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الﻤـــــــــــوﺿـــــوع

الصفحة

أﺧﺒار الجامعة
ضمن احتفاالت الجامعة بعيد االستقالل
رئيس الجامعة األردنية يفتتح معرضًا وثائقيًا لمركز الوثائق والمخطوطات
ودراسات بالد الشام
برعاية رئيس الجامعة وحضور نخبة من األكاديميين واإلعالميين
انطالق فعاليات ملتقى اإلعالم األكاديمي الجامعي األول في "األردنية"
وفد من مؤسسة " "NUFFIC Orange Knowledgeالهولندية يزور
"األردنية"
يوم علمي في "األردنية" يناقش دور كليات السياحة واآلثار في تفعيل
البحوث المتعلقة بتحديات القطاع
اعالن مهم من الجامعة االردنية للخريجين
عمداء األردنية يمنح المعاني وغصيب لقب أستاذ شرف
يوم للتراث (األردني والفلسطيني) في "األردنية"
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تزور الجامعة األردنية
"تنمية وخدمة المجتمع" في "األردنية" يكثف من محاضراته التوعوية
والتثقيفية للطلبة
فريق طالبي من "األردنية" يُصمم روبوت ويُحرز مراكز متقدمة في مسابقة
السومو روبوت الوطنية
الرزاز يلتقي طلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية
يوم علمي تثقيفي في مستشفى الجامعة األردنية
حاضنة  The Tankتشارك في فعالية “شارع األعمال” في الجامعة األردنية
وفي ملتقى اإلبداع والريادة الثالث في “فيالدلفيا”
شؤان جامعية
بحث التعاون بين "اليرموك" والجامعات اإلماراتية
“حالة البالد” :تراجع دور مجالس أمناء الجامعات وخلل في تشكيلها
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أخبار األردنية  /عمون
ﺿﻤن احتفاال الجامعة بعيد االستقمال
ﺿا اثائقيًا لﻤركز الوثائق االﻤخطوطا ادراسا بماد الشا
رئيس الجامعة األردنية يفتتح معر ً
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) قصي الطراونة  -افتتح رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات
المعرض الوثائقي الذي أقامه مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد الشام ،والذي اشتمل على
وثائق تعود حتى تأسيس المملكة األردنية الهاشمية ،وإعالن استقاللها وأهم مراحلها السياسية ،وذلك
ً
احتفاال بعيد االستقالل الساد والسبعين.
بدوره ،رحب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية ومدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد
الشام الدكتور سالمة النعيمات بالرئيس والحضور من عمداء ومدراء المراكز وأعضاء الهيئتين
التدريسية واإلدارية والطلبة.
وقال النعيمات إن المركز مرتبطٌ بكل المناسبات الوطنية ،وعلى رأسها عيد االستقالل ،الحتوائه على
مخطوطات أصلية تُعتبر مرجعًا ذا قيمة عالية ،وثقت فيه القرارات واألحداث التي رسمت األردن
كما أراده الهاشميون :واحة أمن واستقرار واستقالل.
وأضاف النعيمات أن وجود المركز أمر في غاية األهمية لحفظ التراث ،حيث يحتوي على آالف
المخطوطات القديمة ،منها ثمانمائة مخطوطة أصلية ،كما يحتوي أيضًا على مكتبة ومختبر لترميم
المخطوطات وتوثيق عشرة مليون وثيقة إلكترونيًا ،وأن هذا المركز قد حظي برعاية واهتمام ودعم
إدارات الجامعة السابقة ،واإلدارة الحالية ،موجها ً الشكر لألستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت الذي
أدار المركز منذ تأسيسه ولمدة طويلة .
وفي نهاية المعرض ُعرض فيديو توثيقي جاء فيه مقاطع من أحداث سياسية مر بها األردن منذ
تأسيسه.

