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أخبار الجامعة

الرأي ص+٨ :الدستور ص+٨ :الغد ص+١٢/١ :صدى الشعب ص +١ :بترا  +طلبة نيوز
٢٠١٤/٧/١
الثالثاء

لجنة التربية النيابية تبحث أسباب رفع رسوم الجامعة األردنية
بحثت لجنة التربية والتعليم
والثقافة النيابية امس االثنين مع
وزير التعليم العالي والبحث
العلمي الدكتور امين محمود
ورئيس الجامعة االردنية
الدكتور اخليف الطراونة قرار
الجامعة رفع رسومھا على
طلبة الدراسات العليا والموازي
والدولي واثرذلك على العملية
التعليمية والطلبة الفقراء.
واثاراعضاء اللجنة النواب الدكتور مريم اللوزي والدكتور موسى ابو سويلم وامنه الغراغير وفاطمة
ابو عبطة العديد من التساؤالت حول اسباب الرفع ومبرراته ،وحول فرع الجامعة االردنية في
العقبة ،وحقيقة الخسائر التي تحققت من وراء اقامة ھذا الفرع ،وفي الوقت الذي ايد فيه اعضاء من
اللجنة توجه الجامعة نحو االستثمار لسد العجز ابدى بعضھم تخوفه من تكرار تجربة استثمارالجامعة
السابقة في اراض ومبان وسوق العمالت االجنبية والتي لم تكن موفقة وتسببت بخسائر مالية كبيرة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتورمحمد القطاطشة ان اللجنة مھتمة باالستماع الى مبررات الجامعة
في اتخاذ قرار رفع الرسوم ،حتى تتمكن من اقناع اعضاء مجلس النواب باالمر ،وتوضيح القضية
للرأي العام الذي اعرب عن تذمره من االمر ،مطالبا بعدم اتخاذ اي قرار يزيد الكلف المالية على
الطبقات الفقيرة او على اولياء امور الطلبة من ذوي الدخل المحدود والبحث عن ادوات اخرى
لمعالجة العجز الذي تعانيه الجامعة االردنية بعيدا عن جيب المواطن.
واشار الى ان الحكومة وعدت مجلس النواب بعدم رفع الرسوم على طلبة الجامعات في البيان
الوزاري ،داعيا الحكومة للوفاء بوعدھا وعدم تكليف المواطن االردني اعباء جديدة ،خصوصا في
ضوء االوضاع االقتصادية الصعبة التي يعانيھا والتي استنفدت كل ما لديه ،مشيرا الى ان الجامعة
االردنية ھي جامعة الوطن وھي جامعة لكل االردنيين والكل شارك في بنائھا.
واكد محمود ان الحكومة ملتزمة بعدم رفع الرسوم على طلبة الجامعات من الملتحقين بالبرنامج
العادي التنافسي ،وھي النسبة العالية من طلبة الجامعات حيث تشكل نحو  ٨٥بالمئة من الملتحقين
بالتعليم العالي ،وان الوزارة تدرس كل السبل التي تعزز المستوى الرفيع الذي تتمتع به جامعاتنا
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،ومنھا تأمين النفقات المالية حيث اننا بحاجة سنويا لنحون  ٧٠٠الى  ٨٠٠مليون دينار لالنفاق على
الجامعات والتي تسھم الحكومة ب  ٥٤مليون دينار منھا.
وعرض الطراونة االسباب التي ادات التخاذ قرار رفع الرسوم على طلبة الدراسات العليا الموازي
والدولي ،مبينا ان ھذا القرار يھدف الى تصويب االمور المالية و تحصين العملية التعليمية ،وقال ان
دراسة اجرتھا الجامعة اظھرت حجم الخسائر التي تتعرض لھا بعض البرامج الموازية في بعض
الكليات بسبب تدني الرسوم المحددة سابقا لھذه البرامج والتي لم يعاد النظر فيھا منذ اكثر من  ١٥سنة
لبعض التخصصات.
وقال ان قرار رفع الرسوم الدراسية ال يشمل الطلبة الموجودين حاليا على مقاعد الدارسة وال الطلبة
الذين سيقبلون في السنة الدراسة المقبلة ضمن برنامج القبول الموحد ،مؤكدا ان الزيادة ستشمل طلبة
الدراسات العليا والموازي والدولي فقط.
واضاف أن ھناك سيناريوھات وتوجھات بديلة لقرار رفع الرسوم في البرامج الموازية والدولية
والدراسات العليا ،إذ إن ھنالك توجھات بدأت الجامعة بتنفيذھا لسد عجز الموازنة ،الى جانب أن
حجم الدعم الحكومي المتوقع للجامعة ،سيساعد في تخفيف العجز ،كما ان الجامعة تفكر في استثمار
جزء من قطعة االرض المقامة عليھا الجامعة من الناحية الشرقية الشمالية.
ومن التوجھات إنشاء الجامعة مستشفى خاص في المنطقة الجنوبية من الجامعة بالقرب من المستشفى
التعليمي القائم حاليا والمراكز الطبية المتخصصة ،بقدرة استيعابية بـ٢٠٠
سرير باالضافة الى موقف سيارات لخدمة القرية الطبية ،واقامة فندق اربعة نجوم مع قاعة مؤتمرات
ومساكن للطالب والھيئة التدريسية على اراض غير مستغلة دون التأثير على االراضي الخضراء،
في القسم الجنوبي ،بالقرب من القرية الطبية ،بحيث يكون ھنالك تكامل في االداء والعمل بحيث تخدم
القرية السياحية المنطقة الطبية بشكل خاص والجامعة بشكل عام  ،واقامة مول تجاري في الجزء
الشمالي من الجامعة لالستفادة من التجمع السكاني.
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Lower House committee discusses UJ decision to raise fees
Members of the Lower House’s Education and Culture Committee on
Monday discussed a recent decision by the University of Jordan (UJ)
to raise fees for its postgraduate and parallel programmes and its
impact on the educational process and underprivileged students.
During a meeting with Higher Education Minister Amin Mahmoud
and UJ President EkhleifTarawneh, deputies raised questions on the
reasons for the raise and the losses incurred as a result of opening
UJ’s Aqaba branch.
MP Mohammad Qatatsheh said the committee wants to know the
reasons for the decision, noting that the government promised the
House that it will not raise university fees.
Tarawneh explained that the decision was taken to help the university
overcome financial difficulties and offset its budget deficit.
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جريدة المجد االسبوعية

