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" قیة تعاونالتركیة توقعان اتفا" سلجوق"و " األردنیة  

أبرمت الجامعة األردنیة  - زكریا الغول 

الیوم مع جامعة سلجوق التركیة اتفاقیة 

  . تعاون علمي وأكادیمي مشترك

رئیسھا " األردنیة"ووقع االتفاقیة عن 

" سلجوق"الدكتور عزمي محافظة وعن 

التركیة رئیسھا الدكتور مصطفى شاھیین 

عة الدكتور رامي علي، ورئیس مركز اللغات في بحضور مدیر وحدة الشؤون الدولیة في الجام

  .سلجوق التركیة الدكتور أحمد كاظم

وتسعى اإلتفاقیة إلى تبادل أعضاء ھیئة التدریس ودعم جھود التبادل الطالبي وإقامة البرامج 

والمشاریع العلمیة والبحثیة المشتركیة واإلفادة من خبرات وتجارب كلیھما وتبادل المنشورات 

  .العلمیة

وأكد الجانبان رؤیتیھما المشتركة بضرورة تعزیز أوجھ التعاون خصوصا في المجاالت الطبیة 

  .والھندسیة والعلوم االجتماعیة وتكنولوجیا المعلومات

رئیس الجامعة األردنیة الدكتور محافظة من جانبھ قدم ایجازا حول الجامعة والبرامج الدراسیة التي 

الدراسات العلیا ومرافق الجامعة المختلفة، الفتا إلى رؤیة تطرحھا على مستویي البكالویوس و

الجامعة باالنفتاح على العالم واستعدادھا لتنفیذ كافة أشكال التعاون العلمي الذي یخدم مصلحة 

  .الجامعتین

 أخبار الجامعة

 4: صدى الشعب ص/ 6: األنباط ص/ 4: األمم ص/السوسنة/بترا/أخبار األردنیة
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ولفت محافظة إلى التجمع الطبي الذي تتمیز بھ الجامعة بضمھا المستشفى إلى جانب كلیات الطب، 

وعلوم التأھیل، والصیدلة، والتمریض بمحاذاتھم مركزا الخالیا الجذعیة والسكري وطب األسنان، 

  .إلى جانبھم مركز الحسین للسرطان

" األردنیة"من جانبھ أبدى رئیس جامعة سلجوق التركیة الدكتور مصطفى شاھین رغبتھ بالتعاون مع 

  .تصنیف العالمیةلما تتمتع بھ من سمعة عالمیة، وتبوئھا مراكز متقدمة عل مقاییس ال

ولفت شاھین الى أن جامعتھ ترغب بفتح آفاق التعاون مع الجامعة األردنیة خصوصا في القطاعات 

  الطبیة واللغات و العلوم االسالمیة

في مدینة قونیا وكانت تعنى في العلوم الھندسیة والمعماریة إلى  1971وسلجوق التركیة أسست عام 

  .ألف طالب وطالبة 70عة شاملة، وتضم اآلن نحو ، إلى جام1975أن تحولت في العام 
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  مؤتمرون یدعون الى إنشاء مؤسسة علمیة تعنى برسالة عمان

أجمع علماء وقادة قانونیون وأكادیمیون أن رسالة عمان التي اصدرھا جاللة   -محمد المبیضین 

الملك عبد هللا الثاني في التاسع من شھر تشرین 

میة إنسانیة سامیة رسالة عال 2004الثاني عام 

تحث على اإلخاء والسلم واألمن واإلحسان 

  .واحترام معتقدات ودیانات الآلخرین

ودعوا في اختتام أعمال مؤتمر الشرق األوسط 

متغیر إلى إنشاء مؤسسة علمیة " رسالة عمان في عالم: سیادة القانون والدین"السنوي األول حول 

  .ة عمانتعنى بالبحوث والدراسات المتعلقة برسال

والمؤتمر الذي نظمتھ كلیة الحقوق في الجامعة األردنیة بالتعاون مع المركز الدولي للقانون 

والدراسات الدینیة في جامعة بریجام یونغ األمریكیة شكل فرصة ذھبیة لتبادل المعلومات بین 

   .نقانونیین وأكادیمیین من األردن ونظرائھم من الدول العالمیة حول مضامین رسالة عما

وقال عمید الكلیة رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور فیاض القضاة إن األردن في طلیعة الدول 

  . الداعیة إلى حل الخالفات بالوسائل والطرق السلمیة

وأكد القضاة على أھمیة  قیام المؤسسات التعلیمیة والشبابیة بوضع استراتیجیة شاملة ومتكاملة  

ن طلبة المدارس وشباب الجامعات واألندیة على مضامین رسالة عمان الطالع الجیل الجدید م

  . جوھر الدین االسالمي الذي یحث على التفاھم واالعتدال والوسطیة واحترام وقبول األخر

وشدد على ضرورة تبني الجھات المعنیة استمراریة ایصال الرسالة للوعاظ واالئمة لتجنب طرح 

