
  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
1 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ٢٤/٦/٢٠١٨:التاریخ                                                      األحد: الیوم   



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
2 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                 
 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
یعملون في الوالیات المتحدة " طب األردنیة"من خریجي  ٤٠%

  األمریكیة
٣  

ویسحب "األردنیة"یقر اجراءات تعیین رئیس " التعلیم العالي"
  من اعضاء مجلس االمناء ٣عضویة 

٥  

٣rd int’l conference on Petra explores 
Nabataeans’ economic heritage  

٩ 

Young Jordanian engineer lands job at NASA  ١١ 
   شؤون جامعیة

غیاب المرأة االردنیة عن رئاسة مجالس أمناء الجامعات 
  "شؤون المراة"الحكومیة یثیر غضب 

١٣ 

 ١٥  أردنیة تتفوق بالفیزیاء في جامعة أمیركیة
Official universities' board of trustees members 
appointed  

١٦ 

   مقاالت
 ١٧  محمد الرصاعي.د/الجامعة األردنیة

مصطفى . د /امعات جوائز ترضیة ،وقوننة مجالس امناء الج
    القضاة

١٩ 

 ٢٠  وفیات
  ٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  یعملون في الوالیات المتحدة األمریكیة" طب األردنیة"من خریجي  %40

أظھرت إحصائیات   -محمد المبیضین 

كلیة الطب في الجامعة االردنیة  أعدتھا

من خریجیھا البالغ عددھم نحو % ٤٠أن 

طبیب وطبیبة، نجحوا في إرساء  ٤٣٠٠

مشاریع طبیة أو االلتحاق بمؤسسات 

تعلیمیة وطبیة في الوالیات المتحدة 

  .األمریكیة

ردنیة الیوم جاء ذلك خالل افتتاح فعالیات المؤتمر العلمي األول لخریجي كلیة الطب في الجامعة األ

تطویر كلیة الطب وتنمیتھا " بحضور رئیس الجامعة بالوكالة الدكتور عماد صالح تحت شعار 

  ."بأیدي خریجیھا

ً  لصالح ـ باعتباره أداة فاعلة لبناء جسور التعاون ما بین الخریجین  -وتكمن أھمیة المؤتمر  وفقا

امج التدریسیة والتدریبیة والبحثیة التي وكلیتھم األم بھدف إتاحة الفرص أمامھم لتطویرالخطط والبر

  .تواكب آخر المستجدات العالمیة في مجاالت التعلیم الطبي

یسجل للكلیة على مدى سنوات مدیدة حرصھا على : "وقال صالح في كلمة افتتح بھا أعمال المؤتمر

بما یحققھ مشیرا إلى اعتزاز الجامعة ". التواصل والتفاعل االیجابي ما بین الجامعة وخریجیھا

الخریجون من عطاء إنساني وإنجازات علمیة وطبیة انعكست على سمعة األردن والجامعة في 

  .المحافل العلمیة العالمیة

 أخبار الجامعة

                                                       ٢٣/٦/٢٠١٨                                          األحد/السبت                                      ١:الرأي ص/أخبار األردنیة 
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وأضاف إن المؤتمر یشكل فرصة لالستفادة من الخبرات العلمیة والعملیة التي یتمیز بھا األطباء 

ً عن إمكانیة إقامة شراكات تعزز اتص ال الجامعة مع المؤسسات الطبیة العالمیة خریجو الكلیة، فضال

التي یعمل بھا ھؤالء األطباء السیما خلق فرص جدیدة لطلبة من الجامعة لاللتحاق في ھذه 

  .المؤسسات لقضاء فترات اإلقامة أو االختصاص العالي لألطباء

مل على تمتین بدوره أشار عمید الكلیة الدكتور نذیر عبیدات إلى أن الكلیة تسعى إلى خلق حاضنة تع

ً إلى أبرز إنجازات الكلیة المتمثلة في حصولھا ھذا العام  العالقة ما بین الكلیة وأبنائھا الخریجین، الفتا

  .العالمي QS كلیة طب على المستوى العالمي وفق تصنیف ٥٠٠ـ  ٤٥٠وألول مرة على فئة أول 

، ٢٠١٧استكمالھ عام وتم   ACCM على االعتماد الدولي ٢٠١٦وأضاف أن الكلیة حصلت عام 

لتكون أول كلیة في المنطقة العربیة تحصل على اعتماد عالمي، إضافة إلى حصولھا على المرتبة 

األولى في امتحان الكفاءة الجامعیة الذي تجریھ ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي األردنیة وفي 

  .سریریةكافة التخصصات سواء في العلوم الطبیة األساسیة أو التخصصات ال

وتضمن برنامج المؤتمر عقد جلستي عمل قدم الدكتور موسى العبادي ورقة عمل في أوالھما تناول 

والتطورات التي شھدتھا،خصوصا التوسع في البرامج  ١٩٧١فیھا مسیرة الكلیة منذ إنشائھا عام 

مة المجتمعات والتخصصات الطبیة والدعم الذي تقدمھ لتنمیة البحث العلمي الطبي وإسھاماتھا في خد

