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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  الذھب ألم الجامعات األردنیة بكرة الطائرة

عقدتھا "قدرات" بالتعاون مع "األردنیة" دورة في "ضبط جودة 
  ITالبرمجیات" لطلبة كلیة 

٥  

اتفاقیة تعاون بین "األردنیة " وشركة "عراقنا" في مجال 
  تدریب القوى البشریة

٧ 

 ٩  األردنیة دورة "إدارة الوقت" في
 ١٠  مشروع متخصص بین (األردنیة) وجامعات سوریة

   شؤون جامعیة
صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار في وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي یعقد ورشة عمل تشاوریة لمجموعة من ذوي 

  االختصاص

١١ 

 ١٢  (بان وسارة).. ِحرف یدویة بروح شبابیة
 ١٣  جامعة "القوات المسلحة" شھادات ودرجات علمیة ستمنحھا ٦

 ١٤  ٢٠١٧صندوق الحسین لإلبداع والتفوق یعلن نتائج جوائز 
 ١٦  (المّشغلون) راضون عن أداء خریجي (مؤتة)

نعمل على »: الدستور«لـ » صندوق دعم البحث العلمي«مدیر 
  تطویر ودعم االبتكار والریادة

١٧ 

 ١٨  ورشة عمل لتطویر  االبتكار والریادة في األردن
   تمقاال
 ١٩  د. مفضي المومني/من ھو وزیر التعلیم العالي القادم؟

 ٢١  د.جمیل عبدالرحمن الشقیرات/جامعاتنا الى أین؟

َمجَمع اللغة العربیة األردني.. بین أعماق الجذور ویانع 
  محمد عبدالجبار الزبن/الثمر

٢٣ 

  ٢٥  اعالنات

 ٢٦  وفیات
  ٢٨- ٢٧  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  الذھب ألم الجامعات األردنیة بكرة الطائرة

بلقب ظفر فریق الجامعة األردنیة  -ھبة الكاید  

بطولة كرة الطائرة لطالب الجامعات بعد تغلبھ في 

المباراة النھائیة على فریق جامعة الیرموك بواقع 

  .ثالثة أشواط بدون مقابل

وعبّر مساعد مدیر دائرة النشاط الریاضي في 

الجامعة مدرب الفریق الدكتور عصام جمعة عن 

ھا أعضاء الفریق لتحقیق رغبتھم ورفع اسم فخره بھذا الفوز، مثنیا على الجھود المتواصلة التي بذل

  .الجامعة عالیا، سیّما وأنھا لیست المرة األولى التي تحصد فیھا الجامعة ھذا المركز المتقدم

وھنأ جمعة فریقي جامعتي الیرموك والطفیلة التقنیة بحصولھما على المركز الثاني والثالث على 

بمشاركة خمس عشر جامعة حكومیة  ٢٠/١١/٢٠١٨التوالي في ھذه البطولة التي انطلقت في 

وخاصة، متمنیا مزیدا من التقدم والتفوق والتمیز "لألردنیة" ونظیراتھا من الجامعات األردنیة 

  .األخرى لرفع علم الوطن في محافل دولیة على مستوى العالم

في حرم جامعة  ولفت إلى أن "األردنیة" لم تخسر أي مباراة وأي شوط أثناء ھذه البطولة التي أقیمت

الزیتونة برعایة رئیسھا الدكتور تركي عبیدات وبحضور جمھور غفیر من داخل الجامعة وخارجھا 

  .طلبة وریاضیین ومھتمین

 أخبار الجامعة

 ر األردنیةأخبا



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أن) عم٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦) فاكس: ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
4 

م أمین سر اتحاد الجامعات األردنیة عمید شؤون الطلبة في جامعة الزیتونة الدكتور  ّ وفي الختام سل

عة األردنیة ووّزع المیدالیات التقدیریة على العبي منیر العجارمة كأس البطولة لكابتن فریق الجام

  فرق أصحاب المراكز الثالثة األولى.
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  IT عقدتھا "قدرات" بالتعاون مع "األردنیة" دورة في "ضبط جودة البرمجیات" لطلبة كلیة

احتفلت كلیة الملك عبد  –ھبة الكاید  

هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات في 

بتخریج طلبتھا الجامعة األردنیة 

المشاركین في دورة ضبط جودة 

البرمجیات التي عقدتھا شركة قدرات 

برعایة أمین عام وزارة العمل 

  . المھندس ھاني خلیفات

وجاء تنظیم ھذه الدورة وفقا لمدیر عام الشركة عبد الرحیم العرجان بھدف تدریب الطلبة حدیثي 

ھیلھم لسوق العمل المحلي والدولي، سیّما وأن التخرج وتشغیلھم في الشركة عن طریق إعدادھم وتأ

الدورة راعت في مضمونھا أعلى المعاییر الدولیة المتعارف علیھا في أنظمة شركات تكنولوجیا 

  .المعلومات

ولفت العرجان إلى تعاقد الشركة مع ثالثة من كبار المدربین الدولیین من خارج األردن لتأھیل 

طالبا وطالبة، معلنا عن توظیف معظمھم في الشركة وفقا لقانون  ٤٠المشاركین في الدورة وعددھم 

  .العمل والعمال والضمان االجتماعي وبراتب منطقي ومزایا عمالیة تضمن استمراریتھ في العمل

وأشار إلى إیمان الشركة بأن التكنولوجیا أصبحت العنصر األساسي في االستثمار وتقدم األمم 

دھا األول ھو العقول الذكیة المنتجة لھذه الخدمات، ما یعلل على حد واقتصاد الدول، منوھا بأن عما

تعبیره أھمیة التركیز على قطاع الشباب في اإلبداع والتفوق، األمر الذي یتوافق مع توجھات صاحب 

الجاللة سید البالد ورؤیة ولي عھده األمین بضرورة االعتماد على عنصر الشباب على اعتبارھم 

  .القادرین على إحداث التأثیر الفعال والمنتج في المجتمع"فرسان التغییر" 

                                                                                                       /الرأي الكترونيأخبار األردنیة
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من جھتھ أوضح عضو ھیئة التدریس في الكلیة منسق الدورة الدكتور یزن الشمایلة أن الجامعة 

ساعة عملیة في مختبراتھا الحدیثة، وأنھ  ١٢٠احتضنت الدورة على مدى ثالثة أسابیع مكثفة بواقع 

ات التدریب المیداني لطلبة السنة الرابعة دون أي تكلفة على أي تم اعتماد الورشة بدیال عن ساع

ّم توحید الجھود مع القطاع الخاص والمؤسسات  مشارك، الفتا إلى أن تحقیق التقدم بركب العالمیة یحت

  .األكادیمیة وكافة الجھات التي تخدم العملیة التربویة وتصب في صالح الطلبة والوطن

تناولت ثالثة محاور ھي المفاھیم األساسیة، واستراتیجیات فحص  ونّوه الشمایلة بأن الدورة

البرمجیات وضبط الجودة، وتطبیقین عملیین أحدھم لقیاس جودة األنظمة باستخدام أدوات وبرامج 

  .معتمدة حسب معاییر شركة إنتل العالمیة، وآخر لفحص وضبط الشبكات باستخدام البرمجیات

لي مشترك برأس مال كندي أردني یجمع ما بین التكنولوجیا یشار إلى أن "قدرات" استثمار دو

  .٥/٥/٢٠١٨والفنون والثقافة تم تأسیسھا في 
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 اتفاقیة تعاون بین "األردنیة " وشركة "عراقنا" في مجال تدریب القوى البشریة

محمد المبیضین ـــ أبرمت الجامعة 

األردنیة وشركة عراقنا لالستشارات 

والتدریب وتقنیة  االقتصادیة واإلداریة

المعلومات الیوم اتفاقیة تعاون تؤسس 

لمرحلة مقبلة من التعاون بین الجانبین 

بھدف نشر المعرفة في التخصصات 

   . ذات االھتمام المشترك

ووقع االتفاقیة نیابة عن الجامعة نائب رئیس الجامعة للتطویر والتخطیط والشؤون المالیة الدكتور 

یرھا المفوض عبد الرزاق محمد علي بحضور مدیر مركز عماد صالح وعن الشركة مد

  . االستشارات والتدریب في الجامعة الدكتور محمد المعاقبة

وبموجب بنود االتفاقیة یتولى مركز االستشارات والتدریب في الجامعة والشركة وضع وتنفیذ 

ً عن توفیر البرامج التدریبیة والتأھیلیة للقوى البشریة في البلدین الشقیقین ودول اإل قلیم ، فضال

المدربین وتأمین أماكن التدریب وتحدید ساعات التدریب النظري والعملي وإجراءات منح الشھادات 