  . االرھاب المدمر األساس للحضارة والمجتمعات األنسانیةالتطرف الذي یخدم صناعة الدم و

 الرأي الكتروني/بترا/أخبار األردنیة
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  أشاد بالشراكة مع المركز الدولي للقانون والدراسات الدینیة في جامعة بریج, القضاة

جلسات عمل على مدار یومین تناولت ) 8(ام یونغ األمریكیة في تنظیم المؤتمر الذي تضمن عقد 

النظرة الدستوریة والقضائیة لھا ومعنى الجھاد وحقوق محاورھا المرتكزات الثالثة لرسالة عمان و

       . االنسان وحمایة االقلیات في رسالة عمان

وقال مدیر المركز الدولي للقانون والدراسات الدینیة في جامعة بریجام یونغ االمریكیة الدكتور برت  

دین االسالمي الذي سیتشارفز  إن  رسالة عمان وما تضمنتھ من محاور مھمة تؤكد على طبیعة ال

بني على مواضیع مھمة ابرزھا حقوق االنسان وحقوق المرأة والحریات المسؤولة ومعنى الجھاد 

  .ومتطلبات الحوكمة الدیمقراطیة

واشار إلى اھمیة حوارات المؤتمرالذي یأتي كثمرة للتعاون والتبادل  العلمي  بین الجامعتین األردنیة 

ً ) 40(منذ أكثر من  وبریجام یونغ االمریكیة الممتد وتركز نشاطھما على بحث جوانب وقضایا , عاما

  . مشتركة تھم الجانبین

وشارك في أعمال المؤتمر عدد من القانونیین واالكادیمین من دول عربیة وأوروبیة وامریكیة وعدد 

 من اصحاب الفضیلة وقضاة الشرع الحنیف وأصحاب النیافة رجال الدین المسیحي في األردن وطلبة

  .دراسات علیا وباحثین من الجامعات األردنیة 
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  تنظم معرضھا السنوي للتراث الدولي" األردنیة"

افتتح رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة الیوم معرض التراث الدولي  -محمد المبیضین

بمشاركة واسعة لطلبة جالیات عربیة 

وعالمیة الدارسین في مختلف كلیات 

  .الجامعة

معرض الذي ینظمھ سنویا مكتب شؤون وال

الطلبة الوافدین التابع لعمادة شؤون الطلبة 

یشكل فرصة مھمة للتقارب والتواصل الحضاري بین طلبة الجامعة واالطالع على الثقافات والتقالید 

  .العالمیة

وجال محافظة في أجنحة واركان المعرض الذي سلط الضوء على التراث واإلرث التاریخي 

ري للدول المشاركة والتقدم الذي شھدتھ في مختلف میادین الحیاة عبر عصور وأزمنة والحضا

  .مختلفة

واشتمل على عروض لتاریخ وجغرافیة للدول المشاركة إضافة إلى صور لمعالم العواصم والمدن 

  .الرئیسیة ونماذج من الصناعات والحلي والحرف  واألزیاء التقلیدیة واألطعمة والمأكوالت الشعبیة

وتضمنت محتویات المعرض معلومات حول سیر المشاھیر والقادة السیاسین واألدباء واعالم الفكر 

ً عن إبراز عدد من األعمال األدبیة والمنحوتات  والثقافة والفنون في بلدان الطلبة المشاركین فضال

  .واللوحات الفنیة التشكلیة لتلك البلدان

   

 4: صدى الشعب ص/4: مم صاأل/الرأي الكتروني/مدار الساعة/بترا/أخبار األردنیة
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یة لما یمثلھ من محطة مضیئة ونافذه مھمة یطل من ووصف محافظة المعرض بالتظاھرة الثقاف

مؤكدا في ھذا السیاق استمرار ادارة الجامعة بدعم , خاللھا جمھور طلبة الجامعة إلى بلدان عالمیة

  .جھود الطلبة الوافدین الذین یشكلون سفراء للجامعة في بلدانھم

المشاركین في المعرض مؤكدا أن وأثنى عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد عطیات على جھود الطلبة  

الطلبة الوافدین مكون اساسي في العملیة التعلیمیة في الجامعة ولھم اسھامات رائدة في تنمیة المناخ 

  . الخصب وتعزیز التبادل الثقافي والمعرفة األنسانیة

ق وشارك في المعرض الذي یستمر ثالثة أیام طلبة یمثلون دول السعودیة والیمن وسوریا والعرا

وفلسطین والكویت وتونس والجزائر ولیبیا وسنغافورة وغانا واندونیسیا وتركیا وبلغاریا والسنغال 

  .إضافة إلى المملكة األردنیة الھاشمیة) دار السالم(وبروناي 

وشھد المعرض الذي أقیم على المسطح األخضر في قلب الحرم الجامعي حضور ومشاركة عدد 

المعتمدة في عمان وكبار المسؤولین في الجامعة وحشد كبیر من طالب كبیر من الھیئات الدبلوماسیة 

