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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  
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 األردنيةلداعمة لقسم اللغات األسيوية في ندوة تعريفية بالمؤسسات ا

فادية ( أ ج أ )أخبار الجامعة األردنية 

عقد قسم اللغات اآلسيوية في كلية  -العتيبي

اللغات األجنبية في الجامعة األردنية ندوة 

تعريفية بالمؤسسات والمنظمات الدولية 

لقسم برعاية عميد الكلية الدكتور الداعمة ل

 .محمود الشرعة

وشارك في الندوة التي أدارها رئيس قسم اللغات اآلسيوية الدكتور محمود الجرن، ممثلون عن 

،  ووكالة اليابان (تيكا) ،  ووكالة التعاون والتنسيق التركية "يونس امره"المركز الثقافي التركي 

، عرضوا خاللها موجزا عن نشأة (كويكا)الكورية للتعاون الدولي ، والوكالة (جايكا)للتعاون الدولي 

مؤسساتهم وأهدافها وإنجازاتها، وأبرز الخدمات التي تقدمها لطلبة القسم بشكل خاص ولألردن بشكل 

  .عام

وفي بداية الندوة رحب الشرعة بممثلي المنظمات الدولية، وأشاد بالتعاون المثمر ما بين الجامعة 

اللغات األجنبية وتلك الجهات، شاكرا دعمهم الموصول للبرامج األكاديمية التي يطرحها  ممثلة بكلية

 .قسم اللغات اآلسيوية في إطار تعزيز التواصل الحضاري والثقافي بين األردن ودول تلك المنظمات

  

  

 ر الجامعةأخبا

 أخبار األردنية     
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لمراكز يونس إمره جينكيز أراغلو الحديث عن فكرة إنشاء ا/ وتناول مدير المركز الثقافي التركي 

دولة حول العالم، والدور الذي تلعبه في التعريف بتركيا  64الثقافية التركية وانتشارها في أكثر من 

 .وثقافتها وحضارتها، وسعيها في نشر السالم في المنطقة

في األردن السيدة آسين أجار أرجين في ( تيكا)وتطرقت مديرة مكتب وكالة التعاون والتنسيق التركية 

  .ى إنجازات الوكالة  في األردن وفي الدول الناميةمداخلتها إل

تامر أبو مريم، ركز في حديثه على ( جايكا)أما مسؤول برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

من إنجازات في دعم وتطوير قطاعات الصحة والمياه والتعليم في الدول النامية ( جايكا)ماحققته 

 .والفقيرة

عن ( كويكا)مسؤولة برامج الوكالة الكورية للتعاون الدولي /الخطيب إلى ذلك تحدثت إيناس 

في األردن والدول النامية، والدور الذي تلعبه في دعم ورعاية ( كويكا)المشاريع التي نفذتها 

 .الالجئيين السوريين في األردن على مختلف الصعد
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 صمخ الدوليفي سمبوزيوم األ( حكاية النحت)الخصاونة يروي 

( ا ج ا ) أخبار الجامعة األردنية 

شارك عضو هيئة  -زكريا الغول 

التدريس في كلية الفنون والتصميم 

ن فؤاد في الجامعة األردنية الفنا

الخصاونة في سمبوزيوم 

، والذي «االصمخ الدولي للنحت»

اقيم أخيراً في دولة قطر، وجاءت 

 54مشاركة الخصاونة الى جانب 

« رشيدة»مجسماً ومنحوتة، والتي سوف تزين بحيرة مزرعة  65دولة، النتاج قرابة الـ 47نحاتا من 

 .في شمال الدوحة

حكاية »من خالل مشاركته في هذه الدورة من سيمبوزيوم ، ووجّسد الفنان الخصاونة أعماله الفنية 

التي صاغها ، من خالل تجاربه الشخصية ورؤيته االبداعية لتشكيل الرخام القاسي باجمل « النحت

 .اللوحات الفنية

من الشهر الماضي، وتواصلت  35ليتوج الحدث الفني الضخم الذي افتتحت فعالياته في الدوحة في 

يوم عمل في تشكيل وتطويع الرخام من قبل النحاتين المشاركين، حيث يعد  35دار فعالياته على م

األول من نوعه من حيث عدد الفنانين « االصمخ»ويعتبر معرض . مقاس الرخام ذا احجام ضخمة

 .المشاركين وعدد األعمال المنجزة وأحجامها، وهو يمثل تعبيراً فنياً وثقافياً لحكاية النحت

 

 

 أخبار األردنية     
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مطلع األسبوع « األصمخ الدولي للنحت»من سيمبوزيوم  3547ليات الدورة الجديدة وانطلقت فعا