  . للمتدربین والجوانب المتعلقة بالشؤون المالیة والترویج للبرامج التدریبیة

قافي مع المؤسسات وأشار صالح الى أھمیة ھذه االتفاقیة التي تأتي في إطار التعاون العلمي والث

ً عن أملھ في أن یسھم ھذا التعاون في توفیر فرص التدریب  العلمیة في العراق الشقیق ، معربا

والتأھیل للقوى العاملة في مختلف قطاعات التنمیة واإلنتاج في البلدین الشقیقین اللذین تربطھما 

  . عالقات أخویة وتاریخیة ومصالح مشتركة

 أخبار األردنیة
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عراقیة علي عن اعتزازه بالتعاون مع الجامعة األردنیة لتنفیذ  برامج بدوره أكد رئیس الشركة ال

ً أن الجامعة لدیھا مكانة متقدمة بین األوساط الجامعیة العربیة والعالمیة وتراكم  تدریبیة نوعیة ، مؤكدا

  .في الخبرات والمھارات التدریبیة التي تحتاجھا التنمیة في العالم العربي

   

قب التوقیع  " إن أول برامج التدریب سیكون في الحقول المالیة وقال في تصریح صحفي ع

ً أن مضامین التدریب المالي تتعلق بالمخاطر والرقابة  والمصرفیة وتكنولوجیا  المعلومات ، مبینا

  . والتدقیق واألطر الحدیثة لحوكمة المصارف العالمیة

قطاعات طبیة وصحیة وصناعیة ، وأضاف علي انھ سیتم في مراحل الحقة تنفیذ برامج تدریبیة في 

ً الى أن أھداف التدریب تكمن في مواكبة العالم األول ورفع المستویات المھنیة للمتدربین  مشیرا

  .العاملین في  التنمیة الشاملة

یشار إلى أن مركز االستشارات والتدریب أسس في الجامعة لربط الجامعة بالمجتمعین المحلي 

مات تدریبیة واستشاریة ذات جودة عالیة بكفاءات تدریبیة متمیزة ، فیما واإلقلیمي من خالل تقدیم خد

تعد الشركة ومقرھا العاصمة العراقیة بغداد من الشركات المتقدمة في مجاالت التدریب والدراسات 

  واالستشارات العلمیة .
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  دورة "إدارة الوقت" في األردنیة

ُعقدت في كلیة األمیر الحسین  -آیھ العبادي

عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة بن 

وبالتعاون مع مركز االعتماد والجودة في 

الجامعة األردنیة دورة بعنوان "إدارة 

ُستاذة اإلرشاد النفسي في  الوقت" قدمتھا أ

كلیة العلوم التربویة الدكتورة مریم 

  .الزیادات

طلب إدارة وتنظیم الوقت وتحدثت الزیادات عن عدة محاور شملت التعریف بالوقت واألھداف التي تت

  .وربطھا بمفھوم الحیاة؛ باإلضافة للقلق الناتج عن سوء إدارة الوقت

وتطرقت إلى  مھارات إدارة الوقت بتحدید األولویات لتحقیق اقصى قدر من اإلنتاج؛ واستخدام أداة 

  .التخطیط وجدولة المھام بشكل المناسب وتجنب اإلنجاز المتعدد المھام

المشاركین بضرورة عمل قائمة بالمھام األولیة التي یجب التصرف حیالھا  ونصحت الزیادات

واستبعاد األنشطة غیر الضروریة، ذلك باستخدام وسائل مساعدة للذاكرة مثل المذكرات؛ أو المفكرة 

  .أو الھاتف المحمول

اء وتقدیر الذات وتضمنت الدورة مناقشة نظام المعتقدات الذاتیة منھا الحاجة إلى الحیاة والحب واإلنتم

  والتنوع،  وربطھا باإلنجاز وإدارة الوقت.

 أخبار األردنیة
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  مشروع متخصص بین (األردنیة) وجامعات سوریة

بحث نائب رئیس الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور زید بقاعین ووفد أكادیمي 

 Egreen ) متخصص في مجالي الھندسة والبیئة في جامعات سوریة خطة سیر وتنفیذ مشروع

   .المدعوم من االتحاد األوروبي ضمن برامج إیراسموس بلس)

وناقش بقاعین خالل لقائھ عمداء كلیات الھندسة والبیئة في جامعات ( تشرین، والبعث، وحلب) 

وحضور عمید البحث العلمي في الجامعة الدكتور ابراھیم العبادي، ومدیر المشروع في األردن 

أ على المشروع من خطط وآلیات جرى تنفیذھا منذ اإلعالن عنھ الدكتور أحمد السالیمة، ما طر

وحتى الوقت الحالي. والمشروع الذي انطلق منذ عامین ویستمر لعام آخر، بكلفة تصل إلى ملیون 

باإلضافة إلى األردنیة (العلوم والتكنولوجیا، وآل البیت، ومؤتة  یورو، یطرح في عدد من الجامعات 

  األردنیة) وجامعات سوریة وألمانیة ونمساویة وبرتغالیة،والزیتونة، واأللمانیة 

ویھدف إلى تخریج كوادر متخصصة بالھندسة والبیئة والتغیرات المناخیة على مستوى المنطقة.  

مدیر المشروع الدكتور السالیمة، قدم تصورا مقتضبا لمراحل وآلیات تنفیذه، مشیرا إلى أنھ تم إعداد 

سیة التي تدرس في كلیات الھندسة في الجامعات الشریكة، بالتعاون مع وتطویر عدد من الخطط الدرا

الخبرات األوروبیة المشاركة في المشروع، وإدراج مواد دراسیة تتناول التغیر المناخي ومفھومھ بلغ 

 (مادة دراسیة ١٢عددھا (

دورات  (مختبرات متخصصة موزعة في الجامعات الشریكة، إلى جانب عقد ٩وقال إنھ تم تجھیز ( 

تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات المشاركة قدمھا أساتذة وباحثون في جامعات أوروبیة 

في النمسا والبرتغال وألمانیا، لیكونوا مؤھلین علمیا وأكادیمیا وتدریبیا إلعداد كفاءات مؤھلة في ھذا 

  المجال تتناسب واحتیاجات السوقین المحلي والعربي

  ٢٩الرأي ص:
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البحث العلمي واالبتكار في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي یعقد ورشة عمل صندوق دعم 
  تشاوریة لمجموعة من ذوي االختصاص

  
  
  

عقد صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار األسبوع الماضي ورشة عمل بعنوان " جلسة تشاوریة 
وعة من ذوي االختصاص لتفعیل وتطویر ودعم االبتكار والریادة في األردن " وذلك بحضور مجم

  والخبرة في مجاالت االبتكار والریادة.
و قد قام مدیر الصندوق الدكتور محمد غیث بإستعراض الرؤیة الجدیدة للصندوق وتوجھاتھ 
باإلضافة الى الخطط و البرامج و آلیات عمل الصندوق التي من شأنھا تحفیز و حوكمة وتوجیھ 

قدم الدكتور یزن عالوي، رئیس قسم اإلبتكار و الریادة الذي تم المشاریع االبتكاریة والریادیة. كما 
استحداثھ مؤخرا في الصندوق، الخطط واإلجراءات التنفیذیة المرفقة ببرامج زمنیة كخارطة طریق 

  لعمل القسم.
كما تخلل الورشة نقاشات مستفیضة من قبل السادة الحضور حول الواقع الحالي لإلبتكار في األردن 

لقوة و سبل تعظیم المخرجات اإلبتكاریة و وضع آلیة للنھوض في المشاریع اإلبتكاریة و و مواطن ا
الریادیة بما یخدم الجانب اإلقتصادي و اإلجتماعي في األردن. و في ختام أعمال الورشة تم وضع 
 توصیات المشاركین عن كیفیة تفعیل و تطویر و دعم االبتكار و الریادة في األردن و أھمھا وضع و

تنفیذ برامج و زیارات تعریفیة للجامعات و المصانع بھدف تغییر ثقافة المجتمع تجاه اإلبتكار و 
الریادة، و تطویر المنظومة التعلیمیة و تشجیع الجامعات لوضع مناھج تحفز الفكر اإلبتكاري و 

ات تأھیلیة الریادي و تشجیع الباحثین على األبحاث التي تؤدي الى اإلبتكار و الریادة و عقد دور
للباحثین الجدد للتوجھ نحو اإلبتكار و الریادة، و التأكید على أھمیة الربط الفعال بین قطاعي الصناعة 
و التعلیم للتعاون على وضع الخطط الدراسیة للطالب بحیث تتناسب مع حاجات سوق العمل و 

عیة القائمة مع التأكید تأھیلھم خالل مراحل الدراسة و توجیھ مشاریع التخرج لحل المشكالت الصنا
على ضرورة خلق فرص عمل للشباب. و بالنھایة، أكد الحضور على أھمیة وجود منصة للصندوق 
إلتاحة المجال أمام قطاع الصناعة لعرض مشكالتھ بھدف إیجاد الحلول و تطویر اإلنتاج و عدم 

  و الریادة.التقید فقط بقطاع معین لتقدیم دعم الصندوق في ما یخص مشاریع اإلبتكار 
و تأتي ھذه الورشة ضمن الجھود التي یبذلھا صندوق دعم البحث العلمي و اإلبتكار في وزارة التعلیم 
العالي و البحث العلمي و التي أخذت على عاتقھا مھمة المساھمة في نشر ثقافة اإلبتكار و الریادة و 

في األردن لضمان جودة و فعالیة ترسیخھا لدى المجتمع و االرتقاء بمستوى البحث العلمي التطبیقي 
  مخرجاتھ.

