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 الصفحة

   أخبار الجامعة          

الستقطاب ) األردنیة(في ) مركز اللغات (حمالت دعائیة منظمة یطلقھا 
  طلبة جدد

4  

  6  ینظم یوما مفتوحا للرعایة الصحیة" حمدي منكو

  7  حول المخدرات بین التأثیر والعالج" األردنیة"الطنطاوي یعرض لطلبة 

احتفاء بالیوم " سوق عكاظ"بعنوان" نیةاألرد"عرض مسرحي في 
  العالمي للشعر

9  

  10  )األردنیة(وفد من السفارة األمریكیة یزور الزاویة األمریكیة في 

  12  افتتاح الحدیقة النباتیة في محطة البحوث الزراعیة

  13  في المركز الثقافي اإلسالمي" صناعة النجاح: ورشة تدریبیة بعنوان 

في ) AAAS(تشارك في مؤتمر " األردنیة"أكادیمیة من صیدلة 
  الوالیات المتحدة
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" األردنیة"یطلع على منجز تمریض  ACENوفد االعتمادیة الدولیة 
  األكادیمي والعملي
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  18  أردینة العقبة تحتفل باالسبوع العالمي للفرانكفونیة

  19  یزور البنك اإلسالمي" أردنیة العقبة"وفد طالبي من 

  20  تنتخب اتحادھا الطالبي الخمیس» األردنیة«

الطبري المؤرخ والكتابة التاریخیة في "غیداء كاتبي تصدر كتاب 
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المجالي یدعو المؤسسات التعلیمیة لالبتعاد عن التسلط بالعملیة 
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  30  تاة تفوز برئاسة اتحاد طلبة جامعةبراءة الفروخ أول ف

لصحفي محتویات التقریر ا
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  الستقطاب طلبة جدد ) األردنیة(في ) مركز اللغات (حمالت دعائیة منظمة یطلقھا 
  

   
  

اإلقبال الذي  - فادیة العتیبي
یشھده مركز اللغات في 
الجامعة األردنیة من قبل 
الطلبة الراغبین للدراسة 

الصدفة، بل  فیھ لم یكن ولید
جاء نتیجة للبرامج والخطط 
المتمیزة التي یطرحھا، 
والخدمات والتسھیالت 

  .النوعیة التي یوفرھا
  

وھا ھي منظومة الخطط 
تثمر بنتائجھا اإلیجابیة مع 
ازدیاد أعداد الطلبة 

المسجلین في كل فصل دراسي، بحسب مدیر المركز الدكتور زیاد قوقزة الذي قال في تصریح لھ إن 
جنسیة ) 31(طالب وطالبة موزعین على ) 300(د الطلبة الملتحقین في المركز ھذا الفصل بلغ عد

مختلفة، مؤكدا احتمالیة تزاید العدد في السنوات المقبلة للسمعة الطیبة التي یتمتع بھا المركز، 
  .وللحمالت الدعائیة المستمر في تطبیقھا

   
المركز احتفاء بطلبتھ األجانب الجدد الملتحقین وأضاف قوقزة خالل حفل االستقبال الذي نظمھ  

ببرنامج اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا بحضور رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة، أنھ وتماشیا 
مع ثقافة االنفتاح والعولمة في عصرنا ھذا، یعمل المركز جاھدا ومن خالل حمالت دعائیة منظمة 

ووزارة الخارجیة األردنیة لمخاطبة الملحقیین الثقافیین   على التواصل مع السفارات األجنبیة
للمساھمة في الحملة الترویجیة للمركز والتي أفضت إلى نتائج متمیزة في ظل الظروف السیاسیة 

  .الصعبة التي تعیشھا المنطقة وألقت بظاللھا بشكل واضح على الحركة السیاحیة
   

سة في مركز اللغات في الجامعة یندرج في إطار السیاحة ولفت قوقزة أن التحاق الطلبة األجانب للدرا
التعلیمیة والتي لم یتأثر بھا المركز إال إیجابا نظرا الزدیاد أعداد الطلبة المسجلین الذي بلغ ھذا 

  .طالب وطالبة وھو إن صح القول فھو إنجاز عظیم یضاف لرصید المركز) 300(الفصل 
   

التي یقوم بھا المركز أكد قوقزة أنھ بفضل الجھود المبذولة،  وفي معرض حدیثھ عن الحملة الترویجیة
تم بث خدمة التسجیل االلكتروني للطلبة، وھو بصدد إطالق خدمة الدفع االلكتروني تسھیال على 
الطلبة، كما یقوم المركز على توفیر حزمة خدمات كاملة وتغطیة النقص الحاصل فیھا، كخدمة 

، وخدمة توفیر السكن المالئم لھم، مشیرا إلى إن جمیع المنشورات استقبال الطلبة من وإلى المطار

 أخبار الجامعة

  2/4/2017                          األحد                                                             أخبار األردنیة -المدینة نیوز   
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الترویجیة للحملة تم نشرھا بصفة الكترونیة على موقع الجامعة ما أسھم في تقدم ترتیب المركز في 
  ).جوجل(األردن على محركات البحث وتحدیدا محرك 

   
من اتفاقیات التعاون مع  وكشف قوقزة خالل حدیثھ عن أن المركز وضمن مسار خططھ یبرم عدد

الجامعات والمؤسسات العالمیة منھا الجامعات التركیة والدانماركیة، كما یتم العمل حالیا على توقیع 
  .اتفاقیات مع المعھد األمني في جامعة شیكاغو األمریكیة الستقبال طلبة للدراسة في المركز

   
   

نواب رئیس الجامعة، وجمع من أعضاء من الجدیر ذكره أن حفل االستقبال الذي حضره عدد من 
الھیئة التدریسیة وممثلین عن الجھات الدبلوماسیة، ویعكف المركز على اقامتھ بشكل دوري یأتي 

  .انسجاما مع فلسفتھ في االنفتاح على اآلخر وتبادل الثقافات المختلفة وبناء التشاركیة
    
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  یوما مفتوحا للرعایة الصحیة ینظم" حمدي منكو
  
  
  

ضمن  - زكریا الغول  
احتفالت الجامعة األردنیة 
بذكرى معركة الكرامة نظم 
مركز حمدي منكو للبحوث 
العلمیة الیوم یوما مفتوحا 
للرعایة الصحیة بالتعاون 
مع مستشفى الجامعة وكلیتي 

  .كلیة الصیدلة و الزراعة
  

وتضمنت الفعالیات حملة 
ع بالدم كرمز واسعة للتبر

من رموز التضحیة واالباء 
الى جانب تقدیم التوعیة الصیدالنیة وقیاس سكر وضغط الدم وزمرة الدم وقیاس الوزن ومعامل 

  .  السمنة باإلضافة الى  تقدیم االستشارات الصحیة المتعلقة  بالتغذیة و السمنة
   
   

رع العقبة الدكتور موسى اللوزي نائب رئیس الجامعة لشؤون المراكز و خدمة المجتمع و رئیس ف
  .أكد على القیمة المجتمعیة والتوعویة لالنشطة الموازیة التي ینظمھا المركز

   
   

وثمن اللوزي العمل المشترك والتنسیق فیما بین المركز كلیات الجامعة والذي یعكس الصورة 
  .المشرقة لمؤسسات الجامعة المختلفة

   
   

ر البستنجي أھمیة ھذه النشاطات لترسیخ مبدأ االنتماء للوطن بالتبرع وأكد مدیر المركز الدكتور  یاس
  . بالدم و تنمیة قیم المساعدة وفتح المجال لتعزیز النشاطات الالمنھجیة و خدمة المجتمع

   
   

واشار البستنجي الى رؤیة المركز في تعزیز الخدمات التي یقدمھا على ارض الواقع و تعزیز التبادل 
  .الجامعة المختلفة لحضور ھذه الفعالیات ما بین كلیات 

    
  
  
  

  2/4/2017                                 األحد                                                                         أخبار األردنیة 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  حول المخدرات بین التأثیر والعالج" األردنیة"الطنطاوي یعرض لطلبة 
  
  
  
  

نظم مركز التنمیة  - زكریا الغول 
والتواصل مع المجتمع المحلي في 
الجامعة االردنیة الیوم محاضرة 

  .حول المخدرات بین التأثیر والعالج
   

قسم التوعیة وعرض رئیس 
والتثقیف في إدارة مكافحة 
المخدرات الرائد أنس الطنطاوي 
لمفھوم المخدرات وانواعھا واشكالھا 
وحجم اخطار المخدرات بشتى 
انواعھا وصنوفھا، مبینا العدید من 
العالمات الدالة على التعاطي وكیفیة 
التصرف السلیم في حال وجود شبھة 

  .تعاطي بین افراد االسرة
   
   

كل مادة خام او مصنعة تحوي عناصر مھدئة أو منبھة أو " ف الطنطاوي  المخدرات على انھا وعرّ 
مھلوسة وفي حال تم استخدامھا لغیر األغراض الطبیة فإنھا تؤثر على الجھاز العصبي المركزي 

األفیون والھیروین : ، ومن امثلتھا "لإلنسان وتجعل المتعاطي یعیش حالة من الوھم والخیال 
  .الجوكر"اریجوانا والحشیش الصناعي والم

   
   

ملیون حبة مخدر  82ولفت الى ان ادارة المكافحة ضبطت خالل العام الماضي ضبطت ما مجموعھ 
  .اضافة الى كمیات كبیرة من مادة الحشیش

   
   

وبین النقیب طنطاوي في محاضرتھ أن مشكلة المخدرات من أخطر المشاكل التي تستھدف فئات 
ً، یتحمل الجمیع  الشباب،  لما لھا من آثار شنیعة على الفرد واألسرة والمجتمع، باعتبارھا آفة وخطرا

مسؤولیة مكافحتھا والحد من انتشارھا، موضحا ضرورة تعاون الجمیع في مواجھتھا، والتصدي لھا، 
  وآلثارھا المدمرة على اإلنسانیة والمجتمع بشكل عام

   
   

  2/4/2017        األحد                                                                                                أخبار األردنیة   
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قتصادي للمدمن، واألمن االجتماعي والصحي، ولتأثیرھا وأوضح أنھا تطال الوضع األخالقي واال
المباشر على عقل اإلنسان، فھي تفسد المزاج والتفكیر، وتحدث الضیاع، والعدوانیة، والفساد، 
وتسلب إرادة الفرد وقدراتھ البدنیة والنفسیة، وتحولھ من عضو صالح في المجتمع، إلى شخصیة غیر 

ینتابھا القلق واالضطراب، فیھمل شؤون حیاتھ وواجباتھ، ویصبح سویة، تعیش حیاة نفسیة مھزومة، 
ً لتوازنھ العقلي والحسي، ال ھدف لھ وال اھتمام سوى إشباع شھواتھ   .فاقدا

   
   

وقال الطنطاوي إن لألسرة دور كبیر ة في حمایة األبناء من اإلدمان من خالل غرس القیم 
ة المصروف دون مبرر، وخلق جو من الثقة والسلوكیات الحسنة في عقول األبناء وتجنب زیاد

والصراحة مع األبناء، والتمسك بالقیم األخالقیة والدینیة، والعمل على ملء أوقات الفراغ بالنشاطات 
  .االجتماعیة والثقافیة

   
   

وأكد الطنطاوي أن من یطلب العالج ال یتعرض ألیة مساءلة قانونیة او اي عقوبة او قید امني، مشددا 
  .الغایة ھي الحد من انتشارھا ومعالجة المدمنینعلى ان 

   
   

من جانبھا طرحت الممرضة القانونیة في مركز الوطني لعالج المدمنین العدید من االرشادات حول 
الحمایة والوقایة من خطر المخدرات وكیفیة العالج ومراحلة مؤكدة أن العالج مجانا وویعامل بسریھ 

  .تامة كل من یطلب العالج
   
   
اشتمل اللقاء التوعوي على عرض للمواد المخدرة وأنواعھا، ومخاطرھا، كما شمل توزیع نشرات و

  .التوعیة والصور المختلفة، بھدف خلق وعي أكبر ضد ھذه اآلفة ومخاطرھا
   
   

