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الﻤـــــــــــوﺿـــــوع
أﺧﺒار الجامعة
"األردنية" والهيئة الطبية الدولية توقعان اتفاقية تعاون
صدور اإلرادة الملكية بتعيي رئيس وأعضاء مجلس أمياء الجامعة األردنية
أكاديمي م "األردنية" يحصل على جائزة خليل السالم ألحس بحث علمي في
مجال الطاقة المتجددة
استشارات وتدريب "األردنية" والدراسات المصرفية العراقية يبحثان تونثيق
سبل التعاون
الجامعة األردنيّة تستقبل وفدًا ُعمانيًّا م هيئة تيشيط السياحة وبعض المؤنثري
على مواقع التواصل االجتماعي
"عبيدات" يلتقي بطلبة م كلية الطب وذويهم
يوم توعوي حول مرض السيلياك في مستشفى الجامعة األردنية
شؤون جامعية
وزير التربية :التعليم الدامج عيصر رئيسي في الخطة الوطيية للتعليم
إرادة ملكية بتعيي رؤساء وأعضاء مجالس أمياء للجامعات الرسمية
مقاالت
مجالس األمياءهل ستحدث الفرق… د مفضي الموميي
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أخبار األردنية  /المديية نيوز

"األردنية" والهيئة الطﺒية الدولية توقعان اتفاقية تعاون
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) سهى الصبيحي – وقّعت الجامعة األردنية اليوم مذكرة تفاهم مع
الهيئة الطبية الدولية في األردن ( )IMCلتطوير برنامج تدريب داخلي في مجال الصحة العقلية
وحماية الطفل وعوامل الخطر.
وتهدف المذكرة ،التي وقعها ع الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات وع الهيئة مسؤولها في
األردن الدكتور أحمد البواعية إلى تحسي معرفة طلبة الجامعة بقضايا الصحة العقلية وحماية الطفل
وعوامل الخطر عبر إشراك الطلبة المهتمي في برنامج تدريب تطوعي يُم ّكيهم م الترشح للمشاركة
في برنامج تدريب تعقده الهيئة الطبية الدولية.
وجاء في المذكرة أن الهيئة الطبية الدولية ستُوفّر للطلبة المشاركي بيئة تعليمية وإشرافًا مياسبًا
مت ّ ً
صًل بالعمل االجتماعي وعلم اليفس ،إضافة إلى تدريبهم على قواعد سياسات الحماية وبروتوكًلت
الهيئة.
وأنثيى عبيدات ،قُبيل توقيع المذكرة ،على إيًلء الهيئة اهتما ًما بالصحة العقلية واليفسية في عملها
اإلنساني ،مضيفًا أن "األردنية" تسعى على الدوام إلى تزويد طلبتها بالخبرات العملية قبل وبعد
التخرج بهدف ردم الفجوة بي التعليم األكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
م جهته ،أعرب بواعية ع سعادته بتوقيع المذكرة مع الجامعة ،مشيرًا أنه بموجبها ،سيتم ّك الطلبة
م التدرّب في العيادات اليفسية في المراكز الصحية المعتمدة م قبل الهيئة واكتساب خبرة عملية
في مجال الصحة اليفسية والدعم اليفسي تحت إشراف مجموعة م الخبراء.
ويُشار إلى ّ
أن الهيئة ميظمة إنسانية عالمية غير ربحية ُمكرّسة إلنقاذ األرواح وتخفيف المعاناة أسّسها
أطباء وممرضات تط ّوعًا عام  ،1250مهمتها تحسي نوعية الحياة م خًلل التدخًلت الصحية
واألنشطة ذات الصلة التي تُع ّزز المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم.
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أخبار األردنية  /المملكة  /الغد  /جو30

صدور اإلرادة الﻤلكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة األردنية
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيي رئيس وأعضاء
مجلس أمياء الجامعة األردنية لمدة أربع سيوات إعتباراً م تاريخ  3533/6/36وذلك على اليحو
التالي:
دولة األستاذ الدكتور عدنان بدران رئيسا للمجلس
رئيس الجامعة األستاذ الدكتور نذير عبيدات
أعضاء مجلس أمياء الجامعة األردنية:
معالي األستاذ الدكتور عبد الياصر أبو البصل
معالي األستاذ الدكتور أحمد علي العويدي
سعادة األستاذ الدكتور محمد حمدان المصالحة
سعادة األستاذ الدكتور عدنان ميخائيل مقطش
سعادة السيد كمال غريب البكري
سعادة السيدة ضحى محمد عبدالخالق
سعادة الدكتور إياد مصباح األحمد
معالي الدكتور تيسير مييزل اليعيمي
معالي السيدة نسري زهدي بركات
معالي الدكتور سالم عبدالكريم اللوزي
سعادة الدكتور عدنان محمد أبو حمور
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أخبار األردنية  /المديية نيوز  /الرأي

أكاديﻤي من "األردنية" يحصل على جائزة ﺧليل السالم ألحسن بحث علﻤي في مجال الطاقة
الﻤتجددة
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكايد  -ميحت جامعة فيًلدلفيا جائزة خليل السالم ألحس بحث
علمي في مجال الطاقة المتجددة للعام 3531للدكتور أحمد السًليمة م كلية الهيدسة في الجامعة
األردنية ،وذلك ع بحثه "تحليل التكلفة ال ُمثلى لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء
األردني على المدى القريب".