برلعاية رئيس الجامعة احضور نخﺒة من األكاديﻤيين ااإللعماميين
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أخبار األردنية  /عمون  /خبرني/الدستور/امن اف ام/بترا/جهينة نيوز/األنباط/الوقائع
انطماق فعاليا ملتقى اإللعما األكاديﻤي الجامعي األال في "األردنية"
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكايد – انطلقت في الجامعة األردنية اليوم فعاليات ملتقى اإلعالم
األكاديمي الجامعي األول تحت شعار "قضايا الشباب وإشكاليات التعليم المعاصر" ،وذلك برعاية
رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات وحضور نخبة من كبار األساتذة واألكاديميين والمتخصصين
واإلعالميين.
وأكد عبيدات في كلمة ألقاها خالل افتتاح الملتقى الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في الجامعة أن
اإلعالم هو الوجه المشرق للدولة ،واإلعالم الجامعي جزء ال يتجزأ منه ،لذا ال بد أن يعكس الوجهُ
المشرق للجامعة مسيرتَها وتطو َرها العلمي والبحثي ويتلمس هموم الطلبة وقضاياهم.
وعلى الصعيد الجامعي المتخصص ،يجد عبيدات أنه من الضرورة أن يكثف العاملون في هذا
المجال توظيف صحافة البيانات التي تُع ُّد أداةً فعالةً لنقل البحث العلمي وتطوراته إلى المجتمع
واإلفادة منه وإشراكه في العملية البحثية التي هو أساسها.
وقال عبيدات إن اإلعالم طالما اقترن بقول الحقيقة ،فالتغطيات والحوارات واألخبار كلها تسعى
هدف واح ٍد :نقل صورة مطابقة للواقع إلى عموم القراء والمستمعين؛ لكنه تساءل عن السبب
وراء
ٍ
ً
ً
ً
الذي يجعل مؤسسة إعالمية أفضل من أخرى ،خاصة أن الجميع متفقون على الغاية ،ليشير أن
الجواب يكمن في الهوية ،في مدى الشفافية والنزاهة في نقل المعلومة ،وحت ًما بمدى احترافية وتفاني
الطواقم اإلعالمية.
وأضاف أن كلمة الهوية تشير بطبيعتها إلى الجذور ،إلى المرجعيات التي نبني عليها ليتحدد شكل
ص
التوجه المستقبلي ألية مؤسسة ،وإن تعددت المرجعيات واختلفت ،فنحن هنا نتحدث عن
نوع خا ٍ
ٍ
من اإلعالم ،أال وهو اإلعالم األكاديمي الجامعي ،مستشهدًا بقول الحسين الراحل رحمه هللا خالل
حفل افتتاح الجامعة األردنية عام  ،4263وهو يذكر ثوابت المؤسسات األكاديمية :قوة العلم
الصحيح ،والمعرفة العلمية العميقة الشاملة ،والخلق الكريم .مؤكدًا أننا في األردنية متمسكين بهذه
المرجعيات ،في اإلعالم واألكاديميا وفي كل الشؤون ذات الصلة بموضوع هذا الملتقى.
وأوضح عبيدات أنه في هذا الملتقى ،يتحد اإلعالم باألكاديميا ،لينتج عن ذلك مساحة الجتماع
عنصرين تلتقي فيهما المعرفة بالطاقة ،والخبرة بالرغبة ،والعمل الراسخ باإلبداع.
ولفت في كلمته إلى أن جز ًءا كبيرًا من هذا الملتقى يركز على الشباب ،على العمل واإلعالم الجديد،
وعلى القضايا الطالبية التي تحتاج نقا ًشا موسعًا ،وفي هذا لفت إلى أننا نستمد دعمنا للشباب من
توجيهات جاللة الملك عبد هللا الثاني ،الذي لم ينفك على تأكيد دور الشباب ودعمه لهم ،وهذا ما ظهر
جليًا في محافل عد ٍة ،منها زياراته العديدة للجامعة األردنية ،التي أكد فيها على أهمية االستثمار في
الشباب سواء بالتعليم أم بالتدريب ،وتسليحهم بالمهارات والخبرات ،ليحافظ شبابنا األردني على
درجة عالية من اإلبداع والتميز.
من جهته أشار عميد شؤون الطلبة الدكتور مهند مبيضين إلى أن إشكاليات التعلم الجامعي وتعامل
ً
فاعال في تحسين األداء
اإلعالم معها عديدة ومتشعبة ،ونحن ننظر إلى اإلعالم بوصفه شري ًكا
وممارسة النقد الهادف وإبراز قصص النجاح لشبابنا وطالبنا وتمكينهم في مجتمعاتهم ،رغم كل
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التحديات داخل بيئة المؤسسة األكاديمية المتصلة ببيئة النظام التعليمي الموروث والسائد ،والميل
أحيانًا إلى عدم االعتراف بقدرات الطلبة وتنميتها والتعامل مع نقدهم بروح إيجابية خاصة في مسألة
التعليم والتعلم.
وتحدث مبيضين عن حاجتنا إلى إنماء ثقافة العمل المؤسسي واستمرارية األفكار والمشاريع
واستدامتها ،ومنها هذا الملتقى الذي نتمنى أن يستمر ويبقى ويتخصص كل عام في إشكالية
وموضوع شبابي جامعي محدد ،خاصة في ظل إقبال الجامعة على االهتمام باستحداث برامج جديدة
منها ما ي ُخص اإلعالم.
واشتمل برنامج الملتقى على عرض لفيديو حول الدور المحوري لإلعالم األكاديمي في المؤسسات
التعليمية ،وفقرة لطلبة الجامعة المتطوعين في إذاعة الجامعة تحدثوا فيها عن احتضان الجامعة لهم
وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم ،إضافة إلى أربع جلسات متزامنة ناقشت الجلسة األولى التي
أدارتها اإلعالمية نيفين عبد الهادي "تحديات اإلعالم األكاديمي" بمشاركة مدير عام وكالة األنباء
األردنية/بترا فائق حجازين ،ومديرة معهد اإلعالم األردني الدكتورة ميرنا أبو زيد ،والدكتور سليم
عبد الرحيم من معهد اإلعالم ،والناطق اإلعالمي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب.
هذا وشارك في الجلسة الثانية التي حملت عنوان "قضايا الطلبة والشباب في اإلعالم" وأدارها
اإلعالمي حازم الرحاحلةُ ،كلٌّ من وزير اإلعالم األسبق سميح المعايطة ،ومدير عام الهيئة العامة
لإلعالم المرئي والمسموع طارق أبو الراغب ،ومدير وحدة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة في
الجامعة األردنية الدكتور محمد واصف ،ورئيس قسم الصحافة واإلعالم في جامعة اليرموك الدكتور
عصمت حداد.
وناقشت الجلسة الثالثة موضوع "اإلعالم الجديد والعمل الشبابي" ،وأدارها اإلعالمي أنس المجالي،
وشارك فيها كل من وزير اإلعالم السابق المهند صخر دودين ،ومدير الدائرة الثقافية في أمانة
عمان الكبرى الكاتب عبد الهادي راجي المجالي ،وعضو نقابة الصحفيين خالد القضاة ،ومديرة
مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة األردنية الدكتورة جمانة الزعبي.
واختُتمت فعاليات الملتقى بجلسة أخيرة حول "واقع وتحديات التعليم الرقمي واإلعالم" أدارتها
مساعدة عميد شؤون الطلبة في الجامعة األردنية الدكتورة دانا قاقيش ،وشارك فيها كل من عميدة
كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط الدكتورة حنان الشيخ ،والمدير التنفيذي ومستشار التعليم
والشباب لملتقى طالل أبو غزالة المعرفي فادي الداوود ،واإلعالمي محمد الحوامدة من موقع
خبرني ،واإلعالمية سرى الضمور من جريدة الرأي.

أخبار األردنية  /جهينة نيوز

افد من مؤسسة " "NUFFIC Orange Knowledgeالهولندية يزار "األردنية"
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أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) سهى الصبيحي – زار وفد من مؤسسة NUFFIC Orange
 Knowledgeالهولندية اليوم الجامعة األردنية لالطالع على نتائج مشروع " Strengthening
 "Skills and Training Capacity in the Horticulture Sectorالذي تُنفذه كلية الزراعة
في الجامعة بدعم وتمويل من المؤسسة.
وأشارت نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتورة إنعام خلف لدى لقائها الوفد في مكتبها
اليوم إلى أهمية المشروع وانسجامه مع استراتيجية الجامعة في المساهمة في تحقيق تنمية مجتمعية
فاعلة ،ومساعدة المجتمع المحلي في القضايا التنموية خاصة في القطاع الزراعي الذي يُعد من أهم
القطاعات التنموية في األردن.
كما التقى الوفد نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية والجودة واالعتماد ومدير مركز الدراسات
االستراتيجية الدكتور زيد عيادات ،حيث تناول اللقاء ُسبُل التعاون المشترك بين الطرفين في
المجاالت األكاديمية المختلفة ،ال سيما في برامج تنمية وتطوير القدرات.
وحسب ُمنسق المشروع الدكتور جمال صوان ،يهدف المشروع إلى تطوير قدرات العاملين في مجال
الزراعة ،خاصة البستنة ،وتحسين الهياكل والمؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال التعليم
والتدريب المهني والتقني في األردن من خالل االستفادة من الخبرة الهولندية في قطاعات التعليم
والمياه والبستنة.
ُ
ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز سلسلسة القيمة الزراعية بأكملها من مراقبة الجودة في مرحلة ما
قبل وما بعد الحصاد والتخزين والتعبئة والتسويق ،وتقليل التكاليف واستخدام أكثر كفاءة للمياه والمياه
ال ُمعالَجة.

