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الﻤـــــــــــوﺿـــــوع
أﺧﺒار الجامعة
على هامش المنتدى الارعي لتصنيفات  QSالاالمية في الرياض
رئيس "األردنية" يلتقي مؤسس ومدير عام شركة "كواكواريلي سيموندس"
( )QSالاالمية
رئيس الجاماة األردنيّة يستقبل وف َد األساتذة ممتحني كلية طب األسنان
الخارجيين
"األردنية" تُشهر كتاب "حارس النهر ،أسطوغرافية اإلرهاب في األردن:
4234ـ"3535
"األردنية" تستضيف مساعقة  Start Cup 2022عانوان "ريادة األعمال في
حوض البحر األعيض المتوسط"
التوظيف والتكامل األكاديمي على أجندة الجماية الاامة التحاد الجاماات
المتوسطية
عاحثون من الماهد الفرنسي للشرق األدنى وماهد اليبنيز لدراسات الشرق
الحديث يزورون مركز الوثائق والمخطوطات في "األردنية"
الجاماة األردنية تتسلم شهادة تصنيفها من «كيو إس»
شؤون جامعية
التاليم النياعية :ضرورة دعم الجاماات الخاصة كرافد أساس للوطن
عاحثون وأكاديميون يااينون مسألة البحث الالمي في األردن
الجاماة األلمانية األردنية تفرض مبلغ  255دينار على كل طالب عند سفره
أللمانيا
الطلبة السوريون عالجاماات األردنية ..شهادات عاجزة وسوق عمل مغلق
هيئة االعتماد تبحث التااون األكاديمي مع منظمة ايرلندية
"الهاشمية" تشارك في تحدي الارب إلنترنت األشيا والذكا االصطناعي
النمري يخط شهادة إعداعية عتجارعه في تشكيل المنحوتات
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على هامش الﻤنتدى العربي لتصنيفات  QSالعالﻤية في الرياض
رئيس "األردنية" يلتقي مؤسس ومدير عام شركة "كواكواريلي سيﻤوندس" ( )QSالعالﻤية
أخبار الجاماة األردنية (أ ج أ) سنا الصمادي  -التقى رئيس الجاماة األردنية الدكتور نذير عبيدات
مؤسس ومدير عام شركة "كواكواريلي سيموندس" ( )QSالاالمية نونزيو كواكواريلي على هامش
المنتدى الارعي لتصنيفات  QSالاالمية الذي أُقيم مطلع هذا األسبوع في الااصمة الساودية الرياض.
وجرى خالل اللقا استاراض مساعي الجاماة الرامية إلى تحقيق استراتيجيتها في محور الاالمية،
والتقدم الكبير الذي أحرزته عاحتاللها مراكز متقدمة على المستويات المحلية واإلقليمية والاالمية في
ِ
كثير من التصنيفات الاالمية المرموقة.
وقال عبيدات إن الجاماة تنافس عقوة في مختلف التصنيفات الاالمية والمجاالت األكاديمية على
مستوى الاالم ،وتسير عخطى جا ّدة للوصول إلى مراكز متقدمة وال ّدخول إلى قائمة أفضل 355
جاماة عالميًّّا.
وأضاف أن مؤسسة "كيو أس" تُا ّد واحدة من أهم الجهات الاالمية في تصنيف الجاماات ،إذ تاكس
مؤشرات هذا التصنيف جودة البرامج األكاديمية والبيئة التاليمية والبحثية ،ما يُا ّزز عمليات التقييم
والتطوير المستمرة في الجاماة األم في ضو استراتيجيتها لمواصلة للريادة والتميز ،مؤ ّكدًّا سايها
إلى توسيع القدرات واإلمكانات من خالل تطوير رأس المال البشري والفكري اللذين سيا ّززان
عدورهما عملية التحول إلى اقتصاد المارفة.
تبوؤَها المكانة
ونوقش خالل اللقا أه ّم الجوانب التي يمكن للجاماة الامل عليها وتحسينها عما يضمن ُّ
التي تليق عها في تصنيف "كيو أس" ،كون الجاماة تمتلك مقومات التميز كافّة.
يُشار ّ
أن الجاماة األردنية تق ّدمت في تصنيف كيو أس الاالمي للجاماات ( QS World
)University Ranking 2023لتصبح ضمن أفضل  655جاماة على مستوى الاالم لاام ،3535
وضمن الفئة  655-324عالميًّّا ،كما احتلّت المرتبة  350من حيث مؤشر السُّماة التوظيفية
() ،Employer Reputationوجا ت في المرتبة  546من حيث مؤ ّشر السُّماة األكاديمية
()Academic Reputation؛ األمر الذي ياكس جودة خرّيجيها وسماتها األكاديمية.
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رئيس الجامعة األردنيّة يستقﺒل وف َد األساتذة مﻤتحني كلية طب األسنان الخارجيين
أخبار الجاماة األردنية (أ ج أ) سنا الصمادي -استقبل رئيس الجاماة األردنية الدكتور نذير عبيدات
اليوم وفدًّا من األساتذة ال ُممتحنين الخارجيين لكلية طب األسنان يرأسُه الدكتور هنري كيم من جاماة
عوسان الوطنية في كوريا الجنوعية ،والدكتور هوه ديفلن من عريطانيا ،والدكتور إعراهيم الاوضي من
إيرلندا.
وكرّم عبيدات األساتذة الممتحنين لمساهمتهم في نجاح الاملية االمتحانية وجهدهم في تقييم
االمتحانات النهائية حرصًّا على الشفافية والمصداقية ،وعاض المشاركين في مؤتمر كلية طب
األسنان الدولي الراعع والسنوي الراعع عشر في الجاماة األردنية الذي سيُاقد عاد غ ٍد الخميس عرعاية
رئيس الجاماة األردنية.
ورحّب عبيدات عالوفد الضيفُ ،مارعًّا عن رغبة الجاماة في تازيز التااون عين الجاماة األردنية
وجاماة عوسان الوطنية/كلية طب األسنان ،واالنفتاح على الاالم وتبادل الخبرات والثقافات وتحقيق
التااون المثمر في المجاالت كافّة.
عدوره ،أ ّكد كيم أهمية التااون المشترك عين الجاماتين والذي أُطِّر رسميًّّا في مذكرة تفاهم وتااون
مشترك وقّاها رئيس الجاماة األردنية الدكتور نذير عبيدات ،وعن جاماة عوسان الوطنية/كلية طب
األسنان الدكتور هنر ي كيم ،عحضور نائب رئيس الجاماة األردنية لشؤون الكليات الالمية الدكتورة
إناام خلف ،وعميد كلية طب األسنان في الجاماة األردنية الدكتور أشرف أعو كركي ،ورئيس لجنة
مؤتمر كلية طب األسنان الدولي الراعع والسنوي الراعع عشر الدكتور إعراهيم أعو طاحون.
وتهدف االتفاقية إلى إقامة وعنا عالقة تااون في مجموعة واساة من المجاالت ،والامل ماًّا من أجل
تحقيق منفاة متبادلة ،وتبادل الخبرات واألعحاث الالمية.
وعموجب االتفاقية ،سوف يجري تطوير البرامج وتفايل التبادل الطالعي عين الجاماتين وتازيز الامل
المشترك عبر مجموعة من األنشطة القائمة على تبادل المارفة والخبرات.
وقال عبيدات ،عقب توقيع مذكرة التفاهمّ ،
إن الجاماة تحرص على التااون مع المؤسسات
األكاديمية في الاالم مثل جاماة عوسان الوطنية تازي ًّزا لجهود تبادل الماارف والخبرات.
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ق على االتّفاقيّة ،على أه ّميّة التّااون في المجاالت األكاديمية والثقافية وعرامج
وأ ّكد كيم ،في تالي ٍ
التبادل الطالعي وإقامة الفااليات والندوات الثقافية المشتركة.
وجرى خالل اللقا نقاش موسع عين الجانبين شمل عدي َد الجوانب التي يُمكن التااون المشترك فيها،
خا ّ
صةًّ في مجال عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات الالمية ذات االهتمام المشترك ،إضافة إلى
تبادل الخبرات الالمية واألكاديمية وغيرها من النشاطات التي تحقق األهداف المشتركة للجاماتين.