من جانبھا أكدت مدیرة مركز التنمیة والتواصل مع المجتمع المحلي في الجامعة االردنیة الدكتورة 
الجامعة تحرص على الجسم الطالبي من خالل تقدیم ھذه البرامج التوعویة، لصقل  رانیا جبر أن

شخصیة الطالب ورفع سویتھا باعتبار الطلبة قادة المجتمع، وفرسان التغییر، الذین سیقودون عجلة 
  .التقدم واالزدھار في الوطن

   
   

عرض مخاطر  وقالت أن الھدف من تنظیم المحاضرة تحصین الشباب من خطر المخدرات و
اإلدمان، لتعمیم ثقافة المكافحة بین الطلبة، وتوظیف طاقات الطلبة والشباب فیما یعود علیھم بالنفع 

  .وعلى مجتمعھم بالصالح العام
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "دنیةاألر"
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  احتفاء بالیوم العالمي للشعر" سوق عكاظ"بعنوان" األردنیة"عرض مسرحي في 
  
  

 - سناء الصمادي 
أقامت كلیة اآلداب 

شؤون الطلبة  وعمادة
في الجامعة األردنیة 
الیوم مسرحیة بعنوان 

" سوق عكاظ"
بمناسبة االحتفاء 
بالیوم العالمي للشعر 
أداھا مجموعة من 
طلبة لجنة الوافدین في 

الصین، (الكلیة من 
تركیا، روسیا، 

  ).قرغستان، كازخستان، والسنغال
  

ان العرض المسرحي الذي قدمھ  وقالت مشرفة وكاتبة النص المسرحي الدكتورة الرا شفاقوج 
الطلبة ھدف الى التأكید على اھمیة الشعر الذي یمثل جوانب الحیاة واألنشطة التي كان یشھدھا سوق 
ً وتقدم باللغة العربیة الفصحى، إضافة تسلیط الضوء على الشعر العربي الفصیح  عكاظ قدیما

 ً   .التي بنیت علیھا شھرة السوق» المعلقات«خصوصا
  

لعرض المسرحي الذي اخرجھ حمزة المومني وحضره اعضاء الھیئة التدریسیة في قسم وتضمن ا
  .اللغة العربیة وآدابھا، وحشد كبیر من الطلبة قراءات شعریة لشعراء عرب من العصر الجاھلي

  
وحملت المالبس التي ارتداھا المؤدون النموذج الواقعي لتلك الحقبة، واستطاع الطلبة وھم من 

فة وغیر ناطقین للغة العربیة من حمل رسالة اللغة العربیة وتقدیم لوحة شعریة جنسیات مختل
  .باصواتھم واحساسھم لھذا الموروث

  
  .وفي ختام العرض كرم النادي االردني الثقافي الطلبة لتشجیعھم القیام بمزید من ھذه االعمال
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  )األردنیة( وفد من السفارة األمریكیة یزور الزاویة األمریكیة في
  
  
زار وفد من  -فادیة العتیبي 

السفارة األمریكیة ترأسھ 
مسؤولة العالقات العامة 
راجني جوبتا كلیة اللغات 
األجنبیة في الجامعة 
األردنیة بھدف اإلطالع 
على تجربة الزاویة 
األمریكیة التابعة للكلیة 
والموطنة في مركز 
اللغات،  وبحث آلیة 
 تطویرھا واالستفادة من
المصادر التعلیمیة التي 
تحویھا ما ینعكس إیجابا 

  .على الكلیة والجامعة
   

واستمع الوفد في بدایة اللقاء الذي ترأسھ نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد 
مجدوبة وحضور عمید الكلیة الدكتور محمود الشرعة والدكتورة دینا سلمان، للمحة موجزة حول 

زاویة األمریكیة، والھدف من إقامتھا وأوجھ استخداماتھا المتمثلة في  إقامة الندوات نشأة ال
والمحاضرات العلمیة والثقافیة والمناسبات الوطنیة األمریكیة، وعرض أفالم تعلیمیة ووثائقیة، وسرد 

یرة قصص وتحلیل قراءات لعدد من المفكرین والباحثین في الشأن األمریكي، ما یسھم في إثراء مس
  .الكلیة العلمیة وتعزیز مھارات وقدرات الطلبة فیھا

   
   

وناقش الجانبان أھمیة تفعیل الزاویة والتوسع في أنشطتھا وبرامجھا، والوقوف على حاجتھا في سبیل 
توفیر الدعم الذي تحتاجھ من قبل السفارة األمریكیة من خالل توفیر المزید من المصادر والمعلومات 

  .یة بالمعرفة اإلنسانیة وتلبي حاجة الطلبة المتزایدة واالحتیاجات الغن
   
   

وخالل اللقاء أكد الدكتور مجدوبة أھمیة إنشاء الزاویة األمریكیة  والدور الذي تضطلع بھ في تنمیة 
مھارات الطلبة ولغتھم، وتوسیع آفاقھم ومداركھم، وما تعكسھ من إرث حضاري وثقافي عن الشعب 

الذي تولیھ السفارة في رفد الزاویة بمزید من المصادر في سبیل تطویر األمریكي، مقدرا الدعم 
  .منھجیة عملھا واالرتقاء بمستوى أدائھا

   
   

  2/4/2017                                          األحد                                   السوسنة - طلبة نیوز -أخبار األردنیة  
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وقال إنھ ال بد من االستفادة واالستعانة بما تزخر بھ الزاویة من محتویات تعلیمیة ومصادر علمیة 
جامعة األردنیة وتطبیقھا عملیا، ووسائل تواصل في تدریس الطلبة حزمة المتطلبات التي أقرتھا ال

وفق أسس العلمیة الحدیثة ما یسھم في تمكین الطلبة من التفاعل مع بعضھم البعض في مجتمع 
المعرفة الجامعي، وال سیما أن ھذه الحزمة تسعى إلى ترسیخ مفاھیم قبول اآلخر واحترام التعدد 

نتقال من مرحلة التعلیم إلى مرحلة التعلم واالختالف بین الطلبة داخل الحرم الجامعي، والسعي إلى اال
  .الفاعل

   
   

من جانبھ، أشاد الوفد بالخدمات التي تطرحھا الزاویة، مبدیا استعداد السفارة إلى تقدیم مزید من 
العون والمساعدة لتوفیر كل ما من شأنھ تفعیل دور الزاویة واالستفادة منھا في مجاالت جدیدة 

  .مختلفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  افتتاح الحدیقة النباتیة في محطة البحوث الزراعیة
  
  

افتتح رئیس الجامعة   -سناء الصمادي
األردنیة الدكتورعزمي محافظة 
الحدیقة النباتیة في محطة البحوث 

  .الزراعیة التابعة لكلیة الزراعة
  

والحدیقة التي بدأ تنفیذ العمل فیھا منذ 
دة البحث ثالث سنوات بدعم عما

العلمي في الجامعة وتصمیم الدكتور 
مالك العجلوني، وبتنفیذ برنامج تنسیق 
المواقع وإنتاج األزھار التابع لقسم 
البستنة والمحاصیل في الكلیة، جاءت 
لتدریب الطلبة على كیفیة انشاء 
المواقع ضمن اسس علمیة وقیاسیة 

  .ومكانیة فعالة
  

ونما و تضم الحدیقة النباتیة في جنباتھا مجموعة من البساتین د 36وتبلغ مساحة الحدیقة ما یقارب 
مثل الحمضیات و النخیل و الموز و الرمان و التوت و التین ، كما تضم مجموعة من الحدائق مثل 
حدیقة المستنقع المائي و المسطحات الخضراء و نباتات الزینة و النباتات الطبیة و الصباریة و 

  .تسلقات العصاریة و األسیجة والم
  

وتعد الحدیقة قاعدة أساسیة ومھمة للتدریس والتدریب والبحث العلمي على المستوى الوطني سواء 
  .للطلبة أو المختصین أو المجتمع المحلي

  
  .وحضر افتتاح الحدیقة نواب رئیس الجامعة وعمداء الكلیات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2/4/2017         األحد                                                                                                 أخبار األردنیة
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  في اإلسالميفي المركز الثقا" صناعة النجاح: ورشة تدریبیة بعنوان 
  
  

استضاف  - سناء الصمادي
المركز الثقافي االسالمي في 
الجامعة األردنیة مدیر مركز 
مكة تأھیل المعرفین باإلسالم 
في المملكة العربیة السعودیة 
والمتخصص في المجال 
الثقافي والتربوي والتدریبي 

  .الدكتور عبد هللا الزھراني
  

وتحدث الزھراني عن مقومات 
یة رغبة الفرد في النجاح واھم

ذلك، وأھمیة تحلیل الشخص 
لمدى النجاح الذي حققھ 
والمعیار الذي یقیسھ من خاللھ 

  .النجاح
  

التي نظمھا المركز نماذج لتعدد " صناعة النجاح"واستعرض للمشاركین في الورشة التدریبیة 
تربیة األبناء وغیرھا نجاحات الفرد في كافة المجاالت سواء في العمل أو الدراسة وقراءة القرآن أو 

  .من المجاالت
  

وبین الزھراني مرتكزات ومقومات النجاح ومھارات االتصال،  وقدم عرضا لقصص من الواقع 
توضح تسلسل الخطوات التي تؤدي للوصول الى النجاح والعقبات والتحدیات التي تعترض مسیرة 

  .النجاح
  

المركز الدكتور أحمد العوایشة والمشاركین وفي ختام الورشة دار حوار موسع بین الزھراني ومدیر 
  .حول كیفیة صناعة النجاح في كافة المجاالت وخاصة المجال االجتماعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2/4/2017األحد                                                                                                           أخبار األردنیة
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 "األردنیة"
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  في الوالیات المتحدة) AAAS(تشارك في مؤتمر " األردنیة"أكادیمیة من صیدلة 
  
  

شاركت   -ھبة الكاید  
الدكتورة نانسي ھاكوز 
من كلیة الصیدلة في 

امعة األردنیة في الج
مؤتمر المنظمة 
األمیركیة للتقدم في 

الذي )  AAAS(العلوم
عقد في بوسطن في 
الوالیات المتحدة 
األمریكیة مع مجموعة 
من العالمات المشاركات 

ثالث دوائر "بمشروع 
  ".للعالمات

  
ات حول ویھدف المشروع الذي شاركت فیھ ھاكوز إلى تأسیس برنامج للتوجیھ بین النساء األكادیمی

العالم من خالل خلق شبكات اجتماعیة تسھم في تقدم المرأة على المستوى المھني ودعمھا على 
المستوى الشخصي؛ األمر الذي یّمكن المرأة األكادیمیة العالمة من االرتقاء عن طریق التعاون 

  .وروح الزمالة
  

ً أن نسبة المرأة األكادیمیة " مشروع ثالث دوائر من العالمات"ویدرك  في المجاالت العلمیة قلیلة جدا
حول العالم، ورأت مؤسسة المشروع الدكتورة رنا الدجاني من الجامعة الھاشمیة أن البرنامج یتمثل 

الدائرة األولى في األردن : بدائرة من التوجیھ واالنشطة الداعمة والتي تشبك المجموعات الثالثة
  ).التجمع(والثالثة حول العالم ) ینالب(والدائرة الثانیة في الوطن العربي ) الضمن(
  

وشاركت ھاكوز یرافقھا عدد من العالمات من الدائرة األولى والثانیة في المؤتمر حیث قدمت 
الدكتورة رنا ورشة عمل عرضت فیھا التجربة األردنیة في التوجیھ، كما كان المؤتمر مناسبة 

یات المشاركات في المشروع مع زمیالتھن إلطالق الدائرة الثالثة من المشروع حیث تناقشت األكادیم
من العربیات في المھجر عن التحدیات التي تواجھھا األكادیمیة العربیة وسبل التعاون في مواجھة 

  .ھذه التحدیات من جھة وطرق الستدامة المشروع من جھة أخرى
  

تعمیق الوحدة  إن المؤتمر ساعد على التشبیك بین األكادیمیین وأكد قدرة العلم في"وقالت ھاكوز
، فیما وصفت الدكتورة سكینة القطاونة من جامعة الزیتونة المؤتمر بأنھ تجربة رائعة تعلمت "بیننا

