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أخبار الجامعة
الغد ص ١٤

٢٠١٣/٥/٢٦

األحد

األميرة وجدان تشھد النتاج األول لطلبة التصميم الداخلي في "األردنية"
شھدت سمو األميرة وجدان الھاشمي
النتاج األول لطلبة التصميم الداخلي في
كلية الفنون والتصميم في الجامعة
األردنية ،على ھامش إزاحتھا الستار
عن الثمثال الذي أھداه الفنان اللبناني
حسين الماضي للكلية.
تميز
عن
سموھا
وعبرت
األعمااللمعروضة ،مبشرة بإمكانية
رؤيتھا مستقبال في معارض على
مستويات أوسع مما يسھم في رفعتھا
ورفع ذائقة الفنان األردني في مجاالت
الفنون المختلفة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة ان الجامعة تحرص منذ تأسيسھا لكلية الفنون
والتصميم على تخريج جيل من الطلبة مزودين بالمھارات والمعلومات ،ومؤھلين للمنافسة في حقول
الفن المتنوعة على مستوى متقدم ،منوھا الى طموحھا بأن تكون عند حسن ظن كل طالب التحق فيھا،
بتحقيق أھدافه المرجوة من خالل البرامج المدروسة التي تصقل قدرات الطلبة الشخصية والفنية
وتنميھا ،وتكسبھم طرق التفكير النقدي ،وتربطھم بالبعد التاريخي للفنون.
بدوره أشار عميد كلية الفنون والتصميم الدكتور كرام النمري الى ان الكلية تسعى الى إحياء الفنون،
وخلق بيئة تتميز بالتنوع واإلبداع ،وتحفيز العملية اإلبداعية ،التي تعد عامالً مكمالً للحياة الفكرية
والثقافية في األردن ،موضحا ان عروض اليوم شملت مجاالت الرسم والتخطيط الى جانب العرض
األول لطلبة التصميم الداخلي.
وتحدثت مدرسة التصميم الداخلي شيرين طبلت عن المعرض األول لنتاج طلبتھا الذي اشتمل على
مجسمات ھندسية لمباني سكنية وأثاث منزلي ،وأخرى مستوحاة من الطبيعة ومرسومة على
الكرتون.
وأبدى منسق معرض التصميم الداخلي معتصم الكرابلية افتخاره بحجم النتاج الذي قدمه طلبة قسم
الفنون البصرية ،مشيرا الى اھتمام الكلية بإنجاز الطلبة والسعي دوما الى ابرازه امام الجھات المعنية
في المجتمع المحلي وادارة الجامعة.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الرأي ص  -٣أخبار األردنية

٢٠١٣/٥/٢٤

الجمعة

في حديثه مع ممثلي وسائل االعالم في العقبة  ...الضمور يستعرض واقع فرع
األردنية في المدينة

أعلن نائب رئيس الجامعة األردنية
لشؤون الكليات اإلنسانية رئيس فرع
العقبة الدكتور ھاني الضمور عن
إطالق الفرع لبرامج جديدة لنيل درجة
الماجستير والدبلوم في عدد من
التخصصات وان الجامعة تسعى إلى
تعزيز عالقتھا مع مؤسسات المجتمع
المدني في محافظة العقبة ومع المشاريع
االستثمارية بمختلف درجاتھا في
المنطقة الخاصة لتحقيق المنفعة المبتغاة
من وراء افتتاح ھذا الصرح الحضاري
العريق في العقبة.
وبين د .الضمور خالل حديث لممثلي وسائل اإلعالم في العقبة أمس بحضور نائب رئيس فرع
العقبة الدكتور احمد أبو ھالل أن الجامعة تستعد حاليا لحفل تخريج الفوج األول من طلبتھا الشھر
القادم مشيرا إلى الصعوبات الكبيرة التي شھدھا الفرع منذ تأسيسه والتحديات التي يواجھھا اليوم من
اجل مواصلة مسيرته وإيصال الرسالة التي وجد من اجلھا كأحد أھم العناصر المعززة لمنظومة
جذب االستثمار إلى منطقة العقبة االقتصادية الخاصة واالنسجام أھدافھا.
وكشف د .الضمور بان عدم توفر السكن الطالبي بخاصة للطالبات ومعه وبعض التحديات االخرى
شكل سببا رئيسا في خسارة الجامعة نحو  % ٥٠من الطلبة المرشحين للقبول وبالتاي شكل عبئا
ماليا مضافا إليه تراجع نسب النمو االقتصادي بشكل عام والعجز المالي للجامعة إالم وعدم تلقي
الفرع للدعم الذي وعدت به ألسباب قد تكون مبررة مما اثر سلبا على توسع الجامعة وقدرتھا على
تنفيذ المخطط الشمولي حيث كانت التوقعات تشير إلى قبول  ٨الف طالب خالل السنوات الخمس
األول بينما تحتضن الجامعة اليوم نحو  ١٨٠٠طالب فقط.
وأضاف إن ھدف الجامعة ليس ربحيا على اإلطالق ولن يكون ،ولكننا نقف اليوم لنراجع خمس
سنوات قد مضت لنقيم التجربة ونقف على مواطن الصواب والخلل التي رافقت مسيرة الفرع نتيجة
لتغيير القيادات اإلدارية واألكاديمية وحول موضوع استمرارية الجامعة وما يثار حول مستقبلھا من
أحاديث شعبية ونيابية أجاب الدكتور الضمور بان اسم األردنية في العقبة له دالالت ومعاني كبيرة
جدا يحمل معه زخم وعراقة األردنية إالم إال أن أوضاع التعليم العالي في العقبة ووجود فرع لجامعة
البلقاء وھو يعاني ما نعانيه أدى إلى بروز دعوات ووجود أكثر من سيناريو للوصول إلى حل منطقي
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يرفع من سوية التعليم العالي ويعظم من قدرات الجامعة وبالتالي فان بقاء جامعة في العقبة ھو أمر
مؤكد وال رجعة فيه ولكن على يكون صرح علمي قادر على استقطاب أعضاء ھيئة تدريس بقوة
وتوفير مزايا وخدمات ومرافق تحفز الطلبة إلى التوجه إلى العقبة باعتبارھا مدينة سياحية وتعليمية
أي سنعمل على إنعاش قطاع ) سياحة التعليم( ليس فقط أمام الطلبة األردنيين ولكن للطلبة العرب
واألجانب وھذا أمر من السھولة بمكان حدوثه بتكاتف الجھود وتعاون جميع المعنيين الفتا الى
سناريو دمج جامعة البلقاء مع االردنية او العكس او سيناريو دمج الجامعتين بجامعة االخرى بمسمى
اخر .
وأوضح أن الجامعة تبحث عن حلول بديلة وتتطلع إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص وستطرح
فرص استثمارية بالطريق الرسمية تمكنھا من االعتماد على ذاتيا في موضوع التمويل مشيرا إلى
معرض األحياء البحرية ومشروع تربية األسماك ومشروع المحافظة على المواقع االحفورية على
الشاطئ وغيرھا من الفرص التي تصب في ھذا السياق.
وقال بان الجامعة ستطلق برنامج تعليمي بالتعاون مع أكاديمية ايال للطيران وفتحت برنامج دبلوم
مھني في االستيراد والتصدير وستفتح دبلوم المھني للمعلمين بالتعاون مع مديرية تربية وتعليم العقبة
وفتح مركز ثقافي صيني وبرنامج تعليم اللغة الصينية وبرنامج تعليم العربية لغير الناطقين بھا كما
طرحت برنامج الصيفي اما طلبة جميع الجامعات األردنية وغيرھا لدراسة ھذا الفصل في أردنية
العقبة  ،كما طرحت الجامعة برنامج لطلبة التوجيھي غير منھجي بالتعاون مع فعاليات القطاع
السياحي في العقبة اضافة ال برنامج ماجستير العلوم البحرية وماجستير حاسوب والذي سيبدأ مع
الفصل االول من العام الدراسي القادم ودعا د .الضمور وسائل اإلعالم وبخاصة بعض الفضائيات
والمواقع االلكترونية الى استنھاض مشاعر الوالء واالنتماء للوطن وعدم المساس بصورته في
الداخل والخارج من خالل تضخيم األحداث التي تقع في الجامعات تحت مسمى العنف الجامعي وان
تسھم في توعية الناس والطلبة للحد منه ومن آثاره السلبية على التعليم العالي في االردن ،كما وجه
الدعوة الى نواب محافظة العقبة والبادية الجنوبية إلى زيارة الجامعة والوقوف على دورھا
واحتياجتھا والوقوف خلفھا ودعمھا.
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الغد ص ١٤
الرأي ص ٤
العرب اليوم ص ٣

٢٠١٣/٥/٢٦
٢٠١٣/٥/٢٥
٢٠١٣/٥/٢٤

األحد
السبت
الجمعة

"األردنية "و"الب ارسالن" التركية تبحثان التعاون

بحث نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون
الكليات االنسانية الدكتور ھاني الضمور في
مكتبه اليوم مع وفد جامعة "الب ارسالن"
التركية برئاسة عميد كلية اإلآلھيات الدكتور
فتحي بوالن أوجه التعاون العلمية والبحثية
بين الجامعتين.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في
مجال الدراسات االسالمية ودعم جھود
الطالبي واعضاء الھيئة التدريسية ضمن
برنامج "موالنا" الذي استحدثته الحكومة
التركية مؤخرا لدعم تبادل الزماالت
الدراسية مع الدول االسالمية في الشرق
االوسط وشمال افريقيا.
واستعرض الضمور للوفد الضيف البرامج االكاديمية التي تطرحھا الجامعة والمراكز العلمية
والبحثية فيھا والمشاريع والخطط التي تسعى الى تحقيقھا ضمن استراتيجيتھا للتحول نحو العالمية
ورحب الضمور في اقامة عالقات مشتركة مع الجانب التركي انطالقا ً من سعي الجامعة لالنفتاح
على الجامعات العالمية واالقليمية من خالل التأكيد على زيادة التبادل الثقافي والعلمي إلنجاح الدور
الريادي الذي تضطلع به الجامعة االردنية ،مشيدا بالعالقات الوطيدة التي تربط الجانبين االردني
والتركي.
واشار الضمور الى ان "األردنية" ترتبط بعالقات وطيدة مع الجانب التركي ووقعت عدة اتفاقيات مع
مختلف الجامعات التركية مؤخرا مشير الى ان الجامعة تعمل على استحداث مركز لتدريس اللغة
العربية في تركيا بالتعاون مع جامعة مرمرة.
من جانبه أكد الوفد اھتمام بالده بإقامة عالقات تعاون علمية وبحثية مع الجامعة االردنية مشيدا
بالمستوى المرموق الذي وصلت اليه على خريطة الجامعات المتقدمة والحديثة مؤكدا دورھا في دعم
المسيرة العلمية والتعلمية في االردن.
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حضر االجتماع عميد كلية الشريعة الدكتور أمين القضاه و مدير المركز الثقافي االسالمي الدكتور
احمد شكري و مدير وحدة االعالم والعالقات العامة الدكتور زياد الرواضية ومدير مكتب العالقات
الدولية الدكتور رامي العلي ومساعدته الدكتورة سناريا جبار.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بترا -الرأي ص ٣