يو لعلﻤي في "األردنية" ينااش دار كليا السياحة ااآلثار في تفعيل الﺒحوث الﻤتعلقة بتحديا
القطاع
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أخبار األردنية

أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) سهى الصبيحي – نظمت كلية السياحة واآلثار في الجامعة األردنية
اليوم الثالثاء يو ًما علميًا بعنوان "التطلعات والرؤى المستقبلية لآلثار والسياحة في األردن".
وقال عميد الكلية الدكتور محمود عرينات في كلمة ألقاها خالل حفل االفتتاح الذي حضره نائب
رئيس الجامعة لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد المجدوبة مندوبًا عن رئيس الجامعة ،إن
جائحة كورونا تركت آثارًا سلبيةً واسعة النطاق شملت جميع القطاعات االقتصادية بما فيها قطاع
السياحة واآلثار.
وأضاف أن الغاية من هذا اليوم العلمي تقديم رؤيا تطويرية لدور كليات السياحة واآلثار في تفعيل
وعرض التطورات وتقديم الحلول والمقترحات المناسبة من
لتجاوز العقبات
مسيرة البحث العلمي
ِ
ِ
خالل أبحاث علمية رصينة ومؤثرة منتجة للمعرفة.
من جانبه ،تحدث أمين عام وزارة السياحة واآلثار الدكتور عماد حجازين عن قطاع السياحة قبل
وبعد جائحة كورونا ،كما أشار إلى التحديات والعقبات التي واجهت القطاع في األردن والخطط
االستراتيجية لمواجهة تلك التحديات.
وتناول هذا اليوم العلمي في جلسته األولى موضوعات تتمحور حول اإلنجازات والتطلعات
المستقبلية لآلثار والسياحة ما بعد جائحة كورونا شاركت فيها رئيسة جمعية أصدقاء اآلثار والتراث
األردنية الشريفة نوف بنت ناصر ،وممثلة جمعية الشعلة لتنشيط السياحة وإحياء التراث رنا
الطوالبة.
فيما تناولت الجلسة الثانية إنجازات كلية اآلثار والسياحة خالل جائحة كورونا ،استعرض فيها أستاذة
الكلية المشاريع ومواقع التنقيب األثري واالكتشافات األثرية خالل الجائحة ،كما تضمنت مناقشة واقع
وتطلعات التدريب العملي السياحي والفندقي في األردن.

زاد األردن  /السوسنة  /خبرني
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العمان مهم من الجامعة االردنية للخريجين
عممت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة االردنية على الطلبة الخريجين بعدم الدعوة الي مسيرة أو
تجمع يتعلق بتخريج اي طالب في الجامعة عبر مواقع التواصل االجتماعي .
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أخبار األردنية  /عمون
لعﻤداء األردنية يﻤنح الﻤعاني اغصيب لقب أستاذ شرف
أخبار الجامعة األردنية ( أج أ) قرر مجلس عمداء الجامعة األردنية تسمية كل من األستاذ الدكتور
وليد المعاني ،أستاذ شرف في قسم الجراحة الخاصة بكلية الطب في الجامعة األردنية ،واألستاذ
الدكتور هُمام غصيب ،أستاذ شرف في قسم الفيزياء بكلية العلوم في الجامعة األردنية ،ليلتحقوا بذلك
ركب الرواد األوائل والعلماء ممن حملوا اسم ورسالة الجامعة.
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أخبار األردنية  /عمان نت

يو للتراث (األردني االفلسطيني) في "األردنية"
أخبار الجامعة األردية (أ ج أ) هبة الكايد – نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة األردنية برعاية
رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات معرضا للتراثين األردني والفلسطيني افتتحه عميد شؤون الطلبة
الدكتور مهند مبيضين مندوبا عن الرئيس ،بحضور عدد الفت من طلبة الجامعة والمهتمين.
وأكد مبيضين على أهمية المعارض التراثية ودورها الكبير في حفظ ذاكرة الوطن واسترجاع
الماضي ،منوها بأن هذه المعارض تعد مخزونًا ثقافيًا غزيرًا لكونها تمثل حقبة تاريخية مهمة لكل
دولة.
واشتمل المعرض في الجانب األردني على صور توضيحية لمراحل استقالل األردن وتطور الشعر
وأغاني وطنيةً ،كما ضم زوايا للحناء والرسومات الفنية التي
ت
باعتباره فكرةً وموضوعًا ومفردا ٍ
َ
تعبر عن المناطق التراثية واألعشاب الطبية واأللعاب الشعبية واآلالت الموسيقية القديمة واألمثال
والشخصيات األردنية العريقة.
هذا واحتوى المعرض في جانبه الفلسطيني على عدة زوايا لألمثال الفلسطينية ومنشورات تعريفية
وأغان وطنية ومنتجات مصنوعة يدويًا مثل
عن فلسطين والقد وصور لشخصيات ومعالم أثرية
ٍ
األطعمة والصابون والملصقات وغيرها.
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أخبار األردنية