  .وطالبات الجامعة وعدد من أبناء الجالیات العربیة واألجنبیة المقیمة في األردن
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  أكادیمیون یناقشون واقع وتحدیات ومستقبل كلیات تقنیات المعلومات في الجامعات األردنیة

ندوة ناقش أكادیمیون في  - سناء الصمادي

متخصصة عقدت بكلیة الملك عبد هللا 

الثاني لتكنولوجیا المعلومات في الجامعة 

األردنیة الیوم واقع وتحدیات ومستقبل 

كلیات تقنیات المعلومات في الجامعات 

  .األردنیة

وھدفت الندوة التي جاءت بالتعاون مع جمعیة جودة البرمجیات وتقنیات المعلومات الى تقییم واقع 

  .یات المعلومات والتحدیات التي تواجھھا في ظل المتغیرات التي طرأت على سوق العملكلیات تقن

وقال نائب الرئیس لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور زید البقاعین مندوبا عن رئیس الجامعة األردنیة  

 الدكتور عزمي محافظة، خالل افتتاح فعالیات الندوة إن كلیات تقنیات المعلومات في الجامعات

األردنیة كانت على الدوام ركیزة أساسیة في رفد السوق المحلي والعربي بآالف الخریجین االكفاء 

  .بتمیزھم وكفاءتھم في مختلف قطاعات العمل

وأشار إلى أن الجامعات اھتمت بھذا التخصص الحیوي فكانت الجامعة األردنیة في مقدمة الجامعات 

لیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات عام التي أولت التخصص أھمیة كبیرة، فأنشأت ك

  .انسجاما مع توجھات جاللة الملك عبد هللا الثاني في تطویر تكنولوجیا المعلومات) 2000(

   

  

 طلبة نیوز/ةأخبار األردنی
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وزاد البقاعین أن قطاع تقنیات المعلومات یشھد حالیا تحدیا كبیرا یتمثل في زیادة أعداد الخریجین 

وفرة األمر الذي یوجب  التوقف عنده ھذه التحدیات حتى ال یحول یقابلھا شح في فرص العمل المت

  . دون تقدم القطاع

وبین رئیس جمعیة جودة البرمجیات وتقنیات المعلومات الدكتور أیمن داوود أن الندوة التي یشارك  

 في جلساتھا أكادیمیون من جامعات أردنیة جاءت لمناقشة تحدیات قطاع تقنیات المعلومات والمتمثلة

في قلة أعداد الطلبة الملتحقین بتخصصات ھذا القطاع في الجامعات الخاصة، وتصنیفھا ضمن 

التخصصات المشبعة والراكدة حسب دیوان الخدمة المدنیة بالتزامن مع محدودیة فرص العمل في 

القطاعین العام والخاص، فضال عن زیادة عدد البرامج المطروحة األمر الذي یشكل إرباكا للطلبة 

  .ند اختیارھم للتخصص الذي یرغب بدراستھ ومدى مواءمتھ مع سوق العملع

واقع تخصصات كلیات تقنیات المعلومات في الجامعات "وتناولت الندوة في جلستھا األولى  

قدمھا عمید كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات في الجامعة األردنیة الدكتور " األردنیة

  .بسام حمو

مستقبل "تناول نائب رئیس جامعة األمیرة سمیة لتكنولوجیا المعلومات الدكتور عرفات عوجان فیما 

  "برامج الدراسات العلیا في تخصصات تقنیات المعلومات في الجامعات األردنیة

وقدم مساعد رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا لشؤون االعتماد الدكتور زید 

یئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا في دعم كلیات تقنیات المعلومات في دور ھ"عنبر 

  ."الجامعات األردنیة وتطویر برامجھا

مدى مواءمة مخرجات كلیات تقنیات المعلومات مع متطلبات "وسلطت الجلسة الثانیة الضوء على 

  .تقنیة المعلوماتقدمھا المھندس رائد األخرس من شركة سھول األردن ل" سوق العمل
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دور مركز "فیما ركز مدیر مركز االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة الدكتور اشرف بني محمد 

  .االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة لدعم مشروعات الطلبة

معلومات  وأرقام حول خریجي كلیات "وناقش مدیر البرامج في شركة إنتاج إیاد األشرم المشاركین 

  ".یات المعلومات مع متطلبات سوق العملتقن
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"Orange"  األردنیة"ترعى الملتقى األول للطلبة العرب في"  

األردن مؤخرا الملتقى األول للطلبة العرب الدارسین في الجامعات األردنیة والذي  Orange رعت

حث العلمي افتتحھ مندوبا عن رئیس الوزراء الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي والب

وبحضور نائب رئیس الوزراء لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرایرة، وتم تنظیمھ من قبل معھد 

، شركة أنتاركتیكا المتخصصة في مجال األعمال التجاریة "IBSAR" الدراسات التجاریة والبحوث

  .ث العلميومؤسسات التعلیم العالي والتنمیة البشریة بالتعاون مع وزارة التعلیم العالي والبح