والفنانون المشاركون في هذا . األخير من تشرين الثاني الماضي، وتتواصل حتى يوم غد الخميس

الحدث الضخم، ينتجون أعماال فنية تأخذ موقعها في الفضاء العام للدوحة، لتصبح عالمات تدل على 

الذي اتخذه السيمبوزيوم شعاراً، « حكاية النحت»خصياتهم المبدعة، تحت عنوان حضورهم وش

ويعني االحتفاء بالتجربة الخاصة للنحات، دون امالءات أو شروط أو مطالب تحدد مغامرته 

 .االبداعية
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الكهربائية من الخاليا  تبدأ تشغيل المرحلة األولى من مشروع إنتاج الطاقة" أردنية العقبة

 الشمسية نهاية كانون الثاني المقبل

 

 

  

أعلن رئيس فرع الجامعة 

األردنية في العقبة الدكتور 

موسى اللوزي عن قرب 

تشغيل المرحلة االولى من 

مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية 

من الخاليا الشمسية المتوقع 

 3545نهاية كانون الثاني 

ر ما وستكون قادرة على توفي

من احتياجات % 75يعادل 

 .الطاقة الكهربائية

 

 

وبين الدكتور اللوزي أهمية المشروع الريادي تنفذه الجامعة حاليا بهدف خفض النفقات على فاتورة 

الف دينار سنويا، في توجيه الوفر المالي العالي الذي سيتأتى من  535الطاقة والتي تصل الى 

ى صفر مع انتهاء المشروع بمرحلتية االولى التي ستوفر نحو وصول فاتورة الطاقة الكهربائية ال

من الفاتورة والثانية التي ستجعلها صفر وتوجيه هذا الوفر نحو تمكين الجامعة من استثماره % 75

في مجاالت اخرى عديدة والتوسع في تنفيذ البرامج التدريسية وإنشاء الكليات وتحسين اوضاع 

 .الكهرباء تستنزف نسبة كبيرة جدا من موازنة الجامعة العاملين مشيرا الى ان فاتورة

 

وبين الدكتور اللوزي بان المرحلة االولى من المشروع التي احيلت على المقاول وفقا لالجراءات 

االصولية والقانونية  قاربت على االنتهاء حيث تم تجهيز البنية التحتية وازالة المعيقات واالشجار 

داخل الحرم الجامعي ورفع القواعد االسمنتية والهيكل المعدني الذي سيتم وزراعتها في مواقع اخرى 

 . استغالله كمواقف ومظالت لسيارات العاملين وزوار الجامعة

 

 

 أخبار األردنية     
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 تتاح معرض التصوير الفوتوغرافي في كلية االدارة والتمويل بأردنية العقبةاف

ضمن برنامج اليوم الثقافي الذي أقامته 

يل في الجامعة كلية اإلدارة والتمو

األردنية فرع العقبة ، افتتح رئيس فرع 

الجامعة األردنية في العقبة الدكتور 

التصوير )موسى اللوزي معرض 

الذي يروي مسيرة المملكة ( الفوتوغرافي

في مراحل مختلفة من تاريخها وذلك 

عبرصور فوتوغرافية منوعة بينت فيها 

 . ردن المباركمختلف الحضارات التي كانت قائمة على أرض األ

وزيّنت المعرض صور للشريف الحسين بن علي ولجاللة الملك المؤسس عبدهللا األول والملك طالل 

وجاللة الملك الحسين وجاللة الملك عبدهلل الثاني ولسمو األمير حسين بن عبدهللا الثاني ولي العهد، 

 . ألردنكما ضم المعرض صور عديدة تاريخية لعدد من المناطق السياحية في ا

وثمن عميد كلية اإلدارة والتمويل الدكتور رائد بني ياسين دعم الجامعة المتواصل على إقامة مثل هذه 

 . األيام الثقافية التي تعزز من قيم الوالء واإلنتماء والتي تسهم في رفع  المخزون الثقافي لدى الطالب

 .دارية وعدد كبير من طالب الفرع حضر اإلفتتاح رؤساء األقسام وأعضاء الهيئتين التدريسية واإل

 

 

 

       7االنباط ص + أخبار األردنية 
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. 

