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  تشكیالت أكادیمیة في الجامعة األردنیة

قرر مجلس أمناء الجامعة األردنیة خالل جلسة عقدھا الیوم برئاسة رئیس المجلس الدكتور عدنان  

بدران بناء على تنسیب رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة  إجراء تشكیالت أكادیمیة على 

  .مستوى عمادات الكلیات في الجامعة

تعیین الدكتور عامر السلمان نائبا للرئیس رئیسا لفرع الجامعة األردنیة في العقبة،  وقرر المجلس

واستمرار الدكتور عماد صالح نائبا للرئیس للتطویر والتخطیط والشؤون المالیة والدكتورة كفاح 

نائبا الجمعاني نائبا للرئیس لشؤون الكلیات العلمیة، وقرر المجلس تجدید تعیین الدكتور عمر كفاوین 

  .للرئیس للشؤون اإلداریة والدكتور أحمد المجدوبة نائبا للرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیة

كما قرر المجلس تعیین كل من الدكتور محمد صایل الزیود عمیدا لشؤون الطلبة، والدكتور إبراھیم 

  .الریاضیة المومني عمیدا لكلیة العلوم التربویة، والدكتور خالد عطیات عمیدا لكلیة التربیة

إلى ذلك تم اإلبقاء على كل من عمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاة، وعمید كلیة طب األسنان 

الدكتور أحمد حمدان، وعمید كلیة الفنون والتصمیم الدكتور رامي حداد، وعمید كلیة الدراسات العلیا 

ندى الروابدة، والدكتور فایز حداد الدكتور محمد الشریدة، وعمیدة كلیة اآلثار والسیاحة الدكتورة 

عمیدا لكلیة األعمال، والدكتور فؤاد كتانة عمیدا لكلیة العلوم، والدكتور عدنان العساف عمیدا لكلیة 

الشریعة، والدكتور إسالم مساد عمیدا لكلیة الطب، والدكتور ھاني الصعوب عمیدا لكلیة الزراعة، 

دسة، والدكتور أحمد عویدي العبادي عمیدا لكلیة الحقوق، والدكتور علي أبو غنیمة عمیدا لكلیة الھن

  .والدكتور إبراھیم العبادي عمیدا للبحث العلمي

 أخبار الجامعة

                             /طلبة نیوز/عمون5/الرأي ص:األردنیة خبار أ
  23/8/2019-22                                           /الجمعة الخمیس                                                        
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كما قرر المجلس استمرار الدكتورة عبلة البصول عمیدا لكلیة الصیدلة، والدكتور زیاد حوامدة عمیدا 

لثاني لتكنولوجیا المعلومات، لكلیة علوم التأھیل، والدكتور أمجد ھدیب عمیدا لكلیة الملك عبدهللا ا

والدكتور محمد القطاطشة عمیدا لكلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة، والدكتور 

تركي بني خالد عمیدا لكلیة اللغات األجنبیة، والدكتورة منار النابلسي قائما بأعمال عمید كلیة 

  .التمریض

وفیما یتعلق بفرع الجامعة في العقبة قرر المجلس تعیین الدكتور ریاض مناصرة عمیدا لكلیة العلوم 

األساسیة والبحریة، واستمرار كل من الدكتور باسل الزبون قائما بأعمال عمید كلیة اللغات األجنبیة، 

والدكتور عمر عبدهللا  والدكتور عبدهللا الحاج قائما بأعمال عمید كلیة نظم وتكنولوجیا المعلومات،

جوابرة قائما بأعمال عمید كلیة السیاحة والفندقة، ویبقى الدكتور رائد محمد بني یاسین عمید كلیة 

 اإلدارة والتمویل.



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

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

QF-DMPR-02.01 
5 

 

  مركز االبتكار والریادة یقیم الحفل الختامي لجائزة صدى

ً لرسالتھ  - آیة العبادي تجسیدا

في  تنمیة روح المبادرة لدى 

الشباب أقام مركز االبتكار 

والریادة في الجامعة األردنیة 

الحفل الختامي لجائزة  

"صدى" للفنون اإلبداعیة 

بحضور عدد من  المھتمین 

  . والمشاركین في الجائزة

الدكتور أشرف بني محمد في كلمة لھ أن فكرة الجائزة  بدأت بإعالن المركز  وأوضح مدیر المركز

جامعة من  800طالب من أكثر من  5000مسابقة تحدي التطرف العالمیة التي یشارك فیھا أكثر من 

مختلف قارات العالم؛ لیقوموا بتطویر حمالت واستراتیجیات على أرض الواقع وعلى مواقع 

  .حاربة التطرفالتواصل االجتماعي لم

وأضاف "إن مجموعة متمیزة من طلبة الكلیات المختلفة في الجامعة األردنیة قاموا بتشكیل فریقھم 

ً شاملة كانت نتائجھا أن فئة الشباب ھم األكثر  المؤسس للجائزة، وعلى إثره أجروا دراسات وأبحاثا

ً على أقرانھم ومحیطھم واألكثر عرضة  للتطرف أو اال لتحاق بالجماعات المتطرفة؛ وبناًء على تأثیرا

تلك النتائج أطلقوا الجائزة لتكون صوت الشباب المؤثر الذي یسعى لترك أثر في فئة الشباب على 

حسابات جائزة صدى على شبكات التواصل االجتماعي التي من خاللھا یسعون إلیصال الفكر 

ً یتم عبر   "ھا استقبال مشاركات الشباب المبتكرةالصحیح وآلیة الجائزة وشروطھا وأھدافھا وأیضا

  22/8/2019                            الخمیس                                                                      األردنیة خبار أ
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من جھتھا قالت الدكتورة لینا الحیاري مدیرة الجائزة للموسم الثالث إن الھدف من الجائزة ھو تطویر 