ھذا ویھدف الملتقى إلى ترویج التعلیم العالي في األردن، واطالع الطلبة العرب على الثقافات 

المختلفة وعلى أھم الخطط التي تتخذھا الحكومة لتطویر التعلیم العالي في األردن، فضال عن ترویج 

ي الیوم الثاني والثالث األماكن السیاحة في المملكة من خالل الزیارات التي قام بھا المشاركون ف

  .للملتقى لعدد من المناطق المختلفة في األردن

األردن، المھندس ربیع جمالیة،  Orange وخالل اللقاء، استعرض مدیر المشاریع الریادیة في

، والتي تقدم الدعم لھذه الشركات من BIG لتسریع نمو الشركات الناشئة Orange إنجازات منصة

خدماتھا، ووضع خطط االستراتیجیة وخطط التسویق واإلعالم الخاصة بھا، خالل تصمیم منتجاتھا و

إضافة إلى تقدیم خدمات االتصاالت والدعم التقني والفني، وتعریفھم على مھارات المحاسبة وإدارة 

الموارد البشریة واإلدارة القانونیة بما یشمل الضرائب، كما یوفر البرنامج فرص ربط ھذه الشركات 

ن وشركاء محتملین من خالل المشاركة في الفعالیات المحلیة والعالمیة، عالوة على مع مستثمری

   .BIG استضافة الفعالیات التي تخص ھذه الشركات وتوفیر مساحات عمل متخصصة في منصة

األردن من خالل جناحھا الخاص في الملتقى آخر  Orange وعلى ھامش الملتقى، استعرضت

" خطوط جماعتي"من  "YO" دف الشباب، والتي تندرج تحت منصةعروضھا وخدماتھا التي تستھ

  .وغیرھا

 ترونيالغد الك
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األردن  Orangeویذكر أن ھذه الرعایة تعد واحدة من سلسلة الرعایات العدیدة التي تقدمھا 

للمؤسسات األكادیمیة والجامعات، وذلك لتعزیز شراكتھا مع القطاع األكادیمي الذي تحرص 

Orange من تحقیق أھدافھ لالرتقاء بالمنظومة التعلیمیة مما ینعكس إیجابا  األردن دائما على تمكینھ

  .على المجتمع واالقتصاد
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  ورشة عمل حول حالة الزئبق ومركباتھ في األردن

ظم برنامج األمم المتحدة االنمائي ورشة عمل أمس األول في الجامعة األردنیة حول حالة الزئبق ن

شروع التقییم األولي للزئبق ومركباتھ في االردن بالتعاون مع ومركباتھ في المملكة في اطار تنفیذ م

   .وزارة البیئة ومركز المیاه والطاقة والبیئة في الجامعة االردنیة

وتنفذ وزارة البیئة حالیا مشروع التقییم األولي للزئبق ومركباتھ بدعم من البرنامج وبتمویل من مرفق 

   .(GEF) البیئة العالمي

ى إجراء تقییم أولي للزئبق لتمكین الحكومة من تحدید المتطلبات واالحتیاجات ویھدف المشروع ال

بشأن الزئبق وتحدید األولویات الوطنیة لتنفیذ احكام » میناماتا«على المستوى الوطني لتنفیذ اتفاقیة 

  .االتفاقیة

ً بوزارة  ویندرج ھذا المشروع تحت اتفاقیة میناماتا بشأن الزئبق التي قامت الحكومة األردنیة ممثلة

إذ تھدف االتفاقیة الى حمایة صحة   2015ثم المصادقة علیھا في  2013البیئة بالتوقیع علیھا عام 

  .االنسان والبیئة من التأثیرات الضارة للزئبق

وتھدف الورشة الى مشاركة نتائج المشروع المحرزة وأھمھا نتائج عملیة جرد الزئبق باالضافة الى 

في تنفیذ مشاریع محلیة جدیدة في مجال المواد والنفایات الخطرة ومناقشة بعض ایجاد سبل التعاون 

االدوار والمسؤولیات التي من الممكن ان تساھم في  االدارة السلیمة بیئیا للمواد والنفایات الخطرة 

  .على المستوى الوطني

ي وزارة البیئة أن من جانبھ أكد الدكتور محمد خشاشنة مدیر مدیریة المواد الخطرة والنفایات ف

اھداف المشروع التي تتمثل بإعداد بیئة تمكینیة على المستوى الوطني وتعزیز وبناء القدرات المحلیة 

كام االتفاقیة باالضافة الى اجراء جرد للزئبق ومركباتھ في مختلف القطاعات للعمل على لتنفیذ اح

 11:الدستور ص
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اعداد مرتسم الزئبق الوطني ، مشیرا الى ان تقریر التقییم األولي للزئبق یعتبر الخطوة االولى العداد 

  . وتحضیر االردن للوفاء بااللتزامات المقبلة بموجب اتفاقیة میناماتا

معتصم سعیدان، مدیر مركز المیاه والطاقة والبیئة في الجامعة األردنیة، أھمیة التعاون  وبیّن الدكتور