 

 

جامعة بالعالم« 000»نطمح الوصول بجامعاتنا إلى قائمة أفضل : الطويسي  

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، إن الوزارة تطمح إلى الوصول 

ضمام إلى التصنيفات العالمية جامعة في العالم واالن( 355)بالجامعات األردنية إلى قائمة أفضل 

وتعرض الدكتور الطويسي في محاضرة له امس، . المبنية على قدرة الخريجين للحصول على عمل

، إلى «الواقع والتطلعات -التعليم العالي في األردن »في كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية بعنوان 

معات ولغاية اآلن إضافة للصعوبات التي واجهت نشأة التعليم العالي في األردن منذ تأسيس أولى الجا

التعليم العالي في ذلك الوقت واالختالالت التي من أبرزها تنامي أعداد الطلبة المقبلين على الدراسة 

 .الجامعية بتسارع شديد وأزمة التمويل الجامعي والتراجع في جودة التعليم العالي

 

لوطنية لتنمية الموارد البشرية يهدف إلى إيجاد فرص وأوضح أن التعليم العالي في االستراتيجية ا

عادلة في قبول الطلبة في الجامعات، وتوسيع دعمهم مالياً وتحقيق الجودة في التدريس والبحوث 

العلمية لتصل ألفضل المستويات العالمية، وتعزيز الحاكمية واستحداث المساءلة، باإلضافة الى دعم 

الجهات المستفيدة من خالل بناء ثقة المجتمع وأصحاب العمل في  االبتكار والتطوير والشراكة مع

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها . مخرجات التعليم العالي لتشجيعهم على المساهمة في تطويره

آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية، جرى نقاش موسع أجاب خالله الضيف على أسئلة 

 .35/ والحرب 40/لدفاعورتي اواستفسارات الدارسين في د

 

 

 شؤون جامعية ومحلية

 0:االنباط ص/6االغد ص /7:الدستور ص/ 3الراي ص / بترا 
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 هل يوقف تقديم الطلبات لتعيين رؤساء الجامعات ؟.. في يوم الحسم « التعليم العالي»

 

تقديم طلبات ام تعيين لرؤساء الجامعات، سؤال مشروع يحسمه مجلس التعليم العالي، اليوم  

ات رسمية، اليرموك الخميس، في جلسته التي سيتم خاللها اقرار اسس اختيار ثالثة رؤساء جامع

والعلوم والتكنولوجيا والحسين بن طالل، بعد حالة غير مسبوقة وغير معهودة من التوتر اعقبت 

قرار اقالة رؤسائها الثالثة من مواقعهم كرؤساء جامعات ليعودوا صبيحة االحد الماضي وسط 

ن طلبتهم ووسط كراسات زمالئهم االكاديميين بال مواقع ادارية، وليكونوا في المركب االكاديمي بي

 .تخصصاتهم المختلفة

اليوم مجلس التعليم العالي امام قرار ليس سهال، عليه اتخاذه ليصار الى المضي قدما بتعيين رؤساء 

جدد لمواقع اكاديمية هامة وحساسة ودقيقة؛ ألن الجميع يعلم ان موقع رئيس اي جامعة اردنية من اهم 

 .يحلمون به المناصب بالدولة االردنية والمئات

اليوم مجلس التعليم العالي سيعيد صياغة اجنداته بما يؤول الى واقع مختلف يعفيه الوقوع ربما 

باختيارات خاطئة او فشل شخصي بترتيب اوراق الجامعات االردنية، ألن االختيار هو بداية الطريق 

ان يشرف على كل ألن يمسك اي شخص بمكانه او بموقعه ويقوم باعطائه جل ضميره واهتمامه، و

تفاصيل عمله دون اخطاء تذكر ودون الوقوع بشرك محاسبة او تفاصيل سلوك ال تحمد عقباه او 

 .ربما الوقوع بالمحظور ايا كان شكله

المجلس اليوم سيكون على اعتاب مسؤولية مجتمعية وسياسية خطيرة ودقيقة، فكيف سيصيغ 

يؤسس الى مرحلة مختلفة المضامين والمالمح؟ وما تفاصيله؟ وكيف سيصنع واقعا مختلفا يستند اليه ل

 6الدستور ص 
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هي المعايير واالسس الجديدة؟ وهل سيتم االبقاء على القرارت السابقة باختيار رؤساء جامعات وفقا 

لترتيبات اختيارهم بناء على قاعدة تقديم طلبات لكل من يرغب بذلك، وهم كثر بطبيعة الحال؟ ام 

الى نقطة البداية بحيث يتم تعيينهم من قبل مجلس التعليم العالي بعد سيكون هنالك اعادة تفكير والعودة 

اي ان رئيس الجامعة يأخذ الموافقة الكاملة من الدولة بأنه ال غبار عليه .. التنسيق مع مجلس الوزراء

وبأن تعيينه مشروع وهو شخص من المفترض انه يتمتع بالكفاءة واالقتدار االداري والشخصي، 

 .«اي المنصب«..وصاحب حق به 

منذ سنوات ثالث تم انتهاج خط اخر الختيار رؤساء الجامعات بان يتقدم من يرى في نسفه الكفاءة 