يشار إلى أن جاماة عوسان الوطنية ( )PNUمن الجاماات المرموقة في كوريا الجنوعية ،وتقع في
مدينة عوسان التي تُ َا ّد ثاني أكبر مدينة في كوريا وعواعة لقارة أوراسيا ،تم تأسيس هذه الجاماة كأول
صنف اآلن على أنّها أفضل جاماة وطنية فيها ،كما
جاماة وطنية في كوريا في عام 4206م ،وتُ َ
تُركز على تازيز قدراتها البحثية والتاليمية ،وتَهدف إلى أن تُصبح جاماة عالمية ذات توجه عحثي.
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"األردنية" تُشهر كتاب "حارس النهر ،أسطوغرافية اإلرهاب في األردن1291 :ـ"9292
أخبار الجاماة األردنية (أ ج أ) هبة الكايد – أُقيم اليوم في الجاماة األردنية حفال إلشهار كتاب
"حارس النهر ،أسطوغرافية اإلرهاب في األردن 4234 :ـ ،"3535لمؤلّفه الباحث في الالوم
السياسية الدكتور ساود الشرفات ،عتنظيم من منتدى الجاماة الثقافي ومركز ُشرُفات لدراسات
وعحوث الاولمة واإلرهاب وماهد السياسة والمجتمع ،وذلك عرعاية وزيرة الثقافة الدكتورة هيفا
النجار حضر مندوعا عنها األمين الاام لوزارة الثقافة هزاع البراري ،وعحضور نائبي رئيس الجاماة
للشؤون اإلدارية والمالية وشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور سالمة نايمات والدكتور أحمد مجدوعة
تواليًّا ،وكذلك عحضور السفير البوسني وعدد من ممثلي السفارات ،وأمين عام مجمع اللغة الارعية
الدكتور محمد الساودي.
وتح ّدث في حفل اإلشهار الذي شهد حضورا واساا لادد من السفرا وكبار الشخصيات والباحثين
واألكاديميين والمتخصصين وال ُكتّاب ،كلٌّ من عميد شؤون الطلبة في الجاماة األردنية الدكتور مهند
مبيضين والدكتور محمد أعو رمان والدكتور وليد عبد الحي والباحث حسن أعو هنية ،عاعتبارهم
ُمحلّلين و ُمقيِّمين لباض النقاط والقضايا التي ر ّكز الكتاب عليها.
هذا وتناول الكتاب الصادر عن وزارة الثقافة األردنية حسب الشرفات ،ظاهرةَ الامليات اإلرهاعية في
األردن على مدى ( )455عام ،وقُ ّدم فيه وجبة دسمة غير مسبوقة من المالومات والدراسات
والجداول ،ويتض ّمن قدرًّا من المارفة والتحليل والمتاعاة ال يمكن اإلحاطة عها في مساحة محدودة،
كما ياكس الكتاب ،إضافة إلى خبرة المؤلف الاملية واألكاديمية ،متاعاةًّ دؤوعةًّ وجهدًّا عحثيًّّا ومارفيًّّا
يجال الكتاب أه ّم مرجع عن اإلرهاب في األردن.
وأوضح الشرفات ّ
أن الكتاب يتك ّون من أرعاة فصول؛ التاريخ الجيوسياسي واالجتماعي لألردن،
واإلرهاب الاالمي ،ويبحث فيهما تاريفَ اإلرهاب وإشكاليات المفهوم ،وفي الفصل الثالث يبحث
اإلرهاب في األردن ،ويُق ّدم المؤلف هنا دراسة لإلرهاب عاستخدام السالسل الزمنية ،وفي الفصل
الراعع يبحث ظاهرة التيار السلفي الجهادي في األردن ،وتأثير اإلرهاب على عنية وسلوك الدولة،
والنموذج األردني في مكافحة اإلرهاب ،وملف المقاتلين األردنيين في سوريا والاراق ،ومشاركة
األردنيين في تنظيم حرّاس الدين ،مثل تنظيم القاعدة في سوريا ،وتقييم االستراتيجية األردنية
لمكافحة اإلرهاب والتطرّف الانيف.
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وفسّر الشرفات كذلك المقصد من ورا اختياره لمصطلح األسطوغرافية عاعتباره مصطلحا ًّّ
داال على
التأريخ وكيفية كتاعة التأريخ ،حيث ال يمكن الحديث عن موضوع مثل اإلرهاب دون الرجوع إلى
تاريخه ،وأيضًّا أوضح سبب تسميته عنوان الكتاب عحارس النهر عأنه قصد األردن ونهر األردن
الذي يُا ّد شاهدًّا على كل ما م ّر عه األردن من أحداث وقصص وتضحيات.

ويُق ّدم المؤلف أيضًّا مجموعة من القوائم الزمنية التسلسلية والصور واألشكال؛ مثل األحداث التي
أثّرت على تاريخ األردن خالل الفترة  4234ـ  ،3534ومجموعة من القوائم واألشكال الخاصة
عالتحليل اإلحصائي للامليات اإلرهاعية وتصنيفها حسب أساليبها ،وأه ّم قيادات السلفية الجهادية في
األردن.
وتك ُمن أهمية الكتاب ،كما يُق ّدرها الشرفات ،في أنّه شهادة من الداخل تاكس رؤية أردنية متخصصة
تأريخ لإلرهاب ،لكنّه ماالجة منهجية لجينولوجيا
لظاهرة اإلرهاب في األردن ،كما إنّه ال يُا ّد مجرّد
ٍ
اإلرهاب ،تفحّص من خاللها فرضية الكتاب الرئيسية القائلة ّ
عأن اإلرهاب في األردن ،خالل
الـ( )455عام الماضية ،كان مصدره الرئيسي تأثيرات البيئة الخارجية ،ال عيئته الداخلية.
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أخبار األردنية

"األردنية" تستضيف مسابقة  Start Cup 2022بعنوان "ريادة األعﻤال في حوض الﺒحر
األبيض الﻤتوسط"
أخبار الجاماة األردنيّة (أ ج أ) سهى الصبيحي – استضافت الجاماة األردنيةُ ،ممثّلة عوحدة الشؤون
الدولية اليوم الثالثا المرحلة النهائية لمساعقة ( )Start Cup 2022عانوان "ريادة األعمال في
حوض البحر األعيض المتوسط" ،عمشاركة فرق طالعية من جاماات أردنية وعرعية.
ويأتي هذا الحدث ،الذي يُنظّمه اتحاد الجاماات المتوسطية " "UNIMEDعاالشتراك مع الجاماة
اللبنانية والوكالة الجاماية للفرنكوفونية في الشرق األوسط ( )AUF - Moyen Orientومؤسسة
التدريب األوروعية () ،ETFإضافة إلى الجاماة األردنية ،قُبيل اناقاد الجماية الاامة لالتحاد في
حرم الجاماة في الفترة  35-33من الشهر الحالي.
وتخلّل حفل االفتتاح ،الذي جا عحضور مديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل الياسين ،عرض
ًّ
فضال عن
تقديمي حول مركز االعتكار والريادة في الجاماة والخدمات التي يقدمها للطلبة الرياديين،
قصص نجاح لطلبة ورياديين أردنيين تمكنوا من تأسيس أعمالهم عمساعدة المركز.
وتهدف هذه المساعقة إلى تشجيع طلبة الجاماات في دول حوض البحر األعيض المتوسط عضفّتيه
على تقديم أفكار ريادية ُمبتكرة في مجال ريادة األعمال.
وعرضت  5فرق طالعية من األردن ولبنان وتونس وفلسطين مشارياهم وأفكارهم الريادية الخاصة
أمام لجنة تحكيم مؤلفة من الـ ETFوالـ AUFوالـ UNIMEDالختيار المشروع األكثر إعداعًّا،
وحصل الفريق الفائز " "Bio-SoundTechمن األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة على جائزة مالية
قدرها  4555دوالر ،إضافة الى شهادات تقديرية للفرق التي تأهلت للمرحلة األخيرة.
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الفنار لالعالم