  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  طلبة نیوز
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  بان وسارة).. ِحرف یدویة بروح شبابیة(
  

لم تنتظر الصدیقتان بان خلیل زینب وسارة خالد عبداهللا الحصول على الوظیفة بعد التخرج من 
   .الجامعة، كما یفعل غیرھما من الشابات والشباب، فأسستا مشروعھما الحرفي الخاص بھما

  
غیر »، عملتا بجدٍّ إلقامة مشروع ممیز یوفر منتجات یدویة ة، خریجتا الجامعة األردنیةبان وسار

الذي یوفر » حرفیات للتنمیة المجتمعیة«، »بان وسارة«من خالل إنشاء موقع إلكتروني: » تقلیدیة
 تلك المنتجات بأسعار منافسة

ة مبدعة بالمجتمع تنتج مشغوالت تم إقامة المشروع لوجود فئ«تقول سارة، خریجة اقتصاد األعمال،  
یدویة بحرفیة عالیة لكنھا تفتقد مھارات التسویق لمنتجاتھا، وبالتالي حجم مبیعاتھا ضئیل، لذلك عمدنا 
ً، بما یحسن أوضاعھم المعیشیة،  ً وعالمیا إلى إنشاء موقع إلكتروني عالمي لتسویق منتجاتھم محلیا

 «المعنفات وذوي اإلعاقة والغارماتخصوصا النساء المعیالت ألسرھن والالجئات و
 
إننا نؤمن بوجود قدرات محلیة مبدعة قادرة على تحقیق االكتفاء الذاتي لنفسھا «وزادت بالقول:  

ً لتلك الفئة ولتحقیق التنمیة المستدامة  ورفع كفاءة المجتمع األردني، فتم تأسیس المشروع دعما
ع األشخاص المبدعین في مجال الحرف الیدویة وأوضحت أنھما تسعیان إلى الوصول لجمی .«للنساء

 ً ً ودولیا    .في جمیع المحافظات والقرى األردنیة ومساعدتھم في تسویق منتجاتھم محلیا
كما تعمالن على تنمیة قدرات الحرفیین من خالل تسخیر جمیع اإلمكانیات الالزمة للوصول بھم إلى 

یارة محافظات المملكة والمناطق والقرى النائیة وبعد ز .مستوى مھني متمیز ورفع كفاءتھم اإلنتاجیة
حرفیة، وتصویر منتجاتھم، وبھدف رفع كفاءتھم، قررتا اقامة ورشات  ١٧٠٠أنشأتا شبكة تضم 

، خریجة الھندسة الصناعیة، أن المشروع یھدف إلى »بان«تقول  .تدریبیة ومعارض وبازارات
ً، وإنشاء شبكة تضم جمیع توفیر موقع إلكتروني فعال یُعنى بتسویق منتجات الح ً ودولیا رفیین محلیا

   .الحرفیین في مختلف المجاالت والصناعات الیدویة في المملكة
  

وكذلك یھدف إلى المساھمة في تحسین جودة المنتجات المحلیة، وإنشاء مركز تدریب متخصص 
انات ومؤتمرات یُعنى برفع كفاءة المبدعین في مجال الحرف الیدویة، وإقامة وتنظیم معارض ومھرج

 «لعرض منتجات الحرفیین
 
في التطویر واالستدامة وإیجاد تنمیة » المسؤولیة نحو المجتمع«وبینت أن المشروع نابع من  

مختص بالتسویق لمنتجات الحرفیین » بان وسارة«وقالت ان الموقع االلكتروني  .مجتمعیة للحرفیین
مكانیة تغییر خصائص المنتج حسب متطلبات ویتضمن آلیة دفع آمنة بأسعار وجودة عالیة، (مع إ

   .المستھلك) باإلضافة إلى توصیل المنتجات داخل المملكة وخارجھا
  
  
كذلك إنشاء منصة تدریب تفاعلیة لتمكین الحرفیین من إنتاج قطعھم الخاصة بحیث یرصد جزء من و

ً من عرض منتجاتھم بعد الوصو ل لمرحلة االحتراف، ریع التدریب لتطویر مھاراتھم وتمكینھم الحقا
 .ومساعدة الفئات األشد حاجة، وإنشاء تطبیق تابع للموقع اإللكتروني لتسویق منتجات الحرفیین

منتجات من الفخار واالكسسوارات والتحف المنزلیة ومستلزمات الحدائق » بان وسارة«ویوفر 
زیاء التراثیة بطریقة والزجاجیات والشموع والھدایا واللوحات والمصابیح والمطرزات الجلدیة واأل

لدى بان وسارة فكرة مشروع یعمل على تحقیق تنمیة مستدامة، لكنھ یحتاج تعاونا كبیرا  .عصریة
 .ودعما من القطاع الحكومي ومن المنظمات المدنیة والقطاع الخاص لتحقیقھ

  الرأي الكتروني
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  شھادات ودرجات علمیة ستمنحھا جامعة "القوات المسلحة" ٦
  
  

امعة القوات المسلحة األردنیة للعلوم الطبیة والصحیة، أن أھداف ظھرت مسودة مشروع قانون ج
الجامعة تتمثل بخدمة المجتمع األردني وتطویره والمساھمة في خدمة المجتمع العربي واإلنساني. 

  وفقا لـ "الدستور"
وستعمل الجامعة بحسب المسودة المنشورة على دیوان التشریع والرأي على إتاحة فرص التعلیم 

صص في مختلف العلوم الطبیة والصحیة، وإعداد القوى البشریة المدربة والمؤھلة في العلوم والتخ
الطبیة والصحیة، وتنمیة البحث العلمي وتشجیعھ وتنظیمھ في العلوم الطبیة والصحیة، دعم الصالت 

  نیة.مع الجامعات والمؤسسات الطبیة والصحیة المتخصصة وتقدیم االستشارات العلمیة والخدمات الف
كما ستعمل الجامعة على دعم التطویر التكنولوجي واستخداماتھ التطبیقیة في المجاالت الطبیة 
والصحیة المختلفة ومتابعة اإلبداعات والتطورات العالمیة في ھذا المجال والمشاركة فیھا، وتنمیة 

ل المؤسسات الشعور باالنتماء للوطن وروح المسؤولیة، وتقدیم الرعایة الطبیة والصحیة من خال
  الطبیة والصحیة التابعة لھا.

وسمحت مسودة القانون للجامعة بإنشاء الكلیات واألقسام العلمیة والمعاھد ومراكز البحوث والتعلیم 
والتدریب واالستشارات والخدمات والمستشفیات التعلیمیة، وستمنح الشھادة الجامعیة المتوسطة، 

  والماجستیر والدكتوراة، إضافة إلى الدرجات الفخریة.وشھادة البكالوریوس، والدبلوم العالي، 
ویرأس مجلس أمناء الجامعة مدیر الخدمات الطبیة الملكیة وثمانیة أعضاء من ذوي الخبرة 
واالختصاص على أن یكون من بینھم الرئیس وثالثة على األقل من عمداء كلیات الطب في 

وأعضاء المجلس بإرادة ملكیة سامیة بناء على الجامعات األردنیة الرسمیة، ویتم یتم تعیین رئیس 
  تنسیب من رئیس ھیئة األركان المشتركة للقوات المسلحة.