٢٠١٣/٥/٢٤

الجمعة

طلبة معھد اإلعالم ينھون تجربة تعليمية مع جامعات دولية
أنھى طالب من معھد اإلعالم األردني بالتعاون مع جامعة بيليرماين األميركية وجامعة رفيق
الحريري اللبنانية الدراسة المشتركة لمادة » اإلعالم الدولي وبناء السالم«.
وقال بيان اصدره المعھد امس الخميس ان الطلبة اطلعوا على دور وسائل اإلعالم في تشكيل األفكار
حول الھوية الثقافية والصراعات في حوار ثقافي شارك فيه طلبة من جنسيات متعددة بواسطة
استخدام تقنيات التواصل الحديثة عبر اإلنترنت لوصل الطالب من الدول المختلفة في جو تعليمي
مشترك للتحاور والنقاش في موضوعات مختلفة .
واشار البيان الى ان الطلبة :محمد موسى،ومحمد علوان،وتقوى مساعدة،وشھد بني عودة،وتمارا
خزوز حصلوا على شھادات المشاركة من كلية اإلتصال والثقافة واألخالقيات في جامعة بيليرماين .
وتضمنت الدراسة المشتركة نقاشات عن تأثير اإلعالم اإللكتروني والمكتوب والمسموع
والمرئي،إضافة الى أفالم على تشكيل المواقف واآلراء االجتماعية حول حل النزاعات ،والتسامح،
وحول فھم كيفية تأثير ما يتداوله اإلعالم بشكل عام على ما يسمى بالثقافة الشعبية والرأي العام.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية

السبت

الدستور ص ١٥

٢٠١٣/٥/٢٥

طموح ملكي يرتقي بمسيرة التعليم العالي من إطار الكم إلى النوع
أمان السائح  -يعبر قطاع التعليم العالي في األردن من
خالل مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة عن
نبض الشارع االردني وتحدياته ونظرته المستقبلية
وطموحات جاللة الملك عبدﷲ الثاني بجيل أكثر كفاءة
وأقوى تسلحا بمفردات العصر.
جاللته يرقب تخرج ابناء االردن والطلبة الوافدين من
شتى بقاع العالم الدارسين في حضن الوطن ،وھم
يحملون شھادات اردنية بامتياز من خالل تلقيھم
التعليم الحر االكاديمي المستند على أسس تعليمية
رائدة خرجت عشرات االالف وبثت للوطن رجاالت
وكفاءات تعمل في كل بقعة من بقاع العالم ليكون
االردن مصدرا للخريجين وباعثا على سيرة عطرة
لمسيرة التعليم العالي التي اسس لھا تعليم عال على
تعاقب وزرائه الذين حملوا لواء التقدم والنھضة
والكفاءة.
وأسس فكر جاللة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية تمثل االنتقال بھذا الزخم التعليمي الكبير في
مجال التعليم العالي من اطار الكم الى النوع والكيف وتعزيز مدخالت العملية التعليمية ،إضافة الى
ايمانه بان قطاع التعليم يسعى الى استثمار قوة الدفع االجتماعي الكبير وتحويلھا الى بناء التنمية
الوطنية عن طريق برامج الجامعات وخططھا واثراء التنوع في البرامج االكاديمية واالھتمامات
العلمية للجامعات واالبتعاد عن التكرار والتشابه ومواجھة تحدي منھجية التعليم.
كما ان جاللة الملك عبدﷲ الثاني ومنذ توليه الحكم استطاع تحقيق مكتسبات عظيمة في حقول الثورة
التعليمية الشاملة من خالل وضع المؤسسات التعليمية في االردن امام مسؤولياتھا على مستوى
المنافسة العالمية ،وتوجيھاته الدائمة باستثمار الكوادر البشرية من خالل تحويل طاقاتھا الى التعليم
التقني بما يحقق التوازن بين االكاديمية والتقنية وبما يرفد السوق المحلي والعربي والعالمي بكفاءات
اردنية تقود الفكر التعليمي التقني الى مصاف العالمية.
وركز جاللته على التعليم العالي الذي به يستطيع االردن ان يحقق التنمية البشرية التي تجعله قادرا
على التميز والمنافسة من خالل تأكيده على العنصر البشري الذي يعتبر من اھم الموارد االقتصادية
في االردن واساس التنمية في المجاالت االخرى.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وال يمكن الحد ان ينكر ان لقطاع التعليم العالي في األردن دوراً كبيرا ومميزاً في إحداث التنمية
الشاملة على مختلف الصعد والمجاالت ،وقد حقق التعليم العالي في المملكة خالل السنوات الماضية
تقدما ً ملحوظا ً في عھد جاللة الملك عبدﷲ الثاني من حيث تنوع البرامج الدراسية وأنماط التعليم
والتعلم التي تحكم النوع والكم ،والتوسع في مؤسسات التعليم العالي .وعلى الرغم من محدودية
اإلمكانات المادية والبشرية في المملكة إال أن التعليم العالي يقع ضمن أولويات اھتمامات الدولة لما له
من دور في االرتقاء بمستوى حياة المواطن االقتصادية واالجتماعية والمعرفية.
لقد أولى جاللة الملك عبد ﷲ الثاني اھتماما ً خاصا ً بالتعليم العالي ،ووجّه حكوماته المتعاقبة بضرورة
االھتمام بالتعليم العالي وتطويره ،حيث تم في عھده إنشاء العديد من الجامعات الرسمية والخاصة،
فضالً عن الجامعات األجنبية العاملة في األردن والبرامج المنبثقة عن اتفاقيات تعاون بين األردن
وجامعات أجنبية إضافة الى برامج الجامعات األردنية في عدد من جامعات الدول العربية الشقيقة.
والدراك جاللته الدائب والدائم الھمية سمعة الجامعات واھمية دور العلم والحفاظ على سمعة
مؤسسات التعليم العالي ولرأب الصدع في قضية العنف الجامعي الذي ظھر على السطح خالل
السنتين الماضيتين ،كان جاللته حريصا على اغالق تلك البقعة السوداء في تاريخ الجامعات االردنية
وحث الحكومات المتعاقبة على سن تشريعات واستراتيجات رادعة وحاسمة الغالق ھذا الملف الذي
اصبح ال يسيء فقط للجامعات االردنية بل اصبح قضية وطن باكمله ،وكان جاللته سباقا الى خلق
حالة الديمقراطية والحوار ومد جسور من العدالة وفن العالقة واالستماع بين الطالب وادارة الجامعة،
لذا فقد افرد جاللته الوقت الكافي والمخصص لطلبة الجامعات باختالف مناطقھا واشكالھا وقام
بزيارات متعددة للجامعات االردنية ،وكان بينھم وسط ھمومھم وافكارھم وتطلعاتھم ومستقبلھم
فاستمع وتحدث وخاطب ووجه ،وحث على االدارة بعقلية علمية مدركة تتالءم وفكر الطالب الجامعي
وال تسمح للفكر الطائش ان يسيطر على مسيرتھم ويخرب جامعاتھم ،وخط استراتيجية حوار غير
عادية واستمع لكل طموحاتھم واعتبرھم دعاة فكر واستقاللية ودعاة حوار ديمقراطي ھم االقدر على
قيادته وايصاله لبر االمان.
واستمرت مسيرة قطاع التعليم العالي في األردن خالل العقدين السابقين بتطور ونمو ملحوظين تؤكده
الزيادة في عدد مؤسسات التعليم العالي وأعداد الطلبة المسجلين وأعضاء ھيئة التدريس وأعضاء
الھيئة اإلدارية والزيادة في حجم اإلنفاق والدعم الحكومي لھذا القطاع التعليمي الھام إذ بلغ عدد
الجامعات الرسمية عشر جامعات وسبع عشرة جامعة خاصة وواحدة وخمسين كلية مجتمع متوسطة،
باإلضافة إلى جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.
ھذا التطور في أعداد الجامعات صاحبه زيادة في إعداد الطلبة الدراسين فيھا حيث تقدر أعداد الطلبة
الملتحقين في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة لمختلف البرامج والدرجات بحوالي ) (٢٣٦ألف
طالب وطالبة ،منھم ) (٢٨ألف طالب وطالبة من دول عربية وأجنبية .كما أن االعتزاز بھذا التوسع
والنمو يضعنا أمام تحديات جمة تدعونا جميعا ً إلى بذل المزيد من الجھد لتذليل الصعاب والعقبات
التي تقف أمامنا لتحقيق توازن بين انتشار التعليم العالي وإنشائه من جھة وبين مستواه ومحتواه من
جھة أخرى.
ھذا ونتيجة للتطورات التي حدثت في قطاع التعليم العالي للمحافظة على نوعية التعليم العالي المقدم
فقد تطلبت المرحلة القادمة إعادة النظر في قانون الجامعات الرسمية والجامعات الخاصة و قانون
التعليم العالي ،وبعد صدور القانون الجديد للتعليم وقانون الجامعات األردنية وأصبحت بموجبه
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الجامعات األردنية تتمتع بمزيد من االستقاللية في الشؤون اإلدارية والمالية وبموجب القانون الجديد
للتعليم العالي تم استحداث وحدات إدارية جديدة في الھيكل التنظيمي للوزارة ھي :وحدة السياسات
والتخطيط والتي تتولى بموجب القانون الجديد مھام جمع البيانات والمعلومات الخاصة بقطاع التعليم
العالي وإجراء الدراسات لدعم أعمال المجلس وغيرھا من المھام التي وردت في القانون .كذلك وحدة
تنسيق القبول الموحد حيث تتولى ھذه الوحدة تنظيم قبول الطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لألسس
التي يقرھا مجلس التعليم العالي.
وقد أولت الوزارة اھتماما ً خاصا ً بالتعليم العالي كي يتصدر أولوياتنا الوطنية ،وانصب ھذا االھتمام
على متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات )-٢٠٠٧
 (٢٠١٢للمحافظة على الصورة المشرقة للتعليم والتعليم العالي ومخرجاته وتعزيز مقدرته التنافسية
وتمكينه من استيعاب اكبر عدد ممكن من شبابنا في جامعاتنا األردنية ،وفق منظومة أھداف تنسجم
واألھداف الوطنية.
وبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجھت مسيرة التعليم العالي في األردن ،إال انه تمكن من تحقيق
إنجازات كمية ونوعية في ھذا القطاع حيث تم وضع اإلجراءات المناسبة لتحسين دوره ليحقق نقلة
نوعية ذات جودة عالية تتناسب والتطورات الحديثة التي استوعبتھا المؤسسات التعليمية األردنية
وبفضل المبادرات المتنوعة للحد من قوة ھذه التحديات وإضعافھا وتحويلھا لتحقيق اإلستراتيجية
الوطنية الشاملة لقطاع التعليم العالي في األردن.
وقد أظھرت مؤشرات األداء الرئيسية في استراتيجية التعليم العالي نموا وتطورا ملحوظين من خالل
نسبة االلتحاق بالتعليم العالي للذكور واإلناث في برامج القبول العادية ،وبرامج التعليم الموازي،
إضافة إلى الزيادة المطردة في أعضاء الھيئة التدريسية والدعم الحكومي المقدم لمؤسسات التعليم
العالي الرسمية واإلقبال على التوسع في الجامعات الخاصة )القطاع الخاص( ،للمشاركة في تحمل
أعباء ومسؤوليات التعليم بالشراكة مع القطاع الحكومي ،وإنشاء ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
لضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة لتنسجم والمعايير الدولية ،وتحديث
المكتبات الجامعية وربط كافة مؤسسات التعليم العالي بشبكة الدوريات اإللكترونية وشبكة الجامعات.
وأضيفت إلى انجازات وزارة التعليم العالي ،إنشاء صندوق دعم للبحث العلمي الذي يقدم دعما
للمشاريع ذات األولويات الوطنية ومنحا لطلبة الدراسات العليا المتفوقين أكاديميا ،وانتشار مراكز
التنمية المھنية ،وتقديم جائزة البحث المميز والباحث المميز ،والطالب المميز واعتماد الحصول على
شھادة الـ  Toffelكشرط قبول لاللتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه.
وللحفاظ على نوعية التعليم العالي في األردن وجعل مؤسسات التعليم العالي األردنية منارات إشعاع
فكري،حددت الوزارة أسماء الجامعات العربية واألجنبية المعترف بھا كإجراء للربط ما بين
مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل لتلبية حاجات األردن في الحاضر والمستقبل من
الكوادر المؤھلة والمتخصصة في شتى صنوف المعرفة والتعويض عن نقص الموارد الطبيعية
بالموارد البشرية المحصنة والمؤھلة بالمعرفة والكفاءة ،ودفع عملية التنمية بمفھومھا الشامل بتوفير
البيئة األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار وصقل المواھب ،ليتبوأ
األردن مرتبة مرموقة تنسجم مع مكانته وموقعه االستراتيجي مقارنة مع إمكاناته وموارده المادية
المحدودة وما يوازيھا من موارد بشرية متطورة ومتميزة في المنطقة توازي ما يتوفر من موارد
طبيعية ھامة في البلدان المحيطة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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السبت