أفالم قصیرة وكتابة مقاالت ونصوص إبداعیة تتخذ منحى نشر ثقافة الوقایة من اإلرھاب والفكر 

ع الفني واالبتكار بین صفوف الشباب كوسیلة للتعبیر عن المتطرف في المجتمع، وتشجیع اإلبدا

آرائھم حول مواضیع مكافحة اإلرھاب والتطرف، باإلضافة إلى نشر الوعي في أوساط المجتمع 

  .وتصحیح مفاھیم حول التسامح والتعایش

وثمن فریق العمل دور الجائزة التي تسعى لدمج طاقات الشباب األردني في التصدي لألفكار 

الظالمیة ونشر آرائھم بطریقة إبداعیة شبابیة تعكس وعیھم، وتنمیة روح المبادرة لدیھم ذلك من 

  . خالل دفع طلبة الجامعات والمدارس في المشاركة في جائزة صدى لألفالم القصیرة والمقاالت

  وفي ختام الحفل، كرم بني محمد الطلبة الفائزین بالجائزة من مختلف الفئات إلى جانب لجنة التحكیم.
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  األردنیة" تبرم اتفاقیة مع وزارة البیئة"

أبرم مركز المیاه والطاقة  - ھبة الكاید 

والبیئة في الجامعة األردنیة اتفاقیة 

تعاون بیئي مع وزارة البیئة لمراقبة 

متبقیات المبیدات في "التربة 

  ."الزراعیة

وتھدف االتفاقیة بحسب ما أفاد بھ مدیر 

المركز الدكتور خلدون شطناوي إلى 

م تلوث التربة الزراعیة بالمبیدات تقیی

الكربونیة المكلورة في إقلیم الشمال التي تشمل محافظات جرش وعجلون والمفرق واألغوار الشمالیة 

  .وإربد من خالل ربط ذلك بالنمط الزراعي المستخدم في كل المنطقة

ً لالتفاقیة تقوم الجامعة بجمع وتحلیل مائة عینة من التربة الزراعیة تؤخذ من المناطق المتفق  ووفقا

  .علیھا مع مراعاة النمط الزراعي فیھا

ویشرف على المشروع على المستوى الوطني لجنة فنیة تتألف من مندوبي كل من وزارات البیئة، 

  .إضافة إلى الجامعة األردنیة الزراعة، الصحة والجمعیة العلمیة الملكیة

ً لدور مركز المیاه والطاقة والبیئة الذي یعمل ذراعا فنیا للقطاع  یشار إلى أن االتفاقیة تعد استكماال

  الحكومي في ھذا الشأن.

  22/8/2019                            الخمیس                                                                      األردنیة خبار أ
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  عاما 39تجمع خریجیھا بعد » األردنیة«صیدلة 

عاما من إنشائھا، خریجیھا من مختلف األفواج في  39جمعت كلیة الصیدلة في الجامعة األردنیة بعد 

  .تھ مساء أمس برعایة رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاةملتقى أقام

ورحبّت عمیدة الكلیة الدكتورة عبلة البصول بضیوف الملتقى مشیرة إلى أن الكلیة خرجت منذ نشأتھا 

من حملة  25من حملة الماجستیر و 500أفواج دكتور صیدلة و 9فوجا من حملة البكالوریوس و 35

  .ل واإلنتاج والمساھمة في بناء الوطن ودعم اقتصادهالدكتوراه انطلقوا للعم

نظیر كثیر من المیزات منھا حصولھا على » كلیة التمیز«وقالت البصول إن الكلیة استحقت تسمیة 

، وأنھا أول كلیة صیدلة في األردن تحصل على االعتماد 2012جائزة األمیر حسن للتمیز في العام 

، كما وسجلت للسنتین 2018ألربع سنوات القادمة في لتجدده ل 2016في عام  ACPE الدولي

كلیة صیدلة على مستوى  300- 251الماضیتین على التوالي ترتیبا متقدما حیث صنفت ضمن أفضل 

  QS العالم ضمن تصنیف

وبینت منسقة الملتقى الدكتورة أریج حّماد الذي أن اللقاء سیكون نقطة بدایة إلقامتھ كل عام؛ تعزیزا 

الكلیة والخریجین من جھة، ومعرفة أھم اإلنجازات التي توصلوا إلیھا للرقي بھم  للتواصل بین

وإعطائھم المشورة الالزمة من أجل بناء مخرجات تعلیمیة قادرة على مواجھة الصعاب ومواكبة 

  .التطور من جھة ثانیة

یة الفنون في ساحة كل» عاما من العطاء 39صیدلة األردنیة «وتخلل الحفل الذي أقیم تحت شعار 

فقرات فنیة قدمتھا فرقة كورال الجامعة األردنیة، وعرض فیدیوھات عن الكلیة في عیون عمدائھا 

السابقین وطلبتھا، إلى جانب فقرة تكریمیة لخریجي الدفعة األولى من الكلیة والجھات الداعمة لھا 

ّم خاللھا الرئیس درعا لعضو مجلس الكلیة الدكتور معن عبد  الحافظ نظیر تبرعھ وألنشطتھا، سل

  بتغطیة تكالیف الملتقى المالیة.