وفي الجلسة الثانیة قدم الدكتور محمود أبو عبیلة دراسة شاملة حول رؤیة الكلیة وطموحاتھا .المحلیة

السیما في مجاالت تطویر البنى التحتیة لمباني الكلیة والبرامج والخطط الدراسیة والتدریبیة، 

  .ي واالمتحاناتوتركیزھا على جودة التعلیم الطبي مقترحا إنشاء مركز للتعلیم الطب

وعلى ھامش أعمال المؤتمر كرم رئیس الجامعة بالوكالة نخبة من أعضاء ھیئة التدریس الذین انتھت 

الدكتور أحمد شیخ سروجیة والدكتور مصطفى : فترة خدمتھم في الكلیة لبلوغھم السن القانوني وھم 

  .ر فیصل كمالالشناق والدكتور عبد القادر الشمایلة والدكتور حسان رمضان والدكتو
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من اعضاء مجلس  ٣ویسحب عضویة "األردنیة"یقر اجراءات تعیین رئیس  "التعلیم العالي"

  االمناء

اقر مجلس التعلیم العالي في جلستھ عقدھا الیوم برئاسة الدكتور عادل الطویسي، وزیر التعلیم العالي 

م لھا في العام الجامعي والبحث العلمي المجلس التخصصات الجامعیة المسموح للطالب التقدُّ 

ً لخطة تطویر إمتحان الثانویة العامة الصادرة عن وزارة التربیة والتعلیم( ٢٠٢٠/٢٠١٩(   .وفقا

لفرع العلمي التقدم للقبول في الجامعات -وبحسب القرار یسمح لطلبة شھادة الدراسة الثانویة العامة  

یتقدم المسار الطبي والصحي لجمیع وفق المسار الذي تم دراستھ في الثانویة العامة، بحیث 

الطب، طب : اما المسار الھندسي یتقدم لجمیع التخصصات ما عدا كلیات وتخصصات  .التخصصات

اما مسار العلوم  .االسنان، دكتور الصیدلة، الصیدلة، العلوم الطبیة المساندة، علوم التأھیل، التمریض

الطب، طب االسنان، دكتور : خصصات البحتة، یتقدم لجمیع التخصصات باستثناء كلیات وت

ویسمح لطلبة الفرع  .الصیدلة، الصیدلة، العلوم الطبیة المساندة، علوم التأھیل، التمریض، الھندسة

اآلداب، اللغات، الصحافة واالعالم، : األدبي التقدم للقبول في الجامعات في تخصصات وكلیات

لعلوم االنسانیة واالجتماعیة، العلوم التربویة، الشریعة، الحقوق، العلوم االداریة واالقتصادیة، ا

وحدد تخصصات والكلیات المسموح  .التربیة الریاضیة، الفنون، وتخصص نظم المعلومات االداریة

- ٢٠١٩التقدم لھا اعتبارا من العام الجامعي ) جامعات)١/لطلبة مسار التعلیم الثانوي الشامل المھني

٢٠٢٠ .  

م للقبول في الجامعات في كلیات و تخصصات الھندسة، العلوم، إذ سمح للفرع الصناعي التقد

الزراعة، علم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات، العلوم التربویة، التربیة الریاضیة، الفنون ، 

الزراعة، العلوم، الطب البیطري، علم الحاسوب : اما الزراعي .تخصص نظم المعلومات اإلداریة

       ٣:األنباط ص/٢-١:صدى الشعب ص/ ١:الدستور ص/رؤیا نیوز /١:الغد ص/١:الرأي ص/الحقیقة الدولیة/خبرني/عمون 
                                                       ٢٤/٦/٢٠١٨                                         األحد 
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التربویة، التربیة الریاضیة، الموارد الطبیعیة والبیئیة، الفنون ،  وتكنولوجیا المعلومات، العلوم

   .تخصص نظم المعلومات اإلداریة

العلوم االداریة واالقتصادیة، العلوم االنسانیة واالجتماعیة، العلوم التربویة، : اما الفندقي والسیاحي

العلوم االداریة : قتصاد المنزلياما اال .التربیة الریاضیة، الفنون، وتخصص نظم المعلومات االداریة

واالقتصادیة، العلوم االنسانیة واالجتماعیة، العلوم التربویة، التربیة الریاضیة، الفنون، وتخصص 

   .نظم المعلومات االداریة

مسار التعلیم الثانوي الشامل (اما التخصصات والكلیات المسموح بھا لھذا المسار 

الھندسة، العلوم، الزراعة، علم : ،فھي للصناعي  ٢٠٢١- ٢٠٢٠على العام ) جامعات)١/المھني

الزراعة، العلوم، الطب البیطري، علم الحاسوب : اما الزراعي . الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات

  .العلوم االداریة واالقتصادیة، اآلثار والسیاحة: اما الفندقي والسیاحي  .وتكنولوجیا المعلومات

وبحسب القرار یتم  .االنسانیة واالجتماعیة، العلوم التربویة، والزراعة العلوم: اما االقتصاد المنزلي 

ً للحدود الدنیا لمعدالت القبول  قبول الطلبة بناًء على المعدل المئوي في شھادة الثانویة العامة وفقا