فیھ مھارات مختلفة وأنھ تبین لھا من خاللھ أنھ یمكن لعالمات المھجر أن یساھمن في تحقیق أھداف 
بیة األمریكیة في فلسطین أن التنمیة المستدامة، وأكدت الدكتورة روال الشاعر من الجامعة العر

  .المؤتمر ذو قیمة عالیة حیث أتیحت لألكادیمیات فرصة التشارك في قصصھن

  2/4/2017األحد                                                                                                         أخبار األردنیة 
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والتقت األكادیمیات خالل مشاركتھن بسمو األمیرة سمیة الحسن التي كانت إحدى المتحدثات في 

لوم في الوطن المؤتمر عن الملتقى العربي للعلوم الذي شمل موضوعات تتعلق بالعدالة وتاریخ الع
  .العربي والریادة ومواضیع أخرى تھم األكادیمیات العربیات

  
عالمة  26وبحسب ما ذكرت مدیرة المشروع الدكتورة زینة الطباع فإن الدائرة األولى ضمت 

جامعة أردنیة خاصة وحكومیة، من تخصصات مختلفة كالصیدلة والزراعة  11أكادیمیة من 
جامعة في  17أكادیمیة من  20مریض، وشملت الدائرة الثانیة والكیمیاء والحاسوب والطب والت

  .عالمة 30الوطن العربي، فیما شارك في الدائرة الثالثة 
  

ولنشر تجربة المشروع، تم اطالق موقع إلكتروني یحتوي على األدوات الالزمة وقاعدة بیانات 
على كتابة األبحاث العلمیة  لألكادیمیات المشاركات، إضافة إلى أن القائمین على المشروع یعملون

للتأكد من أن البرنامج مبني على أسس البحث العلمي المحكمة؛ لمشاركة المجتمع األكادیمي التجربة 
والتعریف الصحیح ببرنامج التوجیھ الذي طرحھ المشروع، كما یعمل الفریق على كتابة توصیات 

تحقیق ھذه المھام، تم التعاون مع تفید صانعي السیاسات التربویة في مأسسة فكرة التوجیھ، ول
  .الدكتورة آمنة الرواشدة  والدكتور أیمن الرواشدة من جامعة الیرموك

  
 USAIDالجدیر بالذكر أن المشروع منحة من المؤسسة الوطنیة للعلوم والوكالة األمیركیة لإلنماء 

طیخي الذي ساھم في تقدیم وتحت مظلة الجمعیة األردنیة للبحث العلمي التي یترأسھا الدكتور أنور الب
  .الدعم للقائمات على المشروع في مراحلھ المختلفة

  
وعلى صعید متصل ألقت الدكتورة نانسي ھاكوز محاضرة بعد عودتھا عن المشروع وعن مشاركتھا 
بالمؤتمر، حضرھا أعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیة وتخللھا العدید من المداخالت والنقاشات التي 

  .اضرةأثرت المح
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األكادیمي " األردنیة"یطلع على منجز تمریض  ACENوفد االعتمادیة الدولیة 

  والعملي
  
  

ّع وفد من ھیئة  –ھبة الكاید  اطل
اعتماد كلیات التمریض الدولي 

Accreditation 
Commission for 
Education in Nursing 

(ACEN ( على االنجازات
لتمریض في التي حققتھا كلیة ا

الجامعة األردنیة خالل مسیرتھا 
األكادیمیة والعملیة، مثمنین 
سعیھا إلى تطویر سبل التعاون 
مع الجھات المختصة للنھوض 
بمھنة التمریض كما یجب لھا 

  .أن تكون
   
   

وأشاد الوفد خالل زیارتھ باھتمام الكلیة الملحوظ والدوري بالمجتمع المحلي وشرائح المجتمع 
فة، مبدیا رضاه بما لمسھ فیھا من مستوى متقدم بعد مسح شامل أجراه لھا لتحقیق األردني كا

  .االعتمادیة في برنامج البكالوریوس
   
   

وعبّر الوفد عن فخره بوجود كلیة تمریض عربیة بھذا المستوى في خططھا التطویریة وبرامجھا 
والخبرة األكادیمیة اللتین تتمتع بھما الدراسیة وسمعتھا الطیبة بین نظیراتھا بفضل اإلنسانیة العالیة 

ھیئتاھا التدریسیة واإلداریة واللتین انعكستا على طلبتھا الذین بدت بصماتھم واضحة في سوق العمل 
  .الخارجي ومستشفى الجامعة بعد تجرعھم المھنة من تلك الكلیة

  
   

في العطاء والتمیز  وتمنى رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة للكلیة مستقبال زاھرا ومستمرا
ودخول العالمیة قریبا من خالل االعتمادیة التي ستحققھا بإذن هللا في وقت وجیز؛ خاصة بعد 
استیفائھا المعاییر التي تتطلبھا االعتمادیة الدولیة في ستة أبعاد تتعلق بالبرنامج التعلیمي والطلبة 

  .وأعضاء الھیئة التدریسیة
   

الدكتورة منار النابلسي أن الكلیة في حصولھا على االعتمادیة ستكون من جانبھا أكدت عمیدة الكلیة 
أول كلیة أردنیة عربیة تحظى بھا بإذن هللا، مشیرة أنھا تستحق الحصول على االعتمادیة بعد ما 
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قطعتھ من أشواط متقدمة عبر مسیرتھا العلمیة وما حققتھ من إنجازات منفردة بین نظیراتھا على 
  .صعد مختلفة

  
    
اشتملت الزیارة التي تعد الثانیة لھیئة االعتماد بحسب ما أفادت بھ النابلسي على سلسلة من اللقاءات و

واالجتماعات مع الوفد بدأت بلقاء عمیدة الكلیة وطاقمھا من النواب والمساعدین ورؤساء األقسام 
فاوین والدكتور محمود والھیئة اإلداریة، تبعھا زیارة لرئیس الجامعة وكل من نوابھ الدكتور عمر الك

الخالیلة ومدیر مركز االعتماد وضمان الجودة الدكتور فالح السواعیر، وأخرى مع األمین العام 
للمجلس التمریضي األردني الدكتورة منتھى غرایبة، إضافة إلى جوالت مختلفة في مرافق الكلیة، 

  .ل والتسجیل ومستشفى الجامعةتبعھا زیارات إلى مكتبة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة ووحدة القبو
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  أردینة العقبة تحتفل باالسبوع العالمي للفرانكفونیة
  
  

اقامت كلیة - مھند المومني 
اللغات االجنبیة في الجامعة 
ً باالسبوع  االردنیة العقبة احتفاال
العالمي للفرانكفونیة برعایة 

یة المستشارة الثقافیة الفرنس
السیدة صوفي بل بحضور 
الدكتور رئیس الفرع  مساعد 
الرئیس االستاذ الدكتور طارق 
النجار وعمید كلیة اللغات 
االجنبیة الدكتوره نسرین ابو 
حنك ومسؤولة قسم اللغات في 
المعھد الثقافي الفرنسي امانویل 
فیشمان وعدد من اعضاء الھئة 

  .التدریسیة والطلبة
   

نجار على اھمیة اللغة الفرنسیة والتأكید على التنوع الثقافي واللغوي وزیادة واكد الدكتور طارق ال
  .الوعي بعدد من المفاھیم المھمھ

   
لألخوین ملص والتي تتناول  بطریقة ساخرة " الالجئان"وتخلل الحفل عرض مسرحیة بعنوان  

الثقافي بین بلدھم األم  المصاعب التي واجھھا االخوان في تعلم اللغة الفرنسیة في فرنسا واالختالف
  .وفرنسا

   
وبعد ذلك دار النقاش بین الطلبة والمستشارة الثقافیة والممثلین حیث أعرب الطلبة عن إعجابھم بالبعد 
اإلنساني للمسرحیة، وتقدموا بالشكر لكل من الجامعة والسفارة الفرنسیة على إتاحة الفرصة  للقیام 

  .  امعة بمثل ھذه النشاطات الالمنھجیة في الج
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  یزور البنك اإلسالمي" أردنیة العقبة"وفد طالبي من 
  
  

قسم المحاسبة على طبیعة / اطلع وفد طالبي من الجامعة األردنیة فرع العقبة كلیة اإلدارة والتمویل
عمل البنك اإلسالمي األردني، ودوره في دعم االقتصاد الوطني وتنمیة المجتمع المحلي، وآلیات 

ویل التي یقدمھا وفق أحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة وجھوده في تنمیة محافظة العقبة، وذلك التم
خالل زیارتھم فرع البنك اإلسالمي األردني في العقبة، وتم تقدیم شرح موسع قدمھ الدكتور محمد 

كادیمیة فھمي الجعبري رئیس دائرة التدقیق الداخلي في البنك اإلسالمي األردني، وذلك في قاعة أ
  .العقبة/ التدریب وتنمیة الموارد البشریة

وتأتي ھذه الزیارة العلمیة ضمن العدید من زیارات الوفود الطالبیة التي دأب البنك اإلسالمي 
ً من تحمل البنك مسؤولیاتھ  األردني على استقبالھا من الجامعات والمعاھد والمدارس انطالقا

تقدیم الثقافة المالیة للطالب، وتعریفھم بتجربة البنك الرائدة في االجتماعیة، بدعم المسیرة التعلیمیة و
العمل المصرفي اإلسالمي واالستفادة منھا، حیث وفر البنك فرصة التدریب لطالب المؤسسات 

طالبا من  17060التعلیمیة المختلفة على أعمال البنك، وقام البنك ومنذ تأسیسھ بتدریب نحو 
ة، كما أتاح لموظفي مصارف غیر أردنیة فرصة االطالع على أعمالھ المؤسسات التعلیمیة المختلف

  .من خالل تقدیم التدریب المصرفي اإلسالمي لھم في فروع ودوائر اإلدارة العامة للبنك
من جانبھ قدم كل من عمید كلیة اإلدارة والتمویل في الجامعة األردنیة فرع العقبة الدكتور رائد بني 

سبة في الجامعة الدكتورة رانیا العمري، وأعضاء الھیئة التدریسیة المرافقین یاسین ورئیسة قسم المحا
للوفد الطالبي الشكر إلدارة البنك اإلسالمي األردني على تعاونھا المستمر مع الجامعة األردنیة المقر 

ظري الرئیس وفرع العقبة ودعم مسیرتھا األكادیمیة، وإطفاء الطابع التطبیقي العملي الى الجانب الن
لطالب أقسام كلیة اإلدارة والتمویل ومنھا قسم المحاسبة من خالل استضافتھم الطلبة، وإتاحة الفرصة 

  .لھم للتعرف على طبیعة عمل البنك اإلسالمي األردني
وقد تم توزیع نشرات إعالمیة عن طبیعة عمل البنك اإلسالمي األردني، وتم الرد على استفسارات 

  .سعادتھم إلطالعھم عن قرب على طبیعة العمل المصرفي اإلسالميالطلبة الذین أعربوا عن 
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  تنتخب اتحادھا الطالبي الخمیس» األردنیة«
  

توقعت مصادر مراقبة ان تشھد عملیة الترشیح النتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة االردنیة، التي 
  .ى القوائمستجري الخمیس المقبل، انسحابات للمترشحین على مستو

  
مقاعد، وقسم الموسیقى في ) 4(كلیة الصیدلة » في حین حسم تمثیل كلیات واقسام بالتزكیة، شملت

كلیة الفنون وقسم الفلسفة في كلیة االداب، بحسب عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد الراوجفة الذي 
 29وى االقسام بلغ ان اجمالي عدد المنسحبین من الترشح على مست» الرأي«اوضح في تصریح الى 

مترشحا وعلى القوائم النسبیة المغلقة على مستوى الكلیات قائمتین وعلى القوائم على مستوى القائمة 
  .النسبیة المغلقة للجامعة قائمة واحدة

  
وبین انھ حتى نھایة یوم الخمیس بلغ اجمالي المترشحین على مستوى القوائم النسبیة المغلقة بشقیھا 

طالبا، بینما كانوا قبل ) 549(، باالضافة الى المترشحین على مستوى االفراد )عةالكلیات والجام(
على ) 15(على مستوى االقسام و) 87(مقعد، منھا ) 102(طالبا، یتنافسون على ) 559(االنسحابات 