ً إلدارتھا لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید لمرة  واشترطت المسودة أن یكون رئیس الجامعة متفرغا
لس التعلیم العالي واحدة ویشترط أن یكون أردني الجنسیة أشغل رتبة األستاذیة، ویعین بقرار من مج

بناء على توصیة من رئیس ھیئة األركان المشتركة للقوات المسلحة والمستندة إلى تنسیب مجلس 
أمناء الجامعة بموجب عقد خاص مع الجامعة یوقعھ نیابة عنھا رئیس المجلس وتنتھي خدمة الرئیس 

  مجلس األمناء.بانتھاء مدة تعیینھ أو بقبول استقالتھ أو بإعفائھ من منصبھ بقرار من 
وبحسب المسودة تتألف الموارد المالیة للجامعة من الرسوم الدراسیة والجامعیة، والمنحة السنویة 

الجیش العربي، إضافة ریع أموالھا المنقولة وغیر  –التي تخصص لھا من موازنة القوات المسلحة 
والمعاھد والمراكز وما یتأتى المنقولة، وما یتأتى من أي أنشطة تدریسیة واستشاریة وبحثیة للكلیات 

من المشاریع اإلنتاجیة والمرافق الجامعیة ومن أي خدمات تقدمھا الجامعة، واإلعالنات والتبرعات 
  والمنح والھبات والوصایا وریع األموال الموقوفة للجامعة وأي موارد أخرى ترد إلیھا.

الجامعة وبین راتبھم التقاعدي،  وسمحت المسودة للعاملین في الجامعة الجمع بین ما یتقاضونھ من
الجیش العربي  –كما منحت الجامعة اإلعفاءات والتسھیالت التي تتمتع بھا القوات المسلحة األردنیة 

 بموجب التشریعات المعمول بھا.

  ٤-١المدینة نیوز/الدستور ص:
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  2017صندوق الحسین لإلبداع والتفوق یعلن نتائج جوائز 
  

اضي توصیات لجان التحكیم لجوائز أقرت ھیئة مدیري صندوق الحسین في اجتماعھا الشھر الم
  . ٢٠١٧الصندوق للعام 

  
وقد تضمنت التوصیات حجب الجائزة في مجالي البیئة والطاقة البدیلة لعدم وجود مشاریع إبداعیة 
ترقى إلى المستوى التي تطمح لھ الجائزة. أما في مجال ثقافة الطفل، فقد أقرت الھیئة منح الجائزة 

قھ المكون من مالك دغلس و رامي الرجال و محمد شحرور عن برنامج مسمار وفری للمھندس یزن 
وھو برنامج تعلیمي یستھدف األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة من خالل سلسلة من » حكایتي»

  حلقات الرسوم المتحركة. 
  

إلى المساھمة في إثراء المحتوى العربي في اإلنترنت، فضال عن التعلیم القائم » حكایتي«ویھدف 
وتتكون جائزة الصندوق لثقافة  .على التقنیات التفاعلیة والتي تقدم أسالیب تدریس متعددة الحواس

خمسة آالف دینار أردني.وقد تنافس على ھذه  )٥٠٠٠الطفل من درع الصندوق ومكافأة مالیة بقیمة (
قافة (مشروعا توزعت ما بین روایات وقصص االطفال والشعر وتطبیقات في مجال ث ٢٦الجائزة (

ودعا مدیر عام صندوق الحسین لإلبداع والتفّوق الدكتور علي یاغي إلى المشاركة في جوائز  .الطفل
،وھي جوائز سنویة یمنحھا الصندوق في مجاالت البیئة  ٢٠١٨الصندوق لإلبداع والتفوق للعام 

شھر كانون ثاني / في نھایة  2018والطاقة البدیلة وثقافة الطفل.وسینتھي موعد التقدم للجوائز للعام 
   .٢٠١٩ینایر 

وأوضح الدكتور یاغي أن صندوق الحسین قام بدعم ورعایة العدید من المشاریع االبداعیة والتنمویة 
جائزة الحسین للتمیز  )٢٠٠٩-٢٠٠١،فقد أطلق في الفترة ( ١٩٩٩والشبابیة منذ تأسیسھ عام 

امج األكادیمیة في الجامعات األردنیة بناء االكادیمي والذي قام من خاللھا بمراجعة وتقییم جودة البر
  . ٢٠١١على معاییر عالمیة، وأصدر تقریرا شامال بھذه المراجعات في العام 

  
كما قام بالعدید من ورش العمل والمشاریع الھادفة إلى تطویر وتعزیز جودة التعلیم والتعلم والتخطیط 

ص الصندوق على التعاون مع العدید من ویحر .االستراتیجي في مؤسسات التعلیم العالي االردنیة
  المؤسسات الوطنیة الحكومیة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني. 

  
فقد قام خالل الفترة الماضیة برعایة ودعم العدید من المشاریع والتي تنوعت ما بین دعم تركیب 

یة الطبیعة، محطات للطاقة الشمسیة في بعض المحمیات التي تشرف علیھا الجمعیة الملكیة لحما
ورعایة المسابقات العلمیة لطلبة المدارس وللشباب على مختلف أعمارھم، عالوة على بعض 
المشاریع الثقافیة، إذ قام العام الماضي برعایة طباعة كتب في مجال ثقافة الطفل ضمن مشروع 

وق على مدى كما قام الصند .التي تقوم بھ وزارة الثقافة سنویا» مكتبة االسرة األردنیة«برنامج 
الذي نفذه نادي اإلبداع بالكرك، » اإلبداع قوة للتغییر والتقدم«السنتین الماضیتین برعایة مشروع 

سنة، في مجاالت مھارات الحیاة األساسیة  16–13طفل من الفئة العمریة  ١٠٠والذي تضمن تدریب 
األھداف الذكیة، العمل (منھا: مھارات االتصال، إدارة وتنظیم الوقت، العمل ضمن الفریق، صناعة 

التطوعي والمواطنة، تطویر الذات)، و المعارف والمھارات الخاصة بمجال الروبوت التعلیمي، 
والمعارف والمھارات الخاصة بمجال اإللكترونیات الذكیة ومھارات البرمجة الحاسوبیة، والمعارف 

ر بالذكر أن فریق نادي والمھارات الخاصة في مجاالت القراءة والمطالعة والبحث. ومن الجدی
االبداع فاز في المركز الثاني في البطولة العربیة الرابعة عشرة للروبوت على مستوى االردن وتأھل 

كما یقوم الصندوق حالیا برعایة  .الفریق إلى بطولة الكویت للمنافسة على مستوى الوطن العربي

  الرأي الكتروني
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ردنیة، ویھدف المشروع إلى إجراء ودعم مشروع أطلقھ مركز العالج بالخالیا التابع للجامعة اال
بحث یتناول تقییم سالمة وفعالیة حقن الخالیا الجذعیة المسنكیمیة المستمدة من الحبل السري في 

  مرضى قطع الحبل الشوكي الكلي او الجزئي المزمن وتحت الحاد.
  

لألفالم ویھدف إلى كما یقوم برعایة البرنامج التعلیمي لألفالم الطویلة الذي أطلقتھ الھیئة الملكیة 
تشجیع المواھب الجدیدة في مختلف مجاالت صناعة األفالم من خالل عقد سلسلة من ورش العمل 

   .والبرامج التدریبیة في مجال ھذه الصناعة
  

في البرنامج الوطني لنشر الثقافة المالیة المجتمعیة،  ٢٠١٤وأضاف یاغي بأن الصندوق یشارك منذ 
لبنك المركزي ووزارة التربیة والتعلیم ومؤسسات وطنیة أخرى بھدف وھو المشروع الذي أطلقھ ا

  نشر الثقافة المالیة المجتمعیة في كافة قطاعات المجتمع االردني. 
  
  

كما یشارك فریق الصندوق في اللجنة الفنیة إلعداد االستراتیجیة الوطنیة لالشتمال المالي الذي 
   .أطلقھا البنك المركزي العام الماضي

  
والتمیز ودفع  ث یاغي عن رؤیة الصندوق ورسالتھ وفلسفتھ في أن یكون مركزا لتشجیع اإلبداعوتحد

ورعایة اإلبداع في المجاالت  في األردن من خالل اإلسھام في تنمیة عجلة التنمیة المستدامة
 .عوالملكات وإتاحة الفرصة لھا للنجاح واالبدا التكنولوجیة والتنمویة وتنمیة المواھب والقدرات

م برعایة من جاللة الملك عبد ١٩٩٩والجدیر بالذكر أن صندوق الحسین لإلبداع والتفوق تأسس عام 
األردن وذلك كجزء من مسؤولیتھا  تم تمویلھا من قبل البنوك العاملة في هللا الثاني كشركة غیر ربحیة

مجلس اإلدارة من المجتمعیة. ویرأس مجلس إدارة الصندوق معالي محافظ البنك المركزي، و یتكون 
أعضاء یتم انتخابھم من قبل ھیئتھ العامة والتي تتكون من ممثلي الھیئات المصرفیة والبنكیة 

  .المساھمة فیھ
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أن) عم٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦) فاكس: ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
16 