المنصوص علیھا في سیاسات القبول والتي تصدر عن مجلس التعلیم العالي، و یتم احتساب المعدل 

للمواد ) % ٢٠(للمواد المشتركة و)% ٤٠(من قبل وزارة التربیة والتعلیم ، بحیث یخصص  المئوي

   %).١٠٠(للمواد االحتیاریة، بحیث یكون المعدل التراكمي  %)٤٠(االجباریة و

ونص القرار على ان تقوم وزارة التربیة والتعلیم بتثبیت ھذا المعدل على كشف عالمات الطالب 

  .في شھادة الثانویة العامة وتثبیت ھذا المسار على كشف عالمات الطالبوتحدید مسار الطالب 

سحب عضویة ثالثة اعضاء مجالس امناء الجامعات على صعید مختلف ، قرر المجلس سحب و

قراره فیما یخص عضویة ثالثة من اعضاء مجالس امناء الجامعات التي تم تشكیلھا مؤخرا نظرا 

 .علیھم كما ھو منصوص علیھ في القانون) البكالوریوس(لعدم انطباق شرط المؤھل العلمي 
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الى ذلك ، أقر المجلس االجراءات التي على مجلس امناء الجامعة  "االردنیة"إجراءات اختیار رئیس 

وبحسب قرار المجلس فإن مجلس امناء الجامعة  .االردنیة السیر فیھا لتعیین رئیس الجامعة االردنیة

" لجنة البحث"وحدد مھام  .لجنة البحث ولجنة االختیار، لجنتین  یشكل من بین اعضائھ أعضائھ

البحث عن أشخاص تنطبق علیھم الشروط العامة لرئیس الجامعة المنصوص علیھا في قانون 

اما باالعالن او بغیره، تنسب بعشرة ، وایة شروط عامة أخرى یراھا مجلس االمناء ، الجامعات 

  .یكون من بینھم إثنان على األقل من الجامعة األردنیةأسماء إلى لجنة االختیار، على أن 

اما لجنة االختیار تتكون من االعضاء االكادیمیین في مجلس األمناء، وتكون مھمتھا إجراء تقییم 

شامل للعشرة اسماء المنّسب بھم من لجنة البحث بناًء على معاییر مفاضلة یقرھا مجلس االمناء، 

ً حسب  على ان یكون الحّد ، مجموع النقاط التي یحصل علیھا كل واحد منھموتقوم بترتیبھم تنازلیا

  .% ٦٠األعلى للعالمة 

ووفقا لالجراءات یقوم مجلس األمناء  .وتنسِّب ھذه اللجنة لمجلس األمناء بأعلى خمسة مرشحین

ة أعضاء الھیئة التدریسی(بإعالن أسماء المرشحین الخمسة للكادر األكادیمي في الجامعة االردنیة 

) %١٠(المجلس، وتعطى عملیة التصویت للتصویت علیھم تحت اشراف  (والمحاضرین المتفرغین

ثم یقوم مجلس األمناء بالتنسیب بثالثة مرشحین لمجلس التعلیم العالي وفقا لمجموع العالمات من 

طاء ونص القرار على أن یقوم مجلس التعلیم العالي بمقابلة كال من المرشحین الثالثة واع %).٧٠(

ثم ینّسب لرئیس الوزراء باسم المرشح الذي یحصل على أعلى ) %  ٣٠(عالمة حدُّھا االعلى 

ً للجامعة    .مجموع نقاط في مراحل اإلختیار الثالثة مجتمعة لیكون رئیسا

ولفت المجلس الى انھ على أي عضو من أعضاء مجلس أمناء الجامعة األردنیة یرغب في التقدم 

وكذلك على (..) عة األردنیة علیھ تقدیم إستقالتھ من عضویة مجلس األمناءلملء شاغر رئیس الجام

أي عضو من أعضاء مجلس التعلیم العالي یكون من بین المرشحین العشرة المنّسب بھم من قبل لجنة 
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من عضویة مجلس التعلیم العالي قبل النظر باألسماء من قبل لجنة  االستقالة البحث إلى لجنة اإلختیار

 .اراإلختی

استغالل امثل للموارد البشریة وامتیازات للممیزین الى ذلك وافق المجلس على تشكیل لجنة إلجراء 

ً لخطة تحفیز  دراسة حول اٍإلستغالل األمثل للموارد في الجامعات وكفاءة العاملین فیھا وذلك تنفیذا

یة لتقدیم مكافآت وقرر توجیھ الجامعات لوضع التعلیمات المال 2022) -٢٠١٨(النمو اإلقتصادي 

ً لمشروع لإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة     ).٢٠٢٥-٢٠١٦(للعاملین الممیزین تنفیذا

المحاسبة (استحداث تخصصات كما وافق المجلس على إستحداث برنامج الماجستیر في تخصصي 

أریزونا، وإستحداث  في جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا المشترك مع جامعة) واإلدارة الھندسیة

في أكادیمیة األمیر حسین للحمایة ) طاقة متجددة/ ھندسة میكانیكا(برنامج البكالوریوس في تخصص 

  المدنیة
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3rd int’l conference on Petra explores Nabataeans’ economic heritage 
‘Petra is the symbol of the Jordanian national identity’ 

 
New findings of various local and international researchers focusing on commercial ties 
between the Nabataean Kingdom and Rome, India and Egypt, as well as the economy and 
agriculture of Petra’s hinterland were discussed at the third international conference on Petra 
and the Nabataean heritage, which concluded on Thursday. 