هيئة العتﻤاد مؤسسا التعليم العالي اﺿﻤان جودتها تزار الجامعة األردنية
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ)  -قامت لجنة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
يوم األحد بزيارة إلى الجامعة األردنية لالطالع على ما تقوم به كليتي الصيدلة والتمريض في مجال
تسكين البرامج األكاديمية ومدى تطبيقها لمعايير االعتماد األردني للبرامج األكاديمية ،وذلك بعد
استيفاء الجامعة لجميع معايير اإلطار الوطني األردني للمؤهالت ،والالزمة إلدراجها في إطار
مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وتكونت لجنة هيئة االعتماد من الدكتور زيد العنبر والدكتور سعد بني محمد والمهندسة سامية عادل
والمهندسة براءة البشتاوي وفاطمة النوباني ،ومن جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتورة ليلى أخو
زهية ،ومن الجامعة الهاشمية الدكتور نزار الزعبي ،ومن جامعة اإلسراء الدكتور محمد الداللعة،
ومن جامعة جدارا الدكتور بالل الزقيبة ،ومن وزارة العمل الدكتور حسين أيوب.
واجتمعت اللجنة مع نائبة الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتورة إنعام خلف ومدير مركز االعتماد
وضمان الجودة الدكتور محمود القواريق وعميدة كلية التمريض الدكتورة فريال هياجنة ،وعميدة
كلية الصيدلة الدكتورة رنا أبو الذهب ،وجمع آخر من إداريي الجامعة ذوي الشأن.
ورحبت خلف بالحضور ،وتحدثت عن أهمية اإلطار الوطني ومخرجات التعلم في العملية التعليمية
ودور الكليات في التحسين المستمر وضمان جودة تلك المخرجات.
أما العنبر ،فتحدث بدوره عن أهداف اإلطار الوطني ،مشيرًا إلى أهمية وضع المؤهالت ذات
المخرجات التعلمية المماثلة ،ومنها المعرفة والمهارات والكفايات ،في المستوى نفسه لإلطار الوطني
األردني للمؤهالت.
وقدم القواريق عرضًا عن آلية العمل بما يتوافق مع اإلطار الوطني بد ًءا من نتاجات التعلم للبرامج
األكاديمية والمعايير المعتمدة في صياغة النتاجات المرجوة وكيفية ربطها بمخرجات المواد الدراسية
وأساليب التدريس والتقييم.
وجرى خالل الزيارة مناقشة عدد من المحاور كان أبرزها وصف اإلطار الوطني ومستويات
ومعايير تسكين المؤهالت وربط نتاجات التعلم للبرامج األكاديمية مع نتاجات المواد الدراسية وإعداد
مصفوفة نتاجات التعلم على مستوى اإلطار الوطني والبرامج األكاديمية والمواد الدراسية.
ويُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن مجموعة من الزيارات التي قامت بها هيئة االعتماد لعدد من
الجامعات األردنية للوقوف على معايير التسكين ونماذجه ومؤشراته ضمن متطلبات اإلطار الوطني
األردني للمؤهالت.
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"تنﻤية اﺧدمة الﻤجتﻤع" في "األردنية" يكثف من محاﺿراته التولعوية االتثقيفية للطلﺒة
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ)  -أقام مركز تنمية وخدمة المجتمع عددًا من المحاضرات التوعوية
والتثقيفية للطلبة ،سعيا لبناء قدراتهم علميًا وعمليًا وصقل شخصياتهم ،وذلك انسجا ًما مع دور
الجامعة لتكون منبرًا ثقافيًا تنويريًا.
ومن بين المحاضرات ،فقد نظم المركز محاضرة بعنوان "سوق ذاتك في سوق العمل"؛ قدمها
الدكتور رامي الدويري من كلية األعمال في الجامعة األردنية ،تحدث فيها عن كيفية تسويق ذاتك في
سوق العمل ،وعن أهمية استعداد الطلبة الخريجين وتوفر المهارات والممارسات الالزمة إلعداد
السيرة الذاتية وما تحتويه من معلومات ،وإجراء المقابالت المهنية بثقة وجدارة ،كل ذلك في سبيل
تعزيز الجانب الشخصي لديهم وتطوير مهاراتهم العملية ما يسهم في ازدياد فرص حصولهم على
الوظيفة.
كما نظم المركز محاضرة للدكتور إبراهيم العدرة من كلية اآلداب بعنوان "مهارات إدارة الوقت
للطالب الجامعي" أشار فيها إلى أن الوقت يُعتبر العامل األهم واالكثر فعالية في حياة الجميع ،خاصة
على صعيدي التحصيل العلمي والعملي ،مؤكدًا أن مهارة إدارة الوقت تُع ُّد المؤشر األساسي المؤدي
للنتائج المرغوبة والمرجُوة.
وعقد المركز كذلك محاضرة بعنوان "الصحة النفسية في العالقات الجامعية" قدمها المستشار
األسري الدكتور خليل الزيود ،تحدث فيها عن الصحة النفسية في العالقات الجامعية ،وما يمكن أن
يصادف الطلبة من عثرات وكيفية تجنبها والوصول إلى األهداف المخطط لها ،وكيفية اكتشاف
الطلبة إلبداعاتهم وقدراتهم ،وطرق الوصول إلى الحلول الناجعة ألي مشكلة قد تعتري أحدهم.
كما أقام المركز محاضرة للدكتورة التركية باغدا غول ،تحدثت فيها عن مظاهر الحياة االجتماعية
والثقافية والسياسية والعلمية واأللعاب القديمة واألزياء والفن والمسرح في الجمهورية التركية.
كما سي َر المركز محاضرة لطلبة الجامعة بعنوان "فن الحوار" ألقتها وجاهيًا وعبر وسيلة االتصال
المرئي" زووم" الدكتورة إسالم الشوابكة ،تحدثت فيها عن فن الحوار وقدرته على إنتاج أفكار جديدة
في عقل المتحدث ،مشيرةً إلى أهمية نشر ثقافة الحوار وترسيخ نقاش عقالني بعيدًا عن العنف
والمشاحنات.
ونظم المركز كذلك محاضرة بعنوان "فرق لتفرق" ،قدمها مدرب القيادة والتنمية البشرية حسام
فاخوري ،الذي دعا الطلبة لمحاربة األفكار السلبية واألنماط السوداوية الهدامة ،ناصحًا بتغيير طريقة
التفكير ووضع بصمة إيجابية خاصة بكل إنسان.
الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإللعما االعمااا العامة
هاتف  )263-6( 3533535 – 3533555فاكس )263-6( 3555036 :عمأن  44203األردن
6) 5300426 Amman 11942 Jordan- 5355028 Fax: (962-6) 5355000 -Tel: (962
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
QF-DMPR-02.01

| P a g e 43

كما أكد فاخوري على أهمية تحفيز الشباب ليصنعوا فارقًا في حياتهم الشخصية ما بإمكانه مساعدتهم
على الخروج من األفكار المثبطة للعزائم وحثهم على التغيير اإليجابي وصناعة حياة سعيدة
بالمحصلة.
ونظم المركز أيضًا محاضرة للدكتور يوسف العبد الالت مدير البرنامج الوطني لربط الصناعة
باألكاديميا "دكتور لكل مصنع" ،جاءت بعنوان "التخصصات والوظائف الجديدة في سوق العمل"،
دعا فيها لتحفيز الشباب على اإلبداع واالبتكار والريادة في األعمال دع ًما لالقتصاد الوطني وعمل
شراكات مع المؤسسات ذات العالقة للنهوض بطلبتنا ليتركوا بصمة واضحة في مجتمعاتهم.
وقال العبد الالت في هذا الصدد ،إن برنامج "دكتور لكل مصنع" يقوم على دعم البحث العلمي
حيح إلى التغيير الشامل ،حيث يتخذ البحث العلمي التطبيقي موقعًا
التطبيقي باعتباره
المدخل الص َ
َ
محوريًا ومؤثرًا في جميع المجاالت؛ إذ إنه وسيلة لتوليد المعرفة وتحديثها وتسخيرها في إنتاج السلع
والخدمات التي تكفل القوة والنفوذ لالقتصاد الوطني.
يُشار إلى أن المركز يعم ُد إلى تنظيم عد ٍد آخر من المحاضرات والندوات والحمالت البيئية في قادم
األيام.
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أخبار األردنية /المملكة