  .مستوى الكلیات
  

االتحاد من وقال الدكتور الرواجفة ان اجمالي عدد الطلبة الذین یحق لھم االقتراع في انتخابات 
  .طالبا وطالبة من مختلف الكلیات) 41020(مختلف السنوات الدراسیة 

  
إال ان مصادر جامعیة اوضحت ان انسحابات ستشھدھا عملیة الترشح خالل االسبوع الحالي، إذ ان 

  .اخر موعد لالنسحاب یوم االربعاء المقبل
  

وائم مرشحة للتنافس على القوائم وفي تفاصیل الترشیحات اوضح الدكتور الرواجفة ان ھنالك ست ق
، وان مجموع )15-9(النسبیة المغلقة على مستوى الجامعة ویتراوح عدد المترشحین فیھا بین 

) 9(طالبا، اذ منھا یبلغ عدد المترشحین ) 70(المترشحین ضمن ھذه القوائم بشكل اجمالي یبلغ 
االعلى لعدد المترشحین في مترشحا الحد ) 15(مترشحین وھو الحد االدنى المطلوب وبعضھا 

  .القائمة، بحسب تعلیمات واسس االنتخابات
  

اما القوائم المترشحة على مستوى الكلیات، ففي كلیة الطب والمخصص لھا اربعة مقاعد ھنالك اربع 
 3طالبا، اما كلیة طب االسنان المخصصة لھا ) 16(قوائم نسبیة مغلقة وباجمالي عدد مترشحین 

  .مترشحین 3مرتشحین في كل منھا ) 6(ان بواقع مقاعد ھنالك قائمت
  

) 9(قوائم تتنافس على تلك المقاعد بواقع ) 3(مقاعد ھنالك ) 3(اما كلیة التمریض المخصص لھا 
( مقاعد یتنافس علیھا اربع قوائم بإجمالي عدد مترشحین) 3(طالب، اما كلیة الحقوق المخصصة لھا 

مقاعد یتنافس علیھا اربع قوائمة بإجمالي عدد طلبة ) 3(ھا طالبا، اما كلیة التمریض المخصص ل) 12
مقاعد ) 3(اما كلیة االمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة المخصص لھا . طالبا) 12(

  .طالبا) 12(مقاعد بجمالي عدد المترشحین ) 4(یتنافس علیھا 
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النسبیة المغلقة تسعة مرشحین والحد االعلى وتشترط التعلیمات واالسس ان یكون الحد االدنى للقائمة 

  .خمسة عشر مرشحا ومن طلبة ست كلیات على االقل
  

و بحسب تعلیمات اتحاد الطلبة، ستكون على مستویین، االول على مستوى الدائرة االنتخابیة، التي 
ت بعدد ، بحیث یكون لكل طالب اصوا»كل قسم اكادیمي وكل كلیة ال یوجد فیھا اقسام« تعرف بأنھا 
  .مقاعد الدائرة

  
مقعدا، بحیث تجري على اساس القائمة ) 15(اما المستوى الثاني، سیكون على مستوى الجامعة بعدد 

مرشحین حدا ادنى من طلبة ست كلیات على االقل، ) 9(النسبیة المغلقة، بحیث تتشكل كل قائمة من 
  .ویكون لكل من اعضاء الھیئة العامة صوت واحد الحدى القوائم

  
وبدات عملیة الدعایة االنتخابیة الخمیس الماضي، وتستمر حتى نھایة یوم االربعاء المقبل، إذ بحسب 

  .الدكتور الرواجفة لم تسجل اي مخالفة حتى نھایة دوام یوم الخمیس الماضي
  

وتضمنت التعلیمات الیات حساب المقاعد المخصصة لكل قائمة، بحیث تستبعد كل قائمة حصلت على 
من مجموع عدد المقترعین لجمیع القوائم، في حین تحصل القائمة المؤھلة على نسبة %) 5(أقل من 

من المقاعد تساوى نسبة االصوات التي حصلت علیھا من مجموع عدد المقترعین للقوائم المؤھلة، 
  .وبحسب ترتیب اسماء المرشحین فیھا

  
ى القوائم المؤھلة، التي حصلت على وحول كیفیة احتساب الكسور، یتم توزیع ما تبقى من المقاعد عل

أعلى الكسور تنازلیا، وفي حال تساوي الكسور في أكثر من قائمة بعد توزیع المقاعد تجري اللجنة 
  .العلیا القرعة بینھا الختیار القائمة الفائزة

  
، إذ وبحسب التعلیمات، یتكون مجلس اتحاد الطلبة من ممثلي الدوائر وممثلي القوائم النسبیة المغلقة

أعتبرت ان كل كلیة ال تحتوي على اقساما اكادیمیة وتمنح درجة البكالوریس دائرة انتخابیة واحدة، 
اعضاء، ویعد كل قسم اكادیمي یمنح درجة ) 3(وفي ھذه الحالة یجب ان ال یقل تمثیلھا عن 

  .البكالوریس دائرة انتخابیة واحدة ال یقل تمثیلھا عن عضو واحد
  

طالب ) 600(لجلون في كل دائرة انتخابیة ممثلیھم في المجلس، بحیث یُمثل كل وینتخب الطلبة المس
طالب بتمثیلھ بعضو ) 300(في الدائرة االنتخابیة بعضو واحد، ویقرب كل ما یساوي او یزید عن 

اخر، في حین ینتخب طلبة الدراسات العلیا ومن في حكمھم في الدوائر االنتخابیة الخاصة باقسام 
صص الذي یدرسون، فیما تحدد اللجنة العلیا لالنتخابات الدوائر االنتخابیة التي ینتخب وكلیات التخ

  .فیھا طلبة المركز التي تمنح الدرجات العلمیة الخاصة بھا
  

اما االقسام التي تمنح الدرجات العلمیة العلیا فقط، تضم الى اصغر قسم في الكلیة من حیث عدد 
  .الطلبة
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  "الطبري المؤرخ والكتابة التاریخیة في العصر العباسي"ر كتاب غیداء كاتبي تصد

  
  
  

صدر عن المؤسسة العربیة للدراسات 
الطبري "بیروت، كتاب بعنوان  -والنشر

المؤرخ والكتابة التاریخیة في العصر 
، للدكتورة غیداء عادل خزنة "العباسي

  .كاتبي
جاء الكتاب في ثالثة فصول، حیث تناول 

الطبري "لذي حمل عنوان الفصل األول ا
والكتابة التاریخیة في القرن الثالث 

، الطبري ومكانتھ العلمیة، البیئة "الھجري
العملیة لھ، والكتابة التاریخیة في القرن 

  .الثالث الھجري
بینما یتحدث الفصل الثاني الذي جاء بعنوان 

الطبري منھجھ ومصادره في الفترة "
عن المجاالت التي اھتم بھا الطبري في ھذه الفترة ومصادر ، "م787- 749/ھـ170- 132- العباسیة 

  .روایاتھ، ومنھجھ في عرض أحداث ھذه الفترة
المؤلفة رأت في مقدمة كتابھا أن التاریخ كخبرة بشریة طویلة، حظي دون غیره من العلوم والمعارف 

  .لعلم والوعيبعملیات من التفاعل واالنصھار الثقافي، كفلت لھ بالمحصلة نتاجا ھائال من ا
وبینت أننا نتجاھل العدید من المؤرخین األوائل الذین كان لھم الفضل واألسبقیة في حمایة ھذا الجھد 
البشري، المتشكل من األحداث والمعارف، من الضیاع أو التالشي، بل نجدھم نجحوا وبشكل مبدع 

عمال عقولھم وأذھانھم فیھ وملفت من جمیع قدر ھائل منھ، على جانب تمكن البعض منھم أحیانا من إ
 -محمد بن جریر الطبري"تحلیال ودراسة، وبرز في ھذا اإلطار احد أھم المؤخرین وھو 

  .، باعتباره الموسوعة الحضاریة األوسع للقرون الھجریة الثالثة"م922/ھـ310ت
واعتبرت كاتبي أن الطبري نجح في عملیة رصد جمیع مجاالت الحیاة السیاسیة واالقتصادیة 

االجتماعي على امتداد ھذه القرون، لتتكشف بفضل جھده جذور النھضة التي شھدتھا القرون و
الالحقة، كل ذلك عن طریق حفظھ العدید من الروایات التي یالحظ علیھا التنوع والتعدد حول الحدث 

مضامینھا الواحد أحیانا، لكنھ في الحقیقة تكرار لھ مغزاه ومعناه، فالروایة الواحدة جاءت لتحمل في 
إضافات وشروح تفتح آفاق القارئ وتنبھھ لتأثیرات وتداخالت جدیدة طرأت على الحدث فكان لھا 

  .قیمتھا على مساره من جھة، وعلى إطار النشاط اإلنساني وطبیعتھ من جھة أخرى
وحتى نفھم ھذه الموسوعة، بحسب المؤلفة، علینا ان نتعرف بدایة على منھج الطبري وتدقیق أسلوبھ 

لمتبع في إعدادھا، خصوصا ان دراستھ كمؤرخ، بشكل منفرد یعد ظاھرة تاریخیة لھا أبعادھا ا
ومیزاتھا، فاإلمعان فیھ ھو في الحقیقة قراءة تاریخیة متأنیة لمرحلة مھمة من تاریخ الحضارة 

أو  اإلسالمیة، مبینة أنھا وقفت عند جمیع حیثیات منھجھ سواء مصادر روایاتھ أو اإلسناد أو النقد
  .التأریخ لدیھ
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-م749/ھـ170-ھـ132"األولى من العام : وأوضحت كاتبي أنھا قامت بتقسیم الكتاب إلى مرحلتین
المرحلة "، ویعود ھذا التقسیم إلى "م914م787/ھـ 302- ھـ171"، والثانیة من العام "م786

المصادر كانت ، التي حظیت بتركیز واضح من الطبري، باالعتماد على عدد من الرواة أو "األولى
اغلب الروایات تأتي بإسنادھم، كما أن األخبار والروایات خالل ھذه المرحلة في أكثرھا جاءت 
بأسانید متصلة، ربما لبعد الفترة الزمانیة التي یعالجھا، والتي ارتكز فیھا الطبري على استقاء أخباره 

ي یبرز فیھا استخدام أسلوب عن طریق مطالعة العدید من المؤلفات والمصادر المكتوبة، تلك الت
االستناد من جھة، اضافة إلى وضوح تأثیر الطبري باتجاه المحدثین القائم على ضرورة إسناد 

  .األخبار، وربطھا بسلسلة متصلة من الرواة من جھة اخرى
 وأشارت المؤلفة إلى أن المرحلة الثانیة ظھرت فیھا میزة تعداد الرواة وعدم التركیز أو االعتماد على
راو معین دون غیره، باستثناء حالة واحدة تتمتع بھذه السمة ظھرت واضحة في رصد الطبري 

- م868/ھـ270- ھـ255"ألخطر حركة سیاسیة عاشتھا الدولة العباسیة، ھي حركة صاحب الزنج 
، حیث أورد تفاصیلھا عن طریق احد الكتاب ممن كان من أتباع صاحب الزنج، ثم تبدل بھ "م883

من رجال الدولة البارزین، وھو أبو الحسن محمد بن الحسن المعروف بشیملة الكاتب  الحال لیصبح
، وطبیعة أسلوب االعتماد على ھذا المصدر األساسي لھذه الحركة تحدیدا، یجب "م893/ھـ280ت"

التوقف عنده، وتفكیك مضامینھ بعنایة، باعتباره امرا یضعنا بوضوح أمام مفاصل ومحطات تاریخیة 
  .ھمة في ذھن الطبري المؤرخ، تعكس طریقة أسلوبھ في قراءة األحداث التي یعاصرھاوفكریة م

قلة عدد الروایات على الرغم من طول "وھناك سمة أخرى في تلك المرحلة، وھي كما قالت كاتبي 
الفترة الزمنیة، مما یشكف في الوقت نفسھ عن ركائز أساسیة في مصادر الدراسات اللغویة واألنساب 