٢٠١٤/٧/١

الثالثاء

حزب الوحدة الشعبية يرفض قرار رفع رسوم التعليم في الجامعة االردنية

ادان حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي ) وحدة ( قرار الجامعة األردنية برفع رسوم الدراسات العليا
)تنافس وموازي لدرجة البكالوريوس وفي كافة التخصصات( وبنسب تراوحت ما بين  %٣٠ـ
.%١٠٠
ورأى المكتب السياسي أن ھذا القرار قد جاء في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشھا األردنيون بسبب
النھج االقتصادي الذي كرسته الحكومات المتعاقبة ،واألوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منھا
أغلبية المواطنين نتيجة ھذا النھج االقتصادي ،األمر الذي ترك تأثيرات عميقة على حياة الناس
وقدرتھم على تحمل تكاليف المعيشة نتيجة للغالء والفقر والبطالة .
وقال حزب الوحدة ان ھذه السياسة لدى الجامعة األردنية تدلل على التوجه لخصخصة الجامعة،
وحرمان أبناء الفقراء والطبقة الوسطى من التعليم ،واالكتفاء بحصره ألبناء األثرياء فقط ،وتغليب
الجانب التجاري على األكاديمي.
وأكد الحزب مؤازرته للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ”ذبحتونا“ وكافة القوى الطالبية  ،وناشد
المؤسسات الوطنية من أحزاب ونقابات وھيئات ومنظمات حقوق اإلنسان ،الوقوف إلى جانب
”ذبحنونا“ في دفاعھا عن حقوق الطلبة ليكون التعليم حقا ً للجميع ،وليس حكرا على فئة من المجتمع.
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الغد ص١٢:

٢٠١٤/٧/١

الثالثاء

اعتصام في الجامعة األردنية رفضا لرفع الرسوم
دعت كتل طالبية إلى تنفيذ اعتصام اليوم الثالثاء ،أمام برج الساعة في الجامعة األردنية تحت شعار
"يداً بيد إلسقاط قرار رفع رسوم الموازي والدراسات العليا".
ويأتي االعتصام ضمن سلسلة فعاليات تنظمھا الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"
والقوى الطالبية الفاعلة احتجاجا ً على قرار رفع الرسوم.
وجاء في نص الدعوة التي تلقت "الغد" نسخة منھا "بعد قيام إدارة الجامعة األردنية برفع رسوم
الموازي والدراسات العليا بنسب خيالية في خطوة تعيق الطريق أمام طالب العلم وتدلل على حجم
االستھتار واالستخفاف بالطالب والمسيرة التعليمية؛ تدعوكم كتلة التجديد العربية وكتلة أبناء العودة
وكتلة صوت الطلبة للمشاركة باالعتصام الذي تنظمه ھذه القوى تحت شعار "يداً بيد إلسقاط قرار
رفع رسوم الموازي والدراسات العليا" ،وندعو القوى الطالبية إلى المشاركة والتحشيد.
وفي سياق ذي صلة ،كشفت "ذبحتونا" عن وثيقة صادرة عن ديوان المحاسبة العام  ،٢٠١١قالت
إنھا تؤكد تحقيق المطاعم والمقاصف في الجامعة األردنية أرباحا ً صافية بلغت مليون وثمانين ألف
دينار.
وأكدت الحملة أن ھذا الرقم أصبح في العام  ٢٠١٣أكبر بكثير نتيجة العدد الكبير من المطاعم
والمساحات التي تم تضمينھا ،األمر الذي ينافي تماما ً ادعاءات الجامعة األردنية ،وھو األمر الذي
يدحض إدعاءات إدارة الجامعة األردنية بأن المطاعم والمقاصف في الجامعة تكبد ميزانيتھا خسائر
سنوية ،وفق "ذبحتونا".
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أخبار الجامعة األردنية

