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 حسب تصنیف كیو أس العالمي

 من أفضل الجامعات العالمیة على مستوى التخصصات" األردنیة"
  

ألردنیة ترتیبا عالمیا ضمن قائمة أفضل الجامعات فى ثالثة مجاالت حققت الجامعة ا -ھبة الكاید 
 QS Worldالعالمي للتخصصات " كیو أس"علمیة وفي ثمانیة تخصصات دقیقة حسب تصنیف 

University Rankings by Subject  2019للعام . 
 

واألھم في مجال  ، األكثر تأثیرا"كیو أس"ویعد التصنیف، والذي تطلقھ سنویا المؤسسة البریطانیة 
 .تصنیف التخصصات في العالم

 
وحققت الجامعة التمیز في تخصصات مھمة وھي الطب، والصیدلة، والھندسة المیكانیكیة، والھندسة 

 . الكھربائیة، والكیمیاء، والزراعة، واألعمال، وعلم الحاسوب وأنظمة المعلومات
 

ددتھا جھة التصنیف، حققت وعلى مستوى المجاالت أو عائالت التخصص الخمسة التي ح
ً عالمیا في ثالثة منھا وھي مجاالت الھندسة والتكنولوجیا، والعلوم االجتماعیة " األردنیة" تصنیفا

 .واإلداریة، ومجال اآلداب والعلوم اإلنسانیة
 

 373في المرتبة " األردنیة"العالمیة صنفت " كیو أس"وبیّن مركز االعتماد وضمان الجودة أنمؤسسة
على عالمات منافسة في " األردنیة"حیث حصلت (في مجال الھندسة والتكنولوجیا عالمیا 

 343، وفي المرتبة )تخصصات علم الحاسوب وأنظمة المعلومات، وتخصصات الھندسة المختلفة
على عالمات منافسة في " األردنیة"حیث حصلت (عالمیا في مجال العلوم االجتماعیة واإلداریة 

وم التربویة،  القانون، علوم السیاحة، علم االجتماع والعمل االجتماعي، تخصصات األعمال، العل
حیث حصلت (عالمیافي مجال اآلداب والعلوم اإلنسانیة  398، وكذلك في المرتبة )وعلوم الریاضة

على عالمات منافسة في تخصصات علوم الفنون والتصمیم، اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا، " األردنیة"
 ).ات الحدیثةاللغویات، واللغ

 
-401وعلى مستوى التخصصات الدقیقة، تمیّزت األردنیة في تخصص الطب حیث احتلت المرتبة 

، وفي تخصص 500- 451والذي كان  2018عالمیا متقدمة عن ترتیبھا العالمي في العام  450
سة ، وفي تخصص الھند2018عالمیا وھو نفس ترتیبھا في العام  300- 251الصیدلة بتبوئھا المركز 

، وفي تخصص علم 2018عالمیاوھو نفس ترتیبھا في العام  350-301المیكانیكیة باحتاللھا الموقع 
ًمتقدمة عن ترتیبھا العالمي في  350-301الحاسوب وأنظمة المعلومات حیث أتت في المركز  عالمیا

 .450-401والذي كان  2018العام 
 

 أخبار الجامعة

  6: السبت ص/الرأي  -األردنیةأخبار 
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ألردنیة القائمة العالمیة للمرة األولى؛ وفي تصنیف ھذا العام، دخلت أربعة تخصصات أخرى في ا
عالمیا، وفي تخصص  400-351فتمیزت في تخصص الھندسة الكھربائیة حیث احتلت المرتبة 

ً،  300-251عالمیا،وفي الزراعة حیث أتت في المركز  500-451الكیمیاء بتبوئھا المركز  عالمیا
ً عا 350-301وفي علم األعمال واإلدارة حیث صنفت في المركز   .لمیا

 
 

السمعة األكادیمیة للتخصص والتي تقاس : وبین المركز أّن ھذا التصنیف یستند إلى أربعة معاییر ھي
بسمعة البحث العلمي في التخصص المراد تصنیفھ، والسمعة التوظیفیة لخریجي التخصص، ومعدل 

للبحوث )  h-index(االستشھاد لكل بحث منشور عالمیا في التخصص، وأخیرا معامل االستشھاد 
 .العلمیة المنشورة في ھذا التخصص

  
وثمن رئیس الجامعة األستاذ الدكتور عبد الكریم القضاة جھود األساتذة أعضاء ھیئة التدریس 

تصنیفھا من أفضل  ال  ماوصلتالیھالجامعة من تمیز وإنجاز أد جامعة في العالم  500والعاملین عل
 . في تخصصات متمیزة

 
امعة ترمي إلى حصول جمیع تخصصات األردنیة على تصنیف واعتماد دولي كما بین أن خطة الج

 .لضمان مواكبة تخصصات الجامعة لمثیالتھا في الجامعات العالمیة
 

وأشار تقریر الجامعة إلى أن التخصصات الدقیقة التي تم تصنیفھا حصلت مؤخرا على اعتماد دولي 
 . من جھات عالمیة مرموقة

 
والكھربائیة ومجموعة من تخصصات الھندسة األخرى وتخصصات علم  فالھندسة المیكانیكیة

الحاسوب وأنظمة المعلومات في األردنیة حاصلة على االعتماد من مجلس اعتماد الھندسة 
، أما برامج كلیة الطب فحاصلة على اعتماد من قبل ھیئة اعتماد )ABET(والتكنولوجیا األمریكي 
الصیدلة حاصلة على االعتماد الدولي من قبل مجلس  ، وكلیة)ACCM(كلیات الطب الدولیة 

 ). ACPE(االعتماد االمریكي للتعلیم الصیدلي 
 

أما باقي التخصصات التي تم تصنیفھا دولیا فھي في مراحل متقدمة في عملیة الحصول على االعتماد 
 .الدولي

 
ً المرتبة "األردنیة"یذكر أّن   QSضمن تصنیف  650- 601على مستوى الجامعة ككلتحتل حالیا

وتتمیز بسمعتھا األكادیمیة التي تحتل فیھا المرتبة  Stars QSنجوم في تصنیف  4وحاصلة على 
ً، وسمعتھا التوظیفیة والتي تحتل فیھا المرتبة 404 ً  251عالمیا   .عالمیا
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 دعمنا لالردن سیكون باسالیب مبتكرة تسھم بایجاد وظائف: السفیر السعودي
 

دي لدى االردن االمیر خالد بن فیصل بن تركي ال سعود حرص بالده على دعم اكد السفیر السعو
ً ان السعودیة تقف  ً من العالقات االخویة التاریخیة التي تربط البلدین، مؤكدا ومساندة االردن انطالقا
مع االردن وقفة االخ مع أخیھ، وأن ھذا الدعم سیكون باسالیب جدیدة ومبتكرة تساعد في ایجاد 

 .وظائف
 

الفا، وان المملكة ما  450وقال ان عدد العاملین األردنیین مع اسرھم في السعودیة یصل الى نحو 
زالت ھي الخیار االول للعمل في الخارج لدى الكثیر من األردنیین، مشیرا الى بالده ستسعى مع 

 .الدول الشقیقة والحلیفة الى دعم األردن لتجاوز ازمتھ االقتصادیة الحالیة
 

والذي نظمتھ كلیة االمیر الحسین بن عبدهللا الثاني " حوارات استراتیجیة"خالل برنامج  واضاف،
أمس، بحضور " العالقات األردنیة السعودیة "للدراسات العلیا في الجامعة األردنیة في جلسٍة بعنوان 

ھ لن یكون شخصیات أكادیمیة وسیاسیة، اداره عمید الكلیة الدكتور محمد القطاطشة، ان بالده ترى ان
 . ھناك استقرار في المنطقة دون استقرار وازدھار األردن

 
، وتطورات الوضع في 1932وعرض السفیر السعودي لتطور العالقات االردنیة السعودیة منذ عام 

ً ما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة، وما یطلق علیھا صفقة القرن، وما وصفھ  المنطقة، وخصوصا
 .ول العربیةبالتدخالت االیرانیة في الد

 
ً أن حلھا مقدَّم على  وأعاد سموه التأكید على موقف بالده الثابت تجاه القضیة الفلسطینیة، مؤكدا
القضایا العربیة واإلقلیمیة األخرى، وھو ما تم التاكید علیھ في القمة العربیة التي استضافتھا 

ُطلق علیھا قمة القدس، وكذلك ما أكده خادم الحرمین ال شریفین في القمة العربیة السعودیة وا
ً في شرم الشیخ، وتشدیده على ثبات الموقف السعودي تجاه القضیة  االوروبیة التي عقدت اخیرا

، والذي یؤكد بأن القدس الشرقیة ھي العاصمة األبدیة 1948الفلسطینیة ووضوحھ منذ العام 
 .لفلسطین

 
ان المملكة تدعم ھذه الوصایة،  وبخصوص الوصایة الھاشمیة على المقدسات في القدس، قال سموه

ً أن بالده دعمت الوقف الذي یُشرف علیھ األردن  .مضیفا
 

ً رفض بالده لما وصفھ بالتدخالت االیرانیة في شؤون الدول العربیة ومحاولتھا زعزعة  واكد أیضا
ً الى ان تدخل بالده في الیمن جاء للدفاع عن الیمن وعروبتھ ولمنع حد وث االستقرار فیھا، مشیرا

 .اختراق للنظام العربي من قبل ایران
 

ً بنفوذ ایراني في الیمن على مقربة من حدودھا الجنوبیة  .واكد أن بالده لن تقبل ابدا
 

وبخصوص سوریا، قال ان الشعب السوري ھو صاحب الحق في تقریر مصیره ومصیر النظام الذي 
ً ان السعودیة ترى بأن الحل الوحید لألزمة الس وریة ھو الحل السیاسي، وأن المملكة یحكمھ، مبینا

  األحد /8: الدستور ص - الجمعة/  6: األنباط ص -الجمعة/ 7الرأي-أخبار األردنیة
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دعمت كافة الجھود العربیة من خالل الجامعة العربیة، وسعت على الدوام إلى حشد الدعم الدولي من 
 .خالل اجتماعات أصدقاء الشعب السوري ومجموعة دعم سوریا

 
سكري ع 1000وتطرق سموه الى التعاون في المجاالت العسكریة بین البلدین، في ظل وجود نحو 

 .زیارة 35سعودي یتلقون تدریبات في االردن، وزیارات لوفود عسكریة تجاوزت العام الماضي 
 

وكشف سموه عن رفعھ لمقترح للبدء بتطویر الجامعة االردنیة من مبان وبنیة تحتیة وخدمات انترنت 
یا الجذعیة سنوات، باالضافة الى تعزیز البحوث العلمیة المشتركة في مجاالت الخال 10خالل فترة 

 .ومركز البحوث في الجامعة
 

وبین عمید كلیة الدراسات الدولیة الدكتور محمد حمد القطاطشة أھمیة ھذه الحوارات في فتح آفاق 
  .سیاسیة لمحاولة إعادة بناء أمن قومي عربي في ظل ھذا الواقع السیاسي المقلق
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ـصـــان تـتدفـق عطاء في مؤسسـات الجامعة األردنیة جـذور راسخـة فــي أعمـاق األرض وأغ
 األردن المختلفة

للجامعة األردنیة حكایة بل حكایات مع الملك عبد هللا الثاني حفظھ هللا فھي بادئ ذي ، ملك وجامعة 
بدء متصاھرة معھ  بالعمر، آنذاك نذرھما جاللة المغفور لھ  الملك الحسین بن طالل طیب هللا ثراه، 

 .لخدمة األردنیین
الجامعة األردنیة أبوابھا لتستقبل أول كوكبة من الطلبة في الخامس عشر من شھر كانون شّرعت 

األول من عام ألف وتسعمائة واثنین وستین، وظلت منذ ذلك الیوم، تعمق جذورھا في األرض، وتمد 
فروعھا وأغصانھا شرایین حیاة، تتدفق عطاء في مؤسسات األردن المختلفة، وترفد الوطن العربي 

 .مؤھلین المتمیزین القادرین على البذل والعطاءبال
ھذا الصرح العلمي الشامخ، الذي كان تجربة أردنیة فریدة، خاضھا المخلصون من أبناء الوطن، 
وبذلوا في سبیل إنجاحھا الكد والتعب والجھد والسھر، حتى أصبحت على ما ھي علیھ الیوم، منارة 

ى إلیھ الراغبون في المعرفة، ومحّج أمنیات الشباب المثقف تھوى إلیھا أفئدة الطلبة، ومحط آمال یسع
ً ساطعا یجتذب أنظار العالم ھذا الصرح، لم یكن نتیجة . من أبناء الوطن العربي وغیره، وضوءا

صدفة، وال ولید فراغ، كما أنھ لم یكن لونا من ألوان الترف، وإنما دعت إلى إنشائھ الحاجة الملحة، 
وقد بدأت ھذه الجامعة في أوائل الخمسینات من ھذا . األردن على طلب العلم التي فرضھا إقبال أبناء

القرن فكرة متواضعة تعثرت محاوالت إخراجھا إلى حیز التنفیذ أكثر من مرة، إذ أنھا كانت تصطدم 
إال أن الفكرة لم تمت، واستمرت محاوالت تنفیذھا . بعقبات متفرعة، من أھمھا شح اإلمكانات المادیة

لل أو ملل طوال عشر سنین، لم یجد الیأس خاللھا طریقا إلى أولئك المخلصین الذین آمنوا بھا، دون ك
وأصروا بعزمم الرجال على تحقیقھا، فظلت حیة في نفوسھم، حتى حظیت باھتمام الحسین، الذي 

 بتفكیر رزین صائب، وبصیرة نیرة نفاذة، - إلى جانب ما تمیز بھ من صفات القائد الواعد –تمیز 
 .ونظرة ثاقبة، وإدراك واع لما سیكون

 نھج الجامعة 
ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرین اختطت الجامعة األردنیة نھجا استقتھ من أول خطاب 

إننا الیوم على أبواب القرن الحادي «: لجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسن المعظم، جاء فیھ
من المسؤولیات، تجاه مجتمعنا، وعالقاتنا بالعالم الخارجي من  والعشرین، وھذا یرتب علینا الكثیر

حولنا، وتعزیز قدراتنا على المواكبة والتفاعل، واالستفادة من منجزات ھذا العصر العلمیة 
 .»والتكنولوجیة

على ھدي من ھذه الوصیة بدأت الجامعة عصرا جدیدا من النھضة والتطویر، كانت الجامعة األردنیة 
یة وثالثین عاما من العطاء المتواصل، غایتھا نھضة الوطن وتطوره، وعماد العلم تزھو بثمان

 .والمعرفة، ونھجھا االھتمام باإلنسان وقضایاه
على مشارف األلفیة الثالثة أطلقت الجامعة مشروعھا الحیوي في مجال الحوسبة والمعلوماتیة في 

على المستوى العالمي حیث تم إنشاء كلیة إطار االستجابة لحاجات المرحلة، وإتاحة مصادر التعلم 
 .الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات

أعلنت الجامعة إنشاء مكتب في عمادة شؤون الطلبة مع شبكة واسعة تابعة لھ في الكلیات لیسھم في 
 توفیر األجواء النفسیة للطلبة وآخر لالھتمام بذوي االحتیاجات الخاصة سعیا إلى تكوین شخصیة
الطالب ودراسة قضایاه والتصدي لمشكالتھ وتنمیة قدراتھ اإلبداعیة واستحدثت الجامعة في ذات 
العام أي قبل عشرین عاما كلیة علوم التأھیل، وعددا من برامج الدراسات العلیا مثل برنامج ماجستیر 

  4: صملحق خاص  –الدستور 
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والفكین،  دراسات المرأة، وبرنامج اللغویات، والملكیة الفكریة واالختصاص في جراحة األسنان
 .لتكون السبّاقة في العالم العربي بطرح ھذه البرامج النوعیة والفریدة

وال یجب أن یُنسى أن انطالقة المسرح األردني كانت من حرم الجامعة آنذاك، وأن أول مشاریع 
 .وغیر ذلك كثیر.  خدمة المجتمع المحلي بدأت من قسم علم االجتماع

م، خرجت الجامعة فوجھا الخامس والثالثین 1962معة عام عاما على إنشاء الجا 38وبعد مرور 
اآلداب، إدارة األعمال، (ألف طالب وطالبة موزعین على خمس عشرة كلیة ) 22(وكان عدد طلبتھا 

العلوم التربویة، الشریعة، الحقوق، التربیة الریاضیة، العلوم االجتماعیة، العلوم، الطب، التمریض، 
، إضافة إلى كلیة الدراسات العلیا، فرفدت الوطن بما )، طب األسنانالصیدلة، الزراعة، الھندسة

 .ألف خریج 75مجموعھ 
عضو  953مادة دراسیة، یقوم على تدریسھا  3700قسما أكادیمیا، تقدم ) 66(وضمت ھذه الكلیات 

 . ھیئة تدریس في مختلف الرتب األكادیمیة
برنامج اخصاص عال  16برنامج ماجستیر،  67برنامجا للدكتوراه،  16كانت الجامعة تطرح آنذاك 