ً
تحليًل مبييًّا على نموذج مفتوح المصدر للتكلفة المثلى ،لزيادة مساهمة
وأكد السًليمة أن البحث يُق ّدم
الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء األردني بياء على توقعات الطلب حتى عام  ،3555وذلك م
خًلل استخدام مبدأ تخزي الطاقة المائية التي يجري ضخها وتحديد تكاليف المسارات المختلفة
لتخفيف انبعانثات نثاني أكسيد الكربون.
وقال إن اليتائج توضح اإلمكانات الكبيرة للطاقة المتجددة م حيث التكلفة المثلى والصديقة للبيئة
والتيم ية الفعالة والمستقلة لقطاع الكهرباء األردني ،كما إنه يمك الوصول بيسبة مساهمة الطاقة
المتجددة إلى  ٪35م خًلل زيادة طفيفة في تكلفة توليد الكهرباء م  30.03إلى 37.50
دوالر/ميجاوات في الساعة.
وأضاف السًليمة أنه تبي أن استخدام مجموعة م وحدات التخزي الكهروضوئية والمائية يُع ّد ًّ
حًل
ممتا ًزا مقارنة بالتوسع في استخدام الصخر الزيتي بسبب التكاليف المرتفعة وانبعانثات غاز نثاني
أكسيد الكربون ،كما إن استهداف أكثر م  ٪35م حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء يتطلب
نظام تبلغ فيه حصة الطاقة المتجددة  ٪25ستغطي
تعزيز الوصول إلى طاقة الرياح ،موضحا أنه في
ٍ
طاقة الرياح  ٪03م الطلب.
وجاء إجراء البحث حسب السًليمة لكون األردن يخضع لتغيّرات مياخية سياسية واقتصادية حادة،
كما إنه يتأنثر بضغوط اجتماعية مقارنة مع البلدان المختلفة في ميطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
ولكونه كذلك يواجه عددًا م التحديات المتعلقة بالطاقة الكهربائية ،حيث يوجد تزايد على طلب
الطاقة ،مع وجود اعتماد كبير على واردات الوقود األحفوري ،وإدارة مصادر الطاقة المحلية
والتقليدية والمتجددة.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن البحث ميشور في مجلة عالمية مرموقة مدرجة ضم قاعدة البيانات
سكوبس ضم فئة Q1.
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أخبار األردنية

استشارات وتدريب "األردنية" والدراسات الﻤصرفية العراقية يﺒحثان توثيق سﺒل التعاون
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكايد – بحث مركز االستشارات والتدريب في الجامعة األردنية
ومركز الدراسات المصرفية  /البيك المركزي العراقي تونثيق سبل التعاون بي الجانبي في مجاالت
التدريب وتأهيل الكوادر البشرية التابعة للبيك.
وناقش كل م مدير مركز االستشارات الدكتور محمد المعاقبة ومدير مركز الدراسات الدكتور باسم
عبد الهادي إمكانية التدريب في مجاالت تتعلق بالحوكمة واألم السيبراني والتمويل والعمليات
المصرفية وغيرها م المجاالت التي تتصل بيشاطات وأعمال البيك المركزي.
وتحدث المعاقبة للضيف حول إمكانيات المركز وقدرته على تيظيم وإنشاء وبياء محتوى تدريبي
يياسب نشاطات كافة المؤسسات ،مشيرا إلى الخبرات والكفاءات البشرية والمؤهلة لتيفيذ برامج
تدريبية نوعية وهادفة وحديثة.
م جهته ،أبدى عبد الهادي رغبته في بياء عًلقات شراكة مع مركز االستشارات معبرا ع إعجابه
بالخطة التدريبية التي يطلقها المركز سيويا بمستوى ومحتوى اليشاط التدريبي.
هذا واتفق الجانبان على مواصلة التيسيق للوصول لعًلقة شراكة في مجاالت عمل المركز م خًلل
السعي لتوقيع اتفاقية تيظم وتؤطر العًلقة بي المركزي في مجاالت التدريب والتأهيل المهيي.
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أخبار األردنية

الجامعة األردنيّة تستقﺒل وفدًا عُﻤانيًّا من هيئة تنشيط السياحة وبعض الﻤؤثرين على مواقع
التواصل االجتﻤاعي
أخبار الجامعة األردنيّة (أ ج أ)  -استقبلت وحدة البرنامج الدولي والخريجي والتسويق وفدًا م هيئة
تيشيط السياحة ومؤنثري على مواقع التواصل االجتماعي في سلطية ُعمان ضم خطوة تهدف إلى
نشر السياحة التعليمية األردنية في سلطية ُعمان والتعريف بالجامعة األردنية وما تُق ّدمه للطّلبة م
الجيسيات األجيبية.
ور ّكزت الزيارة على التّعريف بالجامعة وبرامجها البالغ عددها  155برنامج بكالوريوس و113
برنامج ماجستير و 52برنامج دكتوراه وبرنامجي دبلوم عالي ،إضافة إلى  17برنامج اختصاص
عال في الطّب وطبّ األسيان.
ٍ
وبعدما تج ّول الوفد في مرافق الجامعة المختلفة ،أشاد بالمكانة العلمية المتميزة للجامعة األردنية
وبرامجها والتصييفات المتق ّدمة التي تحظى بها ،وكذلك باالعتمادات الدولية التي حصلت عليها عدة
برامج في الجامعة.
ويُذكر ّ
أن هذه الزيارة ستكون مقدمة لسلسلة حلقات سيُتح ّدث فيها ع البرامج التي تُق ّدمها الجامعة
عبر مواقع التواصل االجتماعي.