الثالثاء

٢٠١٤/٧/١

"اليھود في األندلس وفلسطين مقارنة بين تاريخين" كتاب جديد للدكتور محمد حتاملة
صدر حديثا كتاب بعنوان " اليھود في
األندلس وفلسطين مقارنة بين تاريخين"
لمؤلفة أستاذ الشرف في قسم التاريخ
بالجامعة األردنية الدكتور محمد عبده
حتاملة ،يقارن فيه بين حياة اليھود في ظل
حكم المسلمين في األندلس وحياة المسلمون
في ظل حكم اليھود في فلسطين .
ويتحدث الكتاب الذي يقع في أربعمائة
صفحة وبابين عن اليھود في األندلس قبل
الحكم اإلسالمي وفي ظل الحكم اإلسالمي،
والمسلمون في فلسطين تحت حكم اليھود
ويعرض الباب األول الذي يقع في أربعة
فصول تاريخ اليھود قبل فتح األندلس
وانتشارھم والعصر الذھبي لھم في
األندلس ،إضافة إلى موضوع غدر اليھود
بالمسلمين وأثره على التسامح معھم .
فيما يناقش الباب الثاني خضوع اليھود
لمحاكم التفتيش االسبانية وطردھم من
األراضي االسبانية ،واليھود والخالفة اإلسالمية في عھد الدولة العثمانية ،والحركة الصھيونية ويھود
األندلس ودورھا في احتالل فلسطين ،والمسلمين تحت حكم اليھود في فلسطين.
ويوضح الكتاب الفرق الشاسع بين معاملة المسلمين الذين حكموا األندلس أكثر من ثمانمائة عام
لليھود ،وبين معاملة اليھود للمسلمين في فلسطين منذ عام .١٩١٧
وينتھي الكتاب بخاتمة تتضمن مقارنة بين تاريخين :تاريخ اليھود في األندلس بعد أن فتحھا المسلمون
وعاشوا في ظلھم ،وتاريخ المسلمين في فلسطين بعد أن احتلھا اليھود.
ويتضمن الكتاب عدداً من الصور التي توثق بعض جوانب حضارة المسلمين في األندلس التي ال
تزال قائمة إلى يومنا ھذا ،إلى جانب عدد آخر من الصور التي توثق المجازر والمذابح التي ارتكبھا
اليھود في فلسطين بحق األبرياء من المسلمين والعرب .
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الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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ويھدف الكتاب إلى التذكير ببعض الحقائق المتعلقة باليھود في عدم احترام العھود وااللتزام بالمواثيق
وانه ال جدوى من أية اتفاقات سالم توقع مع اليھود الغاصبين المحتلين ،ألنھم سينقضونھا ولن
يحترموھا حتى إن وقعت
يشار إلى أن الدكتور محمد عبده حتامله من ابرز المؤرخين التاريخيين في األردن ،عمل رئيسا لقسم
التاريخ اكثر من مرة في كلية اآلداب بالجامعة األردنية ،وھو نائب لرئيس جمعية المؤرخين
األردنيين منذ سنة  ٢٠٠٠وحتى اآلن ،ويحمل وسام المؤرخ العربي له بحوث وكتب منشورة منھا
كتابه عن "محنة مسلمي األندلس عشية سقوط غرناطة " ،وكتاب "التنصير القسري لمسلمي األندلس
" ،وكتاب "التھجير القسري للمورسيكيين خارج شبه جزيرة ايبيريا في عھد الملك فيليب - ١٥٩٨
 ،" ١٦٢١وكتاب " مورسيكيو بلنسية " ،و"ثورة المجاھد المورسيكي سليم المنصور".

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا +الغد ص+ ١٢ :األنباط ص٤ :

الثالثاء

٢٠١٤/٧/١

مستشفى الجامعة األردنية يحصل على شھادة تطبيق األھداف الوطنية
حصل مستشفى الجامعة األردنية للمرة الخامسة على شھادة تطبيق األھداف الوطنية لجودة وسالمة
الرعاية الصحية عن العام .٢٠١٣
وقال مدير المستشفى الدكتور احمد التميمي في تصريحات صحفية اليوم االثنين ان الحصول على
ھذه الشھادة يرجع الى سياسية المستشفى ال ُمستمرة في مواكبة الجودة ،وااللتزام بمعايير االعتمادية
العالمية والوطنية في مجاالت الرعاية الصحية واالستمرارية في التطوير والتحسين في تقديم األداء
والخدمة النوعيّة للمرضى في بيئة صحيّة آمنة.
واضاف التميمي" :لقد حرص المستشفى على المشاركة الدوريّة في ھذا المشروع الصحي الوطني
المھم الذي يطلقه مجلس اعتماد المؤسسات الصحيّة سنويا حامالً في كل عام أھدافا ً نبيلة ،تخدم
المريض وبيئته واالرتقاء بالمؤسسات الصحيّة ومستوى الخدمات الطبية في األردن.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

الثالثاء

طلبة نيوز

٢٠١٤/٧/١

التعليم العالي يُقر اعتماد برنامج ماجستير مشترك في تخصص "ھندسة نظم المؤسسات" بين
جامعتي األميرة سمية للتكنولوجيا واأللمانية األردنية