 .برامج في الدبلوم المھني 5برنامج بكالوریوس ، و 66في الطب، 
مركزا علمیا  18كلیة باإلضافة إلى عمادتي البحث العلمي وشؤون الطلبة، و 25الیوم تضم 

 17برنامج دكتوراه ، و 40برنامج ماجستیر و  103برنامج بكالوریوس و  91متخصصا، تطرح 
 برنامج لالختصاص العالي في الطب وطب األسنان 

 .كلیات وعددا من المراكز العلمیة والخدمیة 5ھذا باإلضافة إلى فرع العقبة الذي یضم 
آالف  5ألف طالب منھم  45آالف طالب، ویضم حرمھا الیوم نحو  10وتستقبل الجامعة سنویا نحو 

 .آالف خریج 210ن  جنسیة عربیة وأجنبیة، وقد تخرج منھا أكثر م 83من 
ُمدت مكتبة  ألف رسالة جامعیة،  11مركزا إلیداع الرسائل الجامعیة وكانت تضم » األردنیة«واعت

 .وكمكتبة إیداعیة لمطبوعات األمم المتحدة
ألف مادة مكتبیة، والیوم تضم أكثر من ملیون مادة مكتبیة، ویستفید من خدماتھا  660كانت تضم 

 .ألف زائر لموقعھا اإللكتروني 250لمبانیھا، وألف زائر یومیا  11حوالي 
وذات صباح أردني جمیل أعلنت الجامعة األردنیة أن ھذا الوطن سائر إلى ذرى المعرفة غیر آبھ بما 
یحیطھ من أعاصیر وصراع وأدوار ومنذ ذلك التاریخ الذي ال زال یعبق بروح الحسین الطاھرة 

ً إلى حاضرنا البھي افتتح جاللة الم ً في أرض الوطن إنھ فرع وصوال ً جنوبیا لك عبدهللا الثاني بابا
) 300( 2009الجامعة األردنیة في العقبة التي استقبلت في صبیحة السابع والعشرین من أیلول 

 .العقبة/ طالب وطالبة للدراسة في خمس كلیات تم إنشاؤھا في  الجامعة األردنیة 
 نقلة نوعیة في الفكر الجامعي المعاصر

دثت الجامعة نقلة نوعیة في الفكر الجامعي المعاصر، مدارھا، السعي نحو العالمیة، ولقد أح
والوصول ببرامجھا العلمیة وتخصصاتھا األكادیمیة وجھدھا البحثي إلى أعلى مراتب الرقي 

األكادیمیة : ودرجات السمو ضمن استراتیجیة واضحة قائمة على مراجعة كافة عملیات الجامعة
ً إلى خطط عملیة تعّزز القدرة التنافسیة للجامعة، وتضمن مستوى واإلداریة والطال بیة، واستنادا

عالمیا من النوعیة لطلبتھا من خالل رفع سویة األداء، ومواكبة التطور العالمي في شتى حقول 
التخصص، وتبّني برامج بحثیة إلنتاج المعرفة النظریة والتطبیقیة ونشرھا، والمساھمة بفاعلیة في 

ّم المستمرة، وتحسین مستوى الحیاة في مجتمعھا المحلي، واإلقلیمي، والعالميبناء ث  .قافة التعل
 التصنیفات العالمیة

وال یتوقف سعي الجامعة األردنیة للوصول إلى أعلى مراتب التمیز، فھي تحاول تطبیق مبادئ إدارة 
حصلت الجامعة . استراتیجیاتھاالجودة الشاملة واالستعانة بأحدث التقنیات المعلوماتیة في برامجھا و

 551العالمي من أفضل  QSفھي حسب تصنیف : على مراكز متقدمة في مختلف التصنیفات العالمیة
َ، ومن أفضل  600 – ً، وھو تصنیف یراعي معاییر  10جامعة عالمیا جامعات عربیة، واألولى محلیا
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ھیئة التدریس من حملة الدكتوراه السمعة األكادیمیة، والسمعة التوظیفیة للخریجین، ونسبة أعضاء 
ومختلف المؤشرات التي تعكسھا التقییمات العالمیة المختلفة والبحث العلمي، . وغیرھا من المعاییر

ألفضل خمسمائة جامعة في العالم في التقییم المقبل في شھر أیلول » األردنیة«تدعم إمكانیة وصول 
 .»من العام الحالي

ً في مختلف التصنیفات التي «عالمیة، فقد حققت الجامعة، وفي سیاق ُسلم التصنیفات ال ً ملموسا تقدما
ُخضع الجامعة أداءھا لمعاییر االعتماد والجودة، ففي التصنیف الذي أعده المجلس  اشتركت بھا، وت

إسبانیا المعتِمد على قیاس عدد االستشھادات العلمیة للبحوث التي /العالي للبحث العلمي في مدرید
ً واعتماد الباحثین في العالم، حققت الجامعة األم تنتجھا الج امعات، ومدى تأثیرھا وانتشارھا عالمیا

ً، والمرتبة  771مرتبة متقدمة في مجال تأثیر البحوث العلمیة وقیمتھا، إذ حصلت على المرتبة  عالمیا
ً من نت ائج السادسة على الصعید العربي، مسبوقة بخمس جامعات، نتائج ثالث منھا قریبة جدا

ألف جامعة أخرى  25جامعة من ضمن ما یقارب  2000، وذلك في قائمة ضمت أفضل »األردنیة«
 . مشاركة في العالم

لتصنیف الباحثین األردنیین، وتحل ضمن أفضل » جوجل سكولر«وتتصّدر الجامعة األردنیة قائمة 
 2018جامعة في العالم حسب تصنیف توظیف الخریجین للعام  500

ر من كلیات ومراكز الجامعة على شھادات جودة واعتماد دولیة مثل كلیة الطب وحصل عدد كبی
 .وطب األسنان والصیدلة والھندسة والعلوم وكلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات

 التحول من التعلیم إلى التعلم
ّت الجامعة نظام الساعات المعتمدة، وك انت األولى على في أوائل سبعینیات القرن الماضي تبن

المستوى العربي التي تفعل ذلك؛ وفي السنوات والعقود التي تلت عندما أدخلت تخصصات غیر 
مألوفة،  ونفذت برامج األسر الجامعیة وخدمة المجتمع، وبرنامج األلف حاسوب، وعندما حوسبت 

طبقت نظام ضمان العدید من عملیاتھا بما في ذلك االمتحانات والتسجیل، واعتمدت نتاجات التعلم و
 . الجودة، لتكون أول من یفعل ذلك ویبادر إلیھ

ثم عادت الجامعة لتكون السباقة والمبادرة دوما باتخاذ القرارات والخطوات غیر المسبوقة، لتتطبق 
شرعت إدارة  –أو على األقل المزج المتناغم بین العملیتین  –مبدأ التحول من التعلیم إلى التعلم 

ً، ھدفھ الجامعة منذ مدة ، من خالل لجان متخصصة، بتعدیل حزمة متطلبات الجامعة تعدیالً جوھریا
إحداث نقلة في عملیة التعلم وأسالیبھ من ناحیة، والمھارات التي یكتسبھا الطلبة الذین یدرسون تلك 

 .المتطلبات من ناحیة أخرى
وید الطلبة المقبولین تأتي الحزمة الجدیدة لتعالج نقاط الضعف ھذه، في محاولة جاّدة إلى تز

بالمھارات األساسیة التي یحتاجونھا كي یكونوا متعلمین فاعلین نشطین معتمدین على أنفسھم، 
یفھمون المعلومة بدقة، ویخضعونھا لسلطة العقل وسلطان المنطق والحجة والبرھان، ویفھمون 

 .أبعادھا كاملة بعمق وشمولیة
ُعنى باعتداده تسعى الحزمة إلى إعادة تشكیل شخصیة الطال ً، فت ً ومسلكیا ً وثقافیا ً ومعرفیا ب، ذھنیا

برأیھ المدروس وثقافتھ العمیقة، مثلما تعنى بتسامحھ مع اآلخرین وتقبلھ آلرائھم، على مبدأ أن 
 .االختالف في الرأي والحوار الحضاري والتعددیة في الطرح ھي أمور صحیة

 2019 - 1999الكلیات التي تم افتتاحھا من 
 لوم التأھیلكلیة ع

العالج الطبیعي، والعالج الوظیفي، واألطراف : ، بثالثة أقسام1999تأسست كلیة علوم التأھیل عام 
تمنح الكلیة . أضیف إلیھا قسم علوم السمع والنطق 2003وفي عام . االصطناعیة واألجھزة المساعدة

. في تقویم النطق واللغة درجة البكالوریوس في التخصصات األربعة، باإلضافة إلى درجة الماجستیر
 132سنوات ینھي الطالب خاللھا  4تتراوح فترة الدراسة في تخصصات الكلیة لمرحلة البكالوریوس 

 . ساعة معتمدة تغطي مواضیع نظریة وعملیة وسریریة
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 كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات
بقرار مجلس أمناء الجامعة  2000مات عام أنشئت كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلو

وانسجاما مع توجیھات جاللة الملك عبد هللا الثاني في تطویر تكنولوجیا . 9/5/2000األردنیة بتاریخ 
المعلومات تھدف الكلیة إلى تطویر قطاع تكنولوجیا المعلومات في األردن بشكل خاص والمنطقة 

 . بشكل عام
 كلیة الفنون والتصمیم

. وتھدف إلى احتضان الثقافة والموروث العربي والفني. 2002لیة الفنون والتصمیم عام تأسسست ك
تمنح الكلیة درجة البكالوریوس في الموسیقى والمسرح والفنون البصریة، وتمنح درجة الماجستیر 

 .وتضم قسم الفنون البصریة، وقسم المسرح، وقسم الموسیقى. في الموسیقى
 كلیة اللغات األجنبیة

وتضم قسم اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا، قسم اللغویات، قسم اللغة  2008ئت كلیة اللغات األجنبیة عام أنش
، قسم )إسباني، إیطالي، ألماني(الفرنسیة وآدابھا، قسم اللغات األوروبیة، ویدرس حالیا ثالث لغات 

قسم اللغات التالیة على اللغات اآلسیویة ویدرس اللغة الكوریة والصینیة والروسیة والتركیة، ویقدم ال
البولندیة وسابقا : وتدرس الكلیة مواد في اللغات. اللغة الیابانیة واللغة العبریة: مستویات ثالثة

 .الیونانیة، وستدرس قریبا اللغة الھندیة
 كلیة الدراسات الدولیة

لعلوم وتضم قسم ا 2008تأسست كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة عام 
 .السیاسیة، وقسم التنمیة الدولیة، وقسم العالقات الدولیة والدراسات اإلقلیمیة

 كلیة اآلثار والسیاحة
تسعى إلى تزوید األردن والدول العربیة المجاور وعلى المستوى الدولي،  2012تأسست عام 

ا یعادل ثلثي حملة درجة وتفخر الكلیة أن م. بخریجین في علم اآلثار والسیاحة وإدارة الموارد التراثیة
ً لخطاب . الدكتوراه في علم اآلثار في األردن ھم من طالب الجامعة األردنیة وجاءت الكلیة تجسیدا

جاللة المغفور لھ الملك الحسین، في بدء الدورة البرلمانیة العادیة الرابعة في األول من نوفمبر عام 
المسوح والتسجیل في األردن حین قال إن حین أعطى األولویة العلیا للحفریات األثریة و 1986

االھتمام المستمر المكرس لقطاع السیاحة، وترقیم وصیانة اآلثار في المملكة ستظل تشجع السیاحة «
 .وتضم قسم علم اآلثار، قسم إدارة المصادر التراثیة وصیانتھا، قسم اإلدارة السیاحیة. »الداخلیة

 الزیارات الملكیة 
 ى  الزیارة األول – 2001

تشرفت الجامعة االردنیة بأول زیارة ملكیة لجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین المعظم حینما 
 . 2001منحتھ  الدكتوراه الفخریة في العلوم السیاسیة عام 

 احتفاالت الجامعة في العید الخمسین  -  2012
فاالت الجامعة بمرور خمسین صدحت حناجر طلبة الجامعة متغنین بزیارة جاللة الملك ورعایتھ الحت

 : عاما على تأسیسھا، وقالوا
ً وأوراقا ً ینساب من بوحھا حبرا  في األردنیِة شعَّ الحرُف معجزة
بح آفاقا ً وكم فتحت لنا في الصُّ  ِسرنا إلى شمسِك الزھراِء ساطعة

 :ھو الصوت نفسھ ال ینقطع 
 خمسوَن أشرَق وجھك الوضاُء وشدا الزماُن وأنشَد الشعراءُ  
ٌ، وبوُح قصیدٍة یتعانـــــــقاِن فتمـــــِت اآلالُء    ملٌك وجامعة

ال أجمل من أن یتعانق الحب بالعلم والجد بالمثابرة والتغییر باإلصرار، والقائد بأسرتھ العلمیة في 
رغبة واحدة أساسھا اإلبداع والبناء والعطاء، ھكذا استقبلت الجامعة األردنیة قائد الوطن في عیدھا 

مسین، أطل كشمس الصباح یجدد األمل ویؤكد استمرار مسیرة التطویر والتحدیث مھما كانت الخ
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الظروف والتحدیات، وقد أكد في كلمتھ على أھمیة بناء األردن الحدیث القادر على مواكبـة العالم 
ومعطیات العصر الحدیث، وطالب الجامعات األردنیة كافة أن تركز على نوعیة التعلیم العالي 

ّ یقتصر عملھا على الجانب األكادیمي والتعلیمي، وعلیھا مسؤولیة تشكیل الوعي وم ستواه، وأال
الثقافي والدیموقراطي، وتعزیز الھویة الوطنیة الجامعة على مبدأ الـمواطنة والمساواة في الحقوق 

ة الحوار والواجبات، وتشجیع الطلبة على المزید من اإلبداع والتمیز والعمل التطوعي وتكریس ثقاف
والقیم الدیموقراطیة واحترام الرأي اآلخر، كما أكد جاللتھ على دور الشباب بحیث ال ینحصر داخل 
الجامعة والمؤسسات التعلیمیة، وإنما یجب استثمار طاقاتھم ومواھبھم في إحداث التغییر اإلیجابي في 

شاركة في صنع القرار لبناء كل میادین العمل، والمشاركة في الحیاة السیاسیة التي تمكنھم من الم
المستقبل األفضل لھم ولألجیال القادمة، كانت الكلمات واضحة وصریحة وجادة وكلھا تؤكد على 
عیِدھا الخمسیِن، حیث تََزیَّنَْت في أزھى  ِ ََرِح الجامعِة األردنیِّة ب ََرْح،ف ُحبِّ والَوفاِء في یوِم الف ال

َْوِب المجِد، وإكلیلُ  ٍَّة،واْكتَست بث ٍَة أمام  ُحل ِق َْختَُر في ث َخاِر یعلو رأَسھا، وقْد أتَْت تَْمشي الھَُوْینا، تَتَب الف
َرْت  َّ باِب، وَعط َْعُد في ریعاِن الشَّ ِھا السُّنوُن وھَي ب َ اإلھاِب، شابَْت ِمْن حول ة سیّدھا، أتَْت َغضَّ

ُِحضوِرھا أرواَحنا َیَّبَْت ب َنا، َوط أْنفاِسھاما َحْول ِ  .ب
 

 :العلميمراكز التمیز 
 

 مركز المیاه والطاقة والبیئة – 2011
 

ً برسالة جاللة الملك عبدهللا الثاني في مواجھة التحدیات في مجاالت المیاة والطاقة وبیئة تم  إیمانا
استحداث مركز المیاه والطاقة والبیئة لیكون إحدى األذرع العلمیة الرائدة في الحفاظ على استدامة 

 .صادر الطاقة النظیفة المتجددة والحفاظ على سالمة عناصر البیئة الموارد المائیة وتطویر م
ً لتزاید االستھالك المائي، بسبب الضغط السكاني وبالتالي زیادة الضغط على وسائل تنقیة  ونظرا

 .المیاة العادمة، فقد أولى المركز أھمیة خاصة لقضایا اإلدارة المتكاملة لمصادر المیاه
ھمتھ في تنمیة الموارد البشریة فقد تم إنشاء عدة برامج في الدراسات ولتعزیز دور المركز ومسا

العلیا في مجاالت اإلدارة المتكاملة للمیاة وبرنامج الماجستیر في الطاقة المتجددة وبرنامج تكنولوجیا 
 .البیئة والتغیرات المناخیة وذلك مع عدد من الجامعات األوروبیة

 
 دراسات بالد الشاممركز الوثائق والمخطوطات و -  2012

 
افتتح  جاللة الملك  خالل زیارتھ إلى الجامعة االردنیة لرعایة احتفاالت الخمسینیة  المقر الجدید 

ویمتلك مجموعة كبیرة مما  1972لمركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد الشام الذي أنشئ عام
كل صرحا لطالب الدراسات العلیا كتب في اللغة العربیة في مختلف العلوم الدنیویة والدینیة لیش

والجامعات االردنیة والباحثین بما في ذلك األشقاء العرب والباحثین من أوروبا وامیركا، خصوصا 
وأنھ عني بجمع سجالت المحاكم الشرعیة وقیود الكنائس، وسجالت الدولة العثمانیة عن بالد الشام، 