التاسع المیالدي، ویتجلى في مصادر الطبري / خالل النصف الثاني من القرن الثالث الھجري والفقھ
عن ھذه الفترة، من خالل التطور الذي جرى في القرون التالیة، بداللة بقاء روایات الطبري المؤرخ 

زال حتى أساسا ومعینا ال ینضب في عملیة دراسة التاریخ طول القرون التي تلت حیاة الطبري، وما ت
الیوم اساس الدراسة التاریخیة، نظرا لشمول أخباره ودقتھا عن القرون الھجریة الثالث األولى، 
یضاف إلیھا الصورة العامة التي قدمھا عن العھود التاریخیة السابقة لإلسالم، والتي تجمع آراء معظم 

یتھ في اختیار المؤرخین وعموم المصادر التي وصلتنا، على أن دقة المؤرخ الطبري ومنھج
  .معلوماتھ، وھي دقة ال تضاھي او تجارى
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  ملیون دینار مستحقـات رسـوم متابعـة االعتـمــاد 21.4إعفاء الجامعات من 

  
  

ً و 21قرر مجلس الوزراء اعفاء الجامعات الحكومیة من مبلغ  - امان السائح ً و 468ملیونا  401الفا
متابعة اإلعتماد العام والخاص والمستحق على الجامعات لھیئة إعتماد دینار ، وذلك بدل رسوم 

عادل . مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا، وذلك بناء على تنسیبات وزیر التعلیم العالي د
الطویسي ووزیر المالیة ورئیس ھیئة االعتماد، وذلك بھدف التخفیف من األعباء المالیة الموجودة 

  .ھا بكل السبلعلى الجامعات ودعم
وكانت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي قد  طالبت الجامعات الحكومیة بتسدید المبلغ على دفعات 

ً منھ  2015 – 2008للفترة من عام  اال ان مجلس الوزراء قرر اعفاء الجامعات من ھذا المبلغ ایمانا
ً على عمل بدعم الجامعات الحكومیة التي تعاني من مدیونیة عالیة وكذلك كو ن ھذه الذمم ال تؤثر سلبا

  .ھیئة االعتماد وفي النھایة تذھب ھذه المبالغ إلى خزینة الدولة
الطویسي قرار مجلس الوزراء  إیجابیا وفاعال لما لھ من مردود ایجابي ودعم لموازنات . واعتبر د

قطاع التعلیم العالي الجامعات الحكومیة التي تعاني من عجز كبیر سیما وان ھذا القرار یشكل دعما ل
بشكل عام وللجامعات الحكومیة بشكل خاص مما یسھم ویساعد الجامعات في تحقیق أھدافھا 

  .وبرامجھا والذي ینعكس في النھایة على الطالب الذي یعتبر أساس ومحور العملیة التعلیمیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شؤون جامعیة ومحلیة
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  لى طاولة القمة العربیةاألردن یقّدم نموذجا إیجابیا لتطویر التعلیم ویضعھ ع

  
طالما استبق األردن الحدث، سیما إذا كان یصب في مصلحة المواطنین  - كتبت  نیفین عبدالھادي

لحة العامة، فكان دوما المبادر بالكثیر من الخطوات ویدفع باتجاه ما ھو ایجابي للمجتمع والمص
اإلیجابیة التي من شأنھا إحداث تغییرات جذریة في قطاعات مختلفة، وتحدیدا التنمویة والخدماتیة 

  .منھا
وفي خطوات عملیة جادة، حرص األردن منذ سنوات على تطویر التعلیم وتحدیدا فیما یتعلق 

ت المرحلة، تحدیدا العلمیة منھا، كونھا في حالة تطّور مستمر بالمناھج، وجعلھا تتناسب ومتطلبا
وتتطلب إعادة نظر باستمرار، وفي خطوة جادة بھذا الشأن تم أخیرا اإلعالن عن إعداد مشروع نظام 
المركز الوطني لتطویر المناھج، لیكون الطریق المیّسر والممھد لتطویر ھذا الجانب ومنحھ صفة 

ود المركز سیجعل من عملیة تطویر المناھج مسألة حتمیة ومستمرة سنویا، االستمراریة، ذلك أن وج
  . » الفزعة«تبتعد في نھجھا عن نظام 

وكعادة األردن كان النموذج اإلیجابي في ھذا المجال في اإلقلیم، حیث وضع على طاولة القمة 
ماضي، وضع تجربتھ في العربیة في دورتھا الثامنة والعشرین والتي أنھت أعمالھا نھایة األسبوع ال

ّم  امام  اھتمام القادة العرب بھذا الجانب، وحرصھم على إیالئھ االھتمام الكبیر، وإدراجھ على سل
أولویات الدول العربیة كافة، فكان أن أكد األردن أنھ قطعا شوطا في ھذا الجانب، وحقق الكثیر من 

  .الخطوات اإلیجابیة
ي الوطن العربي، كما انتصرت لقضایا أخرى عدیدة، وجعلتھ القمة العربیة التي انتصرت للتعلیم ف

أحد أبرز توصیاتھا، بقرار من قادة العالم العربي بأن التعلیم جانب مھم یجب االھتمام بھ، بشكل یتم 
من خاللھ تطویره وتحسین المناھج وأدواتھ، وصوال لبناء سلیم للقدرات البشریة لتكون قادرة على 

وبناء المجتمعات العربیة المستنیرة المنافسة، واضعة ھذا الجانب بمصاف مواكبة تطورات العصر 
  .قضایا المرحلة السیاسیة واالقتصادیة وجعل التعلیم أداة من أدوات تطویر المرحلة والنھوض بھا

االلتزام بدعوة بیان قمة « ) 11(وتحدیدا في محوره « بیان عّمان «وقد جددت القمة العربیة في 
والجھات المعنیة بالعملیة التعلیمیة في الدول العربیة وإحداث تطویر نوعي في  2014 الكویت للعام

مناھج التعلیم خصوًصا المناھج العلمیة لضمان أن یتمتع الخریجون بالمعرفة والمھارات العالیة التي 
وتحسین  تتیح لھم اإلسھام في دفع عملیة التنمیة، وتحقیق النھضة العربیة الشاملة، وتطویر التعلیم

مناھجھ وأدواتھ وآلیاتھ شرط لبناء القدرات البشریة المؤھلة القادرة على مواكبة تطورات العصر 
ھو نھج عربي أطلق منذ ثالث سنوات، لغایات تطّور » وبناء المجتمعات العربیة المستنیرة المنافسة

  .ا الشأناألمة، لیؤكد األردن خالل ھذه السنوات إصراره على تحقیق تقّدم ملموس بھذ
بیان «وضع األردن نموذجا ایجابیا، في خطواتھ الجادة لتطویر التعلیم، فیما یمكن التأكید ومن خالل 

أن تطویر التعلیم والمناھج إجماع عربي یتطلب المزید من العمل الجاد، والدقیق لتطبیق » عّمان
سلكھ األردن منذ سنین  توصیات اإلستراتیجیة الوطنیة للموراد البشریة من جانب، والمضي في درب

بضرورة الوصول لمنظومة تعلیمیة متطورة خالیة من أي تشوھات، ومناھج قادرة على صناعة جیل 
  .مثقف واعي یتمتع بشخصیة محّصنة بالعلم والفكر اإلیجابي، وقادرة على تقبل الرأي والرأي اآلخر

من حجم المسوؤلیة بھذا الشأن، في األردن، أنموذج عربي ممیّز في الشأن التعلیمي، وھذا حتما یزید 
ضرورة المضي بدرب التطویر، والتركیز على المناھج التي تتطلب تطویرا، وتحدیدا العلمیة منھا، 
التزاما بقرارات القادة العرب في قمتھم الثامنة والعشرین، إضافة لكون ھذا األمر بات حاجة 

  .ةوضرورة تتطلب عمال جادا للكثیر من االنجازات المنتظر
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  التصنیف الجامعي تصحیحي ویسھــم فـي تعزیــز تنافسیــة الجامعــات: أكادیمیون 

  
  

اكد اكادیمیون ومختصون بالتعلیم العالي اھمیة التصنیف الجامعي باعتباره امرا تصحیحیا یعزز 
  .تنافسیة الجامعات بالدرجة االولى واالرتقاء بمخرجات التعلیم العالي

الیوم الثاني للمؤتمر السنوي للجمعیة التربویة األردنیة المنعقد بالبحر المیت  جاء ذلك خالل جلسات
وقال رئیس ھیئة اعتماد . »رؤى وأفكار لقضایا ساخنة في التعلیم العالي االردني«تحت شعار 

مؤسسات التعلیم العالي الدكتور بشیر الزعبي، في ورقة حول تصنیف الجامعات واثره على تنافسیة 
االردنیة، ان عملیة تصنیف الجامعات ھي عملیة مؤتمتة بالكامل وتمتاز بالنزاھة والدقة  الجامعات

  .والحیادیة وتتم وفق الرؤي الملكیة السامیة بالتحول نحو الحكومة االلكترونیة
وتوقع الدكتور الزعبي ان تصدر نتائج التنصیف االردني للجامعات في شھر ایلول المقبل، مبینا ان 

معات ھي تجربة رائدة تسعى الھیئة الى ان ترى النور وان تكون حافزا للجامعات لرسم تصنیف الجا
خططھا االستراتیجیة لتحقیق افضل الممارسات التي تؤھلھا الستقطاب الطلبة والھیئة التدریسیة 

  .واالداریة المتمیزة
  :واشار الى معاییر التصنیف االردني للجامعات والتي تتضمن خمسة معاییر ھي

التعلیم والتعلم، البحث العلمي، البعد الدولي، جودة الخریجین واالعتمادات االكادیمیة، حیث تضم  
عالمة سیتم ترتیب  1000مؤشرا لكل منھا عالمة محددة تشكل في مجموعھا  29ھذه المعاییر 

  .الجامعات االردنیة الحكومیة والخاصة بموجبھا
لى تطبیقھا بنسختھا االولى، خاضعة للتطویر والتحدیث وقال ان عملیة التصنیف التي تسعى الھیئة إ

وفق التغذیة الراجعة والتشاركیة مع الجامعات وخبراء التصنیف في العالم العربي، مبینا ان الھدف 
من االعتماد لیس التشھیر بالجامعات او االساءة لھا، وانما الوقوف على مواطن القوة والضعف في 

ة فیھا، وتعزیز تنافسیتھا واالرتقاء بھا للوصول الى المراتب المتقدمة الجامعات والبرامج التدریسی
  .ضمن الجامعات العربیة والعالمیة

كما یھدف التصنیف بحسب الدكتور الزعبي، الى تقدیم رسالة واضحة الى الطالب وولي امره 
حول مستوى  والمجتمع االردني باسره وجمیع متخذي القرار في االردن والجامعات االردنیة بخاصة

جودة العملیة التعلیمیة والتعلمیة في الجامعات دون المساس بسمعة جامعاتنا االردنیة التي ننظر لھا 
  .على انھا مؤسسات وطنیة نسعى معھا الى التطور والتنافسیة

وقال ان ھناك اجماعا على المستوى العربي إلیجاد تصنیف للجامعات العربیة، مشیرا الى ان الھیئة 
ة لضمان الجودة  اناطت باألردن الى جانب مجموعة من الدول العربیة االخرى، ایجاد معاییر العربی

للتصنیف العربي للجامعات، حیث اتفقت اللجنة العربیة المشكلة لھذه الغایة في اجتماع عقدتھ في 
  .دولة البحرین اخیرا على البدء بوضع معاییر لتصنیف الجامعات العربیة

جامعة االمیرة سمیة الدكتور عبد هللا یوسف الزعبي ورقة حول الریادة في  كما قدم نائب رئیس
تمویل الجامعات االردنیة، تناول فیھا للتحدیات التي تواجھ مؤسسات التعلیم العالي في االردن 

  .وبخاصة المالیة
 كما قدم امین عام اتحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابو عرابي، ورقة عمل حول تدویل
الجامعات العربیة، فیما قدم رئیس جامعة الیرموك الدكتور رفعت الفاعوري ورقة عمل حول كلفة 