وافق مجلس التعليم العالي ،على تنفيذ برنامج ماجستير مشترك بين جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا،
والجامعة األلمانية األردنية ،في تخصص "ھندسة نظم المؤسسات" Enterprise System
 ، Engineeringالذي يأتي ضمن برامج المشاريع األوروبية "تمبوس" وبرامج مماثلة لھا في
)مصر وتونس( ،وھو أول برنامج مشترك بين جامعتين داخل األردن ،حيث يتم منح شھادة مشتركة
من الجامعتين.
ويعتبر برنامج الماجستير في "ھندسة نظم المؤسسات" برنامج متعدد التخصصات ،يتم تطبيقه من
خالل مجاالت المعرفة ومھارات ھندسة نظم المعلومات في تصميم وتطوير عمليات المؤسسات
واإلدارة االستراتيجية من خالل التركيز على الطرائق واألساليب التي يتم من خاللھا مواءمة البنية
التحتية للتكنولوجيا ونظم معلومات المؤسسات مع عمليات األعمال التي يتم تطبيقھا في المؤسسات.
ويتيح ھذا البرنامج الفرصة لخريجي )الھندسة ،وتكنولوجيا المعلومات  ،وإدارة األعمال،
وتخصصات ذات عالقة( االلتحاق بھذا البرنامج ،وھو ما ينبع من رؤى سمو األميرة سمية بنت
الحسن المعظمة رئيس مجلس أمناء جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا في تشجيع اإلبداع وتخريج
كفاءات مميزة في تخصصات فريدة تواكب التطور التكنولوجي.
يذكر أن ھذا التعاون المشترك ومد جسور التواصل ،بين جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا والجامعة
األلمانية األردنية ،ما ھو اال مساھمة في مشروع تطوير منظومة التعليم الجامعي تمشيا ً مع
االستراتيجية األردنية لتطوير التعليم والبحث العلمي بالتركيز على النوع والمحتوى والحاجة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص+٢ :الدستور ص+١ :طلبة نيوز

٢٠١٤/٧/١

الثالثاء

الجامعات تنسب بقبول  ٤٦ألف طالب منھم  ٢٠ألفا ً في )الموازي(

نسبت الجامعات الرسمية الى مجلس التعليم العالي بقبول ) (٤٥٦٩٨طالبا وطالبة في مختلف
التخصصات التي تطرحھا العام الجامعي المقبل منھم ) (١٩٩٩٦طالبا ً وطالبة ضمن البرامج
الموازي.
ونسبت الجامعة بقبول ) (٢٥٧٠٢طالبا ً وطالبة في التخصصات التي تطرحھا ضمن البرنامج
العادي .وحملت تنسيبات جامعات مخالفة السس القبول الجامعي ،التي اقرھا مجلس التعليم العالي،
والتي تشترط ان ال »يزيد عدد الطلبة المقبولين في التخصصات على البرامج الموازية عن )(%٣٠
من نسبة المقبولين في البرامج العادية.
وكشفت التنسيبات ،جميع الجامعات بإستثناء جامعة ال البيت ،لم تلتزم بالنسبة المحددة للقبول في
البرامج الموازية ،الى حد ان اربع جامعات رسمية نسبت بقبول طلبة في البرامج الموازية أكثر منھا
في البرامج العادية.
وتاليا تنسيبات الجامعات ،في الجامعة االردنية ) (٣٣٦٢ضمن البرنامج العادي مقابل ) (٢٩٤٩في
الموازي ،بينما في فرعھا بالعقبة فنسبت بقبول ) (٤٩٠في العادي و) (٥٢٠في الموازي.
اما جامعة اليرموك ،نسبت بقبول ) (٤٠٣٥في البرامج العادية و) (٣٠٠٠في الموازي ،بينما جامعة
مؤتة نسبت بقبول ) (٢٦١٠طالب بالعادي مقابل ) (٢٦١٥في الموازي.
بينما نسبت جامعة العلوم والتكنولوجيا بقبول ) (١٦٢٥طالبا ً في البرامج العادية ،مقبال )(٢٤٨٥
في البرامج الموازية ،كما نسبت جامعة البلقاء بقبول ) (٨٨٠في العادي مقابل ) (٢٨٠٠في
الموازي.
اما الھاشمية فنسبت بقبول ) (٥٣٢٠في العادي مقبال ) (٢١٥٥في الموازي ،في حين ان جامعة ال
البيت نسبت بقبول ) (٢٨١٥في البرامج العادي مقابل ) (٨٥٢طالبا ً في الموازي ،وجامعة الحسين
بن طالل نسبت بقبول ) (٢٨٦٥طالبا ً في العادي و) (١٦٨٠في الموازي وجامعة الطفيلة التقنية
) (١٧٠٠في العادي مقابل ) (٩٤٠في الموازي.
وبحسب مصادر في التعليم العالي ،فإن مجلس التعليم العالي لم يناقش تنسيبات تلك الجامعات.
وبحسب اسس القبول للعام الجامعي المقبل ،يحدد مجلس التعليم العالي أعداد الطلبة الذين يمكن
قبولھم في كل تخصص من تخصصات الجامعات الرسمية في ذلك العام ،بناء على تنسيب من ھذه
الجامعات ،وفي ضوء توصية ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بالمقابل ،نصت الخطة التنفيذية لالستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لالعواوم  ٢٠١٨-٢٠١٤على
»التقيد في االلتزام بالطاقة االستيعابية للطلبة وفق معايير الجودة واالعتماد وضمان الجودة« وھذا
معطل بالنسبة للجامعات الرسمية ،التي منحت مھلة حتى عام  ٢٠١٥لالنتھاء من توفير متطلبات
معايير االعتماد.
كما نصت الخطة على إعادة النظر في اعداد الطلبة المقبولين في الجامعات ليتم استيعاب ما ال يزيد
عن ) (%٧٠من الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة بالجامعات على ان يتم تخفيض النسبة
تدريجيا لتصل الى ) ،(%٤٠كحد اقصى ،على ان يتم توجيه ) (%٣٠من الطلبة للقبول في الكليات
التقنية وزيادة النسبة لتصبح تدريجيا ).(%٦٠
وأكدت الخطة ان يكون تحديد اعداد المقبولين في التخصصات مرتكز الى بيانات السوق المحلس
واالقليمي والدولي وتقارير ديوان الخدمة المدنية الدقيقة ،بحيث يتم تجميد القبول في التخصصات
الراكدة والمشبعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

