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 بالتعاون مع مجموعة األھلي القابضة

  اللغات األجنبیة" تطلق مبادرة جرش التعلیمیة"

أطلقت كلیة  –ھبة الكاید 

اللغات األجنبیة في 

الجامعة األردنیة مبادرة 

جرش التعلیمیة بالتعاون 

مع مجموعة األھلي 

القابضة بحضور عمید 

تور تركي بني الكلیة الدك

  . خالد ومدیر عام المجموعة لینا الحوراني وعدد من األساتذة نواب العمید ومساعدیھ وبعض الطلبة

م اللغة االنجلیزیة ألھالي محافظة جرش عن طریق  ُّ وقال بني خالد إن المبادرة توفر فرصة تَعل

كما أنھا تسھم في تفعیل دور استخدام أسالیب متقدمة علمیا اعتمادا على المتطوعین من طلبة الكلیة، 

  .الطلبة في تنظیم الفعالیات التي من شأنھا تمكین المرأة الریفیة وتنمیة الصناعات المحلیة

وأضافت الدكتورة ھالة أبو طالب أن المبادرة تسلط الضوء على محاور عدة في المجتمع المحلي 

كس دور مكتب مساعد العمید وتخدم الطلبة على المستویین الداخلي والخارجي؛ األمر الذي یع

لشؤون خدمة المجتمع والتواصل الخارجي في تنفیذه لرسالتھ ورؤیتھ في خدمة المجتمع المحلي ومد 

  .ید العون خارج أسوار الجامعة

 أخبار الجامعة

  /السوسنة/عموني الكتروني/الرأأخبار األردنیة
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من جھتھا عبّرت الحوراني عن سعادتھا بھذا التعاون، مرحبة بأي شراكة تتعلق بالمشاریع الریادیة 

جتمع المحلي على اختالف أطیافھ وأعماره، معتبرة ذلك تنفیذا لرسالة التي تعود بالنفع على الم

الشركة متعددة االختصاصات التي ال تألو جھدا في المشاركة بكل المبادرات الخیّرة التي تصب في 

مصلحة الوطن وتنمیتھ خصوصا تلك المبادرات التي تخدم بدرجة كبیرة شریحتي الشباب والنساء 

  .المنتجات في األریاف
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  "محاضرة حول آفة المخدرات في "األردنیة

أكد رئیس قسم  –ھبة الكاید 

التوعیة والتثقیف في إدارة 

مكافحة المخدرات في مدیریة 

األمن العام الرائد أنس 

الطنطاوي أن للسلوك المنحرف 

أثرا فاعال إلقبال الفرد على 

  . تعاطي المخدرات والمسكرات

ا مركز تنمیة وخدمة المجتمع في الجامعة األردنیة حول آفة وقال الطنطاوي خالل محاضرة نظمھ

المخدرات وطرق مكافحتھا إن العوامل التي تدفع باألشخاص لتعاطي المخدرات ھي ضعف التكوین 

العقائدي والوازع الدیني والھروب من واقع الحیاة المؤلم وحب الظھور والفراغ ورفقة السوء 

ا تحت مفھوم قلة الوعي واإلدراك لحجم التعاطي واإلقبال على وغیرھا من العوامل التي تنحدر كلھ

  .تلك اآلفة

وتطرق الطنطاوي إلى أنواع المخدرات والتأثیر السلبي لكل نوع، مشددا على دور األسرة في 

مراقبة أبنائھم والحرص علیھم من رفاق السوء ومتابعتھم والتعاون مع رجال األمن للتبلیغ عن أي 

  .خدرات، أو أي شكوك حول أي حالة للتعاطيظاھرة لترویج الم

ّفت األردن وفقا لتقریر لھا في العام  ولفت إلى أن الجھات الدولیة المعنیة بمكافحة المخدرات صن

على أنھ ممر للمخدرات ولیس مقرا؛ ما یعني أن الوضع في األردن آمن ومطمئن، لوال  2015

ھم أي شيء سوى نجاح تجارتھم ونفاذ بضاعتھم موقعھا االستراتیجي ألولئك التجار الذین ال یھمّ 

  .بغض النظر عن الوسیلة

  أخبار األردنیة/
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وأوضح الطنطاوي أن اللجوء إلى تعاطي المخدرات یأتي بسبب الصورة النمطیة الخاطئة لدى 

الجمیع باعتقادھم أنھا جالبة للسعادة والراحة، معلال أن أغلب األفراد الذین یتعاطون المخدرات 

ر النفسي واألسري، فضال عن الشعور الفوضوي والعصبي الذي قد یؤدي یعانون من عدم االستقرا

  .بھم إلى ارتكاب األخطاء والجرائم

وأشار إلى الدور الفاعل الذي تقوم بھ إدارة مكافحة المخدرات في محاربة ھذه الظاھرة الخطیرة  

  .خیرا مرحلة العالجضمن ثالثة محاور تبدأ بالتوجیھ والرقابة، ومن ثم العمل الشرطي المیداني، وأ

بدورھا نّوھت مدیرة المركز الدكتورة رانیة جبر بأن تنظیم المحاضرة جاء ضمن سلسلة من 

المحاضرات والبرامج التي أعدھا المركز لتعریف الطلبة بآفة المخدرات وسبل مكافحتھا والتخلص 

تعاونھا الدائم مع منھا وخطورتھا على صحة العقل والجسم، مثمنة جھود مدیریة األمن العام في 

  الجامعة في كثیر من الجوانب وعلى مختلف األوساط والمحافل.
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  "تمریض "األردنیة" تنفذ نشاطا توعویا لطلبة "العلوم التربویة

نفذت العیادة الصدیقة للشباب  –ھبة الكاید 

للتوعیة الصحیة في كلیة التمریض في 

الجامعة األردنیة نشاطا صحیا توعویا في 

لعلوم التربویة بحضور عمیدي كلیة ا

الكلیتین الدكتورة منار النابلسي والدكتور 

  . صالح الرواضیة

وقّدم الطلبة المشاركون في النشاط شروحات توضیحیة تتعلق  بأھمیة بعض العناصر الغذائیة 

والحدید، وأضرار نقص ھذه العناصر في الجسم، باإلضافة إلى تعریفھم   B12كفیتامین د و

ت التغذویة الصحیة للحفاظ على مستوى من ھذه العناصر، وزاویة خاصة الضطرابات بالممارسا

  .الدورة الشھریة وطرق التغلب على آالمھا

في الجسم،  B12ونبّھت مسؤولة النشاط الدكتورة سوسن حّماد إلى مدى خطورة نقص فیتامیني د و

ت الواجب اتباعھا للحصول على مشددة على أن التغذیة الصحیة المتوازنة لإلنسان ھي أھم الخطوا

  .جسم غني بكل ما یحتاجھ

وأشارت حّماد إلى أن ھذا النشاط جاء ضمن سلسلة من األنشطة التي تنفذھا العیادة بھدف رفع نسبة 

الوعي لدى أكبر شریحة ممكنة من الطلبة واإلداریین وأعضاء الھیئة التدریسیة داخل الجامعة؛ األمر 

الخارجي على حد تعبیرھا عندما یقوم الطالب بنقل المعلومة ألسرتھ  الذي سینعكس على المجتمع

وأصدقائھ ویقوم الموظف بتداول المعلومات مع أقرانھ وجیرانھ ومحیط بیتھ وكذلك الحال أمام عضو 

  .ھیئة التدریس في تعلیم ما في جعبتھ لطالبھ وعائلتھ

  أخبار األردنیة/
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اوي بأن النشاط استھدف كلیة العلوم من جھتھا نوھت مدرسة مادة تمریض صحة المجتمع نادین اللفد

التربویة على اعتبار أن خریجي الكلیة ھم معلمو ومعلمات المستقبل ممن یقع على عاتقھم إیصال 

الرسالة لطلبتھم من األجیال القادمة حول ھذا الموضوع الذي یستھین فیھ الكثیرون، متجاھلین أھمیة 

  .غذیة الصحیةالفیتامینات لجسم اإلنسان وخطورة إھمالھم للت

إلى ذلك تطرق طلبة المادة إلى توضیح طبیعة ھذه الفیتامینات ومصادر الحصول علیھا وأسباب 

نقصھا أو فقدانھا وعدم امتصاص الجسم لھا في بعض الحاالت، إضافة إلى األعراض المصاحبة 

  لنقصھا وطرق استرجاعھا للجسم والمحافظة على معدلھا داخلھ.
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)ا (األردنیةفي جلسة حواریة عقدتھ  

 "من االبتكار إلى االستثمار: التجربة السعودیة نموذجا"

نظم مركز  -سناء الصمادي

االبتكار والریادة بالتنسیق مع 

كلیة الملك عبدهللا الثاني 

لتكنولوجیا المعلومات في الجامعة 

األردنیة جلسة حواریة بعنوان 

"من االبتكار إلى االستثمار: 

  ."جاالتجربة السعودیة نموذ

واستضاف المركز في الجلسة الحواریة رئیس قطاع االبتكار وریادة األعمال في الھیئة العامة 

 لالستثمار في المملكة العربیة السعودیة الدكتور مازن الزایدي، ومدیر مكتب تتجیر الملكیة الفكریة

commercialization في الجمعیة العلمیة الملكیة الدكتور محمد الجعفري .  