  )المّشغلون) راضون عن أداء خریجي (مؤتة(
  
أجرى مركز التطویر األكادیمي وضمان الجودة بجامعة مؤتة دراسة تقییمیة لتقییم مستوى وكفاءة  

امعة من وجھة نظر المشغلین في سوق العمل، وذلك في اطار سعي الجامعة لتحقیق خریجي الج
نحو جامعة منافسة تتمیز بالریادة في مجاالت التعلیم األكادیمي والبحث العلمي والتنمیة «رؤیتھا 

 «المستدامة للمجتمع
 
وتأتي أھمیة الدراسة، وفق مدیر مركز التطویر األكادیمي وضمان الجودة الدكتور باسم الحوامدة  

في تمكین الجامعة من تطویر برامجھا األكادیمیة العملیة بما یتناسب ومتطلبات سوق العمل، 
   .ویضاعف فرصة منافستھم وإمكانیة حصولھم على أعمال تتناسب وقدراتھم وإمكاناتھم

  
النتائج أن المستوى العام لكفاءة الخریجین من وجھة نظر المشغلین جاءت بتقدیر (جید وأظھرت 

  .)جدا
 
أما فیما یتعلق بمجاالت الدراسة التقییمیة فقد أظھرت النتائج أن مجال الشخصیة جاء بالترتیب  .

ال وتاله مجال التواصل واالتص .(وبدرجة مرتفعة من الرضا ٣٩.٤األول وبمتوسط حسابي بلغ (
وجاء مجال البعد المھني  .(وبدرجة مرتفعة من الرضا ٢٥.٤بالترتیب الثاني وبمتوسط حسابي بلغ (
 (وبدرجة مرتفعة من الرضا ١٧.٤بالترتیب الثالث وبمتوسط حسابي بلغ (

 
وبدرجة  )١٠.٤وجاء مجال المعرفة العلمي التخصصیة بالترتیب الرابع وبمتوسط حسابي بلغ ( 

 مرتفعة من الرضا
 
من وجھة نظر المشغلین، وتأتي ھذه » مؤتة«وأوضح الحوامدة أن ھذه النتائج تظھر تمیز خریج  

النتائج معززة لجھود إدارة الجامعة والعاملین فیھا عبر تطویر البرامج األكادیمیة لجعلھا أكثر 
توى رئیس الجامعة الدكتور ظافر الصرایرة لفت إلى أن قیاس مس .استجابة لمتطلبات سوق العمل

من وجھة نظر المشغلین في سوق العمل جرى من خالل استبانة خاصة  «مؤتة«كفاءة خریج 
تتضمن مجاالت أربعة تتمثل بالمعرفة العلمیة المتخصصة، والتواصل واالتصال والشخصیة والبعد 

والحظ أن مثل  .المھني، متضمنة درجة الرضا العام عن خریجي الجامعة من وجھة نظر المشغلین
لدراسات تشیر إلى نجاح المنھجیة المعرفیة التي نعكف على تطبیقھا مدركین مقتضیات مصلحة ھذه ا

الجامعة كصرح علمي وطني ریادي یستلھم تطلعاتھ ورؤیتھ من التوجیھات الملكیة السامیة الداعیة 
  .للنوعیة لمخرجات الجامعة خدمة لمؤسسات الوطن كلھا

  

  ٢٩الرأي ص:
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  نعمل على تطویر ودعم االبتكار والریادة»: الدستور«لـ » صندوق دعم البحث العلمي«مدیر 
  

كشف مدیر صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار، د. محمد غیث، عن تراجع المؤشر  -أمان السائح
 ٤١بعد ان كان بالمرتبة  ٢٠١٨والتاسع عربیا للعام  ٧٩العالمي لالبتكار في األردن الى المرتبة 

، مؤكدا ان ذلك یحمل الصندوق مسؤولیة كبیرة ویزید على عاتقھ ٢٠١١عالمیا والثالث عربیا بالعام 
الترتیب للنھوض بالقطاع لما لذلك من بعد اقتصادي واجتماعي یعود على المجتمع بالخیر وعلى 

  قطاع االبتكار بمزید من التطور والفائدة.
ودعم ، ان الصندوق یعمل على تفعیل وتطویر »الدستور»وأضاف غیث في تصریحات خاصة لـ

االبتكار والریادة في االردن، وذلك بحضور مجموعة من ذوي االختصاص والخبرة في مجاالت 
  االبتكار والریادة.

وتحدث غیث عن الرؤیة الجدیدة للصندوق وتوجھاتھ باإلضافة الى الخطط والبرامج والیات عمل 
ادیة، مؤكدا ضرورة الصندوق التي من شأنھا تحفیز وحوكمة وتوجیھ المشاریع االبتكاریة والری

مواجھة الواقع الحالي لإلبتكار في األردن ومواطن القوة وسبل تعظیم المخرجات اإلبتكاریة ووضع 
آلیة للنھوض في المشاریع اإلبتكاریة والریادیة بما یخدم الجانب اإلقتصادي واإلجتماعي في األردن. 

ر والریادة في األردن وأھمھا وضع ودعا الى ضرورة العمل التشاركي لتفعیل وتطویر ودعم االبتكا
وتنفیذ برامج وزیارات تعریفیة للجامعات والمصانع بھدف تغییر ثقافة المجتمع تجاه اإلبتكار 
والریادة، وتطویر المنظومة التعلیمیة وتشجیع الجامعات لوضع مناھج تحفز الفكر اإلبتكاري 

بتكار والریادة وعقد دورات تأھیلیة والریادي وتشجیع الباحثین على األبحاث التي تؤدي الى اإل
للباحثین الجدد للتوجھ نحو اإلبتكار والریادة، والتأكید على أھمیة الربط الفعال بین قطاعي الصناعة 
والتعلیم للتعاون على وضع الخطط الدراسیة للطالب بحیث تتناسب مع حاجات سوق العمل وتأھیلھم 

لحل المشكالت الصناعیة القائمة، مع التأكید على خالل مراحل الدراسة وتوجیھ مشاریع التخرج 
  ضرورة خلق فرص عمل للشباب.

من جانبھم، أكد الحضور على أھمیة وجود منصة للصندوق إلتاحة المجال أمام قطاع الصناعة 
لعرض مشكالتھ بھدف إیجاد الحلول وتطویر اإلنتاج وعدم التقید فقط بقطاع معین لتقدیم دعم 

  مشاریع اإلبتكار والریادة.الصندوق في ما یخص 
وأشار الى دور الصندوق الرئیسي بدعم البحث العلمي واإلبتكار في وزارة التعلیم العالي والبحث 
العلمي والتي أخذت على عاتقھا مھمة المساھمة في نشر ثقافة اإلبتكار والریادة وترسخھا لدى 

  ن لضمان جودة وفعالیة مخرجاتھ.المجتمع واالرتقاء بمستوى البحث العلمي التطبیقي في األرد

  ٣الدستور ص:
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  ورشة عمل لتطویر  االبتكار والریادة في األردن
  
  

عقد صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار، الیوم السبت، ورشة عمل بعنوان " جلسة تشاوریة لتفعیل 
  وتطویر ودعم االبتكار والریادة في األردن "، بمشاركة خبراء في مجاالت االبتكار والریادة.

رض مدیر الصندوق الدكتور محمد غیث الرؤیة الجدیدة للصندوق وتوجھاتھ والخطط والبرامج وع
  وآلیات عمل الصندوق التي من شأنھا تحفیز وحوكمة وتوجیھ المشاریع االبتكاریة والریادیة.

كما عرض رئیس قسم اإلبتكار والریادة الدكتور یزن عالوي الخطط واإلجراءات التنفیذیة المرفقة 
  امج زمنیة كخارطة طریق لعمل القسم.ببر

وناقش المشاركون واقع اإلبتكار في األردن ومواطن القوة وسبل تعظیم المخرجات اإلبتكاریة 
ووضع آلیة للنھوض في المشاریع اإلبتكاریة والریادیة بما یخدم الجانب اإلقتصادي واإلجتماعي في 

  األردن.
دفع نحو تفعیل وتطویر ودعم االبتكار والریادة في و في ختام الورشة اوصى المشاركون بالیات ت

األردن وأھمھا وضع وتنفیذ برامج وزیارات تعریفیة للجامعات والمصانع بھدف تغییر ثقافة المجتمع 
تجاه اإلبتكار والریادة، و تطویر المنظومة التعلیمیة وتشجیع الجامعات لوضع مناھج تحفز الفكر 

حثین على األبحاث التي تؤدي الى اإلبتكار والریادة وعقد دورات اإلبتكاري والریادي وتشجیع البا
  تأھیلیة للباحثین الجدد للتوجھ نحو اإلبتكار والریادة.