ومن تنطبق مواصفات تعيينه مع الشروط التي يوردها مجلس التعليم العالي تبعا لمواصفات اكاديمية 

يتم بعد استقبال طلبات مشددة، وان يكون قد شغل منصبا اداريا يمكنه من تبوء موقع الرئيس، و

والتي يتم « القائمة القصيرة» الرغبة بالتعيين تنقيحها واختيار االنسب، واختيار عشرة اسماء لتشكل 

لكل منهم، بما يتوافق وتطلعات الجامعة » الكاريزما » استدعاؤهم واجراء مقابالت معهم لقراءة 

 و؟؟.. و ،، المستقبلبية، وقدراته على االدارة و

نهج هو الذي ادى بمجلس التعليم العالي الى اتخاذ قرار بحق ثالثة رؤساء يحملون من السيرة هذا ال

الذاتية ما ال يمكن الوقوف عنده اال ايجابا، وهم اسماء تبوأت مواقع مختلفة، وتم بعد اقل من نصف 

مالحظات فترة رئاستهم لجامعاتهم اتخاذ قرار باعفائهم السباب تتعلق بمجموعة من التقارير وال

 .للجان التقييم

هل سينظر مجلس التعليم العالي الى تفاصيل االختيار من خالل ابعاد مختلفة، وهل سيؤدي بهم 

النقاش واالليات الجديدة الى حسم قرارهم باتجاه التعيين، ام دمج نوعين من االليات باستقبال طلبات 

العالي من اية اشكاالت ادارية او  واستقطاب كفاءات، وهل ستكون الشروط مختلفة وتحمي التعليم

  فنية او اكاديمية قادمة ؟
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طلبا، قد يكون  55الى  75وهل سيتم تقنين التقديم حتى ال تصل طلبات رغبة بالتوظيف الى حوالي 

اكثر من نصفهم من حملة البكالوريوس، وقد حصل ذلك بالفعل قبل فترة وتم استبعاد هذه الطلبات 

ر الذي يؤشر الى ان الرغبة بان يصبح ايا كان رئيسا للجامعة بمثابة حلم بطبيعة الحال، وهو االم

 !! ربما يتحقق الحدهم، وهو بالوقت ذاته استهانة لمثل هذا المنصب الهام جدا والحساس

أليس من األجدى ان نوقف استقبال الطلبات، الن الكفؤ موجود ولن يكون هنالك سبل صعبة للبحث 

 .يشار لها بالبنان، وليس هنالك اي داع لفتح الباب مشرعا لتقديم الطلباتعنه، واالسماء الحاضرة 

العودة لقرار التعيين ربما سيكون االن امر محمود وسيخدم دائرة البحث عن الكفاءات الموجودة 

وصاحبة الرسالة الحقيقية، وليس بالضرورة ان تكون اسماء المعة يعرفها الجميع، لكن قد تكون 

 ا تاريخ وحضور وكفاءة وليس لها شهرة، وستكون ربما في موقعها المناسب؟؟هنالك اسماء له

اليوم ستقرع اجراس التغيير بال ادنى شك، وسيتم اعالن معايير ال بد ان ال تغفل جانب التعيين عن 

اجندتها، وال يبقى الباب مشرعا بال حواجز لتقديم طلبات ستجلب نماذج ال نريد لها ان ترى النور في 

 .يراه الجميع نعمة يجب استثمارها لصالح الوطن موقع

مجلس التعليم العالي اليوم على اعتاب الرقابة من قبل الجميع، فرؤساء الجامعات حضور وهيبة 

وتحد ووجه وطن فال تجعلوهم في مهب رياح التقييم، وانتقاص الهيبة، والبحث عن مخبأ ألخطاء 

 !!بعض منهم؛ قد يراها البعض اآلخر جريمة
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 مسؤولون وخبراء في التعليم يؤكدون تراجع منظومة التعليم بالمنطقة

 

اعتبر وزراء وخبراء وممثلون عن مؤسسات تعليمية من عدة دول عربية ان منظومة التعليم في 

المنطقة بحاجة الى تغيير، مؤكدين ضرورة العمل على حل كافة المعوقات التي تواجه قطاع التعليم 

 .الطفولةالسيما في مرحلة 

جاء ذلك ضمن اجتماع تحت لواء وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة الملكة 

الذي اطلقه البنك الدولي  3545رانيا للتعليم والتنمية الطالق ومناقشة نتائج تقرير التنمية في العالم 

في فندق انتركونتنتال امس، « مالتعلُّم من أجل تحقيق الدور الُمنتظر من التعلي»مؤخرا بعنوان 