The four-day event, titled “The Nabataeans-Economy and Culture”, was organised by the 
University of Jordan and Petra Development and Tourism Region Authority (PDTRA) in 
Petra between June 18 and June 21. 

“Petra is the main tourist site in Jordan, but it is the symbol of the Jordanian national 
identity,” said Chief Commissioner of PDTRA Falah Al Omoush, adding that despite the 
conflicts and turmoil gripping the region since the Arab Spring, the last two years have 
witnessed an increase in the number of tourists, and PDTRA works with both local and 
international stakeholders to boost Petra’s tourism. 

In the opening speech on Monday, a day before the official beginning of the scientific 
programme, Deputy Chief Commissioner of PDTRA Suleiman Farajat stressed: “There are 
nations that have no past, so they invent some, and there are nations that have deep past, as it 
is the case of Jordan, which is being imagined, negotiated and celebrated by its people in 
different forms.” 

“Being an important city under Roman occupation and Byzantine influence up to the 
Crusaders’ period in the 12th century, Petra seems to have been away from the world until it 
was rediscovered to the Western world in 1812, marking a new era of interest and 
rediscovery,” Farajat said, underlining that most travellers at that time entered it from the 
south as they came from Egypt accompanied by bedouins from Aqaba and Sinai who acted as 
“the first Jordanian tour operators”.  
The encounters of those travellers with the diverse local groups at that time showed the 
fragmentation the society lived in, but also the lack of appreciation and understanding of the 
site, he explained, adding that there is “no wonder that most of early travellers were certain 
that Petra was a Roman city”.  

                                                       ٢٢/٦/٢٠١٨الجمعة                                                                                                     ٣:ص الجوردان تایمز
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“It was only after the archaeologists started to study Petra in the early 20th century that the 
Arab identity of Petra was clear,” Farajat noted. 

The importance of Petra in the incense trade was very well documented by ancient sources. 

“The Nabataean role in the trade of frankincense and myrrh for use as incense and in 
perfumes is well documented,” said David Johnson from Brigham Young University in Utah, 
in the US. 

According to Johnson, who worked as a researcher in Jordan from 1977, the role the 
Nabataeans played in the trade of these products and other plant products, such as rock rose 
in medicine and magic, was not often discussed. 

In his paper titled “Magic, Medicine and Fraud”, the role of the Nabataeans in this trade is 
examined by looking at the literary evidence from ancient writers such as Dioscorides(40-90 
AD), Pliny( 23-79AD) and Galen(130-210 AD); the Greek magical papyri; and a botanical 
survey of present day plants found at Petra. 

Another source is the archaeological evidence from Nabataean sculpture, painting and 
pottery, the American scholar continued, adding that among the major plant products 
exported by the Nabataeans, three — frankincense, myrrh and bdellium — originated outside 
of Nabataean state while others, iunctus odoratus, gum labdanum, balanites oil and terebinth 
resin were produced in Nabataea itself. 

Laurant Tholbecq, from University of Brussels, talked about a complex system of taxes 
which Nabataeans imposed on caravans, land property and individuals. According to Pliny, 
“the Nabataean Kingdom taxed caravans, which was a significant source of income”. 

French architect Thibaud Fournet studied Petra’s baths, which are located on 300-metre cliff 
edges above the valley, and were excavated in 2012 and 2015.  

“The breathtaking location of both buildings, on the edge of the cliff, overhanging the valley 
by circa 300 metres, was deliberately decided,” Fournet said. 

Swiss researcher and resident of Petra Ulrich Bellwald presented the number of winery 
presses in the Beidha area and speculated that wine production was the state monopoly in 
ancient Nabataean Kingdom. 

“In Nabataean period it was absolutely impossible to influence the fermentation process by 
cooling. Due to the still very high temperatures during harvest and due to the fact that the 
bedrock, into which the wine presses were inserted, was at least warm, fermentation 
concluded within a timeframe of not more than one day,” Balwald highlighted. 