 .ب الوثائق البریطانیة واألمیركیة والفرنسیةإضافة إلى الصحف والرحالت لمختلف اللغات، إلى جان
 

 مركز االبتكار والریادة – 2015
 

ً لتشجیع الصناعات الوطنیة أسس مركز االبتكار الذي یتبنى المركز شعار  ) صنع في األردن(سعیا
وذلك من خالل خلق بیئة مثالیة للریادي الذي لدیھ فكرة إبداعیة ویرغب في بدء نشاط تجاري ولكن 

وفر لدیھ المھارات والموارد الالزمة إلطالقھا خاصة وأن الجامعة األردنیة تضم خیرة من ال تت
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الطالب والباحثین واألساتذة والعاملین أي أنھا تحوي بین جناحیھا العنصر األھم في التنمیة والتطویر 
 .والتقدم في العنصر البشري

 
، تنافسیة ومنظمة للریادة، إضافة إلى ربط ویھدف المركز إلى خلق بیئة دینامیكیة، إبداعیة، مبتكرة

نتائج البحوث مع عالم ریادة األعمال، وتشجیع األفكار الجدیدة لتصبح شركات إستثماریة جدیدة 
 .ناشئة

 
 مركز الخالیا الجذعیة -  2016

 
. 2014وانتھى تنفیذ البناء في منتصف شھر أیار عام  2008اتخذ القرار بإنشاء ھذا المركز عام 

ویقع مبنى المركز داخل حرم  2016حھ رسمیا جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین عام وافتت
 3200تقدر مساحة المركز بـ. الجامعة األردنیة وتم إنشاؤه بأعلى المواصفات األوروبیة واألمریكیة

 .متر مربع مستقبال 3700متر مربع موزعة على أربعة طوابق مع إمكانیة التوسع إلى 
مركز إلى توفیر البیئة العلمیة والتقنیة واألكادیمیة والتعلیمیة لتولید خالیا بشریة ذاتیة وغیر یھدف ال

. ذاتیة وخالیا معدلة بشریة وغیر بشریة أو مشتقات ھذه الخالیا ألغراض عالجیة بحثیة أو محلیة
ً في مجال العالج بالخالیا  وھندسة الخالیا وھو یسعى لیصبح مركزا وطنیا وإقلیمیا وعالمیا متمیزا

واألنسجة وبیولوجیا الخالیا الجذعیة، وأن یكون مركزا لتدریب العلماء والفنیین في مجاالت 
اختصاص المركز بما في ذلك طلبة الدراسات العلیا ومزِودا للخبرة والمشورة في میادین العالج 

 .بالخالیا الجذعیة وبیولوجیا الخلیة
 مركز الطاقة والمیاة والبیئة

 
 مركز المصادر التعلیمیة المفتوحة  -  2017

 
حسب الرؤى الملكیة بالمشاركة في التعاون العالمي في البحث العلمي أنشئ المركز لالستفادة من 
ً، وتوفیر نظام تعلیمي متكامل یعتمد على التقنیات الحدیثة،  المصادر التعلیمیة المفتوحة المتاحة عالمیا

ً وإنتاج مواد تعلیمیة عالیة الجودة ی  .مكن مشاركتھا عالمیا
ویھدف ھذا المركز إلى تعزیز التواصل بین أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات من خالل منصات 
التعلیم المفتوح بھدف التشارك والتعاون في إنتاج المواد التعلیمیة وذلك لزیادة الوعي والتطویر في 

إلدارة الملكیة الفكریة والتعریف اإلمكانات لدى المجتمع التعلیمي األردني وتطویر نظام فعال 
 .برخص المشاع اإلبداعي في مؤسسات التعلیم العالي

 
 مركز تكنولوجیا النانو -2017

 
تم إنشاء مركز تكنولوجیا النانو لتوفیر اإلمكانات العلمیة والتقنیة والبشریة والمادیة والتجھیزات 

الفرصة للباحثین في الجامعة لتصنیع وتوصیف الالزمة إلجراء األبحاث المتعلقة بتقنیة النانو إلتاحة 
واستعمال المواد النانویة وذلك بالتعاون مع القطاع الصناعي في األردن بغرض زیادة المعرفة ومن 
ثم اإلسھام في إیجاد حلول للمشكالت الوطنیة في مجاالت المیاة والطاقة والبیئة والصحة وإعداد 

 .عمل في مجال تقنیة النانوالكوادر المدربة والمؤھلة والمدربة لل
 

 لقاء مع طلبة الجامعة  – 2018
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التقى جاللة الملك عبدهللا الثاني في كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة في 
الجامعة األردنیة رئیس الجامعة وأعضاء ھیئة التدریس ومجموعة من طلبة الكلیة، في الثالثین من 

، وجرى، خالل اللقاء، حوار مفتوح حول مجمل القضایا المرتبطة 2018من عام شھر كانون الثاني 
بالشأن المحلي واإلقلیمي، وتناول الحوار القضایا االقتصادیة والسیاسیة، وأخرى مرتبطة باإلصالح 
اإلداري وسیادة القانون، فضال عن الدور المھم للشباب في مسیرة البناء واإلصالح واإلنجاز، 

التطورات المرتبطة بالقضیة الفلسطینیة والقدس، وجھود التوصل إلى حلول سیاسیة إضافة إلى 
 .لألزمات التي تشھدھا المنطقة

ً نصھا» تویتر«وقال جاللتھ في تغریدة عبر صفحتھ الشخصیة على  شبابنا األردني متمیز «: تالیا
طلبة الجامعة األردنیة، على جمیع الصعد، بوعیھ وفكره المستنیر، والیوم سعدت بلقاء مجموعة من 

في حوار ثري تناول مختلف القضایا المحلیة والدولیة؛ ما رسخ إیماني بأن شباب الوطن ھم عماد 
 .»مستقبلھ والقادرون على تحمل مسؤولیة مواصلة البناء والتحدیث

 
 الدكتوراه الفخریة  في عھد جاللة الملك

 
ة بمنح جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین استھلت الجامعة األردنیة مشوارھا لأللفیة الثالث

  2001الدكتوراه الفخریة في العلوم السیاسیة عام 
منحت الجامعة األردنیة عددا من شھادات الدكتوراه الفخریة لعدد من رؤساء الدول والملوك 

 : واألمراء والعلماء
 

نیف الدكتوراه الفخریة  –اكس عالم االقتصاد نائب رئیس جامعة تشیلي البروفیسور مانفرد م 2003
 في االقتصاد 

 صاحب السمو الملكي األمیر رعد بن زید الدكتوراه الفخریة في التربیة الخاصة  2006
 سمو األمیرة ماھا شاكري سیرین تورن كریمة جاللة ملك تایلند الدكتوراه الفخریة في اآلثار  2006
یم جامعة لندن الدكتوراه الفخریة في الدراسات العالم اإلسالمي، البروفیسور محمد عبد الحل 2006

 االسالمیة 
 فخامة السید الھام علییف رئیس جمھوریة اذربیجان الدكتوراه الفخریة في العلوم السیاسیة  2007
 جاللة الملكة رانیا العبدهللا الدكتوراه الفخریة في العلوم التربویة  2008
حمد القاسمي حاكم امارة الشارقة الدكتوراه الفخریة صاحب السمو الشیخ الدكتور سلطان بن م 2008

 في اإلدارة 
 العالم البروفیسور أحمد زویل الدكتوراه الفخریة في اآلداب والعلوم 2009
 صاحبة السمو الملكي األمیرة منى الحسین المعظمة الدكتوراه الفخریة في التمریض 2009
 وراه الفخریة في الدبلوماسیة والعالقات الدولیة دولة رئیس وزراء مالیزیا مھاتیر محمد الدكت 2011
 رئیس الوزراء األسبق أحمد اللوزي الدكتوراه الفخریة في العلوم السیاسیة 2012
 سمو األمیر الولید بن طالل بن عبد العزیز آل سعود الدكتوراه الفخریة في األعمال الدولیة  2014
د بن عبد العزیز العنقري الدكتوراه الفخریة في وزیر التعلیم العالي السعودي خالد بن محم 2014

 اإلدارة التربویة  
 رئیس الوزراء األسبق الدكتور عبد السالم المجالي الدكتوراه الفخریة في العلوم اإلداریة  2014 

 الرئیس الھندي براناب موخرجي، الدكتوراه الفخریة في العلوم السیاسیة 2015
 حافظ البنك المركزي الدكتوراه الفخریة في االقتصادمعالي الدكتور زیاد فریز م 2018

                                           
 رؤساء الجامعة في عھد جاللة الملك
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 2002 - 1998ولید المعاني             . د .أ
 2004 - 2002عبد هللا الموسى          . د .أ
 2007 - 2004عبد الرحیم الحنیطي    . د .أ
  2010- 2007خالد الكركي            . د .أ
 2012 - 2010عادل الطویسي            . د .أ
 2016 -  2012اخلیف الطراونة              . د .أ
 2018 – 2016عزمي محافظة             . د .أ
 إلى اآلن   – 2018عبد الكریم القضاه         . د .أ
 

دید مبني على تطویر أھداف الجامعة الرئیسة في التعلیم اما اآلن فالجامعة األردنیة تدخل في نھج ج
والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع لیواكب مسیرة الجامعات في العالم المتقدم ولیحاكي مسیرتھا 
ً محددة من أجل ذلك وھي الوصول  التطوریة في القرن الحادي والعشرین حیث وضعت أھدافا

ً وأن تتحول بالجامعة إلى الجامعة الذكیة والجا معة العالمیة والجامعة المنتجة الجاذبة المستقرة مالیا
  .إلى منارة تنویر وثقافة في الوطن واعتماد آلیات المؤسسیة وعمل الفریق في العمل اإلداري
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 قصة وطن وقائد.. جامعات

  
عالقة ستبدأ حین تعلن مؤسستنا الصحفیة وھي دوما كذلك .. قصتنا ستبدأ من ھنا -أمان السائح 

تشاركیة دائمة وحقیقیة مع المؤسسات االكادیمیة الجامعیة بالوطن، وتنسج حالة من التفاھم مع 
جامعات تمثل قصة الوطن وقصص المستقبل، وتعكس بالوقت ذاتھ المفھوم االھم باالردن وھو 

 ..االنسجام والتشاركیة بین مؤسسات االردن، وصوال الى التكاملیة
عبر صفحات ھذا الملحق الذي نضعھ بین ایدیكم لیمثل انعكاسا لصوت  قصتنا التي بدأت الیوم

وصورة جامعات وطن تؤمن بان التاریخ حق ان نجسده عبر مسیرة قائد ملھم ووطن یمنح من فیھ 
 ..فرصا للنماء والتطور واعطاء صاحب كل حق حقھ

ع المناسبات الوطنیة انھا القصة الحقیقیة التي سنقرؤھا عبر صفحات ملحق جامعات، والمرتبطة م
االحتفالیة بعید میالد جاللة الملك عبدهللا الثاني والذكرى العشرین لتسلمھ سلطاتھ الدستوریة ومئویة 
المملكة، فكان القرار التشاركي بین الجامعات وصحیفة الدستور بأن تقول الجامعات كلمتھا وتعرض 

ؤسستھا االكادیمیة وبرامجھا وطموحاتھا، انجازاتھا، وتحلق في سماء الكلمات لتقول ما ترید عن م
 .واین وصلت في مسیرتھا االقلیمیة والعالمیة

قصتنا مع الجامعات بدأت لكنھا لن تنتھي، فالعالقة البد ان تزداد عمقا واداء ایجابیا، وعلیھا ان 
 .تفرض نفسھا على ساحة االعالم، وھي كذلك بما وصل الیھ تعلیمنا العالي من مواقع قوة

عاما، وجامعات وطن ایضا بعضھا  52ة التشاركیة على صفحات صحیفة عمرھا یتجاوز الـالقص
یتجاوز ھذه السنوات، تتكامل برؤیتھا وعالقتھا وایمانھا بأن الوطن ھو االھم وانھ ال اجندات سوى 
التطویر والمواطن والطالب، الن جزئیة االھتمام فقط تتجلى بأن تقدم كل مؤسسة ما تؤمن بھ وما 

 .ملیھ علیھا ضمیرھا بأن تكون دوما في حالة تصالح مع الذات وتكون بالمقدمة دومای
قصتنا مع الجامعات الیوم تعلن بشكل كامل وتقول كلمتھا امام الجمیع، مع مؤسسات التعلیم العالي، 
التي تحظى برعایة ملكیة واھتمام شخصي من لدن جاللة الملك الذي كان وال یزال یلتقي أبناءه 

اتھ من طلبة الجامعات ویتحدث معھم بلغة االب واالخ والقائد، مع الطلبة واعضاء الھیئة وبن
 . التدریسیة

قصتنا مع الملحق عظیمة نشكر من خاللھا جامعاتنا التي ابدت رغبة وتعاونا واھتماما ونسیجا یلتحم 
میة، وتلك ھي مع الوطن ومؤسساتھ، فھذا ھو االردن وھذه ھي مملكتنا وھذه مؤسساتنا االكادی

تشاركیتنا مع مناسبات الوطن، مبارك للوطن وقائد الوطن الفخور دوما بانجازات وابداعات ابنائھ 
  .وبناتھ الطالبات والطالب و جامعاتنا صروح الوطن الشامخة

  

  3: ملحق خاص ص –الدستور 
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  ذاكرة األردن الحیة.. المؤرخ الراحل الموسى
  
  

ن تصبح أنت االول واالشھر والمرجع أن تكون مؤرخا أو كاتبا ذلك لیس بموضوع صعب، ولكن ا
برع المؤرخ الكاتب الراحل سلیمان الموسى بكتابة تاریخ االردن . في ھذا المجال فذلك ھو االنجاز

ولع  .(ذاكرة االردن الحیة)و ) عمید المؤرخین(و) حارس الذاكرة االردنیة(الى درجة انھ لقب بـ 
تاریخ (اضطر الستخدام یده الیسرى بكتابة كتاب  الموسى بحب االردن وكتابة تاریخھ الى درجة انھ

باالشتراك مع منیب الماضي النھ كتبھ في فترة قیاسیة جعلت  ١٩٥٩عام ) االردن في القرن العشرین
   .صفحة من القطع الكبیر ٧٢٠یده الیمنى ترتخي حیث ان الكتاب مؤلف من 

  
للدراسات العلیا ومناقشة الرسائل الجامعة االردنیة التي كرمت الموسى باطالق اسمھ على قاعة 

الجامعیة، تنظم في الثاني عشر من الشھر الجاري احتفاال تكریمیا للمؤرخ للراحل، یدیره الدكتور 
وھي القاعة التي تم تجھیزھا - عبد المجید الشناق، وینتھي بزیارة قاعة المؤرخ سلیمان الموسى 

وبحسب عمید كلیة االداب الدكتور محمد  قاعة للدراسات العلیا باسم الموسى .-الصیف الماضي
فیما یشیر  .القضاة فان القاعة تعد االفضل في الجامعة ومخصصة للدراسات العلیا ومناقشة الرسائل

زودت » قاعة المؤرخ سلیمان الموسى«استاذ االتصال و االعالم الكاتب الدكتور عصام الموسى بان 
ً تحیط بطاولة محاطة بمقاعد متحركة لمناقشي رسائل  الماجستیر والدكتوراه، اضافة الى ستین مقعدا

مضیفا ان . بجنبات القاعة للحضور، كما زودت بلوح ذكي متصل بحاسوب وجھاز عرض ومكیفة
وتمت  .بعد ان اطلقت الجامعة اسمھ على القاعة تكریما لھ) آل الموسى)القاعة تم تجھیزھا بتبرع من 

اشراف الدكتور علي محافظة، فیما كان افتتحھا رئیس  مناقشة اول رسالة دكتوراه بالقاعة تحت
  .الوزراء االسبق معروف البخیت

  
عندما تدخل القاعة تجد على یمینك مجموعة من الصور تبین نشاطات المؤرخ الراحل وتكریمھ من 
من قبل جاللة الملك الراحل الحسین بن طالل، وجاللة الملك عبداهللا الثاني، ولقاءاتھ مع شخصیات 

توفیق السویدي رئیس وزراء العراق االسبق وكلوب باشا وسلیمان النابلسي : اریخیة اجتمع بھا مثلت
وعلى شمالك خزانة تجمع مؤلفات الراحل التي تزید عن اربعین مؤلفا ومن اشھرھا كتابھ . وغیرھم

نسیة ، اضافة لمجموعة من الكتب باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفر»لورنس وجھة نظر عربیة«
ومن اجمل تفاصیل القاعة وجود االالت الكاتبة التي . والیابانیة، تحیط بصورة مؤلفھا سلیمان الموسى

حارس الذاكرة األردنیة وسلیمان  .كان یستخدمھا المؤرخ لطباعة كتبھ باللغتین العربیة واالنجلیزیة
لرفید إلى الشمال ولد في قریة ا. مؤرخ ومؤلف وكاتب أردني(، 2008حزیران  8- 1919(الموسى 