التوظيف والتكامل األكاديﻤي على أجندة الجﻤعية العامة التحاد الجامعات الﻤتوسطية
تستضيف الجاماة األردنية غدًّا ،وعلى مدار يومين ،اجتماعات الجماية الاامة التحاد الجاماات
المتوسطية (صورة مأخوذة من أجندة الفااليات).
اتحاد الجاماات المتوسطية ،الجاماة األردنية ،الفنار لإلعالم ،توظيف،
تنطلق ،غدًّا (األرعاا )33 ،حزيران/يونيو  ،3533فااليات الجماية الاامة التحاد الجاماات
المتوسطية ،تحت عنوان« :صياغة منطقة البحر المتوسط من التااون إلى التكامل».
يقام الحدث ،هذا الاام ،وجهًّا لوجه ،وعلى مدار يومين ،عالااصمة األردنية ع َمان ،عاد أعوام من
التنظيم إلكترونيًّا ،وعن عاد عسبب تداعيات وعا كوفيد.42-
ومع اتباع اإلجرا ات االحترازية لحماية المشاركين ،تستضيف الجاماة األردنية الفااليات التي
ترعاها عالتااون مع المفوضة األوروعية ،ماريا جاعرييل ،والبرلمان األوروعي ،واالتحاد من أجل
المتوسط ،عحضور قراعة  355مشارك من أوروعا والشرق األوسط ،عين أكاديميين ،ومهنيين،
وصحفيين ،وصناع سياسات.
مع اتباع اإلجرا ات االحترازية لحماية المشاركين ،تستضيف الجاماة األردنية الفااليات التي
ترعاها عالتااون مع المفوضة األوروعية ،ماريا جاعرييل ،والبرلمان األوروعي ،واالتحاد من أجل
المتوسط ،عحضور قراعة  355مشارك من أوروعا والشرق األوسط.
على مدار يومي األرعاا والخميس 33 ،و 35حزيران/يونيو ،يتناول المشاركون موضوعات عدة،
أعرزها :دور التااون الجاماي في أوقات األزمات ،واإلعالم وفجوة المهارات ،والتااون األكاديمي
األورومتوسطي ،والتاليم المفتوح والرقمي في منطقة المتوسط ،والتوظيف وريادة األعمال،
والحوار الثقافي والمنظمات الطالعية.
تبدأ فااليات اليوم األول ،عكلمات افتتاحية من مديرة وحدة الشؤون الدولية عالجاماة األردنية ،هديل
ياسين ،ورئيس الجاماة نذير عبيدات ،والرئيس الحالي التحاد الجاماات المتوسطية ،ورئيس الجاماة
الدولية في روما ،فرانشيسكو مات عون ،والمفوضة األوروعية لالعتكار والبحوث والثقافة والتاليم
والشباب ،ماريا جبرائيل ،من خالل رسالة فيديو ،ووزير التاليم والتاليم الاالي والبحث الالمي
األردني ،وجيه عويس.
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كما ستشهد فااليات اليوم األول ،كلمات من األمين الاام التحاد الجاماات المتوسطية ،الرئيس األسبق
لجاماة تونس ،حميد عن عزيزة ،ومدير االتحاد ،مارسيلو سكاليزي ،وأمين عام اتحاد الجاماات
الارعية ،عمرو عزت سالمة ،والرئيس التنفيذي ألكاديمية الملكة رانيا لتدريب المالمين ،أسامة
عبيدات ،ورئيس شبكة طالب «إيراسموس» ،خوان رايون.
ويشارك فريق من «الفنار لإلعالم» ،في هذه الفااليات ،عبر وفد يشمل :مؤسس الموقع و«وقف
اإلسكندرية» ،صالح خليل ،رجل األعمال المصري ،والنشط في الامل الخيري ،ومسؤولة
الشراكات في «الفنار لإلعالم» ،جو وير ،ورئيس تحرير الموقع ،محمد الهواري.
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أخبار األردنية  /الرأي /االنباط/طلبة نيوز/الوقائع/الوكيل االخباري/نبض

باحثون من الﻤعهد الفرنسي للشرق األدنى ومعهد اليﺒنيز لدراسات الشرق الحديث يزورون مركز
الوثائق والﻤخطوطات في "األردنية"
أخبار الجاماة األردنيّة (أ ج أ) سهى الصبيحي – زار اليوم االثنين مركزَ الوثائق والمخطوطات
ودراسات عالد الشام في الجاماة األردنية فري ُ
ق عاحثين من المشروع الدولي "" ،HISEMABأحد
المشاريع المشتركة عين الماهد الفرنسي للشرق األدنى ( )IFPOفي ع ّمان وماهد اليبنيز لدراسات
الشرق الحديث ( )ZMOفي عرلين.
وتهدف الزيارة التي التقى خاللها الباحثون عرئيس مجلس المركز الدكتور محمد عدنان البخيت ،إلى
التارف على المصادر والمواد الوثائقية الغنية التي يضمها من وثائق ومخطوطات وسجالت
وخرائط وصحف ومطبوعات نادرة.
وقال البخيت خالل اللقا إن المركز الذي يحتفل قريبًّا عمرور  35عا ًّما على تأسيسه يستقبل حاليًّّا
طلبة وعاحثين من دول عرعية وأوروعية كالسويد وفرنسا إضافة إلى الواليات المتحدة ،ويُق ّدم خدماته
لهؤال الباحثين والدارسين للوثائق والمخطوطات التي يحتويها دون مقاعل.
واصطحب مدير دائرة الخدمات الفنية في المركز أحمد خريسات الباحثين في جولة ميدانية لمرافق
المركز وقاعاته ،كما تخلل الزيارة عرض مرئي يوضح مسيرة المركز ومحتوياته ومرافقه منذ
تأسيسه.
من جتهم ،عبّر الباحثون عن ساادتهم عزيارة المركز ،مبدين إعجاعهم عما يحتويه من مواد هامة
ومفيدة تغني وتقوي إسهامات الباحثين وسط البحوث التي تُانى عالمنطقة الارعية عا ّمةًّ وعالد الشام
على وجه الخصوص.
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الفنار لإلعالم

الجامعة األردنية تتسلم شهادة تصنيفها من «كيو إس»
سلّم مؤسس ومدير عام شركة «كواكواريلي سيموندس» ( )QSالاالمية ،نونزيو كواكواريلي ،رئيس
الجاماة األردنية الدكتور نذير عبيدات ،شهادة التصنيف الاالمي للجاماة ،للاام .3535
ووفق عيان من الجاماة األردنية ،جا ذلك خالل المنتدى الارعي حول تصنيفات ( )QSالاالمية،
الذي أُقيم أمس (األحد) ،في الااصمة الساودية الرياض ،عرعاية وزير التاليم الساودي الدكتور حمد
ًّ
احتفاال عاإلصدار التاسع للتقييم ،وعحضور القائمين على التصنيف ،ورؤسا
عن محمد آل الشيخ،
الجاماات الارعية المصنفة.
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الدستور