  25/8/2019                                           حداأل                                           18/الدستور ص:13ص:الرأي 
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  رئیس الجامعة األردنیة یكشف حقیقة تدخل الرزاز

ة الواسعة التي اقرھا مجلس أمناء الجامعة األردنیة في جلستھ التي عقدھا أثارت التشكیالت األكادیمی

یوم الخمیس الماضي موجة من التساؤالت التي انحصرت في اغلبھا حول انھاء تكلیف مدیر مركز 

الدراسات اإلستراتیجیة د. موسى شتیوي من منصبھ . المتابع لبعض المواقع االلكترونیة ، وصفحات 

االجتماعي یجد أن ھناك اتھامات واضحة تصب في ممارسة رئیس الوزراء د.عمر مواقع التواصل 

ً على رئیس الجامعة األردنیة أ.د عبدالكریم القضاة بإنھاء تكلیف د. شتیوي من  الرزاز ضغوطا

منصبھ ، وربط ھذا الضغط الذي تم ممارستھ بنتائج االستطالع الذي أعلن عنھ مركز الدراسات 

% من استطالع الرأي العام  41ھر حزیران الماضي ، والذي اظھر أن نسبة اإلستراتیجیة في ش

الذي شمل العینة الوطنیة وقادة الرأي العام حول مرور عام على تشكیل حكومة الدكتور عمر 

الرزاز، حیث اعتقدوا أن الحكومة قادرة على القیام بمسؤولیاتھا ، كما اظھر االستطالع حصول 

ً مع  الرئیس الرزاز وحكومتھ على ثاني أدنى تقییم بعد حكومة الملقي. "الوقائع " تواصلت ھاتفیا

رئیس الجامعة األردنیة أ.د عبدالكریم القضاة للحدیث واإلجابة حول ما تم تداولھ ، حیث أبدى 

استھجانھ عما یتم نشره ، والزج بأسباب غیر حقیقیة وغیر صحیحھ على اإلطالق فیما یتعلق 

ً لمركز الدراسات اإلستراتیجیة في الجامعة بموضوع انھاء تكلیف  زمیلھ د. موسى شتیوي مدیرا

األردنیة ، وربطھ بممارسة ضغوط علیھ من قبل رئیس الوزراء د.عمر الرزاز التخاذ ھذا القرار . 

ً تلقیھ أي اتصال ھاتفي أو محادثة شفویة عبر أي لقاء جمعھ بالرئیس الرزاز أو  ً قاطعا حیث نفى نفیا

ً بأي شكل من األشكال التخاذ قرار بانھاء تكلیف د. أي جھة أخ رى طلبت منھ او مارست ضغوطا

شتیوي ، وما تم ھو قرار صائب وصحیح وطبیعي إلفساح المجال أمام الكثیر ممن یمتلكون الخبرات 

العلمیة والعملیة المتمیزة للقیام بدورھا لقیادة التطویر في جمیع عمادات وأقسام ومراكز الجامعة 

   . ردنیةاأل

  24/8/2019                                           سبت  ال                                                        نیوزالقلعة 
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سنوات وھي  8وأضاف القضاة ان د. شتیوي كلف بمھمة مدیر لمركز الدراسات اإلستراتیجیة منذ 

ً بمنصب  سابقة في تاریخ الجامعة األردنیة ، بقاء أي من الزمالء من أعضاء الھیئة التدریسیة مكلفا

ً للجامعة األردنیة باستثناء د. فوزي الغرایبة عندما  تولى رئاسة أكادیمي أو إداري أو حتى رئیسا

م . ناھیك ان مثل تلك المناصب یجب ان التغلق على أي شخصیة ، 1991الجامعة األردنیة في عام 

وحرمان اشخاص آخرین من منحھم فرصة لتولي اإلدارات خاصة ممن یمتلكون الشھادة العلمیة 

لذي تم تعیینھ المتمیزة والخبرات التي تؤھلھم إلحداث التغییر والتطویر ، كأمثال د. زید عیادات ا

ً للدكتور شتیوي ، حیث یعرف عن د. عیادات انھ باحث معروف عربیا ودولیا في مجال  خلفا

الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة واإلعالمیة وحقوق اإلنسان ویعتبر خبیر دولي في مجال التخطیط 

ما قمت بالعرض على اإلستراتیجي . واختتم القضاة حدیثھ بالقول ان لو ھناك أي تدخل تم ممارستھ ل

د. شتیوي منصب عمیدا كلیة الدراسات العلیا بالجامعة ، حیث طلبت منھ الرد قبل انعقاد جلسة 

  مجلس أمناء الجامعة اال انھ ولالسف لم یرد لي سواء بالقبول أو الرفض .
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  نیة ؟من یضع أولویات الخطاب اإلصالحي للتجربة الف» .. الدستور«نقرش لـ 

اعتبر رئیس قسم الفنون المسرحیة في الجامعة األردنیة الدكتور عمر نقرش، أن الحركة الفنیة 

ً من النقد المتناثر ھنا وھناك، طال تجاربھا وممارساتھا، أفكارھا وبنیتھا  المحلیة شھدت أنواعا

اتسع ھذا النقد في السنوات الماضیة، بعد تلمس بعض مفاصل االخفاق االغلب صناعھا، ولقد  وعلى

التي عاشتھا الحركة الفنیة درامیا ومسرحیا، ونحن نقول ذلك، نعرف طبیعة ونوایا ھذا النقد ومدى 

  .جدیتھ، حیث كان الكثیر منھ بعیدا عن العمق الفكري والفني وقریبا من جلد الذات حتى اغتیالھا

  .نقد التجربة*

حتى نكون موضوعیین البد من نقد التجربة والبنیة » الدستور«نوه الدكتور نقرش في تصریح لـ و

التنظیمیة للحركة الفنیة، وذلك من أجل الوصول إلى النقد التنظیمي؛ ألن التنظیم ھو جسد 

یھ األیدیولوجیا والسیاسة في الممارسة الفنیة، وانعكاس عفوي للوحدة بین النظریة والممارسة، وعل

فانھ لیس ھناك من حركة فنیة، یھرب صناعھا من االعتراف بأخطائھم كما ھو حالنا!، ولیس ھناك 

من ثقافة ابتكرت لھا سبال لتكریس األخطاء وتبریرھا كما ھو حالنا الیوم !، ولیس ھناك من حركة 