بین مختلف الجھات في تنفیذ مشاریع محلیة ھدفھا تنمیة الموارد والقدرات المحلیة لاللتزام بتنفیذ 

  .االتفاقیات الدولیة

االخرى، باالضافة الى وحضر ورشة العمل عدد من ممثلي الجامعة االردنیة، وبعض الجامعات 

  .ممثلین من النقابات المھنیة
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  معھد اإلعالم األردني ینفذ برامج تدریبیة في موریتانیا والجزائر
  

نفذ معھد اإلعالم األردني في مدینة نواذیبو العاصمة االقتصادیة لموریتانیا، ورشة عمل تدریبیة 
  .ك بالشراكة مع المنظمة العالمیة للھجرةحول مھارات اإلعالم وقضایا العمال المھاجرین، وذل

  
ً منھم  25وھدفت الورشة التي شارك فیھا  ً موریتانیا سیدات، إلى تعزیز مھارات  7إعالمیا

الصحافیین واإلعالمیین في موریتانیا، إلعداد وكتابة التقاریر المتخصصة حول وضع العمال 
رة وإدارة تنظیم قطاع العمال المھاجرین الموریتانیین المھاجرین، وصوال إلى تحسین سیاسات الھج

  .ومساعدة الحكومات على مكافحة االتجار بالبشر، وممارسات العبودیة الحدیثة
  

وتضمنت الورشة التي استمرت على مدار ثالثة أیام، التعریف باإلطار الدولي القانوني لالتفاقیات 
رضون لھا، إضافة إلى إكساب والحقوق المتعلقة بالعمال المھاجرین، واالنتھاكات التي یتع

  .المشاركین المھارات الصحفیة المتعددة وكیفیة توظیفھا في قضایا المھاجرین
  

قضایا حمایة "كما شارك المعھد في تنفیذ برامج تدریبیة في الجزائر، في مجال التغطیة اإلعالمیة في 
الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة  ، بالتعاون مع الھیئة"األطفال قبل وأثناء وقوعھم في نزاع مع القانون
  .الجزائریة، والمنظمة الدولیة لإلصالح الجنائي

  
ویعقد معھد اإلعالم األردني الورش التدریبیة لتعزیز القدرات اإلعالمیة على المستویین المحلي 
واإلقلیمي، حیث نفذ العدید من الورش والدورات في مختلف المواضیع الصحفیة واإلعالمیة، كما 

یف المعھد الطلبة من مختلف الدول العربیة لاللتحاق ببرنامج الماجستیر في الصحافة واإلعالم یستض
  .الحدیث والذي یقدمھ بالتعاون مع الجامعة األردنیة

  
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الدستور الكتروني
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  صورة حضاریة دیمقراطیة..انتخابات الجامعة األردنیّة

  
  محمد القضاة.د

لالنتخابات الجامعیة بانتھاج دوائر انتخابیة على نجحت الجامعة االردنیة في تغییر الصورة النمطیة 
مستوى الجامعة والكلیة، وبھذا أنھت العصبیة واإلقلیمیة والفئویة، وجاءت النتائج على عكس ما كان 
یتوقعھ اصحاب االجندة العرمرمیة، ھكذا كانت االردنیة تعیش یوما قل نظیره، ولھذا الدرس 

راما للبعد الحضاري والیوم الدیمقراطي الذي عاشتھ األردنیة الدیمقراطي نرفع أیدینا أجالال واحت
الخمیس الماضي، حیث كنت أقف مع أسرة الجامعة منذ بدء االنتخابات حتى اعالن النتائج، كنت 
اشعر بحماسة الطلبة واألجواء الدافئة التي سادت انتخاباتھم، حیث جرت في أجواء عامة ساد بدایتھا 

قانون انتخاب جامعي جدید یحكم العملیة الدیمقراطیة برمتھا، خاصة الترقب والخوف، وفي ظل 
بوجود قائمة على مستوى الجامعة واخرى على مستوى الكلیات، ونحن ھنا أمام تجربة ناضجة 
وجادة ودیمقراطیة بامتیاز لم یشبھا شائبة، نالھا أسئلة كثیرة قبیل االنتخابات، وھا نحن امام صورة 

لة بأریحیة النتائج والتعامل والمواقف االیجابیة التي جرت فیھا االنتخابات، ناصعة تجیب عن األسئ
صحیح ّ أن االنتخابات جرت تحت شعارات طالبیة بسیطة ال تمثل الصورة التي یحلم بھا الجمیع، 
شعارات ال تعبر عن حالة فكریة أو علمیة، وال تخرج عن اإلطار العام الذي عھدناه في طلبة الیوم، 

ھ لم یلغ فكرة االنتخابات التي انجزھا الطلبة بممارسات انتخابیة حضاریة تمثل انموذجا یحلم غیر أن
بھ كل غیور ومحب لقیمھ النبیلة وجامعتھ ووطنھ، كنت أراقب واشارك في تنفیذ قانون االنتخاب 