ّاب القریة ومدرستھا، ثم التحق في مدرسة الحصن، . من مدینة إربد تلقى علومھ األولى في ُكت
عاش الموسى عاش حیاة القریة والریف  .وحصل في وقت الحق على دبلوم من بریطانیا بالمراسلة

 1957وفي عام . فةاألردني، وعمل بدایة في التدریس، واشتغل بعدھا سنوات عّدة في مجاالت مختل
ً في اإلذاعة األردنیة، ثم في دائرة المطبوعات  م التحق بالخدمة في جھاز الحكومة األردنیة، موظفا
 ً ً ثقافیا ً مستشارا ً في وزارة اإلعالم، ثم في وزارة الثقافة والشباب، وأخیرا ً ثقافیا والنشر، ومستشارا

مجلة رسالة  :حریر عدة مجالت، مثلترأس ت. 1988و  1984ألمین عمان الكبرى بین العامین 
یعد الموسى من أكبر المؤرخین الذین ساھموا بتأریخ األردن الحدیث  .األردن، ومجلة أفكار، وغیرھا

وتعد كتاباتھ توثیقا لتاریخ االردن بدءا من اإلمارة وحتى المملكة الحدیثة، وقد . في القرن العشرین

  18: األحد ص/ الرأي 
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. ضافة للعدید من الكتابات عن رجاالت األردن الحدیثغطت مؤلفاتھ الثورة العربیة الكبرى، باإل
تاریخ األردن في القرن (،) 1948االردن في حرب عام :أیام ال تنسى(ومن بین مؤلفاتھ العدید 

- ١٩٠٨الحركة العربیة )، (غریبون في بالد العرب(، )صور من البطولة(، )العشرین بجزءین
توفي  .(ثمانون عاما: مذكراتھ(، و(ى الطریقخطوات عل(، )تأسیس اإلمارة األردنیة(،) ١٩٢٤

كرم الموسى في حیاتھ، فقد . عاما عن حیاة حافلة بالعطاء واإلبداع ١١حزیران قبل  ٨الموسى في 
،ووسام الحسین للعطاء المتمیز، وجائزة الدولة  1971حصل على وسام االستقالل في العام 

  .الحضارة اإلسالمیةالتقدیریة، وجائزة الملك عبد اهللا األول لبحوث 
  

وقد استقبل جاللة الملك عبد اهللا الثاني الموسى قبل فترة وجیزة من وفاتھ، حیث أھدى الملك بعض 
وفي نفس عام وفاتھ أقامت وزارة الثقافة حفل تأبین لھ القت فیھ بعض الشخصیات كلمات  .مؤلفاتھ

عن الفقید في القاعة الخارجیة  عن الفقید، إضافة إلى كلمة آل الفقید، واقیم معرض صور شخصیة
اعترف النقاد االجانب بفضلھ وقال یوجین روجن  .بالمركز الثقافي الملكي، وفیلم وثائقي عن الراحل

 ال یمكن ان یدرس تاریخ المنطقة وخاصة االردن دون العودة لمؤلفات المؤرخ الموسى
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  2019بدء التسجیل في جائزة الملكة رانیا الوطنیة للریادة لعام 
 

أعلن مركز الملكة رانیا للریادة في جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، إطالق جائزة الملكة رانیا 
في نسختھا العاشرة على التوالي، وذلك بھدف نشر الوعي ضمن  2019الوطنیة للریادة لعام 

. وساط الشابة في المملكة، في مجاالت اإلبداع والریادة وسبل تطویر األعمال والمشاریع الناشئةاأل
كما تسعى الجائزة أیضا في دورتھا ھذه، إلى تحفیز روح اإلبداع واإلبتكار لدى طلبة الكلیات 
 والجامعات األردنیة واصحاب المشاریع، التي ھي في طور اإلنشاء، وإتاحة الفرصة ألصحاب
. األفكار الریادیة منھم، لتحویل أفكارھم إلى مشاریع اقتصادیة ناجحة، وتسخیرھا لخدمة المجتمع

 .وبدء استقبال طلبات التسجیل للجائزة
 

وثمن رئیس الجامعة االستاذ الدكتور مشھور الرفاعي، دور مركز الملكة رانیا للریادة الذي تأسس 
رة سمیة بنت الحسن رئیس مجلس أمناء الجامعة، ، وبتوجیھات سمو االمی2004في الجامعة عام 

ً أھم نشاطات المركز ومنھا اسبوع الریادة العالمي  لیخدم الجامعات والمؤسسات الوطنیة، مبرزا
حیث تھدف الجائزة إلى تنمیة روح ریادة االعمال بین طلبة . وجائزة الملكة رانیا الوطنیة للریادة

حین من المجتمع المحلي، لتمكینھم من تحویل افكارھم الجامعات االردنیة، والریادیین الطمو
إذ إن احتضان مركز الملكِة رانیا . االبداعیة إلى مشاریع اقتصادیة ناجحة ضمن مجاالت التكنولوجیا

للریادِة لھذه الجائزة، ودیمومتھ في إطالقھا كل عام ما ھو إال تأكید واضح لترسیخ ثقافة ریادة 
 .عین من أفراد المجتمع األردنياالعمال بین الشباِب المبد

 
وقال المدیر التنفیذي لمركز الملكة رانیا للریادة في الجامعة، السید محمد عبیدات، أن ھذه الدورة 
ستكون مخصصة ألصحاب المشاریع قید اإلنشاء والتي التزال في حیز التفكیر لدى الشباب 

 .الق الجائزة وحتى نھایة شھر اذاراالردني؛ حیث سیتم البدء بإستقبال طلبات التسجیل منذ إط
 

أن الریادي یحتاج إلى بیئة توعویة مناسبة توجھھ الى المسار الصحیح في :" وأضاف السید عبیدات
ً لھ ما یساعده على تحریر طاقاتھ الكامنة، لتحویل أفكاره إلى مشاریع إنتاجیة  رحلتھ الریادیة موفرة

، "یب والتوجیھ من قبل أصحاب الخبرات والتجاربناجحة، من خالل تقدیم الدعم المادي والتدر
مشیدا برعایة الجھات القائمة على دعم الجائزة، مثل صندوق المرآه للتمویل االصغر، الصندوق 

، باإلضافة iPARKاألردني لدعم المؤسسات نافس، وحاضنة االعمال التكنولوجیا األردنیة 
 .لمجموعة من الشركاء والرعاة االعالمیین

 
ّقت السیدة منى سختیان المیر العام لشركة صندوق المرأة على أھمیة ھذه المبادرة من جان بھا، عل

یأتي دعم شركة صندوق المرأةللتمویل االصغر المستمر لھذه الجائزة ألھمیتھا و دورھا في : قائلة
مكین تحفیز الشباب للقیام بمشاریع ریادیة ناجحة و مؤثرة وذلك من منطلق إیمان الشركة بأھمیة ت

 .الشباب إقتصادیا وإجتماعیا وتفعیل دورھم في األسرة و المجتمع ككل
 

وتجدر اإلشارة، إلى أن برنامج الجائزة سیتضمن فعالیات وأنشطة مختلفة، فبعد تقدیم المشاركین 
ألفكارھم، سیخضعون لبرنامج تدریبي وارشادي، بإشراف نخبة من المدربین اإلداریین وأصحاب 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  7: األحد ص/ الدستور 
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تلقى المشاركون ورشة تدریبیة ملخصة عن نموذج العمل، وبعدھا سیقدمون نسخة الخبرات، حیث سی
وھناك توجھ جدید سیتاح للریادیین بتقدیم نموذج مبدئي . عن نموذج العمل للتأھل للمرحلة التالیة

 .للخدمة او المنتج حیث سیتم اعتماد التحكیم النھائي على النموذج المبدئي وخطة العمل
 

ألف دینار، تتنافس  25000، أن مجموع جوائز الملكة رانیا الوطنیة للریادة، تقدر ب والجدیر بالذكر
علیھا مشاریع مختلفة في مجاالت االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، والتكنولوجیا المالیة، 

، وتكنولوجیا البیئة والطاقة النظیفة، وإنترنت األشیاء، وتكنولوجیا التصنیع، BlcokChainو
 .ا الزراعة، وتكنولوجیا الصحةوتكنولوجی

 
  : لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني للمركز

www.qrce.org
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 بحث تبادل منح دراسیة أردنیة كندیة
  

  
دعا وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني الى التشبیك بین 

األردنیة والجامعات الكندیة من خالل تبادل المنح الدراسیة وتنفیذ مشروعات مؤسسات التعلیم العالي 
 .علمیة وبرامج بحثیة مشتركة في المجاالت ذات األولویة

 .جاء ذلك خالل لقاء الدكتور المعاني السبت بالسفیر الكندي بعمان بیتر ماكدوغال في مقر الوزارة
 

ؤسسات البحثیة والعلمیة األردنیة والكندیة في مجاالت كما دعا الى التوسع في دعم الشراكة بین الم
 .البحث العلمي والتعلیم

 
وأبدى استعداد الوزارة التعاون مع الجامعات الكندیة لنقل خبراتھا لمؤسسات التعلیم العالي األردنیة 

 .خصوصا في مجاالت التعلیم الفني والتقني والمھني
 

لوزارة التربیة والتعلیم من خالل المنحة المالیة المشتركة وشكر الوزیر الحكومة الكندیة على دعمھا 
ملیون دوالر كندي  75بقیمة  2022 – 2018لتعلیم الطلبة السوریین ودعم موازنة الوزارة لألعوام 

لتدریب المعلمین قبل وأثناء الخدمة وتعزیز المساءلة اضافة الى صرف منح مالیة للمدارس لتعزیز 
 .ا التطویریة السنویةقدرتھا على لتنفیذ خططھ

 
وأكد السفیر الكندي استمرار التعاون بین المملكة وبالده في تنفیذ المشروعات العلمیة المشتركة 

 .مشیرا إلى حرص بالده على دفع وتشجیع التعاون الثنائي مع االردن خالل المرحلة المقبلة
 

ً في مجال التنافسیة وأشاد السفیر بالمستوى العلمي الذي وصلت إلیھ الجامعات األردنی ة خصوصا
 .وجودة مخرجاتھا

 
ووفقا ألرقام وزارة التعلیم العالي وصل عدد الطلبة الكندیین الذین یدرسون في الجامعات األردنیة 

ً وطالبة في مختلف الدرجات العلمیة 122إلى نحو    .طالبا

  خبرني 
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  "انتل"المعاني یھنىء الطلبة الفائزین بجائزة 
  
  

التعلیم الدكتور ولید المعاني ، الطلبة الفائزین في مسابقة انتل الدولیة للعلوم ھنا وزیر التربیة و
   .والھندسة على مستوى المملكة التي أعلنت الوزارة نتائجھا الیوم

  
وقال الدكتور المعاني ان النتائج التي حققھا الطلبة الفائزون بالمسابقة على مختلف مدیریات التربیة 

عكس مستوى اإلبداع والتمیز الذي یتمتع بھ طلبتنا في مختلف المجاالت ، ومنھا والتعلیم بالمملكة ، ت
واكد أن وزارة التربیة والتعلیم تولي ھذا النوع من المسابقات واألنشطة  .مجال العلوم والھندسة

اھتماما خاصا، في ظل الجھود التي تبذلھا لرعایة االبداع والتمیز والریادة، مبینا في ھذا االطار 
رص الوزارة على دعم الطلبة األردنیین للمشاركة في المنافسات الدولیة في مختلف المجاالت و ح

   .ونشر و تعزیز ثقافة التمیز واالبداع بین الطلبة
  

كما أعرب وزیر التربیة والتعلیم عن شكره لمؤسسة عبد الحمید شومان الشریك الرئیس للوزارة في 
التحكیم من أالساتذة في مختلف الجامعات األردنیة، و كوادر  المسابقة، وتقدیره كذلك لجھود لجان

و نشرت وزارة التربیة والتعلیم على  .الوزارة القائمة على المسابقة، والمعلمین واالدارات المدرسیة
موقعھا اإللكتروني نتائج المسابقة التي تنظمھا الوزارة كل عام بدعم من مؤسسة عبدالحمید شومان 

المرشحین للمشاركة بالمعرض الدولي الذي سیقام في مدینة فینیكس في والیة أریزونا إلختیار الطلبة 
من شھر أیار المقبل، حیث سیتم إختیار  18 -  12في الوالیات المتحدة االمریكیة خالل الفترة ما بین 

ً للمشاركة الدولیة وذلك وفق آلیة دعم المشاریع المعتمدة من قبل المؤسسة 14 في وشارك  .مشروعا
مشروعا تقدمت  63طالبا وطالبة من مختلف مدارس المملكة، من خالل  90المسابقة ما یزید على 

مشروعا تقدمت للمسابقة من  212للمعرض المحلي النھائي الذي أقیم في وقت سابق، من أصل 
  .جمیع مدارس المملكة

  
لعلوم والھندسة من و خضعت مشاریع الطلبة إلى تقییم من قبل لجان تحكیم مختصة في مجاالت ا

ً من یوم األحد، تسجیل   14الجامعات األردنیة المختلفة، حیث ستبدأ وزارة التربیة والتعلیم إعتبارا
   .طالب وطالبة تمھیدا للمشاركة في المعرض الدولي المقبل 21مشروعا للطلبة الفائزین وعددھم 

  
لمعرض األكبر في العالم، الذي ھو ا" ISEF Intel" ویعتبر معرض إنتل الدولي للعلوم والھندسة

و یتنافس للمشاركة في المعرض كل عام ما یزید على ملیون طالب  .یقدم كل علوم الحیاة للطالب
 500وطالبة من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر في معارض العلوم اإلقلیمیة، من خالل نحو 

طالب وطالبة  2000المسابقة لنحو  و تتیح ).ISEF Intel) معرض للعلوم یُعقد حول العالم برعایة
مالیین  3دولة، باإلضافة للوالیات المتحدة االمریكیة، فرصة التنافس على ما یزید على  80یمثلون 

  مجال علمي 22في )، ISEF Intel) دوالر أمریكي على ھیئة بعثات دراسیة وجوائز في معارض

  المدینة نیوز
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 تطویر القطاع العاموزارة التعلیم العالي والبحث العلمي النموذج الحي ل

  
ال یخفى على كل ذي عین بصیرة ما قطعتھ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي خالل العام الماضي 
في مشوار التطویر والتحدیث الذي تمیز بأنھ طال جمیع الجوانب داخلھا إبتداًء من عملیة التحول 

ً بتحدیث وتطویر اإللكتروني وحوسبة الغالبیة العظمى من الخدمات التي تقدمھا  الوزارة، مرورا
البنیة التحتیة والمرافق المختلفة لھا، وتوفیر بیئة مریحة ومناسبة لمتلقي الخدمة ومراجعي الوزارة، 
ً إلى مراحل اإلبداع في إطالق مبادرات مجتمعیة تنوعت ما بین إیصال خدمات الوزارة  ووصوال

محلي بحس إنساني سامي، فظھرت الوزارة بطریقة جدیدة وخالقة أو تلك التي دعمت المجتمع ال
ً على  ً على األرض ال حبرا بثوب وطني مطرز بخیوط ذھبیة تجسد التوجیھات الملكیة السامیة واقعا

  .ورق
  

انطلقت الوزارة في مشوارھا من قاعدة أساسیة اعتمدت فیھا على الموظف وتطویره ورفع كفائتھ، 
ركیز على رفع نسبة الرضى الوظیفي لدیھ، وفتح باب وتسلیحھ بالعلم والدورات والخبرات، مع الت

االبداع أمامھ لحثھ على المشاركة في تحقیق االنجازات، وفي ذات الوقت وضعت نصب أعینھا 
خدمة المواطن وأن رضى متلقي الخدمة ھو الھدف األسمى للوزارة ولجمیع كوادرھا، فتارة تستقبلھ 

في مكان إقامتھ أینما كان داخل ربوع ھذا الوطن، بكل رحابة صدر في حرمھا، وتارة تصل إلیھ 
وأخرى تطل علیھ من خالل وسائل التواصل االجتماعي تحاوره، وتسمع شكواه، وتقیم انتقاده، و 
تجیب عن استفساراتھ، وتلبي رغباتھ، وتارة تتحدث معھ بلغتھ األم لتشعره بأھمیتھ لدیھا وحرصھا 

من القوانین و األنظمة و التعلیمات التي حرصت الوزارة علیھ، وترحیبھا بھ، كل ذلك داخل إطار 
على تطویرھا بشكل مستمر لتتالئم مع متطلبات العصر أوالً، ومع ما تستوجبھ خططھا االستراتیجیة 

ً ال بد من تحقیقھا على المدى القریب والبعید   .المختلفة التي تتضمن أھدافا
  

ر التي أینعت على الشجرة، فما بین تناول وسائل وتمضي األیام لیبدأ الجمیع بتذوق حالوة الثما
اإلعالم المختلفة المرئیة والمسموعة والمقروءة النجازات الوزارة ونشاطاتھا المختلفة، وتغریدة 
لمواطن على موقع للتواصل االجتماعي یتغنى فیھا بفخره بالوزارة ورغبتھ بزیارتھا مرة 