  .الطالب الجامعي في الجامعات الرسمیة االردنیة
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  مجالي یدعو المؤسسات التعلیمیة لالبتعاد عن التسلط بالعملیة التربویةال
  

لحوار، وان تقوم -الي، ضرورة االیمان باأسبق الدكتور عبد السالم المجأكد رئیس الوزراء األ
ت التربویة والتعلیمیة على االحترام  المتبادل، واالبتعاد عن السلطة والتسلط في العملیة -المؤسسا

لمؤسسة التربویة او -التعلیمیة، وكسر الحلقة المفرغة من اللوم المتبادل ما بین الطالب والمجتمع وا
  ".التعلیمیة

ني للجمعیة التربویة االردنیة، -لمة بافتتاحھ أمس أعمال المؤتمر التربوي الثاواعتبر المجالي في ك
أن التربیة " رؤى وأفكار لقضایا ساخنة في التعلیم العالي االردني"والذي ینظم ھذا العام تحت شعار 

م في لي تقوم على التفاعل الفكري ما بین الطلبة، وما بین الطلبة وأساتذتھ-لتعلیم والتعلیم العا-وا
المدارس او الجامعات، وما بین االساتذة والطلبة والمجتمع وھیئاتھ المختلفة، داعیا في ھذا االطار 
لضرورة فتح المدارس امام المجتمع المحلي لالستفادة منھا، بحیث تكون المؤسسات التعلیمیة جزءا 

  .من المجتمع
تنا التعلیمیة -معیة، والتركیز في مؤسساواشار ما اعتبره غیاب القدوة في مؤسساتتنا التعلیمیة والمجت

لعالمة ولیس المحتوى االصلي من العلم والمعرفة، حیث ان االساس -على مھارات شكلیة كالحفظ وا
  .في الجامعة ھو المعرفة المبنیة على التحلیل والتفكیر

یات التي ویھدف المؤتمر الذي یلتئم بمنطقة البحر المیت، الى إیجاد رؤیة واضحة لمعالجة التحد
یز -تقاء بمستوى التعلیم الجامعي األردني وتعز-جھ مؤسسات التعلیم العالي االردنیة، واالر-توا

تنافسیتھ االقلیمیة والدولیة، والخروج بتوصیات واقعیة وقابلة للتطبیق یمكن للجھات الرسمیة 
  .تلف المجاالتالمشرفة على سیاسات التعلیم العالي االردنیة تنفیذھا واالسترشاد بھا في مخ

ویناقش المؤتمر عبر اربع جلسات، قضایا أساسیة في التعلیم العالي، تتعلق باختیار القیادات 
االكادیمیة الجامعیة وتنمیتھا، وعضو ھیئة التدریس ما بین الواقع والمأمول، وتمویل التعلیم الجامعي 

  .ةلمی-دنیة والتصنیفات العا-فة الى الجامعات االر-الحكومي، باإلضا
عیة الوزیر االسبق الدكتور راتب السعود، ان التعلیم العالي بمؤسساتھ ھو -بدوره، اكد رئیس الجم

عیا وفكریا وسیاسیا، ما یستدعي االھتمام بمؤسساتھ -سر النجاح ألي دولة اقتصادیا واجتما
  .وإعطاءھا دورا اكبر في رسم السیاسات دون اغفال دور مؤسسات التعلیم العام

تور السعود الى الجھود التي تقوم بھا الجمعیة التربویة االردنیة من خالل ما تتمتع بھ من ولفت الدك
خبرات اكادیمیة من مختلف الجامعات االردنیة، للمساھمة في تطویر مسیرة التعلیم االردنیة بشقیھ 

  .سمیة في ھذا المجال-لتعاون مع الجھات الر-العام والعالي وا
ي ترأسھا نائب رئیس الوزراء وزیر التربیة والتعلیم السابق الدكتور محمد وبحثت الجلسة االولى الت

الذنیبات، اوراق عمل حول اختیار القیادات االكادیمیة الجامعیة وتنمیتھا قدمھا رئیس الوزراء االسبق 
الدكتور عدنان بدران تحدث فیھا عن آلیة اختیار رئیس الجامعة وتجدیده وفق مؤشرات ادائھ 

  .واالداري والمالي األكادیمي
وأكد ضرورة ان یقوم رئیس الجامعة بقیادتھا نحو بناء مھارات الطلبة في حقول تخصصاتھم وان 

  .یكون قدوة في قیادة المؤسسة التعلیمیة وأن یتمتع بمجموعة من الصفات القیادیة
م، والقیادات بدوره تحدث الدكتور فایز الخصاونة، حول القیادات االكادیمیة بین التصنیع والتلزی

االكادیمیة من منظور شمولي وفلسفة تطویرھا، والحاكمیة الرشیدة وسیاسات اختیار القیادات 
  .یمیة وخصائص مبدأ التناوب فیما بینھا-االكاد

وأكد أن الخطة اإلستراتیجیة الشاملة للجامعة ال تصنع بدون وضوح الرؤیة والسیاسات، بل تعتمد 
  .فیة والمتابعة والتقییم والمساءلة-الفرص والشفا على المشاركة الشاملة وتكافؤ
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ُفرض إستراتیجیة الجامعة من رأس الھرم، وأن تكون تجمیعا لمدخالت تأتي  وقال إنھ ال یجوز أن تـ
  .عل بین رأس الھرم وجسمھ-من األقسام والكلیات، وإنما نتاج ثمرة دورات من التفا

ل، تطویر دور وأداء عضو ھیئة التدریس في الجامعة، وتناولت الجلسة الثانیة للمؤتمر في یومھ االو
واختیار عضو ھیئة التدریس بین استقاللیة الجامعات ونظام مزاولة التعلیم الجامعي، وحداثیة التعلیم 

  .ومھنیة عضو ھیئة التدریس وتنافسیتھ برؤیة مستقبلیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 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 

29 

  
  

  لمواجھة رفع الرسوم الجامعیةبرنامج تصعیدي ": ذبحتونا"
  

، على مواصلة التصدي لسیاسات "ذبحتونا"أكدت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
الجامعات الرسمیة ورفع الرسوم الجامعیة، مبینة انھا ستعلن في األیام القلیلة القادمة " خصخصة"

بالتعاون مع القوى المختلفة  عن برنامج تصعیدي لمواجھة التوجھات الرسمیة لرفع الرسوم، والسعي
  .لوقف ھذه السیاسات

الحكومة والجھات المعنیة في التوجھ لرفع " استماتة"واوضحت في بیان صحفي أمس، إن ما اسمتھ 
، مشیرة "ال یمكن فھمھ في إطار االدعاءات بأن الجامعات الرسمیة تعاني من ضائقة مالیة"الرسوم 

ال تعانیان من "وھما " العلوم والتكنولوجیا، واألردنیة"ي الى ان الجامعات المستھدفة بالرفع ھ
  ".ذبحتونا"، وفقا لـ"صعوبات مالیة، ما یطرح عالمة استفھام حول أسباب ھذا التوجھ

وبینت الحملة، في الذكرى العاشرة النطالقتھا، انھا تأتي في ظل توجھ رسمي استراتیجي نحو رفع 
یید للحریات الطالبیة لتسھیل تمریر توجھاتھا، موضحة إن الرسوم في الجامعات الرسمیة یصاحبھ تق

في معظم %  400تجلى مؤخرا برفع جامعة البقاء التطبیقیة رسومھا للدبلوم المتوسط بنسب "ذلك 
  ".التخصصات، بالتوازي مع قیامھا بمنع االحتجاجات الطالبیة داخل الحرم الجامعي

ة، برفع رسوم الدراسات العلیا وتغییر آلیات دفع كما قامت إدارة الجامعة الھاشمیة، حسب الحمل
الرسوم، وفصلت الطالب إیراھیم عبیدات على خلفیة مشاركتھ في االحتجاجات على تغییر آلیات دفع 
الرسوم، فیما استمرت مجالس أمناء الجامعات الرسمیة باستحداث تخصصات برسوم جامعیة توازي 

  .العالي ، بمباركة من مجلس التعلیم"الخاصة"رسوم 
مقبلون ابتداًء من العام القادم، على ما ھو أخطر، حیث ان ھناك قرارات "واشارت الحملة، الى اننا 

، ستصب جمیعھا باتجاه رفع الرسوم إلى 2017/2018سیتم تطبیقھا ابتداًء من العام الدراسي القادم 
تخصصات الطبیة في مستویات فلكیة، وتتلخص ھذه القرارات في اعتماد القبول المباشر في ال

، معتبرة ان  "، لتعمیمھا على كافة التخصصات والجامعات الرسمیة"األردنیة والعلوم والتكنولوجیا"
  سیؤدي إلى رفع رسوم التنافس في الكلیات الطبیة بنسب تتجاوز "القبول المباشر في حال تطبیقھ 

  %". 200الـ 
ة والھندسیة في الجامعات الرسمیة، وھذا القرار كما سیتم البدء في سیاسة توحید رسوم الكلیات الطبی

إلى رفع رسوم كافة التخصصات الھندسیة والطبیة - "ذبحتونا"بحسب  -في حال تطبیقھ، سیؤدي 
ً في األعوام % 200بنسب تصل في بعض الجامعات  ، باالضافة الى رفع رسوم التنافس تدریجیا

جامعات الرسمیة ولكافة التخصصات، تحت في كافة ال%  100الخمسة القادمة بنسب قد تصل إلى 
فإنھ یعني أن كافة التخصصات ستصبح رسوم  -إن تم–وھذا اإلجراء "ذریعة إلغاء الموازي، 

  ".التنافس فیھا مساویة لرسوم الموازي
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  براءة الفروخ أول فتاة تفوز برئاسة اتحاد طلبة جامعة
  
  

لفروخ الفوز برئاسة اتحاد طلبة جامعة البترا كأول فتاة استطاعت الجامعیة براءة ا -مراد القرالة
تصل لھذا المركز في الجامعات االردنیة، بالرغم من عدم التخطیط المسبق لھ أو ضمن طموحاتھا 

  .في فترة المدرسة وخالل السنوات الثالث االولى من المرحلة الجامعیة
  

شكل استثناًء العتقاد ساد بین طلبة كانت نتائج االنتخابات ستحدد إن كانت تجربة الفروخ ست
  .الجامعات بأن الفتاة ال یمكنھا الفوز في انتخابات اتحاد الطلبة

  
مع ازدیاد شدة المنافسة بین المترشحین حرص أصدقاء ومؤیدوا براءة من الطلبة على مراقبة عملیة 

ت لھا، بالرغم من للتصوی» الصیدلة«التصویت، وتحفیز واقناع طلبة الكلیة التي تدرس بھا تخصص 
معارضة العدید من الطلبة لفكرة فوز فتاة بانتخابات اتحاد الطلبة، األمر الذي جعلھم یساندون 

  .ویدعمون منافسیھا من المترشحین الشباب
  

وتقول براءة جاءت فكرة مشاركتي في انتخابات اتحاد الطلبة في جامعتي من خالل عالقاتي مع 
یمكنكي الترشح « معة، حیث كان كثیر منھم یمازحونني بقولھم زمیالتي وزمالئي من طلبة الجا

  .»النتخابات اتحاد الطلبة لما تحضین بھ من قدر كبیر من الشعبیة بین زمالئك وعالقاتك
  

بعد التفكیر بخوض االنتخابات توجھت إلى أحد زمالئي الذین خاضوا منافسة االنتخابات : وأضافت
ي وطموحي لما كان یدرك الصعوبات التي ستواجھني، فبالرغم من في السنوات السابقة ألخبره بفكرت

كونھا انتخابات طالبیة إال أنھا ال تخلو من أشكال المنافسة الحادة والتي تشبھ إلى حد ما أشكال 
  .المنافسات االنتخابیة خارج أسوار الجامعة

  
بأنھا لیست مستعدة كان إصرار الفروخ على خوض غمار المنافسة كافیًا لجعل زمالءھا یدركون 

للتراجع عن فكرتھا، مبدین دعمھم ومؤازرتھم لھا بالرغم من خوفھم علیھا من الخسارة مبررین ذلك 
بأن فكرتھا عن االنتخابات بسیطة وھي مجرد تقدیم أوراق الترشح، واطالق الدعایة االنتخابیة، 