الغد ص ٨

٢٠١٣/٥/٢٥

تعليم وتوظيف الشباب على رأس المواضيع التي يتناولھا تقرير األجندة العالمية حول
العالم العربي
أكد تقرير االجندة العالمية للعام  ٢٠١٣أن التعليم وتوفير فرص العمل عنصران أساسيان لتحقيق
طموحات الشباب في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا.
وقال التقرير الذي سيتم اطالق نسخته العربية خالل المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق
االوسط وشمال افريقيا إن الشباب الذي يقل عمره عن  ٢٥سنة يشكل الجزء االكبر من ساكني العالم
العربي ،ولديه طموحات كبرى بالنسبة للمستقبل.
وتتطلب عملية تحقيق ھذه الطموحات توفير تعليم من الدرجة االولى ،والتركيز على التنمية
المستدامة وخلق فرص العمل؛ وھذه العوامل الثالثة يجب ان تكون على رأس اولويات حكومات
المنطقة ،ھذا ما أكد عليه معالي سلطان بن سعيد المنصوري ،وزير االقتصاد بدولة اإلمارات العربية
المتحدة والرئيس المشارك لقمة مجالس االجندة العالمية  ٢٠١٢التي استضافتھا مدينة دبي بدولة
االمارات العربية المتحدة.
وسيتم مناقشة نتائج التقرير خالل الحدث االقليمي الذي ينظمه المنتدى في األردن والحقا خالل قمة
األجندة العالمية  ٢٠١٣بأبو ظبي بدولة االمارات العربية المتحدة من  ١٨الى  ٢٠تشرين الثاني
)نوفمبر(.
وتدعو القمة أبرز الخبراء من أكاديميين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ونشطاء المجتمع المدني
إلى الخروج من دائرة التفكير التقليدي ومواجھة التحديات العالمية.
ويتضمن تقرير االجندة العالمية للعام  ٢٠١٣افكارا حول العولمة والقضايا الجيوسياسية وفرص
ترابط العالم وبرامج التنمية لما بعد  ٢٠١٥وقيم القيادة.
"من المثير لالھتمام تسليط ھذا التقرير الضوء على قضيتين من أھم القضايا التي نواجھھا في عالمنا
العربي وھما :القيادة والقيم األخالقية؛ فالثورات االخيرة في العالم العربي كانت انتفاضة مباشرة في
وجه قيادات فقدت مصداقيتھا وفشلت في االستجابة لحاجيات شعوبھا" ،يضيف مصطفى كمال نايلي،
محافظ البنك المركزي التونسي ) (٢٠١٢-٢٠١١ورئيس مجلس األجندة العالمية حول الوطن
العربي.
ويتضمن التقرير كذلك مساھمات لكل من مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال المي والبرلماني
االسترالي كيفين رود حول مستقبل العولمة ،ومايكل سبينس )حائز على جائزة نوبل ،أستاذ اقتصاد
وأعمال بمعھد وقيام بيركلي  -مدرسة ستورن إلدارة األعمال ،نيويورك ،الواليات المتحدة
األميركية( وفون جون )عميد وأستاذ ،مدرسة اإلدارة الحكومية ،جامعة بيكين ،جمھورية الصين
الشعبية( حول البحث عن النمو االقتصادي  ،وخافييز سوالنا )رئيس مركز االقتصاد العالمي
والقضايا الجيوسياسية ،إيساد ،إسبانيا ،زميل بمؤسسة بروكينز( وأيان بريمير )رئيس مجموعة
اوراسيا ،الواليات المتحدة األميركية( حول التذبذبات الجيوسياسية.
 روبيرت مادلين )مدير عام شبكات االتصال والمضامين والتكنولوجيا ،دي جي كونيكت ،بلجيكا(ومارك ديفيس )مھندس مشاركة ،قسم خدمات االنترنت بشركة مايكروسوفت ،الواليات المتحدة
االميركية( حول النجاح في عالم مترابط الى ابعد الحدود.
 جون ماكارتر )زميل اول ،مؤسسة االمم المتحدة ،واشنطن( ووو تشانغھوا )مدير مجموعة المناخ،الصين الكبرى ،جمھورية الصين الشعبية( حول برنامج التنمية لما بعد  ٢٠١٥تشان يوان بينغ )مدير
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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واستاذ ،مركز دراسات االعالم والصحافة ،جامعة ھونغ كونغ( ومايكل جي .إليوت )رئيس مدير
عام مجموعة وان ،الواليات المتحدة االمريكية( حول اعادة بناء القيم.
ويترأس المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق االوسط وشمال افريقيا كل من جين يونغ كاي،
نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام شركة التمويل الدولية ،واشنطن ،ومحمد الماضي ،نائب رئيس
ومدير عام الشركة السعودية للصناعات االساسية )سابك( العربية السعودية ،وابراھيم دبدوب ،رئيس
مدير عام البنك الوطني الكويتي ،مينا العريبي ،مساعد رئيس تحرير ،جريدة الشرق االوسط المملكة
المتحدة ،وسامر خوري ،رئيس الھندسة والبناء ،شركة المقاولين المتحدين ،اليونان ،ومارتن سن،
رئيس مدير عام مجموعة زوريخ للتأمين ،سويسرا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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بترا -الدستور ص  -٥العرب اليوم ص ٢

٢٠١٣/٥/٢٤

الجمعة

االميرة بسمة تخرج الفوج االول من طلبة جامعة عجلون الوطنية الخاصة
رعت سمو االميرة بسمة بنت طالل مساء
اليوم الخميس حفل تخريج الفوج االول من
طلبة جامعة عجلون الوطنية الخاصة الذي
اقيم في مدينة الحسن الرياضية.
والقى رئيس مجلس امناء جامعة عجلون
الوطنية الخاصة الدكتور حسين سعيد كلمة
شكر فيھا سمو االميرة بسمة بنت طالل
على رعايتھا تخريج الفوج االول للجامعة
مشيرا الى االنجازات التعليمية التي تحققت
بفضل الرعاية الملكية الموصولة للتعليم
العالي.
وقال رئيس الجامعة الدكتور احمد العيادي ان جامعتنا تحمل اسم محافظة عزيزة علينا نحبھا وننتمي
اليھا ھي عجلون ولذلك فأنھا تأخذ على عاتقھا ان تظل مؤسسة مخلصة للمحافظة من حيث الكوادر
البشرية العاملة فيھا والتواصل مع مجتمعھا والعمل على نشر تراثھا على اوسع نطاق.
واضاف كانت فكرة جامعة عجلون بذرة صالحة عملنا على غرسھا وروتھا وتعھدتھا ايد كريمة امينة
حتى اكتمل نماؤھا واستوت شجرة وارفة الظالل اصلھا ثابت وفرعھا في السماء.
والقى الدكتور منتصر القضاة عميد شؤون الطلبة كلمة تحدث فيھا عن المراحل التي مر فيھا حتى
وصلوا الى مرحلة التخرج  ،كما القى عمداء الكليات المختلفة في الجامعة كلمات قصيرة بينوا فيھا
ان الطلبة الخريجين انھوا متطلبات الحصول على شھادة البكالوريس .
والقى الطالب محمود ذياب المومني كلمة باسم المتخرجين قال فيھا كنا على الدوام في الجامعة اخوة
وزمالء وكان ھذا الصرح بمثابة البيت الرحب واالم الرؤوم التي تضمنا بين جوانحھا نستظل
بالمعرفة من حر الجھل ونرتوي من سيل العلم ونتزود لمستقبلنا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الرأي ص ٣٠

٢٠١٣/٥/٢٤

الجمعة

اختتام أعمال المؤتمر العلمي لكلية المال واألعمال في جامعة العلوم اإلسالمية
اختتمت االربعاء الماضي فعاليات وأعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي نظمته كلية المال
واألعمال في جامعة العلوم االسالمية والذي عقد بفندق الرنجنسي في عمان تحت عنوان » دور
التميز والريادة في تفوق منظمات األعمال » .وقد نوقشت فيه العديد من االوراق البحثية التي تناولت
محاور ادارية واقتصادية ومحاسبية وتسويقية مختلفة تقدم بھا عدد من الباحثين من االردن ومن دول
عربية منھا الجزائر والعراق ومصر وليبيا والسعودية وقد شارك في المؤتمر من االردن الدكتور
محمد منصور يوسف أبوجليل من خالل ورقة بحثية حول دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق
االبداع الريادي للمشروعات الصغيرة في األردن بين فيھا أن المشاريع الصغيرة تعد من الحقول
الھامة والواعدة في اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية على حد سواء ،فھي تسھم في
تحريك عجلة النمو االقتصادي وفي تحقيق أھداف خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة ،كما
تعتبر مثل ھذه المشروعات الريادية النواة األولى في تأسيس وبناء منظمات األعمال الصغيرة
والكبيرة وعلى مختلف مستوياتھا التنظيمية ،مما يجعل مثل ھذه المنظمات قادرة على الدخول إلى
األسواق.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األحد

طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/٢٦

جلسة التعليم العالي اليوم  :تعيين رئيس لأللمانية ..وملفات أكاديمية ومالية
يعقد مجلس التعليم العالي بعد ظھر اليوم األحد جلسة استكماال لجلسته التي توقفت األحد الماضي
والتي كان من المفترض أن يتم فيھا تعيين رئيسا للجامعه األلمانية األردنية خلفا للدكتور لبيب
الخضرا الذي انتھت مدة تعيينه قبل اسبوعين .
وبحسب مصادر موثوقة فإن لحكومة األردنية توافقت مع نظيرتھا األلمانية على تعيين شخصية
أكاديمية من ضمن الشخصيات التي تقدمت بطلبات للموقع وكذلك من بين الشخصيات التي تم
التنسيب بھا من قبل اللجنه التي شكلت من قبل مجلس التعليم العالي لھذه الغاية .
وقالت المصادر بأن من المرجح أن يكون اإلسم الذي تم اختياره لم يكن متداوال بشكل قوي سابقا إال
انه يحقق كافة المتطلبات لعملية التعيين والتي بحسب قانون الجامعه ال بد من أن يكون شخصية
متوافق عليھا بين حكومة الدولتين خاصة وأن الحكومة األلمانية تعتبر الجامعة األلمانية األردنية أھم
مشروع لھا في منطقة الشرق األوسط وخارج األراضي األلمانية .
كما ومن المتوقع أن يبحث المجلس قضايا أكاديمية تتعلق بالجامعات كما وأن وزير التعليم العالي
سيلتقي رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدﷲ ملكاوي قبيل الجلسة لبحث الخلل القانوني
في عدم تحديد نسبه محددة لحوافز الموازي في الجامعه .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بترا -الغد ص  -٤العرب اليوم ص ٢

٢٠١٣/٥/٢٤

الجمعة

محمود :نريد خريجين جامعيين يتجھون نحو التفكير النقدي التحليلي
رعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود أمس في مركز تطوير األعمال حفل
تخريج  ١٥٥من منتسبي برنامج سند الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية )سيدا( في عمان.
وقال محمود ،في كلمة له خالل الحفل ،إننا نريد أن نرى خريجي جامعاتنا يتجھون نحو التفكير
النقدي التحليلي ،ال أن يكونوا متلقين بل مبادرين نحو التميز.
وأضاف أنه وقبل عقود كانت الحضارة العربية وتقدمھا العلمي تدرس في الجامعات في أوروبا،
مؤكدا على الشباب العربي واجب ومسؤولية إعادة األلق وصناعة المستقبل ألمتنا العربية.
وأشار الى تقدم بعض الدول خالل الربع األخير من القرن الفائت في مجال األبحاث العلمية نتيجة
لزيادة اإلنفاق عليھا مثل كوريا ،إذ نشھد تقدمھا الواضح في جميع المجاالت ،بالمقابل فإننا وفي
الدول العربية نتراجع كثيرا عن النسب العالمية في معدل اإلنفاق على األبحاث العلمية.
من جھته ،قال سفير كندا لدى المملكة مارك غوزديكي ،خالل الحفل الذي حضره رئيس جامعة
البلقاء التطبيقية الدكتور نبيل شواقفة ،إن الوكالة الكندية للتنمية الدولية تؤمن بأن برنامج سند يساعد
على مدى خمسة أعوام الخريجين ليكون لديھم دور فعال وريادي في المجتمع وفي إيجاد فرص
عمل.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز تطوير األعمال نايف استيتية ضرورة التركيز على فئة كليات المجتمع،
وتشجيع الخريجين على أن يكونوا أصحاب عمل وليس فقط باحثين عن عمل.
وكان المشاركون أنھوا برنامجا ً تدريبيا ً مكثفا ً استھدف جسر الفجوة بين المخرجات التعليمية
ومتطلبات سوق العمل ،بحيث تم تزويدھم بمتطلبات الوظائف المختلفة بأسلوب تفاعلي تشاركي من
خالل خبراء يتمتعون بخبرات عملية في كل من عمان وإربد والزرقاء.
يشار الى أن برنامج سند موجه الى الطلبة وخريجي المدارس المھنية وكليات المجتمع بھدف بناء
قدراتھم وصقل مھاراتھم من أجل الحصول على الوظائف كما يعقد برامج تدريبية ألساتذة المدارس
المھنية وكليات المجتمع وورشات توعية لألھالي والقطاع الخاص-.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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السبيل ص ٣

٢٠١٣/٥/٢٤

الجمعة

حرق سيارة استاذ عراقي في ''مؤتة''

تعرضت سيارة استاذ أكاديمي يحمل الجنسية
العراقية في جامعة مؤتة صباح اليوم الخميس
لحرق في الجزء الخلفي من السيارة ،وفق
تأكيدات مصدر امني لـ"السبيل".
وقال المصدر األمني إن سيارة مدرس عراقي
يدرس في جامعة مؤتة تعرضت لحريق من قبل
أشخاص مجھولين في الجزء الخلفي فقط،
مؤكدا أن األجھزة األمنية فتحت تحقيقا لمعرفة
دوافع ومالبسات الحادثة ،فيما العمل جار على
مالحقة الجناة وتقديمھم للقضاء ،مبينا أنه ال
إصابات بشرية في الحريق.
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السبيل ص ٤

٢٠١٣/٥/٢٤

الجمعة

تكريم الطلبة المتفوقين علميا ً في جامعة مؤتة

رعى رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا
الخوالدة الثالثاء الماضي حفل تكريم
الطلبة المتفوقين علميا ً في البرامح
والتخصصات المطروحة في جميع
كليات الجامعة.
وألقت الطالبة عالية يوسف الطراونة
كلمة الطلبة المتفوقين علميا وقدمت
شكر الطلبة الدارة الجامعة على ما
قدمته لھم من عناية واھتمام ،وأثنت
على دور الھيئة التدريسية فيھا وتشجيع
الطلبة على التفوق واالمتياز ،وبينت
دور االسرة في تفوق الطالب وتوفير
االجواء المناسبة للدراسة.
وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور علي الضمور أھمية تكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين وأثنى على
الجھود التي بذلھا الطلبة على الصعيد االكاديمي ،وأوضح دور الجامعة في تشجيع الطلبة وتوفير
السبل والوسائل الطفيلة نحو التقدم واالنجاز.
وفي نھاية الحفل قام الدكتور رضا الخوالدة راعي الحفل بتوزيع الشھادات والجوائز التقديرية على
الطلبة المتفوقين علمياً ،كما قام بتكريم كوكبة من االعالميين في محافظة الكرك ممن أسھموا في
الحركة االعالمية والثقافية على صعيد المحافظة ،وفي تغطية انشطة الجامعة المختلفة وتركوا
بصمات واضحة في ھذا المجال.
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الدستور ص ٥

٢٠١٣/٥/٢٦

األحد

ملتقى شبابي يوصي بتعديل قانوني االنتخاب واألحزاب

خرج الملتقى الشبابي األول )أولويات الشباب األردني في المرحلة الراھنة( ،الذي اختتمت فعالياته
في عمان أمس بمشاركة نحو ) (١٠٠طالب من مختلف الجامعات األردنية ،بعدة توصيات تعنى
بالقطاع الشبابي وتحدياته وأھدافه في المملكة.
وأوصى المشاركون في المؤتمر الذي جاء بتنظيم من مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني )منسق
تحالف راصد( بضرورة تحقيق اإلصالح السياسي الذي يتضمن مشاركة فاعلة للشباب عن طريق
تعديل قانوني االحزاب واالنتخابات النيابية والبلدية بما يضمن إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيھة،
وإعادة النظر في السياسات االقتصادية المتبعة بما يلبي احتياجات وتطلعات الشباب األردني ،بحيث
يتم توفير فرص عمل مالئمة لھم ،والعمل على تحقيق العدالة االجتماعية والقضاء على الواسطة
والمحسوبية ،بھدف بث روح المواطنة الصالحة بين أفراد المجتمع وإيجاد حلول عملية للحد من
العنف المجتمعي والظواھر األخرى الدخيلة ،والعمل نحو المحافظة على كرامة وكينونة وكرامة
المواطن األردني ،بما يحمي الھوية الوطنية ويعززھا.
وشدد المشاركون على إعادة النظر في سياسة التعليم العالي بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات
المجتمع المحلي ،والتركيز على دور الجامعات في صقل شخصية الشباب األردني ،واستغالل
طاقات الشباب وتنمية الفكر ورح اإلبداع لديھم.
وخالل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر التي خصصت لمناقشة قانون البلديات أشار النائب باسل
ملكاوي الى أن مجلس النواب قام ببحث طويل للعمل على تعديل قانون البلديات ،ولكنه لم يكن يملك
الوقت الكافي لتعديل القانون.
من جھته أشار مساعد األمين العام لوزارة الشؤون البلدية عاھد زيادات إلى أن القانون ليس بالسيئ،
ولكنه يحتاج إلى تعديالت غير أن الوقت غير كاف لتعديله.
وقال مدير عام مركز الحياة الدكتور عامر بني عامر إن ما حمله المؤتمر من توصيات شبابية
ورسائل للحكومة والبرلمان ،بحاجة إلى االلتفات إليھا والعمل على طرحھا تحت القبة بخاصة مسألة
إعادة النظر في السياسات االقتصادية المتبعة بما يلبي احتياجات وتطلعات الشباب.
وشارك في أعمال المؤتمر النواب يوسف القرنة ،حازم قشوع ،مد ﷲ الطراونة ،محمد العبادي ،عبد
الرحيم البقاعي ،ومدير ھيئة شباب كلنا األردن سامي المعايطة ،ونائب رئيس جامعة آل البيت أسامة
نصير ،والصحفي في جريدة الرأي الزميل فيصل ملكاوي ،والناشط عامر طبيشات.
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مقاالت
الدستور ص ٩