وحضرھا عدد من طلبة   Zinc  ل الزایدي خالل الجلسة التي أقیمت في منصة زین لإلبداعوتناو

الجامعة والمھتمین خطط األعمال الناجحة والتقنیات الفاعلة في عرض األفكار اإلبداعیة والعوامل 

  .التي تسھم في نجاح مشاریع األعمال والصعوبات التي قد تواجھ أصحاب الفكر االبتكاري

ض المحطات المضیئة في تجربتھ الشخصیة في مجال االبتكار واالستثمار في االبتكار وعرض بع

من خالل الشركات الناشئة والمشاریع، مشیرا إلى أن تجربتھ في إنشاء مشروع ناشئ كان في العام 

  . عندما كان طالبا في جامعة واریك البریطانیة 2010

  القلعة نیوزأخبار األردنیة/الرأي الكتروني/
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ح األفكار الخالقة وتحویلھا لمشاریع منتجة، وبین الزایدي أھمیة دور الشباب الریادي في طر

وتعزیز مھاراتھم وقدراتھم واالرتقاء بھا والمثابرة واإلصرار لتطویر أفكارھم وتنفیذ مبادراتھم 

  .وتحویلھا إلى واقع إبداعي ملموس

في الجمعیة العلمیة الملكیة  commercialization بدوره تحدث مدیر مكتب تتجیر الملكیة الفكریة

تور محمد الجعفري حول أھمیة بناء قواعد مشتركة لالستثمار تكون مبینة على سلسلة قیمیة من الدك

  .المعرفة ونضج المشاریع

وفي ختام الجلسة التي حضرھا مدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور اشرف بني محمد، وعمید كلیة 

ا الزایدي والجعفري الطلبة إلى الملك عبد الثاني لتكنولوجیا المعلومات الدكتور أمجد ھدیب، دع

  .االستفادة من تجربة المملكة العربیة السعودیة في االستثمار بالشباب وبأفكارھم

وعلى ھامش الجلسة الحواریة التقى رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة الدكتور 

  .مازن الزایدي والوفد السعودي المرافق لھ

قاء عن شغفھ بالمشاریع الریادیة، الذي قاده ذلك إلى الھیئة العامة لالستثمار وتحدث الزایدي خالل الل

وتعمل على  (FinTech) في المملكة العربیة السعودیة حیث أسس مبادرة جذب التكنولوجیا المالیة

  .جذب شركات التكنولوجیا المالیة الدولیة إلى المملكة العربیة السعودیة

بیك مع رواد األعمال وطلبة الجامعة لتعزیز وتطویر المشاریع الناشئة بدوره أكد القضاة أھمیة التش

واألفكار الطالبیة، من خالل االستفادة من تجارب األشخاص الناجحین كالدكتور مازن الزایدي الذي 

  كان یدرس في مرحلة البكالوریوس في الجامعة األردنیة بتخصص الھندسة.
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  ول في الجامعة األردنیةراقب " الطالبیّة تطلق تقریرھا األ "

أطلقت مبادرة  - آیھ العبادي

"راقب" في الجامعة االردنیة 

حفل أشھار تقریرھا األول حول 

مراقبة أداء المجالس الطالبیة 

.في الجامعة ومراقبة االنتخابات   

ورعى الحفل رئیس الجامعة   

األردنیة الدكتور عبد الكریم 

ة المستقلة لالنتخاب والدكتور عزمي محافظة رئیس القضاة بحضور سمر الحاج حسن من الھیئ

  .الجامعة األردنیة السابق

ً أن  وعبر القضاة عن دعم الجامعة األردنیة للمبادرات الشبابیة الطالبیّة لتفعیل دور الشباب مضیفا

ً لمبادى الشفافیة والنزاھھ لمخرجات العملیة  "راقب" جاءت للنھوض بالعملیة الدیمقراطیة وتعزیزا

نتخابیة، وھي نتاج لتكاتف وتظافر الجھود  بالتشبیك بین المؤسسات الوطنیة ممثلة بالھیئة المستقلة اال

  .لالنتخاب والمركز الوطني لحقوق اإلنسان

و تحدثت  مفوض الھیئة المستقلة لالنتخاب سمر الحاج حسن  عن دور الھیئة الذي تمثل في تدریب 

 ً احترافیا  حول مراقبة االنتخابات ومعاییر النزاھة والشفافیة في  الطلبة المتطوعین في المبادرة تدریبا

ً عن دعم  أعضاء المبادرة من حیث تقدیم االستشارات حول الصیاغة  العملیة االنتخابیة  فضال

  . النھائیة للتقریر باالضافة إلى الدعم اللوجستي

الجامعة األردنیة وُعممت على ولفتت الحاج حسن إلى مبادرة  " الجامعات تنتخب " التي انطلقت من 

عدة جامعات بھدف تعزیز مشاركة الشباب في العملیة اإلنتخابیة، من خالل أكواخ توعویة تقوم على 

  أخبار األردنیة/
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ً الستمرار الشباب باالنخراط بالعمل العام والخروج بمبادرات  فتح النقاش مع اقرانھم الطلبة، ودعما

  ." شبابیة إبداعیة كمبادرة " راقب

لعام للمبادرة الطالب سمیر مشھور إن المبادرة تھدف إلى االرتقاء بالعمل الطالبي وقال المنسق ا

والتوعیة بأھمیة المشاركة في الشأن السیاسي، لمراقبة االنتخابات واداء اتحاد الطلبة في الجامعة 

فة األردنیة، إلى جانب تحسین وتطویر الوضع الراھن عبر تفعیل مبادئ المساءلة والمحاسبة  باالضا

إلى تعزیز العمل البرامجي والجماعي وتشجیع المشاركة السیاسیة للشباب عبر العمل على كسر 

  .فجوة الثقة بین الطالب والمسؤول

ً لقرار مجلس العمداء الصادر في نیسان من العام الماضي  وأضاف أن المبادرة باشرت عملھا وفقا

ً أن اعضاء المبادرة  غیر منخرطین ألي قائمة من القوائم المرشحة، أو إلحدى الكتل الطالبیة،  مؤكدا

ذلك لضمان استقاللیتھم وحیادھم، وھم من طلبة الجامعة من مختلف السنوات الدراسیة 

  .والتخصصات األكادیمیة

وعرض  التقریر المحاور الرئیسیة التي تبدأ بمرحلة ما قبل االقتراع ومن ثم مرحلة  

ً وتمثیل الذكور فیھ أعلى من المرشحین،منوھا بأن طللبة السنتین الث انیة والثالثة ھم األكثر ترشحا

  .%60األناث بنسبة 

 43أما من حیث التنظیم واالنتماء للقوائم كانت النسب متفاوتة من حیث كل قائمة وكلیة، وتبین أّن 

ً لكي تصل لتلك االغلبیة، بینما ت ً كبیرا م من رؤساء االتحادات من قائمة النشامى التي قدمت جھدا

متابعة األداء الطالبي وجمع البیانات التي جرى تدقیقھا، و فحصھا ومطابقتھا كما تم دراسة األنشطة 

  حسب طبیعتھا من حیث وطنیة وترفیھیة.
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  "موسیقات القوات المسلحة تؤدي عروضاً موسیقیة في "األردنیة

أقامت  فرقة موسیقات القوات  -آیھ العبادي 

ون مع كلیة الفنون المسلحة األردنیة  بالتعا

والتصمیم في الجامعة األردنیة احتفالیھ ضمن 

احتفاالت الجامعة بعید میالد جاللة الملك 

 ً عبدهللا الثاني المعظم ومرور عشرین عاما

  . على تسلمھ سلطاتھ الدستوریة

ً فنیة ومقطوعات موسیقیة أردنیة في حرم الجامعة ً من الفقرات  وعروضا  وتضمنت االحتفالیة عددا

بحضور رئیس الجامعة الدكتور عبدالكریم القضاة ونائب الرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور 

أحمد مجدوبة وعمید الكلیة الدكتور رامي حداد وعدد من اعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة 

  .وجموع من الطلبة

العربي في سبیل حمایة الوطن وثمن القضاة الدور الذي تضطلع بھ قواتنا المسلحة الباسلة / الجیش 

ً إلى أن مشاركة القوات المسلحة في ھذه االحتفالیة تؤكد الصورة المشرقة  ومؤسساتھ، مشیرا

 ً   .والحضاریة لألردن ذاكرة  وتاریخا

من جھتھ أكد حداد على أھمیة دور الجامعة في تعزیز روح الوطنیة واالنتماء لدى الطلبة، سیّما أنھا 

ً من الك فاءات والشخصیات العلمیة واالكادیمیة والسیاسیة التي كان وال زال لھا أثر على خّرجت عددا

  . الصعید المحلي والعالمي

وأقیم على ھامش االحتفالیة عرض مسرحي لطلبة كلیة الفنون بعنوان "الحیاة" قّدم صور الحیاة  

ً تضمن أغاني باألردن فیما قدم عدد من أفراد قوات المسلحة بالتعاون مع قسم الموسیقى ح فال موسیقیا

  أخبار األردنیة/
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وطنیة  نالت استحسان الحضور والطلبة وعقدت محاضرة ألقاھا الدكتور مازن عصفور من قسم 

  الموسیقى البصریة بعنوان "الفن في ظل الھاشمیین" .
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بحضور وزیري "األوقاف" األردني والشؤون اإلسالمیة السنغافوري مذكرة تفاھم بین " األردنیة 

  "سالمي السنغافوري" و" المجلس األ

سھى الصبیحي ـــ  وقعت الجامعة 

األردنیة الثالثاء   مذكرة تفاھم 

حول التعاون األكادیمي مع 

المجلس اإلسالمي السنغافوري، 

وقعھا عن الجامعة رئیسھا الدكتور 

عبد الكریم القضاة وعن المجلس 

   .رئیسھ التنفیذي عیسى مسعود

زیر األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة األردني الدكتور وتھدف المذكرة التي ُوقعت بحضور و

عبد الناصر أبو البصل، ووزیر البیئة الوزیر المكلف بالشؤون اإلسالمیة في سنغافورة ماساغوس ذو 

الكفل والوفد المرافق، إلى تطویر التعاون األكادیمي بین الطرفین في سیاق تطویر برنامج للدراسات 

  .ایا اإلسالمیة المعاصرة للطلبة في سنغافورةالعلیا یتخصص بالقض

وسیقوم الطرفان بموجب المذكرة، بالتعاون في المجال البحثي المعني بالشؤون اإلسالمیة، وتبادل 

  .الباحثین والطلبة والخبرات والمعلومات في مجاالت العلوم والدراسات اإلسالمیة

تمرات والندوات المشتركة من خالل تبادل وتنص المذكرة على تفعیل التعاون في مجال تنظیم المؤ

  .الخبرات األكادیمیة في المجاالت ذات االھتمام المشترك

وعقب حفل التوقیع، أبدى القضاة رغبة الجامعة األردنیة في توطید التعاون مع الجانب السنغافوري، 

ً ان ھذه المذكرة ستفتح آفاق التعاون مع كلیة الشریعة لما تملكھ من خبرا ت أكادیمیة تمثل الفكر مؤكدا

  .اإلسالمي الوسطي المستنیر

  أخبار األردنیة/



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
17 

ً إلى أن  وفي كلمتھ عبر مسعود عن عمق امتنانھ للجامعة على تعاونھا وشراكتھا مع المجلس، مشیرا

البرنامج المذكور یھدف الى تدریب وتأھیل علماء الشریعة اإلسالمیة واألئمة والوعاظ  السنغافوریین 

مھارات والخبرات الالزمة للعمل في أدوار مختلفة في القطاع وتزوید الخریجین الشباب بال

  .الدیني في سنغافورة وخارجھا -االجتماعي 

وأشار إلى االطباعات اإلیجابیة التي حملھا نائب رئیس الوزراء السنغافوري "تیو تشي ھین" والوفد 

البلدین خاصة في المرافق لدى زیارتھم للجامعة تشرین األول الماضي وإلى أوجھ التشابھ بین 

  .إیالئھما أھمیة خاصة في مجال تعزیز الوئام الدیني والتماسك المجتمعي

وأكد نائب رئیس الجامعة الدكتور أحمد مجدوبة خالل لقائھ في مكتبھ الوفد السنغافوري رغبة 

  .الجامعة بتوسیع قاعدة التعاون األكادیمي مع المجلس

الشریعة الدكتور عدنان العساف ومدیرة وحدة الشؤون وأشار خالل اللقاء الذي حضره عمید كلیة 