امعة فقط، ولم تكن تعي وتوزیع البرنامج االنتخابي، وتعلیق الصور والشعارات في ساحات الج
  .تبعات المجھود الذي یتوجب علیھا القیام بھ القناع الطلبة التصویت لھا

  
وبینت الفروخ أنھ خالل الحملة االنتخابیة اكتشفت أن األمر لم یكن بالبساطة التي كانت تصورتھا، 

الذي جعلھا وأصدقاؤھا  ففي الكوالیس كانت الدعایة االنتخابیة للمنافسین تأخذ أشكاال أكثر حدة، األمر
ومؤیدوھا یبذلون كل ما باستطاعتھم لجمع األصوات في یوم االنتخابات، حیث كانت الصعوبات 
ً من اجراء االنتخابات الذي یقل فیھ عدد طلبة الكلیة، وعدم قناعة العدید من الطلبة بأن  تتوالى بدءا

 ً إلى مساندة العدید من صدیقاتھا  تلك الفتاة الخجولة ستتمكن من تحمل ضغوط المسؤولیة، وصوال
تنص قوانین االنتخابات في الجامعات األردنیة أنھ في حال تمت االنتخابات . المقربات لمنافسیھا

بالتزكیة فإن الحاصلین على مقاعد في مجلس طلبة الكلیة ینتخبون فیما بینھم الرئیس ونائب الرئیس، 
رى انتخابات ویحصل صاحب أعلى عدد من ولكن إذا زاد عدد المرشحین عن عدد المقاعد فتج

  .األصوات على منصب الرئیس والذي یلیھ یكون نائبھ داخل الكلیة
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وأشارت الفروخ الى أنھا خسرت المنافسة على المركز االول لتحصل على المركز الثاني وھو نائب 

رئیس على الرئیس داخل كلیتھا، ولم تكتف بطموحھا عند ھذا الحد الى أن ترشحت الى مركز ال
مستوى الجامعة لتحقق طموحھا بالفوز وتحصل على المرتبة االولى وھو مركز رئیس اتحاد الطلبة 

بدأ اھتمام الفروخ ببدایة حیاتھا الجامعیة . في الجامعة، بمساعدة ودعم ومؤازرة زمالئھا ومؤیدوھا
رعات لتنظیم افطار باألعمال التطوعیة، خاصة تلك المتعلقة باألیتام والمسنین، حیث جمعت التب

جماعي رمضاني لعدد من األیتام بالتعاون مع زمالئھا بالجامعة، وتمكنوا من جمع المبلغ المطلوب 
لشراء الوجبات لألطفال باإلضافة إلى بعض الھدایا، وحصلوا بمساعدة ممثلي كلیة الصیدلة على 

كان حماس براءة لألعمال . ةموافقة إدارة الجامعة إلقامة اإلفطار في المسطح األخضر وسط الجامع
التطوعیة یدفعھا للمتابعة واإللحاح على ممثل كلیة الصیدلة في اتحاد الطلبة من أجل اإلسراع في 

  .الحصول على موافقة الجامعة بإقامة فعالیات خیریة داخل الحرم الجامعي
  

زمالئھا بنوع من ونوھت الفروخ الى أنھا في بدایة عملھا كرئیس التحاد الطلبة كانت تتعامل مع 
تنبھت إلى أننا كمجلس اتحاد الطلبة، یجب أن «الحدة خوفا من أن یعتقد البعض أنھا ضعیفة، وقالت 

نعمل سویًا، ومنذ ذلك الحین وأنا اتعامل معھم باعتبارنا أخوة یجمعنا ھدف واحد ھو خدمة طلبة 
  ».الجامعة
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  حرم جامعاتنا ولنُنجح انتخابات األردنیة الخمیس بال عنف فلننقل فخر القمة الى
  
  

  ح مان السائأ
  
الف طالب وطالبة ینتخبون مجلس طلبتھم في حرم الجامعة االردنیة یوم الخمیس القادم ، وسط  42  

حالة مختلفة اضافت بصمة تحمل بعدا اكثر دیمقراطیة بتلك االنتخابات التي استثنت الصوت الواحد 
جاال اوسع للطلبة ان یكون عددھم اكبر وسط القوائم على مستوى الكلیات ، حتى ال یتم وفتحت م

  .حصر االعداد بارقام قلیلة ، ولفتح الباب بشكل اوسع لمشاركة طالبیة على مستویات اعلى 
ق بصمات مختلفة لالنتخابات الحالیة التحاد طلبة االردنیة الذي یمثل بتركیبة طلبتھ وباالعداد التي یح

لھا االقتراع وباجواء الجامعة العامة صورة تعكس وجھ االردن، ویتطلع الجمیع لالنتخابات بشكل 
طالبا  559مختلف ویترقب حدوثھا العدید من المراقبین، حیث وصل عدد المرشحین لالنتخابات الى 

ضرة وطالبة، موزعین على مختلف االطیاف الفردیة وممثلي احزاب وتوجھات سیاسیة ال زالت حا
 102في حرم االردنیة بشكل یعكس حقیقتھا الفعلیة بالشارع االردني ، لیكونوا تحت قبة اتحاد یمثل 

  .مقعدا للكتل على مستوى الجامعة  15مقعدا للكلیات واالقسام و 87طالب منھم 
« العودة » االسالمیون ، و: لقد حملت ترشیحات انتخابات اتحاد االردنیة اربع ھویات حزبیة ھي  

والنشامى ، والوطنیون المستقلون ، وما تبقى فھي ترشیحات فردیة بناء على اسس واطر اكادیمیة او 
انشطة فردیة او رغبات بایصال صوت الطلبة من خالل االیمان بأن ھذا الطالب المرشح قد یقدم 

  .خدمة لجامعتھ ولزمالئھ 
بصمة واضحة ، ففي حین یعتبر  االجواء الحزبیة داخل الجامعة وكعادتھا بكل االنتخابات تعكس

االسالمیون االكثر تنظیما وتوزیعا ودقة بالتعاطي مع الترشیحات ، ویحمل بعدا ذكیا من خالل توزیع 
مرشحیھم على القوائم اضافة الى الترشیحات الفردیة التي ال تظھر انتماء المرشح بل ھو یحمل بعدا 

فھو التجمع الطالبي الذي یعكس االجواء « دة عو« حزبیا بالظل دون االعالن الفعلي عنھ ، اما 
الفلسطینیة داخل حرم الجامعة ، من خالل طلبة یؤمنون بفكرھم وعددھم اقل بطبیعة الحال من 

ویأتي . االسالمیین ، لكنھم یعملون بشكل جید وعملي یعكس تواجدھم العادي داخل الحرم الجامعي 
لطلبة المتفقین على ان مصلحتھم االولى ھي تجمع النشامى لیكون صاحب حضور ملموس ، فھم ا

االردن وھم طلبة من شتى االصول والمنابت ویحملون مبادئ تحت اطار انھم نشامى وان الوطن 
والطلبة والجامعة ھمھم الوحید ، وقد حصد ھذا التجمع قبوال لدى جمھور الطلبة ویحصد بكل 

یون المستقلون فھم الطلبة الذي یمثلون العشائر اما الوطن. االنتخابات نسبة ملموسة تصل الى االتحاد 
االردنیة ویلتفون حول بعضھم تحت مظلة وعنوان العشائریة الموزعة على مختلف مناطق المملكة، 

  .وتجمعھم یعكس الجانب القوي الذي ینضوي تحت مظلتھ طلبة االردنیة 
بالكیفیة التي یجب ان یتعامل معھا  اجواء انتخابات اتحاد طلبة االردنیة ، تحمل للعام الحالي تشدیدات

الطلبة مع الیافطات االنتخابیة وھي التي جاءت لتضبط الطبقیة بالشعارات بین الطلبة فھي التي 
اظھرت خالل السنوات الماضیة اجواء غیر مرغوبة لدى الطلبة من حیث اعتالء صور المرشحین 

ة والتفاوت بین الطلبة وھو االمر اعلى بنایات الجامعة بطریقة واضحة تعكس القدرات المالی
المرفوض ان یتم تنفیده بین الطلبة تحدیدا الن المجتمع الطالبي یجب ان یكون لھ اسس وتعلیمات ال 

 مقاالت
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تفرق بین طالب واخر ، فقد ارتأت ادارة الجامعة ان تحدد للعام الحالي تلك االمور بان تمنع مبالغة 
ایات وان یحافظ الطلبة على الشعارات االنتخابیة اي من الطلبة بالصور وعرضھا على اعلى البن

لتخلو من التركیز على الحزبیة او السیاسة وان ال یتم عكس انتماء الطالب الحزبي على اي شعار 
النھ سیزال فورا، وان یحافظ الطالب على نمطیة واضحة بخدمة الطالب ومصالح الجامعة واالنشطة 

  .الطالبیة وتحسین الواقع الجامعي 
ارة الجامعة االردنیة ال تبدي تخوفات تجاه االنتخابات للعام الحالي، ألن االجواء ایجابیة حتى االن، اد

والطلبة ملتزمون بكل التعلیمات التي حددتھا الجامعة ، وھنالك رضى من قبل الطلبة بالغاء الصوت 
حالي ، كما ان ادارة الجامعة الواحد وتوسیع مظلة الدیمقراطیة بالتعلیمات الجدیدة التي حددتھا للعام ال

ارتأت ان ال تقوم باجراء انتخابات الكترونیة رغم جاھزیة الجامعة الجرائھا ، لكن تخوفات الطلبة 
وعدم ثقتھم بھذا االجراء دعا الجامعة للتأني بھذا االجراء وان تعد العدة بشكل قوي وان تروج لتلك 

  .وترتیبا االنتخابات للعام القادم بشكل اكثر ذكاء وثقة 
ادارة الجامعة االردنیة مستعدة الجراء االنتخابات بشكل كامل وسط حالة من الھدوء الواضح 
وترتیبات امنیة للدخول الى الجامعة ، لحمایة الجامعة من ایة حاالت قد تعتري تفاصیل العملیة 

اداري واعالمي االنتخابیة التي تبدأ التاسعة صباحا وتنتھي الخامسة مساء، مع استعداد طالبي و
واضح الجراء تلك االنتخابات، التي البد ان تستمر بتكمیل الصورة الكاملة لدیمقراطیة وزھو االردن 
باستكمال مؤتمر قمة تمتع بكل االیجابیات بامتیاز وتحد ألردن یفاخر بموارده البشریة الھائلة، فال 

  .ثر على سمعتھا سلبا تجعلوا اخطاء وھفوات لیست ذات قیمة تعكر صفو االنتخابات وتؤ
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  فتح ملف الجامعات الرسمیة والخاصة
  

  أحمد جمیل شاكر                                                                                 
  
  

آن األوان لدراسة واقع ومستقبل التعلیم العالي في االردن 
الرسمیة واألھلیة، وحاجتنا المستقبلیة وأوضاع الجامعات 

الى بعض التخصصات أو الحد من تخصصات حالیة او 
  .حتى العمل على الغائھا

ھذا األمر یتطلب مؤتمرات وجلسات مصارحة ومكاشفة  
یشارك بھا كل المعنیین من أكادیمیین حالیین، وقدماء، 
ورجال سیاسة واقتصاد، وممثلین عن مؤسسات المجتمع 

وان نعود الى تقییم كل المؤتمرات والندوات التي  المدني،
عقدت في السابق للنھوض بالتعلیم العالي والجامعات في 
المملكة، ووضع الید على األسباب الحقیقیة لتدني مستوى 
التعلیم الجامعي في بعض الجامعات الرسمیة، وان یكون لكل 

  .ي تتواجد فیھجامعة الدور التنموي، والتأثیر المباشر في المجتمع الذ
نقول ھذا الكالم رغم ان دراسات البنك الدولي التي اجریت في السنوات الثالث الماضیة أثبتت ان  

التعلیم العالي في االردن افضل من نظیره في المنطقة العربیة، لكن عند مقارنة واقعھ عما كان علیھ 
ً وان من أسباب ذلك كما یقول الخبراء تدني مستوى التعلیم األساسي وفتح  في السابق نعتبره متراجعا