واكد المشاركون أھمیة الربط الفعال بین قطاعي الصناعة والتعلیم للتعاون على وضع الخطط 
مراحل الدراسة وتوجیھ  الدراسیة للطالب بحیث تتناسب مع حاجات سوق العمل وتأھیلھم خالل

  مشاریع التخرج لحل المشكالت الصناعیة القائمة مع التأكید على ضرورة ایجاد فرص عمل للشباب.
كما أكدوا أھمیة وجود منصة للصندوق إلتاحة المجال أمام قطاع الصناعة لعرض مشكالتھ بھدف 

عم الصندوق في ما یخص إیجاد الحلول وتطویر اإلنتاج وعدم التقید فقط بقطاع معین لتقدیم د
  مشاریع اإلبتكار والریادة.

وتأتي الورشة ضمن الجھود التي یبذلھا صندوق دعم البحث العلمي واإلبتكار في وزارة التعلیم 
العالي والبحث العلمي والتي أخذت على عاتقھا مھمة المساھمة في نشر ثقافة اإلبتكار والریادة 

وى البحث العلمي التطبیقي في األردن لضمان جودة وفعالیة وترسیخھا لدى المجتمع واالرتقاء بمست
  مخرجاتھ.

  ٧الدستور ص:
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  من ھو وزیر التعلیم العالي القادم؟

  
  

  د. مفضي المومني
  

في االفق وخالل االیام القادمة سیقف احدھم الداء الیمین الدستوریة وزیرا للتعلیم العالي، وسنبارك 
واقول ھذا الن وزیر التعلیم العالي في ظروفنا وواقعنا  لھ ومن ثم سوف نراقبھ وبعد فتره سنحاسبھ،

الحالي یجب ان یكون وزیر مرحلة، لیس تقلیدیا، وزیرا قادرا على الفعل، والتغییر، ورسم السیاسات 
واالستراتیجیات وتنفیذھا، یجب ان یكون متمیزا، ال وزیرا ینتشي بالمنصب، وینتظر بردات فعل 

اجة لتجوید نظامھا التعلیمي بكل مستویاتھ وجعلھ مبتكرا متمیزا فعاال لمواجھة ما یستجد، بلدنا بح
مؤثرا في البنیة االقتصادیة واالجتماعیة، لسنا بحاجة الى ارقام فعندنا اعداد ونسب تعلیم عالي تتقدم 
علي الدول المتقدمة، نحن بحاجة لرفع سویة التعلیم العالي واعادتھ الى مربع العالمیة حتى لو احتاج 
االمر الى جراحات، یجب ان نخرج من عباءة االوراق الصفراء في التعلیم العالي ونواكب الفعل 
العالمي، ولن نبدأ من الصفر، قادرون على استیراد التجارب العالمیة وتكییفھا لخدمتنا اذا وجدت 

بحاجة الي اإلرادة، لسنا بحاجة لكل ھذه االعداد من الخریجین وجیوش العاطلین عن العمل، القضیة 
وزیر قادر على التغییر، بحاجة لوزیر یعظم ویدعم دور التعلیم التقني والمھني في نظامنا التعلیمي، 
فكل الدول المتقدمة بنت نھضتھا من خالل الصناعات واالنتاج، فالمنتج والخدمة التي نحتاجھا جمیعا 

بة، تعمل في المیدان وسوق في عصر التقدم التكنولوجي بحاجة الى ایدي عاملة فنیة ومھنیة مدر
العمل والمشاریع والمصانع، بھذا ترتفع سویة اقتصادنا ووضعنا المالي واالجتماعي، واما الركون 
الى تعلیم عالي یفرخ حملة شھادات ال یعمل اصحابھا بمجاالتھم وتخصصاتھم، فھو اجترار لما 

ر سیاسات وتجارب عفى علیھا مضى ولن یغیر من حالنا المائل ، الوزیر القادم یجب ان ال یكر
الزمن، وھبطت بمستوى التعلیم العالي في بلدنا، نعم یجب ان یكون بمستوى الطموح، بلدنا ال تنقصھ 
العقول وال التفوق، ولكن مشكلتنا مشكلة إدارات وقیادات ال تستطیع تسخیر الجھود باالتجاه 

  الصحیح.
یم العالي، نجد ان التقریر وضع یده وبشكل من خالل مطالعة تقریر حالة البالد بما یخص التعل

شمولي على مواطن القوة والضعف في التعلیم العالي ومؤسساتھ ممثلة بالجامعات والكلیات ففي 
النواحي المالیة وما تواجھھ الجامعات من عجز مالي یعیق حركتھا وتقدمھا مطلوب من وزیر التعلیم 

وخطط للتوجھات الحدیثة لتمویل الجامعات، العالي ان یقرأ المشھد جیدا، وان یضع حلول 
واالستثمار وطرقھ، والجامعات المنتجة، واالعتماد على الذات، وواقع التمویل الحكومي واالسري 
للتعلیم العالي، وتطویر االیرادات، وتطویر حسابات الكلفة للطالب في جامعاتنا لتواكب المستویات 

وغیر ذلك، طبعا نعرف ان الجامعات مستقلة … القتصادیةالعالمیة، واعداد الطلبة حسب المعاییر ا
ویحكمھا قانونھا وقانون التعلیم العالي وقانون الجامعات الرسمیة، ونعرف ان وزیر التعلیم العالي لھ 
كل التاثیر من خالل مجلس التعلیم العالي والذي یجب دراسة فاعلیة تغییر تشكیلتھ في القانون الجدید، 

او ایجابا علي مشھد التعلیم العالي في بلدنا، الملف اآلخر الذي ینتظر وزیر التعلیم  وھل اثر ذلك سلبا
العالي، تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، وھل یتم العمل بمقرراتھا التنفیذیة فعال؟ 

ل جامعاتنا الي ملف تجوید التعلیم العالي لمواكبة متطلبات العصر والمراكز العالمیة لالبحاث ونق
المستوى العالمي، یعد تحدیا لیس سھال امام الوزیر القادم، الملف االخر المطلوب من الوزیر القادم 

  طلبة نیوز

 مقاالت
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مواجھتھ ملف تنمیة القوى البشریة، والموارد البشریة ووضع وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة لتوجیھ 
مل بتناغم یلبي االحتیاجات الفعلیة لسوق مؤسسات التعلیم العالي والتعلیم التقني والتعلیم المھني لتع

العمل، وھذا یتطلب تفعیل الحاكمیة بما یؤسس لقطاعات محددة تضبط التعلیم الھندسي والتقني 
والمھني كما ونوعا، وتحدد وتطور اولویاتھ وبنیتھ التحتیة، والشراكات مع القطاع الخاص، 

یرھا من المتطلبات لھذا القطاع، والتي وردت والتمویل، والتدریب، والتجھیزات والخبرات الفنیة وغ
في االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة ومجموعة من الدراسات والتقاریر من جھات 

  مختصة محلیة ودولیة.
الخالصة، مطلوب وزیر تعلیم عالي یمتلك شخصیة مؤثرة، قادرة على التغییر واتخاذ القرارات، 

م العالي، ولدیھ معرفة بما یدور في العالم في مجال التعلیم العالي، لدیھ یفھم الوضع الحالي للتعلی
القدرة علي الموائمة ونقل تجارب العالم مباشرة، ال یبقینا في نفس الدائرة المغلقة نكرر تجارب 
تقلیدیة ضعیفة لم تثبت لھا نتائج ایجابیة، الوزیر القادم حتى ولو امتلك كل ما ھو مطلوب، لكنھ 

غیر محسود على منصبھ، فالتجاذبات كثیرة، وقوى الشد العكسي اكثر، واالمكانات ال سیكون 
تسعف، وتغییر عقلیة الناس في الجامعات نحو العالمیة والجامعة المنتجة بین عشیة وضحاھا امر 

ونتوقع من رئیس الوزراء ان یقرأ المشھد جیدا وھو ابن …. صعب، ویحتاج الى وقت، لكننا نأمل
تربیة قبل ان یصبح رئیسا للوزراء، ان یختار الشخص األنسب لوزارة التعلیم العالي، من وزارة ال

حیث الكفاءة والقوة والقدرة على التغییر، اما اذا اقتصر االمر على اختیار وزیر برتوكولي یوقع 
… دویتحفنا كل مساء بطلتھ البھیة عبر شاشات التلفزیون، فالمستوزرون كثر! وهللا من وراء القص

  حمى هللا االردن.
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  جامعاتنا الى أین؟
  د.جمیل عبدالرحمن الشقیرات