ً إلى انخفاض ملموس في الوقت الم ستغرق لتنفیذ الخدمة مع ما رافق ذلك من توفیر في أخرى،إضافة
، 2018 -  9 - 5الوقت والجھد والمال، لتستمر المسیرة وتتوج الجھود الیوم األربعاء الموافق 

وضمن حفل بھیج یشرفھ سید البالد جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین حفظھ هللا لیسلم بیدیھ 
ً فوز الوزارة بجائزة أفضل إنجاز الكریمتین لمعالي وزیر التعلیم ال ً معلنا عالي والبحث العلمي، درعا

الدورة ( 2017 -  2016ضمن جائزة الملك عبدهللا الثاني لتمیز األداء الحكومي والشفافیة لعام 
وألول مرة بعد سبع محاوالت سابقة لتكون ھذه الجائزة وسام شرف على صدر الوزارة ) الثامنة

 ً لھم لتحمل المسؤولیات وبذل المزید من الجھود للمحافظة على ما تحقق  وجمیع موظفیھا، ودافعا
ً عند حسن ظن سید البالد وشعب األردن  ً وأبدا واالرتقاء بالوزارة إلى أعلى المراتب لتكون دائما
ً وتحقق  الغالي ولیتغنى موظفوھا باألمل الذي حملوه والھمة التي احتضنوھا فكان مشوار العمل ناجحا

  . االنجاز
  
  النموذج الحي لتطویر القطاع العام  » وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
  

من المعروف دائما، وخاصة في دول العالم الثالث، و بسبب ضعف االمكانات المالیة والفنیة 
  . والتكنولوجیة واإلداریة والمؤسساتیة

  شباب وجامعات/ 1: الدستور ص
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. ك المتحققة في القطاع الحكوميفان أقل نسبة تطور وأقل مقدرة تنافسیة بین جمیع القطاعات ھي تل

ولكننا الیوم أمام نموذج حي یعكس التوجیھات الملكیة السامیة ویحولھا الى إنجازات حقیقیة على 
  .أرض الواقع یلمس المواطن أثرھا اإلیجابي بشكل مباشر

 
ة عندما دخلت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي استوقفتني الشاشات الموجودة في أماكن خدم

 .«أردن أرض العزم «المراجعین والتي تجیب على كل سؤال یخطر ببال المراجعین وبخلفیة ألغنیة 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي التي شھدت تطورا ملموسا في العامین األخیرین تمیز بأنھ تطور 

یجتھ تطور كانت نت. في جمیع المجاالت ومختلف األصعدة وھو تطور جوھري حقیقي ال شكلي
حصول الوزارة على جائزة أفضل إنجاز ضمن جائزة الملك عبدهللا الثاني لتمیز األداء الحكومي 

بعد سبع محاوالت متكررة في دورات سابقة لم ) الدورة الثامنة( 2017 - 2016والشفافیة للعام 
خیر من تستطع الوزارة أن تحقق خاللھا أي نتائج إیجابیة تذكر أو أن تتجاوز دائرة الثلث األ

  .المشاركین
 

وإیمانا منھا بالقول الملكي السامي بأن اإلنسان أغلى ما نملك وباصرارھا على التغییر، فقد حرصت 
الوزارة على تطویر قدرات ومھارات الموظفین من خالل الورش التوعویة والتثقیفیة إضافة إلى 

. على سیر العمل بسرعة ودقة الدورات المتخصصة التي من شأنھا زیادة كفاءتھم مما ینعكس إیجابا
وقد التحق بھذه الدورات في عام واحد فقط ما یزید عن ربع موظفي الوزاره من خالل خطة تدریبیة 

 ً إلحاق كافة موظفي الوزارة بدورات تدریبیة تطور من أدائھم وبشراكات مع  والھدف ھو. معدة مسبقا
وعالوة على ذلك اھتمت الوزارة . مراكز ومؤسسات المجتمع المدني وجھات حكومیة ذات عالقة

باجراء التغیرات االداریة المناسبة واستقطاب كفاءات لمواقع تم استحداثھا استجابة لتوصیات 
لتنمیة الموارد البشریة، وبناء على الھیكل التنظیمي،حیث كان مستحدثا على  االستراتیجیة الوطنیة

  . الھیكل التنظیمي الجدید للوزارة مدیریة لشؤون الطلبة الوافدین ومركزا للتعلم المفتوح
 

و تم ادراج صندوق البحث العلمي كمدیریة من مدیریات الوزارة بقرار و تم تعدیل الھیكل التنظیمي 
وعلیھ كان ال بد من إجراء نقلة نوعیة في عمل . دیریة صندوق البحث العلمي واالبتكارواستحداث م

  :الوزارة واستقطاب خبرات وكفاءات لھذه االستحداثات
 
وعملت الوزارة على نقل كثیر من خدمات الوزارة الى المكاتب الثقافیة تخفیفا على المواطن وتفعیال  

معان أو الطفیلة أو إربد أن یحضر لعمان لتصدیق شھاداتھ فال حاجة البن الكرك او . لالمركزیھ
وعلیھ تم تجمیع المكاتب الثقافیھ لعدد من الجامعات والتي تخدم مئات االالف من الطلبھ تحت . مثال

وفي نفس السیاق كان ال بد من نقل عدد من الموظفین في تلك . مظلة مدیر لمجموعة من ھذه المكاتب
ركز الوزارة لالستفادة من خبراتھم وتنویعھا واعطائھم فرصة تطویر المكاتب الثقافیة الى م

ً لمزید من . المھارات كباقي زمالئھم ورافق ذلك التطویر، تحسین لبیئة العمل لتكون مالئمة ودافعا
حیث تم تركیب وحدات التبرید في غالبیة المكاتب وإعادة تأھیل وتجھیز مواقف للسیارات . اإلنجاز

اح حضانة خاصة على أعلى المستویات ألبناء أسرة الوزارة فاستطاعت الوزارة وصوال إلى افتت
بذلك أن ترفع نسبة الرضا الوظیفي لدى طواقمھا واعطتھم المجال ومن خالل آلیة شكاوى سریة 

 .وشفافة أن یوصلوا صوتھم للمسؤولین
عم لطلبة جدد ضمن تلك المالیین التي صرفت علیھم حسب التشریعات النافذه ولیستمر تقدیم الد

وأما في مجال البعثات الخارجیھ فبدأت الوزارة بأتمتة آلیة تقدیم طلب . مفھوم التكافل االجتماعي
. االبتعاث الخارجي وتعمل االن على ربط ھؤالء المبتعثین بنافذة خاصة بھم لمتابعة شؤونھم
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ل المستقبل قامت الوزارة والرتفاع ثقة المواطن بالوزارة وألھمیة الوزارة لشریحة واسعة من جی
بتحدیث موقعھا االلكتروني وتقدیم معلومات شفافة ودقیقة علیھ وقد بلغ عدد الزائرین لموقع الوزارة 

 .الرئیسي والمواقع األخرى قرابة ملیون زائر
كما حرصت الوزارة على تفعیل تواجدھا على مواقع التواصل االجتماعي المختلفة من خالل 

لى موقع التواصل االجتماعي فیس بوك وكذلك حسابھا الرسمي على تویتر صفحاتھا الرسمیة ع
وذلك بھدف زیادة التواصل مع متلقي الخدمة والعمل على الترویج لخدمات وإنجازات الوزارة وقد 
بلغ عدد المشتركین والمتابعین لصفحات الوزارة على مواقع التواصل االجتماعي قرابة مائتي ألف 

  .مشترك ومتابع
 
ً ممیزا بشھادة كل المراجعین إذ یع تبر التطور الذي أحدثتھ اإلدارة في قسم التصدیق والمعادلة تطورا

كذلك تم حوسبة . تم استحداث النافذة الواحدة النھاء عملیة التصدیق لكل مراجع خالل خمس دقائق
لمراجعة  طلب المعادلة بحیث یستطیع المراجع تقدیم الطلب من أي مكان في العالم دون الحاجة

الوزارة، كما استحدثت محطة داخل الوزارة تساعد المراجع لتقدیم الطلب إلكترونیا لمن ال یستطیع 
تقدیم ذلك من بیتھ وھو أنر یمنح المراجع متابعة تطور المعاملة بكل مراحلھا، وقد تم معادلة 

 .وتصدیق حوالي ملیون وثیقة في العامین المنصرمین
 .ي الوزارة بجھود مضنیة في متابعة شؤون الجامعات والمكاتب الجامعیةوتقوم مدیریة المؤسسات ف

وتنفیذا لالستراتیجیة الوطنیة في مرتكزھا الخامس فقد اطلقت الوزارة موقع اختر تخصصك الزاخر 
بالمعلومات التي ترشد الطالب كیف یختار تخصص المستقبل وكذلك أطلقت الوزارة فیدیو استحوذ 

یھدف بشكل أساسي لتوجیھ الطلبة نحو التعلیم التقني وقد دأبت الوزارة على على اعجاب الجمیع و
ارسال رابط الموقع والفیدیو لطلبة التوجیھي قبل إعالن نتائج التنسیق الموحد عبر رسائل نصیة على 

 !الخلوي حیث بلغ عدد الرسائل التي تم إرسالھا حتى االن حوالي ثالثمائة ألف رسالة
بإصدار المجلة اإللكترونیة للوزارة للتعریف بالخدمات والنشاطات المتعلقة بھا  كما قامت الوزارة

وبقطاع التعلیم العالي وتوزیعھا بشكل دوري على الشركاء وأصحاب العالقة خاصة أعضاء ھیئة 
  .التدریس في الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة

 
في مجال المسؤولیة المجتمعیة حیث تبنت  وقد كان لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي السبق

الوزارة منھجیة للمسؤولیة المجتمعیة انبثقت عنھا خطة عمل سنویة تھدف لتنفیذ عدد من المبادرات 
التي تخدم المجتمع المحلي ومؤسساتھ المدنیة وتعمل معھا یدا بید لتحقیق التنمیة المستدامة كما 

ف إلى الوصول إلى متلقي الخدمة بشكل أكبر وأكثر تضمنت الخطة عددا من المبادرات التي تھد
انتشارا وإیصال خدمات الوزارة بطریقة جدیدة وخالقة حیث كان من أھم المبادرات التي نفذت في 

 ). جایین عندك نوضح معلومتك(ومبادرة) نافذة على المسؤول(مبادرة  2018العام 
حدیث لتستكمل تنفیذ جمیع الخطط التي وتستمر الوزارة بخطى واثقة نحو مزید من التطویر والت

قامت بوضعھا على األمدین القریب والبعید وقد وضعت نصب عینیھا أن یكون لھا حضور ممیز 
بمشیئة هللا تعالى في جائزة الملك عبدهللا الثاني لتمیز األداء الحكومي والشفافیة في دورتھا القادمة 

 .لى التطور المنشود في القطاع العاملتكون بحق مثاال حیا ع) 2019 - 2018التاسعة (
طریق النجاح نحو جائزة أفضل انجاز ضمن جائزة الملك ... وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 )الدورة الثامنة( 2016/2017عبدهللا الثاني لتمیز األداء الحكومي والشفافیة للعام 
ً مع حجم قط اع التعلیم العالي وحجم المسؤولیات على الرغم من محدودیة عدد موظفي الوزارة قیاسا

موظفا فقط، ففي ) 212(والمھام الملقاة على عاتقھا حیث یبلغ عدد الموظفین في مركز الوزارة 
 350مؤسسة، ومجموع طلبة یناھز ) 74(الوقت الذي بلغ فیھ عدد مؤسسات التعلیم العالي األردنیة 

ارات مجلس التعلیم العالي تستأثر باھتمام ألف، ورغم أن قر 12ألفا، وأعضاء ھیئة تدریس قرابة 
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االعالم والناس كافة، ورغم أن الوزارة تقدم خدمات ضخمھ ال تستأثر بنفس االھتمام االعالمي، إال 
أن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تمكنت من قطع شوط ھام ضمن مشوار األداء المتمیز، وذلك 

جائزة أفضل انجاز ضمن جائزة الملك عبدهللا الثاني  بعد سبع محاوالت متكررة حیث حصلت على
، ھذا االنجاز الذي لم یأت من )الدورة الثامنة( 2016/2017لتمیز األداء الحكومي والشفافیة للعام 

فراغ بل كان حصیلة مجموعة من االنجازات والجھود التي تحققت خالل مدة قصیرة لم تتجاوز 
 .العامین، وفي مختلف المجاالت

مجال التشریعات حرصت الوزارة على تطویر القوانین واألنظمة والتعلیمات التي تنظم وتحكم ففي 
ً، وتنسجم مع خططھا االستراتیجیة  قطاع التعلیم العالي بشكل مستمر لتتالئم مع متطلبات العصر أوال

ً ال بد من تحقیقھا على المدى القریب والبعید، إضافة إلى  تحقیق رسالة المختلفة التي تتضمن أھدافا
الوزارة القائمة على تمكین ودعم مؤسسات التعلیم العالي للقیام بواجباتھا ومسؤولیاتھا الرئیسة، مع 
العمل على تحقیق مصلحة أبنائھا الطلبة من خالل تنفیذ السیاسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات 

ى تفعیل الالمركزیة في خدمة األردنیة لمرحلتي البكالوریوس والتجسیر، كما حرصت الوزارة عل
مكتبا ثقافیا ) 23(المراجعین حیث بلغ عدد مكاتب المستشارین الثقافیین داخل المملكة وخارجھا نحو 

تخدم ) مكاتب ثقافیة خارج المملكة) 8(مكتبا داخل المملكة في الجامعات الرسمیة والخاصة،و ) 15(
 .االالف من الطلبة

داد الطلبة المستفیدین من بعثات ومنح صندوق دعم الطالب حیث كما حرصت الوزارة على زیادة أع
ثالثمائة ) 322000(قرابة  2017بلغ عدد الطلبة المستفیدین منذ تأسیس الصندوق وحتى نھایة عام 

واثنان وعشرون ألف طالب وطالبة، كما بلغت قیمة الدعم المالي للطلبة المستفیدین من البعثات 
  .مائتین وخمسین ملیون دینار أردني) 250000000(الداخلیة ما یقارب 

 
 وزارة بال اوراق وحوسبة بالكامل

ً في ھذا المجال حیث تم  ً ھاما أما في مجال الحوسبة والتحول اإللكتروني فقد قطعت الوزارة شوطا
تطویر الموقع االلكتروني لھا باللغتین العربیة واالنجلیزیة، كما تم تفعیل صفحات الوزارة على 

لتواصل االجتماعي المختلفة، وقد بلغ المجموع الكلي ألعداد الزائرین للمواقع اإللكترونیة مواقع ا
الرسمیة الخاصة بالوزارة والمشتركین والمتابعین لصفحات مواقع التواصل االجتماعي حوالي 
ملیون وثالثمائة وأربعون ألف مشترك وزائر ومتابع، كما استكملت الوزارة مشاریع رفع الجاھزیة 
االلكترونیة المتعلقة بالبنیة التحتیة واألجھزة والتجھیزات واألنظمة والحمایة بناء على مبادرة 

، ) 34(الحكومة اإللكترونیة حیث بلغ عدد األنظمة والبوابات والخدمات االلكترونیة في الوزارة 
الوزارة لعدد إضافة إلى إطالق . 2018حیث یتوقع أن تصبح الوزارة الكترونیة بالكامل نھایة عام 

من البوابات االلكترونیة التي تقدم معلومات متكاملة لمتلقي الخدمة منھا بوابة أدرس في االردن 
وتھدف ھذه البوابة إلى زیادة استقطاب الطلبة العرب واألجانب للدراسة في األردن حیث توفر 

المناخ، ( االردن معلومات عن نظام التعلیم العالي في االردن ومؤسساتھ ومعلومات مختلفة عن
للراغبین بالدرسة فیھ، وقد بلغ عدد الطلبة الوافدین الدارسین في الجامعات ) الخ....الموقع الجغرافي

دول عربیة وأجنبیة حول العالم، وموقع ) 105(األردنیة ما یقارب أربعون ألف طالب وطالبة یمثلون 
كدة والمشبعة والمطلوبة في اختر تخصصك الذي یوفر معلومات ھامة جدا عن التخصصات الرا

سوق العمل المحلي واالقلیمي، والنافذة الموحدة التي توفر للطلبة الوافدین نافذة للتسجیل والقبول 
االلكتروني ودفع الرسوم، إضافة إلى تقدیم االقتراحات والشكاوي ومتابعتھا، وقد بلغ عدد 

بة الطلبة الدارسون في الخارج والتي توفر المستخدمین لھذه البوابة قرابة مئة وستون ألف زائر، وبوا
معلومات تھم الطالب االردنیین الدارسین في خارج المملكة، كما تم إطالق نظام خاص بتصدیق 

  .الشھادات الصادرة عن الوزارة لمنع التزویر
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أما في مجال الحوسبة والتحول اإللكتروني فقد قطعت الوزارة شوطا ھاما ابتداء من تطویر الموقع 
نظام وبوابة إلكترونیة تقدم خدمات  34اإللكتروني لھا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة مرورا بتطویر 