الدولیة الدكتور ھدیل یاسین إلى أن الجامعة تسعى من خالل كلیة الشریعة إلى إظھار الصورة 

   .الحقیقیة لإلسالم

ً حول الجامعة، من حیث النشأة وعدد الطلبة وأعضاء ھیئة  وقدم مجدوبة للوفد الضیف إیجازا

تھ حتى اآلن في انتقالھا نحو نظام التعلم المدمج، وأشار إلى أن الجامعة تقوم التدریس فیھا، وما حقق

ً بتدریس ( ً لنظام التعلم المدمج الذي یجمع بین التعلم في الغرف الصفیة 250حالیا ً وفقا ً جامعیا )  مساقا

  والتعلم اإللكتروني.
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  )نظمتھا (طب األسنان) و (الملكیة للتوعیة الصحیة

  حة الفم واألسنان في مدارس عجلونحملة توعویة لص

نفذت كلیة طب  - فادیة العتیبي

األسنان في الجامعة األردنیة 

بالتعاون مع الجمعیة الملكیة 

للتوعیة الصحیة حملة توعویة 

اشتملت على زیارات میدانیة لعدد 

من المدارس األساسیة في محافظة 

  . عجلون

وجاءت الحملة التي شارك فیھا 

طالب وطالبة ضمن رؤیة الكلیة الساعیة إلى نشر الثقافة الصحیة بین أفراد المجتمع ) 200زھاء الـ (

المحلي وترسیخ مفھوم العمل التطوعي في نفوس الطلبة وإكسابھم المھارات العملیة التي تمكنھم من 

  .إیصال المعلومة لمختلف شرائح المجتمع خارج أسوار كلیتھم وجدران العیادة

التوعویة التي استھدفت مدارس:( عجلون األساسیة، وقلعة عجلون، وخولة  وتضمن برنامج الحملة

بنت األزور، وعین البستان األساسیة)، بحسب المشرف علیھا الدكتور أحمد جعفري، تقدیم وجبة 

دسمة من اإلرشادات الصحیة لطلبة المدارس حول كیفیة العنایة بالفم واألسنان ونظافتھا والوقایة من 

ق العنایة بھا والحد من تناول األطعمة واألشربة المسببة للتسوس وتحفیزھم على األمراض، وطر

  .زیارة الطبیب بشكل دوري

وتخللت الحملة إجراء فحوصات طبیة أولیة لطلبة المدارس، وتدریبھم على الطریقة السلیمة لتنظیف 

   (األسنان، وتوزیع الفرش والمعاجین المقدمة من شركة (كولجیت

  أخبار األردنیة/
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ري إلى إعادة ھذا البرنامج التوعوي في السنوات القادمة لیشمل مدارس في مختلف وتطلع الجعف

محافظات المملكة والعمل على توسعتھ لیشمل فحوصات دوریة لصحة الفم األسنان في ھذه المدارس 

  لتقییم نجاعة البرنامج في تحسین صحة الفم و األسنان.
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  "فعالیة في "األردنیة" بعنوان "فاستقم

نظمت كتلة أھل الھمة   -لعبادي آیھ ا

وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في 

الجامعة األردنیة  فعالیة بعنوان  "فاستقم" 

اشتملت على جوالت میدانیة في كّل 

قطاعات الجامعة، ومحاضرة  شارك فیھا  

ّة من المتحدثین الّممیزین بحضور عدد  ل ُ ث

  . من الطلبة

ھاشمّي غایة االستقامة و المعنى الذي یقوم علیھ "فاستقم كما وعّرف الدكتور عبدالرحمن ذاكر ال

ج لھا عبَر  ً عن األفكار الھدَّامة، والكتب المنحرفة، التي یروَّ أمرت" بالتمسك بدین هللا األوحد بعیدا

  . الوسائل المختلفة، والوسائط المتنوعة، باسِم الحضارة والثقافة

شروعھ الذي أطلقھ  تحت شعار " منصة تمكین من جھتھ شارك قصي العسیلي تجربتھ حول م 

  .لألفكار والعمل " یربط من خاللھا بین السوشال میدیا وأرض الواقع

وفي كلمة  لجبریل الھباھبة قّدم نبذة عن مشروع أصبوحة وھو مشروع تطوعي یقوم على آلیة 

ف  طلبة الجامعات "صناعة القراء" وإثراء الحیاة الثقافیة والفكریة في المجتمع األردني یستھد

ً إلى أن المشروع القى  قبوًال كبیًرا في ھذا الوسط، بحیث انتقلت التجربة من األردن  والشباب، الفتا

  .إلى دول عربیة أخرى

إلى ذلك تحدث الدكتور "سلیمان الدقور" من كلیة الشریعة حول جمیعة المحافظة على القرآن الكریم 

  .مة كتاب هللاوتاریخھا ودورھا الذي تقوم بھ في خد

  أخبار األردنیة/
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ً عن األخالق التي یجب أن  ً تمثیلیا وفي الختام أقام الطلبة أنشطة متنوعة أمام مكتبة الجامعة وعرضا

یتحلى بھا المسلم والتي تكتمل بعباداتھ كحفظ النفس والمال والعرض وتنمیة مكارم األخالق لدى 

  الشباب واألطفال.
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امعة األردنیة احتفاالً بذكرى الكرامةالجمعیة األردنیة للماراثونات تنظم سباق الج  

الشھر الحالي،  22حددت الجمعیة األردنیة للماراثونات بالتعاون مع الجامعة األردنیة یوم الجمعة 

  . "موعدا لتنظیم سباق "اركض لجامعتك نحو جامعة خالیة من التدخین

إدارة الجمعیة،  ویأتي السباق الذي یقام تحت رعایة سمو األمیر فراس بن رعد رئیس مجلس

ً من الجانبین على أھمیة  وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، احیاًء لذكرى معركة الكرامة وتأكیدا

  .ُمحاربة ظاھرة التدخین

ویستھدف السباق طلبة الجامعة وھیئاتھا التدریسیة واإلداریة وخریجیھا في إطار الجھود المستمرة 

نات لنشر ثقافة الجري وتوجیھ الشباب نحو حیاة صحیة فاعلة التي تبذلھا الجمعیة األردنیة للماراثو

  .ونشطة

یُشار إلى أن نقطة التجمع للسباق ستكون من أمام البوابة الرئیسیة للجامعة األردنیة في الساعة الثامنة 

ً، وتبلغ مسافتھ  ً ومن ثم االنطالق في التاسعة صباحا كم. وستوزع الجوائز النقدیة على  4,7صباحا

 75دینار والجائزة الثانیة  100ین الثالث من كال الجنسین، حیث تبلغ قیمة الجائزة األولى الفائز

  دینارا. 50دینارا والجائزة الثالثة 

  عمون
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  الحالي 19» األردنیة«حملة تبرعات تطلقھا » ملیون دینار 100»

  

بھدف » معة االردنیةالجا«.. تحد اطلقتھ سندیانة الجامعات االردنیة "مئة ملیون دینار"- امان السائح

جمع مئة ملیون دینار، من أجل تطویر الجامعة وتعزیز بُناھا التحتیة والتقنیة، وتنفیذ مشاریعھا 

ً، وتـلبیــة حاجات طلبتھا وموظفیھا وأعضاء ھیئة  ً ودولیا ً وإقلیمیا الطموحة، وتعزیز مكانتھا وطنیا

ً مع ً دائما ً خیّرا   .مشروع وقفیة الجامعة تدریسھا، وستكون ھذه المبادرة مشروعا

وأعلنت الجامعة عن فتح باب التبرعات اعتبارا من التاسع عشر من الشھر الحالي لیكون یوم اطالق 

صرخة الماضي، وصرخة التشاركیة وصرخة وفاء الدین لعشرات االالف من خریجي ھذه المؤسسة 

  .االكادیمیة

االردنیة «عل ایجابیة امام الجمیع بأن دعت وبصوت عال یعتلیھ االمل والطموح بردة ف» االردنیة»

البد ان تتجاوز ازماتھا وتنتقل الى التحدیث والتطویر بمباركتكم ومشـــاركتكم ودعـمكم نطمح 

 ً ً تنویریا ً ومنبرا ونــعمل ألن تـكون الجامعة األردنیة جامعة عالمیة ذكیة جاذبة منتجة مستقرة مالیا

ً للجامعة والوطن واألمة   .«ثقافیا

ببعد إنسانّي، و نتوكل على المولى عّز وجل، ونطلق الحملة في التاسع «معة قالت على موقعھا الجا

ً: أســرة الجامعة  عشــــر من آذار، شھر العزة والكرامة، والتي ستكون على مراحل تشــمل أوال

امعة األردنیة یلیھا المجتمع األردني وخریجو الجامعة والمجتمع الخارجي، وسیكون لمستشفى الج

وفرع العقبة جدول زمني مشابھ، موعدنا بعون هللا تعالى ھو  الساعة العاشرة صباح التاسع عشر من 

ً لدعم تطویر الجامعة «آذار في مدرج الحسن بن طالل بعمادة شؤون الطلبة إلطالق مبادرة  معا

  1الدستور ص:
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ھا ونفتخر لتبقى الجامعة منارة علم وتمیز في وطن وأمة نعتز بھما وقیادة ھاشمیة » األردنیة ّ نجل

وتطلق الجامعة شارة البدء بتزوید الجامعة بما ینقصھا من مبالغ مالیة ال یمكن ان تكون باي » بھا.

حال من االحوال على حساب جیوب الطلبة ، او من خالل انتظار الدعم الحكومي عبر ما یرصد 

غب ولمن یرى ان ذلك سنویا للجامعات ، فكان القرار باطالق التبرعات للجامعة لمن یرید ومن یر

انتصارا للتاریخ والماضي وعرفان ونفاء ومحبة لتلك المؤسسة وكافة مؤسسات الوطن االكادیمیة 

الواجب ان تبقى وتستمر وتبقى بذلك االلق الذي بدأت فیھ وخرجت عشرات االالف ممن یستطیعون 

  . االن ان یقدموا لھا دعما مالیا ألجل الجامعة ومن اجل الوطن

یس الجامعة الدكتور عبدالكریم القضاة، انھ یجب ان نبدأ االن ویجب ان تعود االردنیة لتقف وقال رئ

على قدمیھا بفخر واعتزاز وتمكن، لتبقى دعما وسندا للحفاظ على مقدرات الوطن وثروتھ االكادیمیة 

الى سنوات  وكراساتھ واقالمھ وتطوره ولتبقى الجامعة تلك السندیانھ العظیمة ولتعود ایضا بالذاكرة

  .مضت وتفتح ملفات ابنائھا وتدعوھم للدعم والتبرع بما امكن

وكما اكد القضاة الذي ابدى تفاؤال بھذه المبادرة ستكون على مراحل اربع، اولھا الدعم » االردنیة»

من داخلھا ومن خالل من فیھا من طلبة واساتذة واداریین بما یستطیعون، وستكون بمرحلتھا الثانیة 

المحلي والثالثة خریجیھا منذ عشرات السنین والرابعة ستكون لخارج االردن بعالمیتھا ،  للمجتمع

  ..لیصل رصیدھا لمئة ملیون وربما اكثر

الجامعة االردنیة ستبدأ ولن تقف عند محطة واحدة، فالمبادرة اطلقتھا على موقعھا اول امس لیتشارك 

ولى بالجامعات االردنیة ، حتى ال یكون الثمن الجمیع بدعمھا ومساندتھا ولتكون باكورة العمل اال

جیب المواطن او موازنة الدولة التي تعاني وال تزال، فإن لم تقف الجامعات مع نفسھا وان لم تبدأ 

فإنھا ستغیب وتغیب االجیال معھا، فلنكن معا، نشد على ایدي سندیانة الجامعات ولتبق جامعاتنا 

  ولیبق الوطن حاضرا بھمة ابنائھ..
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.  