ھم، كالذي فنیة تحرم النقد، وتستھجن أصحابھ، وتالحقھم وتحاكمھم وتھمشھم وتكفرھم  وتشوه سمعت

  .! نجده في حركتنا الفنیة بطولھا وعرضھا !، وكأنھا ثقافة متیبسة قوامھا الخوف والرعب

وقال نقرش بان السؤال الذي یفرض نفسھ ھنا، من یضع أولویات الخطاب اإلصالحي للتجربة الفنیة 

صالح لكل إصالحي حقھ في تناول مفاھیم اإل» أو على األقل ضعفھا«؟ في ظل غیاب المؤسسات 

وأولویاتھا من وجھة النظر التي یستطیع أن یرى منھا حسب الزاویة التي یقف فیھا، ال أحد یملك 

جمیع الزوایا، ال أحد یستطیع أن یكون في مكانین بوقت واحد، لكن ثمة اتفاق على مبادئ إنسانیة 

نفعا في المدى وفنیة عامة یتواضع علیھا المختلفون، ومھما طرحت من حلول لھذه األزمة لن تجدي 

القریب، أو البعید، دون توفر نیة المراجعة ونقد الذات واصالحھا جذریا، كي توسع من عباءتھا 

  25/8/2019                                        األحد                                                               الكترونيدستور لا
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لتصبح ممثلة للخارطة االجتماعیة برمتھا، بمعنى آخر نحن بحاجة إلى ثورة فكریة فنیة أیدیولوجیة، 

ھا الصحیح. عدا ذلك یظل تعید مراجعة التجربة السابقة والحالیة  بشجاعة، وعمق، لكي تجد طریق

الطریق للخروج من النفق أبعد مما ترسمھ مخیلة المتفائلین،  وتبقى ثقافة  صناعة الجمھور بعیدة 

المنال كون اغلب مایقدم لھم، یجدونھ ثقیال و متعبا وممال وملیئا بالتصنع والتكلف.؟،  الموضوع یا 

  .ة صناعة الجمھورسادتي لیس لھ عالقة بضحالة الجمھور... بل بغیاب ثقاف

ولفت نقرش إن اإلصرار في كل مرة على تطبیق نفس التجربة الفنیة الخجولة مع أضافات بسیطة 

بالمفاھیم والتالعب باألفكار، ال یمكنھا أن تثمر عن حركة فنیة حقیقیة تحترم ذھنیة الجمھور 

بالمفھوم الدیني  ووجدانھ، خصوصا في ظل غیاب المسائلة والشفافیة النقدیة وحضور المعصومیة

للكلمة، فیما نقد الذات بالتالي ھي الركن الركین الذي یسد الطریق على الھزیمة النفسیة دون الحاجة 

ّھ بقدر  إلى حجج أو مبررات أو تسمیات براقھ، مع مراعاة أن المنتج الفني االردني لم یحظ كلھ أو جل

ھ، وكشفت للعلن مظاھر تطّوره ومساراتھ كبیر من الدراسات النقدیة التي واكبت جدیده ونبشت قدیم

وأبرز منعرجاتھ وتعرجاتھ وانفراجاتھ  من خالل االتكاء على دراسة عینات من المنتج اإلبداعي، 

بدلیل وجود كم وفیر من المنتج  الفني الذي من باب الجرأة  یمكن انھ نعطي بعضھ صفة اإلبداعي 

واقتصار الموجود، في أغلبھ، على االنطباعات  الذي ال یزال قضیا وعصیا على الدراسة والبحث،

الصحفیة واآلراء العابرة التي ال تالمس عمق المنتج الفني االبداعي، وثمة بعض التغطیات التي 

توسم بالنقد جاءت مغرقة في النظریات واإلسقاطات والمصطلحات والمفاھیم المقعرة والغموض 

  .تالف في الفھم والمفاھیم وكأنھا تغّرد خارج السربالقاموسي والفكري الذي ساعد في عشوائیة االخ

وتساءل نقرش لماذا لم یحظ المنتج الفني واإلبداعي بما یحملھ من قیم  فنیة وفكریة ووجدانیة، 

ّاء یظھر ما ینطوي علیھ ھذا المنتج  وحموالت ومحموالت ثقافیة حتى اآلن بنقد جاد وموضوعي وبن

الخلل أو القصور إن كان ینطوي علیھ؟ ، ویدفعھ إلى من جمالیات وخصوصیة، وتبرز مكامن 

اختراق المعروف والمألوف والتحلیق في عوالم جدیدة ومتجددة، تنفي وتنھي بعض االعتراض 
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واالمتعاض من شیوع بعض االعمال الفنیة المخلصة لدرجة القداسة لما درج علیھ اآلباء واألجداد 

ً أن ثمة قصو ً من لدن المشتغلین في الحقل في عقیدة الفن، وأعتقد جازما ً واضحا ً وتقصیرا ً كبیرا را

الفني ونسقھ الثقافي متناسین ما فیھ من ثراء وتنّوع یضفي على التجربة الفنیة االردنیة صبغة خاصة 

تتمظھر في صورة أجلى وأوضح في البحث عن ھویة المنتج الثقافي والفني وخصوصیة الموضوع 

تأثیره على اإلبداع ، ورفد المشھد الثقافي والفني بالكثیر من الرؤیة والمكان والزمان وانعكاس ذلك و

ً لمفاھیم اإلصالح: ومنھا حقوق اإلنسان،  ً ومضمونا والمعالجة والطرح والمناقشة، موضوعا

الدیمقراطیة، المشاركة الشعبیة، االنتخابات، المواطنة، فصل السلطات، استقاللیة القضاء، الحریات 

المساواة، تمكین المرأة، الشفافیة، الدولة المدنیة، مؤسسات المجتمع المدني، العامة والخاصة، 

  التعددیة، مكافحة الفساد..إلخ.
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  اختبار جدید للشراكة بین الحكومة والنقابات» مؤتمر التعلیم«
  

شھدت العالقة بین النقابات والحكومة محاوالت لالرتقاء بمفھوم الشراكة بین الطرفین، وذلك ترجمة 
  للتوجیھات الملكیة بضرورة ان تتعامل الحكومة مع النقابات المھنیة كبیوت خبرة.