یحیة واجراءاتھ مع زمالئي في الجامعة، وكان الجمیع یحرصون على انجاح االنتخابات بشفافیة وار
ومسؤولیة، كنا نراھم على الدقة والموضوعیة والتعامل مع الجمیع بنظرة واحدة بعیدا عن أفكار 
الطلبة ومنافساتھم الجمیلة، كنا نقول لھم نحن نراھن علیكم في ھذا الیوم الدیمقراطي كي تخرج 

ھم ینطلقون من ّ االنتخابات امام المجتمع االردني بازھى حلة، كانوا یستجیبون بحب واحترام، وجدنا
أن الجامعة ھي وطنھم الجمیل الذي یزرع فیھم بذور الخیر والحب والمعرفة، ویغدق علیھم العلم 

 واالفتخار، ودیدنھم ھذا الصرح العلمي الذي خرج العلماء  ّ.والبحث واالستقصاء واالنتماء والعطاء 
جلس منتخب یضم أطیافا متنوعة، ھو والرجال األوفیاء لقد انتھینا من اجواء االنتخاب المریحة الى م

ً أو لفئة أو لتیار دون  مجلس العمل الصحیح الذي یؤسس لبنیة معرفیة وعلمیة منافسة؛ فھو لیس شیخة
أخر، إنھ لطلبة الجامعة على اختالف أفكارھم وألوانھم وأحالمھم، فھل یعي أحبتنا ُنشئت وھي 

یناط بھم بعد ھذا االنجاز الدیمقراطي؟ خاصة أن الحاضنة الحقیقیة للعمل الطالبي، ھذا الدور الذي 
الجامعة األردنیة مذ أ وكانت وستبقى المنارة الحقیقیة للمجتمع األردني الذي ینتظر الیوم نتائج 
انتخاباتھا لما تعكسھ من مزاج عام قد یكون مؤشرا لقانون االنتخاب الذي تعده الحكومة لعرضھ على 

ین ان یكونوا نواة حقیقیة للفكر الجامعي النظیف ولطموحات ومطلوب من الناجح. مجلس النواب
المجتمع الطالبي الجامعي، واألمل أن یكون ھدفھم البحث عن المعرفة والعلم والتكنولوجیا وأثرھا في 
حیاتھم وعصرھم؛ عصر التقنیة والبحث والمنافسة والعولمة، والحلم باإلبداع والتمیز والتنافس، وان 

من سویة جامعتھم ووطنھم وبعد، علینا ان نقرأ .ى العمل التطوعي البناء الذي یرفع یحملوا رماحھم إل
بعنایة وعمق قانون انتخابات مجلس طلبة الجامعة األردنیة ونتائجھ وكیفیة ادارة انتخاباتھ كي ندرك 

درھا أن الجامعات اذا امتلكت اإلرادة والتصمیم تصنع المعجزات، وھذا ما قامت بھ الجامعة بكل كوا
لكي تصل ھذه اللحظة المھمة، ومع ذلك ما نطمح إلیھ قانون عصري یفید من تجربة الجامعة 
االردنیة، ولتبقى تجربة الجامعة األردنیة سجال ناصعا في ذاكرة األردنیین، وما نتمناه أن یدرك 

  13 :الرأي ص

 مقاالت
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بھ إلى العالمیة الطلبة أھمیة ھذه التجربة، وأن یعرفوا أن الجامعة یجب أن تبقى بیتھم الدافئ یدفعون 
وإذا كان من تحیة نزجیھا في ھذا الیوم العزیز فھو لطلبة الجامعة االردنیة الذین  .والتمیز واإلبداع

كانوا بمستوى المسؤولیة، والساتذة الجامعة الذین آثروا ان یعملوا بسمتھم االكادیمي ألجل نجاح ھذه 
االنتخابات .ین وإلدارة الجامعة ولجان االنتخابات، وللموظفین الذین كانت لبصماتھم اثرھا الب

وإلذاعة الجامعة التي نقلت الفرح والكلمة لحظة بلحظة ولكل من شارك في ھذا الیوم الدیمقراطي 
  الجمیل
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ً .. تصنیف الجامعات  َّة إنموذجا   الجامعة األردنی
  

  الدكتور صھیب الھروط
  

ر شھرة على نطاق واسع ھي التصنیف یجدر القول إن التصنیفات العالمیة الثالث للجامعات األكث
في الصین،  ٢٠٠٣الذي بدأتھ جامعة شنغھاي جیاوتونغ عام ) ARWU(األكادیمي لجامعات العالم 

، ٢٠٠٤اللندنیة منذ عام ) THE(وتصنیف جامعات العالم من قبل مجلة تایمز للتعلیم العالي 
یموندس البریطانیة منذ عام العالمي التي تصدرھا مؤسسة كواكواریلي س QSوتصنیفات جامعات 

٢٠١٠  
  

ً على موقع الجامعات بین مثیالتھا  وعند الحدیث عن تصنیف الجامعات األردنیة ، والذي یُمثل مؤشرا
ً لتشكیل  ً للمعاییر التي تبنى علیھ تلك التصنیفات ، البد أن یكون حافزا بین الجامعات العالمیَّة ، وفقا