متنوعة ومختلفة لمتلقي الخدمة وتعمل على تقلیل الوقت الالزم للحصول على الخدمة وتسھم بتوفیر 
مع نھایة العام وتستھدف الوزارة أن تتحول الى وزارة إلكترونیة بالكامل . الوقت والجھد والمال

وتجدر اإلشارة في ھذا . ضمن خطة زمنیة واضحة معتمدة على كفاءات الوزارة الشابة 2018
المقام، أن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ھي أول مؤسسة حكومیة تقوم بعملیة حوسبة كاملة 

  .لھلخدمة حكومیة وھي طلب القبول الموحد للجامعات األردنیة الرسمیة بكافة مراح
 

وبتطویرھا وحوسبتھا لخدماتھا استطاعت الوزارة أن تشمل أكثر من ثالثمائة ألف طالب بدعم مالي 
وبدأت الوزارة بأرشفة ملفات . من صندوق دعم الطالب سھلت على الطلبة تغطیة رسومھم الدراسیھ

  . الطلبة الحاصلین على دعم مالي سابقا لیسھل تحصیلھ
 

 بال حدودانجاز .. التصدیق والمعادلة
حوالي ملیون شھادة ) 2018(، و)2017(لقد بلغ عدد الشھادات التي تم تصدیقھا ومعادلتھا عامي 

ووثیقة، إضافة إلى اطالق تطبیق الھواتف الذكیة بھدف تسھیل آلیة االستعالم للمواطن للحصول على 
التقاریر االحصائیة  الخدمات التي یحتاجھا، كما تم تطویر نظام ادارة المعلومات التعلیمي واصدار

ومؤشرات االداء الخاصة بقطاع التعلیم العالي وأعداد الطلبة والعاملین بالجامعات من خاللھ، كما 
یجري العمل على تطبیق نظام ادارة الموارد البشریة والرواتب الموحد بالتعاون مع دیوان الخدمة 

ً تم ربط مركبات الوزارة بنظام التتبع اإلل. المدنیة  .كتروني المركزي لمتابعتھاوأخیرا
أما في مجال تطویر وتحدیث البنیة التحتیة للوزارة، وتھیئة بیئتھا لتكون مالئمة ومریحة لمتلقي 
الخدمة الذي یزور الوزارة، أو للعاملین فیھا فقد حققت الوزارة عدة انجازات منھا نشر وتوزیع نقاط 

منتشرة في مرافق الوزارة للتسھیل على  اتصال باالنترنت وأجھزة لوائح ذكیة، أو شاشات عرض
متلقي الخدمة في ضمان حق حصولھ على المعلومة الصحیحة والدقیقة، وتم تفعیل خطوط اتصال 
ھاتفي في أروقة الوزارة مربوطة بموظفین ناطقین بلغات أجنبیة لخدمة متلقي الخدمة المتحدثین 

، كما تم تفعیل نظام الدور اآللي )یة، اإلسبانیةاالنجلیزیة، الفرنسیة، الروسیة، األلمان(بلغات أخرى 
لخدمة الجمھور في مختلف مدیریات الوزارة، وتم تجھیز قاعتین للتصدیق بنظام النافذة الواحدة 
للتسھیل على المراجعین وتقلیل الوقت الالزم إلتمام الخدمة، وتم تحدید الوقت الالزم إلتمام كل خدمة 

ً إلى إع ادة تجھیز صاالت االنتظار وتوفیر جمیع مستلزمات تقدیم الخدمة وااللتزام بھا، إضافة
للمراجعین وتوفیر اللوحات اإلرشادیة بألوان متمایزة واستحداث مواقف للسیارات بمساحات كبیرة 

  . ومنظمة ومواقف خاصة لذوي االحتیاجات الخاصة
 

 انجاز وتمیز.. نماذج شكاوى واقتراحات 
ي الخدمة والعمل على تحسین مستوى الرضا لدیھم فقد عملت الوزارة أما في مجال التواصل مع متلق

على عدة محاور منھا توفیر نماذج االقتراحات والشكاوى في الوزارة واطالق نظام الكتروني خاص 
بالشكاوى واالقتراحات، بحیث یُمكن لمتلقي الخدمة تقدیم أي مقترح أو شكوى الكترونیة ومتابعتھا 

رسائل القصیرة والبرید االلكتروني حیث بلغت نسبة اغالق الشكاوى الواردة والرد علیھا عبر ال
ً بأن الوزارة حصلت على كتاب شكر من وزارة تطویر القطاع العام %) 100(للوزارة  وحدة /علما

كما تم تفعیل خدمة الرسائل القصیرة لمتابعة خدمات . الشكاوى االلكترونیة على ھذا االنجاز المتمیز
اللكترونیة لمتلقي الخدمة والتوعیة واالرشاد وبلغ عدد الرسائل التي تم ارسالھا من قبل الوزارة ا

الوزارة ملیونا وخمسمائة ألف رسالة، كذلك تم إنتاج فیدیوھات ترویجیة للخدمات التي تقدمھا 
الوزارة، باإلضافة إلى النشرات والمطبوعات وعقد ورش التوعیة للطلبة والمؤتمرات، وتم إطالق 
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أدلة خاصة بالوزارة وبروشورات ورقیة وإلكترونیة إرشادیة ودلیل خدمات ودلیل للتشریعات 
الناظمة لعمل الوزارة، باإلضافة إلى بروشورات خاصة بتعریف الطلبة الوافدین باألردن والدراسة 

الصینیة،  االنجلیزیة، االسبانیة، االیطالیة، الفرنسیة، الروسیة،(فیھا مترجمة إلى تسع لغات عالمیة 
، كما حرصت الوزارة على الترویج لنشاطاتھا وانجازاتھا بعدة طرق كان )الكوریة، الیابانیة، التركیة

من أھمھا إصدار المجلة اإللكترونیة للوزارة للتعریف بالخدمات والنشاطات المتعلقة بھا وبقطاع 
  .التعلیم العالي، وتوزیعھا بشكل دروي على الشركاء وأصحاب العالقة
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 )2 – 1(على الجمیع التحّمل للخروج من الضائقة االقتصادیة : الطراونة

رئیس الوزراء األسبق یرى أن االعتماد على المدیونیة الخارجیة لدعم االستھالك ھو ما فاقم 
 األزمة

في خضّم العمل السیاسي  منذ تخرجھ في كلیة االقتصاد بالجامعة األردنیة؛ وھو - محمد أبو بكر . د
وقریب من دوائر صنع القرار، فبدأ أولى خطواتھ مساعدا لرئیس التشریفات الملكیة بالدیوان 
الملكي، وھو ابن العائلة السیاسیة العریقة؛ فوالده ھو المرحوم أحمد الطراونة الذي تبّوأ رئاسة 

ین الذین كان لھم دور مؤثر مجلس النواب ورئاسة المجلس الوطني االستشاري، وھو من السیاسی
 .في الحیاة السیاسیة والبرلمانیة لسنوات عدیدة

؛ كان حتى وقت قریب رئیسا للدیوان الملكي الھاشمي، “الغد”والدكتور فایز الطراونة، ضیفنا في 
وھو الذي كان رئیسا للحكومة مرتین؛ األولى كانت األخیرة في عھد الراحل الملك الحسین، والثانیة 

، عدا عن 1988، وكانت المشاركة األولى لھ وزیرا في حكومة زید الرفاعي عام 2012ام في الع
دوره البارز بمفاوضات السالم مع الجانب اإلسرائیلي حین كان نائبا لرئیس الوفد األردني وسفیرنا 

 .في واشنطن

اسة، ھو نائب سمو استقبلنا في مكتبھ بترحاب كبیر، فھو الیوم في موقع جدید ال یبتعد كثیرا عن السی
ّسم بالصراحة والوضوح، نبشنا  رئیس مجلس أمناء جائزة الملك عبدهللا الثاني للتمیز، كان لقاء ات
وإیّاه العدید من القضایا، لم نترك شیئا مخفیا خلف حجاب، فأنت في حضرة واحد من السیاسیین الذین 

 .ألردنیةكان لھم التأثیر الواضح في أوقات مھمة من الحیاة السیاسیة ا

وبما أن الدكتور فایز الطراونة متخصص في االقتصاد؛ كان ال بّد من الدخول في ھذا الباب أوال، 
فاألردن یعیش الیوم ظرفا اقتصادیا استثنائیا وصعبا، وقد أسھب في الحدیث حول ذلك، فعاد بنا إلى 

صوال لتدّخل الراحل الملك ، و1988الوراء ألكثر من ثالثین عاما وتفاصیل األزمة االقتصادیة العام 
 .الحسین الذي أمر بإلغاء األحكام العرفیة والبدء بصفحة جدیدة في حیاة األردنیین

الحوار مع رئیس الحكومة األسبق، ورئیس الدیوان الملكي لثالث مرات، خاض موسعا في الشأن 
وسلو وما جرى في السیاسي؛ ابتداء بفك االرتباط مع الضفة الغربیة مرورا باتفاقیات السالم وأ

محیطنا العربي واإلقلیمي وتأثیر ذلك على األردن في العدید من النواحي، وقضایا أخرى مختلفة كان 
 .لھا النصیب الوافر في ھذا الحوار

 ..وفیما یلي نص الحوار

لنبدأ معكم وأنت المتخصص باالقتصاد حول أزمتنا االقتصادیة وكیفیة الخروج منھا، وتعلم بأننا • 
؛ فتدّخل الملك حسین حینھا، فأعاد الحیاة الدیمقراطیة وألغى 1988أزمة اقتصادیة العام  عشنا

 األحكام العرفیة، وھّدأ الناس، والیوم نعیش في ظروف قد تكون أسوأ من ذي قبل، كیف ترى ذلك؟

  الغـــد االلكتروني
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 1988دائما؛ وفي مثل ھذه األزمات تقاس األمور بالمناخات التي نعیش فیھا، ففي العام   •
 .األزمة على خلفیات متعددة واختالالت اقتصادیة عدا عن المحیط السیاسي واألمني جاءت

تلك األزمة حدثت في أعقاب انتھاء الحرب العراقیة اإلیرانیة، وكان األردن في الخاصرة ، كان 
الوقوف إلى جانب العراق مبدئیا وثابتا للتصدي لدولة تحاول تصدیر ثورتھا وتحقیق الحلم الفارسي، 

ن دفاعا عراقیا عن البوابة الشرقیة لألمة العربیة في وجھ ھذا التھدید، وبالطبع امتدت الحرب كا
لثماني سنوات؛ كان لھا التأثیر الكبیر على األردن، عدا عن االستنفاد الھائل للموارد، فاألردن بلد 

قرار فك االرتباط صغیر والعراق كبیر، ھذا أّدى الستنزاف العملة األجنبیة، وتزامن ھذا األمر مع 
مع الضفة الغربیة، ھذا القرار الذي أغضب إسرائیل كثیرا، وھو القرار الذي وضع منظمة التحریر 

 .الفلسطینیة في وجھ العملیة السیاسیة، وضرورة الحوار معھا باعتبارھا الممثل للشعب الفلسطیني 

ردن حالة من التوتر مع إدارة القرار األردني لم یرق للوالیات المتحدة وال إلسرائیل ، وعاش األ
الرئیس رونالد ریغان ، كل ذلك أّدى للمضاربة على الدینار، وخاصة في الضفة الغربیة ، وكان 
یمكن إیذاء األردن اقتصادیا، ألنھ ال یمكن اختراقنا اجتماعیا أو سیاسیا أو أمنیا، وذلك لقوة واحتراف 

یة االقتصادیة ممكن؛ فنحن دولة صغیرة بإمكانیات أجھزتنا األمنیة وجیشنا العربي، ولكن في الناح
 .محدودة

إذن؛ ھناك ظروف عدیدة تكالبت على األردن ، وبات الھاجس االقتصادي حینھا ھو الھّم   •
 وماذا بعد؟.. األكبر 

لماذا؟ القمة العربیة في الجزائر أقّرت دعما لألردن .. بات ھناك اختالالت في االقتصاد   •
ونصف الملیار دوالر ومنھا مساعدات للقوات المسلحة على مدى عشر سنوات، ملیارا  12بقیمة 

وھذا المبلغ لم یصلنا سوى نصفھ، وكانت حینھا الحكومات قد توسعت في العمل على أمل وصول 
كامل المبلغ ، فكانت النتیجة نفاد االحتیاطي من العملة األجنبیة، مما كان لھ التأثیر على الدینار، 

لقیادة السیاسیة ھو متانة الدینار واالحتیاطي من العملة األجنبیة، ألن القیادة في األردن فصار ھاجس ا
ال تستسلم مھما كانت الظروف، ثم فجأة زاد عدد سكان األردن بنسبة قاربت العشرة بالمائة، وھذا 

 .نا منھاحدث بعد دخول العراق للكویت، والحصار الذي فرض علینا زاد من حالة االختناق التي عانی

ّى مقررات مؤتمر مدرید للسالم ، وأعطى  ثم جاءت عملیة السالم، وكانت ھي المنقذ، فاألردن تبن
المظلة األردنیة للفلسطینیین للمشاركة في المفاوضات ، وھذا بالطبع أّدى لتخفیف الحصار عن 

 .األردن من قبل بعض األشقاء والحلفاء 

ھي األسوأ من خالل ما جرى ویجري في محیطنا والیوم یا سیدي، نعیش ظروفا قد تكون   •
 العربي واإلقلیمي، والتأثیر الواضح على مختلف مفاصل الحیاة األردنیة؟

في السابق ؛ الظروف الفلسطینیة وقرار فك االرتباط ، وظروف الحرب العراقیة اإلیرانیة ،   •
كانت الحرب في سوریة وما وإستنزاف الموارد كان لھا التأثیر األكبر، وخالل السنوات األخیرة 

زالت، واألوضاع في العراق ، ووجود ما یقارب الملیون ونصف الملیون الجئ سوري على أرضنا، 
ورغم فتح الحدود والمعابر مع الدولتین ؛ إال أن ھذا التأثیر مازال ضعیفا نظرا لألوضاع السیاسیة 

 .واألمنیة فیھما 
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ك ، فعملیة السالم توقفت في ظل وجود حكومة یمینیة وحتى الوضع الفلسطیني ال یمكن إغفالھ كذل
متطرفة في إسرائیل ضربت بعرض الحائط كل قرارات الشرعیة الدولیة، وما تم االتفاق علیھ مع 
الفلسطینیین، إضافة للوضع الفلسطیني الداخلي الممزق ؛ سواء في منظمة التحریر أو المجلس 

وال نغفل انقالب األخیرة على الشرعیة الفلسطینیة؛ ھذا التشریعي وكذلك االنقسام بین فتح وحماس، 
التمزق أّدى بإسرائیل إلى االّدعاء بعدم وجود شریك فلسطیني لھا، والراعي األمیركي بإدارة ترامب 
انحرف عن مساره ، فصار حدیث حول ما یسمى صفقة القرن والقرارات األحادیة التي اتخذتھا ھذه 

ونقل السفارة إلیھا والتصریحات المتعلقة بأعداد الالجئین ومباركة اإلدارة؛ كاالعتراف بالقدس 
 .االستیطان، وھذه كلھا من القضایا المتفق علیھا في مفاوضات الحل النھائي

لذلك ؛ أال ینعكس كل ھذا المحیط علینا سلبیا؟ األزمة االقتصادیة التي نمّر بھا لیست من صنع أیدینا، 
، سواء في العراق أو سوریة أو فلسطین ، وإذا أردنا الحدیث في لیس لنا مصلحة أبدا بالتأزیم

موضوع الیمن فلھ أیضا تأثیر على األردن، فالھیمنة اإلیرانیة ھناك یتم التصدي لھا ، وھذا یترتب 
علیھ نفقات كبیرة ، عدا عن تذبذب أسعار النفط ، وانقطاع الغاز المصري، واالختالل في مجلس 

ّفت المساعدات المالیة من ھذه الدول لألردن ، ونحن بحاجة مثال إلنفاق التعاون الخلیجي، وعم لیا توق
 .كم  570عسكري كبیر لتغطیة وتأمین حدودنا مع العراق وسوریة التي تمتد ألكثر من 

ما ھو الخلل لدینا دولة الرئیس؟ صحیح أننا نستضیف ما یقارب الملیون ونصف الملیون   •
 إلى متى؟.. عدات، وما زلنا نتحدث عن عجز الموازنة والمدیونیةالجئ من سوریة وتلقینا مسا

لقد تحّملنا أكثر من ستین بالمائة من تكالیف اللجوء، ففي السنة األولى فقط تلقینا تبرعات ، ثم   •
بدأنا نعاني من تحّمل التكالیف الباھظة للجوء، فھل الالجئ یحتاج فقط للسكن؟ ھناك التعلیم والصحة 

حتیة التي عانت من ضغط كبیر، ھذا عدا عن العمالة التي كان لھا التأثیر األكبر على والبنیة الت
العمالة األردنیة، وھذا التراكم الذي حدث فجأة ترافق مع الخلل في اقتصادنا الوطني، وخاصة أنماط 