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أخبار األردنية/اذاعة االم العام/األنباط/نبض

"عﺒيدات" يلتقي بطلﺒة من كلية الطب وذويهم
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) سياء الصمادي -بجلسة عفوية دافئة ،أنثياء دخوله إلى اجتماع مجلس
عمداء الجامعة األردنية في بهو رئاسة الجامعة ،التقى رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات
بطلبة م كلية الطب وذويهم.
وجاء لقاء عبيدات مع أبيائه الطلبة وذويهم بعد مًلحظته وجودهم في بهو الرئاسة ليقوم بدعوتهم
للجلوس معه ،حيث استمع لهمومهم ومطالبهم وقضاياهم كما يُمك ألب أن يفعل مع أبيائه ،بييما
تر ّكز حديث الطلبة على حاجتهم إلعادة اليظر في بعض التعليمات المعييّة بامتحانات وعًلمات كلية
الطب.
وأعرب عبيدات ع اعتزازه بفكر الطلبة ،وإمكانية اليظر بأسس الجامعة فيما يتعلق ببعض
سعي الجامعة إلى تذليل جميع العقبات
التعليمات م خًلل مجلس عمداء الجامعة األردنية ،مؤ ّكدًا
َ
التي تواجه الطلبة بهدف تمكييهم م التفوق واإلبداع والتميز في دراستهم الجامعية.
بدورهم ،أكد الطلبة وذووهم أن الجامعة األردنية ،ممثلة بإدارتها ،كانت وما زالت السباقة دائما
الحتضان الطلبة وقضاياهم ،مثميي اللفتة التي قام بها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات.
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الحقيقة الدولية

يوم توعوي حول مرض السيلياك في مستشفى الجامعة األردنية
رعى مدير عام مستشفى الجامعة األردنية األستاذ الدكتور جمال ملحم ،اليوم الثًلنثاء ،فعاليات اليوم
التوعوي الذي أقامته دائرة الصيدلة بالتعاون مع كلية الصيدلة في الجامعة األردنية وطلبة التدريب
السريري تخصص دكتور صيدلة وجمعيّة رعاية مرضى السيلياك ،حول مرض السيلياك وبعض
اليصائح المتعلقة به.
وجال الدكتور ملحم وعميد كلية الصيدلة في الجامعة األردنية األستاذ الدكتورة رنا أبو الذهب
ومساعد عميد الصيدلة لشؤون التدريب ودكتور صيدلة والمستشفى الدكتورة إيمان حماد ومديرة
دائرة الصيدلة الدكتورة خولة أبو حمور ورئيسة الجمعيّة عايدة القيسي ،أقسام تم إعاداها لغايات
تواصُل المعييّي مع المراجعي والمرضى اشتملت على شرح مفصل ع أعراض المرض
والفحوصات الًلزمة للكشف ع اإلصابة به وكيفيّة تشخيصه وآلية عًلجه وبروشورات تض ّميت
الحمية الخالية م الجلوتي  ،باإلضافة إلى بروشورات توضح كيفيّة قراءة ُملصقات الطعام لتمييز
الجلوتي .
وأكد ملحم ،على أهميّة إقامة مثل هذه ال ُمبادرات واألنشطة التي تُق ّدم المشورة والفائدة للمراجعي
والمرضى وذويهمُ ،مشيداً بالدور الريادي الذي تضطلع به دائرة الصيدلة بكافة كوادرها وطًلب كلية
الصيدلة في توعية مرتادي المستشفى وتقديم الخدمة لهم األمر الذي يُعتبر جوهر العمليّة الخدميّة في
ال ُمستشفى.
م جانبها ،بيّيت أبو حمور ،بأن فكرة إقامة هذه ال ُمبادرة جاءت تجسيداً لرؤية ورسالة دائرة الصيدلة
الداعيتي إلى تقديم المشورة والتوعية وال ُمساعدة انطًلقا ً م المسؤولية ال ُمجتمعيّة واستجابةً وتلبيةً
الستفسارات المرضى حول هذا المرض وتثقيفهم بكيفيّة التعامل معه والوقاية ميه.
وق ّدمت أبو حمور الشكر الموصول لكوادر الدائرة وطًلب كلية الصيدلة ولجمعيّة رعاية مرضى
السيلياك لتضافر جهودهم في إنجاح فعاليات هذا اليوم التوعوي.
بدورها ،نث ّميت ميظّمة الفعاليّة الدكتورة مريم هيطش عبد الجليل ،جهود ومساعي دائرة الصيدلة
ودورها الكبير في إشراك طلبة التدريب السريري في كلية الصيدلة األمر الذي ييعكس إيجابا ً عليهم
ويُعزز لديهم العمل التطوعي الخدماتي تجاه أبياء ال ُمجتمع.
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زاد األردن

وزير التربية :التعليم الدامج عنصر رئيسي في الخطة الوطنية للتعليم
قال وزير التربية والتعليم ،الدكتور وجيه عويس ،إن التعليم الدامج يمثل أولوية للوزارة وعيصرا
رئيسيا في الخطة الوطيية لقطاع التعليم ،وذلك ضم الخطة االستراتيجية للتعليم لوزارة التّربية
والتّعليم .3533-3515
جاء ذلك خًلل اختتام أعمال ملتقى حوار السياسات رفيع المستوى حول الدمج والتيوع في التعليم
برعاية سمو األمير مرعد ب رعد ،رئيس المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،األحد.
وأضاف عويس أن الوزارة والمجلس يبحثان م أجل إجراء حوار سياسي رفيع المستوى مع
مجموعة واسعة م المختصي والشركاء في مجال التعليم لًللتزام بإعًلن األردن بشأن الدمج
والتيوع في التعليم.