التعليم النيابية :ﺿرورة دعم الجامعات الخاصة كرافد أساس للوطن
أكد رئيس لجنة التاليم والشباب النياعية ،الدكتور طالب الصرايرة ،أن الجاماات الخاصة في األردن
تاد رافدا أساسيا للوطن ،واألصل أن يتم تقديم الدعم لها أسوة عالجاماات الحكومية حتى تستطيع أن
تقوم عواجبها الالمي والبحثي واألكاديمي عجودة عالية.
وأضاف ،خالل زيارة قام عها أعضا من اللجنة النياعية ،عرفقة نواب آخرين ،اليوم امس ،إلى جاماة
الزيتونة األردنية ،أن اللجنة ستقوم عدعم ورفع التوصيات للجهات المختصة لتذليل الاقبات المختلفة
التي تواجه الجاماات الخاصة ،خصوصا فيما يخص تدريس عرامج الدكتوراة ،وتسهيل إجرا ات
أعضا الهيئة التدريسية الوافدين.
وأشار الصرايرة إلى أن جاماة الزيتونة تاد من المؤسسات الوطنية التي نفتخر وناتز عها ،وتاد
نموذجا للتنوع والتميز ،حيث أنها تاد أولى الجاماات الخاصة من حيث أعداد الطلبة ،ويوجد فيها
نسبة كبيرة من الطلبة الوافدين.
من جهته ،أكد النائب أيمن المجالي أهمية فتح عاب التااون عين الجاماة والشركات التي تانى
عالتخصصات الحديثة للمساهمة في تدريب الطلبة لرفع كفا تهم للمنافسة في سوق الامل.
وأشادت النائب أسما الرواحنة عإنجازات الجاماة ،خاصة في الخدمة المجتماية التي تالمس حاجات
المجتمع ،ودورها في توعية الطلبة لالنخراط في األحزاب.
وأكد النائب عوده النوايشة اعتزازه عإنجازات الجاماة ،خاصة في حصولها على شهادة األيزو
الاالمية ،وحصول كلياتها على شهادة ضمان الجودة األردنية.
عدوره ،أكد رئيس الجاماة ،الدكتور محمد المجالي ،أن الزيتونة تقدم تاليما ًّ نوعيا ًّ يواكب الماايير
المحلية والاالمية ألكثر من  44ألف طالب وطالبة ،وتلتزم عتقديم تاليم عالي الجودة في عرامجها على
مستوى البكالوريوس والماجستير ،حيث يوجد في الجاماة  5كليات و 05عرنامجا منها  35على
مستوى البكالوريوس و 43عرنامجا على مستوى الدراسات الاليا ترتكز على البرامج التطبيقيّة
والتكنولوجية في سوق الامل.
وأضاف أن الجاماة تامل ضمن منظومة متكاملة ،ووفق خطتها االستراتيجية وعبر تطبيق ماايير
التنافسية وضمان الجودة ،وتساى للمنافسة في سوق الامل والبحث الالمي والبيئة المستدامة،
وتواكب المستجدات الالمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق الامل.
ولفت المجالي إلى عاض التحديات التي تواجه الجاماات الخاصة ،ومنها مناها من تدريس عرامج
الدكتوراة ،وصاوعة التجديد ألعضا الهيئة التدريسية الوافدين ،ما يؤثر على جودة التاليم.
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إلى ذلك ،اطلع النواب عحضور نائب رئيس الجاماة ،الدكتور طارق القرم ،وعمدا الكليات على
إنجازات الجاماة في الجانب األكاديمي والبحث الالمي وخدمة المجتمع والتخصصات المستحدثة.
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السبيل

باحثون وأكاديﻤيون يعاينون مسألة الﺒحث العلﻤي في األردن

عاين عاحثون وأكاديميون مسألة البحث الالمي ودوره في التخطيط واتخاذ القرارات لدى الحكومات
األردنية المتااقبة ،وذلك في ندوة حوارية عقدها مسا أمس االثنين المنتدى الثقافي في مؤسسة
عبدالحميد شومان في عمان.
وأكدوا في الندوة ،التي حملت عنوان" :هل يسهم البحث الالمي في تحسين القرار والتخطيط
الحكوميين؟" وشارك فيها رئيس الوزرا األسبق الدكتور عدنان عدران ،والاين الدكتور مصطفى
حمارنة ،والدكتورة وفا الخضرا وأدارها الدكتور خالد الساودي ،أن البحث الالمي في األردن
يااني من عدة عوامل تسهم في ضاف مدخالته ومخرجاته ،وتأثيرها على المجتمع ،خصوصا ما
يتصل عـ"ضاف انتشار ثقافة البحث الالمي ،وتدني جودته ،وغياب ثقافة االعتكار واإلعداع والريادة،
وعدم تأثير نشر األعح اث على الساحة الدولية ،وقلة مردود نتائج البحوث الالمية واالعتكار وعرا ات
االختراعات االقتصادية".
وأشاروا إلى واقع الدراسات اإلنسانية في األردن ،ومدى توجيهها لدراسات احتياجات المجتمع،
وواقع التخطيط االستراتيجي ،مثلما ناقشوا جهات وآليات توجيه الدراسات اإلنسانية ،ووجوب وجود
جهة عليا لتحديد االحتياجات وتوجيه الدراسات ،واالستفادة من مخرجاتها.
الدكتور عدران لفت إلى وجود فجوة ال عد من تجسيرها عين سياسات واستراتيجيات وأولويات البحث
الالمي لتنمية األردن اقتصاديا وإنتاجا ،وعين حاجة كل من القطاعين الاام والخاص في التوسع
عاإلنتاجية واالعتماد على الذات.
وطالب ،في هذا اإلطار ،عإعادة هيكلة المجلس األعلى للالوم والتكنولوجيا ليتحول إلى ذراع فاال في
عنا قواعد البيانات للالوم والتكنولوجيا ،ووضع السياسات واالستراتيجيات ألولويات البحث الالمي
لتطوير االقتصاد واإلنتاج الوطني ،من خالل التشبيك مع مراكز البحث والجاماات وتحويل
مخرجات البحث الالمي عبر حاضنات ومجماات علمية صناعية إلى تكنولوجيات سلاية وخدماتية
وإعداعات واعتكارات تقود إلى االعتماد على الذات لالكتفا الوطني وفتح أعواب التصدير لمنتجات
خالقة.
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وقال إن مشكلة البحث الالمي في األردن تتمثل عأننا لم نتوصل عاد ،إلى سياسة ثاعتة واستراتيجية
قائمة وخطة عمل نقوم من خاللها على وضع أولويات ،تقود إلى عنا الثروة الوطنية ،وتجميع الاقول
البشرية في الجاماات والمراكز البحثية حول هذه األولويات ،للامل على مشروعات لحل مشكلة
مثلث (الطاقة-المياه-األمن الغذائي) ،كما أننا لم نتوصل إلى الطريق عتحويل مخرجات البحث الالمي
ضمن هذه األولويات الوطنية ،إلى تكنولوجيا السلع والخدمات ،داعيا إلى إعادة النظر في تشرياات
تارقل مسيرة األردن نحو النهضة واالزدهار.
من جهته ،استارض الدكتور الحمارنة دراسات وأعحاث مهمة أعدها مركز الدراسات االستراتيجية
في الجاماة األردنية خالل فترة توليه إدارة المركز ،لم تلق أي اهتمام من قبل الجهات المانية
عموضوع تلك األعحاث والدراسات.
وكشف عن وجود مشكلة مارفية حقيقية فيما يتالق عموضوع الالوم االجتماعية ،داعيا إلى ضرورة
أن يأخذ موضوع التمويل الخارجي الذي يأتي إلجرا األعحاث الالمية عاين االعتبار ،مارفة مصدره
وإلى أين يذهب ،عهدف توجيهه إلى الطريق الصحيح وتحقيق األهداف الحقيقية منه.
ودعا الحمارنة إلى وضع الخطط والرؤى لتطوير الجاماات األردنية للسير في االتجاه الصحيح
واالنطالق نحو االعتكار واإلعداع والنهوض عالبالد ،ألن الهدف الرئيس الذي نصبو له هو تحسين
نوعية الحياة للمواطن .أما الدكتورة وفاة الخضرا فلفتت إلى عدم وجود محركات تترجم األعحاث
المهمة إلى مشروعات تنموية أو ريادية اعتكارية في األردن ،مبينة في هذا الصدد أن هناك الكثير من
األعحاث والدراسات المهمة التي لم تأخذ حقها في االنتشار عسبب إعدادها عاللغة الارعية.
ودعت إلى ضرورة التشبيك وإيجاد الشراكات عين مختلف الجهات الالمية إلعداد الدراسات
واألعحاث ،وإزالة الاقبات التي تايق تقدم البحث الالمي ،مؤكدة أهمية التوظيف األمثل إلدارة قطاع
مؤسسات التاليم الاالي وإيقاف الهدر في رأس المال البشري.
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زاد األردن