ورغبة منھا في تعزیز الشركة مع الحكومة تقدمت النقابات المھنیة بخطوة سعت من خاللھا لطرق 
التعلیم في المملكة بعد ان استشعرت تراجعا في مستوى الخریجین، حیث اقترحت على الحكومة باب 

  عقد مؤتمر وطني للتعلیم المدرسي والجامعي.
النظر باعتماد » الخلیجیة«ودفعت النقابات بھذا المقترح بعد ما اثیر حول اعادة بعض الدول العربیة 

ت فیھ النقابات جرس انذار یجب االلتفات لصوتھ والذي رأ» الخاصة«بعض الجامعات االردنیة 
  ومتابعة اصدائھ الداخلیة والخارجیة.

وكانت النقابات خاطبت رئاسة الوزراء في السابع من تموز الماضي بخصوص المؤتمر، مشیرة الى 
یة التداعیات التي تركھا قرار بعض الدول العربیة الشقیقة بإیقاف اعتماد العدید من الجامعات االردن«

الحكومیة والخاصة لتدریس طلبة تلك الدول وما سیتركھ ذلك من تأثیر سلبي على سمعة التعلیم 
  ». ھو ما كانت النقابات المھنیة تحذر منھ منذ فترات طویلة«معتبرة ان ماحصل » الجامعي لدینا

العمل على أنھ ال بد من العمل الجاد والسریع الیجاد مواطن الخلل و« واكدت النقابات في كتابھا 
» معالجتھا والنھوض بقطاع التعلیم في مدارسنا وجامعاتنا لیعود ھذا القطاع الى الصدارة من جدید

مقترحة عقد مؤتمر وطني للتعلیم (المدرسي والجامعي) بالتعاون بین الحكومة ومؤسساتھا المعنیة 
  ». قطاع الى االماموالنقابات المھنیة في اقرب وقت ممكن للخروج بتوصیات عملیة تدفع بھذا ال

اال ان رد الحكومة الذي تلقتھ النقابات على مقترحھا جاء مغایرا لتوقعاتھا، حیث ردت الرئاسة على  
النقابات من خالل رد وزیر التربیة والتعلیم د.ولید المعاني الموجھ لرئیس الوزراء والذي قال فیھ 

- 2016الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة  انھ تم سابقا عقد مؤتمر وطني، وتمخض عنھ االستراتیجیة«
والتي یجري العمل على تنفیذ توصیاتھا واجراءاتھا وفق االطار الزمني الذي تم اعتماده لتنفیذ  2025

  ».محاور االستراتیجیة
ورأت اوساط نقابیة ان الرد االخیر بمثابة اعتذار الحكومة عن المشاركة في المؤتمر، االمر الذي حّد 

لنقابات تجاه عقد المؤتمر في ظل وجود اصوات تطالب بعقده ودعوة الحكومة للمشاركة من اندفاع ا
  فیھ كونھا تعد طرفا رئیسیا ال یمكن االستغناء عنھ، كونھا الجھة المعنیة بتنفیذ توصیاتھ.

 شؤون جامعیة ومحلیة

  25/8/2019                                        األحد                                                              5 ص:دستور لا
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  توافق على زیادة عدد المقاعد الجامعیة
  
  

  لعدم وجود قبول موحد على الفصل الثاني
  

ً تم بین وزیر التعلیم العالي، رئیس مجلس التعلیم العالي الدكتور ولید المعاني  علمت الرأي أن توافقا
القبول الموحد للعام  ورؤساء الجامعات الرسمیة على زیادة عدد المقاعد الشاغرة فیھا لغایات

 ماع عقد الثالثاء الماضي في وزارة التعلیم العالي، بحث خاللھاوجاء ھذا التوافق، خالل اجتالجامعي 
   .موضوع القبول الموحد في الجامعات الرسمیة

  
سیقتصر على  وبحسب المعلومات، فقد ناقش المجتمعون محور القبول الموحد لھذا العام، والذي

السنوات الماضیة، كما في  الفصل الدراسي األول، ولن یكون ھنالك قبول موحد على الفصل الثاني،
  بحكم عدم وجود دورة شتویة المتحان الثانویة العامة

  
والثاني أعلى  وتشیر األرقام أن عدد الذین قبلوا العام الماضي بالجامعات الرسمیة على الفصل األول 

  (%فما فوق لھذا العام 65من عدد الطلبة الذین حققوا معدل (
  

  23/8/2019                                         جمعة   ال                                                                  1ص:لرأي ا
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  للجامعات” التجسیر”طلبا لـ 822
  

طلبا،  822ع طلبات االلتحاق االلكترونیة لبرنامج التجسیر بالجامعات األردنیـة الرسمیة، بلغ مجمو
فیما تعلن اسماء الطلبة المرشحین للقبول عقب اعالن قائمة القبول الموحد، المتوقع منتصف الشھر 

  المقبل، وفق مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد خولة عوض.
  