وبحضور وزراء التعليم في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا على ان التحديات التي يواجهها 

االمر الذي يتطلب وجود تعاون مشترك بين وزارات قطاع التعليم مشتركة بين دول العالم كافة، 

 .التربية في العالم وخصوصا في الوطن لتحقيق التنمية واألمن واإلستقرار في المنطقة

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ان البنك الدولي الول مرة يتطرق لموضوع التربية 

اهمية التربية والتعليم على الصعيد العالمي، مشيرا الى ان والتعليم في تقريره السنوي وهذا دليل على 

الهدف من هذا المؤتمر الخروج بتصور واضح حول كيفة معالجة التحديات التي يعاني منها قطاع 

 .التعليم

واكد الوزير ان التحديات التي يواجهها التعليم كبيرة وليست هناك حلول سريعة فنحن بحاجة الى 

انه ال تستطيع اي وزارة في »وتابع الرزاز . ومة التعليم ككل وليس في جزئياتهاعادة النظر في منظ

العالم ان تحمل العبء لوحدها فنحن بحاجة الى شركاء لمواجهة هذه التحديات المشتركة لدى دول 

 5الدستور ص 
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، وكيفية تعزيز شعور انتماء الطالب للمدرسة والوطن، 34العالم اجمعه ومتمثلة بتحديات القرن 

لى الفروقات في مخرجات التعليم بين الطلبة لتحقيق مبدأ العدالة االجتماعية وتكافؤ والقضاء ع

 .الفرص بالتعليم

واوضح ان هذا االجتماع يطرح تحديات مشتركة بين دول العالم في قطاع التعليم، اال ان فرص 

ولية مازالت النهوض بالتعلم متوفرة بالرغم من ان معظم نتائج الدول العربية في االختبارات الد

 .متدنية، مشيرا الى ان الدول المتقدمة تعاني من نقص في مهارات التعليم أيضا

واستعرض الرزاز الحلول الكفيلة لمعالجة هذه التحديات بالتعليم من خالل ايجاد منظومة تنسق ما 

دارة بين دور المعلم والمنهاج والتكنولوجيا وطالب القادر على التعلم، باالضافة الى دور اإل

المدرسية، والعمل على ايجاد شراكات واسعة للنهوض بالتعليم من خالل اقامة تحالفات مع نقابة 

واشار الرزاز الى اهمية السنوات االولى في . المعلمين واولياء االمور ومؤسسات المجتمع المدني

وابداعية التعلم، خصوصا وان غيابها يحدث فروقات بين طلبة في الجوانب الذهنية واقتصادية 

 .ويجب راب الفجوة

واكد ان هذه التوصيات الواردة في تقرير البنك الدولي تنسجم مع االستراتيجية الوطنية لتنمية 

 .الموارد البشرية والورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك عبد هللا الثاني المتعلقة بالتعليم

الخطة الدراسية، باالضافة الى زيادة وطالب الرزاز بزيادة االنشطة الالمنهجية واعادة النظر ب

 .الحصص التفاعلية المرتبطة بالمنهاج مباشرة

وثمن الرزاز دور المعلم الذي يبذل جهودا كبيرة في ظل وجود تحديات تواجه البيئة المدرسية ومنها 

 .طول المنهاج وكيفية انهائه في الوقت المحدد
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ربية ومنظمة اليونسيف في دعم جهود وزارة واكد الرزاز ان هناك شراكة حقيقة بين وزارة الت

  .التربية في مواجهة تحديات اللجوء السوري المختلفة

وبين البرامج المنفذة بهذا الصدد، برنامج تدريب المعلمين والبرامج العالجية وبرنامج الدعم النفسي 

  .وبرنامج المهارات الحياتية وغيرها

رص التعليم لكل طفل على االراضي االردنية بغض النظر واكد الرزاز ان الوزارة التزمت بتوفير ف

 .» انطالقا من واجبنا السياسي واالخالقي واالنساني« عن جنسيته او سبب قدومه الى االردن

واكد الرزاز اهمية التعاون المشترك بين وزارات التربية في الوطن العربي في مجال التعليم والعمل 

 .رة القابلة للتنفيذ لتبني هذه االفكار ودراستها وتقيمها وتعميمهاعلى تطوير حاضنة للمشاريع الصغي

األربعون من نوعه، واألول على اإلطالق الذي تم تكريسه  3545ويعد تقرير التنمية في العالم 

بشكٍل كامل للتعليم حيث اوصى التقرير باتخاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات لمساعدة 

زمة التعلُّم الخطيرة في مجال تدعيم تقييمات عملية التعلُّم، واستخدام األدلة البلدان النامية على حل أ