٢٠١٣/٥/٢٤

الجمعة

جامعة الزيتونة وفلسفة التعليم الجامعي
* موسى حوامدة
اجتھد رئيس جامعة الزيتونة الخاصة ،في ذكرى تأسيس الجامعة العشرين لتقديم صورة ناصعة عن
تفاعل الجامعة مع المجتمع المحلي ،وقيامھا بالعديد من النشاطات الصحية واالجتماعية ،وتقديمھا
للكثير من الخصومات والمنح ألبناء بعض موظفي القطاع العام ،وبينما كان الدكتور رشدي حسن،
يسھب في شرح نجاحات الجامعة وابراز دورھا الطليعي ،وھو يرد على أسئلة اإلعالميين الذين
دعتھم الجامعة يوم االربعاء ،لتكريمھم) ،أضع خطا تحت كلمة تكريم( ،كنت أسائل نفسي ،لماذا
تخضع الجامعات لدينا لما يريده الناس منھا ،فبدل أن تكون الجامعة رائدة متقدمة طليعية في ريادة
المجتمع ،وبدل من أن تكون مركز إشعاع علمي وحضاري ،تخضع لما تريده األعراف ،ولما
تفرضه الحكومات ،ولما تريده الجھات الضاغطة ،إلثبات وجودھا وتبرير ترخيصھا ،فتروح تقدم
خصومات البناء كذا وكذا ،دون بقية الطالب ،وتحاول إظھار نفسھا بصورة إيجابية مدرسية ،وبدال
من مبادرة الجامعات لقيادة المجتمع ،والذھاب إلى المستقبل ،بطرق حديثة ،تنحني تحت الضغوطات
وتحاول تقديم براھين على وطنيتھا وانتمائھا ونزاھتھا وحبھا للطالب والتعليم.
من يفكر في أحوال الجامعات ويتأمل مسارھا ومسيرتھا وفلسفتھا ،سوف يجد أن الحرية غائبة
ومغيبة ،الحرية التي يجب أن تنطلق منھا فلسفة التعليم تصبح ضحية رأس المال أوال ،وضحية
األعراف والتقاليد ،والسلوك الذي يفرضه البعض ليس على الجامعات وحدھا بل على الكثير من
مناحي الحياة.
ال ألوم جامعة الزيتونة وال رئيسھا ،فھي جامعة جيدة مثلھا مثل بقية الجامعات الخاصة ،أنشئت
الھداف تجارية ربحية ،ولكنھا ترفد وتساعد الطلبة وتشكل ركنا من أركان التعليم الجامعي الخاص،
لكني ألوم فلسفة التعليم العالي كلھا ،ھذه الفلسفة القائمة على التقييق والتكيييف والعصر والضغط
واجبار الجامعات على تطبيق قوانين وشروط ربما تكون بعضھا أولوية ،ولكن ال نجد جامعة أردنية
واحدة ،انفردت بالبحث العلمي الحقيقي ،أو أسھمت إسھاما بارزا في تغيير نمط اجتماعي معين ،أو
قامت بعمل ثقافي مزلزل ،أو انتصرت على بيئة الوساطات والمحسوبيات ،ورفعت شعارا حضاريا
مبتكرا ،وطبقته بال تمييز بين الطلبة .أو قدمت مشروعا اقتصاديا الفتا.
متى يمكن أن تتحرر الجامعات عندنا من نمط المدرسة ،ومن عقلية التلقين العرفي والقبض على
الطلبة ومحاسبتھم ومحاكمتھم ،ثم العفو عنھم ،حين تتدخل واسطة معروفة ،متى سيكون االنتماء
معنى حضاريا وثقافيا وعلميا وعمليا ،وليس مجرد شعار للمشاحنات والمشاجرات والمزايدات ،متى
سيتم قلب مفاھيم راكدة متحجرة ،ونقل فضاء الجامعة إلى قضايا أعمق وأھم ،وأكثر عمقا وأبعد أثرا،
من توفير البيئة المؤدية للعنف والجمود.
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ال نجد جامعة واحدة استطاعت أن تخترق الجدران ،وتسطع شمسھا كواحة للبحث العلمي او النقدي
أو المعرفي ،ووصلت الى مستوى متقدم في قائمة الجامعات العالمية المتميزة التي لم تصل أي من
جامعاتنا العربية لھا.
الحرية الغائبة لدى الكادر اإلداري والتعليمي في الجامعات ،والحرية الغائبة في منھاج التعليم
الجامعي ،ھي التي تجعل االمور مستقرة وجامدة وال تسھم في االنفتاح الحقيقي على المجتمع ،وفتح
آفاق علمية وبحثية جديدة.
نعم نريد لجامعاتنا أن تاخذ مكانتھا في الحياة ولكن ال نريد أن تكون صورة فوتوغرافية عن المجتمع
ومشاكله وتخلفه ،بل عليھا أن تكون مختلفة وطالبھا مختلفين ومتميزين وخريجيھا مؤثرين وفاعلين
في المستقبل.
أما القول أننا نستوعب كذا الف ونطبق معايبير الجودة وتعليمات وزارة التعليم العالي ،وطالبنا
يجدون فرصا للعمل في الخليج وغيره ،فھذه على أھميتھا ليست مھام الجامعات فقط.
نتساءل؛ متى يمكن أن تكون الجامعة منارة علم وتثقيف وتغيير وتطوير ،وليست مكانا مدرسيا لرد
التھم وايجاد الحجج بانھا رائدة ومتميزة ،ونحن ندرك أن التميز ال يكون بالكلمات بل باالفعال
وبالممارسة والتأثير والنتائج .ومتى يمكن أن يفضي التعليم الجامعي إلى تحرير عقلية الطالب من
سلوكيات خاطئة ،تتجلى في مشاجرات واعتداءات وغيرھا.
نبارك للزيتونة عمرھا العشرين ،ونأمل أن نبدأ منذ اآلن ،بإعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعي
كلھا.
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العرب اليوم ص  -١٠عمان نت

٢٠١٣/٥/٢٥

السبت

الجامعة األردنية وامتحان الشفافية
داود كتـّـاب
يشكو بعض المقربين من رئيس الجامعة األردنية من أن حملة
“المعلومات_حق” والتي أطلقھا راديو البلد لدعم وحدته
االستقصائية في الحصول على المعلومات من الجامعة األردنية
قد تسبب بإساءة لھا ،األمر الذي دفع الجامعة لمقايضة الحصول
على المعلومات بتقديم اعتذار لھا.
ولتوضيح األمر ،فقد قام الصحفي االستقصائي البارع مصعب
الشوابكة بمحاولة تقصي مدى فاعلية مجالس التأديب الخاصة
بأعضاء ھيئة التدريس في الجامعات األردنية وتجاوبھا مع
الشكاوى المقدمة لھا ،ومقدار تنفيذ قرارات تلك المجالس.
ومن أجل أن يكون بحثه علميا ونتائجه مقنعة تواصل الزميل – والذي نالت تحقيقاته المؤثرة
االعتراف من نادي دبي للصحافة -مع عشر جامعات أردنية )بين رسمية وخاصة( طالبا معلومات
إحصائية عن عدد الشكاوى التي وصلت ھذه المجالس والقرارات والعقوبات الصادرة عنھا.
وتجاوبت ست جامعات أردنية مع الطلبات الرسمية ،المقدمة استنادا لقانون ضمان حق الحصول
المعلومات ،والذي ينص في مادته السابعة على حق المواطن “في الحصول على المعلومات إذا
كانت له مصلحة مشروعة “؛ ولكن الجامعة األردنية رفضت الطلب في مخالفة واضحة للمادة
الثامنة من نفس القانون والتي تنص ”على المسؤول تسھيل الحصول على المعلومات ،وضمان
كشفھا دون إبطاء”.
الجامعة األردنية رفضت ولمدة أربعة أشھر تقريبا التجاوب مع طلب الزميل مصعب الشوابكة،
بحجة أن تلك المعلومات “سرية”.
الزميل الشوابكة ومن خالل مديرة الوحدة الزميلة مجدولين عالن تظلم لمجلس المعلومات ،والذي
قبل الطلب شكال ومضمونا ،وأصدر قراره برئاسة وزير الثقافة وأعضاء من لجنته المؤلفة من
مسؤولين حكوميين ،بأن المعلومات المطلوبة “ليست سرية” وعلى الجامعة توفيرھا وبأسرع وقت.
رئيس الجامعة د .خليف الطراونة ،ومستشاره القانوني الدكتور سھيل حدادين ،رفضا التجاوب مع
قرار مجلس المعلومات متحججين بأن ھناك غزارة في المعلومات المطلوبة التي ال يمكن توفيرھا
تارة ،وأن قرار المجلس غير قانوني ألن بعض الموقعين عليه في منصب “مندوبين” عن المخولين
بالتوقيع تارة أخرة ،عالوة على حجة أن نشر تلك المعلومات قد “تضر بسمعة” الجامعة.
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ومع استمرار المطالبة بالمعلومات من الجامعة األردنية عن طريق التواصل مع أعضاء مجلس أمناء
الجامعة ،والعديد من الجھات ذات الصلة ،خرج المستشار القانوني بطلب غريب عجيب ،وھو
ضرورة أن تقوم اإلذاعة الحاضنة لوحدة التحقيقات االستقصائية ،والتي حصلت على عدة شھادات
وتكريم ملكي لتحقيقاتھا االستقصائية باالعتذار للجامعة األردنية ،مبررا طلبه بأن كتاب الوحدة
الملوح باللجوء للقضاء لعدم حصولھا على المعلومات ،قد أھان الجامعة ورمزيتھا.
من الصحيح القول أن للجامعة األردنية رمزية ينبغي احترامھا ،ولكن االحترام مثله مثل أي صفة
إيجابية ،يجب أن تنتزع عن جدارة وشجاعة ،وقد تكون الشفافية قمة الشجاعة ،فالمفكر جون النكستر
سبالدنع يقول إن “أعلى درجات الشجاعة أن تجرؤ على الظھور على حقيقتك”.
إن قرار الجامعة األردنية بحجب معلومات عن الجمھور حول موضوع في غاية األھمية؛ مثل قياس
كفاءة عمل مجالس التأديب ھو أمر في غاية الغرابة خاصة أنه صادر عن مؤسسة وطنية رائدة،
ومنارة علم ،ينبغي أن تكون المثال األعلى في الشفافية والصراحة والمكاشفة ،ودعم اإلعالم وحقوقه.
التستر على المعلومات وحجبھا؛ خاصة تلك المتعلقة بمجالس التأديب ،يعطي االنطباع أن إدارة
الجامعة تتستر على أمر أكبر من إحصاءات الشكاوى ،وعدد القضايا التي نظرت بھا ھذه المجالس،
فھل يعني ذلك أن إدارة الجامعة ھي جزء من المشكلة بدال من أن تكون جزءا من الحل.
لقد ازداد في الفترة األخيرة البحث المعمق حول أسباب العنف الجامعي ،ويعتقد البعض أن أحد تلك
األسباب ھو عدم جدية عمل مجالس التأديب.
فھل إخفاء الجامعة األردنية لمعلومات إحصائية عن عمل وقرارات المجالس ،يساھم في كشف
أخطاء التستر والواسطة؟ أم أن ھناك ثقافة تستر وحجب للمعلومات ،ال ترغب الجامعة ألبناء
المجتمع الذي يدفع الضريبة معرفة ما يجري خلف أسوارھا؟
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الديار ص  – ١٠طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/٢٥