  
یزدحم وطننا بالجامعات الرسمیة واألھلیة حتى وصل عددھا ما یزید على الثالثین وقد أدى ھذا 
التزاحم بالجامعات إلى التأثیر على جودة مخرجاتھا وقد طالب الكثیر من االختصاصیین 

رار بضرورة التطویر الشامل في مختلف الجوانب سواء للجامعات التي واألكادیمیین وأصحاب الق
تعتبر نفسھا في المقدمة أو الجامعات التي وصل ببعض المؤسسات العامة والخاصة الى عدم قبول 

   .خریجیھا في بعض التخصصات
  

فسیة لیكون لھا التطویر ھو أن تكون جامعاتنا منارات للعلم والثقافة وجودة التعلیم والقدرة على التنا
لبیع الشھادات » دكاكین«موقع متقدم في تصنیف الجامعات عالمیا.وال نرید أن تكون جامعاتنا 

بمختلف درجاتھا كبعض الجامعات في بعض الدول بأن تتفاجأ بأحد األشخاص الذین نعرفھم وقد 
  . أصبح بین عشیة وضحاھا من حملة الدكتوراه أو الماجستیر وھو لم یبرح مكان عملھ

  
سأتناول في ھذا المقالة جانبین مھمین في الجامعة یجب أن یشملھم التطویر اذا أردنا أن ندفع 

اإلدارة الجامعیة على اإلدارة الجامعیة أن تكون ذات  -أوال .بجامعاتنا باتجاه العالمیة واإلبداع والتمیز
ظل العولمة أصبحت عالمیة فال أفق عالمي ینطلق من المحلیة إلى العالمیة ألن الخدمات التعلیمیة في 

  یعقل أن تتقوقع اإلدارة الجامعیة حول نفسھا بل ال بد أن تملك رؤیة ثاقبة مستشرفة للمستقبل. 
  

الجامعیة أن تكون على درایة كافیة بسیكولوجیة الشباب وطبیعة مراحلھم العمریة   وعلى اإلدارة
ى اكتشاف مواھبھم وقدراتھم وھذا یقودنا إلى وأسالیب التعامل مع متطلباتھم واحتیاجاتھم والعمل عل

دور اإلدارة الجامعیة في دفع عمادات شؤون الطلبة القیام بدورھا التثقیفي والتوعوي للطلبة من 
خالل توفیر أنشطة متنوعة وھادفة یشارك فیھا أكبر عدد من الطلبة في أجواء یسودھا الحوار 

  عن ممارسة العنف المقصود وغیر المقصود.  والتواصل والنقد البناء من أجل أن ننأى بھم
  

على اإلدارة الجامعیة أن تبني جسورا من التعاون الوثیق والممنھج مع المجتمع المحلي وقیاداتھ 
إن االدارة  .وتحفیزھم على المشاركة في كافة األنشطة التي تعود بالفائدة على الجامعة والمجتمع

الحوكمة الرشیدة من خالل ممارسة العمل اإلداري الجامعي  الجامعیة الناجحة ھي التي تتبنى مفھوم
بكل كفایة واقتدار وتوظیف مفاھیم المشاركة من قبل جمیع المعنیین بالقرارات الجامعیة وتفعیل 

 مبادئ الشفافیة والمساءلة من أجل تحقیق رضا العاملین ومضاعفة دافعیتھم للعمل واإلنجاز
 
ي التي تسعى إلى ضبط النفقات المالیة واستثمار الموارد المالیة في إن اإلدارة الجامعیة المبدعة ھ 

خدمة الجامعة وطلبتھا ألننا نعلم بأن أھم وأخطر تحد یواجھ جامعاتنا ھو المدیونیة و لیس بالضرورة 
أن نتمحور حول شروط مقیدة في اختیار ادارات الجامعات فدرجة األستاذیة نحترم حاملیھا لكن ال 

یحمل ھذه الدرجة لدیھ القدرة على إدارة الجامعة فما یھمنا أن یمتلك المھارات یعني أن من 
والمعارف العلیا في اإلدارة والقدرة العالیة في إدارة الموارد البشریة والمادیة والمالیة في الجامعة 

برة فكم من جامعة عریقة في دول متقدمة تجد من یرأسھا ال یحمل حتى شھادة الماجستیر بل یمتلك خ
  وكفاءة عالیة في العمل اإلداري.

  
فھل نرى یوما أن یكون أحد رؤساء جامعاتنا ال یحمل درجة األستاذیة بل یحمل العقل اإلداري المبدع 

ً  .والمتمیز القادر على النھوض بالجامعة اختیار أعضاء ھیئة التدریس نجاح العملیة التعلیمیة  - ثانیا

  ١٣الرأي ص:
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ى تحقیق أھدافھا یعتمد بالدرجة األولى على الطریقة التي یختار التعلمیة في الجامعة ومدى قدرتھا عل
بھا عضو ھیئة التدریس وطرق وأسالیب أدائھ في الجامعة وبشكل مستمر.فعلى الجامعة قبل أن 
یمارس عضو ھیئة التدریس عملھ األكادیمي أن تخضعھ لبرنامج تربوي مكثف یتعلق بإدارة العملیة 

یة وإطالعھ على النظریات التربویة التي تساعده على إدارة التواصل التعلیمیة داخل الحجرة الصف
مع الطلبة وتقدیر احتیاجاتھم كیف ال وھذا العصر ھو عصر بناء القدرات والمھارات النافعة للطلبة 
لیكونوا قادرین على مواجھة التحدیات إضافة إلى المعرفة العلمیة بالمادة الدراسیة (المتوفرة لدى 

  خالل الوسائل التكنولوجیة). الطالب من 
  

على الجامعة أن تعد برنامجا تقویمیا لقیاس أداء عضو ھیئة التدریس یشارك في إعداده أصحاب 
الخبرة والكفاءة من المؤسسات العلمیة باإلضافة إلى التغذیة المرتدة من قبل الطلبة الن ذلك سیدفع 

بحاث ودراسات نوعیة في مجال تخصصاتھم بأعضاء ھیئة التدریس لتطویر أنفسھم من خالل إعداد ا
حتى ال یستكینوا للقول (من دخل دار ابي سفیان فھو آمن).مثل ھذه البرامج التقویمیة تساعد عضو 
ھیئة التدریس من التمكن من المحتوى العلمي في مجال تخصصھ والتخطیط الفعال لعملیة التعلم 

ل كفاءة واقتدار لكي یحقق وظائف الجامعة وإدارة الموقف التعلیمي وإجراء عملیة التقویم بك
في الختام اقول اذا أردنا لجامعاتنا أن تواجھ تحدیات  .التدریسیة والبحثیة وخدمة الجامعة والمجتمع

العصر وتواكب المستجدات المعاصرة بكل كفاءة علیھا أن تتبنى استراتیجیات حدیثة فیما یتعلق 
ة من أجل دفع مسیرتھا الى االمام وتكون قادرة على التنافس بالتعلم والتعلیم وإجراءات اداریة نوعی

  في كافة الجوانب التي أنشئت من أجلھا كمنارات علم ومعرفة ألجیال المستقبل
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  َمجَمع اللغة العربیة األردني.. بین أعماق الجذور ویانع الثمر
  

  محمد عبدالجبار الزبن
  

التراث، یربطھا بتاریخ مضى وإنجازات  تنتعش األرواح وتطمئن كلما وجدت نفسھا بین یدي
تحققت، لتنطلق في رحلة الحیاة آمنة مطمئنة، ال یضیرھا كّد وال یوقفھا تعب، بما تستمده من عزیمة 

وفي الوطن العربّي الكبیر، إرث ممتد إلى أعماق التاریخ،  .ذلك التراث، لینیر البصیرة ویجلو البصر
ر، روتھ األجداد فارتوت منھ األحفاد، نحملھ بین أضلعنا وال ورثناه كابرا عن كابر، وسامرا عن سام

نمّل منھ، فھو ثمرة الحیاة وبدونھ ال طعم لھا وال لون وال رائحة، ولعّل أرومة ذلك األرث ما نستمّده 
من لغتنا التي إلیھا ننتسب، وبھا نتكلم، وعنھا ندافع، لغة تربطنا بكتاب ربّنا الذي َشُرْفنا بھ معاشَر 

  ب، یوم نزل: (بلسان عربّي مبین).العر
  
كتاب یدوم وبدوامھ یبقى اللسان العربّي، ویبقى الذین یتكلمون العربیة إلى یوم الدین ال ینقطع نسلھم  

ً بنھَر ومع اللغة العربیة عاش األردّن بین حریص وأشّد حرًصا كرئتین  .ولو سالت الجبال أودیة
لخطابة نثًرا وشعًرا، فبرزت جھود خدمة ھذا اإلرث یتنفس فصاحة ویكتب واضح البیان ویرتجل ا