فريق طمابي من "األردنية" يُصﻤم رابو ايُحرز مراكز متقدمة في مسابقة السومو رابو
الوطنية
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكايد – أحرز فريق من كليتي الهندسة والملك عبدهللا الثاني
لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة األردنية مراكز متقدمة على مستوى الجامعات في المسابقة
الوطنية األولى للسومو روبوت التي أقيمت في جامعة الحسين التقنية ،بمشاركة أكثر من  23فريقا
من مختلف الجامعات والمدار والمعاهد األردنية.
وحصل الفريق الطالبي المكون من أربعة طالب هم (أحمد قطيش وعلي الرياحي وعبد الرحمن اللبد
ومحمد أبو العد ) على المركز الخامس في المرحلة النهائية بعد تخطيهم  43جولة شارك فيها ما
يقارب  555طالب ،بجهود فردية في عملية تصميم الروبوت وتمويل فردي بسيط لتطويره على
حسابهم الخاص ليخوضوا التحدي ويواجهوا روبوتات فاق تصميمها  3555دينار.
وبحسب الفريق ،فإن لالستراتيجية التي اتخذها الطلبة خالل تصميمهم الروبوت األثر األكبر بتأهلهم
للمراتب األولى واحرازهم هذا التقدم ،إلى جانب العوامل األخرى للروبوت كالبرمجية والميكانيكية
والفيزيائية؛ هذا وقدم الفريق شكره للدكتور محمد مشاقبة من قسم الميكاترونيكس لتشجعيه ودعمه
لهم في المراحل النهائية.
وإن الجامعة األردنية تحرص ضمن استراتيجيتها على ضرورة توفير كل الدعم لمشاركة طلبتها في
مثل هذه المسابقات الوطنية والعالمية المهمة وغيرها؛ سيما تلك التي تُركز على األفكار اإلبداعية
واالبتكارية وتوظف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي والبرمجيات الحديثة في مشاريع علمية تطبق
على أرض الواقع ،وهو أمر يُسهم بتعزيز سمعة الجامعة واألردن في مجال تكنولوجيا الروبوتات
الذكية.
وتجدر اإلشارة إلى أن مسابقة السومو هي عبارة عن مصارعة حرة بين روبوتيْن ،إذا خرج أحدهما
من الحد األسود لمنصة المصارعة يعتبر خاسراً واآلخر هو الفائز ،حيث يتقاتل االثنان حتى يتغلب
أحدهما على اآلخر ويُخرجه من الحلبة.
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الرأي  /السبيل /

الرزاز يلتقي طلﺒة الدراسا العليا في الجامعة األردنية
أكد رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز ،أهمية استلهام الدرو والعبر والمضي قدما ،وتقييم
األوضاع ومراجعتها بين حين وآخر ،ألن الحلول الناجعة هي التي تستند إلى التشاركية الحقيقية.
وقال إن هناك فرقا بين التطبيق النظري والعملي ألي فكرة ناجحة ،غير أن األخير أحيانا ما يصطدم
بواقع يتطلب توزانات عديدة تستدعي الخيارات الفضلى والمتاحة.
جاء ذلك خالل لقاء جمع الدكتور الرزاز اليوم االثنين ،بعدد من طلبة الدراسات العليا في الجامعة
األردنية في تخصصات العالقات الدولية والعلوم السياسية .وعرض الدكتور الرزاز في اليوم األول
بعنوان "دراسة حالة الضمان االجتماعي" استنادا إلى تجربته في إدارة مؤسسة اللضمان االجتماعي
في الفترة من  3556الى  ،3545فيما سيتناول خالل اليومين المقبلين تجربته وزيرا للتربية والتعليم
ثم رئيسا للوزراء.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الجامعة مع مسؤولين سابقين ،الطالع طلبتها على
ت جاربهم والتحديات التي واجهتهم ،بهدف االستفادة منها والوقوف على كيفية إدارة بعض الملفات
الحيوية.
وأكد الدكتور الرزاز أن األردن كان سباقا في إقرار تشريعات للضمان االجتماعي ،ولم تكن
التشريعات األولية مبنية على خطة طويلة األمد تأخذ بالحسبان المخاطر المحتملة.
وأشار إلى دراسة لمنظمة العمل الدولية عام  ،3556دقت ناقو الخطر آنذاك ،ما جعل إدارة
المؤسسة أمام خيارين؛ إما ترحيل المشكلة والواقع كما هو وبصمت ،وإما المبادرة واقتراح حلول
ناجعة ،فتم الذهاب للخيار الثاني.
وبين الدكتور الرزاز أن الحلول عندما تكون جمعية وتراعي مصلحة األغلبية في حال تعديل أي
قانون ،واطالق حوارات صادقة وشفافة بشأنها مغ القطاع الخاص والنقابات العمالية والمواطنين
بشكل مباشر ،فإن االستجابة والقبول الشعبي لهذه الحلول والقرارات كبيرة وهو ما حدث بالفعل.
وأوضح أن المؤسسة أدارت في حينه حوارا معمقا مع مختلف فئات المجتمع ،واستمعنا القتراحات
من مختلف المواطنين ،ما ساعدعلى اتخاذ القرار السليم الذي يصب في المصلحة العامة.
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ولفت إلى إقرار تأمين التعطل عن العمل؛ كنظرة استراتيجية مستقبلية ،معتبرا أنه لوال موجودات هذا
البند التأميني؛ لما تمكنت مؤسسة الضمان االجتماعي خالل جائحة كورونا من صرف مبلغ تجاوز
 355مليون دينار استفاد منه  4.3مليون شخص دون المسا بحقوق المشتركين ،والتعدي على
أموال الضمان.
واعتبر الدكتور الرزاز ،أن التأخر بعالج المشاكل والتعامل معها ،يؤدي إلى تراكمها وتعميق أثرها
السلبي ،مؤكدا أهمية وجود خطط عابرة للحكومات وضمان تراكم الخبرات واإلنجازات كذلك.
وأوضح أن أي عملية إصالحية ستواجه عقبات ومعيقات ،ولن تكون طريقا معبدة وواضحة وسهلة،
كما أن تصميم أي إدارة على إجراء اإلصالحات بعد حوار حقيقي مع مختلف األطراف ،وقدرتها
على التفاعل والمرونة وإعادة ترتيب األولويات سيجعل اإلصالح ممكنا وتراكميا.
وقال إن المؤسسات المتعلمة ،هي التي تتعلم من تجاربها وأخطائها ،وتراكم خبراتها ،اعتمادا على
اإلفصاح الدائم والتواصل المستمر مع أصحاب العالقة ،وهي التي تخضع للمساءلة لتتمكن من
تصحيح أخطائها والتعلم من التجارب السابقة.
وشدد على ضرورة تشخيص الخلل بشكل سليم ودقيق قبل اتخاذ اي قرار ،بعد دراسة أبعاده القانونية
واالجتماعية واالقتصادية في حال تطبيقه ،واعتماد آليات عقلنة المدخالت باإلضافة إلى أنسنه
المخرجات.
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عمون  /مدار الساعة