السبت

ثورة بيضاء في جامعاتنا
*د.مصطفى عيروط
اوال يحق لنا ان نطالب بسرعة تنفيذ الثورة البيضاء في جامعاتنا
الوطنيه العامة والخاصة وجامعات الوطن العربي والعمل بسرعة
دون تاثير المال والسياسة وبعيدا عن اضواء االعالم واقامة الوالئم
الكبرى واحاديث الصالونات ووالئمھا التي ص ّدعت الرؤوس ،نظرا
الن منظميھا بعضھم عبارة عن مجموعات من النخب تطمع في
مراكز سياسيه يعطيھا نفوذا سياسيا ،وقد يستخدم البعض النفوذ
السياسي للدخول في عالم المال والقرارات التي تفيده وتفيد واضعيه
في المنصب؛ النھا عند البعض جمعه مشمشيه وبقرة حلوب قد يجف
حليبھا فان اشـتـرى سيارة فارھه او سافر وقبض مقابل قراره النه
يدرك ان من امتالت جيوبھم وانتفخت كروشھم وتعالت اصواتھم
وزادت نمر ارجلھم وبدالتھم فاصبحوا في الوطن العربي بحاجه من
يفھم ھلوساتھم كھلوسات القذافي ،والذي اصبح يقلد في بعض االدارات التنفيذيه في العالم العربي
بوضعة حرس من النساء ،واالدارات التنفيذيه في بعض االدارات العربيه تبحث عن ان تحيط حالھا
بنساء وسكرتيرات قد يصرف عليھن من المكياج والفساتين والسفرات ما يكفي لحل مشكلة بعض
الباحثين عن العمل من الشباب الذين ھم ببطالتھم سبب الثورات فيما يسمى الربيع العربي.
وتنظير بعض االدارات التنفيذيه في العالم العربي ال يفيد الن الناس تعرف كيف وصلت ھذه
االدارات وكيف تحقق مصالحھا وتعرف قصص فسادھا وحتى معدالتھا في الثانويه العامه والجامعة
وكيف سارت حياتھا العمليه.
ثانيا يحق لنا ان نطالب االدارات الجامعيه في االردن والوطن العربي عن تأخرھا في التفوق عالميا
وعددھا يزيد عن  ٥٠٠جامعة ،ولديھا اتحاد في االردن وال نسمع اال سفرات واجتماعات ،ولم نسمع
عن اختراع عربي في جامعاتنا ،واصبح المحلل يدرك ان الجامعات تخرّج جيوشا متعلمه تزيد من
البطاله والھجره وتعزيز الثقافة الغربيه؛ الن ھناك مخططا ال نعرفه للتغيير في العالم العربي يبدأ من
العاطلين عن العمل وتحويلھم الى حاقدين وھذا ما حدث في مصر وسوريا وليبيا وتونس ،لياتي
حزب االخوان المسلمين ويتخذ منھم جسرا للوصول الى السلطه سلما او دما الن التنظير من النخب
لم يفد الشباب والنخب يھمھا جيوبھا ومصالحھا والناس تابعه للنخب.
ثالثا حالنا في جامعاتنا ھي مفخرة عددا ونوعا؛ ولكن نريد ثورة بيضاء في جامعاتنا الن التغيير دون
تغيير االدارات الجامعيه ال يعني شيئا ،وھنا نعني بدءا من القسم فالعنف الجامعي يحتاج الى تغيير
جذري في ادارات جامعية ال تلتقي مع الطلبه وجاھيا ويوميا ،كما كان معنا د عبد السالم المجالي
ادارات جامعيه يحقق مع بعضھا وبعضھا دائما في سفر او تتخذ من الجامعة الوطنيه مزرعة او
جسرا نحو وزارة او رئاسة حكومة ما زال لديھا نفوذ مالي وسياسي لبعضھا ،نريد ادارات جامعيه
مع الطلبه دائما ،ومع اعضاء الھيئات التدريسيه واالداريه تستمع لھم وبوضوح ،نريد ادارات تدعم
الطلبه الفقراء وتنشىء مزيدا من االسكاانات العضاء الھيئات االداريه والتدريسيه والطلبه
المغتربين ،ادارات ال تدلس وتجيد اللف والدوران لحل اضراب او اعتصام ،ادارات تحيط نفسھا
بكفاءات تقول ال للخطاء ال ادارت اقليميه وجھويه ومناطقيه ونفعيه تحيط نفسھا من يقول نعم دائما
تحترم االدارات من ال يوقع على اتفاقيات جامعيه مع مكاتب ووسطاء بدال من جامعة الى اخرى ندا
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بند ادارات جامعيه تعلن اعالنات عن تحويل اموال من الجامعة من بنك الى اخر وبشكل علني لكل
الناس ومن يحقق شروطا افضل يحال عليه العطاء.
رابعا نريد وزارة تعليم عالي تصنع قرارات فوريه ومعلنه ال تجامل وال تخضع الى الضغوط مھما
كانت نيابيه او متنفذه ،ولم اسمع في حياتي ان قرارا لرئيس جامعة بالتمرير ھل يعني ان  ٤٧استاذا
تقدموا ال يصلحون ھل ننسى تاثيرھم الھائل؟ لماذا ال تعمل الوزارة تحت الشمس وتعلن عن سبب
اختيارھا لھذا دون ذاك؟ نريد وزارة تكشر عن انيابھا قانونيا لحملة الدكتوراة بالشراء؟ النھا تدمر
سمعة االردن! نريد وزارة تتابع استيضاحات ديوان المحاسبه وتوصيات النيابيه للمجلس الخامس
عشر ،وھي معلنه وموجوده لدي نريد وزارة تطلب معادلة الشھادات لكل خريجين الجامعات الغربيه
والشرقيه خاصة بغض النظر عن سنة التخرج وتبداء باالدارات الجامعيه وبسرعه ،نريد وزارة
تعمل ،ونسمع قرارات ال مؤتمرات صحفيه فقط فيھا سوف نريد مؤتمرات تعلن عن انجازات ولو
كنت وزيرا للتعليم العالي العلنت عن حاجتي لمستشار اعالمي براتب معلن ،فالمستقبل ھو التعليم
العام والعالي.خامسا طالعتنا المواقع ان رئيس ھيئة مديرين في جامعة خاصة اثير حول تاثيره
حكوميا وخرج عن صمته ليعلن عن عدم تاثيره والواقع يقول ھل ھناك صدفة ان  ٤وزراء والرئيس
ورئيس جامعة كان سيعين بالتمرير ،كانوا كلھم في الجامعة وانا عينت بھا ولم اداوم وال يعني
نقصان منھا ،وھذا يقودنا الى دور المال في الجامعات وتاثيره ،فال بد من ان وزارة التعليم العالي
تجد اليه بعدم تدخل المالكين في الجامعة نھائيا مع احترامي لھم جميعا وھم اصدقائي؛ الن اللغط كبير
حولھم الى درجه ان الحديث حولھم يزداد سلبا وان اخذه البعض لالسف اقليميا وجھويا وھذا مؤشر
خطير ر النه بغض النظر عن االخطاء التي يجب ان تعالج اال ان دور الجامعات الخاصه استثماريا
وتشغيال نعتز به وان االوان لثورة بيضاء في جامعانتا الوطنيه العامه والخاصة.
سادسا نريد ان تتفعل ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اكثر بحيث ال يقتصر دورھا على قرارات
نقراؤھا في الصحف ،وقد تسىء بعض القرارات للتعليم العالي ،نريد ان نعرف عن موازنتھا ومن
اين خاصة انھا تاخذ رسوما سنويه لالعتماد من الجامعات والكليات نريدھا جريئه بالحق وتعلن عن
قصة جامعة خاصة انشئت على شارع االردن لمن كانت االرض وكيف نقلت وترخيصھا في عمان
واالرض في البلقاء ومساحة االرض والمخالفات التي كانت عليھا نريد من الھيئه ان تعلن عن نتائج
استيضاحات ديوان المحاسبه حول قرارات رفع الطاقة االستيعابيه من اعوام سابقه ومن ھم
المستفيدين وكيف رفعت طاقة استعاببيه سابقا في اعوام ماضيه وكانت مخالفه نريد ثورة بيضاء
ايضا عن اسباب تعيين س وال يعين ص في مجالس امناء الكليات ومستقبال في الجامعات خاصة
يجب اعادة النظر في كل مجالس االمناء للكليات والجامعات.سابعا نريد ثورة بيضاء في الجامعات
على كل من ال يعتبر االردن اوال ويعتبر نفسه ومصالحه اوال والعشيرة او جزءا منھا اوال واللواء
اوال والمحافظه اوال واالقليم اوالنريد تغيير جذري عنوانة الكفاءة والخبرة والنظافة واالخالص
للوطن والقيادة الھاشمية واالردن اوال نريد في الجامعات ان ال تكون محاصصة او جغرافيا وان
ينتھي سالطين الجامعات الذين يتعالون وال احد يراھم ويمكن ان نرى سيدنا قبل ان يراھم االستاذ او
الطالب اوعضو الھيئه التدريسيه الذي يقسم الجامعة الى طالب معدالتھم اقل من  ٣او اكثر ويطلب
رفع المعدالت دون ان يعلن عن معدلة ويقاوم المقبول في البكالوريوس وال يعلن عن معدله فيھا
ويطلب اتقان اللغة االنجليزيه وبعضھم خريج امريكا وال يتقن االنجليزيه ،او الھند او اوكرانيا او
جامعه عربيه في دوله عربيه اغرقتنا بشھاداتھا وأثارھا النائب مجحم الصقور ولم نتابع نريد فتح
ملفاتھا نريد وزارة تعلن لنا عن نتائج المطالبه بتشكيل لجنه للتحقيق في شھادات الدكتوراه التي
صدرت عن االكاديميه العربيه للعلوم المالية والمصرفيه واين وصلت اللجنه ،خاصة ان الكتاب
بتشكيل لجنه موجود لدى كثيرين ،نريد ثورة بيضاء بسرعة مع احترامنا للجميع وثورة بيضاء في
جامعاتنا وجامعات الوطن العربي.
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٢٠١٣/٥/٢٥

السبت

ھل تنجح حكومة النسور في تنفيذ برامجھا إلصالح التعليم العالي؟
أ.د .نضال يونس

أمام الدكتورعبد ﷲ النسور فرصة كبيرة الن يصبح رئيس وزراء تاريخي بامتياز ،فھو أول رئيس
حكومة "برلمانية" في مرحلة اإلصالح والتحول الديمقراطي،وھو أول رئيس يخرج نتيجة
"مشاورات وتوافقات "برلمانية ،وھو إلى جانب ذلك سيكون من الرؤساء القالئل الذين خرجوا من
رحم مجلس النواب ممن لھم ارتباطات وثيقة بالوسط االكاديمي باعتباره حاصالعلى شھادة
الدكتوراه،ورئيس سابق لمجلس أمناء إحدى الجامعات.
األزمة المالية واإلصالح السياسي واالقتصادي تحديات كبيرة أمام الرئيس ،لكنھا قيد التداول
الھادىء والمدروس وھي مشكلة السياسة الجديدة للحكومة البرلمانية التي شعرت أنھا البد أن تخرج
من مسؤولية المھيمن وصانع القرار ومنفذه ،إلى أسلوب الدبلوماسية المشتركة مع المعنيين بأي
قضية ،وھناك التحدي األخالقي ،كون الرئيس سيكون ملزما ً أمام مجلس النواب ،وقبل ذلك أمام
الرأي العام لتنفيذ الكثير من الوعود التى طرحھا في برنامجه الوزاري ،غير أن أصعب المآزق التي
ستطارده في كل مكان ھي أنظار المحللين والمراقبين األكاديميين ،وتلك حقيقة ال يمكن أن يتھرب
منھا النسور ،أو أن يلتف عليھا الوسط األكاديمي.
ثالثة أمور تزيد الضغط على النسور في مسألة انتمائه األكاديمي ،األولى أن وسطنا األكاديمي بجميع
فئاته ينتظر إصالحات اكاديمية أو على حد تعبيرالدكتورمصطفى عيروط "ثورة بيضاء في جامعاتنا
األردنية بعيدة عن تأثير المال والسياسة" تنھى العنف والتراجع الذى يعاني منه التعليم العالي ،فكيف
به وھو يجد نفسه أمام الرجل األول في السلطة التنفيذية يحمل لقبا أكاديميا وينادى بالشفافية والعدالة
وتكافؤ الفرص في اختيار القيادات العليا في الدولة وعلى رأسھا الجامعات األردنية!!
أما الثانية فتتعلق باالختبار الذي دخله النسور لقياس قدراته القيادية وثباته على "المواقف الجريئة"
التي اتخذھا منذ اللحظة األولى التي تسلم فيھا مسؤوليته كرئيس للوزراء ،والذي عانى فيه من
إرھاصات متعددة أصعبھا قضية الثقة والتي تسببت في نشوء صراع متواصل مع النواب
المستوزرين وغير المستوزرين ،أما الثالثة فترتبط بتعاطي الوسط األكاديمي مع "األسس والمعايير"
التي سيتم من خاللھا إفراز اختيار قيادات الصف األول والثاني من رؤساء ونواب رئيس في
الجامعات األردنية وھو ما قد يحرج الرئيس ويزيد ضغوطات المتنافسين عليه.
كل تلك الضغوط يصعب تجاوزھا بسھولة خصوصا ً مسألة البعد األكاديمي،لكن على دولة الرئيس
أن يكون في مستوى الشعارات التي أطلقھا ،وأن يعمل على معالجة األخطاء التي وقع بھا رؤساء
الوزارات السابقين  ،وأن يبتعد عن كل ما من شأنه وضعه على محك "الميول والرغبات الشخصية"
خصوصا ً وأن ھذه ھي التجربة األولى للحكومات البرلمانية في عھد اإلصالح والتحول الديمقراطي
التي ال مجال فيھا للخطأ ،الن البدائل مكلفة ولن تكون سھلة ،لكن حتى نكون واقعيين فإن الناس
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أنفسھم لم يساعدوه في ذلك ،وأعني تحديداً بعض النواب المتحمسين للدكتور عبد ﷲ النسور
،أوبعض المتنفذين اللذين شكلوا خط الدفاع األول عنه ،ظنا ً منھم أنھم يساعدونه فيما كانوا يحرجونه
وأحيانا ً يشوھونه.
الدكتور عبد ﷲ النسور اآلن بحاجة لمراجعة حسابات الفترة الماضية ،وأن يسعى جاھدا إلى إقامة
"الدولة المدنية" المعاصرة التي تعتمد على مجتمع "الكفاءة والجدارة" في كل مؤسسات الدولة وعلى
رأسھا الجامعات األردنية المسئولة عن صياغة مستقبل االمة وتطلعاتھا،وبالتالي فان عليه أن يقرن
الحديث عن اصالح التعليم "بالعزيمة على تنفيذه" وان يقرن الحديث عن النزاھة وتكافؤ الفرص
بوضع مسودة واضحة "لألسس والمعايير" المقترحة سواء لعضوية لجان ااةختيار ،أو األشخاص
المرشحين للمواقع القيادية ،وعلى كل المھتمين بالتعليم العالي من الوسط األكاديمي أومن خارجه أن
يساعدوه على تجاوز ھذه المعضلة؛ ألننا ننتظر رئيسا ً مميزا للوزراء سليما ً من أي عيب أو تشويه!.
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/٢٥