  
  

  تعلیق دوام طلبة المدارس یوم الثالثاء النتخابات المعلمین
  
  

قرر وزیر التربیة والتعلیم الدكتور ولید المعاني تعلیق دوام الطلبة في المدارس لیوم الثالثاء المقبل، 
  فیما یكون الدوام بالنسبة للمعلمین واالداریین كالمعتاد.

للمشاركة في انتخابات الدورة الرابعة لنقابة المعلمین التي وجاء ھذا القرار التاحة الفرصة المعلمین 
  ستبدأ الساعة الثامنة صباحا في ذلك الیوم وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

  
  
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  طلبة نیوز
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  ھیئة االعتماد تعقد ورشة عمل حول تنفیذ استراتیجیة اإلطار الوطني للمؤھالت
  
  
  
  

یئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان تحت رعایة االستاذ الدكتور بشیر الزعبي رئیس ھ
ورشة عمل التي ضمت خبراء من  14/3/2019جودتھا، عقد في ھیئة االعتماد یوم الخمیس الموافق 

االتحاد االوروبي والعدید من الجھات المعنیة باإلطار مناقشة االستراتیجیة المعنیة بتنفیذ اإلطار 
تسجیل وتسكین المؤھالت لكافة المستویات وضرورة  الوطني للمؤھالت وھیكلتھ ومناقشة اجراءات

موائمة نتاجات التعلم وواصفات اإلطار الوطني للمؤھالت الذي أصبح تحت اشراف الھیئة بعد 
  . 17/2/2019صدوره في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

  
ویعتبر اإلطار مرجعا رئیسا لجمیع مؤسسات التعلیم ومؤسسات ضمان الجودة وكذلك للجھات 

مشغلة للخریجین. ویتكون من عدد من المستویات ذات واصفات تعلم متمایزة والتي قد تمثل مراحل ال
تعلیمیة أو أنواعا من الدرجات العلمیة أو مستویات من الخبرة. وتتكون تلك الواصفات من ثالثة 

  عناصر رئیسة ھي: المعارف والمھارات والكفایات.
  

من أجل تنظیم المؤھالت األردنیة وضمان جودتھا  وتبرز أھمیة صدور إطار وطني للمؤھالت
وضمان توافقھا مع المؤھالت العالمیة ومع حاجات المجتمع بما یؤدي إلى رفع سویة التعلیم 
والوصول بھ إلى المستوى العالمي المتمیز. وسوف تقوم الھیئة باستكمال باقي الخطوات المتعلقة 

تنظیم العمل من خالل لجان مختصة ووضع جدول باإلطار من حیث تحدید الغایات من اإلطار، 
زمني للعمل، تصمیم اإلطار، التشاور مع القطاعات المستھدفة، وتصمیم العملیات اإلداریة، التطبیق 
ویشمل دلیل إنشاء البرامج التعلیمیة ودلیل ضبط الجودة، تسكین المؤھالت في اإلطار، التأكد من 

  ني بالتعاون مع الجھات المعنیة باإلطار.التوافق مع األطر األخرى وفق جدول زم

  نیوز طلبة
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  مقترحات النھاء معاناتھم 7أساتذة الجامعات المعطلون عن العمل یضعون 
  
  
  

عدد من الدكاترة األردنیین لبحث قضیة تعطل أساتذة  14/03/2019اجتمع ھذا الیوم الخمیس 
ذه المشكلة، والتي ترجع الجامعات األردنیین عن العمل، وقد تباحث المجتمعون في أسباب بروز ھ

في أغلبھا إلى عدم تطبیق القوانین واألنظمة ومعاییر االعتماد على الجامعات الرسمیة والخاصة 
بشكل كامل مما أدى إلى اختالالت كبیرة في الجامعات سببت ظھور مشكلة تعطل العشرات بل 

مجال التعیین بشكل عادل والمئات من األساتذة الجامعیین األردنیین عن العمل نتیجة لعدم فتح 
وشفاف في الجامعات الرسمیة وعدم وجود أمان وظیفي ألعضاء الھیئات التدریسیة في الجامعات 
الخاصة وكذلك توجھ أغلب دول الخلیج لتوطین أعضاء الھیئات التدریسیة في الجامعات واالستغناء 

  عن األساتذة غیر المواطنین.
  

تقدون أنھا قد تساھم بشكل فاعل في حل جزء كبیر من مشكلة وقد طرح المجتمعون عدة اقتراحات یع
  تعطل أساتذة الجامعات عن العمل. 

  
  حیث تم االتفاق على المقترحات اآلتیة:

  
  المطالبة بتطبیق معاییر االعتماد على الجامعات الرسمیة والخاصة بشكل كامل. - 1
صة لتحقیق األمان الوظیفي ضرورة تطبیق قانون الجامعات األردنیة على الجامعات الخا - 2

ألعضاء الھیئات التدریسیة في ھذه الجامعات وضمان حقوقھم األكادیمیة أسوة بزمالئھم في 
  الجامعات الرسمیة.

  اعتبار وظیفة عضو ھیئة التدریس في الجامعات من الوظائف المحتكرة على األردنیین فقط. - 3
  نة.س 65خفض سن تقاعد أعضاء الھیئة التدریسیة إلى  - 4
التزام أعضاء الھیئات التدریسیة بعدم تجاوز العبء التدریسي المخصص لھم، واللجوء إلى  - 5

  التعیین لتغطیة النقص بأعداد أعضاء الھیئة التدریسیة.
  اخضاع التعیینات في الجامعات الرسمیة إلشراف ھیئة مستقلة ومحایدة. - 6
نع المجازین من العمل في التدریس في ضبط إجازات التفرغ العلمي واإلجازات دون راتب وم - 7

  الجامعات األردنیة.
  

وأخیرا فقد اتفق المجتمعون على متابعة ھذه القضیة لدى جمیع الجھات الرسمیة وكذلك لدى وسائل 
  اإلعالم المختلفة لحین إقرار خطة إصالحات شاملة تعمل على إیجاد الحلول الالزمة لھذه القضیة.

  سرایا
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  علیم العالي: ھل تم سحب االعتراف بالجامعات األوكرانیة الثالث؟!!سؤال سریع أمام وزیر الت
  
  

ً التعلیم العالي بضرورة إعادة النظر باالعتراف بـ (  3في ضوء ما طالبت بھ وزارة الصحة وزارة
ً لتردي أداء خریجي ھذه الجامعات من حملة شھادة الطب في امتحانات  جامعات أوكرانیة) نظرا

مرات متتالیة ،  4ني واستمرار فشل الطلبة خریجي ھذه الجامعات ألكثر من المجلس الطبي األرد
  فإن ھناك مجموعة من االسئلة نود أضاءتھا بین یدي وزیر التعلیم العالي على النحو اآلتي:

ً ما ھي ھذه الجامعات األوكرانیة وكیف تم االعتراف بھا من قبل لجنة االعتراف بمؤسسات  بدایة
  ر االردنیة بالرغم من ضعف مستواھا ورداءة مقوماتھا؟؟! التعلیم العالي غی

  
ألیس ھنالك معاییر محددة تھتدي بھا اللجنة لالعتراف بالجامعات األجنبیة؟! ھل یكمن الخلل في ھذه 
المعاییر من حیث المبدأ أم انھ قد تم تجاوز ھذه المعاییر لمنح االعتراف بھذه الجامعات في ظروف 

  خرى تنحدر أغوارھا الى مھوًى نجھلھ؟؟؟استثنائیة وألسباب أ
  

واألھم من ھذا كلھ، متى تم االعتراف بھذه الجامعات الثالث؟!! حیث من الجدیر التنویھ الى أنھ اذا 
كان االعتراف في ھذه الجامعات قد تم خالل العامین األخیرین فأن ھذا یعني بأن خریجي ھذه 

نات البورد) قد بدؤوا الدراسة في جامعات أوكرانیة الجامعات الثالث (من مكرري الرسوب في امتحا
معینة خالل السنوات الدراسیة االولى ومن ثم انتقلوا للدراسة في أحدى ھذه الجامعات الثالث ألسباب 
قد تتعلق بسھولة الدراسة بھا أولیقینھم بتھاونھا معھم في منح شھادات الطب! كما وأنھ من الوارد 

ً أن یكون البعض اآلخ ر من الطلبة قد وقع ضحیة االعتراف بھذه الجامعات والتحاقھم بھا كان أیضا
  بدوافع بریئة لتسلیمھم بأنھا حققت شروط االعتراف في بلدھم األم!!

  
فمن یتحمل مسؤولیة اإلعتراف غیر المشروع بھذه الجامعات ومن یتحمل مسؤولیة تضییع الوقت 

  جتیاز امتحانات البورد ألربع دورات متتالیة؟؟؟ أمام الطلبة الذین تخرجوا منھا ولم یستطیعوا ا
  

وھل قامت لجنة االعتراف بمؤسسات التعلیم العالي غیر األردنیة بإعادة النظر بھذه الجامعات في 
ً بأّن  ضوء تردي مستوى مخرجاتھا وفي ضوء ھذه المأساة التي اقترفتھا بحق خریجي الطب؟!علما

ً وھو من یرأسھا (د. عاھد ھذه اللجنة مرتبطة على الھیكل التنظی مي للوزارة باألمین العام مباشرة
  الوھادنة)!!

  
ً من وزارة التعلیم العالي بخصوص ھذه الجامعات ولم نعلم لغایة  ً صریحا لم نسمع لغایة اآلن توضیحا
ً بھذه  اآلن إن كان قد تم سحبھا من قوائم االعتراف بالجامعات االوكرانیة أم لم تحرك الوزارة ساكنا

  لخصوص..ا
  

ً على جودة المخرجات وباألخص في تخصص الطب فإنھ من حق طلبتنا أن تكتمل  حیث أنھ وحفاظا
الصورة أمامھم بالنسبة لمستوى الجامعات في الخارج لتمكینھم من تجنب االلتحاق بمثل ھذه 

تى الجامعات ضعیفة المستوى. فال سبب یفسر لماذا لم تعلن الوزارة عن أسماء ھذه الجامعات ح
  اآلن!!