على الممارسات الناجحة وغير الناجحة لالسترشاد بها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم، وتعبئة 

 «التعلُّم للجميع»حركة اجتماعية قوية للدفع باتجاه إجراء تغييرات بالتعليم تساند إتاحة 

ناحيته، بين وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي ان التعليم في مصر يواجه ذات من 

 .التحديات التي يعاني منها قطاع التعليم في العالم اجمع

وشدد شوقي على ضرورة تعاون جميع الدول لمواجهة هذه التحديات، مؤكدا ضرورة مراجعة 

ودعا شوقي الى ضرورة ايالء التعليم . مدى الحياةمنظومة التعليم للوصول لمرحلة التعليم المستمر 

والعنصر البشري االهمية القصوى في ظل التسارع في تقنيات التعليم الذي سيسهم في خلق فرص 

عمل جديدة، االمر الذي يتطلب منا تسليح الطلبة بادوات التي تساعدهم على الحصول على تعليم 
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بنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من جانبه، قال نائب رئيس مجموعة ال. مستمر

 .الدكتور حافظ غانم، إن التعليم ضروري لتحقيق التنمية واألمن واإلستقرار في المنطقة

وأضاف غانم أن تحسين جودة التعليم بالتركيز على التعلم والفهم بدال من التلقين سيؤدي إلى االرتقاء 

 واحد والعشرين ويؤهلهم للحصول على وظائف جيدةبمهارات الشباب إلى مستويات القرن ال

نحن بأمس الحاجة اليوم »وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية هيفاء العطية 

لتوفير تعليم نوعي لجميع األطفال، حان الوقت لتغيير المنظومة التعليمية لتواكب متطلبات العصر 

ياجات الطفل العربي، الضرورة اآلن ملحة لنعيد تصور نظام تعليمي المتسارعة ولتتواءم مع احت

يعزز التعلم والتنوع واإلبداع وروح المبادرة، لندفع صناع القرار والسياسات في عالم التعليم إلى 

وتضمن االجتماع . «إحداث التغييرات المطلوبة لتمكين التعليم من تهيئة األجيال للنجاح في المستقبل

يا حول نتائج التقرير عن التنمية في العالم قدماه المدراء المشاركون في اعداد التقرير عرضا تقديم

بالبنك الدولي ديون فيلمر وهالزي روجرز، وجلسة نقاشية حول كيفية تحقيق الدورالمنتظر في 

لي التعليم في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ادارتها مديرة الممارسات التعليم في البنك الدو

 .صفاء القوجلي
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جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا تدخل ضمن شبكة المؤسسات التعليمية لمؤسسة عبدهللا الغرير 

 للتعليم

ضمن سياسة جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا و جهود إدارتها في تعزيز وتطوير برامجها األكاديمية 

ات االقليمية والدولية التي أبرمت شراكات والبحثية، انضمت الجامعة مؤخراً إلى قائمة الجامع

تعليمية مع مؤسسة عبدهللا الغرير للتعليم في إطار برنامج الغرير لطلبة العلوم والتكنولوجيا، من 

كما . خالل تقديم منح تعليمية للطلبة المتفوقين في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

جديدة إلى شبكة الشراكات األكاديمية لمؤسسة عبد هللا الغرير  تم مؤخراً ضم ست جامعات عالمية

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والجامعة األمريكية في بيروت، : للتعليم والتي تشمل كالً من

والجامعة األمريكية في الشارقة، والجامعة األمريكية في القاهرة، وجامعة كوتش، وجامعة ماكجيل، 

 .بوليتكنك مونتريال، وجامعة والية أريزونا، وجامعة مينرفا وجامعة واترلو، وجامعة

وأعرب االستاذ الدكتور مشهور الرفاعي رئيس الجامعة عن فخره بهذا التعاون الذي يعد االول من 

نوعه على مستوى األردن في دعم الطلبة المتفوقين وتقديم المنح الدراسية ضمن برامج البكالوريوس 

لتؤكد الجامعة على استمرارية . العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتوالماجستير في مجاالت 

رئيس / تميزها وريادتها استجابة لتوجيهات صاحبة السّمو الملّكي األميرة سمية بنت الحسن المعظّمة 

مجلس أمناء الجامعة، التي حملت لواء الريادة والتميّز في هذه الجامعة، التي رسمت خطتها 

ية في التركيز على البعد الدولي في برنامجها التنفيذي الذي وضعها في مقدمة الجامعات االستراتيج

في األردن والمنطقة واثره في تطوير الجامعة إدارياً وأكاديمياً وفعاليتها في ابتعاث الطلبة إلى أرقى 