  

نتھت عند الساعة الثانیة عشرة من منتصف لیلة االربعاء، والتي بدأت وكانت فترة تقدیم الطلبات قد ا
صباح یوم االثنین الماضي. ویبلغ عدد الطلبة الذین یحق لھم تقدیم طلبات التجسیر ممن اجتازوا 

  طالبا وطالبة. 438االمتحان الشامل العام الدراسي الحالي 

  23/8/2019                                         جمعة   ال                                                  4/الغد ص:1 ص:لرأي ا
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  تحظى بنصف ملیون متابعة» التعلیم العالي«مبادرة اطلقتھا » .. نافذة على المسؤول«
  
، منصة على مواقع التواصل االجتماعي یجیب من خاللھا المسؤول على »نافذة على المسؤول«

ومات حول الكثیر من اسئلة واستفسارات عشرات االالف من الطلبة والمھتمین، مقدما لھم معل
  االمور التي یریدون اجوبة شافیة حولھا.

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي اختارت ان تتعامل مع تلك القضایا بروح مختلفة، وانتھجت خطا 
مختلفا تطرح من خاللھ رغبات وتساؤالت الطلبة عبر حوار بسیط مفعم بالمعلومة والتفاصیل، لیتم 

ؤول عبر منصة من خالل مواقع التواصل االجتماعي، ویتمكن الجمیع من تبادلھا مع ذلك المس
  مشاھدتھا.

حظیت ھذه المنصة حتى الیوم بحوالي نصف ملیون مشاھدة، یطل من خاللھا مدیرو اقسام ودوائر 
وممثلو المكرمات والعشائر وغیرھم لشرح مختلف القضایا التي یرید الطالب تفصیالت حولھا 

  واجوبة شافیة لھا.
مبادرة وزارة التعلیم العالي في اطالق المنصة من خالل استخدام خاصیة البث المباشر على صفحتھا 

، ھدفت إلى تحقیق تواصل مباشر مع عدد من »الفیس بوك«الرسمیة على موقع التواصل االجتماعي 
ن المعنیین المسؤولین في وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي، وجھات أخرى م

  بطلبة الثانویة العامة والقبول بالجامعات.
فمن وزارة التربیة والتعلیم تمت استضافة كل من مدیر إدارة االمتحانات واالختبارات، ومدیر 
البعثات، ورئیس قسم معادلة الشھادات األجنبیة، ومن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي استضیف 

ل الموحد، ومدیر مدیریة االعتراف ومعادلة الشھادات، وسكرتیر كل من مدیر وحدة تنسیق القبو
اللجنة العلیا للمكرمة الملكیة السامیة ألبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة، ومدیر مدیریة 
ً إلى رئیس فرع المكرمة الملكیة السامیة (مكرمة  صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار، إضافة

تربیة والتعلیم والثقافة العسكریة، واجابوا على كافة االستفسارات والتساؤالت الجیش) في مدیریة ال
  الواردة من الطلبة وأولیاء امورھم.

وقد حرصت الوزارة على اختیار توقیت ھذه المبادرة لیتزامن مع إعالن نتائج الدورة العامة المتحان 
ً إلى تقدیم طلبات االستفادة من شھادة الثانویة العامة، وبدء عملیة تقدیم طلبات القبول الم وحد، إضافة

المكرمات الملكیة السامیة المختلفة، وذلك بھدف إیصال معلومة دقیقة وواضحة للطالب وفي الوقت 
  المناسب.

الوزارة انتھجت نھجا شفافا ومنطقیا للتعامل والتعاطي مع القضایا التي تھم الطلبة، ووفرت عبر 
ت عالیة المستوى البد ان تحدث فرقا في وعي الطلبة وذویھم، استراتیجیة اعالمیة حرفیة منصا

  وتعفیھم من مسؤولیة الوقوع باخطاء دون علم.
الوزارة لم تترك نافذة اال ودخلتھا وبابا اال وطرقتھ من اجل عملیة تشاركیة وعلمیة، لتصل عدد 

  المشاھدات الى نصف ملیون، ومع تزاید االھتمام ربما تقفز الى مالیین.
ا فعلت وزارة التعلیم العالي، وخیر یفعل من یتابع ویستثمر مواقع التواصل االجتماعي لمثل تلك خیر

الغایات السامیة التي ترفع من شأن الطالب واھتماماتھ، وتمسك بیده لیعبر الى بوابة امان مختلفة، 
  لیرسم مالمح مستقبلھ دون عثرات او مطبات.

  25/8/2019                                            حداأل                                                           7ص:الدستور 
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  اعتماد مستشفى المقاصد لتدریب أطباء االمتیاز
  

على اعتماد مستشفى المقاصد الخیري،  2019لعام  69وافق المجلس الطبي األردني، بقراره رقم 
  لتدریب أطباء االمتیاز.

وقال مدیر عام المستشفى الدكتور علي السعد، إن ھذه الخطوة تأتي تأكیدا على تطور المستشفى  
  االعتمادیة والجودة.وتجھیزه من حیث الكوادر واالجھزة والمعدات، وتطبیقھ لمعاییر 

وبین السعد، أنھ سیتم رفد المستشفى بخمسة أطباء امتیاز في كل عام للتدریب، مشددا على بذل 
  المستشفى كامل طاقتھ من خالل كوادره لتدریب األطباء، بكل كفاءة واقتدار، تطبیقا لھذا القرار.

لمباشرة بتدریبھم اعتبارا من تاریخ واضاف السعد، انھ تم قبول اول اطباء امتیاز بالمستشفى، وسیتم ا
  متمنیا لھم التوفیق، والنجاح بامتحان المزاولة (االمتیاز). 2019/  9/  1

وشكر د. السعد، امین عام المجلس الطبي االردني الدكتور محمد العبدالالت، وجمیع اعضاء المجلس 
الطبي برئاسة وزیر الصحة الدكتور سعد جابر على ھذا القرار الذي یعكس ثقتھم بالمستشفى، ویوفر 

دمات الطبیة اماكن مناسبة لتدریب اطباء االمتیاز اضافة للمستشفیات المعتمدة بوزارة الصحة والخ
والجامعات والقطاع الخاص.