الجامعة األلﻤانية األردنية تفرض مﺒلغ  222دينار على كل طالب عند سفره أللﻤانيا
طالبت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذعحتونا" وزارة التاليم الاالي عالتدخل لوقف قرار
الجاماة االلمانية األردنية والمتضمن فرض مبلغ  255دينار على كل طالب عند سفره أللمانيا
لقضا السنة اإللزامية هناك.
ولفتت ذعحتونا إلى أن هذا اإلجرا يتم اتخاذه ألول مرة في تاريخ الجاماة التي شهدت توجه آالف
الطلبة لقضا السنة اإللزامية في ألمانيا دون أن يتم الزامهم عأية مبالغ.
وأشارت الحملة إلى أن مادل طلبة الجاماة األلمانية الذين يسافرون الى ألمانيا سنويًّا هو ما عين
 4455-255طالب وطالبة أي أن المبلغ اإلجمالي الذي ستتحصله الجاماة سنويًّا يزيد على المليون
دينار أردني.
ونوهت الحملة إلى قيام الطلبة عادة فااليات احتجاجية ولقا ات مع المسؤولين في الجاماة الذين
عجزوا عن تبرير قرارهم ،الفتة إلى أن ما قدمته ادارة الجاماة من مبررات لتبرير فرض هذا المبلغ
الضخم هو عبارة عن خدمات متواضاة ال تبلغ قيمتها في احسن األحوال المئة الف دينار أردني ،كما
أنها ووفقًّا لما أكده الطلبة عبارة عن خدمات كانت تقدم ساعقًّا ومجانًّا ،و هي عالحد األدنى أو دون
المستوى لجاماة حكومية.
وأكدت حملة ذعحتونا أن هذا القرار يأتي عالتزامن مع رفع الحكومة األلمانية قيمة "الحساب المغلق"
الذي يلتزم الطالب عدفاه من عشرة آالف يورو ليصل إلى  44564يورو ،إضافة إلى الضائقة المالية
التي يااني منها المواطنون نتيجة جائحة كورونا.
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خبرني

الطلﺒة السوريون بالجامعات األردنية ..شهادات عاجزة وسوق عﻤل مغلق

"لم يشفع لي تميزي ودراستي عأن أدخل سوق الامل االردني وأمارس مهنة الصحافة" ،عهذه الكلمات
عدأ الشاب السوري عبدالرحمن زين الااعدين حديثه لـ "خبرني" ،وذلك عاد تخرجه من الجاماة
عمادل  2664عتقدير امتياز من قسم الصحافة عكلية اإلعالم الاريقة في جاماة اليرموك األردنية.
لجأ عبدالرحمن إلى األردن في الاام  ،3543وعند لجوئه كان حاصال على شهادة الثانوية الاامة
(التوجيهي) من علده سوريا ،ليصطدم عبدالرحمن عالتكاليف المرتفاة للدراسة في الجاماات األردنية،
إذ عقي  3سنوات عايدا عن دراسته ،حتى استطاع الحصول على منحة عاد  0مرات تقديم ،ويختار
تخصص الصحافة.
ويصطدم آالف الطالب السوريين في األردن عقانون الامل األردني ،والذي يحدد مهنا مغلقة ومقيدة
امام غير األردنيين ومنهم السوريين ،لكن هذه الصدمة متأخرة إذ ال يالم الاديد منهم عن هذه
المالومة إال عاد أن يقطع مشوارا طويال في مسيرته الجاماية.

وضع خاص
يرى الخبير االقتصادي حسام عايش أن األردن كان من أكثر الدول والمجتماات التي تااملت مع
السوريين عدون حواجز وتمييز ،فضال عن إدماجهم عالنظام االقتصادي األردني ،والسماح لهم
عالحصول على تصاريح عمل في قطاعات اقتصادية مختلفة.
وياتقد عايش في حديث لـ "خبرني" أن السوريين لهم وضع خاص في األردن ،وأنه مع فتح فرص
المنافسة أمامهم ولو عالكوتا في المهن والوظائف المحظورة عليهم.
ويضيف عايش أنه تم السماح لهم عالدراسة في الجاماات األردنية ،كما أن الدراسة ليست شرطا
للحصول على فرصة عمل ،مشيرا إلى أنه يوجد قطاعات تم تخصيص الوظائف فيها لألردنيين
عسبب نوعيتها وتوفير الفرص عايدا عن المنافسة مع غير األردنيين.
ويكمل أنه مع إتاحة فرص الامل للجميع لكن هناك ظروف يجب التخصيص فيها.
ويتسا ل ،كيف سيستفيد الطالب السوري من دراسته الجاماية ويحولها لقيمة إنتاجية؟.
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وحالة السوري عبدالرحمن ليست عايدة عن حاالت آالف من الطلبة السوريين في الجاماات
االردنية ،إذ يدرسون في تخصصات جاماية ليتفاجئون الحقا عأنها مهن مغلقة او مقيدة ومن شبه
المستحيل أن ياملوا عها عشكل قانوني.

حل مهم
ويشير إلى أن من يدرس ليس شرطا أن يجد فرصة عمل في األردن ،مضيفا أن هذا يستدعي أن ينبه
األردن المجتمع الدولي عأهمية الوفا عالتزاماته عخطة االستجاعة للجو السوري .ويطرح عايش حال
مهما لهذه اإلشكالية ،وتحويل التحدي إلى فرصة حقيقية من خالل أن يكون هناك فرص توفرها
االستجاعة عالسماح للسوريين عوجود فرص عمل وذلك من خالل إقامة مناطق صناعية قريبة من
الحدود األردنية – السورية ،وعما يضمن أن يكون جسرا للاالقات األردنية السورية مستقبال
وتحويلهم كسوريين لمنتجين عدل أن يكونوا مستهلكين وينتظرون المساعدات.
ويتاعع أن أعلى نس بة التزام من المجتمع الدولي تجاه األردن عخطة االستجاعة لم تتجاوز ،%35
موضحا ان الحل يكون عإقامة مشاريع يستفيد منها السوريون واألردنيون على حد سوا  ،عما يؤدي
لزيادة المشاريع االستثمارية ويكون مدخل اقتصادي جديد وإقامة مشاريع لتوظيف سوريين
وأردنيين.
ويشرح عايش أنه يمكن لألردن استثمار الحالة السورية الستقطاب استثمارات ودفع الدول المانية
عاللجو السوري للوفا عالتزاماتها عإقامة مشاريع يستفيد منها الجانبان األردني والسوري ،وأنه إذا ما
عاد الوضع في سوريا تؤول هذه الفرص لألردنيين لياملوا عها.
ويوضح أنه عن طريق تلك الفكرة يكون استثمار ما يمكن اعتباره ماضلة وتحويلها لفرصة حقيقية.
ويتاعع أننا لسنا ضد عمل السوري ومع فتح فرص عمل لألردنيين ،وهذه يتضمن مصلحة
لألوروعيين في االستثمار عاألردن ،وذلك عإعااد فكرة الهجرة عن السوريين عند إيجاد فرص عمل
لهم في األردن ،وأن يركز األردن على هذا الجانب لجذب االستثمارات القوية.