Hence, the production process in the presses took place in short intervals to avoid a 
secondary fermentation which would have turned the wine into vinegar, the harvest only 
started at the last possible moment, with the grapes having a high concentration of sugar, the 
veteran scholar explain, adding that “as there is only a very limited number of shards 
belonging to locally manufactured wine amphorae known from the Petra area, the wine was 
most probably stored and transported in wineskins from goats or/and sheep”. 
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Young Jordanian engineer lands job at NASA 
Khaled Al Sharif was among 12 outstanding students selected by Crown 
Prince Foundation to intern at US space agency in 2016 

 
“Any dream is attainable with enough work, effort and time,” says Khaled Al Sharif, a young 
Jordanian engineer who recently landed a job at the US space agency NASA in California.  
Sharif is now serving as a robotics engineer for the Intelligent Robotics Group (IRG) in 
NASA's Ames Research Centre in Mountain View, which explores extreme environments, 
remote locations and uncharted worlds with missions in computer vision, geo-spatial data 
systems, human-robot interaction, planetary mapping and robot software. 
The young Jordanian's journey at NASA traces back to 2016, when the Crown Prince 
Foundation selected him as one of the 12 outstanding students to be sent to the Ames 
Research Centre for an internship.  
NASA’s first partnership with an Arab country, the internship programme provides Jordan’s 
top engineering students from universities across the Kingdom with the opportunity to 
conduct practical, hands-on research at the US space agency.  
“I was very lucky to be selected by the Crown Prince Foundation to sponsor my internship at 
NASA,” Sharif told The Jordan Times, encouraging “every aspiring Jordanian dreamer to get 
in touch with the foundation and see what it has to offer, as it has many initiatives that help 
youth get closer to their goals, and they are not limited to internships”. 
Khaled got his second opportunity with the US space agency in September 2017, when he 
was awarded the first place at the NASA Europa Challenge 2017 competition along with 
communications engineer Farah Salah.  
The winning application, World Weather, enabled scientists, meteorologists and the general 
public interested in weather related topics to create three-dimensional and four-dimensional 
images using weather data from different sources, Petra reported. 
“It was definitely a journey of perseverance,” Sharif recalled when asked about the steps that 
have taken him up to this position, stressing “self-study is a must these days if you want to 
excel, and a common misconception is that your university will teach you all you need to do 
well at your job, when the truth is that almost 90 per cent of your knowledge will come from 
other sources.”  
“Fellow engineers should spend less time worrying about their grades and academic 
accomplishments and start focusing on more tangible achievements,” he continued, warning 

                                                       ٢٤/٦/٢٠١٨                                                   حداأل                                             ٤:صالجوردان تایمز   
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“we get so caught up in the traditional cycle of high school and university that we forget that, 
to actually become unique in the ever-challenging job market, we have to set ourselves apart 
from the crowd.” 
“The world around you and the tools you use everyday — all of it has been designed and 
built by people no smarter than yourself. They are just people that worked a little harder on 
themselves," the engineer concluded, elaborating on the words of the late Apple CEO, Steve 
Jobs. 
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  "شؤون المراة"غیاب المرأة االردنیة عن رئاسة مجالس أمناء الجامعات الحكومیة یثیر غضب 
  

لشؤون المرأة بأن تشكیلة مجالس االمناء للجامعات الرسمیة نسبة غیر قالت اللجنة الوطنیة االردنیة 
  . مرضیة، اضافة الى غیاب المرأة االردنیة عن رئاسة مجالس أمناء الجامعات الحكومیة

  
واضافت اللجنة في بیان صحفي بأنھ في الوقت الذي تسعى دول العالم إلى نسبة مشاركة نسائیة في 

نجد أننا في األردن نزحف وببطء نحو االقتراب من ھذه النسبة  ٢٠٣٠بحلول  ٥٠/٥٠كل المواقع 
ھذا ما أكدتھ تشكیلة مجالس األمناء للجامعات الرسمیة بعد . وتحقیق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص

مجلس التعلیم 'صدور اإلرادة الملكیة السامیة بتشكیل مجلس أمناء الجامعات الرسمیة بنا على تنسیب 
  .فقط من أعضاءھا% ٦.٤التي شكلت النساء نسبة ، 'العالي

  
واضافت اللجنة وبعد أربعة أعوام من تأكیدھا على ضرورة مراعاة النوع االجتماعي في تشكیلة 
مجالس أمناء الجامعات الرسمیة وفي كافة مواقع صنع القرار؛ حیث رفعت ذلك الوقت كتاب رسمي 

الي والبحث العلمي حول ذلك؛ یبدو أننا لم نتحرك قید لكل من دولة رئیس الوزراء ووزیر التعلیم الع
فلم تتبوأ أي امرأة أردنیة في عشرة . أنملة في مجال اعترافنا كدولة بكفاءات وقدرات المرأة األردنیة

جامعات حكومیة منصب رئیسة مجلس أمناء، وواحدة فقط تترأس الجامعة األلمانیة؛ حیث ضمت 
عضوات من اإلناث وھي الجامعة األردنیة وجامعة  خمسة جامعات حكومیة من أصل عشرة

الیرموك بعدد عضوتین وكل من األلمانیة ومؤتة والعلوم والتكنولوجیا وآل البیت عضوة واحدة في 
دون احتساب السفیر األلماني (عضو  ١٢٦عضوات من  ٨مجلس أمنائھا بعدد كلي یصل إلى 

  ).ة األلمانیةوممثلي الجامعات األلمانیة في مجلس أمناء الجامع
  

الخبرة واالختصاص ممن وقالت اللجنة بأنھ ورغم توفر الكفاءات النسائیة من األكادیمیات ذوات 
یحملن رتبة األستاذیة ما یؤھلھن لتولي موقع رئیس جامعة؛ ترأس سیدة واحدة فقط جامعة حكومیة، 
وبمراجعة التشكیالت لرؤساء ومجالس أمناء الجامعات الحكومیة نجد ضعفا غیر مبرر للمشاركة 