ّا نقوم باالقتراض ألجل ا الستھالك ، االستھالك، واعتمادنا على المدیونیة الخارجیة لدعم السلع فقد كن
 .وھذا أسوأ أنواع المدیونیة، ناھیك عن أن الدخل المتولد داخل المملكة ال یكفیھا 

وعلینا ھنا ان ال نغفل جانبا مھما وھو الربیع العربي؛ حیث أّدى إلى زیادة المدیونیة بسبب التراجع 
 .في التبرعات الدولیة 

 إذن؛ ما ھو العالج؟  •

ات ھو متانة الدینار واالحتیاطي من العمالت األجنبیة، وھاجس كل الحكوم 2010منذ عام   •
والحمد  الیوم لدینا احتیاطي یكفي لسبعة أشھر، وھذا نتیجة لألمن واالستقرار الذي یعیشھ األردن، 
ونحن نعلم أنھ كلما زاد عجز الموازنة كلما أثر ذلك على میزان المدفوعات، وبالتالي یتأثر الدینار، 

لحكومات ھو الحد من عجز الموازنة، وھذه وصفة دولیة لیس لألردن فقط، بل للعدید فاألولویة عند ا
من الدول، فإذا أرادت أي دولة التعاون من أجل االقتراض أو االستثمار فعلیھا أوال الحد من عجز 

ّا الیوم من صندوق النقد الدولي، فھو ال یفرض أي إمالءات أبدا   .الموازنة، وھذا ما ھو مطلوب من

إذا أردت جدولة دیونك واالقتراض من أجل التنمیة ولیس لالستھالك فعلیك .. صندوق النقد یقول لك 
القیام بكذا وكذا، وھو یخبرنا ماذا یرید العالم في ھذا االتجاه، فالیابان مثال وكذلك أوروبا یطلبان من 

 .االقتراضاألردن االنتھاء من برنامجھ االقتصادي وإجراء اإلصالحات وبعد ذلك یتم 
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ومن ھنا أود القول أنھ ال یوجد رئیس حكومة ال یرغب بأن ال یصفق الناس لھ لیحظى بشعبیة كبیرة، 
 .ولكن الناس في مجملھا ال تدرك صعوبة المرحلة وطبیعتھا التي فرضت علینا ھذا الواقع

 ھذا الحدیث یوصلنا إلى القول بعدم وجود بدائل؟  •

ة؛ فالنفقات الجاریة ثمانیة ونصف الملیار دینار؛ معظمھا خذ نظرة سریعة لموازنة الدول  •
یذھب كرواتب وتقاعد وصندوق معونة وفوائد وخدمة الدین، ال یبقى سوى خمسمائة ملیون دینار، 
كیف یمكن لدولة كاألردن أن تفعل بمثل ھذا المبلغ طیلة عام كامل؟ فھل یقوم مثال باالستغناء عن 

د لألردن أن ال یقوم بدفع الفوائد وأقساط القروض؟ ھل نصل مائة ألف موظف حكومي؟ ھل تری
ّل في الموازنة بنمط  لمرحلة الرھن ال سمح هللا؟ المواطن الیوم یتحمل مسؤولیة كبیرة وھذا یتمث

 .استھالكھ لفترة معینة حتى نخرج من ھذه الضائقة التي نعاني منھا جمیعا

اط؛ وال بأس من اإلحاطة بھ من جدید، حیث في سیاق الحدیث السابق ذكرت موضوع فك االرتب• 
 قیل بأن منظمة التحریر ھي من طلبت ذلك، وآخرون أرجعوا القرار إلى رغبة أردنیة، ماذا تقول؟

الذي أدى العتراف  1974علینا أن ال نأخذ الموضوع بمعزل عن قرار قمة الرباط عام   •
ومشروع المملكة  1970فتنة أیلول عام  األردن بنظمة التحریر كممثل للشعب الفلسطیني، وقبل ذلك

، ففي البدایة أنا ال أبّرئ بعض األنظمة العربیة مما حدث في أیلول، وفیما  1972العربیة المتحدة 
یتعلق بمشروع المملكة المتحدة؛ فقد كان الملك حسین یرغب بالتفاوض واسترجاع الضفة الغربیة 

الطبع رفضت المنظمة ھذا المشروع ورفضتھ أیضا ومن ثم یقرر الفلسطینیون مصیرھم بأنفسھم، وب
 .مصر وسوریة والعراق ، وفوق ذلك قاموا بحشد قواتھم على حدودنا

ثم كانت قمة الرباط؛ واعترف األردن بالمنظمة رغم عدم وجود سلطة لھا في الضفة أبدا ، ألن كل 
یتعلق بحیاة الفلسطینیین  األمور كانت بید األردن ، فالضفة مازالت أرضا أردنیة محتلة ، وكل ما

ھناك مرتبط باألردن ، والمنظمة تّدعي التمثیل ، وبقینا على ھذا الوضع أربع عشرة سنة، وفي 
خضم ذلك كان االجتیاح اإلسرائیلي للبنان وخروج المقاومة الفلسطینیة منھ، ثم تشتتھا في العدید من 

 .أخذ المنحى السیاسي أكثر من العسكريالدول العربیة، واستقرت قیادة المنظمة في تونس وبدأت ت

بدأت حوارات أمیركیة مع المنظمة في تونس، وحدیث عن عملیات سیاسیة  1988في العام 
ومفاوضات ، وبالتالي كان ال بد من غطاء قانوني للمنظمة ، وقبل فك اللرتباط عقد مؤتمر قمة عربي 

الوصایة األردنیة عن الضفة، وفي  في الجزائر، وفي ذلك المؤتمر طالبت بعض األصوات بإزالة
 .الواقع لم نكن في األردن نفّكر بفك االرتباط قبل ذلك

أجریت استفتاءات في الضفة الغربیة؛ وتبیّن أن أكثر من خمسة وتسعین بالمائة من الفلسطینیین 
قط ولیس یریدون المنظمة، فما كان من الملك الحسین إال أعلن قرار فك االرتباط القانوني واإلداري ف

االجتماعي، ألن االرتباط االجتماعي ال یمكن فكھ أبدا نظرا للعالقة االجتماعیة والتاریخیة بین 
 .الشعبین 

بعد ذلك بخمسة أیام ؛ زارنا وفد من منظمة التحریر، كانوا ال یعرفون إّال القلیل عن الضفة الغربیة، 
ألوقاف مع األردن حتى ال یحصل فراغ وقمنا بتوضیح كل المسائل لھم، وبقیت األماكن المقدسة وا

دیني، ثم حملنا الفلسطینیین إلى مدرید من خالل المظلة األردنیة، ثم مفاوضات مباشرة مع 
 .اإلسرائیلیین وصوال إلى اتفاق أوسلو
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ھل صحیح أنھا كانت .. كیف لك أن تصف العالقة بین الراحلین الملك حسین ویاسر عرفات  •
 تفتقد إلى الثقة بینھما؟

وما تال ذلك من أحداث وتطورات  1970الملك حسین تجاوز كل األحداث السابقة؛ من عام   •
لقد سرنا مع اإلخوة الفلسطینیین حتى النھایة، وبعد مدرید واستقاللیة الوفد الفلسطیني في المفاوضات 

نت باتت العالقة أفضل بینھما، والملك حسین ال یتعامل مع أي كان من باب الضغینة مھما كا
یعطي المبررات لآلخرین، حتى في موضوع أوسلو؛ الملك شعر  -رحمھ هللا -الظروف، ودائما كان

بغضب شدید، والدكتور حیدر عبد الشافي رئیس الوفد الفلسطیني كان في قمة غضبھ وإحباطھ، ولكن 
 .افي النھایة الملك حسین قال إن ھذا شأن فلسطیني وخیار األشقاء، واتصل بیاسر عرفات مھنئ

أرجو أن تطلعنا على قصة الزیارة األولى لیاسر عرفات إلى واشنطن للتوقیع على اتفاق أوسلو • 
 وھو ال یتمتع بالحصانة، والخوف من اعتقالھ؟

توقیع االتفاق كان في یوم الثالث عشر من الشھر، والمفروض أن یصل أبو عمار في یوم   •
ثماني ساعات ویصل عرفات، فاتصل بي وزیر  الثاني عشر، أي أنھ ال یوجد أمامنا إّال حوالي

الخارجیة وارن كریستوفر قائال إّن الرجل ال یملك حصانة وبإمكان أي مواطن أمیركي تحریك 
دعوى قضائیة بحقھ واعتقالھ، فكان رأیھ بإمكانیة إصدار كتب رسمیة أردنیة لعرفات وفریقھ الزائر 

بواشنطن، ووضعھم على القائمة الدبلوماسیة للسفارة واعتبارھم موظفین عاملین في السفارة األردنیة 
ّع بالحصانة  .من أجل التمت

: حرفیا -رحمھ هللا - قمت باالتصال مع الملك حسین واطلعتھ على ھذا األمر المھم، فكان رد جاللتھ
، فأبلغت كریستوفر بذلك )ھذا یوم فلسطیني مشھود، احفظوا كرامة الرجل، وافعلوا ما ترونھ مناسبا(
ال داعي لذلك، لن یحدث شيء، فالجمیع یعلم بأنھم قادمون لتوقیع معاھدة سالم وال یوجد أي .. الفق

ّعات بلجوء أحدھم لرفع قضیة ضد عرفات، وسارت األمور بعد ذلك بخیر وسالم  .توق

ھناك من یطالب بإعادة مراجعة معاھدة السالم األردنیة اإلسرائیلیة؛ على اعتبار عدم تطبیقھا • 
.. یرھا من قبل الجانب اإلسرائیلي، أو أن ھناك تحایال والتفافا من قبل الیمین المتطرف ھناكبحذاف

 ماذا لدیكم حول ذلك؟

جاء توقیع االتفاقیة بعد ثالث سنوات ونصف من المفاوضات الشاقة والشرسة وعلى مختلف   •
سات والالجئین، والملك القضایا، وامتدت المعاھدة لتشمل حق األردن في القدس والوصایة على المقد

فا المعاھدة من أجل تلیین مواقف الجانب اإلسرائیلي لما فیھ  ّ حسین وكذلك الملك عبد هللا الثاني وظ
مصلحة الفلسطینیین، ونحن مطالبنا واضحة؛ ھناك أراض أردنیة محتلة وخاصة وادي عربة، وقد 

عبد هللا الثاني كلمتھ وألغى العمل استعدناھا كاملة عدا الغمر، وبعد أربع وعشرین سنة قال الملك 
 .بملحقي الباقورة والغمر

الیوم في إسرائیل توجد حكومة یمینیة متطرفة، تختلف ھذه الحكومة في سیاستھا عن تلك السیاسة 
التي اتبعھا إسحق رابین، وتطبیق االتفاقیة مرھون بالظرف الذي نعیشھ الیوم، والمھم أن أحفظ حقي 

 .اع أن یضع إسرائیل تحت التزاماتھا الدولیةباألمن، واألردن استط
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مرحلة جدیدة في حیاة األردنیین، تم إلغاء األحكام  1989لنتحّول إلى وضعنا الداخلي، ففي العام • 
العرفیة وعادت الدیمقراطیة، وما زال البعض یرى أننا نعیش على ھامش الدیمقراطیة، وما زلنا 

 ستحق الشعب األردني ما ھو أفضل؟أال ی.. تحت وطأة تجارب قوانین انتخاب

منذ تأسیس اإلمارة كانت ھناك معارضة وطنیة تقوم بالتنسیق مع أمیر البالد إلى أن حصل   •
واالنقالبات العربیة وغیر ذلك، فأصبحت العدید من األحزاب  1948االستقالل، ثم جاءت نكبة 

ن ھناك البعثي والقومي والناصري مرتبطة مع أنظمة خارجیة، أي أنھا باتت أحزابا غیر وطنیة، فكا
وفرضت األحكام العرفیة، وبقیت النقابات ھي  1957الخ ، فتم تجمید الحیاة الحزبیة .. والشیوعي

 .المتنفس الوحید، حیث غلب الدور السیاسي على دورھا النقابي

رت أحزاب ورأى الملك حسین بأنھ آن األوان إلعادة الحیاة الحزبیة، فعادت األحزاب القدیمة، وظھ
وسطیة كثیرة متشابھة في األفكار والمبادئ، وقمنا بتشكیل لجنة السبعین التي ضّمت شخصیات 
أردنیة في مختلف المجاالت، ودعونا أحزاب الوسط للحوار من أجل العمل على إنشاء تیار وسطي، 

سبعة أحزاب  وكان ھناك تجاوب مع ھذا التوجھ، فنشأ ائتالف من) االعتدال السیاسي(ووضعنا وثیقة 
ومن لم یحالفھ الحظ بدخول ! وسطیة، ولكن بقي ھّمھم یتركز في من دخل الحكومة أو من لم یدخل

 .الحكومة یقوم باالنسحاب، ھذه مثال واحدة من التجارب

 ما ھي المشكلة إذن دكتور فایز؟• 

 المشكلة الیوم ھي عدم وجود برامج حزبیة واضحة، الجمیع یخوضون االنتخابات على  •
خلفیة عشائریة، واألحزاب غیر قادرة على إقناع الناس لعدم وجود مثل ھذه البرامج، وكان ھناك 
ضغط على الملك حسین والملك عبدهللا الثاني بمنح األحزاب كوتا بحجة تنمیتھا، فإذا كان كل أعضاء 

مرأة أو األحزاب ال یتجاوز عددھم الخمسة آالف فكیف یتم منحھم كوتا؟ من الممكن ان أمنح ال
األقلیات، أما األحزاب فعلیھا أن تثبت نفسھا وتفرض وجودھا وتعمل على خلق قواعد شعبیة لھا 

 .تستطیع إیصالھا إلى البرلمان وعدم انتظار مثل ھذه الكوتا

أما فیما یتعلق بقانون االنتخابات؛ حتى لو قمنا بتغییره؛ فسیبقى الوضع على ما ھو علیھ، حتى 
نعتبره حزبا سیاسیا فھو في واقع األمر حزب عقائدي، یعتمد المعارضة المطلقة الحزب الوحید الذي 

 .ولم یصل بعد لمفھوم الحزب السیاسي

الملك دائما یتمنى رؤیة حكومة برلمانیة حزبیة، ولكن في ظّل ھذا الواقع الحزبي فأنا أستبعد ذلك، 
 .والكرة الیوم في ملعب األحزاب

تكلیفكم بإجراء مشاورات مع الكتل النیابیة لتشكیل حكومة  عندما كنت رئیسا للدیوان تم  •
 ألیس كذلك دكتور؟.. واختیار رئیس للوزراء، وھذه سابقة 

فني جاللة الملك بإجراء ھذه المشاورات مع الكتل النیابیة لتقوم ھي باختیار رئیس   • ّ كل
ندما ألتقي بإحدى الكتل للوزراء، الملك كان یرید تشكیل حكومة برلمانیة، ولكن ماذا حصل؟ كنت ع

أالحظ االنقسام داخل الكتلة الواحدة، فال رابط یجمعھا سوى المصالح، ثم قمت باالتصال بھم واحدا 
 .واحدا، وفي النھایة وقع االختیار على الدكتور عبد هللا النسور
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نامجھ الذي لذلك؛ حتى لو تغیّر القانون وبقیت األحزاب دون برامج فلن یتغیر شيء أبدا، فالحزب ببر
یستطیع من خاللھ إقناع الناس، وعلى الكتل النیابیة أن ترتبط ببرنامج محدد تعمل على تنفیذه، ألن 
المصالح آنیة وتتغیر، وبالتالي ال تستمر ھذه الكتل طویال، وكثیرا ما نشھد استقاالت وانسحابات 

 .منھا
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  جامعة األردنیة؛ سنة التخرج بأبعاد المستقبلالعمل بمستشفى ال

  دكتور كمیل موسى فرام
  

السنة الرابعة في برنامج االقامة ھي السنة النھائیة بسنوات التخصص العام ولكنھا تحمل معھا 
صفحات حیاتیة للمستقبل؛ السنة األصعب من الناحیة العلمیة بمنطق الظروف والنتائج، سنة اكتساب 

رات الجراحیة وفنون علم التولید تحت االشراف المباشر وقبل االستقالل باللقب المزید من المھا
وممارسة أبجدیاتھ، السنة الحاسمة بخطط القادم من األیام ألنھا ستفتح باب الدنیا للمستقبل بضرفتیھ، 

ایة ناھیك عن مضاعفة حجم المسؤولیات كمقیم أقدم في العمل الیومي أو أثناء المناوبات اللیلیة ونھ
االسبوع والعطل، وھذه الفقرة بمحتویاتھا تمثل الجزء الظاھر والمعلن من نظام العمل، بالتوازي مع 
فقرة سریة شخصیة لھا طقوس مختلفة بمحور التفكیر بالخطوة التالیة بعد التخرج، فنظام الدراسة 

ترة زمنیة مؤقتة مستشفى الجامعة یعطي فرصة عمل لف/ بكلیة الدراسات العلیا بالجامعة األردنیة
إلنھاء االختصاص، دون التزام وظیفي، ولكن أحالم المستقبل ونسائم علیلة كغیمة تظلني وصدیق 
یسكن ھاجسي بفرصة التعیین كعضو ھیئة تدریس بكلیة الطب، تلك الرؤیة التي رصدت لھا عطائي 