إحصائيات
ويبلغ عدد الالجئين السوريين في األردن  465مليون شخص.
ووفقا لألرقام التي نشرتها الحكومة االردنية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فقد تم
في عام  3534إصدار  63ألف تصريح عمل للسوريين ،وهو أعلى رقم سنوي منذ استحداث
تصاريح الامل لالجئين السوريين.
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وعحسب الناطق اإلعالمي عاسم وزارة التاليم الاالي األردنية للخطيب في حديث لـ "خبرني" فإن
عدد الطلبة السوريين يبلغ  6452آالف طالبة وطالبة في جميع مؤسسات التاليم الاالي عغض النظر
عن التخصص والدرجة.
وأظهرت دراسة استطالعية أجرتها المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومركز نما
لالستشارات االستراتيجية أن  %23من األردنيين يقولون إنهم متااطفون مع الالجئين.

نظرة قانونية
وينص قانون الامل األردني على عدم السماح عامل غير األردنيين في الاديد من المهن ،فيما يارف
عالمهن المغلقة والمقيدة ،ومن أهمها المهن اإلدارية والتاليمية والهندسية والطبية وقطاعات اإلعالم
والبنوك والاديد من القطاعات والمهن األخرى.
ووفقا لوزارة الامل فإن المهن المغلقة هي مهن مغلقة أمام الامالة غير األردنية أي ال يسمح لغير
األردنيين الامل عهذه المهنة ،حيث تاتبر هذه المهن محصور مزاولتها فقط عاألردنيين .وتارف
الوزارة المهن المقيدة عأنها مهن ال يسمح لغير االردنيين عمزاولتها اال ضمن حاالت وشروط ماينة.
فيما يرى مراقبون أن وزارة الامل األردنية تغض النظر عن السوريين الااملين في عاض القطاعات
المغلقة والمقيدة للوفا عااللتزامات الدولية من الدول والمنظمات التي تدعم السوريين.

تجرعة
يقول حسن الرحمون إن قلة المنح الدراسية من جهة وسوق الامل المشبع عكافة المجاالت من جهة
أخرى من أكبر المشاكل التي تواجه الطلبة السوريين في األردن ،موضحا ًّ أنه ما عين عامي  3543و
 3547قدم أوراقه مرتين لمنحة مدعومة من االتحاد األوروعي و  0مرات لمنحة أخرى مدعومة من
المفوضية السامية لشؤون الالجئين ولكن جميع هذه المحاوالت عا ت عالفشل ،إلى أن تم قبوله في
محاولته األخيرة في منحة مدعومة من المفوضية عام  3547لدراسة تخصص الصحافة في كلية
اإلعالم في جاماة اليرموك ،وتخرج في عام  3534عمادل . ٪23
وعإحساس عالحسرة ،يؤكد الرحمون في حديث لـ "خبرني" أن المشكلة ال تنتهي عند التخرج ،فالى
الرغم من أنه تخرج عمادل  ٪ 23وخضع لتدريبات صحفية وإعالمية عديدة كبيرة ،كل ذلك لم يشفع
له عأن يحصل على فرصة عمل ،ليس في األردن فقط عل في أي دولة عرعية.
األمر الذي دفاه للبحث عن فرصة للامل أو إلكمال دراساته الاليا خارج الوطن الارعي وهو اآلن
يدرس ماجستير الصحافة في جاماة عتركيا.
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ويوضح الرحمون أنه لم يكن يرغب عمغادرة األردن التي وجد عها منزالًّ دافئا ًّ وأهالًّ طيبين عاش
عينهم  2سنوات ،إال أن قلة فرص الامل وال سيما في قطاع اإلعالم هي ما أجبره على البحث عن
فرصة أخرى خارج األردن.

موقف التاليم الاالي
يؤكد الناطق عاسم وزارة التاليم الاالي مهند الخطيب أن الطالب الغير أردني سوا كان من الجنسية
السورية أم غير ذلك فهو حر في التخصص الذي يرغب عدراسته.
وأضاف الخطيب في تصريح لـ "خبرني" أن الطالب الغير أردني إذا طبق الشروط االساسية للطلبة
غير األردنيين فإن الوزارة ال تمناه من الدراسة عل تسمح له عذلك.
وأضاف أن الوزارة تشجع الطلبة غير األردنيين على الدراسة في الجاماات األردنية.

وجهتي نظر
ويتسا ل زين الااعدين أنه إذا كان هناك شخص متفوق في تخصصه ويايش في األردن لماذا ال يتم
االستفادة من علمه واعداعه؟.
ويوضح أن تخوفه من القانون جاله يتخوف أيضا من الامل في المجال اإلعالمي (الذي ياتبر من
المهن المقيدة وفقا للقانون األردني) ،كونه ياتبر مخالفا للقانون مما يارضه للمسا لة القانونية
والخطر.
ويبين زين الااعدين أن هذا األمر "دفع الكثير من الخريجين الجامايين السوريين االتجاه إلى المهن
المفتوحة مثل التحميل والتنزيل والزراعة وغيرها".
ويشير إلى أنه عندما عدأ عدراسة الصحافة لم يكن يارف انها من ضمن المهن المقيدة ،ولم يكن يارف
أصال عوجود مهن مغلقة ومقيدة.
ويكمل زين الااعدين "هالشي سببلي صدمة كبيرة النه دراستي رح تكون عالفاضي ،والنه ماظم
التخصصات تاتبر مهن مقيدة مغلقة امام االجانب وليس السوريين فقط".
وال ياترض الشاب السوري زين الااعدين على تقييد األردن الوظائف ،موضحا أن فرص الامل قليلة
وانه من حق اعنا البلد التوظيف.
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ويشرح أن للموضوع وجهتي نظر" ،فمن حق األردنيين أن ياملوا والموضوع ليس ناتج عن
عنصرية ،ولدي اصدقا وزمال اردنيين ولم أتارض للانصرية لكن القانون األردني ونتيجة االزمة
االقتصادية تم سن قانون منع مهن ماينة على االجانب".
ويتاعع " وجهة النظر الثانية انه اذا كان لديك ناس متفوقين ما المانع ان تستفيد منهم خصوصا اننا
عاصر االنفتاح ويجب التأقلم على االختالط ،واستثمار الجنسيات االخرى والطاقات البشرية لتطوير
وتنمية البلد".

ماذا تقول الامل؟
ووفقا لبيانات وزارة الامل التي اطلع عليها ماد التقرير فإن الوزارة تقول إن وجود مهن مغلقة أو
مقيدة تساهم في تنظيم سوق الامل األردني وعدم السماح للامالة الوافدة عإشغال مهن عليها اقبال من
األردنيين" وأن "هذا ما تساى اليه وزارة الامل لتوفير فرص عمل لألردنيين في مختلف القطاعات
واألنشطة االقتصادية في كافة المحافظات".
وتشرح الوزارة لـ "خبرني" أنها تشترك مع كل من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة
الامل الدولية في ايصال الرسائل والمالومات الرسمية والصادرة عن وزارة الامل عهدف توعية
الالجئين السوريين عالقرارات واإلجرا ات والتحديثات المتالقة عتنظيم تواجدهم في سوق الامل
االردني.
ووفقا للوزارة فإن ما ينطبق على الامالة الوافدة ينطبق على السوريين عالمهن المغلقة والمتخصصة.