سیدة من ثالثة % ( ٢٠تشكل ' عاليمجلس التعلیم ال'النسائیة في ھذه المواقع؛ رغم أن نسبة النساء في 
أكادیمیین من ذوي الخبرة واالختصاص ممن یحملون رتبة األستاذیة وسیدة من اثنین من ذوي 

، فوجب على أقل تقدیر أن تصل نسبتھن في عضویة ورئاسة )الخبرة والرأي من القطاع الخاص
  %.٢٠مجلس األمناء إلى 

  
تشكیلة مجالس امناء الجامعات ال تعكس جدیة الحكومة واعتبرت اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة أن 

وتؤكد أن ھذه الحالة ھي . في تمكین المرأة واالعتراف بقدراتھا وإزالة جمیع أشكال التمییز ضدھا
استمراریة لسیاسة تتجاھل كفاءة المرأة وغیاب الجھود المؤسسیة لدعم تبوء المرأة المراكز القیادیة 

، ومن ضمنھا الھدف ٢٠٣٠من تبني األردن ألھداف التنمیة المستدامة في شتى المجاالت؛ بالرغم 
كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ ' الخامس الذي یركز في مقاصده على ضرورة 

 شؤون جامعیة ومحلیة

                                                       ٢٣/٦/٢٠١٨السبت                                                  ٣:عب صصدى الش/مدار الساعة/٧:الدستور ص/خبرني/سرایا 
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الفرص المتاحة لھا للقیادة على قدم المساواة مع الرجل على جمیع مستویات صنع القرار في الحیاة 
  'یة والعامةالسیاسیة واالقتصاد

  
ً على مكانة األردن الدولیة والذي أظھر تراجعا واضحا  كما اكدت اللجنة بأن ھذه النسبة تؤثر سلبا

من  ١٣٥لتصل إلى المركز  ٢٠١٧عالمیا في مجال تمكین المرأة وإغالق الفجوة الجندریة في العام 
في % ١٢.٦یشكلن فقط  من حملة الدكتوراه، إال أنھن% ٣٦في حین تشكل النساء . دولة ١٤٤بین 

جمیع الكوادر االكادیمیة من حملة الدكتوراه في الجامعات األردنیة بحسب التقریر االحصائي 
، والذي بین أیضا أن المرأة تشكل نسبة ٢٠١٦السنوي الصادر عن وزارة التعلیم العالي لعام 

ة تتركز في مناصب من الكوادر التدریسیة في الجامعات األردنیة، إال أن تلك المشارك% ٢٥.٥
، %٦٢.١حیث كانت  ٢٠١٣والتي تراجعت عن عام % ٤٧.٢المحاضرین المتفرغین بنسبة 

من % ٣٤.٥وتنخفض ھذه النسبة بحدة كلما ارتفعت الدرجة األكادیمیة بعد ذلك، فتشكل النساء نسبة 
أن نسبة كما . فقط من األساتذة% ٩.٤من األساتذة المشاركین، و% ١٢.٩األساتذة المساعدین، و

، مما یدفعنا %٣١النساء حملة الماجستیر والدكتورة المعینات في الجامعات الحكومیة وصلت إلى 
للدعوة مرة أخرى على ضرورة تقییم العوائق التي تواجھ المرأة في المجال األكادیمي وتبني 

یم العالي على المبادرات والبرامج لالستفادة من قدراتھا، لمواجھة الھیمنة ذكوریة في بیئة التعل
  .مستوى اإلدارة والتدریس

  
وشددت اللجنة على أن المطالبة برفع مشاركة المرأة على المستویات القیادیة وتوفیر البیئة المناسبة 
لذلك لیست فقط مطلبا لتحقیق العدالة النوعیة وإنما حاجة ملحة لرفع سویة التعلیم في األردن 

أة، حیث أن الدول التي تساھم المرأة فیھا جنبا إلى جنب مع واالستفادة من استثماره في تعلیم المر
الرجل في مواقع صنع القرار قد نجحت بتحقیق مستویات عالیة من التنمیة وتحسین المعیشة 
لمواطنیھا، كما نطالب الحكومة باتخاذ اإلجراءات الضروریة والالزمة إلحداث نقلة نوعیة في نھجھا 

شتى المجاالت، وتبني سیاسات إدماج النوع االجتماعي على  لضمان زیادة مشاركة المرأة في
  .المستوى المؤسسي والرسمي
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   أردنیة تتفوق بالفیزیاء في جامعة أمیركیة
  

حصلت الدكتورة أماني فواز كریشان من كلیة العلوم بجامعة الحسین بن طالل على شھادة الدكتوراة 
والدكتورة  ٩٧،٣یات المتحدة األمیركیة بتفوق وبمعدل في الفیزیاء النوویة من جامعة تمبل في الوال

أماني كریشان حاصلة على الثانویة العامة من مدرسة بنات معان الثانویة في معان، ودرست الفیزیاء 
  . ٢٠٠٦بجامعة الحسین بن طالل عام 

حصلت و .وحصلت على المركز األول في امتحان الكفاءة الجامعیة على مستوى المملكة في الفیزیاء
 ٢٠٠٦كریشان على شھادة افضل مساعد تدریس في الفیزیاء في قسم الفیزیاء في جامعھ التمبل لعام 

 & BNL( RHIC) ،وحصلت على جائزه افضل عرض علمي من مختبر بروكھافن ناشیونال الب
AGS Meeting 2018 - في الفیزیاء.   