وبي أن وزارة التربية تقوم بالتعاون مع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،بدعوة
شركاء الوزارة في التيمية وأصحاب المصلحة الدوليي والوطييي والميظمات غير الحكومية،
لًلنضمام إليها إلعادة تأكيد االلتزام بأهداف التيمية المستدامة.
وأكد عويس وجود نظم وإرادة سياسية والتزامات م جانب جميع الشركاء وأصحاب المصلحة
الرئيسيي لضمان حصول جميع الطًلب ،بغض اليظر ع جيسهم وقدراتهم وإعاقاتهم وخلفياتهم
وظروفهم ،على فرص متساوية وعادلة للحصول على تعليم جيد في ميازلهم أو مجتمعاتهم المضيفة
إلى جانب بيئات التعلم التي تحتض التيوع وتدعم مشاركتهم وإنجازاتهم نحو الوصول إلى إمكاناتهم
االجتماعية والعاطفية والجسدية والمعرفية الكاملة.
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المملكة  /الغد  /جو30

إرادة ملكية بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء للجامعات الرسﻤية
صدرت اإلرادة الملكية السامية المتضمية تعيي رؤساء وأعضاء مجالس أمياء الجامعات الرسمية
لمدة أربع سيوات اعتباراً م تاريخ  ،3533 / 6 / 33وذلك على اليحو التالي:
مجلس أمياء الجامعة األردنية
 .1رئيس مجلس األمياء دولة األستاذ الدكتور عدنان محمد عايش بدران
 .3رئيس الجامعة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
 .5االكاديميون م المجلس معالي األستاذ الدكتور عبد الياصر موسى عبد الرحم أبو البصل
 .0االكاديميون م المجلس معالي األستاذ الدكتور احمد علي خليف العويدي
 .3االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور محمد حمدان احمد المصالحة
 .6االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور عدنان ميخائيل عبدهللا مقطش
 .7قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيد كمال غريب البكري
 .5قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيدة ضحى محمد علي عبدالخالق
 .2قطاع الصياعة والتجارة سعادة الدكتور اياد مصباح حسي األحمد
 .15ذوو الخبرة والرأي معالي الدكتور تيسير مييزل اليهار اليعيمي
 .11ذوو الخبرة والرأي معالي السيدة نسري زهدي عبدالمجيد بركات
 .13ذوو الخبرة والرأي معالي الدكتور سالم عبدالكريم علي اللوزي
 .15ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور عدنان محمد عايد أبو حمور
مجلس أمياء جامعة اليرموك
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 .1رئيس مجلس األمياء معالي األستاذ الدكتورة رويدا محمود خليل المعايطة
 .3رئيس الجامعة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
 .5االكاديميون م المجلس معالي األستاذ الدكتور محمود ياسي طه الشياب
 .0االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور معتصم سعود محمود عبد الجابر
 .3االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور محمد محمود محمد المطالقة
 .6االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور نبيل فرحان حسي الشطياوي
 .7قطاع الصياعة والتجارة سعادة المهيدس فتحي فًلح عواد الجغبير
 .5قطاع الصياعة والتجارة سعادة الدكتور يوسف حيدر عيسى مراد
 .2قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيد عمار بشير علي الصفدي
 .15ذوو الخبرة والرأي معالي المهيدس أنمار فؤاد محمد الخصاونة
 .11ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور مصطفى عبدالكريم مياع العدوان
 .13ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور محمد شريف كليب الشريدة
 .15ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور وائل احمد عبد القادر الصمادي
مجلس أمياء جامعة مؤتة
 .1رئيس مجلس األمياء عطوفة الدكتور يوسف موسى القسوس
 .3رئيس الجامعة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
 .5االكاديميون م المجلس معالي األستاذ الدكتور كامل عودةهللا فالح المحادي
 .0االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور ابراهيم فتحي عبدالرزاق الغًليييي
 .3االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور حسي عمر لطفي الخزاعي
 .6االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتورة رنا محمد نذير حمدي أبو الذهب
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 .7قطاع الصياعة والتجارة سعادة الدكتور مع فهد اليسور
 .5قطاع الصياعة والتجارة سعادة الدكتور سالم سليمان ختاتية
 .2قطاع الصياعة والتجارة سعادة الدكتور محس فايز عبد السًلم أبو عوض
 .15ذوو الخبرة والرأي معالي السيد ياسي مهيب “محمد علي” الخياط
 .11ذوو الخبرة والرأي سعادة السيد زياد محمد الفي الشمايله
 .13ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور زيد محمد حسي اليوايسة
 .15ذوو الخبرة والرأي سعادة السيد عاطف حسي السحيمات
مجلس أمياء جامعة العلوم والتكيولوجيا األردنية
 .1رئيس مجلس األمياء معالي الدكتور زياد محمد فريز فريز
 .3رئيس الجامعة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
 .5االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور نبيل طالب احمد شواقفه
 .0االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور سميح شاكر خوري قاقيش
 .3االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور فريح عوده محمد أبو حسان
 .6االكاديميون م المجلس سعادة االستاذ الدكتور عبد العزيز سلمان عبد العزيز اللصاصمة
 .7قطاع الصياعة والتجارة معالي المهيدس عًلء عارف سعد البطايية
 .5قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيد خليل محمد الحاج توفيق