  
من المؤسف أن تتم آلیة االعتراف بالجامعات االجنبیة على ھذا النحو...فالبنسبة لبرامج الطب ھنالك 

ات. لكن ماذا عن امتحانات فلترة في المجلس الطبي قد تساعد في الكشف عن مستوى بعض الجامع

  الكون نیوز
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ً على ما  التخصصات والبرامج األخرى التي ال یوجد امام حاملي شھاداتھا امتحان مستوى؟؟؟! فقیاسا
یحدث بالنسبة لالعتراف بجامعات أجنبیة تمنح شھادة الطب نستطیع أن نتخیل مستوى الضعف في 

د تم االعتراف بھا جامعات أجنبیة أخرى تمنح شھادات وتخصصات علمیة او انسانیة او غیرھا ق
  بنفس الطریقة!!! 

  
وفي ضوء ما یتقاطع مع آلیة االعتراف من إصدار وثیقة معادلة مؤقتة لم نعد قادرین أن نحكم إن 
كانت المشكلة تكمن في التشریعات الناظمة لعمل لجان االعتراف ومعادلة الشھادات األجنیة أم في 

  إدارة ھذه اللجان!! 
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  ن مستحقة لصندوق دعم الطالب) ملیون دینار دیو76.1(
  

الى العام الجامعي  2005-2004كشفت احصائیة لصندوق دعم الطالب الجامعي منذ العام الجامعي 
الماضي ان إجمالي الدیون المستحقة السداد على الطلبة المستفیدین من قروض الصندوق وصلت الى 

  .2017%) فقط حتى نھایة 21بلغت ( ) ملیون دینار، إذ ان نسبة التحصیل، خالل تلك الفترة76.1(
  

وأكدت الوزارة ان تفعیل عملیة تحصیل القروض المستحقة على الطلبة، خالل المدة المنصوص 
  علیھا في النظام سیسھم في زیادة شریحة الطالب المستفیدین من الصندوق.

  
دعم الطالب ) الف طالب وطالبة من منح وقروض صنادیق 47في حین استفاد العام الحالي زھاء (

  الجامعي المختلفة.
  

یشار إلى ان تقدیم الطلبات یبدأ عادة في تشرین أول من كل عام على ان تصدر النتائج في شھر 
شباط من العام الذي یلیھ (مع بدایة الفصل الثاني من كل عام جامعي)، أي أن السنة المالیة لتلك 

  ي.القروض تبدأ لیس من الفصل االول إنما من الفصل الثان
  
  
   

منشور على موقع الوزارة ان إجمالي عدد الطلبة » انفوجراف«وقدرت االحصائیة، التي تضمنھا 
) الفا حصلوا 127) الف طالب وطالبة منھم (320.539المستفیدین من منح وقرض الصندوق بلغ (

  ) الف طالب حصلوا على قروض.193.5على منح و(
  

) من النظام، 12سنوات، إذ عدلت المادة ( 7القرض ومع تعدیل نظام الصندوق أصبحت فترة سداد 
حیث سیتم تسدید قیمة القرض الذي یحصل علیھ الطالب من الصندوق، إذ تبدأ المطالبة بعد سنتین 

…) من حصول الطالب على المؤھل العلمي، على ان یتم التسدید خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات(
علما بان النظام القدیم كل ینص بضرورة التسدید مباشرة ما یوفر للطالب سبع سنوات لسداد القرض، 

  بعد التخرج.
  

) 249الى ( 2017ووصل اجمالي قیمة المنح والقروض التي حصل علیھا الطلبة حتى نھایة العام 
%) 60) على شكل منح (ال تسدد، بنسبة (100) على شكل قروض و(149ملیون دینار منھا (

  %) على التوالي.40و(
  

) على منح من 13452) طالبا حصلوا على قروض و(44015ص الجامعات بواقع:(وتوزعت حص
) على منح في الیرموك 12773) حصلوا على قروض و(34776جامعة البلقاء التطبیقیة و(

) 20605) حصلوا على منح من الجامعة االردنیة و(12773) حصلوا على قروض و(20853و(
) حصلوا على 18932ي جامعة آل البیت و() حصلوا على منح ف8844حصلوا على قروض و(

) 5970) حصلوا على منح و(10974) حصلوا على منح في مؤتة و(17801قروض مقابل (
) حصلوا 13047) حصلوا على قروض مقابل (8278حصلوا على منح في العلوم والتكنولوجیا و(

في الطفیلة ) 7612) حصلوا على قروض مقابل (5124على منح في جامعة الحسین بن طالل و(
  االردنیة. - ) حصلوا على منح في الجامعة االلمانیة69) حصلوا على قروض و(512التقنیة و(

  العراق نیوز
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  أتمتة امتحان الكفاءة الجامعیة
  
  

ً من أتمتة امتحان الكفاءة الجامعیة  انتھت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا مؤخرا
لب لالمتحان وحتى لحظة اصدار الشھادة وترحیلھا الكترونیا بالكامل ابتداء من مرحلة تقدیم الطا

(ألف طالب  65ویتقدم لالمتحان ما ال یقل عن ( .على صفحة الطالب في الجامعة التي یدرس فیھا
   .وطالبة خالل أسبوع في كل عام جامعي

  
فحتھ الخاصة وقالت الھیئة في بیان لھا ان الطالب یستطیع التقدم لالمتحان من خالل الدخول على ص

بھ على موقع الجامعة واستخراج شھادة امتحان الكفاءة الجامعیة، وتأتي ھذه الخطوة ثمرة تعاون بین 
وكانت الھیئة أطلقت مؤخرا المنصة االلكترونیة كوسیلة اتصال  .الھیئة وجامعة العلوم والتكنولوجیا

البیانات والوثائق معھا وھذا من  وتواصل مع المؤسسات التعلیمیة والتي تسمح بأرشفة وتوثیق وتبادل
  .شأنھ توفیر الوقت والجھد والتكالیف على تلك المؤسسات

  2الرأي ص:
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  طالب طب إیطالي یختار غزة لمتابعة دروس جامعیة ضمن برنامج "إیراسموس"

  
  

یثیر اإلیطالي ریكادو كورادیني الجالس على درج الجامعة اإلسالمیة نظرات فضول من الطالب 
أول أوروبي یتابع دروسا جامعیة في قطاع غزة ضمن برنامج "إیراسموس" للمنح الفلسطینیین فھو 

  الدراسیة.
  
  

فقبل سنة، عندما أعلنت جامعتھ في سیینا في وسط إیطالیا توافر إمكانیة لتمضیة فصل دراسي في 
ن ھذا الجیب الفلسطیني الفقیر، لم یفّكر طویال. وعلى أي حال، كان الوحید الذي تقدم بطلب. وكا

كورادوني طالب الطب في السنة السادسة، درس في الضفة الغربیة المحتلة قبل سنتین، لكن األجواء 
  في قطاع غزة المحاصر مختلفة.

  
 2008فقد شھد القطاع البالغ عدد سكانھ نحو ملیوني شخص، ثالثة حروب مع إسرائیل منذ العام 

 25ثل المیاه النظیفة. لكن كورادیني البالغ ویعاني من نقص في الكھرباء وغیرھا من البنى التحتیة م
عاما، قال إنھ استقبل بحرارة في الجامعة معربا عن سعادتھ باكتسابھ خبرة عملیة في التخصص الذي 

  اختاره.
  

وقال الشاب اإلیطالي الذي یتابع تدریبھ في ثالثة مستشفیات في غزة "جئت إلى ھنا ألسباب عدة. 
تخصص في الجراحة الطارئة، وھنا أستطیع أن أرى بأم العین كیف السبب األول ھو أنني أرید ال

  تجرى الجراحات الطارئة فعال" ذاكرا حالة صبي مراھق خضع لعملیة بتر.
  

ومنذ العام المنصرم، تمتلئ المستشفیات في قطاع غزة بالمصابین والجرحى. ففي آذار/مارس 
ل السیاج الحدودي مع إسرائیل قتل فیھا ، بدأ الفلسطینیون في غزة احتجاجات حاشدة على طو2018

فلسطینیا بنیران إسرائیلیة معظمھم بالرصاص خالل التظاھرات واالشتباكات   255ما ال یقل عن 
  األسبوعیة.

  
وأصیب آخرون بنیران الدبابات أو ضربات جویة على غزة المحاصرة. وقتل جندیان إسرائیلیان 

حماس التي تسیطر على قطاع غزة، بتنظیم االحتجاجات خالل الفترة نفسھا. وتتھم إسرائیل حركة 
وأعمال العنف. ویؤكد الفلسطینیون ومنظمات حقوقیة أن المتظاھرین استھدفوا فیما لم یشّكلوا تھدیدا 
فعلیا. وأظھر تحقیق لألمم المتحدة أن اسرائیل قد تكون ارتكبت جرائم ضد االنسانیة في ردھا على 

تھا اسرائیل بشدة قائلة إن تصرفاتھا أتت دفاعا عن حدودھا. وقد االضطرابات، وھي مزاعم رفض
آالف فلسطیني بالرصاص االسرائیلي منذ بدء االحتجاجات وفق جمعیة  7أصیب أكثر من 

  منھم لعملیات بتر أطراف. 100"المیزان" الحقوقیة في غزة، فیما خضع نحو 
  

  "كأنھا روایة"
  

جمعة  عندما تصل االحتجاجات إلى ذروتھا ویصبح الجو وال یعمل كورادیني في المستشفى یوم ال
ضاغطا جدا بالنسبة إلى المتدرب. وقال "بالطبع لیس من السھل... العیش ھنا" مشیرا إلى نقص 
األدویة والمعدات الطبیة عالوة على انعدام األمن في الحیاة الیومیة. وأوضح "قد ال تحصل على 
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ا إلجراء عملیة". لكنھ أشار إلى أنھ أستقبل بحرارة في غزة بعض المعدات الطبیة التي تحتاج إلیھ
  مؤكدا "أحب أجواء غزة كثیرا.. فھي تشبھ أجواء روایة".

  
وقال صدیقھ سعدي النخالة "قرار المجیئ إلى منطقة محاصرة یتطلب شجاعة". لكن ھذا الطالب 

ان آخر". وفي مكتبھ المطل عاما أوضح "غزة مكان یعیش فیھا أناس مثل أي مك 23الفلسطیني البالغ 
على الحرم الجامعي، قال أحمد محیسن المسؤول عن الشؤون الخارجیة في الجامعة إنھ "یأمل بأن 
یتبعھ طالب آخرون من جامعات أخرى". فقد أبرمت الجامعة مئات الشراكات في أنحاء العالم 

  خصوصا في أوروبا فیما یدرس ثالثة طالب فلسطینیین في سیینا حالیا.
  

