييم رؤساء الجامعات..

وقال ابو قديس حول قضية تقييم رؤساء الجامعات اننا نفكر كمجلس تعليم عال بتقييم اداء القيادات االكاديمية في

مؤسسات التعليم بهدف تحسين االداء مؤكدا انه يجب على المجالس المعنية ان تقوم بتحقيق هدف التحسين والتطوير
المطلوب لمنظومة نجاح عمل الجامعات عبر عمل رئيسها ومجالسها المتعددة كاشفا عن العمل الصدار نظام لتقييم اداء
القيادات االكاديمية وفقا لتنفيذ المادة  35من قانون الجامعات لتقييم اداء القيادات االكاديمية حيث سيتم عبر تطبيق هذا

النظام ،بتحديد الجهات التي تقيم هذه القيادات عبر معايير واضحة لتقييم االداء ،وسيتم االعالن عنها قريبا.
عقد االمتحانات بالحرم الجامعي وفقا للوضع الوبائي!!

واشار ابو قديس حول واقع عقد االمتحانات النهائية بالحرم الجامعي من عدمه الى انه يتم التفكير بسيناريوهين

وهما اجراؤها عن بعد او وفقا لضوابط ومعايير بالحرم الجامعي ،حيث انه ال بد ان تكون الجامعات جاهزة الي من هذه
السيناريوهات ،والتي سيتم حسمها خالل االيام القليلة القادمة ،وهو االمر الذي يعتمد على الوضع الوبائي بااليام القادمة،

مشي ار الى انه يتمنى عودة الطلبة للحرم الجامعي لتعود الحياة للطلبة وفقا لالمر الطبيعي،داعيا الطلبة الى التقيد بااللتزام
باجراءات السالمة العامة والتباعد الجسدي ايذانا بامكانية عودة الفصل الدراسي القادم،مبينا انه من المبكر االن الحديث

عن عودة الفصل الثاني داخل الحرم الجامعي.

وقال ابو قديس انه تم توجيه كتب لست جامعات أردنية يوجد فيها منصات اعالم او كليات اعالم يتضمن ضرورة

العمل من خالل المعنيين بالجامعة على تجهيز فيديوهات توعوية حول الفيروس وكيفية الوقاية منه ،وضرورة العمل
بسرعة الممكنة إلطالق حملة إعالمية كبيرة بهذا الخصوص من خالل المواقع االلكترونية ومواقع الجامعات ومنصات

التواصل االجتماعي ،مؤكدا ان الجميع شريك بالعملية التوعوية عبر فيديوهات ورسومات توعوية تفيد الطلبة والمجتمع
األكاديمي والمجتمع األردني بأكمله ،كما ان الجامعات هي بيوت خب ةر عليها ان تلعب دو ار رئيسيا برسم مالمح التوعية
المجتمعية في كل المجاالت.
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تقرير الفيسبوك اليومي
متابعة أهم التعليقات وما يرد لخاص صفحة الجامعة على الفيسبوك من أسئلة واستفسارات من الطلبة
وأولياء األمور
التعليقات وردود األفعال على ما ينشر من إعالنات ونشاطات
األمير الحسن يدعو لبناء ثقافة علمية لمواجهة التحديات

تقرير التلفزيون األردني -برنامج يوم جديد عن أعمال ونشاطات الجامعة الهاشمية خالل فترة جائحة
كورونا

خريج الجامعة الهاشمية المالزم احمد فالح العثمان يشكر صفحة الجامعة الهاشمية على متابعتها ألخبار الخريجين
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