  25/8/2019                                            حداأل                                                           4ص:نباط األ
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  !لشاعر راحل» قصیدة وفاء«ریاح االغتراب في 
  

  د. محمد ناجي العمایرة  
  

» الجامعة األردنیة -كلیة اآلداب  - العربیة  قسم اللغة«ي ھو زمیل دراسة في مرحلة البكالوریوس ف
السبل، ولم  بعد انقضاء سنوات الدراسة الجامعیة، وما أجملھا، تفرقت بنا .م1971/1967للفترة 

ً إال أنھ سافر الى المملكة العربیة السعودیة لیعمل في التدریس.. ثم شاءت  أعد أعرف عنھ شیئا
الصدیق حسن أبو علي في وسط  بسنتین، أمام كشك الكتب الذي یملكھ التقي بھ، بعدھا األقدار أن

الدراسة الجمیلة واستعدنا ذكریات مشتركة خاللھا،  العاصمة عمان بجوار البنك العربي فتذاكرنا أیام
ولم یتح لي أن ألقاه بعدھا او اعرف  أین؟ وإلى متى؟ ثم طوحت بنا األیام دون أن ندري إلى

حریصا على تقصي أخباره وأخبار باقي زمالء  اكثر من اربعین عاما، وإن كنتاخباره،على امتداد 
   .وزمیالت الجامعة وقسم اللغة العربیة بخاصة

  
السعودي..  االلكتروني» سبق«وقبل أیام، وعلى حین غرة، بینما كنت أتابع أخبار موقع صحیفة 

وودعھا بقصیدة قبل  «رشمران عسی«وجاءني خبر صاعق بعنوان: معلم فلسطیني/أردني عاش في 
قرأت تفاصیل الخبر وإذ ھو یتحدث عن زمیلي العزیز  !یا اهللا كم ھي قاسیة تلك المصادفة !وفاتھ

ً تربویا في منطقة عسیر في  شفیق عبداهللا حامد.. الذي عمل ً، ثم مدیر مدرسة، ثم مشرفا مدرسا
ً من إخوانھ ھناك، واتصلت بینھ وبینھم عالقات المملكة العربیة ً حارا  السعودیة الشقیقة، ولقي ترحیبا

وشجونھم  بة، إذ كان یشاركھم خالل تلك الفترة الطویلة أفراحھم وأتراحھم وشؤونھممودة ومح
وقد سجل تلك العالقة الوطیدة بقصیدة ھي عنوان وفاء وحب لھؤالء الناس  .بصدق ومودة وإخالص

ّم اجیاال من أبنائھم وتنامت بینھ وبینھم أجمل عرى االحترام المتبادل فكانت الذین عاش  بینھم وعل
ً على ذلك كلھقصی    .رحم اهللا أخي شفیق حامد، وأسكنھ جنات النعیم وبعد، :دتھ التالیة عنوانا

  
ً رضعت ھواك یا شمران  !ویا ریاح االغتراب اھدئي، فقد آن آوان سكونك سقاك اهللا یا شمران ُمزنا

 ً یطول  أسائل ساري (النجمات) عنھم یحن لساكني شمران قلبي تقادمت العھود بنا.. ولكن غضا
ً ھاطالت فراقھم ویزید شوقي  تكدر عیشنا من بعد صفو قضیت العمر في ھم وغم فأرسلھا دموعا
  لشاعر راحل ! » قصیدة وفاء«ریاح االغتراب في 

  
ً  حیاتي بعدكم ال خیر فیھا نھایة ھذه الدنیا  ذاوإن جرت األمور بغیر ھ عسى الرحمن یجمعنا قریبا

ّا عن ھوى  لواعج شوقنا تنساب ُمزنا وھا قد شابت الدنیا وشبنا على أوتار قلبي ذبت لحنا فراق وكن
 وقلبي في ھوى شمران ُجنا وكم من لوعة الھجران ذقنا أذوب لبعدھم كمدا وحزنا شمران تبنا

 وترحل سانحات الشؤم عنا ش معنىأبعد فراقكم للعی كأنا للتأسي قد ُخلقنا وترحاٍل وفي قالوا وقلنا
  لشاعر راحل !» قصیدة وفاء«ریاح االغتراب في  فخطوا فوق قبري مات حزنا

  25/8/2019                                        األحد                                                              الكترونيلرأي ا

 مقاالت
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ّھا المدنیّة   إن
  
  

   د. أحمد یعقوب المجدوبة
  

ً في العاصمة عمان وفي عدد من المدن  یستغرب البعض من التغیّرات التي حصلت وتحصل مؤخرا
موجودة منذ البدء،  والحدیث ھنا عن الظواھر والمستجدات السلبیة، التي كانت .األردنیة الرئیسة

 ً منھا ارتفاع حوادث السیر، وازدیاد  .لكنھا أخذت بالتزاید والتعاظم والتفاقم على نحو الفت مؤخرا
اإللكترونیة، والمشاجرات واقتناء األسلحة  جرائم القتل والسرقة واالعتداء على اآلخرین، والجرائم

وك البعض، واالستقواء على الغیر، في سل» التوحش«و» التنمر«ومنھا  .غیر المرخصة واستخدامھا
   .والتطاول على مؤسسات الدولة ورموزھا وانتھاك حقوقھم،

  
 .مسبوقة ومنھا وصول مشكلتي التعاطي واالتجار بالمخدرات إلى أرقام ومستویات وأماكن غیر

   .ومنھا إشكاالت أخرى كثیرة
ّة، إذا أردنا والسؤال المھم ھنا: ما السبب؟ أن نتعامل مع ھذه  وھذا سؤال ال بد من اإلجابة علیھ بدق

 بفاعلیة، من منطلق إذا ُعرف السبب بطل العجب، وأن التشخیص الدقیق للحالة ھو المشاكل وغیرھا
بالتعاون  األساس إلیجاد الحل الناجع. األسباب كثیرة، ونحن بحاجة إلى فرق عمل متخصصة تعمل

من التأكید ھنا على  ال بدمع الجھات المعنیة من أجل التصدي لھذه المشاكل، منفردة أو مجتمعة. 
األمور على عواھنھا، واللجوء  أھمیة أخذ آراء الخبراء والباحثین والمختصین، وھم كثر، وعدم أخذ

  للتخمین أو االفتراض أو آراء الھواة.
  