  .الي في األردن مساٍر جدید ینھض بمستوى التعلیم الع
  

ً ما ، باعتبارھا األقدم بین الجامعات األردنیَّة  ً نوعا إن حالة الجامعة األردنیة ، قد تكون مختلفة
الخاصة والعامة ، فالجھود تركزت على تأمین المتطلبات الالزمة للتوافق مع معاییر تلك التصنیفات 

ً عن االستعراضات الفارغة على عدد من اإلعتمادات في بعض وھو ما تحقق بالحصول . ، بعیدا
  . التخصصات في الجامعة 

  
والعمل على تحسین . فعندما تتركز الجھود على تحسین مستوى البرامج لمزید من التمییز والتنافسیَّة 

البیئة التعلیمیة ، وتمكین الطلبة من اإلجادة في المجاالت كافة ، والمشاركة في المحافل والمسابقات 
ما زالوا یتصدرون المراتب في الطلب على العمل لدى المؤسسات في داخل األردن أو الدولیة، الذین 

لھو دلیٌل على سعي . خارجھ ، واالھتمام بشؤون أعضاء الھیئة التدریسیة من حیث البحوث والتطویر
  . الجامعة للمنافسة على التقدم في التصنیفات العالمیَّة 

  
الجامعة األردنیة في إحداث التغییر الذي یساھم في التقدم في النھایة ، فإن التقییم العام لدور 

المجتمعي والتأثیر في العدید من النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والتعلیمیة والصحیة والبحثیة 
ً على مستوى التعلیم العالي في األردن . وغیرھا    .سینعكس إیجابیا

  عمون
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  مؤتمر النھضة العربیة وتجدید الرسالة الحضاریة
  

  براھیم غرایبةا
، "تجدید الرسالة الحضاریة: النھضة العربیة"یبدأ الیوم ویستمر غدا في فندق حیاة عمان، مؤتمر 

وبالشراكة مع  ةیمن الجامعة األردن ةیبرعا ة،یوالتنم ةیّ مقراطیللد ةیالذي تنظمھ جمعیة النھضة العرب
  .ألردنومنتدى الفكر العربي في ا روتیفي ب ةیمكتبات الجامعة األمیرك

وإن بدا مألوفا ومكررا في السیاسة والثقافة العربیة، لكنھ أیضا ما یزال ملحا یفرض  الموضوع،
نفسھ، فما یزال السؤال نفسھ یتكرر منذ أكثر من مائتي عام، عندما أفاق العرب على صوت المدافع 

المدافعون  دن الجنووعندما سكتت المدافع كا..وھبوا یواجھونھا بسیوفھم،  1798الفرنسیة في العام 
كیف ھزم ! جثثا ھامدة وانشغل الجنود المنتصرون الفرنسیون بنزع الذھب من مقابض سیوف الجنود

الفرسان األبطال؟ كیف لم تفد السیوف شیئا رغم مقابضھا الذھبیة؟ وما نزال بعد مائتي عام نتساءل 
فراب واللماذا یتواصل الفشل والفساد واالستبداد والتھمیش والخوف واالغت والعنف والفقر،  تطرُّ

وكما لم تفدنا السیوف الجمیلة المصقولة والمذھبة، لم تفدنا أیضا المدارس والجامعات الحدیثة 
والصحف واإلذاعات والتلفزیونات والمطابع والبرلمانات والمؤسسات الحكومیة األنیقة، ولم یعد لنا 

لیس معھم لنا سوى الرطانة .. رین،المنتص بخبر العائدون من أفضل الجامعات والمؤسسات في بالد
  !والھبل

نواجھ السؤال نفسھ بالصدمة نفسھا قبل مائتي عام، فما إن استوعبنا الحداثة حتى عصفت بھا  الیوم
في بالد المنشأ تحوالت كبرى وجذریة، وصار كل ما لدینا من حداثة ومؤسسات حدیثة ھباء منثورا، 

 نماعات من البائعین المتجولین والمتسولین والمرابیوصارت النخب الحداثیة لیست سوى ج
یتوھمون أن ) النخب(والفھلویة المضحكین؛ یضحك األطفال من بالھتھم مرة؛ ومرة أخرى ألنھم 

  !أحدا یأخذھم على محمل الجد
 ، فلم یعد الحدیث عن)رحمھم هللا(أن الوفاة ال تكون في الواقع إال بإعالنھا ثم بتأبین المتوفین  وكما

أو التفكیر بھا قادرا على تجاوز إعالن الوفاة وتأبین الحداثة والحداثویین سواء أدركوا أو /النھضة و
وأفكار لیست سوى  إجاباتلم یدركوا أنھ لم یعد لدیھم سوى الخواء، وأن كل ما لدیھم من وعود و

دمة، وال یغیر من حجب ومقوالت لم یعد ممكنا تمییزھا عن نشرة األبراج والطائرات المغادرة والقا
ذلك أنھا بدأت نبیلة وعظیمة وأنھ بذلت فیھا موارد وجھود وأوقات طائلة، فقد كانت أعمال السحر 