 .2قطاع الصياعة والتجارة سعادة الدكتور نائل فهد عبد الرحم الحسامي
 .15ذوو الخبرة والرأي معالي الدكتور طارق محمد خليل حموري
 .11ذوو الخبرة والرأي سعادة األستاذ الدكتورة عبير فايز مصطفى البواب
 .13ذوو الخبرة والرأي سعادة المهيدس أحمد سمارة الزعبي
 .15ذوو الخبرة والرأي سعادة األستاذ الدكتور فهمي سليم الغزوي
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مجلس أمياء الجامعة الهاشمية
 .1رئيس مجلس األمياء معالي الدكتور ياسي محمد صايل الحسبان
 .3رئيس الجامعة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
 .5االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتورة رولى عبدالرحيم الحباشية
 .0االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور كمال عبدالرحيم مفضي العًلوي
 .3االكاديميون م المجلس سعادة االستاذ الدكتورة أسماء سعد حس باشا
 .6االكاديميون م المجلس سعادة االستاذ الدكتور عبد الرحم محمد ارشيد الشديفات
 .7قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيد حسي سعد الدي حسي شريم
 .5قطاع الصياعة والتجارة سعادة المهيدس بسام جورج حيا الزعمط
 .2قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيد ابراهيم نايف اديب العواملة
 .15ذوو الخبرة والرأي معالي األستاذ الدكتور محمد خليل مسلم عدييات
 .11ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور عيسى خليل جريس المبارك
 .13ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتورة حيان جودت السبول
 .15ذوو الخبرة والرأي سعادة األستاذ الدكتور قاسم نواف البري
مجلس أمياء جامعة آل البيت
 .1رئيس مجلس األمياء عطوفة األستاذ الدكتور علي مفلح محافظة
 .3رئيس الجامعة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
 .5االكاديميون م المجلس سعادة االستاذ الدكتور خالد محمد عوده الطورة
 .0االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور خلف عبد العزيز االخليف المساعيد
 .3االكاديميون م المجلس سعادة االستاذ الدكتور عبدهللا محمد بخيت ابو حمد
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 .6االكاديميون م المجلس سعادة االستاذ الدكتورة لما عادل محمد عواودة
 .7قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشدة
 .5قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيد عبد هللا عاصم عبد هللا غوشة
 .2قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيدة ديما نضال ميير سختيان
 .15ذوو الخبرة والرأي سعادة السيد عارف احمد مرزوق الجرايدة
 .11ذوو الخبرة والرأي سعادة المهيدس احمد مروان سالم العبدالًلت
 .13ذوو الخبرة والرأي سعادة المهيدس صالح موسى هًلل الغويري
 .15ذوو الخبرة والرأي سعادة السيد زايد عوض مقبل السميران
مجلس أمياء جامعة البلقاء التطبيقية
 .1رئيس مجلس األمياء معالي الدكتور أمية صًلح عًلء الدي طوقان
 .3رئيس الجامعة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
 .5االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور تركي إبراهيم كايد عبيدات
 .0االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتورة ميتهى خليل ابراهيم غرايبة
 .3االكاديميون م المجلس سعادة االستاذ الدكتور خلدون سعيد صالح قطيشات
 .6االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتورة هديل صًلح عبدهللا ياسي
 .7قطاع الصياعة والتجارة معالي السيد عمر زهير عبدالفتاح ملحس
 .5قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيد خلدون عبدهللا الوشاح
 .2قطاع الصياعة والتجارة سعادة المهيدس عاكف عبدالرزاق خليل أبو حجر
 .15ذوو الخبرة والرأي معالي الدكتور علي عبد الحليم علي الحياصات
 .11ذوو الخبرة والرأي معالي األستاذ الدكتور وائل محمد عبدهللا عربيات
 .13ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور فايز محمد الربيع الفًلح
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 .15ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور محمد عوض حماد الزبيدي
مجلس أمياء جامعة الحسي ب طًلل
 .1رئيس مجلس األمياء عطوفة األستاذ الدكتور عبد الرحيم أحمد الحييطي
 .3رئيس الجامعة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
 .5االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور عاطف ياسي يوسف المحادي
 .0االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور محمد موسى عواد السويلمي
 .3االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتورة سرى طه القسيم الحراحشة
 .6االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور وصفي عبد العزيز احمد الروابدة
 .7قطاع الصياعة والتجارة معالي السيد مهيد شحادة خليل خليل
 .5قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيد ايم فايز حامد الشراري
 .2قطاع الصياعة والتجارة المهيدس عبدالوهاب محمد صبحي الرواد
 .15ذوو الخبرة والرأي سعادة األستاذ الدكتور احمد فالح محمد التميمي
 .11ذوو الخبرة والرأي سعادة السيدة صلفا محمد عوده ابو تايه
 .13ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور سليمان علي الفرجات
 .15ذوو الخبرة والرأي سعادة السيد عبد الرحم خالد محمد الطورة
مجلس أمياء جامعة الطفيلة التقيية
 .1رئيس مجلس األمياء عطوفة األستاذ الدكتور راتب موسى العوران
 .3رئيس الجامعة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
 .5االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور خالد احمد خلف درابكة