بأي من ھذه المشاكل ال بد لھا من أخذ زمام المبادرة وتشكیل فریق متخصص  كل جھة رسمیة معنیّة 

ً عنالمسببات و لتحدید األعطال  اجتراح الحلول، وتطبیقھا بكفاءة وتصمیم. األمر ھنا ال یختلف كثیرا
وخبیر، یُحّدد  التي تحدث للسیارات، والعلل التي تصیب الجسم البشري؛ ال بد من توافر مختص

العدید من المعضالت  المشكلة ویصف العالج. ومع ذلك فیمكن القول، وبدرجة عالیة من الثقة، إنّ 
وزیادة عدد سكانھا وتنوعھم  إلیھا یمكن إرجاعھا إلى المدنیّة، وبالذات إلى نمّو المدنالمشار 

 .بالقوانین واألخالق واألعراف والحدود المختلفة واختالف اھتمامتھم وتوّجھاتھم، ودرجة التزامھم
ن كثیرة وفي أحیا .معظم مدننا، مثلھا مثل العدید من مدن العالم، بدأت قرًى صغیرة، ثم نمت وكبرت

ً، بل جاء بسبب طفرات ھجرات ناجمة عن حروب أو اختالالت كبرى في دول  لم یكن النمو طبیعیا
ونیویورك ولوس أنجلوس  الجوار. من یدرس تاریخ المدن األمیركیة، مثل بوسطن وشیكاغو

ف في نسبة الجریمة على اختال وغیرھا، یجد أنھا مّرت في المراحل ذاتھا، وأن االرتفاع المشھود
  السكان. أنواعھا، یعود لھذا النمو المتسارع ولھذا الخلیط من

  
في العاصمة عّمان  المطلوب ھنا أن نركز في التعامل مع المشكالت التي أخذت تطفو على السطح 

الثمانینیات من القرن الماضي  وغیرھا في سیاق تشخیص المشكالت والحلول للمدن العالمیة. في
ً مرعبة. لكنھا الیوم أفضل بكثیر،  في المدن األمیركیة المشاركانت نسب الجریمة بأنواعھا  إلیھا نسبا

قد نفید نحن من التجارب  .اإلشكاالت ووضعت الحلول المناسبة بسبب الفرق المختصة التي شخصت
 وبعد، فال بد من دراسة مشاكل مدننا الرئیسة دراسة علمیة متخصصة. لكن قد یكون .الناجحة ھذه

 ً  .التركیز علیھا في إطار نمو المدن وتطورھا وتعقیداتھا من المفید أیضا

  25/8/2019                                        األحد                                                               12ص:لرأي ا
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 اعالنات
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  دیوان الشیخ ابراھیم الحنیطي –فضیة محمود الحنیطي  -
  
  تالع العلي –تحسین عبدالرؤوف محمد البورنو  -
  
  الشمیساني –فتح اهللا الددو  سعد جمال -
  
  شارع المدینة المنورة –ابراھیم توفیق ابراھیم الشریف  -
  
  دیوان آل دعابس –علي سلمان حسین دعابس  -
  
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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وزیر الداخلیة سالمة حماد أوقف قرار إعفاء عامالت المنازل من غرامات اإلقامة، بسبب صدور 
قانون العفو الملكي، والذي شمل معھ الغرامات والمخالفات، إذ أن اإلعفاء لن یشمل من ھم بعد تاریخ 

  العفو.
  

دائرة قاضي القضاة تعتزم استئجار مبنى لمحكمة جنوب عمان الشرعیة غیر الذي استأجرتھ مؤخرا، 
سكان. مصادر قالت ألف دینار، ویقع مكانھ خلف مجمع بنك اإل 50بعقد سنوي یصل إلى 

لـ"زواریب" أن مجلس الوزراء طالب الدائرة، باالستفادة من المبنى الخاص بھا، بخاصة وأن ھناك 
  طوابق ومساحات فارغة في المبنى وطوابق مغلقة.

  
  

مصدر حكومي مسؤول كشف عن أن األسابیع المقبلة، ستشھد توقیع اتفاقیة مع شركة ألمانیة تعمل 
مستشفیات حكومیة  10في تولید الطاقة مع وزارتي التخطیط والتعاون الدولي والصحة؛ لتزوید 

معان، وبتمویل من الحكومة األلمانیة دعما بالطاقة الكھربائیة عن طریق مشروع الطاقة الشمسیة في 
میجا واط، ویشمل أكثر المستشفیات المستھلكة للكھرباء،  40لالجئین في األردن. المشروع یولد 

  باستثناء "البشیر"، والذي ستنشأ لھ محطة تولید كھرباء بالطاقة الشمسیة.
  

مجلس إدارة النادي الفیصلي لوح بتنفیذ اعتصام جماھیري أمام مبنى اتحاد كرة القدم للمطالبة 
مبلغ ألف دینار. مصادر قالت لـ"زواریب" إنھ ترتب للنادي الفیصلي  245بمستحقاتھ المالیة البالغة 

ألف دینار بدل مستحقات  60ألف دینار، بعد فوزه بالدوري والكأس للموسم الماضي، ومبلغ  185
 لألشھر الثالثة الماضیة.

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