رأي ترعوي
ترى رئيسة قسم الالوم الترعوية في جاماة البترا الدكتورة اسيل شوارب ،أن الشهادة علم ،وأن أي
تخصص يدرسه الطالب هو علم له ،وان أي تخصص دراسي فهو مفيد ويساعد الطالب ،ويجاله
مهيئا لسوق الامل.
وتضيف شوارب في حديث لـ "خبرني" أن التخصص الجاماي ال ياني وظيفة ،وأن نهايته من
الممكن أن تكون وظيفة أو دراسات عليا أو مشاريع ريادية ،وأن هذا الحديث ينطبق على الطلبة
السوريين واألردنيين والجنسيات األخرى على حد سوا .
وتكمل أنه في ظل محدودية فرص الامل وشح الوظائف فإن المهن مغلقة تاتبر حقا للطلبة
األردنيين ،وأنه يوجد عدائل أخرى عند الطلبة من جنسيات أخرى.
ووفقا لشوارب فإن السياسات والتاليمات عوجود مهن مغلقة ومقيدة لها مبررات ولم تأتي من فراغ،
وأنها ليست مطروحة للتغيير.
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أمثلة ناجحة
وتطرح الدكتورة شوارب أمثلة لطلبة سوريين أفادتهم دراستهم الجاماية في مهن مقيدة أو مغلقة في
فرص أخرى ،مشيرة إلى انها قاعلت طالبة سورية أكملت دراستها عتخصص هندسة عمارة ،وأنها لم
تامل عهذا التخصص كونه من المهن المغلقة على غير األردنيين ،وانها ذهبت تامل عمجال مفتوح
في مجال األعمال اليدوية.
وتوضح أن الهندسة أعطتها المجال والذوق والفهم ،كما أن الطالبة وجدت لنفسها فرصة عمل مهمة
في االردن وغير االردن.
وفي مثال آخر تشير الدكتورة إلى طالبة سورية درست مالم صف وهو تخصص مغلق أمام غير
األردنيين ،وأنها وجدت طرق أخرى لتستفيد من دراستها فأصبحت تامل على أساليب تدريس
األطفال وتسوقها عن طريق وسائل السوشال ميديا.
وتضيف أن التخصص والدراسة أعطتها المهارات األساسية ،وعندما وجدت أن المجال مغلق اتجهت
لمجال آخر استفادت فيه من دراستها ووجدت لها دخل.
وتؤكد أنه من المهم مساعدة الخريجين في الوقت الحاضر ،سوا كانوا أردنيين أم سوريين أم غير
ذلك ،وذلك لتوسيع مداركهم وإيجاد فرص في ظل شح فرص الامال الماروضة.
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األنباط

هيئة االعتﻤاد تﺒحث التعاون األكاديﻤي مع منظﻤة ايرلندية
نياعة عن رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التاليم الاالي وضمان جودتها التقى نائب رئيس الهيئة ا .د زيد
الانبر اليوم في مبنى الهيئة مدير عرنامج تازيز الحماية االجتماعية في منظمة شمال ايرلندا للتااون
الدولي السيد ميشيل مووري لبحث سبل التااون األكاديمي عين الهيئة والمنظمة .
وجرى خالل اللقا الذي حضره رئيس قسم البحوث والدراسات والتدريب في هيئة االعتماد الدكتور
خالد الدهيسات عحث الاديد من القضايا المشتركة أهمها المخرجات التاليمية لبرامج الامل
االجتماعي في عدد من الجاماات األردنية مثل الجاماة األردنية وجاماة البلقا التطبيقية والجاماة
األلمانية وجاماة اليرموك  ،وأهمية جودة مخرجات هذه البرامج وكفا ة خريجيه من خالل االهتمام
عمساقات الخطة الدراسية وتدريب الكوادر القائمة على هذه البرامج عما يناكس على مخرجات تتوا م
مع متطلبات السوق واحتياجاته الوظيفية .
و قدم الدكتور الانبر شرحا ًّ مفصال عن دور هيئة االعتماد في تحسين جودة التاليم في الجاماات
األردنية واالرتقا عالامليّة التاليمية ،وزيادة الكفا ة التدريسية لدى الطاقم التاليمي والطالعي وتطوير
وتحسين النظام اإلداري وخلق عيئة عمل متااونة ومتفاهمة في المؤسسة التاليمية وتمكينها لتكون
قادرةًّ على المنافسة على الصايدين :المحلي ،والخارجي ،وتفايل دور أعضا هيئة التدريس
والمواهب الموجودة في قطاع التاليم لالستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في إثرا الاملية التاليمية.
وأعرب الوفد الزائر عن ساادته عهذه الزيارة وتقديرهم لما تقوم عه هيئة االعتماد في خدمة التاليم
الاالي في األردن.
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عمون

"الهاشﻤية" تشارك في تحدي العرب إلنترنت األشياء والذكاء االصطناعي
شارك رئيس الجاماة الهاشمية األستاذ الدكتور فواز الابدالحق الزعون ،عالنسخة الراعاة من تحدي
الارب إلنترنت األشيا والذكا االصطناعي .وقال الدكتور الزعون إن الجاماة تضطلع عدور
مزدوج في إنتاج المارفة للصالح الاام وتثقيف الجيل القادم ،وأضاف أن الجاماات قوة حضارية
تنهض عمجتمااتها وتامل على تغييرها.
وقال إن الثورة الصناعية الراعاة تفرض نوعا من التغيير الجذري في عنية التاليم الاالي
واستراتيجياته في مختلف المستويات البنيوية والمنهجية والوظيفية ضمن سياق التادد في
االختصاصات الالمية الجديدة ،وأضاف أننا في الجاماة الهاشمية نامل ضمن خططنا االستراتيجية
على نشر ثقافة االعتكار واإلعداع والتميز وريادة األعمال في الجاماة والمجتمع وتاميمها ونشجع
المبدعين من كوادرنا وطلبتنا على إطالق طاقاتهم اإلعداعية عاحتضانهم وتقديم الدعم الالزم لهم
لتطوير منتجاتهم من خالل شركات ناشئة داخل الجاماة ورفع مخصصات دعم مشاريع التخرج
للطلبة وتسهيل مهمة مشاركتهم في كافة الفااليات المحلية والدولية وتازيز ومأسسة الاالقة عين
الجاماة والصناعة.
وذكر عميد كلية الهندسة األستاذ الدكتور عوني اطرادات أن الجاماة شريكة مع القطاع الخاص
واألعمال والريادة في كل ما يتالق عالثورة الصناعية الراعاة من خالل اتفاقيات شراكة مع الاديد من
مؤسسات القطاع الاام والخاص.
وأضاف أن كلية الهندسة شاركت الاام الماضي عالتحدي األردني إلنترنت األشيا وحازت على
المركز الثاني .وسيكون لها هذا الاام مشاركة أكبر وأوسع .وأضاف أن الجاماة الهاشمية ومن خالل
كلية الهندسة تنفرد عوجودها كشريك وحيد من عين الجاماات األردنية في هذه المبادرة التي تشرف
عليها شركة الراين عوجود عدد من الشركا االستراتيجيين.
وشارك فيه ممثلون من ( )43دولة عرعية من جاماات ومدراس ومؤسسات عحثية وشركات ناشئة.
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الغد