السبت

قضية للمناقشة :استشارات وخدمات تعليمية للطلبة والشركات ؟؟!!
د .نضال يونس
ھذا اعالن نضعه امام صانع القرار وصل طلبة نيوز عبر البريد االلكتروني كما وصل العديد من
االشخاص ،وتقوم طلبة نيوز بطرحه قضية للمناقشة؛ خاصة ّ
أن الجامعات والتعليم العالي واإلبداع
في االردن أصبح مثارا لألسئلة ،وھل ھذه القضية تحتاج من صانع القرار الى ان يلتفت إليھا؟ أم انه
سينظر إليھا باستحياء وكأن األمر يحدث في جنوب افريقيا؟؟ نضع ھذه القضية أمام القراء والمسؤول
ليرى كل منھم بأم عينه كيف يتم تدمير التعليم العالي والجامعات ،وكل ما له عالقة باالبداع
واالنجاز؛ وكأن االنجاز واالبداع يشترى بالمال! اين الرقابة واين قانون الملكية الفكرية اين وزارة
التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم اين وزارة الثقافة؟؟؟ من منح ھؤالء ھذه التراخيص؟؟ المشكلة
اذا استمرت دون عالج سنكون امام كارثة حقيقية ،فھل تنھض الجامعات من كبواتھا وتلتفت لھذه
القضية الخطيرة ،أم أنھا ستبقى تبحث عن تلميع ألنشطة باھتة ،ولقاءات ال تسمن وال تغني من جوع،
وھل تتحرك الوزارات المعنية لكي تحاسب وبشدة كل ھؤالء المرتزقة الذين يدمرون كل شيء؟؟؟؟؟
وإليكم اإلعالن الذي وصل طلبة نيوز والعديد من القراء والمھتمين:
استشارات وخدمات تعليمية للطلبة والشركات
يسرني تقديم الخدمات التاليه وفق طلبات واشتراطات صاحب العمل:
• المساعدة بتقديم اقتراحات في اختيار عنوان البحث /رسالة ماجستير /رسالة دكتوراه
• المساعدة في عمل ملخص للدراسات السابقة /تخصصات االنسانية والتربوية واالدارية والسياسية
واالجتماعية
• المساعدة في عمل الرسالة أو المشروع /تخصصات االنسانية والتربوية واالدارية والسياسية
واالجتماعية
• المساعدة في عمل مخطط بحث  -رسالة  /تخصصات االنسانية والتربوية واالدارية والسياسية
واالجتماعية
• المساعدة بأعداد االطار النظري  /تخصصات االنسانية والتربوية واالدارية والسياسية واالجتماعية
• المساعدة بإعداد اجراءات الدراسة  -المنھج ،اداة الدراسة ،العينة ،الخصائص السيكومترية ألداة
الدراسة  /تخصصات االنسانية والتربوية واالدارية والسياسية واالجتماعية
• ترجمة الدراسات السابقة والمقاالت االغراض علمية فقط  /تخصصات االنسانية والتربوية
واالدارية والسياسية واالجتماعية
• تحليل إحصائي  /بغض النظر عن ھدف او طبيعة البيانات /بيانات دراسات وابحاث ورسائل
ماجستير واطروحة دكتوراه وتجارية
• تدقيق لغوي /التنسيق واخراج الطباعة والمظھر العام :المطبوعات العلمية /ابحاث /دراسات/
رسائل /تقارير
• تحديد كمية النقل الحرفي من مصادر وغير موثق في المادة العلمية /أي موضوع
• توفير مراجع ودراسات من مجالت علمية محكمة لكافة التخصصات /أي موضوع
• المساعده في عمليات النشر بالمجالت العلمية المحكمة /أي موضوع
• تخطيط وتصميم وانتاج برامج التدريب التربوية
• تصميم واعداد وبرمجة التطبيقات الحاسوبية واالنترنت وايباد وااليفون التعليمية ونشرھا على اب
ستور واالنترنت
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص ١٣

٢٠١٣/٥/٢٥

السبت

مدخل إلى العنف الجامعي
عبد المجيد المجالي
من السھل على الكاتب -أي كاتب -ان يحول الواقع المؤلم الى سخرية مضادة تُطبب النفوس المختنقة
بعجزھا وتغسل القلوب المتسخة بيأسھا ،لكن ھذا الكاتب سيقف عاجزاً رافعا ً راية الفشل إذا ما حاول
على حين إجتھاد ان ينقض ببنات حسراته على »مسخرة واقعية« في محاولة لتحويلھا الى »أول«
تنفيس السخرية«.
يحدث معي ذلك كلما ھممت بالكتابة عن ظاھرة العنف الجامعي -على سبيل الخزي -فما تشھده
جامعاتنا االردنية من مشاجرات تُحركھا ثقافة »يا ويل إلي يعادينا« ومعارك تدعمھا سياسة »نخلي
عظامه تطقطق« وغزوات يسندھا مبدأ »الھوش والفزعة« ..ھذا كله يقود للحيلولة بين القلم وتحرشه
بالورقة فتبقى بيضاء من غير سوء !
قصة مراوحتنا في مربع تطويق العنف الجامعي والقضاء عليه بدأت عندما إجتھدنا في إطالق
المبادرات والحمالت وأبدعنا في تقديم الحلول والدراسات قبل ان نُحدد منبع األلم وموطنه الحقيقي،
فعلى إمتداد تاريخ جامعاتنا لم أقرأ او اسمع مسؤوالً اال ويبدأ بوضع حلول للعنف الجامعي دون ان
يعطي سببا ً مقنعا ً لوجوده ،فأي طب ھذا الذي يُقدم وصف الدواء على تشخيص المرض؟!
خالصة الفشل ،وطالما اننا عاجزون عن ترشيد إستھالك العنف في الجامعات ،وطالما ان
المشاجرات تنتقل من جامعة الى اخرى بطريقة فوضوية وغير مدروسة فيما ال يكون ردنا الدائم
واالبدي سوى بمواثيق ال عالقة لھا بما يحدث وعلى غرار »العرس عنا والطخ عندھم« ..لماذا ال
نقوم بتوزيع العمل اإلجرامي وتقسيمه بين الجامعات بحيث نمنح كل جامعة إسبوع لتفريغ طاقات
طالبھا وإبداعاتھم في تقاذف الحجارة وحمل »الموس« وضرب »البكوس« ؟! ..وعلى ھذا االساس
نعاقب أي جامعة تتعدى على دور زميلتھا وتقيم فعالية إجرامية خارج النطاق الزمني المحدد لھا،
فھذا من شأنه ان يُنظم الشغب واالجرام من جھة ،كما انه يُسھم بتسھيل مھمة الصحافة واالعالم في
تغطية فعاليات »البلطجة« وإيفاء كل فعالية حقھا!
أقترح ايضا ً إضافة مواد إجبارية ومشتركة لكل التخصصات مثل :مدخل الى العنف الجامعي،
اساسيات فن »التحجيز« ،مبادئ علوم البلطجة ،مقدمة في علم »برادة الوجه« وسيكون لھذه المواد
الدور االعظم في تثقيف الطالب وتطوير ادائه اإلجرامي ،ناھيك عن تنمية مواھبه الحربية العدائية
واإلنتقامية في ضرب الزميل واإلجھاز عليه -إذا لزم العلم..-
اما إذا قام التعليم العالي بإستحداث تخصص »كامل مكمل« لجمع شتات الطلبة المھتمين بكل شيء
اال العلم فسنكون ممتنين الى االبد ،وقناعتي أن »يا عيب العيب« ھو المسمى األنسب له !

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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طلبة نيوز

٢٠١٣/٥/٢٦

األحد

التطرف األكاديمي..وإغتيال الشخصية المھنية !!
زيد إحسان الخوالدة /الجامعة الھاشمية
ال شك بأن ھنالك صور مشرقة وإيجابية و نماذج طيبة في مؤسساتنا الخدمية والتربوية والتعليمية
وال سيما الجامعات..ھذه النماذج الطيبة يقتدي بھا الطلبة والعاملين سواء من الھيئة التدريسية أو
الھيئة اإلدارية.
وأينما يكون اإلزدھار والتطور ومعانيه المتمثلة باالبداع واإلرتقاء والريادة والموضوعية والمھنية
...يكون ھنالك كذلك "نماذج سلبية معادية للمجتمع" ھذه النماذج السيئة تخرق جدار المؤسسة مثلما
تخرق ثقوب القارب فتنساب المياه الى القارب حتى أنه من الممكن للقارب أن يغرق بمن فيه نتيجة
لسلوكيات فردية خارجة عن روح الفريق وروح الشراكة واألنانية المفرطة.
ھكذا ھي "النماذج المعادية للمجتمع" تخرق صف العمل ..وتسرق روح الفريق الواحد ..وتشتت
الجمع من أجل أن يمارسو طقوسھم الخاصة على حساب العمل وعلى حساب المؤسسة وعلى حساب
العاملين.
ھؤالء النماذج السلبية"المعادية للمجتمع" يقومون بتطويع القسم او الدائرة الموجودة في المؤسسة من
أجل خدمة مصالحھم الخاصة فيسرقون من المؤسسة أو الدائرة ھيبتھا.
يغتالون الشخصية بطرق تبدو قانونية ولكنھا في حقيقة األمر غير ذلك ألنھم يجيدون النفاق المھني
والكذب وھم حالة مثالية"إلنفصام الشخصية" .
ھذه النماذج تحترف البھرجة وتقوم بتضليل المسؤول من أجل أن تصيبه الغشاوة وحتى يشغلوه عن
تجاوزاتھم وإعتدائھم على "الكرامة المھنية للعاملين" من أجل تصفية كل إنسان ينتمي لمؤسسته حتى
يقوموا بتخويف كل الشرفاء حتى يھربوا من أداء الواجب .......ويتجنبوا الشر الماكر الذي يعتدي
على المؤسسة وعلى كرامة المھنة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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اعالنات
الرأي ص ٧٢