ل امكاناتي كممول یتیم للظفر فیھا، ولتحقیق ذلك كان ھناك جلسة مصارحة مع الذات وتحلی
المحاصرة للمنافسة مع وضع األولویات للمطلوب مني بأي ثمن، فُولد العزم من رحم التصمیم 
والواقع، ووقعت اتفاقیة ادبیة مع ذاتي بشھادة ربانیة أن یكون العطاء واالخالص واالجتھاد بنفس 

إن أحسنت درجة األمل بالحصید، وھو أمر لیس صعبا أو مستحیالً على أنني أستطیع النجاح 
   .التخطیط

  
السنة الرابعة باالقامة ھي جسر المرور اآلمن من مرحلة التدریب الرتداء ثوب التخصص، 

العمر وتفرض قیودا ومتطلبات، بخصوصیة ممیزة لھذا / فالمناوبات تحتل مساحة كبیرة من الزمن
جع بزیادة مضطردة االختصاص حیث أن حاالت الوالدة االتي تراجع مستشفى الجامعة أو التي ال ترا

یومیة، ومرجع ذلك العنایة الطبیة المتمیزة من ضمن الكادر الطبي ضمن أنظمة وقوانین المستشفى 
وتحدیدا بالمحافظة على أبجدیات العمل بالمستشفیات التعلیمیة، كما أن واقع المستشفى بكیانھ یمثل 

وھو المستشفى التعلیمي المعتمد وحدة متكاملةمتداخلة بین األقسام ضمن تناسق التعاون المثالي، 
للجانب السریري لكلیة الطب والدراسات العلیا بالجامعة األردنیة األم لمختلف الدرجات العلمیة وھذا 
عنوان صعب یحتاج لوقفة تحیة واحترام، والمتعارف عیلھ حتى الساعة أن بدایة السنة التعلیمیة 

شھر تموز لكل عام، فترة حرجة بالعمل وتشتھر  والتدریبیة بالدراسات العلیا ھو الیوم األول من
بإنقالب سلوكي لألفراد، فھناك طاقم من الزمالء الذین أنھوا تدریبھم وإنطلقوا لرصف طریق 
مستقبلھم وحملوا معھم خبرات السنوات التي ھي المدرج اآلمن لرسو منطاد األمنیات، یقابلھم 

تي تحتاج لرعایة خاصة لتحدید بوصلة المصیر انضمام مجموعة جدیدة للبدء بسنوات االقامة وال
بشكلھ الصحیح، وھنا تبدأ مسؤولیة المقیم األقدم المسؤول عن وضع البرامج والجداول والمناوبات 
الذي یصارع بین نیران االختصاص وسیول المقیمین، فھناك اعتراض دوري من قبل البعض على 

اك طموح باالبتعاد عن التعامل مع زمیل أو التعاون مناوبة ھنا أو عیادة ھناك یعتقد فیھا بظلم، وھن
معھ فالجمیع یطمح بتفصیل برامج العمل والدوام على المقاس الذي یناسبھ، حتى لو تمثل ذلك بدرجة 
من األنانیة ضمن معطیات تحدیث بتمرد غیر مبرر للجیل الحدیث بعلم االختصاص، لیكون واقع 

تكون أولویة الخطط العملیة مصلحة المرضى ممارسة للعدالة ترضي األطراف على أن 

  الجمعة/ 12: صالرأي 

 مقاالت 
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وضع الخطة الدراسیة المحكمة المعتمدة على ظروف الواقع دون البحث عن أعذار  .والمراجعات
الفشل ھي الكفالة الوحیدة الجتیاز االمتحانات المقررة، فالزمن ال یرحم والظرف یرفض المبررات 

وبین محطة البدایة بخطوتھا الزاحفة في سنة  التي تضعف الھمة والطموح ألنھا سلوك سلبي خطیر،
االقامة األولى وبین فرصة التربع والوصول لمحطة النھایة لسنوات عمریة أربع ھي األدق واألغلى 
بثمن الوقت، یتخللھا فواصل من المشاحنات بین الربع، لتجد الذاكرة مزدحمة بدروس وعبر، وربما 

شیب تغزو شعر الشباب دون أن أشیب أو أشعر بذلك أحتار حتى الساعة وبعد أن بدأت فلول ال
فملفات الخلد زاخرة كمدرسة ومكتبة للرجوع الیھا للتوثیق واتسائل عن مبرر األسافین التي یتقنھا 
البعض أو یستخدمھا سالحا للتعبیر عن فكرة یتبناھا أو فرصة تنفیس عن حرفة یمارس أبجدیاتھا 

ن بنقل الكالم أو تحریف احداثیات لموقف في ظاھرھا الخدمة بتحدیث متواصل، فتبدأ فلول المتبرعی
العامة والمصلحة، بینما باطنھا أو حقیقتھا تسجیل أسبقیة لفائدة منتظرة، فكنت بحكم مسؤولیتي كمقیم 
أكون الضحیة للعدید من ھذه الحكایات؛ الخیالي منھا أو المحرف، ألجد نفسي متھما وأحتاج للدفاع 

معالجتي مع ضرورة االعتراف بأخطاء في المسیرة وھي القدر لمن یعمل،  عن تصرفي أو طریقة
ً، وھنا ال أجد بھذا السلوك ! نعم سلوك (أخطأت وتعلمت ولم أكرر الخطأ حتى ال یصبح خیارا

ً بل اسلوب حیاة أصدع ) األسافین السریة المفضوحة األلفاظ واألھداف الذي أرفضھ نقصا أم تملقا
بحذر دون تطبیق ألحافظ على مركزي األعلى، ویكفي االعتراف لفضل ھذه  الحترامھ والتعلم منھ

الفترة الذھبیة من عمري الزمني التي منحتني وأعطتني فرصة تھذیب للمھارات الجراحیة المكتسبة 
والتي تمثل أیضا وقودا لتطبیقھا في المستقبل العملي بعد الحصول على الشھادات العلمیة المؤھلة، 

نا على ھذا الھامش أن قدري وأمثالي یعیشون ھذه الصراعات والحروب بمختلف وربما اذكر ھ
فتراتھم العمریة للحصول على االستقالل واالستقرار برفض مطلق لالستسالم للظروف والتي قد 
تكون غیر مناسبة بفترة أو ظرف معین، ففنون التخطیط والعطاء تعتمد على معطیات الواقع 

لخطط األصیلة والبدیلة حتى ال یقابل عدم الموفقیة بتجمید أو تفریز لمسیرة وإمكاناتھ ویتطلب وضع ا
   .العمل والعطاء

  
ساعدتني الثقة المطلقة والمراقبة التطبیق بعدالة والتي منحتھا من ادارة القسم بترجمة درجة من 

اوبة الخالفیة التوافق بین الزمالء، فكنت عامال مشتركا للتوفیق وكنت مضحیا في أوقات منھا، فالمن
التي ستكون سببا الشكالیة بالتوقیت أو األفراد اقبلھا بصدر رحب، كما أن االستمرار بالعمل 
المتواصل بین فترات العیادات الصباحیة والمسائیة بإزدحام العیادات وعدد المرضى یرھق ولكن 

المعروفة، وربما  ذلك ال یمنع التضحیة في سبیل المحافظة على الدرجة المثالیة للخدمة الصحیة
قد ساھمت بدرجة ) على مقرط العصا(الواقع االجتماعي كأعزب یسكن بمكان قریب من مكان العمل 

اضافیة لحصد المزید من فرص العمل والتجدید، فقمة العطاء بثوب األخالق الطبیة والمھنیة تجعلك 
خت، شعار آقسمت علیھ مقدما للخدمة بنفس الدرجة التي تطلبھا وتتمناھا لألم أو الزوجة أواأل

وأعترف بأمانة بتطبیقھ بشھادة من آالالف المرضى والذي قد یكون سببا لفتح فرص النجاح ضمن 
وبحكم . المساحة الخضراء من ربیع العمر الممتد التي منحتني ملكة التصرف بدرجة تسعف اآلخرین

تفصلنا عن شاطىء الطبیعة سیمر الوقت ونأتي للحظة االختبارات النھائیة الصعبة التي 
االختصاص، فالرسو بالمرفأ بأمان یحتاج لمھارة القیادة بشراع تتجاذبھ الریاح المتغیرة، فال مناعة 
من حدوث أمواج عاتیة تغرق المركب بمن فیھ فالسباحة مھارة والعوم أحجیة، وجمیعنا یتمنى النجاح 

یح؛ فنتیجة االمتحان ستقرر ترتیب كما أتمناه للجمیع، وفي ھذه الجزئیة ال بد من الوقوف والتوض
المتقدمین بكل سنة منفصلة، والنتیجة تتكون من جزءین؛ فھناك النتیجة السنویة لسنة االقامة الحالیة 
بترتیب متدرج حسب عالمات التحصیل، وأما النتیجة الثانیة وھي األھم بمنطق التحصیل وتتمثل 

بمرتبة العنادة أن أجعل الدھر یبتسم، ألحفر أیقونة  بالنتیجة التراكمیة للسنوات األربع، فكان إصرار
تحصیلي فترتیبي بالسنة األولى كان الرابع بین خمسة زمالء بنجاح محاصر ومتواضع على ِشفا 
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وادي الغرق وقد ذكرت ظروفھ في البدایات،ألبدأ الصعود على سلم التقدم درجة درجة بالتتابع، 
الء أكملوا المشوار في السنة الثانیة، وأرتقي على السلم ألحصل على المركز الثالث بین أربعة زم

التحصیلي للمركز الثاني بالسنة الثالثة، ألحصد المركز األول بالسنة الرابعة، والصعود ھنا لم یكن 
ً ألن التعویض یتم بدرجة أبطأ، لتكون المحصلة حصولي على معدل تراكمي  ً أو سھال طریقا مرصوفا

لمرتبة الثانیة بشكلھا التحصیلي النھائي للسنوات مجتمعة بین الزمالء، منحني شرف الحصول على ا
حیث كانت السعادة بالتخرج من كلیة الدراسات العلیا بالجامعة األردني وحاصال على درجة 
الماجستیر بتخصص النسائیة والتولید، وھنا ال بد من توضیح ظلم یوشح ھذه الدرجة في تلك الفترة 

اسب سنوات الدرساة للحصول علیھا، والتي ُعدلت فیما بعد بقرار من إدارة بتسمیة ظالمة ال تن
بانتھاء فصول المشوار  .الجامعة ضمن خطط المراجعة والتحدیث لتصبح شھادة االختصاص العالي

الدراسي وجدت نفسي مجدفا أمام استحقاقات جدیدة فأنا مطالب بعمل شھادة براءة ذمة من المستشفى 
ات الخبرة الالزمة ووثائق النجاح، وھناك مشوار متعدد االتجاھات لبراءة مماثلة للحصول على شھاد

من الكلیة الستالم روب التخرج وحضور فعالیات االستعداد للتخرج، وھناك حزن یسكن داخلي 
وغیر معلن لظروف الرحیل، یحاصره جیش من اآلمنیات بالبقاء ضمن مساحة الجامعة والمستشفى 

شخصیة عنیدة خالفیة تتسلح بنتاج عملھا ومستعدة للمقارعة والتضحیة المتالك  بمقومات ال تتعدى
حقوقھا بدرجة المعرفة التي تتمناھا وتعتقد بداخلھا على أحقیة تملكھا، وبالمقابل عین على األھل 

   .الذین ینتظرون التخرج لالنخراط بسوق العمل وتقدیم مساعدة یستحقون
  

لم یكن یوما عادیا في حیاتي، فاستالم الشھادة الجامعیة من رئیس  یوم التخرج واستالم الشھادات
الجامعة حدث یتكرر للمرة الثانیة في حیاتي؛ األولى عندما استلمت شھادة البكالوریوس في الطب 

من رئیس جامعة القاھرة االستاذ الدكتور صوفي أبو طالب وأما الثانیة 1984والجراحة بصیف عام 
بتكریم من رئیس الجامعة  1992ة الدرسات العلیا بحزیران من صیف عام فتتمثل باستالم شھاد

األردنیة األستاذ الدكتور فوزي غرایبة وعمید كلیة الدراسات العلیا األستاذ الدكتور ولید المعاني في 
الحفل السنوي الذي یقام على ستاد الجامعة، وأثناء استعدادي للمرور على بساط الشرف األحمر 

رئیس، وجدت نفسي أحلق بأجواء الطموح ألنظم للكوكبة من األساتذة األجالء بالجامعة لمقابلة ال
والتي تجلس على منصة التخریج مشجعة وفرحة بعطائھا المثمر، وھنا، لمحت متسعا للھبوط اآلمن 
بأحالمي المستحقة منحني وقودا وسعادة، حیث اجتمعنا كوكبة الخریجین الجدد من مختلف 

من وجوھنا فرحة النجاح لالنطالق بخطوات العمل والبناء، وكانت ھناك ذكریات التخصصات یشع 
لن یمحوھا الزمن مع الزمالء بالقسم الدكتور سلیمان ضبیط، الدكتور أسامة حمو، والدكتورة لیان 
أوتي، حیث انطلق كل منا لطریق یسعده وما زال بذلك المضمار حتى الساعة ألتذكر وسط ظروف 

ط عائلي في مدینتي الحصن بخطوبة مباركة ألحد أبناء العمومة، فاعتذرت وغادرت الفرحة بارتبا
بمركبتي باتجاه الشمال الوطني ألشارك مراسم الفرحة وأتلقى تھاني النجاح من األھل والعزوة، 
وربما فحوى الحدیث مع رحمة والدي في تلك اللیلة وجبینھ یشع سعادة بما حققت، مع جرعة 

یع والتسھیالت والتلمیح لخطوة حیاتیة مھمة كانت في خانة التأخیر وأمنیة لألھل مضاعفة من التشج
وكل أھل بمراسم زواج یؤمن مستقبل أبنائھم، ولكن تلك الخطوة ستكون على األجندة القادمة بوعد 
لیس بأولویة ألن وضع الخطوة األولى للتعیین تستحق تلك األولویة العتبارات المستقبل التي برھنت 

  .تھا وللحدیث بقیةصح



  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 

QF-DMPR-02.01 
38 

  
  
  
  
  

 المقدمة...إصالح التعلیم
 

  األستاذ الدكتور یحیا سالمھ خریسات
 

إن إصالح التعلیم بشقیھ العام والعالي ضرورة وطنیة ملحة وتتمركز حول إصالح جمیع العناصر 
لتركیز المشاركة في العملیة التعلیمیة من بنیة تحتیة ومنھاج دراسي ورفع لكفاءة المدرس وتحفیزه وا

على الطالب وجعلھ أكثر إھتماما وحبا للعلم والمعرفة من خالل تشجیعھ وتحفیزه وبیان أھمیة العلم 
  .والمعرفة لھ وللمجتمع من حولھ

 
إن بناء المجتمع یبدأ من بناء اإلنسان وتسلیحھ بالعلم والمعرفة وفنون البحث واالستكشاف والتقصي 

. المحاولة وإعادة المحاولة حتى تتحقق األھداف المرجوةوالصبر على المشقة وزرع حب التجربة و
فال شيء یأتي بالسھل، وما أتى بالسھل یذھب سھال، وھذا ینطبق على كل من الكسب المادي 

إن زراعة التصمیم والعناد وعدم اإلستسالم في الجیل الناشئ، یؤدي الى تربیة جیل قوي . والمعرفي
بر األمان وبالتالي الحصول على مجتمع قوي وقادر على قادر على تخطي الصعاب والوصول الى 

  .الدفاع عن الحق وإستكشاف الطریق األسلم واألفضل وأحیانا المختصر
 

ما ینقصنا ھو معاھد الدراسات اإلستراتیجیة التي تعد الخطط والبرامج من قبل المختصین والمعنیین، 
طریقة التنفیذ التي تتناسب مع شخصیتھ  في حین یكون دور المسئول تنفیذي فقط ویترك لھ إختیار

  .بحیث یصل الى األھداف الموضوعة بأقل التكالیف وأفضل الطرق
 

إن بقاء سیاسة التطویر والتحدیث مرتبطة بشخص المسئول جعلتنا نحوم ونتخبط في دائرة مغلقة، 
سریعا من قبل حیث تبنى السیاسات والخطط من قبل المسئول الحالي والتي یشرع في تنفیذھا وتنسف 

ویبدأ بدوره بوضع خارطة طریق جدیدة ینسفھا من یلحق بھ، علما بأن سرعة . المسئول الذي یلیھ
التغییر والتحویل عالیة جدا بسبب سرعة تغییر المسئولین والتي تعتبر قیاسیة وتتجاوز السرعات 

  .التقلیدیة التي یمكن قیاسھا أو التنبؤ بھا
 

تكون التنمیة بطیئة تدور حول نفسھا وفي حلقة مغلقة وبدون تغذیة  والضریبة یدفعھا الجمیع حیث
  .راجعة وفي غیاب القدرة على االستمراریة وتصحیح للمسار تلقائیا وبحسب الظروف والمستجدات

  
  
  
  
  

  طلبة نیوز
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 زوایا الصحف

  زواریب الغد 