يو لعلﻤي تثقيفي في مستشفى الجامعة األردنية
نظم مستشفى الجامعة األردنية ممثالً بمركز القلب وشعبة الصيدلة السريرية ،اليوم االثنين ،يوما ً
علميا ً لمرض قصور عضلة القلب تزامنا ً مع االحتفال باليوم العالمي له والذي يُصادف  55أيار من
كل عام ،ويهدف إلى رفع الوعي لدى النا بهذا المرض وتخفيف اإلصابة بأمراض القلب والتشجيع
على االلتزام بأنماط الحياة الصحية.
وتضمنت فعاليات اليوم العلمي محاضرة تثقيفية عن مرض قصور عضلة القلب ،قدمها استشاري
أول أمراض القلب والشرايين األستاذ الدكتور أكرم الصالح ،تناول خاللها شرحا ً ُمبسطا ً عن كيفية
عمل القلب الطبيعي والذي ال يزيد وزنه عن  035غم ،متطرقا ً إلى وصف مرض قصور عضلة
القلب بأنه حالة ُمزمنة قد تبقى مع اإلنسان مدى العمر يؤدي إلى عدم القُدرة على ضخ الكمية الكافية
من الدم إلى أعضاء الجسم لتلبية حاجته لكن ال يعني أن القلب سيتوقف عن العمل بأي لحظة بل أنه
ال يعمل كما ينبغيُ ،مشيراً إلى أن ما نسبته ( )%35من النا معرضين لإلصابة به بعد عمر الــ
( )05عاماً ،وأن الحاالت التي تستدعي الدخول إلى المستشفيات لتلقي العالج للمرضى ما فوق عمر
الـــ ( )63سنة تصل نسبتهم إلى ( ،)%45-%6األمر الذي يُشكل عبئا ً كبيراً على ُمقدمي الرعاية
الصحية وأنظمتها باعتباره ُمشكلة صحية عمومية ُمتنامية.
واستعرض الصالح ،أسباب اإلصابة بهذا المرض والذي يُعد األكثر انتشاراً مع تق ُّدم العمر ،أنواعه،
تصنيفاته ،أهم األعراض ال ُمصاحبة له ،وكيفية تشخيصه وعالجه ،باإلضافة إلى أهمية تغيير النظام
المعيشي واتباع نظام حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة على الوزن المناسب.
من جانبها ،تحدثت رئيس شعبة الصيدلة السريرية الدكتورة إيمان مساد ،حول األدوية ال ُمستخدمة
لعالج قُصور عضلة القلب ،وأهميتها التي تك ُمن في ال ُمحافظة على عدم تدهور صحة عضلة القلب
والحد من زيادة دخوالت المرضى للمستشفيات والعمل قدر اإلمكان على إطالة مدة الحياةُ ،مشددةً
على ضرورة تقيُّد المرضى بعدد من التعليمات وأهمها عدم االمتناع عن تناول أي دواء ألي سبب
دون إبالغ الطبيب المعنيُ ،مراقبة فعالية العالج واالستجابة له باإلضافة إلى ضرورة ُمراجعة
األدوية في كل مرة يتم صرف العالج فيها ،مؤكدةً على عدم تكديس األدوية األمر الذي يزيد من
نسبة السمية في الجسم.
وأضافت مساد ،بأن طالب الصيدلة السريرية في الجامعة األردنية يعملون على تعليم المرضى
مراجعي عيادات القلب ،حول االستخدام السليم لألدوية والعالجات ،باعتبار أن تعليم المرضى من
أهم وظائف ُمقدمي الرعاية الصحية فال يجب أن يتردد أي مريض بطلب المشورة والنصيحة.
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وتخلل اليوم العلمي ،طاوالت تثقيفية ُوزعت في مركز القلب والعيادة قدمت ُكتيبات حول نصائح
وإرشادات للتعايش مع قصور القلب ،تصلُّب الشرايين التاجية ،ارتفاع ضغط الدم ،وغيرها من
البروشورات التوعوية والتي قدمها طالب الصيدلة السريرية في كلية الصيدلة في الجامعة األردنية
باإلضافة إلى كادر العيادة.
وعبر مدير عام مستشفى الجامعة األردنية األستاذ الدكتور جمال ملحم ،عن فخره واعتزازه بالعاملين
وتطور مستمر ،وسبا ٌ
ق نحو
في مركز القلب في المستشفى ،مؤكداً بأن ال ُمستشفى سيبقى في تقُّدم
ُّ
ت طبي ٍة ُمتميزة بفضل جهود الخيرين العاملين فيه والحريصين على ِرفعة
الريادة في تقديم خدما ٍ
مكانتِ ِه الطبية بين باقي ال ُمستشفيات المحلية واإلقليمية وحتى العالمية.
وحضر فعاليات اليوم العلمي نائبي المدير العام للشؤون الطبية األستاذ الدكتور نادر البصول
ٌ
ولفيف من موظفي
وللشؤون اإلدارية األستاذ الدكتور محمود المصطفى وعدد من أطباء القلب،
ال ُمستشفى من كافة الدوائر وطالب الصيدلة السريرية في الجامعة األردنية ،باإلضافة إلى ممثلين عن
شركة نوفارتس ( )Novartisالداعمة للفعالية ،وعد ٍد من المرضى مراجعي عيادات القلب في
المستشفى.
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المقر

حاﺿنة  The Tankتشارك في فعالية “شارع األلعﻤال” في الجامعة األردنية افي ملتقى اإلبداع
االريادة الثالث في “فيمادلفيا”
في إطار جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على ريادة األعمال،وأهميتها في دعم االقتصاد الوطني،
شاركت حاضنة أمنية لريادة األعمال  The Tankفي فعالية ” شارع األعمال” التي أقيمت في
الجامعة األردنية يوم األحد  /33أيار .3533 /
وشاركت  The Tankفي الفعالية بخيمة تعريفية ”  ” Boothأجاب فيه فريق من الحاضنة على
أبرز أسئلة واستفسارات طلبة الجامعة من مختلف التخصصات حول عمل الحاضنة ،وخدماتها
المتكاملة والفرص التي توفرها لرواد األعمال لتسويق مشاريعهم من خالل تشبيكهم مع مستثمرين
محليين ودوليين.
واستعرض رواد األعمال وأصحاب الشركات الناشئة المستفيدة من  The Tankالتي شاركت في
هذه الفعالية ،وأبرزها  Scholascopeو  YallaInو  Jothingsو  Math Achieversو
 Codyyو  Saleem Appتجاربهم وكيفية حصولهم على اإللهام ،وحرصوا على تشجيع الحضور
من طلبة الجامعة على أن يتبنوا األفكار الفريدة والمبتكرة والمبدعة ليتسنى لهم تحويلها إلى مشاريع
قائمة وذات جدوى اقتصادية.
من جانب آخر  ،شاركت حاضنة  The Tankفي ملتقى اإلبداع والريادة الثالث الذي نظمه مركز
اإلبداع والحاضنات في جامعة فيالدلفيا األربعاء الماضي  33أيار ،وذلك بهدف زيادة مستوياتالوعي
لدى طالب الجامعة حول ريادة األعمال واالبتكار ،إلى جانب الترويج لخدمات الحاضنة أمام
المستفيدين المحتملين  ،وإتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة المحتضنة للتواصل والترويج
لخدماتها.
وأوضح فريق الحاضنة أبرز خدمات االحتضان التي تقدمها  The Tankللشركات الناشئة ،سواء
على الصعيد التسويقي أو االستشاري أو اإلداري أو القانوني ،إلى جانب ذلك عرضت شركتان
ناشئتان ( Jothingsو  ، )Scholascopeالخدمات التي تقدمها في السوق األردني.
وشددت مسؤولة ريادة األعمال واالبتكار في الحاضنة ،نور أبو جبارة على الدور الحيوي والرئيسي
الذي تضطلع به حاضنة  The Tankفي االرتقاء بقطاع ريادة األعمال في المملكة ،وتمكين
الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع المبتكرة من خالل تقديم خدمات احتضان متكاملة تالئم
تخصصات مشاريعهم .
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وبينت أبو جبارة ،أن الحاضنة عملت على مساعدة الكثير من أصحاب الشركات الناشئة المستفيدين
من خدماتها على إدامة أعمالهم وتطويرها والتوسع فيها من خالل مساعدتهم على حضور المنتديات
والمؤتمرات الدولية ذات العالقة بريادة األعمال ،وإتاحة الفرصة أمامهم للتشبييك مع رجال أعمال
ومستثمرين من مختلف دول العالم ،الفتة إلى أهمية ريادة األعمال في المساهمة في تحقيق التنمية
المستدامة والشاملة من خالل توفيرها فرص عمل للشباب وتخفيض نسب البطالة في المملكة.
تجدر اإلشارة إلى أن حاضنة أمنية لريادة األعمال The Tankتعتبر أولى حاضنات األعمال التي
توفر خدمات احتضان متكاملة وحقيقية ،تقوم على رؤية مؤسسية شاملة تدعمها أمنيةلتوفير خدمات
ذات قيمة مضافة عالية تشمل الدعم المالي ،والدعم الفني والتقني لرياديي األعمال والشركات
الناشئة ،بهدف تنفيذ أفكارها وتحويلها الى أرض الواقع شركات ومشاريع متطورة ومدرة للدخل
وموفرة لفرص العمل .كما وتوفر  The Tankخدمات اإلرشاد المهني الفضلى لتوسيع قاعدة
العمالء والتسويق والتشبيك ،وعقد الورش ودورات التدريب النوعية ،واستضافة مؤتمرات وندوات
متخصصة لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية واإلبداعية ،وتوفير مساحات مكتبية
مخصصة في الحاضنة ،واتاحة فرص واسعة للمشاركة في المعارض والمؤتمرات العالمية لفتح
خيارات التشبيك الدولي.
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السبيل  /الدستور