  
تم إبتعاثھا من قبل الجامعة لنیل  وعملت كمساعد بحث وتدریس في جامعة الحسین بن طالل الى أن

من جانبھ بارك رئیس جامعة الحسین  .درجتي الماجستیر والدكتوراه من الوالیات المتحدة األمیركیة
بن طالل الدكتور نجیب أبو كركي، ھذا اإلنجاز معتبرا إیاه لبنة من التمیز والتقدم للجامعة، وحافزا 

 \.الى المنافسة واالبتكار واإلبداعلكل أعضاء ھیئة التدریس للوصول بأبحاثھم 

                                                       ٢٤/٦/٢٠١٨األحد                                                                                        الرأي الكتروني
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Official universities' board of trustees members appointed 
 

 

A Royal Decree has been issued approving the appointment of the presidents and members of 
the boards of trustees of the official universities. 

In accordance with the Royal Decree, 119 presidents and members of boards of trustees of 
the official universities have been appointed for a period of four years starting from June 3, 
the Jordan News Agency, Petra, reported on Thursday. 

                                                       ٢٣/٦/٢٠١٨ت                                         السب                                               ٢:الجوردان تایمز ص
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  الجامعة األردنیة

  اعيمحمد الرص.د
   

 Times(حصول الجامعة األردنیة على مرتبة متقدمة في تصنیف التایمز الدولي للجامعات 
Higher Education (THE) Golden Age University Rankings 2018 ( یعد انجازا

كبیراوجھدا ممیزا یسجل إلدارة الجامعة وطواقمھا األكادیمیة واإلداریة، وھو ثمرة لعمل دؤوب 
ف أن تستمر الجامعة األم في التمیز والجدارة التي تستحق بین مثیالتھا من مؤسسات ومخطط لھ، بھد

  .التعلیم العالي الوطنیة والعالمیة
  

ومن المؤكد أنَّ االنجاز الذي تحقق للجامعة األردنیة وقبل ذلك لجامعة العلوم والتكنولوجیا سیسھم في 
عودة السمعة األكادیمیة للجامعات األردنیة إلى استعادة الثقة بمستوى التعلیم العالي في األردن، و

  .سابق عھدھا، وتوقف الخشیة من تراجع مستوى التعلیم العالي الوطني
  

وتأتي استجابة الجامعات األردنیة لمسایرة التنافس العالمي بین مؤسسات التعلیم العالي في ظل تبني 
د البشریة وتطویر مؤسسات التعلیم استراتیجیات وطنیة لتحویل تحدي العولمة نحو تنمیة الموار

العالي الوطنیة، وترتكز ھذه االستراتیجیات إلى تطبیق المعاییر الدولیة واألسس التي تعتمدھا 
مؤسسات الضبط والجودة العالمیة وفي مقدمتھا أسس تصنیف مؤسسات التعلیم العالي، كالبحث 

والجدوى . نتجة، واستقطاب الطلبة األجانبالعلمي وعدد طلبة الدراسات العلیا والبیئة التعلیمیة الم
التي تتحقق من ھذا التوجھ ھو العائد الكبیر والقیمة المضافة في خانة تنمیة الموارد البشریة وخاصة 

  .في دولة مثل األردن یقوم معظم اقتصادھا على ھذا المورد
  

لتصنیف العالمیة لذلك یجب أن تنطلق الخطط اإلستراتیجیة للجامعات من أھداف تحقق معاییر ا
لمؤسسات التعلیم العالي، وفي مقدمة ھذه المعاییر البحث العلمي وجودة المنتج البحثي ألعضاء ھیئة 
التدریس في الجامعات، وھذا یتطلب جھودا كبیرة في تأھیل قدرات الباحثین وانتقاء الكفاءات الممیزة 

كار بیئات بحثیة وتعلیمات تحفز البحث منھم في أثناء استقطابھم للعمل في الجامعة، إضافة إلى ابت
  .العلمي وفق متطلبات تنافسیة عالیة

  
  
   

وفي ذات السیاق توفر برامج الدراسات العلیا فرص كبیرة وقوة دفع للبحث العلمي شریطة أن ترتكز 
ھذه البرامج لخطط إنتاج المعرفة ولیس اكتسابھا، وربطھا ما أمكن بالصناعة المحلیة وتطویر 