ولفت محیسن إلى أنھا "طریقة لیرى العالم أن مستوى األوساط األكادیمیة في غزة ممتاز". وأصبح 
كورادیني بمثابة سفیر. فمنذ وصولھ في شباط/فبرایر، تقدمت أربع جامعات إیطالیة على األقل بطلب 

التي  لبرنامج "إیراسموس" في غزة، وفق میري كالفیلي من منظمة "إیھ سي إس" غیر الحكومیة
تساعد في عملیات التبادل. وھي تقول إنھ من المھم أال ینظر العالم إلى غزة فقط على أنھا منطقة 

  منكوبة كما تظھر في األخبار.
  

وكان محصورا بدایة بالطالب األوروبیین، لكنھ بدأ  1987وأطلق برنامج "إیراسموس" في العام 
س". ویأمل كورادیني بأن تساعد ھذه األشھر یتوّسع لیشمل بلدانا أخرى تحت اسم "إیراسموس بال

األربعة وإن بطریقة بسیطة "سكان غزة على العیش بطریقة أفضل وإیجاد مسار للسالم". وعن رأي 
  عائلتھ بمجیئھ إلى غزة، قال "في البدایة قالوا لي +ماذا تفعل؟+ لكنھم الحقا أصبحوا فخورین بي".
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  میة في لندنالعال» برنسز تراست«أردني یفوز بجائزة 
  

العالمیة في لندن عن أفضل قصة » برنسز تراست«فاز األردني أحمد ابو رمان بجائزة مؤسسة 
نجاح، وھي المرة األولى التي تعلن فیھا المؤسسة عن منح ھذه الجائزة العالمیة، وذھبت ھذا العام 

  إلى األردني أحمد أبو رمان والھندیة نیالم تامبي وذلك عن قصة نجاحھما.
تسلم أبو رمان الجائزة من سمو األمیر تشارلز ولي العھد البریطاني مساء األربعاء الماضي، في و

  لندن برفقة مدربھ عبدهللا حجازي، إلى جانب مشاركین آخرین تسلموا جوائز أخرى.
  وعبر عن امتنانھ وفخره لتمثیل األردن واستالمھ لھذه الجائزة العالمیة.

الة (بترا) في لندن أن قصة نجاحھ تتلخص بأنھ بعد سنوات من وأضاف في تصریحات لمراسل وك
تركھ المدرسة وفشلھ بالحصول على فرصة عمل إلعالة نفسھ وعائلتھ، علم ببرنامج تیم أدفنتشر 

بالشراكة مع  مؤسسة ولي العھد » میرسي كورب«(نبادر) والذي تم تنفیذه بواسطة مؤسسة 
ً بأنھ ً بھدف بناء الشخصیة  12التحق بالبرنامج  لمدة  البریطاني (برنسز تراست)، مؤكدا أسبوعا

  وتدریبھ على العمل ضمن الفریق الواحد وتحسین المھارات والتواصل المجتمعي.
ً وبدأ یقدم الدعم النفسي  ً كلیا ً مختلفا ویقول أبو رمان إنھ وبعد االنتھاء من البرنامج اصبح شخصا

  لى قیامھ بالعمل التطوعي.واالجتماعي للشباب األصغر سنا، باإلضافة إ
ویضیف بأنھ تمكن والمشاركون معھ من خالل تجربتھم في البرنامج بالعمل على ترسیم مسار 

 650(مسار وطني سیاحي، ویمتد على » مسار درب األردن«سیاحي في مدینة السلط لیتم دمجھ في 
مسار «ا وجھة أساسیة في  قریة ومدینة مختلفة)، حیث أصبح ھذا المسار الحق 52كیلو مترا، ویمر بـ

الستقطاب السیاح من جمیع أنحاء العالم مرورا بمدینة السلط وقراھا، وأنھ بناًء على »  درب األردن
  ھذا النجاح تم منحھ ھذه الجائزة العالمیة التي تمنحھا ألول مرة مؤسسة (برنسز تراست).

لمساعدة الشباب  1976م أسسھا األمیر تشارلز في عا» برنسز تراست«ویشار إلى أن مؤسسة 
المستضعفین على استعادة حیاتھم، وذلك عبر تقدیمھا لمجموعة من البرامج التدریبیة من أجل  الدعم 

  العملي والمالي لبناء ثقة الشباب وتحفیزھم.
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  العالي میخبراء: البرنامج الموازي سبب تراجع التعل
  

  ةیجینھا تدرسھلة لك ستیل ةیعمل میأن إصالح التعل ؤكدونی منتدون
  

االنسحاب التدریجي للدولة من دعم الجامعات، وإحالل حلول كالبرنامج الموازي، ”أكد خبراء أن 
جاء  .“إصالح التعلیم عملیة لیست سھلة لكنھا تدریجیة”، مشددین على أن “أسھم بتردي المخرجات

العالي والبحث العلمي ذلك في ندوة (التعلیم العالي في عیون الخبراء)؛ تحدث فیھا وزیر التعلیم 
األسبق الدكتور وجیھ عویس، والدكتور عبدهللا عویدات؛ وأدارھا رئیس جامعة عمان العربیة 

  .الدكتور ماھر سلیم الثالثاء الماضي
  

عویس  جانب من ندوة حول "التعلیم العالي في عیون الخبراء" نظمتھا جامعة عمان العربیة أمس 
عن  1996ة التي شھدھا قطاع التعلیم؛ تمثل بتخلي الحكومة العام من األخطاء االستراتیجی”قال إن 

دعم الجامعات، وانشاء البرنامج الموازي، واعتقد بأنھ من أبرز اسباب تراجع التعلیم، وھو غیر 
البرنامج ”وأضاف عویس أن  .“قانوني وغیر دستوري، النھ یمكن الغني من التعلیم ویحرم الفقیر

، موشحا أن من االخطاء “زلة جامعة خاصة داخل جامعة رسمیةالموازي؛ صار وكأنھ بمن
بموحب قانون دعم  1964أدخلت الصندوق الذي تأسس العام ”االستراتیجیة أیضا، أن الحكومة 

الجامعات من األردنیین، وقت إنشاء الجامعة األردنیة، ضمن الموازنة، علما بأنھ كان یمول من 
  “الضرائب، وكان كافیا

  
العصر الذھبي تخللھ إنشاء الجامعة األردنیة، واالختالالت ”مراحل التعلیم العالي إلى وقسم عویس  

ودلل على مظاھر االختالل في التعلیم العالي، باالشارة إلى  .“واإلصالح الذي لم یطبق أو طبق خطأ
عندما  أعداد الخریجین من كلیات الطب في جامعتي العلوم والتكنولوجیا واألردنیة، فأین االعتماد”

كیف تسرب ”؛ ومتسائال ″100خریج من كل جامعة، في وقت یجب أال یتجاوز  500یكون العدد 
  ھؤالء؟

  
وبین عویس أن اإلصالح كان محور اھتمام من الدولة، بدلیل الخطط االستراتیجیة العدیدة التي كان  

ازي، ألن ال عدالة إلغاء المو“آخرھا خطة الموارد البشریة، وركزت على محور التعلیم، موصیة بـ
فیھ وال تكافؤ فرص، وتغییر سیاسات القبول، وتعویض الحكومة للجامعات على الغاء البرنامج 

  “الموازي، عبر تمویلھا تدریجیا
  
اإلصالح لیس سھال، أو ال یطبق بشكل صحیح، ”لكن ذلك لم یطبق؛ وفق عویس، الذي قال إن  

  “والدلیل أن السنة التحضیریة طبقت خطأ
  
جھتھ لفت عویدات، إلى أن انسحاب الدولة من القطاع العام بسبب تطورات المنطقة عقب من  

االزمة االقتصادیة العالمیة وحرب الخلیج، واالرتھان لصندوق النقد الدولي، دفعنا للتوجھ نحو 
اقتصاد السوق، وان ننسحب حتى من الجانب االجتماعي، وعدم دعم الدولة للتعلیم، ما حدا 

نشأ لدینا مفھوم الطبقیة في التعلیم، كما ”وأضاف  .لالعتماد على ذاتھا لتمویل برامجھا بالجامعات
نشأت لدینا مشكلة كیفیة اختیار رؤساء الجامعات، ووقعنا في المأزق، ألن منصب رئیس الجامعة 
صار محكوما للشللیة والمحاصصة، وصار ینظر لرئیس الجامعة كموظف ولیس كقائد یقود 

وضعت في األردن ستة استراتیجیات للتعلیم ”حول استراتیجیات تطویر التعلیم، قال و .“االجیال
وصار كل وزیر یضع استراتیجیة، في وقت ال توجد فیھ سیاسة واضحة للدولة، تجاه  ..العالي

  4الغد ص:
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بدال من ”وأضاف عویدات  .“المواطن الذي نریده، وبالتالي ما المخرجات الجامعیة التي نریدھا
“. جامعات، فإنھا تحولت إلى حواضن لطلبة یعتزون بجھویتھم، وھذا مأزق كبیرالتنویر في ال

الجامعات تقود المجتمع؛ ولیست مكانا للتوظیف، بل العتماد منھج ”الدكتور سلیم، أكد من جھتھ أن 
.“العدالة والمساواة المعتمد على الكفاءة، مبینا أن الدولة لم تنسحب من التعلیم
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  اسمھا یكبُرُ 

  أحمد یعقوب المجدوبةد.
ُطلق حملة   . ألول مّرة في تاریخھا وتاریخ التعلیم العالي في األردن ت ً فعلتھا الجامعة األردنیة أخیرا

ّمة ومفتوحة بعنوان  بھدف توفیر األموال الالزمة لتنفیذ » مبادرة تطویر الجامعة األردنیة«تبرع منظ
   .ورفعتھا وازدھارھاالعدید من المشاریع التي تصب في تقدم الجامعة 

  
فقد أعلن رئیس الجامعة األردنیة األستاذ الدكتور عبد الكریم القضاة في كلمة نشرت على موقع 
ً من یوم  الجامعة على شبكة اإلنترنت موجھة إلى أسرة الجامعة أن حملة التبرعات ستنطلق اعتبارا

ة یقام في مدرج الحسن، بعد أن في حفل مخصص لھذه الغای 2019آذار  19الثالثاء المقبل الموافق 
  تّم الحصول على موافقة مجلسي األمناء والعمداء ومباركتھما

  
بھذه الخطوة تحذو الجامعة حذو العدید من الجامعات المرموقة في العالم والتي تعتمد على التبرعات  

ً بھذا كأحد أھم الروافد الرئیسة لمیزانیتھا. والحقیقة أن الجامعة اتخذت خطوتین مھمتین  مؤخرا
  االتجاه وضمن ھذا السیاق: إحداھما بلورة مشروع للوقف واألخرة مبادرة التبرع ھذه