ثم في الفجوة بین الوعد بحجر  یمیاء،والشعوذة المتداولة الیوم في منشئھا علوما وتجارب في الك
م تنشئ الحداثة نقیضھا، وھذا الفالسفة، وما أمكن معرفتھ لم تعد سوى نقیض للعلم والكیمیاء، نع

فكما یطعن الساموراي نفسھ عندما ینھزم تتآكل الحضارة وبقرار ذاتي ! أقسى ما في الحضارة
ما لدینا الیوم من مؤسسات تبدو مثل  كللیس ! وداخلي، وینقرض أصحابھا أو یتحولون إلى أشباح

ي، لسنا نعمل سوى ما تعملھ قالع شامخة سوى مشروع للركام، لیس كل ما نعرفھ سوى إعالن النع
لكن وكما في كل كارثة .. الفرقة الموسیقیة وھي تواصل عزفھا في تایتنیك العظیمة والجمیلة واآلفلة،

  !ھناك ناجون

  11:الغد ص
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   ةیتیصبحي عبدالرحمن است" وجدان" ةیالحاجة صبح
   ةیفیالصو -شطارة  حیفر نصرة
  بوق دا - عنبتاوي  دریزلفى ح الحاجة
  حي الكرسي  - عبدالسالم ھاشم  ادلع مدحت

  خلدا  - نوین فیناص ایلیإ فیناص
   بدةیجبل الو - واتیالنش میابراھ عقوبی مانینار

  المزار الجنوبي  -الطراونة  ابیذ شیمع الحاج
   لةیالطف -إبراھم عبدالنبي الحناقطة  الحاج

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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 كشفت وجود المئات منھا » القواشین«العلفیة  اللجنة الزراعیة التي تشكلت لمتابعة الحیازات
  شطبھا لیصل الدعم إلى المزارعین الحقیقیین .القواشین تم .. »وھمیة«غیر قانونیة 

  
 . ان وزارة الشؤون البلدیة تضغط على البلدیات لتعیین مدیر تنفیذي لھا » عین الرأي«علمت

  بعد عدم التزامھا بالقانون 
  

 یذي للملكیة االردنیة ستیفان بیشلر ینتھي عقده اواخر ایار المقبل المدیر العام الرئیس التنف
  العامة للملكیة یوم غد الخمیس.وینتظر تجدیده من عدمھ بعد اجتماع الھیئة 

  
  رئیس مجلس االعیان فیصل الفایز واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان الدائمة واعیان

  مرة وافراد اسرتھ العما.قدموا العزاء في المرحوم النائب محمد 
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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  شكلت وزارة الصحة لجنة للتفتیش على الجمعیات الصحیة التابعة للوزارة، وفقا لمدیر
من ھذه  8ناصر الخشمان، الذي لفت إلى أن الوزارة حلت . مدیریة التراخیص والمھن د

ات إلى أن الوزارة بصدد تنظیم قطاع الجمعی" زواریب"وأشار لـ. الجمعیات العام الحالي
، فیما ستعمل لجان التفتیش بالتعاون مع جھات رسمیة على 100الصحیة ویزید عددھا على 

  .التأكد من سالمة وضعھا المالي والتزامھا بالقانون
  

  قدم یوم أمس رئیس مجلس األعیان فیصل الفایز وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في
ئب محمد العمامرة، والذي توفي قبل یومین المجلس وعدد من األعیان التعازي بالمرحوم النا

  .وأفراد عائلتھ بحادث سیر مروع على الطریق الصحراوي
  

  نائبا في مذكرة نیابیة الحكومة أمس بإعادة النظر بتعدیالت نظام دیوان الخدمة  24طالب
ودعت المذكرة، التي تبنى التوقیع علیھا النائب خلیل عطیة، إلى ضرورة إعادة . المدنیة

  .ظر بالتعدیالت بعد إشراك كافة القطاعات وإجراء حوار وطني موسع ألھمیة الموضوعالن
  

  یفتتح حزب التیار الوطني صباح السبت المقبل المؤتمر العام الثالث للحزب، وذلك في قاعة
ویترأس المؤتمر رئیس الحزب رئیس مجلس النواب . عمان الكبرى بمدینة الحسین للشباب

  .لمجالياألسبق عبد الھادي ا
  

 "الجذور الفكریة والتحّول إلى العنف : الحـركـات اإلسالمیّــة المتطّرفة في الوطن العــربي
علي محافظة، سیتم إشھاره . عنوان كتاب أستاذ التاریخ في الجامعة االردنیة د" واإلرھاب

ِْكِر العربي مساء الیوم في مقر المنتدى  ویعقب على حدیث المؤلف بحفل. في منتدى الف
 .فایـــز الربیع.محمد األرناؤوط والسفیر السابق د. اإلشھار أستاذ التاریخ الحدیث د

 زواریب الغد
  