الدستور ص١٢ :

٢٠١٤/٧/١

د .سليم :اعتماد مقرر »القدس وفلسطين« ليدرس بالجامعات العربية كمتطلب جامعي
امان السائح -احتضنت عمان قبل اسابيع مؤتمر اتحاد الجامعات العربية ليكون عمل االتحاد ترسيخا
لصورة االردن وفكرتھا ومبادئھا االقليمية ،ولتكتمل قصة التواصل االكاديمي والعربي الذي دائما ما
تتصدره االردن والجامعات االردنية بشكل عام لتنھض بالتعليم العالي وترتقي بدوره وبكل افكاره
ومبادئه ومناھجه لتتواصل مع العالمية ،ال بل ولتطرح افكارا يقدمھا االتحاد لتكون انموذجا يحتذى
ويوزع على جامعات العالم.
وقال رئيس جامعة الشرق األوسط رئيس المجلس التنفيذي التحاد الجامعات العربية الدكتور ماھر
سليم لـ«الدستور« ان استضافة الجامعة دورة االتحاد االخيرة والتي حملت اسم »دورة فلسطين«
جاءت تتويجا لنضاالت التعليم العالي تحت االحتالل بعد ان كان مقررا عقد الدورة في غزة ولم يتم
ذلك لرفض سلطات االحتالل ،وعليه فقد ارتأى االتحاد ان تسمى تلك الدورة بذلك االسم.
وقال سليم في لقاء مع »الدستور« ان قرار االتحاد عقد الدورة في االردن وليس فلسطين نظرا
لرفض االحتالل له مدلول سياسي وجغرافي نعتز به في االردن ،وكانت التسمية )دورة فلسطين(
حتى ال ينسى احد فلسطين -وان لم تعقد اي دورة في اي من مدنھا -وحتى نقول للعالم اجمع بأن
فلسطين ابدا لن تغيب ،مؤكدا ان عقد دورة االتحاد في االردن تؤكد حق االردن بالتواجد دوما على
الخريطة االكاديمية العربية ومنح االردن المقر وجامعة الشرق االوسط حق تنظيم الدورة تكريم
لالردن وللجامعة في آن واحد.
واوضح ان االنجاز االبرز ھو اتخاذ قرار باالجماع باعتماد مقرر تحت عنوان »القدس وفلسطين«
ليدرس بالجامعات العربية قاطبة كمتطلب جامعي ،كي تبقى القدس وفلسطين حاضرة في كل
االجندات االكاديمية بين صفوف الطلبة العرب اينما كانوا وفي اي جامعة درسوا ،مبينا انه سيتم
تطبيق التدريس في الفصل االول الجامعي .٢٠١٥ - ٢٠١٤
وبين سليم ان االتحاد يضم حوالي  ٣٠٠جامعة يتم التشبيك بينھا اكاديميا وتدريبيا واعطاء دورات
الساتذة وطلبة في مختلف التخصصات والقضايا لتطوير البيئة الجامعية ،مشيرا الى ان عضوية
االتحاد ليست الزامية وااللتحاق باالتحاد من االمور المعنوية التي تقدم رابطا وارتباطا بين الجامعات
العربية عبر تقديم كل جامعة دورات ونماذج اكاديمية رائدة ،اضافة الى ما يقدمه االلتحاق باالتحاد
من مزايا تتعلق بالتشبيك بين كافة الجھات العربية االكاديمية لتحقق تنوعا على الصعيد االكاديمي في
مختلف الدول العربية.
واضاف ،إن االتحاد قرب بين الجامعات كافة ووحد الجھود وقرب الحالة التكنولوجيا والمعلوماتية
بين الجامعات التي تنضوي تحت مظلته ،حيث يقدم االتحاد كل التسھيالت الخاصة باالتفاقيات
واللقاءات بين االكاديميين والطلبة العرب بمختلف اطيافھم االكاديمية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وبين سليم ان اتحاد الجامعات العربية اطلق الشبكة العربية األوروبية للقيادة في التعليم العالي
بمشاركة عدد من الخبراء في مجال التعليم العالي وتھدف إلرساء اسس التعاون بين الجامعات
العربية واالوروبية يھدف الى تشجيع وتحسين اداء الجامعات العربية في جميع المجاالت من خالل
التفاعل الوثيق مع الجامعات االوروبية ،مشيرا الى اھمية تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات
العربية واالوروبية خاصة في مجال بناء القدرات القيادية.
واوضح ان االتحاد اسس الشبكة بالتعاون مع جامعة كارديف ميترو بولتين ومشروع تيمبوس التابع
لالتحاد األوروبي لبناء القدرات القيادية لدى رؤساء الجامعات ونوابھم وتدريبھم على المھارات
اإلدارية والتقنية الالزمة لقيادة وإدارة المؤسسات األكاديمية والتعليمية بمھارة وجودة ،مضيفا ان
الشبكة ستستھل نشاطاتھا في مقر اتحاد الجامعات العربية بورشة عمل متخصصة بعنوان القيادة