باب التسجیل في الجامعات من خالل البرامج المسائیة ونظام الموازي والذي وضع للجبایة وتحسین 
  .األوضاع المالیة للجامعات الرسمیة،اضافة الى زیادة أعداد الجامعات الخاصة

و ھیئة تدریس، وفي عام الخبراء یؤكدون ان االردن بحاجة بعد عامین فقط الى حوالي ألفي عض 
سیصل النقص في الھیئات التدریسیة الى ستة آالف عضو ھیئة تدریس ویأتي ھذا النقص في   2022

ظل تزاید الطلب على أساتذة الجامعات في الخارج، والذین یبحثون عن الرواتب المجزیة حیث بلغت 
لذلك ال بد من اعادة النظر في  بالمئة،) 18(نسبة الذین تركوا الجامعات الرسمیة حتى االن حوالي 

التشریعات التي تتعلق برواتب الھیئات التدریسیة في الجامعات بحیث ال تكون متساویة بین أساتذة 
الدرجة الواحدة من خالل ایجاد معاییر مثل البحث العلمي لالستاذ والذي یعاني من عیوب كثیرة، في 

لى التمویل المالي الالزم، وھناك عشرات األبحاث مقدمتھا ان البحث یوضع لغایة الترقیة، ویفتقر ا
المسروقة كما أكد ذلك تقریر وزارة التعلیم العالي، وبالتالي فانھ لن یكون للجامعات دور في مجال 
التنمیة ما لم یتم التركیز على تطویر البحث العلمي بجمیع أشكالھ رغم ان بعض ادارات الجامعات ال 

  .ميترى ھذه األھمیة للبحث العل
كما تمنینا على كلیات الزراعة في الجامعات االردنیة ان تجري دراسات على تطویر زراعة  

  .التمور، او ادخال اصناف جدیدة في الزراعات االردنیة القابلة للتصدیر 
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نتمنى على أساتذة الجامعات االردنیة ان یسخروا خبراتھم ودراساتھم وأبحاثھم للنھوض بالقطاع  
اھمة في توسیع المناطق الخضراء وایجاد زراعات ال تحتاج الى میاه كثیرة، الصناعي، والمس

  . ونصائحھم لصانعي القرار بوضع حد للفقر المائي
التعلیم العالي بحاجة الى استراتیجیة ثابتة ال تتغیر بتغیر الوزیر او الحكومة، لكنھا تكون قابلة للتعدیل 

  .ت والتطوراتحیثما اقتضت ذلك للمصلحة العامة والمستجدا
نحن بحاجة اآلن الى جلسات مكاشفة ومصارحة، خاصة في التركیز على بعض التخصصات  

المطلوبة، حیث یؤكد خبراء التعلیم العالي ان االردن بحاجة الى التوجھ نحو التعلیم االكتروني 
وخاصة في ظل وجود النقص في اعضاء الھیئات التدریسیة، وان عدم البدء بتصویب اوضاع 

لجامعات أكادیمیا واداریا ومالیا سیضعھا في اوضاع صعبة، وانھ ال بد من مراجعة شاملة لكل ا
السیاسات التعلیمیة سواء في الجامعات او في مرحلة التعلیم االساسي لتصویب المسیرة وللحفاظ على 

دول الخلیج  السمعة المتمیزة للتعلیم العالي في االردن واالرتقاء بھ حیث تفاخر قیادات مختلفة في
  .العربي بأنھم من خریجي الجامعات االردنیة
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  ولكن ماھي المیكانیكیة؟ .......تقییم اإلدارات الجامعیة ضرورة
  

  ولید المعاني. أ
  
  

حسب منطوق ( یدور نقاش ھذه أألیام حول موضوع تقییم الجامعات او تقییم أداء اإلدارات الجامعیة 
كمدخل إلجراء التغیرات المناسبة على ھذه ) ٢٠٠٩مادة السادسة من قانون التعلیم العالي لسنة ال

  .اإلدارات او إبقاءھا؛ تبعا لحسن أدائھا أو غیر ذلك
وللقیام بذلك یتم الحدیث عن تشكیل لجنة لكل جامعة تقوم بالبحث في نقاط محددة تم أعدادھا سابقا،  

  .األداء او سوءه تطبق على الجمیع، لبیان حسن
ھذا الحدیث عن تشكیل لجان منفصلة قد یكون مشوبا بعدم العدالة، فقد تكون لجنة اكثر حدة وتزمتا 

كما أنھ ال توجد معاییر لمؤھالت اعضاء اللجان . من لجنة اخرى، وقد تتشدد لجنة وقد تحن اخرى
  .لخبراتھم، فبعضھم متمرس والبعض اآلخر أقل تمرسا وال 

للجان خلل أساسي حسبما رشح من تشكیلھا، فمن غیر المعقول ان یترأس رئیس مجلس قد یشوب ا 
أمناء جامعة لجنة لتقییم جامعة اخرى یكون أحد أعضاءھا رئیس الجامعة المعنیة، وھو امر غیر 

  .سوي، ففد التكون مصلحة للرئیس في إظھار اداء الجامعة كأداء جید والعكس صحیح
س التعلیم العالي في اللجان فھو امر غیر محمود كذلك، فھم سیحكمون اما إشراك اعضاء من مجل 

  .على الجامعھ مرتین، مرة خالل التقییم ومرة اخرى حین إإلبقاء على او اإلطاحة برئیسھا
سیدور لغط كبیر على نتائج التقییم، وستتھم اللجان حتى لو كانت موضوعیة، سیمدحھا البعض  

  .ویذمھا اآلخرون كل بحسب ھواه
لماذا ال نتجنب كل ھذا، عن طریق توخي العدالة بان تكون ھناك لجنة موحدة لتقییم األداء الجامعي،  

تقوم بعملھا بسویة واحدة في كل الجامعات وتتعامل معھا بمسطرة واحدة، یشترك في عضویتھا ذوي 
عة اخرى او الخبرة، یختارھم مجلس التعلیم العالي، وال یجب ان یكون من بینھم مسؤول في جام

لجنة محایدة ال مصلحة الحد من أعضاءھا . مسؤول من وزارة التعلیم العالي او مجلس التعلیم العالي
اال في بیان حقیقة األوضاع في الجامعة المعنیة، ترفع تقریرھا لمجلس التعلیم العالي لدراستھ، 

  .عنیةواالستفادة منھ في اتخاذ اي قرار تریده یتعلق باإلدارة الجامعیة الم
بأن تكون اللجنة دائمة، عن طریق وضعھآ ضمن التعدیالت المقترحة  مر ألبعد من ذلك  وقد نأخذ األ 

  على قوانین التعلیم العالي
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  اربد - عید صالح عثمان العجلوني 
  
  جمعیة الشیشان - محمد محمود الرواشدة  - 
  
  صافوط - نوفھ خلیل الطعیمھ الداوود  - 
  
  مادبا - مل صالح الیعقوب فواز كا - 
  
  جبل اللویبدة - سامح حنا سلیمان حنضل  - 
  
  جبل الحسین - خدیجة محمد عبدالحلیم عطیر  - 
  
  اربد - عمر یوسف التل  - 
  
  طبربور - معتصم عقاب المحیسن  - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات
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خصصات دائرة ضریبة الدخل والمبیعات ترفض صرف الردیات الضریبیة بدعوة عدم وجود م
 .مالیة

 
  .ان وزیرا یقوم بنفسھ بتوقیع مغادرات الموظفین وامر حركة سیارات وزارتھ » عین الرأي«علمت 

  
  
  .موظفا حكومیا بینھم مسؤولون یتقاضون مكافآت مالیة شھریة من وزارة اقتصادیة) 18(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 
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  عبد الھادي المجالي تنظم ھیئة شؤون تحت رعایة رئیس مجلس النواب األسبق المھندس
للفنان عاصي الحالني وذلك » مغناة الحریة«األسرى والمحررین الفلسطینیین حفل إطالق 

في قاعة فندق الرویال عند الساعة السادسة والنصف من مساء یوم غد االثنین یلیھا مؤتمر 
  .صحفي

  
 ل األیام القادمة، تشمل تعیین تعیینات واسعة تشھدھا وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین خال

عدد من السفراء في سفارات أردنیة بالخارج، ونقل عدد منھم للمركز، كما ینتظر أن یتم 
  .ترفیع عدد من الموظفین

  
  

  تطلق وزارة السیاحة واآلثار خالل األیام القادمة حملة تسویق سیاحي ضخمة تستھدف
  .دا لموسم السیاحة الصیفياألسواق العربیة وتحدیدا الخلیجیة منھا، استعدا

  
  تحت رعایة الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة عربیة

واسعة، تعقد جمعیة أساتذة اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا والترجمة في الجامعات العربیة مؤتمرھا 
لحریر، بضاحیة نیسان الحالي، في فندق قصر ا 6 - 5الدولي السادس، في عمان، یومي 

  .الرشید
  

  یطلق بیت تایكي بجبل عمان، یوم الثالثاء المقبل 2017ضمن فعالیات مھرجان أمنا عمان ،
، ولمدة ثالثة أیام، بحضور نخبة من الكتاب العرب »ملتقى عمان الخامس للقصة«

األردنیین، وكما یستذكر الملتقى القاص األردني الراحل عدي مدانات في ندوة تكریمیة 
 .اصةخ

 
  ال تزال حملة التبرع بالدم والتي تبنتھا مدیریة دفاع مدني البلقاء مستمرة، ویذكر أن مدیریة

التربیة والتعلیم لمحافظة البلقاء احتلت المركز األول بالحملة بعدد المتبرعین والتي كانت 
  .بدعم وتوجیھ من مدیر التربیة والتعلیم الدكتور خلیل القیسي

  
 اعتبرت ان » صنارة الدستور«لد وفي بیان لھا حصلت على نسخة منھ لجنة تجار وسط الب

دور كافة الجھات المعنیة في مكافحة التسول ضعیفا في ظل االنتشار المتزاید للمتسولین في 
  معظم مناطق وسط المدینة بشكل عام وفي شارع فیصل بصورة خاصة

 
 ي مسلسل بدوي یحكي تعاون جدید بین المخرج حسین ادعیبس والكاتب مصطفى صالح ف

 .قصة حیاة احد اشھر شیوخ البادیة االردنیة
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  ،قد مجلس النواب الیوم جلسة مسائیة تشریعیة، ینظر فیھا بمشروع قانون الملكیة العقاریة
كما یواصل مناقشة قــرار لجنة الخدمات العامة والنقل المتضمن مشروع قانـون معدل 

، یشرعون بمناقشة "الطیران المدني"ل أقر النواب مشروع في حا. لقانـون الطیران المدني
المتضمن مشروع قانون الحمایة ) القانونیة والمرأة وشؤون األسرة(قرار اللجنة المشتركة 

  .من العنف األسري
  

  للفنان " مغناة الحریة"ھیئة شؤون األسرى والمحررین الفلسطینیین تطلق مساء غد االثنین
حفل یقام في فندق الرویال بعمان، یرعاه رئیس مجلس النواب  عاصي الحالني، وذلك عبر
  .ویعقد بعد االحتفالیة مؤتمر صحفي للھیئة. السابق عبد الھادي المجالي

  
  یحیي الحزب الشیوعي االردني ذكرى یوم األرض والكرامة، بتنظیمھ مساء الیوم في مقره

سكرتیر العام للحزب الشیوعي ، یتحدث فیھا ال"یوم األرض والكرامة"بعمان ندوة بعنوان 
  .في فلسطین عادل عامر

  
  تعقد مؤسسة الملك الحسین ظھر الیوم مؤتمرا صحفیا لإلعالن عن استضافة المعھد الوطني

تموز  13 - 3للموسیقى التابع للمؤسسة، ألوركسترا الشباب العربي الفلھارموني في الفترة 
طالل ابو . وم عضو مجلس أمناء المؤسسة دیتحدث في المؤتمر الی. المقبل في عمان) یولیو(

  .غزالة
  

  المنتدى العربي یستضیف في لقاء الثالثاء الشھري بعد غد الدكتور علي محافظة للحدیث
  .، وذلك بمقر المنتدى بعمان"مؤتمرات القمة العربیة""حول 
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