طويره الجامعات العالمية إضافة إلى زيارات األساتذة ومساهمتها في تنشيط البحث العلمي وت

وتحسين نوعيته، حيث ضربت مثالً يحتذى به في البذل والعطاء واإلخالص في رعايتها من أجل 

 .الوصول بها إلى المكانة األرفع بين الجامعات المحلية والعالمية

 7الغد ص 
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ومن جانبه أشاد الوفد الزائر خالل الزيارات التي قامت بها ممؤسسة عبدهللا الغرير للتعليم ممثلة 

ميساء جلبوط، بسمعة جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا التي تعدت حدود المنطقة وتميز  بمديرها العام

البيئة التعليمية فيها مما أثار الرغبة في تعزيز عالقات وسبل التعاون بين الجانبين، ودعم طلبتها 

 .المتفوقين

منحة  35حصول على طالباً من طلبة الثانوية العامة في األردن لهذا العام من ال 35هذا وسيتمكن 

 . مغطاه بالكامل تقدمها مؤسسة عبدهللا الغرير للدراسة في جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا

والجدير بالذكر أن مؤسسة عبدهللا الغرير للتعليم قد أعلنت عن زيادة عدد المنح التي تقدمها من خالل 

ضمت جامعة األخوين في حيث . منحة خالل العام المقبل 4،355لتصل إلى  755برامجها من 

المغرب، وجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا في األردن، وجامعة القدس، وجامعة النجاح، وجامعة 

إذ تركز هذه . دول عربية جديدة 5فلسطين بوليتكنك في فلسطين، و بذلك أصبح البرنامج متوفر في 

طاق مجاالت العلوم المنح على الدرجة الجامعية األولى في برامج معتمدة وتدخل ضمن ن

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، باإلضافة إلى توفير فرص مخصصة للشباب العرب من 

 .الالجئين أو المتأثرين بالنزاعات للحصول على شهادة الماجستير

المتفوقين من الطلبة الشباب لالستفادة من فرص  3546كما تدعم مؤسسة غرير التي أطلقت في عام 

وتستند منح مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم على التفوق . ا القدرة على تغيير مسار حياتهمتعليمية لديه

والحاجة المادية، وتستهدف األفراد الذين حققوا إنجازات أكاديمية مميزة بالرغم من التحديات 

نهجية والظروف العصيبة التي قد مروا بها بما في ذلك الفقر و النزاعات، ويتم اختيارهم من خالل م

وباإلضافة إلى الدعم المالي، تقدم . عالية التنافسية تبدأ بطلب عبر بوابة الطلبات اإللكترونية للمؤسسة

المنح للحاصلين عليها فرص لتنمية مهارات الريادة وغيرها من المهارات األساسية، وخدمة 

العربي وفي كل من دول على امتداد الوطن  45جامعة في  46حيث تقدم المنح حالياً في . المجتمع

 . تركيا وكندا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة
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 نعم لتراجع مجلس التعليم العالي عن إقالة رؤساء الجامعات

 حسين العموش. د

كنت وال زلت اطالب بمعايير واسس للتعيينات، غير ان هذه األسس لو بقيت دون تفعيل، تكون 

 .وكأنها لم توجد اصال

دة التي اتبعها مجلس التعليم العالي في تقييم اداء رؤساء الجامعات الحكومية سنة حميدة السنة الجدي

وجيدة، بل ومطلوبة، ولكن قبل تقييم االداء، لماذا ال يكون هناك تقييم للرؤساء الذين سيعينون قبل 

رئيس سين او تعيينهم،واذا كان هناك اسس واقعية بعيدة عن المحاباة والمحسوبية، لماذا اذن يخفق ال

 .صاد في عمله

وما جدوى االسس عند التعيين اذا فشل الرئيس في ادارة الجامعة، ومن المسؤول هنا عن تعيينه، 

بمعنى ان مجلس التعليم العالي اذا عين رئيسا ضعيفا، فانه وحده يتحمل المسؤولية على ذلك التعيين، 

نه ليس اهال الدارة الجامعة، اي تناقض ثم يأت ذات المجلس، ويقيم الرئيس الذي عينه، فيكتشف ا

 .هذا، وكيف لعقل اكاديمي ان يقبل بهذا المنطق

بغض النظر عن تبعات قرار اعفاء رؤساء الجامعات الثالثة من مواقعهم، وما سيترتب عليه من اثر 

ديمي قانوني، او اجتماعي، او نفسي، فان مجلس التعليم العالي برأيي تعجل في اصدار القرار، فاالكا