والتدويل وتستمر لمدة ثالثة ايام.
ولفت الى ان الشبكة ،التي ستشرف مؤسسة القيادة في التعليم العالي البريطانية على عملھا وتدعمه
لمدة عامين ،ستزيد من كفاءة رؤساء الجامعات بالحصول على المعلومات الحديثة التي تتماشى مع
روح العصر والبحث عن المعلومات التقنية التي تتماشى مع ما أفرزته الثورات التكنولوجية الرقمية
الحديثة وتبعاتھا وعدم االكتفاء بالمعلومات المختزنة ،وسيكون الھدف من انشاء الشبكة خدمة
االكاديميين العرب وتحسين ادائھم في القيادة كما سيكون مقر الشبكة في اتحاد الجامعات العربية
كونه يمثل المظلة الرسمية لجميع الجامعات العربية.
وبين سليم انه في إطار توجه اتحاد الجامعات العربية لطرح عدد من القضايا والتحديات التي تواجه
التعليم العالي والعمل على معالجة التحديات والبحث عن حلول وطرق مبتكرة تستخدمھا جھات دولية
ومحاولة االستفادة من تجربتھا وخبرتھا ،أقام االتحاد عددا من المؤتمرات وورش العمل والندوات
العلمية التي تھدف الى رفد الكوادر القيادية والتدريسية واإلدارية في الجامعات العربية بكل ما ھو
حديث ومتطور في األساليب التدريسية الحديثة ،خصوصا مع توافر البنية التحتية الجيدة من الوسائل
التكنولوجية واالتصاالت.
ويسعى االتحاد العداد وتخطيط وتمويل المشاريع البحثية للمصادر الداخلية والخارجية واإلشراف
على المشاريع العلمية واستعراض لتجارب ونماذج مستخدمة في المؤسسات األكاديمية ،بحسب سليم.
ويتطرق االتحاد بحكم عمله الى االدارة االستراتيجية في التعليم العالي التي تركز محاورھا الرئيسية
على مفاھيم االدارة االستراتيجية واألطر النظرية والتخطيط االستراتيجي للتعليم العالي والقيادة
واتخاذ القرارات وتقييم استراتيجيات التعليم العالي ودراسة النماذج العملية ،وذلك بمشاركة جامعات
من األردن وفلسطين ومصر وليبيا والسودان ولبنان والبحرين.
واشار الى توصيات اعتبرت ان االدارة االستراتيجية المستخدمة في التعليم العالي في الوطن العربي
غير مجدية وبحاجة الى اعادة صياغة لتطبيق ھذا المفھوم الشامل بشكل يتوائم مع ما يجري في
العالم المتقدم ويخدم المؤسسات األكاديمية العربية ،مبينا ان االدارة االستراتيجية يجب ان يكون
محورھا األھم ھو التركيز على التربية والبدء من المراحل المبكرة للنشء حيث البد من دراسة البيئة
الموجودة في المؤسسة التعليمية وفھم احتياجات المجتمع المحلي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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واكد سليم سعي االتحاد لتطوير مستوى التعليم العالي في الجامعات العربية من خالل العمل المستمر
لفتح آفاق واسعة لجامعاتنا نحو التدويل والعولمة واالنفتاح لتمكين الجامعات األعضاء في االتحاد من
االطالع على التجارب العلمية واألساليب الحديثة في التدريس وتوفير فرصة سانحة وفتح المجال
لتبادل الطلبة وأعضاء ھيئة التدريس وعقد المؤتمرات والندوات والورش مع الجانب االوروبي،
الفتة ألھمية استفادة الجامعات العربية من المؤتمرات الدولية الدورية التي يعقدھا االتحاد والتي كان
آخرھا المؤتمر التركي العربي للتعليم العالي الذي استضافته جامعة اسطنبول والمؤتمر العربي
األوروبي االول في جامعة برشلونة اإلسبانية وقمة التعليم العالي بين الجامعات العربية والماليزية
وجامعات جنوب شرق آسيا.
وقال ،ان االتحاد شريك فاعل في العديد من المشاريع المشتركة مع الجانب االوروبي كمشروع
تمبوس وارسموس ويندوز ،ومؤخرا وافق االتحاد االوروبي على قيام اتحاد الجامعات العربية بتنفيذ
اربعة مشاريع مشتركة جديدة تتعلق بالتبادل الطالبي واعضاء ھيئة التدريس والتعاون األوروبي
العربي االكاديمي في عقد المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زوايا الصحف
عين الرأي