 .0االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور عبدهللا سالم عبدهللا الدراوشة
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 .3االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور محمد محمود خلف عياقرة
 .6االكاديميون م المجلس سعادة االستاذ الدكتور أسيد حس احمد الذنيبات
 .7قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيد رامي إبراهيم العودات
 .5قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيد صخر احمد محمد اليسور
 .2قطاع الصياعة والتجارة سعادة المهيدس نضال سعيد رشيد البيطار
 .15ذوو الخبرة والرأي معالي الدكتور فايز محمد غانم السعودي
 .11ذوو الخبرة والرأي سعادة السيد صطام سًلمة عواد
 .13ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتورة الهام مصطفى حوران القصيري
 .15ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور تيسير محمد شحادة العفيشات
مجلس أمياء الجامعة األلمانية األردنية
 .1رئيس مجلس األمياء سعادة السيد عثمان محمد علي بدير
 .3رئيس الجامعة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
 .5االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتورة حيان عيسى محمد الملكاوي
 .0االكاديميون م المجلس سعادة االستاذ الدكتور رضوان عبدهللا الوشاح
 .3االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتورة ليلى محمود محمد اخو زهية
 .6االكاديميون م المجلس سعادة األستاذ الدكتور سهيل هيثم جريس حدادي
 .7قطاع الصياعة والتجارة سعادة المهيدس عمر إبراهيم عمر أبو وشاح
 .5قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيدة مًلك جهاد العقيلي
 .2قطاع الصياعة والتجارة سعادة السيدة زيية أيم المجالي
 .15ذوو الخبرة والرأي سعادة سفير جمهورية المانيا االتحادية
 .11ذوو الخبرة والرأي ممثل مؤسسة داد ( )DAADاأللمانية
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 .13ذوو الخبرة والرأي ممثل جامعة ماغديبورغ( )Magdeburg Universityاأللمانية
 .15ذوو الخبرة والرأي سعادة الدكتور دريد محمد محاسية
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القلعة نيوز

مجالس األمناءهل ستحدث الفرق… د مفضي الﻤومني
القلعة نيوز _  36/6/3533صدرت اليوم اإلرادة الملكية لمجالس أمياء الجامعات الرسمية ،وقبلها
الخاص ة ول اتحدث ع الخاصة بهذا المقال ألن لها خصوصياتها وارهاصاتها ،!..نبارك للجميع
بأمل إحداث الفرق ،!...في الجولة الرابعة للمجالس في بلدنا…(الثالثة لم تك نثابته كما يقولون…!)
والرابعة تأخذ مكانها والجميع ييتظر ويراقب ،نختلف أو نتفق على م وقع عليهم اإلختيار وهذه
وجهات نظر… بكل األحوال رؤى الوزير المخضرم وأصحاب القرار واجتهادهم مقدرة ونرجوا ان
تؤتي أكلها.
واليوم وبعد انتظار متوقع وخروج األسماء م قمقم طبخ القرار وأدواته تتعدد مواقف األكاديميي في
الجامعات ،ميهم غير راضي ألن أسمه لم يظهر بييهم ،وميهم م هو غير مقتيع بالمجالس ودورها،
وميهم م يتوسم خيراً بالمجالس ،وميهم م فرح فقط ألن كابوس بعض المجالس السابقة رؤسا ًء
وأعضاء ازيح م المشهد غير مأسوف عليهم؛ ألنهم كانوا شهود زور على ممارسات رؤساء
بادلوهم المصالح وقتلوا كل جميل في المشهد األكاديمي… والقصص لم تيتهي بعد… وربما يمتد
أنثرها لسيوات ،ألن اصحاب عصى السلطه السابقي ( اغمضوا عيونهم… وغطوا في سبات عميق)،
بكل صراحة ال نجد لتاريخه مجلس أمياء أحدث الفرق ،ليشير له بالعشره ال بلبيان الواحد.!..
في ذه جميع المهتمي في التعليم العالي ببلدنا الكثير م اإلرهاصات والرؤى… وكتبت سابقا ً بذلك
وأعيد ما كتبته… لعل وعسى أن نصحح ونطور ونفعل مجالس االمياء لتساهم في تطوير تعليميا
العالي الذي يحتاج لمحفزات التطوير… وأن ال نبقى نجتر التجارب السابقة التي لم تؤت نثمارها…
ولكي ال نبقى ندور بحلقة مفرغة.
دورة اإلصًلح في التعليم العالي في بلدنا محط اهتمام الجميع ،واآلن بانتظار عمل مجالس األمياء
في التجربة الرابعة ،وهيا نح بحاجة للتأكيد على أمور سبق طرحها ،وربما وجب األخذ بها سيما
وأن تجارب مجالس األمياء لتاريخه يسودها عدم األرتياح والتجاذب وعدم وجود فرق واضح أو
تأنثير واضح ألدائها على أرض الواقع ضم ما حددته لها التشريعات ،وما انتاب ادائها م
ممارسات ، !..وتسمع م بعض أعضائها التذمر وهامشية الدور الذي يقومون به ،وأن اجتماعاتهم ال
تعدو جلوسهم مستمعي لما يقدمه رئيس الجامعه دون التأكد م صحة ومصداقية ما يقدمه… ! وأن
قراراتهم آنيه ال ترتكز على حقائق ،إذ أن مجالس األمياء كجهة رقابية ليس لها كوادر خاصة بها كما
يجب ،ال تأتمر إلدارة الجامعة ،بل وقعت في شرك إعتماد تقارير الرئيس والرقابة الداخلية والتي هي
تحت إدارته مما أفقدها الشفافية والصحة ،وليا في تجربة البلقاء التطبيقية وتقارير مجالس االمياء
السابقة بأن الوضع ( لوز… وقمره وربيع… والواقع المر الذي انكشف عرى ذلك ،)!..حتى أن
تقارير التجديد لرئيس الجامعة يُعدها الرئيس م خًلل إدارته وعياصره ،وتكون محشوة بإنجازات
وهمية وأرقام غير دقيقة ،ويصادق عليها المجلس ويحملها لمجلس التعليم العالي وكأنه هو م
أعدها…! أي تقييم هذا… ؟ ولهذا تفشل مجالس األمياء في خياراتها في التجديد قبل تعديل القانون
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الذي حيدها م ذلك لفشل التجربة ،!..ولعدم حيادية التقييم ،ال أعلم كيف يقيم الرئيس نفسه ،ويصبح
م يصادق بعد ذلك كشاهد الزور حدث كل هذا سابقا ً ويجب أن نستفيد م اخطائيا.