بحث التعاان بين "اليرموك" االجامعا اإلماراتية
بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسالم مساد خالل لقائه بمكتبه ،اليوم الثالثاء ،ملحق التعليم
وعلوم التكنولوجيا بسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى األردن الدكتور عمار المعال والوفد
المرافق ،سبل تعزيز التعاون العلمي واألكاديمي بين اليرموك ومختلف الجامعات اإلماراتية.
وأكد مساد حرص جامعة اليرموك وسعيها الدؤوب نحو التطوير والتحديث الشامل في البرامج
األكاديمية التي تطرحها بما يلبي طموحات الشباب األردني والعربي على حد سواء ،ويتواءم مع
متطلبات سوق العمل والتغيرات التي يشهدها في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر.
وأشار إلى أن الجامعة تولي الطلبة الوافدين الدارسين فيها جل عنايتها ورعايتها ،وتحرص على
إشراكهم في األنشطة والفعاليات الطالبية والثقافية بما يعزز التبادل الثقافي والحضاري بين الطلبة،
معربا عن استعداد الجامعة الستقبال المزيد من الطلبة اإلماراتيين.
وأشاد المعال ،من جهته ،بالمستوى المتميز لجامعة اليرموك وحرص وزارة التربية والتعليم
اإلماراتية على فتح آفاق جديدة للتعاون بينها وبين الجامعات االماراتية في مجال إنشاء البرامج
األكاديمية والمهنية المشتركة ،وتبادل الخبرات والزيارات العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
ونوه إلى حرص مكتب ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا اإلماراتية في عمان على اإلطالع على كل
ما هو جديد من تخصصات وبرامج علمية وأكاديمية في الجامعات األردنية ،بما يسهم في تفعيل
دوره في تعزيز عالقات التعاون بين الجامعات األردنية ككل والجامعات اإلماراتية ،وإمكانية زيادة
أعداد الطلبة اإلماراتيين الدارسين في األردن.
وقدم نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية الدكتور موفق العموش إيجازا حول الكليات التي
تحتضنها جامعة اليرموك والتخصصات المتميزة والفريدة التي تطرحها لمختلف الدرجات العلمية.
وزار الوفد اإلماراتي حاضنات األعمال في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية ،وقسم اللغات
السامية والشرقية في كلية اآلداب بالجامعة.
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الغد