  
ً أعلى   ً ومجلسا أما مشروع الوقف، والذي فرغت الجامعة من إجراءاتھ الرسمیة كافة وأنشأت مكتبا

ً أحد أھم الروافد المالیة الذي تعتمد علیھ الجامعات العالم یة العریقة، وسوف للعنایة بھ، فھو أیضا
  ز تطلقھ الجامعة مع مطلع شھر رمضان المبارك

  
ملیون دینار،  100وأما مشروع التبرع فسوف یُطلق الثالثاء المقبل، والذي یسعى إلى جمع ما قیمتھ 

تأتي على شكل تبرعات نقدیة وعینیة تمّكن الجامعة من تنفیذ العدید من المشاریع الضروریة لتطویر 
ً منھا لتوفیر بیئة تعلیم متطورة الجامعة خدمة ل طلبتھا وأعضاء ھیئة التدریس فیھا وموظفیھا، وسعیا

  وبیئة بحثیة مبدعة
  
والحقیقة أن ھذه المبادرة ھي فكرة حكیمة ورائدة، وذلك في ظل تناقص الدعم الحكومي المقدم  

ّددت منذ عقود خلت، للجامعة وتواضع قیمتھ، وفي ظل ثبوت الرسوم لمعظم البرامج عند القیم التي حُ 
م الطلبة، األمر الذي وضع الجامعة في ضائقة مالیة حالت بینھا وبین  ّ ولم تعد تفي بتغطیة كلفة تعل
تنفیذ مشاریع التطویر من ناحیة وتغطیة كلف صیانة وإدامة المرافق والمباني التي تقادمت بفعل 

  .عامل الزمن من ناحیة أخرى
  
معة لم تشأ أن تثقل على الحكومة المتخمة بالمدیونیة والعجز فتصّر ومن المھم التأكید على أن الجا 

على طلب المزید من الدعم، كما أنھا لم تشأ أن تلجأ إلى رفع الرسوم، التي لم تتغیر منذ مدة طویلة، 
مراعاة منھا لظروف الطلبة وذویھم. بل أخذت زمام المبادرة معتمدة على نفسھا، لتحصل على ما 

ُسّجل للجامعة، وھي  .ال للتنمیة والتطویر تأتي عن طریق التبرعاتیلزمھا من أمو وھذه الخطوة ت
  .دلیل على أھمیة اللجوء للحلول الخالقة لمعالجة المشكالت

  

  الرأي الكتروني

 مقاالت
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وقد بیّن رئیس الجامعة أن المبادرة ستكون على مراحل، اوالھا مرحلة أسرة الجامعة ذاتھا، وثانیتھا  
  ع األردني والرابعة المجتمع اإلقلیمي والدوليمرحلة الخریجین، وثالثتھا المجتم

  
شاءت الجامعة أن تبدأ بنفسھا لتدلل على أن أسرة الجامعة تشعر بالمسؤولیة الكبرى وأنھا مثال  

أما المشاریع الحیویة التي تنوي الجامعة تنفیذھا فھي كثیرة، ال مجال  .یحتذى في االنتماء والعطاء
ّھا ھنا، ومن ھنا فإن نا نكتفي بذكر أھمھا، والمتمثلة في اآلتي: مشروع الطریق الدائري لذكرھا كل

والقاطرة صدیقة البیئة التي ستسیر علیھ بھدف نقل الطلبة من أطراف الجامعة إلى أطرافھا األخرى 
ً بالمركز الذي یضم معظم الخدمات؛ مشروع الطاقة الشمسیة الذي سیوفر على الجامعة كلفة  مرورا

ً؛ مشروع البیئة التقنیة الذي یخدم التعلم المدمج واإللكتروني؛ تصل إلى ثمانیة مال یین دینار سنویا
مشروع تخضیر الحرم الجامعي وتطویر مسطحاتھ وحدائقھ وطرقاتھ؛ مشروع االبتعاث وتبادل 
الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس والبحث العلمي والریادة واالبتكار؛ مشروع صیانة وإدامة المباني 

تي ھرمت، إضافة إلى إنشاء المباني والمرافق الجدیدة؛ مشروع تطویر المكتبة والمرافق ال
  ومختبرات الحاسوب؛ إلخ

  
تدرك الجامعة أن ثقافة التبرع في مجتمعنا للمؤسسات التعلیمیة ھي ثقافة غیر ناضجة وأن الطریق  

  لن تكون مزروعة بالورود.
  
ھ من أجل تحقیق المرجو، لغایات نبیلة كثیرة من بید أنھا قد عقدت العزم على فعل كل ما یتوجب فعل 

ّمیة الغنیة القائمة على الجودة والتمیز   أھمھا تزوید طلبتھا بالبیئة التعل
  
ً وعراقة ومنزلة  ولقد حققت  .وبعد، فالجامعة األردنیة ھي الجامعة األم، وھي الجامعة األولى تاریخا

لیم بالقیادات التي صنعت معظم ما نرى ونخبر عبر السنوات منجزات الفتة، ورفدت المجتمع واإلق
من تنمیة وتحّضر وتقّدم. من أجل ھذا وغیره، من أجل أن تبقى رایتھا خفاقة، ومن أجل رفعتھا 
وتقدمھا، عقدت إدارتھا العزم على اجتراح كل الحلول الممكنة، ومنھا حملة التبرع ھذه والتي رفعت 

لمات نشید الجامعة الجمیل الذي ألفھ صدیق الجامعة األردنیة مستمدة إیّاه من ك» اسمھا یكبُرُ «شعار 
   .وشاعر األردن حیدر محمود، كي یبقى اسمھا یكبُر ویكبُر، فیكبر معھ ومعھا الوطن وأھلھ
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UJ’s timely fundraising campaign 
  

Ahmad Y. Majdoubeh  
The University of Jordan (UJ) has taken a long-awaited, historic step: launching an ambitious 
fundraising campaign. 
Last Wednesday, the UJ’s president addressed a letter to the university community informing 
them of the administration’s resolve, upon the prior approval by the Board of Trustees and 
the Deans’ Council, to launch a fundraising campaign on Tuesday, March 19 under the title 
“UJ’s Development Initiative”. 
The ambitious campaign, which hopes to collect 100 hundred million dinars in the coming 
years, is the first in UJ’s history, as well as the history of the higher education sector in the 
country. 
The practice is widely-known internationally, as many world-renowned universities rely on 
fundraising as a main source of their budgets. 
In our part of the world, this mechanism has almost been non-existent. Some have taken 
baby steps here and there, but none have fundraised at a large scale and in a sustained 
manner. 
UJ, following the launch on Tuesday, plans to do exactly this, through an earnest, well-
organised and sustained drive. 
It is pinning high hopes on the initiative and is intent upon making it succeed. 
For so many years, the university has relied primarily on tuition fees to sustain itself. In the 
earlier days, it also relied on governmental financial support. 
Between the two, it managed just fine. 
Over the past few decades, however, governmental support has dwindled significantly, and 
fees have largely remained unchanged, two facts which many are unaware of. 
As a result, the university found itself unable to foot the bill, not only of so many necessary 
development processes and projects, but also of the cost of maintaining so many of its 
aging, obsolescent facilities. 
Rather than wait, or resort to raising fees in these difficult economic times, UJ decided to 
take the initiative to seek solutions through other means, two of which are widely employed 
by renowned international universities: endowments and fundraising. 
Regarding the former, it has taken all the necessary steps, including the establishment of an 
office to handle logistics, and will launch the drive soon. 
As for the latter, it will be launched next week. 
The overall purpose of the drive is UJ’s development. Toward this end, UJ has identified its 
projects and needs very precisely, and the list is available for those who are interested to 
know how the money will be spent. 
It is long, but it includes a number of the following vital projects: a ring road with an 
environment-friendly means of transportation to ease student movement on campus, the 
necessary digital infrastructure for the enhancement of teaching and learning, including 
blended and online learning, its solar energy project, the research and scholarship schemes 
and a major facelift of the campus infrastructure, facilities and landscape. 
UJ is aware, of course, that the culture of fundraising is not well-entrenched in our part of the 
world, especially when it comes to the higher education sector, and therefore, there will be 
challenges ahead. 
It is, however, intent upon pursuing the initiative with great optimism and determination, 
targeting the university community first, then the alumni, then Jordanian society and beyond. 
The purpose is manifold: offering students the quality education they seek, providing a world-
class campus environment, advancing its position regionally and internationally and 
continuing to contribute to the development and welfare of the country and the nation. 

  الجوردان تایمز
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  ولماذا ال تتجھ جامعاتنا نحو تعلیم تطبیقات الذكاء االصطناعي؟
  
  

  أ.د نضال یونس
  

عندما تضع الجامعات رؤیتھا فى استشراف المستقبل وتوجھ استراتیجیتھا للمشاركة فى مشروع 
ً في ا ً مھما لنھضة الوطني الشامل في بلد یشكل فیھ الشباب اكثر من ثلثیة ویتطلعون ألن یكونوا رقما

التنمیة، وتحمل مسؤولیات الوطن، فإن نجاح الرؤیة یكمن فى قدرتھا على قیادة التغییر الشامل فى 
الصحیح فى الطاقات كل المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والتعلیمیة والسیاسیة من خالل االستثمار 

الشبابیھ التى تجاوزت الزمن بمعارفھا وقدراتھا الرقمیة وانسجمت مع التطلعات الوطنیة للوقوف 
  على عصر التقنیات االلكترونیة، وتطبیقات الذكاء االصطناعي..

  
مازلنا حتى ھذا الوقت نعتبر الشھادة الجامعیة مؤشرا على الوجاھة وطریقا سھال للوظیفھ، فیتسابق 
الطلبة ویتحمس االھالي على ارسال ابنائھم الي الجامعات لمجرد الحصول على شھادة، حتى اذا ما 
زاد العرض عن الطلب واشتد التنافس على الوظائف المحدودة بدانا ندقق في قیمة الشھادة وھل 

و الحصول علیھا غایة ام وسیلة لتاھیل الطلبة وخلق فرص عمل جدیدة تسھم فى رفع معدالت النم
  دعم االقتصاد الوطني...

  
الشكوى من مخرجات التعلیم الجامعي متواصلة، ال بل تطورت حتى اصبحت عقدة اجتماعیة بسب 
ازدیاد نسبة البطالة ومضاعفاتھا، والسبب یعود للتعلیم التقلیدي فى مدارسنا وجامعاتناالذي ال یرتكز 

شھادة الى اتقان مھارات ومعارف  على تأسیس تأھیل ال تلقین، والخروج من ثقافة الحصول على
مطلوبة فى اسواق العمل، ولنا فى التجربة المالیزیة فى حكومة مھاتر محمد االولى مثاال یحتذى ، 
فقد تجاوز مھاتیر خمول واتكالیة المجتمع المالیزي من خالل تشجیع التعلیم التطبیقي والمھني، وعمد 

القرى والمدن الصغیرة، فكانت النتیجة ما رایناه، الى التركیز على التدریب وانشاء المصانع فى 
  تطور ملحوظ في الصناعة والتقنیات الحدیثة...