ولكي تكتمل حلقة اإلصًلح نح بحاجة إلعادة اليظر بكل مجالس الحاكمية األخرى م مجالس
العمداء إلى مجالس الكليات واألقسام األكاديمية ،وكيفية تشكيلها ،وأن ال تبقى رهيية بيد الرئيس
ومزاجيته يحركها كبيادق الشطرنج ،ونقصد هيا بعض الرؤساء الذي ال يمك وضعهم إال في قائمة (
سوء اإلختيار… !) ألن التجارب تقول أن الرئيس ضعيف اإلدارة ،غالبا ً ما يعي م هم (على قد
ايده) ليضم سيطرته عليهم ويتفرد بالقرار والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ،وم التجارب؛ م
يخالف او ييقد او يعترض الرئيس إياه… سيفقد ميصبه عاجًل ام آجًلً ،م هيا وألن مجالس األقسام
والكليات والعمداء أصبحت أداة مطواعة للرئيس (االلمعي األحوذي)في الكثير م جامعاتيا ،فيجب
على مجلس التعليم العالي العمل على تغيير اآللية الحالية والذهاب إلنتخاب العمداء ورؤساء األقسام
ومجالس الكليات لتحييد سطوة ومزاجية الرؤساء وسلبهم لقرارات المجالس كما تشير الممارسات
الحالية ،وهذه حقيقية م الواقع ،وال ندف رؤوسيا في الرمال ،ألن الواقع وكشف المستور في إحدى
التجارب المقيتة صعقت الجميع ،فاإلنتخاب يؤسس لقرارات تخدم المصلحة العامة ال ما يطلبه
الرئيس الذي يحول جامعته لمزرعة لتبادل المصالح ليبقى متشبثا ً بكرسي عافه ..ويشكو ميه،!..
إضافة ألن اإلنتخاب سيحمي الرئيس م الخضوع للواسطات م الجهات المتيفذة ،أو تبادل المصالح
إذا سولت له نفسه ذلك او تعرض لضغط أو سعى السترضاء جهات تديمه على كرسي الرئاسة،
واليفس أمارة بالسوء كما جاء في كتابيا الحييف.
وقد طرح موضوع مجالس أمياء الجامعات وفعاليتها لليقاش ميذ فترة ،وانثير لغط كبير حول تشكيلها
واهلية م فيها في عهد وزراء تعليم عالي سابقي  ،واالخطاء التي واكبت تشكيلها سابقا ً… !،
وانكشاف هيات التيسيب باالسماء في حييه وانها خطأ موظف في التعليم العالي او غيره… ! وانها
خضعت للتيفيعات او العًلقات الشخصية وغيره… المهم تجاوزت وزارة التعليم العالي ومجلس
التعليم العالي ذلك وها نح أمام مجالس امياء الجامعات الجديدة ،والمشكلة بموجب قانون الجامعات
األردنية رقم  15لسية  3515والتي وضع لها مجموعة م المهام في المادة  15م ذات القانون
ونوردها لإلطًلع م قبل الجميع:
يتولى مجلس األمياء المهام والصًلحيات التالية:
أ .رسم السياسة العامة للجامعة.
ب .إقرار الخطة السيوية واالستراتيجية للجامعة بياء على مجلس الجامعة ومتابعة تيفيذها وتقييمها.
ج .تقييم أداء الجامعة وقياداتها م الجوانب جميعها بما فيها األكاديمية واإلدارية والمالية والبيية
التحتية ،ومياقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة ميها دوريا.
د .تقديم تقرير سيوي ع أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.
هـ .تعيي نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع ،وذلك بتيسيب م الرئيس.
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و .التيسيب للمجلس بانشاء الكليات واالقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو
خارجها.
ز .التيسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات األكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.
ح .تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة م الطلبة في مختلف التخصصات.
ط .تحديد أسس القبول وأعداد المقبولي في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها وفقا
لمعايير االعتماد وضبط الجودة ،وذلك بتوصية م مجلس العمداء ضم السياسة العامة التي يقرها
المجلس.
ي .1.مياقشة الموازنة السيوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة
عليها م مجلس الجامعة ،ورفعها للمجلس للمصادقة عليها ،على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب
القانوني للجامعة الخاصة.
 .3االطًلع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى اإلجابات
واالجراءات
المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.
ك .السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتيظيم شؤون استثمارها.
ل .قبول المساعدات والتبرعات والهبات والميح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء
عليها اذا كانت م مصدر غير أردني.
م .1.الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمـي والتكيولوجي وغيرها م االتفاقيات بي
الجامعة ومثيًلتها داخل المملكة وخارجها.
 .3التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بي الجامعة ومثيًلتها داخل المملكة
وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة
حصولها على االعتماد الخاص.
ن .مياقشة مشروعات االنظمة ورفعها الى المجلس الستكمال إجراءات إقرارها حسب االصول.
س .تعيي محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتيسيب
م مجلس الجامعة.
ع .أي امور آخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس األمياء مما ال تدخل في صًلحيات أي
جهة م الجهات الميصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.