عندما يطعن في مكانته االجتماعية، وموقعه بين اهله والناس، ويوصم بأنه غير قادر على االدارة، 

 .تظل غصة في حلقه طول العمر

 6الدستور ص 

 مقاالت



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

20 

بكل الحب والود واالحترام، اسأل السادة اعضاء مجلس التعليم العالي، ماذا سيكون موقفهم اذا تم 

وزيًرا للتعليم العالي، ما هو موقف  -يعهم على فترات احدهم او جم –تعيين الرؤساء الثالثة المقالين 

 المجلس واعضائه؟

وجميعنا يعرف ان هذا االمر ممكن، بل وممكن جدا، اي ان الوزير الجديد سيكون هو رئيس مجلس 

 . التعليم العالي الذي كان قد اعفاه من موقعه

ة، والقانونية، والنفسية، لالسف قرار المجلس ، كان متسرعا، ، ولم يراع االبعاد االكاديمي

 . واالجتماعية، الكاديميين ، تخرج على يدهم االف الطلبة

حبذا لو يتراجع المجلس عن قراره،ويعطى الرؤساء الثالثة فرصتهم في تطوير الجامعة، بحيث 

يأخذوا الزمن الكافي لالنجاز، ويكون بذلك المجلس قد  رد االعتبار لهم، مع االحترام والتقدير 

.اتهلقرار
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 ضاحية الرشيد –محاسن عبدالغني رابية  -

 

 دوار النزهة –خليل يوسف محمد عقل  -

 

 الشميساني –محمد فايز ابو شوشة  -

 

 تالع العلي –سليمان عزت سليمان الحنبلي  -

 

 ضاحية الرشيد –خالد مصطفى حسن خميس  -

 

 الزرقاء –أمينة رشيد حسين بدير  -

 

 الزرقاء –احمد جميل العنتري  -

 

 ضاحية الرشيد –رجائي يعقوب أحمد الماني  -

 

 ديوان آل حداد –نهيل عايد عيد حداد  -

 

 بلدة المشارع –عبدهللا أحمد البشير الغزاوي  -

 

«رحمهم هللا»

 وفيات

 الرأي 
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ان عددا كبيرا من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سيتم نقلهم الى « عين الرأي»علمت 

ات الحكومية بنفس درجاتهم الوظيفية لكن دون االمتيازات التي تمنح لهم من الوزارات والمؤسس

 .الضريبة

 

انطالقة جديدة لمؤسسة االذاعة والتلفزيون تبدأ في الحادي والثالثين من الشهر 
الحالي تشمل البث من استديوهات جديدة لالخبار وشكال مختلفا عن السابق 

سسة اعتمدت في بثها التلفزيوني نظام الـ وكانت المؤ. لشاشة التلفزيون االردني
(HD.) 

 

 

 

 زوايا الصحف 

 عين الرأي 

 

 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

23 

 

 

 

دعت الحركة اإلسالمية وفاعليات سياسية إلى مسيرة بعد صالة الجمعة غدا نصرة للقدس، ورفضا 

لقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب باالعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل ونقل 

. ق من المسجد الحسيني وسط عمان إلى ساحة النخيل برأس العينالمسيرة ستنطل. سفارة بالده إليها

يشار إلى أن ائتالف األحزاب القومية واليسارية ينظم بذات الوقت اعتصاما بمحيط السفارة األميركية 

 .في عبدون رفضا للقرار األميركي المذكور

 

بلدي الطفيلة أمس إلى  بعد قرار بلدية السلط بتسمية شارع الستين باسم شارع القدس، بادر مجلس

، وذلك نصرة للقدس وتأكيدا "شارع القدس العربية"تسمية الشارع الدائري المحيط بالطفيلة باسم 

على عروبتها في وجه القرار األميركي األخير باالعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان اإلسرائيلي 

 .المحتل

 

نظمها مجلس الكنائس في عمان مساء أمس،  حضور الفت لألطفال والنساء في مسيرة الشموع التي

للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتأكيدا على عروبة القدس المحتلة، ورفضا لالنحياز االميركي 

 .ورغم األجواء الباردة فقد شارك عشرات االطفال والنساء بالمسيرة الليلية. السرائيل

 

الحكومي لحقوق اإلنسان باسل  أن المفوضية السامية لحقوق اإلنسان والمنسق" الغد"علمت 

الطراونة سيعقدان ملتقى تشاوريا حول الخطة الشاملة لحقوق اإلنسان بحضور فاعليات وخبراء 

 .دوليين ومجتمع مدني خالل األسبوع القادم، وبدعم من المفوضية األممية لحقوق اإلنسان

 زواريب الغد

 

 

 