٢٠١٤/٧/١

الثالثاء

• قرر مجلس الوزراء أن تكون جلساته األسبوعية طوال شھر رمضان المبارك صباح كل يوم
أحد على أن تعود كالعادة مرتين أسبوعيا بعد عطلة عيد الفطر السعيد.
• علمت »عين الرأي« ان مشروعا الكترونيا ضخما يربط مؤسسات الدولة كافة سيعلن عنه
قريبا بعد ان أصبح في مراحله النھائية ..المشروع الذي كلف )  ( ١٧مليون دينار يزيد من
شفافية ونزاھة التعامالت المالية الحكومية.
• تساؤالت عدة وصلت »عين الرأي« عن موعد صرف الدفعة التالية من الدعم النقدي
للمواطنين؟! .وطالب متقاعدون وموظفون بفتح المجال مرة اخرى لھم لتقديم طلبات حصول
الدعم علما ان مبالغ الدفعة االولى تجاوزت  ٨٥مليون دينار.
• شركة توزيع الكھرباء بينت ان انقطاع خدمة الكھرباء عن مناطق الجفر والھاشمية
والحسينية في محافظة معان ولفترات طويلة نتيجة تعرض الشبكة الكھربائية في منطقة
الجفر لالعتداء حيث القي في الثامن عشر والتاسع عشر من الشھر الحالي أسالك معدنية
على الخط الرئيسي وتكرر ھذا االعتداء في منطقة الھاشمية بعد يومين ..الشركة أقرت ان
مثل ھذه االعتداءات تتكرر باستمرار وتشكل تھديدا كبيرا على ديمومة التيار الكھربائي
ويكبدھا خسائر مادية كبيرة فضال عن انه يشكل خطرا على السالمة العامة للمواطنين.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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صنارة الدستور
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الثالثاء

٢٠١٤/٧/١

وجّھت اللجنة الملكية لشؤون القدس التھاني لتبارك بحلول شھر رمضان الفضيل قائلة » :
وھي إذ تستذكر تحرير القدس من االستعمار الرومي ثم الصليبي لتؤكد بأن القدس ستعود
إلى أھلھا كما عادت من قبل ما دامت تعيش في وجدانكم وضمائركم آملين أن ال يترك أب أو
أم أوالدھم دون أن يعلموھم أھمية القدس للعرب مسلمين ومسيحيين وعالقتھا باألردن
وقيادته الھاشمية وأن تحريرھا فرض عين على كل عربي ومسلم لتعود مقدساتھا اإلسالمية
والمسيحية ألصحابھا الشرعيين».
علمت »الدستور« من مصادر وزارة التعليم العالي ان مجلس الوزراء قرر إحالة أمين عام
وزارة التعليم العالي الدكتور مصطفى العدوان الى التقاعد .الجدير بالذكر انه تم تعيين
العدوان مستشارا المين عام مجلس التعليم العالي البحريني.
عممت القيادة العامة للقوات المسلحة على كافة وسائل االعالم عدم نشر او تداول اي خبر
يتعلق بالقوات المسلحة بدون اذن مسبق ومن خالل جھات عسكرية رسمية.
أكد مصدر مطلع بأن وزير االوقاف االسبق رئيس مجلس شورى حزب الوسط االسالمي
الشيخ عبد الرحيم العكور قدم استقالته من الحزب نھائيا.
أبدت جھات نقابية وحقوقية ومدنية اھتماما بالغا بالتقرير الصحفي الذي نشرته »الدستور«
االسبوع الماضي حول انتشار لسلع إسرائيلية في االسواق االردنية.
دعت تجمعات طالبية إلى تنفيذ اعتصام اليوم الثالثاء ،أمام برج الساعة في الجامعة
األردنية تحت شعار »يداً بيد إلسقاط قرار رفع رسوم الموازي والدراسات العليا« .وقالت
الحملة الوطنية لمساعدة الطالب ذبحتونا انه بعد قيام إدارة الجامعة األردنية برفع رسوم
الموازي والدراسات العليا بنسب خيالية فإن القوى الطالبية تعتصم السقاط القرار.
مجموعة من الفنانين والمثقفين من الجنسين حولوا ردھات فندق الملك غازي التراثي في
شارع فيصل بوسط البلد الى فعاليات ھادفة تحت مظلة عنوانھا جلسات الربيع تناقش
ظواھر عديدة في عمان القديمة.
دعت لجنة زكاة وصدقات مدينة معان أھل الخير التبرع للجنة للقيام بواجبھا تجاه الفقراء
وااليتام والمحتاجين سواء بالمواد العينية او النقدية مبينة أن ھاتف اللجنة ٠٧٧٨١٥٤٧٧٩
ورقم حسابھا في البنك االسالمي /فرع معان .١٢٦٩٣
بصمة واضحة وملموسة تركھا مدير منطقة العبدلي المھندس معين عويس بإجراءاته
الصارمة والحازمة الزالة اعتداءات المحال التجارية و«كوفي شوبات« على االرصفة
والطرق العامة في اللويبدة  .عويس يطبق القانون بكل نزاھة و شفافية ،إجراءات االمانة
بھذا الخصوص حسبما علمت »الدستور« فانھا ستطال محال وكوفي شوبات مخالفة قد
تصل عقوبتھا الى االغالق.
اشتكى مواطنون في أول وثاني ايام شھر رمضان المبارك من انتشار شباب ال يراعون
االداب العامة وال احترام الصائمين في بعض الحدائق العامة في منطقة ضاحية الرشيد ما
يسبب إزعاجا يستمر من قبل ساعات اإلفطار ولغاية منتصف الليل.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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•