العظیم منذ لدن العقد الثالث من القرن الماضي، حیث بدأت نواة یحق لنا أن نفاخر التاریخ بھا، ذلك 
یوم أن بدأت فكرة تشكیل: (المجمع العلمي في الشرق العربي) بأمر من سمو األمیر عبداهللا 

سماحة الشیخ/ سعید الكرمي لرئاسة المجمع، ومن أعضائھ: م حیث أوعز إلى ١٩٢٤المؤسس، عام: 
محمد عبدالجبار الزبن إلى أن جاء  .الفیلسوف التركي رضا توفیق، والشیخ/ مصطفى الغالییني

م. بأمر من 1976/6/2 :المرسوم المكّي بإصدار: (قانون مجمع اللغة العربیة األردني)، في تاریخ
لتتشكل نواة بناء: (مجمع اللغة العربیة األردنّي)، حیث بزغت فیھ المغفور لھ الملك الحسین الباني، 

   .خدمة اللغة من جدید، في صرح علمّي شامخ شموخ جبال األردّن وجباه أبنائھ
  

ولمواكبة متطلبات الحضارة والمدنیة واالنفتاح الثقافّي، تطور العمل بعد افتتاح المبنى الخاّص 
ل الدراسات واألبحاث، المتضمنة السمات والصفات الراقیة ألّم بالمجمع، حیث ابتدأ العكوف على عم

اللغات وأفصحھا قاطبة، فكم من ناھلة علم استقیناھا من ھذا المجمع وھو یقدمھا لنا، وقد ال یعرف 
فاألردّن مع ما یحملھ من رسالة إلى العالم،  .الناُس تلك الجھود، ولكّن اهللاُ یعلمھا، والتاریخ یسطرھا

حكیمة متزنة، وفكر سلیم، جاءت خدمة اللغة بثمارھا تعبق بفعل الكلمة، وعلى قدر االسم  من سیاسة
للحرف فیھا معنى، فجملة إعراب األردّن یفصح عن خدمة لتراث األمة، وجنٍي لثمارھا لتكون الخبر 

ٍ یسمو بنا في خطاٍب یسمعھ العالم عن قضایانا بالعموم اللغة وإذا أردنا الحدیث عن مجمع  .لمبتدإ
العربیة األردنّي، فإننا نتكلم عن شخصیات عمیقة بفكرھا وثقافتھا، تعمل بصمت مع الكلمة، وتتكلم 

  بقمة التواضع، وھم من ذوي الشكیمة والعزیمة. 
  

م ومن بعده تولى ٢٠١٥-١٩٧٦فھناك أ.د. عبدالكریم خلیفة، الذي تولى منصب رئیس المجمع من 
دور في فلك ھذا المجمع الذي یقدم لنا المؤتمرات والمحاضرات رئاستھ: أ.د. خالد الكركي. ومن ی

واإلذاعة الراقیة و(مجلة مجمعیة) تعنى بشؤون اللغة في أعمق جذورھا، وإصدارا بعنوان: الموسم 
وفي الیوم العالمي للغة العربیة، ھل نستیقظ على اھتمام أوسع في تعریف أبنائنا ما ینبغي  .الثقافي

، وھل سیكون مجمع اللغة العربیة األردنّي الذي تناولتھ الصحف قبل قرن من علیھم االھتمام بھ؟
الزمان یوم كان نواة قبل تطویره، على أنھ سابقة في المشرق العربّي، فھل سنتسابق على زیارتھ؟ 
وتعریف طالبنا وضیوف األردّن على ھذا الصرح العلمّي المفتحة أبوابھ أمام الناھلین من علوم 

أوًال: قال لي وھو من أھل العلم والثقافة: (أنتم في األردّن أفصح الناس لھجة)،  :في الختامو .العربیة

  ١٣الرأي ص:
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ھذا یثلج قلبي ولكن ما الدلیل؟. قال: لو سمعت خطیبا یمكنك أن تحدد من لھجتھ من أي البالد  :فقلت
أربعین عاما) أّن من  ثانیًا: استوقفني وأنا أتصفح كتاب: (مجمع اللغة العربیة في .ھو، إال أھل األردنّ 

بین األعضاء، أصحاب تخصصات علمیة، من أمثال: سعید التّل ریاضیات ثم الفلسفة، إسحاق أحمد 
ًا لالعتناء بلغتنا العربیة وأن  .كیمیاء ثم تربیة، والفیزیائّي: ھمام یشارة غصیب فذلك یعطینا حافًزا قویّ

الم المعرفة، ومفاخرة بإرث ال ینضب، فھنیئا نجني ثمارھا ونقطفھا ألجیال ترتقي بھا، مباھاة في ع
 .لنا بلغتنا وبمجمع اللغة العربیة األردني، وكل عام واللغة العربیة، وما تحملھ من خیر، بألف خیر
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 اعالنات

  ١٠/الغد ص:١٩/الدستور ص:٧ص: الرأي
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أن) عم٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦) فاكس: ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
26 

.  
  

  
  
  
  جمعیة السھل االخضر –منیر یعقوب عاصي الضباعین  -
  
  وادي عبدون –خالد فایز المصري  -
  
  الرصیفة –جمال یونس علیان  -
  
  السلط –شمس الدین صالح الفاعوري  -
  
  بلدة كفریوبا –علي محمود احمد نصیرات  -
  
  دابوق –مفید یوسف حنا زیادة  -
  
  الشمیساني –نھاد خلیل البقاعین  -
  
  دابوق –اسحق نعمان صالح الصفدي  -
  
  خلدا –عبداهللا سلیم طعمة بطارسة  -
  
  الكمالیة –شمس الدین صالح الفاعوري  -
  
  المدینة الریاضیة –ل ذیب خرفان أكرم جمی -
  
  جبل الحسین –عبدالحلیم عبداهللا محمد العریدي  -
  
  شارع االردن –أمیرة محمد حسن شعبان  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ان نوابا نقلوا موظفین حكومیین من اقربائھم من الدرجة االولى الى مؤسسات » عین الرأي«علمت 
  غم التعمیم الحكومي الذي یمنع نقل أو انتداب الموظفین.رسمیة تمنح امتیازات لموظفیھا ر

  
مشروع الربط االلكتروني بین دائرة االحوال المدنیة والجوازات العامة والسفارات االردنیة یجري 
العمل علیھ بین الدائرة ووزارتي الخارجیة واالتصاالت استكماال لجھود االحوال المدنیة في حل 

لمغتربون االردنیون في معامالتھم وطول المدة.. مدیر عام االحوال المشاكل التي یتعرض لھا ا
المدنیة وامین عام وزارة الخارجیة بحثا ھذا المشروع بحضور فنیین من االتصاالت للبدء بتطبیقھ 

  كتجربة في الدول التي فیھا تواجد اكبر لالردنیین تمھیدا لتعمیمھ على السفارات االردنیة كافة.
  

مترا في قریة الثغرة غیر  ٦٠من انشاء حاووز میاه بسعة » مسار الخیر«حملة  محافظ معان منع
المخدومة بمیاه الشرب .. المحافظ منع ایضا اقامة یوم طبي مجاني الھالي القریة اال بموافقة مدیریة 

لمعالجة مرض منتشر بین » الثغرة«صحة معان. یذكر ان مسار الخیر اقامت اكثر من یوم طبي في 
  ل دون اي موافقات مسبقة .االطفا

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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اللجنة المختصة في الرقابة على عدد من بلدیات محافظة المفرق سلمت تقریرھا لوزارة الشؤون 
البلدیة عن بلدیتین فقط..التقریر رصد مخالفات مالیة كبیرة في البلدیتین وبإنتظار إجراءات الوزارة 

  ..في التعامل معھما وفق القوانین واألنظمة
  

ة المفرق الكبرى لم تعین رئیسا لقسم المسقفات في البلدیة منذ عامین تقریبا رغم أھمیتھ في رفد بلدی
(بلدیة في المفرق لم تعین مدیرا تنفیذیا لھا حتى  ١٨خزینة البلدیة مالیا.. البلدیة ھي الوحیدة من بین (

  .االن رغم مخاطبات الوزارة المتكررة لھا
  

ألف دینار..  ٤٠الطالب الفقیر في جامعة ال البیت ما یزید عن  رجل اعمال خلیجي تبرع لصندوق
الخلیجي كان یرغب بالتبرع بمبلغ متواضع لكن عندما اطلع على سیر اجراءات دعم الطلبة والیات 

  صرف المبالغ لھم قدم ھذا المبلغ الكبیر
 

 زواریب الغد
  