  .المنتج
  

كما أن الحد من ھجرة الكفاءات األكادیمیة من جھة ومحاولة استقطاب كفاءات أردنیة أو عالمیة 
ضمن مشاریع بحثیة وتبادل ألعضاء ھیئة التدریس مع جامعات عالمیة مرموقة من جھة أخرى، 
 یساھم بشكل كبیر في عملیة االرتقاء في سلم التصنیف العالمي للجامعات، وھذا األمر ھو بمثابة

  ٢٢/٦/٢٠١٨الجمعة                                                                                          حمرین نیوز/ ٧:الرأي ص

 مقاالت
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ً نسبة لیست قلیلة من الباحثین الممیزین یغادرون للبحث  إشكالیة كبیرة، حیث تخسر الجامعات سنویا
  .عن فرص أوسع للبحث العلمي وتجاوز الكثیر من العقبات اإلداریة والمالیة

  
الجامعة األردنیة وشقیقاتھا یقع على كاھلھا تنمیة الموارد البشریة وتطویر البحث العلمي واستقطاب 

لطلبة العرب واألجانب، وھي مسؤولیة كبیرة ستعزز التنمیة في جمیع مجاالتھا وستكون الجامعات ا
  .المحرك األول لتقدم الدولة األردنیة وتمیزھا إذا ما واصلت السیر بھذا الطریق
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 مجالس امناء الجامعات جوائز ترضیة ،وقوننة للفساد

  

    مصطفى القضاة. د                                           

  

یعتبر مجلس امناء اي جامعة من الجامعة سلطة سیادیة الي جامعة من . مصطفى القضاة . د
الجامعات ویراقب اداء ادار ة الجامعة ،وینسب لمجلس التعلیم العالي بتعیین رئیس الجامعة في 

معي بل ویحمل الجامعات الخاصة ،ومن ھنا ینبغي ان یكون رئیس مجلس امناء اي جامعة استاذ جا
درجة االستاذیة ؛الن من شروط تعیین رئیس الجامعة ان یحمل درجة االستاذیة في تخصصھ وقد 

  . مارس االدارة لسنوات عدیدة

  

تعیینات مجالس امناء الجامعات االردنیة والتي تم االعالن عنھا مؤخرا كثیر من رؤساء مجالس 
الرتبة االكادیمیة والتي تؤھلھم لقیادة الجامعة  االمناء لم یمارسوا التعلیم الجامعي وال یحملون

  . ،ومتابعة البحث العلمي ودعمھ وتطویره ؛ذلك ان فاقد الشيء الیعطیھ

  

اما اعضاء مجالس االمناء فان عددا منھم ال یحمل الشھادة الجامعیة االولى وبالتالي فھو ال یعرف 
عة الداخلي ؛فاي اضافة سیضیفھا الى معنى القاعة الجامعیة ،وكیفیة الدراسة ،ومحتویات الجام

   تطویر التعلیم الجامعي ،ودعمھ ،وتطویر البحث العلمي ،ومراقبة اداء ادارة الجامعة ومجلس العمداء

  

حكومة جدیدة تفاءلنا بھا ومجالس امناء جدیدة تخبرنا بالرجوع قھقرى الى الخلف بدال من التقدم 
حالیین وسابقیین ووزراء سابقین كل ذلك على حساب  لالمام والتطویر ،جوائز ترضیھ تقدم لنواب

الوطن والتقدم والتطویر في مسیرة التعلیم العالي والبحث العلمي ،وتسجل المؤشرات العالمیة بتراجع 
ترتیب جامعاتنا الى الخلف درجات ،وعجز موازنات لجامعاتنا الرسمیة المالیین من الدنانیر ونحن 

 اسبة الفساد والمفسدیننتغنى بالتقدم والتطویر ،ومح

  ٢٣/٦/٢٠١٨الكون نیوز                                                                السبت                                      
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  الحصن –ھنود فھیم سلیم ابو الشعر  -
  
  الشمیساني –رشاد احمد البلبیسي  -
  
  ضاحیة الحاج حسن –حسن محمد حسن زیادة  -
  
  صویلح –نازك عیسى مكناي  -
  
  الرابیة –احمد محمد علي رمضان مرشین  -
  
  طالسل –عبدالفتاح سلیمان الحامد الشمالي العواملة  -
  
  الصویفیة –فضا سالمة یعقوب المعشر  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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  .عمر الرزاز زار عددا من رؤساء الوزراء السابقین للتباحث في عدة قضایا محلیة. رئیس الوزراء د
  

ان الحكومة بصدد استحداث وحدة في رئاسة الوزراء الیصال رسائلھا والرد » عین الرأي«علمت 
  .نینعلى استفسارات المواط

  
الھیئة االداریة لمنتدى االستراتیجیات وافقت على قبول استقالة المدیر التنفیذي بالمنتدى المھندسة 
ھالة زواتي من منصبھا بعد صدور االرادة الملكیة السامیة بتعیینھا وزیرا للطاقة والثروة المعدنیة 

  .عمر الرزاز. في حكومة د
  

لثالث وھي تعاني من ضعف ضخ المیاه الى منازل منطقة المنصورة في لواء ناعور لالسبوع ا
  .الضخ رغم ضعفھ یبقى لسویعات ال تكفي لسد حاجة السكان من المیاه.. سكانھا

  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  