الثالثاء

زواريب الغد

٢٠١٤/٧/١

• حجبت الحكومة أمس  ٩مواقع الكترونية ،بسبب "مخالفة شروط الترخيص" ،وفقا لمصدر
حكومي ،قال إن على ھذه المواقع "تصويب أوضاعھا لتتمكن من العودة الى العمل مرة
أخرى".
• نشرت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمس وثيقة صادرة عن ديوان
المحاسبة العام  ،٢٠١١تشير إلى تحقيق المطاعم والمقاصف في الجامعة األردنية أرباحا ً
صافية ،بلغت نحو مليون وثمانين ألف دينار .الحملة رأت أن ھذا الرقم أصبح في العام
 ٢٠١٣أكبر بكثير ،نتيجة العدد الكبير من المطاعم والمساحات التي تم تضمينھا ،وھو ما
رأت أنه "يخالف تأكيدات إدارة الجامعة من المقاصف والمطاعم تكبد ميزانية الجامعة
خسائر سنوية".
• دعت نقابة المھندسين الزراعيين أعضاءھا إلى المشاركة في السھرة الرمضانية العائلية،
التي تنظمھا مساء الخميس المقبل في مجمع النقابات المھنية ،بمشاركة الزميل أحمد حسن
الزعبي بفقراته المميزة في الكوميديا الساخرة ،والدكتور يزن عبده وفرقة البراء الفنية
لألناشيد.
• تقيم جماعة اإلخوان المسلمين حفل اإلفطار السنوي المركزي لھا اليوم الثالثاء ،في قاعة
جبري المركزي .تبدأ فعاليات اإلفطار الذي وجھت له دعوات شخصية عند السادسة
والنصف مساء.
• يعلن حزب جبھة العمل اإلسالمي ظھر اليوم الثالثاء استراتيجية النھوض باالقتصاد
األردني ،التي أعدھا فريق اقتصادي في الحزب .حفل إشھار االستراتيجية ،ينظم بمقر
الحزب في الساعة  ١٢ظھرا.
• تطلق وزارة التنمية االجتماعية ،تحت رعاية جاللة الملكة رانيا العبد ﷲ ،في السابع من
الشھر الحالي في المركز الثقافي الملكي ،استراتيجية االتصال الخاصة بالعنف المبني على
النوع االجتماعي ،لألعوام ) ،(٢٠١٧-٢٠١٤وأعدت بدعم من الوكالة اإلسبانية للتنمية،
بالتنسيق مع الجھات المحلية الشريكة ،وأھمھا المجلس الوطني لشؤون األسرة ،وإدارة
حماية األسرة.
• أكد مصدر مطلع أن وزير األوقاف األسبق ،رئيس مجلس شورى حزب الوسط اإلسالمي،
الشيخ عبد الرحيم العكور قدم استقالته من الحزب نھائيا .يشار إلى أن العكور سبق أن استقال
من جماعة اإلخوان المسلمين بعد تعيينه وزيرا في حكومة عبدالرؤوف الروابدة ،فيما شغل
في الجماعة منصب نائب المراقب العام.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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•

كواليس العرب اليوم

٢٠١٤/٧/١

الثالثاء

• اإلجتماع األخير لمجلس السياسات بحث تداعيات ما يحصل في مدينة معان بصورة
تفصيلية وتم اإلستماع لتقويم أمني مفصل حول المطلوبين والوضع في المدينة.
• وزير الخارجية ناصر جوده لم يقدم في جلسة خاصة طلبھا أعضاء مجلس األعيان
معلومات محددة من أي نوع عما يحصل في العراق.
• بوادر إتفاق على آلية جديدة إلرسال المساعدات إلى قطاع غزة برزت في اليومين
األخيرين بين حركة حماس والجانب المصري وأطراف في حركة فتح .
• النية تتجه بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للموافقة على تشكيل لجنة
»دائمة االنعقاد« تتولى متابعة الخالف المائي حول مصبات نھر النيل وحصص
مصر والسودان وأثيوبيا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

•

•
•
•
•
•
•
•

الملك يقيم مأدبة إفطار لكبار المسؤولين
الملك :األردن قادر على التعامل مع مختلف التحديات
الملك يقيم مأدبة إفطار لكبار المسؤولين
الجامعات تنسب بقبول  ٤٦ألف طالب منھم  ٢٠ألفا ً في )الموازي(
المجالي :حدودنا آمنة وال خروقات
تنقالت وتعيينات تشمل  ٢٣قاضيا ً شرعيا ً
تصدير  ١٥٠٠طن بندورة إلى األسواق الخليجية يوميا ً

• الملك :األردن قادر على التعامل مع تحديات المنطقة
• البرلمان العراقي يناقش اليوم مصير المالكي وتشكيل الحكومة
• اعتداءات جوية اسرائيلية على غزة
• وفد برلماني للتواصل مع أھل معـان وإنھاء أزمـة المطلوبيـن
•  ١.٥ديـنـار زكـاة الفـطــر
• تعديل أسعار المحروقات
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•
•
•
•
•
•
•

بدء المقابالت لتعبئة وظائف الفئة الثالثة اليوم
انحسار الكتلة الحارة اعتبارا من اليوم
لجنة نيابية لمعالجة أزمة معان
بدء المقابالت لتعبئة وظائف الفئة الثالثة اليوم
خطر "داعش" يقلب الحسابات األميركية
عائلة علي تعيش في فناء منزل بعد سقوط سقفه
الجزائر تودع المونديال بشرف

•
•
•
•
•
•
•

الملك يقيم مأدبة إفطار للوزراء و كبار المسؤولين
اإلسرائيلي "المصغر" يناقش الحرب وحماس تتوعد.
روميو وجولييت واختطـاف ورصــاص وتبادل رھائــن.
الكارثة على معبر »رفح«.
مناورة تكتيكيــة فــي لبنــان.
لجنة برلمانية لبحث ملفات المطلوبين األمنيين في معان
 % ٦٤من األردنيين يتوقعون اقتصادا أكثر سوءا في عام ٢٠١٤

ھـ.ك
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