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م هيا فإن مجالس االمياء تعمل حسب الميظومات التشريعية او تتجاوز عليها مثلما حصل في
إحدى جامعاتيا بموضوع التدخل في نظام وتعليمات الحصول على الدرجات العلمية وتقرير امتحان
تكميلي للخريج الذي يرسب بمادة واحدة كما نشر ،وفي مجالس أخرى تم تطويع المجالس م قبل
الرئيس باإلسترضاء وتقديم الميافع الشخصية لغض اليظر ع أخطاءه الفادحة التي زكمت أنوف
الجميع هيا وهياك… وبكل األحوال هذه هي التجربة الرابعة لمجالس األمياء ،والواضح فيه مهامها،
وهيا يجب ان ال يتم الحكم على اداء هذه المجالس كما تعودنا بطريقة الفزعة او بطريقة عشوائية،
كليا جاهزون للحديث والتقييم واليقد وقد تكون األهداف شخصية ،او اجيدات تيفذ لمصلحة س او
ص ،واعجب ونح في مؤسسات اكاديمية تعتبر كوادرها التدريسية صفوة المجتمع وبيت الخبرة
فيه ،كيف نسقط هكذا سقطات ،ونطرح اراء غير مبيية على اسس علمية فقط نعمل بعقلية (وما أنا إال
غو ْ
ت ** غ َو ُ
يت وإن ترش ْد غزيّةُ أرشد. ).
م غزيّةَ إن َ
التقييم وكما نعرف علم يدرس ،ويجب ان نطبقة  ،وم افضل اسس التقييم عالميا؛ التقييم المبيي
على اليتاجات ()Outcomes Based Evaluation
بمعيى التقييم والمحاكمة والمعالجة بياء على اليتائج واليتاجات وليس طرق العمل و اإلجراءات
( ،)processesوهي هيا اليتائج التي تحكمها االهداف واليتاجات لعمل مجالس االمياء مستمدة م
مهامها بحكم القانون ،اذا مطلوب م مجلس التعليم العالي إلزام مجالس االمياء الجديدة ،وضع
أهدافها واليتاجات المستهدفة مسبقا ً وأن تضع لهذه األهداف خطط تيفيذية محكمة ضم األطر
التشريعية سواء للجوانب االدارية او االكاديمية او المالية في عملها مرتبطة بالزم والكلفة
واإلجراءات ،لكل جامعة وحسب خصوصيتها وميزانيتها ،ويرتبط بهذه الخطط مؤشرات اداء
ومعايير تقييم ونسب إنجاز ،ومدة زميية لًلمور التي تحتاج ذلك ،اضافة لتقييم االعمال التيفيذية
واالجراءية ضم معايير تستيد الى ميظومة التشريعات ،فهل يوجد مثل ذلك في جامعاتيا؟ او لدى
مجالس اميائها !..هذه هي االرضية العلمية الرصيية لتقييم اداء مجالس األمياء وغيرها ،وان ال تبقى
االمور مفتوح ة للتقييم العشوائي الذي ل يوصليا للتقدم والتطور الميشودي ول يحدث الفرق ،وايضا
التقييم العلمي الصحيح يبعدنا ع شخصية العًلقة بي رئيس الجامعة ومجلس االمياء ،وان ال تصور
االمور بأن مجلس االمياء يعيق عمل الرئيس النيا لم نتعود على الرقابه والمحاسبة ،او ان الرئيس
يسيطر على مجلس االمياء م خًلل العًلقات او تبادل الميافع والمصالح الشخصيةالضيقة م
تعيييات وترقيات وغيره والتي تفوح رائحتها ومعروفة للجميع هيا وهياك ،!..وأيضا وجود قوائم
تقييم العمال الجامعة ورئيسها م خًلل مجلس األمياء يبعد قضية المزاجية في التقييمات التي تستيد
لحقائق زائفة يسوقها ويدبلجها رئيس الجامعة وترفع لمجلس التعليم العالي ليعتمدها… وهيا تكون
الكارنثة.!..
مجالس أمياء الجامعات هي تجارب عالمية موجودة في ارقى جامعات العالم وليست اختراع
اردني! ،ولك المطلوب تفعيلها وتقييم ادائها ضم اسس علمية صحيحة ،وال نيسى قضية تشكيلها
واالعضاء الممثلي فيها ،وخاصة م القطاع الخاص ،وهل نجحت التجربة ام ال ،!..تبقى االسئلة
كثيرة ،وبحاجة إلجابة بعد ان نرى تقييم مبيي على اليتاجات ألعمال مجالس االمياء في جامعاتيا،
وهل سيتم ذلك م قبل وزارة التعليم العالي ومجلسه؟ ولماذا يتم الذهاب إلعادة اليظر بتشكيلها؟ طبعا
اإلجابة في الخط العام المتراجع لجامعاتيا… ! رغم الفقاعات اإلعًلنية لإلنجازات الوهمية هيا
وهياك.
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نطمح ونأمل ان تؤدي مجالس االمياء دورها والتي فيها قامات وخبرات أكاديمية واقتصادية معروفة
لها وزنها ،وان تكون عًلمة فارقة في تحويل مسار الجامعات االردنية نحو األفضل… ونأمل أن
يُفعل اإلنتخاب لمجالس الحاكمية وبشكل جدي ،ألن الواقع يؤكد سلب إرادتها في الكثير م الجامعات
والممارسات وال أعمم… وأن ال تبقى تتكئ على أدوار روتييية عديمة الفاعلية في الغالب ،نيتظر
ونتفاءل… بأخبار قادمة وأدوار لمجالس األمياء في تجويد العمل األكاديمي واإلداري والمالي وجلب
التبرعات والميح… األمور الروتييية تغطيها مجالس العمداء والجامعات… يجب أن تحدث مجالس
األمياء الفرق وال شيء غير ذلك ... .حمى هللا االردن.
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