“حالة الﺒماد” :تراجع دار مجالس أمناء الجامعا اﺧلل في تشكيلها

تنتهي قريبا ،المدة القانونية لمجالس أمناء الجامعات الرسمية الـ ،45إذ صدرت اإلرادة الملكية
السامية بتشكيلها اعتبارا من الثالث من حزيران (يونيو)  3545لـ 0سنوات ،وسط توقعات بتغييرات
واسعة على رؤساء مجالسها ،في وقت تطرق فيه تقرير حالة البالد  ،3534الى تراجع دورها
والخلل في تشكيلها.
وتطرق “حالة البالد” ،الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي في باب “الحوكمة
واالستقاللية” ،إلى ما أشار إليه جاللة الملك عبدهللا الثاني خالل لقاءاته برؤساء الجامعات ألهمية
استقاللها وزيادة صالحيات مجالس أمنائها ،مؤكدا دعمه لتحقيق استقالليتها ،وتشجيع البحث العلمي
وتحسين مخرجاته فيها.
وبحسب التقرير ،فإنه ومع اإلشارة لموضوع الحوكمة واإلدارة الجامعية في كثير من السياسات
و اإلستراتيجيات واالقتراحات ،وصدور قرارات حكومية بشأنها ،لكنها ما تزال تراوح مكانها ،بل
شهدت تراجعا في دورها بمجالس األمناء من حيث الصالحيات وآلية تنفيذ توجيهاتها“ ،فال يوجد
مراقبة حقيقية أو تقييم مهني لرؤساء الجامعات ،ولم يشهد لها بقرارات ذات انعكا محسو على
الجامعة ،بل إن آلية اختيار أعضاء هذه المجالس ،كان لها دور كبير في تفريغها من مهامها
األساسية ،الرامية إلى نهضتها وتقدمها”.
وأضاف التقرير أن الجامعات الرسمية من حيث االستقاللية ،تأرجحت بين التدخل الحكومي تارة
وعدم تدخله تارة أخرى ،معتبرا أن مجالس األمناء أصبحت بال كفاءة ،وال تمار صالحياتها
المطلوبة ،وال تؤدي دورها بمراقبة أداء رئيس الجامعة ومتابعته ،والتي باتت أقرب ما يكون
للمجاملة.
ويرى التقرير ،إن التغيير المستمر في آلية اختيار رؤساء الجامعات ومعاييرها ،أفضى الختيار
قيادات بكفاءات ال تتناسب مع مسؤوليات موقع رئيس الجامعة ،وما يجب أن يتمتع به من مهارات
اإلدارة “ ،وبالتالي فإن اختيار رئيس الجامعة لفريقه تتم من المنظور نفسه ،وال تتوافق مع المهام
المنوطة به ،فكانت الشروط واآلليات الختيار رئاسة الجامعة ونوابها وعمدائها غير واضحة المعالم،
ويغلب عليها الطابع االرتجالي “ ،لذلك ،فإن سوء اختيار اإلدارة يزيد من التبعات واألعباء على
الجامعات”.
ويرتب ذلك أيضا ،بأن تتصف البرامج والخطط اإلستراتيجية التي يضعها رئيس الجامعة ،والعميد
بعدم االستدامة لسابقاتها ،إذ تنتهي بتغير الرئيس ،لتبدأ الجامعات عهدا جديدا من البرامج والخطط مع
كل رئيس وعميد لكل منها.
وبين التقرير ،أن معظمهم غير مدرب على وضع اإلستراتيجيات والخطط التنفيذية ،أو لم يمار
اإلدارة الجامعية المهنية ،فـ”الجوانب االكاديمية قد ال تفي بالغرض ،وهذه القيادات بحاجة لمواصفات
شخصية ،منها :القيادية ،ورزانة الفكر ،والقبول من مجتمع الجامعة ،والمهنية في اإلبداع ،والقيادة،
والقدرة على جمع األطراف حوله ،وبالتالي فإن الحاجة ملحة إلعداد قيادات أكاديمية وتأهيلها مهنيا”.
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وفي هذا السياق ،نفذت وزارة التعليم العالي في عام  ،3545مشروعا مميزا بدعم بريطاني ،هدفه
إعداد القيادات بما يوائم العصر والمستجدات في االدارة ،وكان ناجحا بالمحتوى واالسلوب ،لكن هذا
المشروع طبق على عدد محدود من األكاديميين ،وانتهى تأثيره بانتهاء المشروع.
وأشار إلى تعديل نظام تعيين رؤساء الجامعات عام  ،3545ليسمح لمجلس األمناء بالمفاضلة بين
المترشحين لرئاسة الجامعة ،وتقديم أسماء  5مترشحين لمجلس التعليم العالي الختيار واحد منهم ،ثم
عدل على النظام ،ما همش دور مجلس األمناء ،وأعطى مطلق الصالحية لمجلس التعليم العالي
بتعيين رؤساء الجامعات الحكومية ،بدون تنسيب من مجلس األمناء.
ونسب مجلس التعليم العالي ،لرئاسة الوزراء في الثامن عشر من آذار (مار ) العام الماضي ،نظام
تعيين رؤساء الجامعات الرسمية ،ووفقه ،يشكل مجلس األمناء لجنة بحث واستقطاب ،تتولى اقتراح
مترشحين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى لجنة االختيار والمفاضلة التي تقوم بدراسة هذه الترشيحات
وإجراء المقابالت ،ثم يرفع كشفا تفاضليا إلى المجلس الذي يدعو بدوره أعلى ثالثة مترشحين ،وفق
الدرجات ،ليقدم كل منهم رؤيته في محور يحدده المجلس ،ثم يصوت الختيار المترشح المناسب ،لكن
هذا النظام المقترح لم ير النور لآلن ،وإن كان يؤمل بأن يشكل خطوة على طريق اإلصالح اإلداري
للجامعات.
ورأى التقرير أن اإلصالح اإلداري في التعليم العالي ،يبدأ بتوفير شروط عادلة لالختيار ،مثل تكافؤ
الفرص والشفافية والتنافسية“ ،فقد أدى الوضع الحالي لخلق بيئة غير صحية بين أعضاء هيئة
التدريس ،ما زاد االحباط من إمكانية حصولهم على تساوي الفرص والتميز ،وأثر سلبا على االبداع
واالبتكار ،وحدا بكثير من أعضاء الهيئة التدريسية للبحث عن فرص خارج القطاع العام أو خارج
األردن لتحقيق ذواتهم”.
ولفت الى أنه ومع أن المجلس مسؤول عن إدارة قطاع التعليم العالي ،لكن ال يوجد له مرجعية
استراتيجية خاصة به ،باستثناء ما ورد في االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية (،)3533 –3546
إذ أنه أثناء جائحة كورونا ،اتسم عمل المجلس برد الفعل خالل أحداث الجائحة ،تحت مظلة أوامر
الدفاع وبالغاته.
واشار الى انه ،لم تكن لدى المجلس خطة طوارئ وأزمات ،ليعود إليها في تعامله مع األزمات ،ما
شكل إرباكا كبيرا في بداية الجائحة.
وتطرق التقرير الى انه وبناء على قرار المجلس ،نسب إلى مجلس الوزراء بنظام تقييم القيادات
األكاديمية ومساءلتها في مؤسسات التعليم العالي لعام  ،3534استجابة للسياسات الواردة في
االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية ،لتحفيز الجامعات لالسهام بتحقيق االهداف الوطنية
االقتصادية واالجتماعية ،عبر تعزيز الحاكمية في التعليم العالي ،ومنح الجامعات مساحة أكبر من
االستقاللية.
وتقيم مسودة النظام رئيس الجامعة ومساءلته سنويا عبر مجلس االمناء ،وفقا لمعايير االعتمادية،
وضمان الجودة العالمية ،والتدريس ،وإدماج التعليم اإللكتروني ،والبحث العلمي ،وإدارة الموارد
البشرية ،وإدارة الموارد المالية ،والبيئة الجامعية ،وخدمة المجتمع ،والحوكمة ،وأي معايير أخرى
يراها المجلس مناسبة.
ثم ترفع نتائج التقييم للمجلس ،التخاذ االجراءات وفق ما يراه مناسبا ،لكن هذا غير مطبق على الواقع
من حيث التنفيذ ،وال يوجد دور مهم لمجلس األمناء في هذا اإلطار فقد أعفي  3رؤساء جامعات
حكومية وآخر الحقا ،دون الرجوع إلى مجالس األمناء.
ومن ناحية أخرى ،ومع أن مجلس الجامعة يأتي في المرتبة الثانية بعد مجلس االمناء وقبل مجلس
العمداء من حيث الحاكمية ،لكنه ،وهو الوحيد الذي ينتخب بعض أعضائه ،لم يحظ بتعظيم دوره،
بخاصة مع وجود أعضاء يعينهم رئيس الجامعة ،لذلك همش وفرغ من محتواه ،وال ينعقد إال مرة أو
مرتين في الفصل الواحد.
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كما أن رئاسة الجامعة ،ومجالس الحاكمية في بعض الجامعات الخاصة ،تعاني من سيطرة مالكي
الجامعات ،بل إن بعض رؤساء الجامعات الخاصة ،يعامل بوصفه موظفا أكثر من كونه قياديا ،ما
يستدعي مزيدا من التحليل والتدقيق بما يتوافق مع قانون الجامعات األردنية في نواح كثيرة.
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