  
الحكومة االردنیة من جانبھا قامت بوضع اولویات فى انشاء المدارس وایجاد فرص عمل ومشروع 
 خدمة وطن وخصصت لھا المالیین لتنفیذھا، وتعمل جاھدة على استقطاب رؤوس األموال وتوطین
التقنیة، ولكن اال ینبغي على مؤسسات التعلیم العالي ان تحدث تغیرا فى ھیكلیة التعلیم بمستویاتھ 
ودرجاتھ المختلفة باتجاه التعلیم والتدریب التقني، والتوسع فى تعلیم تطبیقات الذكاء االصطناعي التى 

  باتت تشكل محركا مھما فى االقتصاد العالمي ؟
التى نجحت فى طرح برامج ومشاریع عدیدة لتنفیذ وسد فراغ مختلف األعمال جامعة البلقاء التطبیقیة 

والمھن في قطاعات الدولة والشركات والمؤسسات بموازنات ودعم متواضع وضمن رؤیة شمولیة 
متكاملة، اعلنت فى خطوة متقدمة عن نیتھا النشاء كلیة للتوسع فى تعلیم تطبیقات الذكاء 

  ي البد من مزید من اھتمام الجامعات فى ھذا الجانب..االصطناعي، ولكن ھذا ال یكف
  

المستقبل لتطبیقات الذكاء االصطناعي ھذه حقیقیة، وھناك اكثر من نصف سكان العالم الیوم یعتمدون 
فى حیاتھم الیومیة على المعلومات واالنظمة المحوسبة فى تسییر اعمالھم من خالل انظمة الذكاء 

ارات الحدیثة والمباني والمرافق الى وسائل الدعایة واالعالن وما االصطناعي المتوفرة في السی
توفرة االنترنت حالیا من استدالل وتحلیل والتعرف على انماط البشر وامزجتھم، لھذا فان جامعة 

عن مبادرة بقیمة ملیار دوالر لتخریج طلبة قادرین على  2018اعلنت مع نھایة عام  MITعریقة 

  طلبة نیوز
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ذكاء االصطناعي من خالل كلیة جدیدة للحوسبة لتدریب الجیل التالي من تطویر وانتاج برامج ال
  وسائل التعلم اآللي...

   اذا لماذا ال تستثمر بقیة جامعاتنا فى ھذا المجال تعلیما وبحثا وتدریبا!!
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  العقل أم األمیة.. من ینتصر؟!
  

  د. محمد القضاة
  

لوقائع والمخالفات، غیر أنك ال تحتمل مشھد تجد نفسك في أحیان كثیرة تؤثر الصمت أمام كثیر من ا
األمیة الجدیدة في عالم الیوم وما یتركھ من آثار سلبیة على كل مفاصل الحیاة، وحین تتأمل الصور 
والمشاھد تقول لم یعد للعلماء واالوفیاء واالصفیاء واالنقیاء والوطنیین مكانا بین الفاسدین والمفسدین 

أكثر تصعق لحجم الكذب والتدلیس والنفاق وتقول في نفسك ماذا أنتج وبائعي الكالم، وحین تتعمق 
  الربیع العربي في الزمن الجدید؟

  
وحین تقرأ سنویا عن معدالت األمیة في العالم اجمع، تجد العالم یكافح لتقلیل الفجوة بین األفراد  

زمن التقانة  والرغبة الجامحة لدى الجمیع لتقلیص نسب األمیة، وھو امر مشروع وضروري في
الحدیثة ووسائلھا الجدیدة. غیر ان انخفاض نسبة األمیة في العالم العربي شعاٌر یحتاج الى اجابات 

  حقیقیة للمآالت التي وصلنا الیھا، ولألسف تتفشى األمیة بین المتعلمین والنخب السیاسیة!؟
  
ارجاء الوطن العربي ومن یتابع الحوارات والنقاشات وبعض المناظرات والمحاضرات في مختلف  

لماذا تنتشر األمیة الجدیدة في المجتمعات العربیة؟ وما تعریفھا، وماذا  :یتسلل الى داخلھ سؤال كبیر
ُطریة ھي المسؤولة؟ ھل الجامعات ھي السبب؟   أعددنا لمواجھتھا؟ ھل النظم التربویة العربیة والق

  
شكلة؟ أسئلة ال تعد وال تحصى ونحن في ھل التخلف الذي یضرب الجذور الثقافیة والفكریة ھو الم 

لب السؤال األمیة الجدیدة؛ ھل ھي أمیة الحضارة، ام أمیة المدنیة، أم أمیة التطرف الدیني، ام أمیة 
المتعلمین، ام أمیة التكنولوجیا، أمیة ماذا اذن؟ ان المتابع لألوضاع السائدة في الوطن العربي یدرك 

نا الدمار لكل شيء حتى تحولت بعض الدول العربیة الى دول فاشلة، اننا دمرنا بیوتنا بأیدینا، وجلب
وحین تدقق بعمق تجد ان النخب السیاسیة والفكریة ال تقرأ الواقع بجدیة؛ وإنما تبحث عن المغانم التي 
وصلت بتلك الدول الى الضیاع، وصار التندر على احوال العالم العربي في العالم كلھ أمرا مستھجنا 

  وغریبا. 
  

االمیة الجدیدة تضرب كل شيء، تضرب النظم التعلیمیة في المدرسة والجامعة، وتؤكد غیاب النخب 
الفكریة والثقافیة عن الحراك المجتمعي، فضال عن بروز طبقة ھالمیة ال تعرف غیر الواسطة في 
كل شيء. األمیة الجدیدة تضرب العقل، وتعمل على امحائھ وسرقتھ الى المجھول، إضافة الى 
سیطرة التیارات الرادیكالیة والمتطرفة على المشھد حتى غدت المنطقة في مھب الریح، وصار 

األمیة الجدیدة عالم جاھل یحشد الجغرافیا وكل ألوان الوساطات في سبیل منصب ال  .الحلیم حیرانا
اب یغني وال یسمن من جوع، ومسؤول كسر القالب خلفھ واعتقد انھ لم یخلق مثلھ في البالد، ومص

  بداء االعالم ویظن أنھ الوحید في ساحة العمیان؟
  
وھل األمیة الجدیدة مسؤول ال یقرأ وال یعرف متى قرأ آخر كتاب؟! وإذا قرأ تجده یحفظ عنوان  

ُراء الذین یقرأون العناوین وال یعرفون  كتاب طیّار ال یدري ما فیھ! حتى الصحف فأنت أمام أمیة الق
َھ، وتجدھم یناقشو األمیة الجدیدة تفتح شھیة الجھلة على تسیّد  !ن بأشیاء غیر صحیحة؟ماذا َخلف

األمكنة كلھا دون استثناء، وتتحدث بألسنتھم كخبراء وعلماء، وحین تسمعھم تشعر باإلحباط، انت 
اآلن في عالم غریب، ینام فیھ الحلیم حیرانا، تسمع وتقرأ وتجد نفسك في متاھات ال حد لھا، وتقول 

  8الرأي ص:
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الفھیم الوحید في عالم ال تعرف فیھ رأسك من قدمك من كثرة التحدیات  في نفسك ھل انت
  والمشكالت؟ وأمام كل ھذا الواقع الجدید، كیف السبیل للخروج من المأزق؟ 

  
ھل بمزید من مكافحة االمیة؟ أم بعودة جادة الى العقل الذي استنام وشبع نوما؟ ام بماذا؟ نعم تحتاج 

ة تتجاوز فكر المستحیل الى العمل لیل نھار للتخلص من تحدیاتھا وعلى ھذه األمة كلھا الى وقفة جاد
رأسھا ھذه االمیة التي تضرب أنانیة عقول النخب السیاسیة والفكریة، حیث بات االمر صادما امام 
عالم یتندر على كل ما ھو عربي العقل أم األمیة.. من ینتصر؟! في ھذا الزمن الجدید، فماذا نفعل 

م ویتغیر، وامتنا مكانك قف! ھل نستمر في اجتراع األزمات والتحدیات، ام نعود الى والعالم یتقد
 !العقل ألخذ زمام المبادرة من جدید
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 اعالنات

 10/الدستور ص:12/الغد ص:9الرأي ص:
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  الرابیة –عاصم عادل محمد الخطیب  -
  
  السلط –نوال عبدالرؤوف خیر  -
  
  دابوق –فاتنھ وحید زید الكیالني  -
  
  والسر –أدیب اسكندر طریف الشاعر  -
  
  بعد عودة األھل –طانیوس جورج النمس  -
  
  الصویفیة –ماري جمیل جورجي عوض  -
  
  اربد –حسن حسین مصطفى العنطھ العبویني  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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دعت لجنة متابعة قضایا ومطالب المھندسین العاملین بوزارة التربیة والتعلیم إلى وقفة احتجاجیة أمام 
عاء المقبل، رفضا لالتفاق الذي جرى بین نقابة المھندسین والوزارة، والذي مجمع النقابات ظھر االرب

  تمخض عن قرار النقابة بوقف اضراب اعضائھا العاملین بـ"التربیة".
  

الحالي احتفال "عید البشارة" بنسختھ الوطنیة، والذي  27رئیس الوزراء د. عمر الرزاز یرعى یوم 
والمركز الكاثولیكي للدراسات واإلعالم في المركز الثقافي  ینظمھ مجلس رؤساء الكنائس في األردن

  الملكي. االحتفال بعید البشارة یتم أردنیا للمرة الثانیة وذلك تعمیقا لقیم االخاء والعیش المشترك.
  

اقام النائب خمیس عطیة الخمیس الماضي مأدبة عشاء على شرف وزیر اإلعالم الیمني معمر بن 
وزیرة الدولة لشؤون اإلعالم جمانة غنیمات وعدد من الشخصیات  مطھر االریاني، حضرتھا

السیاسیة والنیابیة واإلعالمیة. العشاء الذي اقیم في دارة الحاج حسین عطیة، تناولت نقاشاتھ االزمة 
الیمنیة وتطوراتھا وآفاق حلولھا. وكان االریاني عقد مؤتمرا صحفیا بعمان األسبوع الماضي، تناول 

  بالیمن والمفاوضات مع جماعة الحوثي.فیھ األوضاع 
  

وزارة الخارجیة حرصت على التمسك بموقفھا وسیاستھا في عدم نشر اسماء الشھداء األردنیین 
االربعة الذین استشھدوا بالمذبحة اإلرھابیة بمسجدین في نیوزلندا، مع االكتفاء بالتواصل مباشرة مع 

فع باتجاه نشر أسماء الشھداء إال ان الوزارة تمسكت أھالي الشھداء. رغم أن الضغط اإلعالمي كان ید
 بسیاستھا، التي حظیت باالشادة على ھذا الصعید.

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