النﻤري يخط شهادة إبداعية بتجاربه في تشكيل الﻤنحوتات
ق ّدم الفنان الدكتور كرام النمري ،تجرعته مع األعمال النحتية على خشب الزيتون ،والحجر والماادن،
وتحدث عن أعرز المنحوتات التي قام عنحتها ،منها :في مسرح المخطوطات عالمركز اإلسالمي في
الجاماة األردنية عام  ،4252وهو من الفاعير جالس ،وتمثال صالح الدين في الكرك عام ،4250
إلى جانب اقتراحه إلقامة تمثال “ذاكرة المكان” في إرعد عاصمة الثقافة الارعية من مادةDAS.
جا ذلك في الندوة التي نظمها منتدى الرواد الكبار عانوان “مبدع وتجرعة” ،وحضرها مجموعة من
ا لفنانين والمهتمين عالشأن الفني ،وأدارتها المستشارة الثقافية سحر ملص في المنتدى ،والتي أشارت
الى أن النمري فنان ونحات مرهف اإلحساس ،أصيل متجذر في عروعته يأخذ من التاريخ ويايد
تشكيله عأسلوب حديث ،عفكرة عبقرية أدخل فكرة النحت والتماثيل إلى المجتمع األردني المحافظ ثم
اتخذ منها رسالة فكرية سامية.
وقالت ملص إن النمري عشق األرض واإلنسان والحجر والشجر ،وجاب مع والده غاعات اشتفينا،
فاشق األشجار وهو يرى والده يزرعها ،أيقن أن للحجر والشجر والمكان ذاكرة عميقة ،فحول كل ما
عين أيدينا إلى فن وإعداع ،الفتة إلى أنه اثنا الااصفة الثلجية أليكسا  ،3545ومجاراة للاصر وتحدي
الاولمة قام النمري مع فريقة من الطلبة في الجاماة األردنية عتحويل األشجار إلى منحوتات خشبية.
وقالت مديرة المنتدى هيفا البشير إن عرنامج “مبدع وتجرعة” ،والذي يستضيف فيه المنتدى رمزاًّ
مهما ًّ من الرموز األردنية ال تي تخط عإعداعه حدود وطننا الازيز ،الدكتور كرام النمري الفنان
األكاديمي المبدع الذي ترك عصمة خاصة في عالم الفن منطلقا ًّ من إيمانه الراسخ عالاروعة والهوية.
وأشارت البشير إلى أن تجرعة النمري االعداعية غنية وقيمة وثمينة ،تجالنا ندرك الجذور التي انطلق
منها إضافة إلى التارف إلى رسالته في الحياة ،الفتة إلى أنه تم إقامة مارض نحتي للنمري في
المنتدى ،وكان تحت رعاية سمو األميرة وجدان قبل سنوات.
النمري تحدث عن تجرعته في التلفزيون األردني والباثة إلى عريطانيا للتدريب في قناة، BBC
والامل كمصمم ديكور في التلفزيون األردني الذي كان أول تلفزيون ملون في المنطقة ،حيث قام
عتصميم ديكور للاديد من المسرحيات والمسلسالت مثل مسلسل “صالح الدين االيوعي” ،الذي كان
يصور في اليونان ،ومن هذا المسلسل استوحى تمثال صالح الدين الموجود اآلن في الكرك ويصل
طوله إلى “ ”45أمتار ،كما تحدث عن تجرعته في :الجاماة األردنية ،الجاماة األمريكية ،قصر
القصاة ،وجزيرة فرعون المصرية.
وعن النحت على الخشب قال عأنه اختار خشب الزيتون عشكل كبير في عاض منحوتاته؛ ألن شجرة
الزيتون “ تحتفظ عذاكرة لمدة طويلة ،كما هو حال شجر الزيتون التى تامر آلالف السنين ،فاندما
ارسم منحوتة على خشب الزيتون تبقى خالدة” ،مبينا أنه اشتغل النحت على الخشب في الخليل
وكذلك عاض الحرف الشابية ،وتأثر عالمنحوتات هناك مثل :الجمال-مريم الاذرا  ،وسبب ذلك هو
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“حراش”.
طواف
يامل
كان
والده
أن
وأشار النمري إلى أن كل شجرة تختزن في داخلها آالف الذكريات ،وهي أصدق من كتب التاريخ،
وهذا ما يدعى “ذاكرة المكان والكهف واألشجار” ،فهي تسجل أصوات اإلنسان الذي مر عهذه
المنطقة عتجارب ،فمن الغرب جا تنا الحروب الصليبية ،ومن الشرق جا نا هوالكو.
وعن الماادن تحدث النمري عن تمثال “البساط الطائر” ،الموجود على طريق المطار وهو عمل
مقترح يتواجد في القصر الملكي ،والصرح أمام الجاماة األردنية ،وصرح المخطوطات ،الفتا إلى
أنه ياتمد في أعماله النحتية على إعراز عالقة الكتلة مع الفراغ ،من مرحلة التابير عن القضايا
اإلنسانية ،إلى صياغات حداثية تاتمد على مفاهيم التجريد المااصر ،ومن هذه األعمال في الميادين
الاامة نُصب “الرقاع” ،الموجود عمحاذاة مسجد الجاماة األردنية الذي أهدته أمانة عمان في الاام
 4252إلى الجاماة ،مؤكدا أن كل فنان عليه أن يبحث عن جذوره.
وقال النمري إن الفن ينقسم إلى قسمين :فن جماهير الذي يخاطب عائع الخضار والسائق التكسي
والموظف واست اذ الجاماة ،والفن الواقاي ،يخاطب الذين ليس لديهم سوى الواقع للمقارنة وأخذ الابر
التاريخية ،وخير دليل على هذا تمثال صالح الدين في الكرك ،ومثله موجود في فيال “صالح
المقطش” ،في داعوق ،ومنحوتة “الرياح الغريبة” ،التي مزج فيها الحديد مع النحاس ،مبينا أنه يوجد
األردن.
في
متوفر
رسوعي
حجر
هو
الجيري
الحجر
األردن
في
وأشار النمري إلى منحوته “ارعد عاصمة الثقافة الارعية” ،قائال “لقد استوحيت هذه المنحوتة من
قصيدة عرار التي تقول (قالوا :تدمشق ،قولوا :ما يزال على عالته إرعدي اللون حوراني قالوا:
ّ
كان الهوى سبّة يا أهل عمان؟)”.
يحب ،أجل ،إنّي أحب متى
ويذكر أن الفنان الدكتور كرام النمري فنان أردني ،يا ّد أحد رواد الجيل الثاني من الفنانين التشكيليين
األردنيين ،وأحد أعرز رواد النحت في األردن الذين ظهروا في عداية سباينيات القرن الاشرين.
حصل النمري على شهادة البكالوريوس في تخصص النحت من جاماة دمشق عام  ،4275ثم حصل
على دعلوما في النحت على الرخام من ماهد كاريرا لتقنيات الرخام في إيطاليا عام .4273
أكمل النمري دراساته الاليا في الواليات المتحدة ،حيث حصل على درجة الماجستير في فن
االستديو -نحت أساسي من جاماة كاروالينا الجنوعية عام  4255ودرجة الدكتوراة في الفلسفة في
الفنون المقارنة من جاماة أوهايو في أوهايو ،عام  ،4223كما حصل على تدريبات احترافية في
اإلنتاج التلفزيوني في عرلين عام  4255وفي فيينا عام  4272ولندن عام .4273
وقد درس النمري النحت في كلية الفنون الجميلة في الجاماة األردنية ،ومنح درجة أستاذ مشارك
ضمن نظام ترقية المبدعين الذي أسسته األميرة وجدان الهاشمي حينما كانت عميدة لكلية الفنون
والتصميم وفالته إدارة الجاماة الحالية.
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