األحد

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٥/٢٦

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص  – ٣٤األنباط ص ١٢

األحد

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٥/٢٦

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص ١٥

األحد

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٥/٢٦

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص  -٤٢الدستور ص  – ٤٧الغد ص ٢٧

األحد

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٥/٢٦

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص ٥

األحد

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٥/٢٦

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

37

حالة الطقس
األحد

طقس األردن

٢٠١٣/٥/٢٦

األحد  ٢٦أيار ٢٠١٣

نھاراً:

يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تعود لتصبح حول ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من
العام .ويكون الطقس غالبا ً ُمشمس وربيعيا ً ُمعتدالً خاصة في الجبال ،وحاراً نسبيا ً في األغوار والبحر
الميت والمناطق الصحراوية ،في حين يستمر حاراً في منطقة خليج العقبة .وتكون الرياح شمالية
غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط عصراً على فترات بحيث تكون ُمثيرة للغبار واألتربة في المناطق
والطرق الصحراوية وربما تشمل خليج العقبة.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية مع ساعات العصر والمساء في المناطق والطرق الصحراوية وربما
منطقة خليج العقبة نتيجة الغبار واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
ليالً:
يتحول الطقس الى لطيف في أغلب المناطق ،ومائالً للبرودة في الجبال والسھول الشرقية .وتظھر
السُحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط مع
ساعات الليل األولى.

االثنين  ٢٧أيار ٢٠١٣

نھاراً:

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل بقليل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من
العام .ويكون الطقس غالبا ً ُمشمس وربيعيا ً ُمعتدالً في أغلب المناطق ،ويستمر حاراً نسبيا ً في األغوار
والبحر الميت والعقبة .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط عصراً وتكون ُمثيرة
للغبار واألتربة في المناطق والطرق الصحراوية بما في ذلك خليج العقبة.
يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية مع ساعات العصر والمساء في المناطق والطرق الصحراوية بما فيھا
خليج العقبة وذلك نتيجة الغبار واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
ليالً:
يكون الطقس لطيفا ً في أغلب المناطق ،ومائالً للبرودة في الجبال والسھول الشرقية .وتظھر السُحب
المنخفضة خاصة في شمال المملكة .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط مع ساعات
الليل األولى.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الوفيات
االحد

بترا

٢٠١٣/٥/٢٦

 ابراھيم خليل صرصور  -الجبل االخضر احمد زياد احمد حميدة  -السلط اسماعيل محمد عبدالجواد ابو غربية  -راس العين اكرم سالمه سالم الشوارب  -الوسية ثريا شريف سعيد  -اربد حسين محمود منصور  -اربد ختام حسني محمد جمعة القدومي  -جاوا رائد موسى ابو شحادة حنايشه  -جبل الحسين رتيبة عبدالفتاح سماره  -خلدا زكريا راجح ابو عمر  -ماركة الشمالية زھيه صالح جبر البواب  -عرجان سميرة حسن الجيرودي  -الدوار السابع صبحي شعبان عبدالرحمن ابو غوش  -مرج الحمام علي محمد بشير البدارين  -المفرق عمر محمد السليمان الفاعوري  -السلط محمد عبدالفتاح اسماعيل الرمحي  -عرجان مي مصطفى عبدالكريم ابو دواس  -عرجان نايف محمود ابو ضاعن المقابله  -جرش ھشام قاسم محمد النجار  -المرقب -وھيبه عبدﷲ عبدالباقي ترجمان  -ضاحية الرشيد

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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زوايا الصحف
صنارة الدستور

•
•
•
•
•

•
•

األحد

٢٠١٣/٥/٢٦

يعقد وزير الدولة لشؤون اإلعالم ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم
الحكومة الدكتور محمد المومني اليوم لقاء صحفيا مع ممثلي وسائل اإلعالم في دار رئاسة
الوزراء.
ارتفع عدد مستشاري وزيرة التنمية االجتماعية إلى تسعة مستشارين وذلك بعد تعيين
مستشار جديد للوزيرة لشؤون صندوق المعونة الوطنية.
نقابة المھندسين الزراعيين تقيم في السادسة من مساء اليوم االحد احتفالية كبيرة في الذكرى
السابعة والستين الستقالل المملكة والتي يرعاھا وزير المياه والري وزير الزراعة الدكتور
حازم الناصر.
فاز نقيب الفنانين االردنيين حسين الخطيب ،بمنصب أمين عام اتحاد الفنانين العرب ،وذلك
خالل انتخابات الدورة الجديدة لالتحاد التي جرت امس السبت في العاصمة المصرية
القاھرة ،بحضور رؤساء ونقباء الفنانين العرب.
يشكو الكادر الطبي واالداري والعاملون في قسم الطوارئ بمستشفى الكرك الحكومي الى
تعرضھم بشكل متكرر العتداءات من بعض المراجعين او من قبل مرافقيھم حيث يتعرضون
لالھانة والسب والشتم والضرب كما يقوم المعتدون بتخريب وتدمير ما في القسم من
تجھيزات طبية ..ما يستدعي ان تتخذ ادارة المستشفى االجراءات المالئمة لردع المخالفين
وذلك بتدعيم النقطة األمنية في المستشفى واتخاذ االجراءات بحق المتسببين وتغريمھم
وبتطبيق النصوص القانونية بحقھم.
مشروع بلديتي يعقد صباح غد االثنين مؤتمرا صحفيا في مبنى غرفة صناعة عمان لالعالن
عن مسابقات خطط االعمال المحلية في الكرك والمفرق والزرقاء.
اعلن رئيس المجلس االعلى للشباب الدكتور سامي المجالي ان المجلس سينفذ ھذا الصيف
حوالي  ٣٦٠معسكرا نھاريا ومبيتا في مختلف محافظات المملكة موزعة على البيوت
الشبابية ومعسكرات الحسين.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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األحد

زواريب الغد

٢٠١٣/٥/٢٦

• يعقد مجلس النواب عصر اليوم جلسة عادية له ،يخصصھا للجانب الرقابي على الحكومة،
ولمناقشة عدد من األسئلة النيابية الموجھة لعدد من الوزراء.

• مصادر فلسطينية مطلعة أكدت أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وأحد
القادة المؤسسين لحركة "فتح" فاروق القدومي "بخير وصحته جيدة" .المصادر أكدت
لـ"زواريب" أنه "ال صحة لإلشاعة" التي ر ّوجت أمس ،وتحدثت عن وفاة القدومي ،وقالت
إن القدومي "يمارس عمله كالمعتاد من مكتبه في تونس".

• تعقد محكمة "سالم" العسكرية ،التابعة لالحتالل االسرائيلي ،صباح اليوم جلسة ،للنظر في
قضية األسير األردني عطا عياش ،المعتقل منذ  ١٣نيسان "ابريل" الماضي .ومن المقرر ان
تصدر "محكمة االستئناف" االسرائيلية في عوفر قرارھا بالطعن المقدم من وكيل الدفاع عن
األسير عياش ،المحامي فارس ابوالحسن ،بشأن استمرار اعتقاله اليوم أيضا.

• ينظم مركز دراسات الشرق االوسط ندوة تحت عنوان "من أجل أردن آمن ومستقر" .الندوة،
التي ستقام بتاريخ  ٨حزيران "يونيو" المقبل تعقد في قاعة مؤتمرات المركز بمبنى االتحاد
المھني ،بمشاركة ھيئات ومؤسسات وطنية ونواب واحزاب وقوى وشخصيات سياسية
واقتصادية ،وتتناول محاور المجتمع ومؤسساته ،والنظام السياسي والدستور والقضاء
والقانون واالقتصاد والسياسة الخارجية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

 الملك :اإلصالح والديمقراطية والسالم عمليات مستمرة ال تتوقف مسؤول في )النقد الدولي( :قرار وتوقيت رفع اسعار الكھرباء بيد الحكومة األردنية النسور يطلع على فكرة مشروع سياحي في العقبة بقيمة ٥ر ١مليار دوالر الملك يرعى االحتفال باالستقالل تمرين )األسد المتأھب( خالل أسابيعً
 األردن يتحمل عبئا ً كبيراً نتيجة استضافته اعدادا كبيرة من الالجئين وزير التخطيط :المنتدى االقتصادي يجسد األردن دولة استقرار في المنطقة لقطات من المنتدى االقتصادي العالمي طوقان يتوقع انخفاض تكلفة المفاعل النووي األردني أسماء رؤساء االنتخاب لالنتخابات البلدية -اإلتحادات تفتح باب اإلنتساب لعضوية ھيئاتھا العامة اليوم

 الملك يرعى الحفل الوطني الكبير بمناسبة عيد استقالل المملكة السابع والستين الملك  :االستقالل يجسد التضحية لبناء الوطن النسور  :الحكومة تعمل بشفافية كاملة بما يعزز الثقة بين المواطن والمسؤول السقرات  :التشريعات الناظمة لعمل« األراضي« جاذبة للمستثمرين مسؤول فلسطيني  :ضغوط على عباس للعودة الى المفاوضات دون وقف االستيطان -نصراللـه يھدد بخوض الحرب إلى »آخر مدى« في سوريا

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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 الملك :اإلصالح والديمقراطية والسالم عمليات مستمرة ال تتوقف "األوقاف" :ال تمديد لفترة التسجيل للحج الحموري :مليار دوالر الدخل المتأتي من السياحة العالجية العام الماضي تزايد بسيط بتدفق الالجئين السوريين إلى المملكة روبن يقود بايرن ميونيخ الى اللقب الخامس في تاريخه مزارعون في الرمثا يطالبون بتعويضھم عن حرائق القذائف السورية وضع  ١٦٠مؤسسة زراعية على القائمة السوداء لتجاوزات بتصاريح العمل المطلك :العراق يزود األردن بكميات اضافية من النفط قريبا "القوات المسلحة"" :األسد المتأھب" خالل األسابيع المقبلة -االعتصام  ١١لذوي األسرى اليوم

الملك :الديمقراطية واإلصالح والسالم عمليات ال تتوقف" الخارجية األمريكية" ستترأس مفاوضات فلسطينية إسرائيلية في البحر الميت اليوم" الكونغرس األمريكي" يطالب بفرض حظر جوي على سورية وتسليح المعارضةعريقات :استقرار األردن بمثابة قاعدة ارتكاز لفلسطين 3شبان من السلط يلقون حتفھم في سورية خالل اسبوع" جوجل" تتوشح بالعلم األردنياتفاقية الستقبال المرضى الجزائريين في المستشفيات األردنيةنصر ﷲ :الحرب السورية ..نحن رجالھا نحن صناع انتصاراتھا-مصر :حكم قضائي بعدم دستورية مواد في قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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