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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
مشروع في .. دراسة مادة الكیمیاء باستخدام البیئة االفتراضیة

  )األردنیة(
٣  

  ٤  "األردنیة"مقعدا لمرحلة البكالوریوس في  ٤٦٤٠
 ٥  للدائرة القانونیة" اتحاد االردنیة"تحویل ملف سلفة 

   شؤون جامعیة
 ٦  ستقرةكوادر كفؤة غیر م: مدرسون عراقیون في جامعات األردن

 ٩  لماذا یجب تقبُل ما ال یعقُل في الجامعات األردنیة؟
من  ٢٧من حملة الدكتوراة و  ٧انتھاء تعیین :البلقاء التطبیقة 

  حملة الماجستیر بحكم النظام
١٠ 

یشرع في التقییم السنوي لرؤساء الجامعات ‘‘ التعلیم العالي‘‘
  الرسمیة

١١ 

 ١٢  علیان یشارك في الملتقى المغاربي حول القراءة والطفل
 ١٣  الغدد الصم والوراثةتخریج طلبة المعھد الوطني للسكري و

) المعلمین(و) الجیش(توجھ لزیادة مقاعد المكرمة الملكیة ألبناء 
  بالجامعات

١٤ 

   مقاالت
 ١٥  مھند مبیضین.د/إعالن توظیف في البلقاء

 ١٧  إبراھیم بدران. د/وغیـاب الرؤیــة... تفاقـم البطالــة

 ١٩  محمد الفرجات. د.أ/مقترح غیر تقلیدي في الترقیات األكادیمیة

 ٢١  محمد حسین بریك. د/إلغاء حفالت التخرج الجامعي

 ٢٣  وفیات
  ٢٥- ٢٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  )األردنیة(مشروع في .. دراسة مادة الكیمیاء باستخدام البیئة االفتراضیة
 

MedChemVR « ھوعبارة عن لعبة تعلیمیة للطلبة الذین یدخل في تخصصاتھم مواد الكیمیاء وھو
–حل لما یعانیھ منھ الطالب من حفظ المركبات الكیمیائیة واشكالھا واستنفاد الوقت كبیر في حفظھا

بحسب مؤسسي المشروع الطالب مھند رأفت أبوطربوش وأحمد محمود الجخیم ومعاذ مروان 
  .ةالفراعن

  
وحول آلیة ھذه اللعبة اشار المؤسسون وھم طالب كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات 

الجزء االول ، في الجامعة االردنیة انھا عبارة عن لعبة تعمل على الھواتف الذكیة وتتجزأ الى جزءین
الطالب بحفظھ  وتركیب عناصره لیتمكن ٣Dوھو التدریب على حفظ المركبات بمشاھدة المركب 

باسرع وقت، اما الجزء الثاني ھو االختبار وھو لقیاس مدى نسبة حفظ الطالب للمركب الكیمیائي من 
خالل تركیب الطالب لعناصر المركب في االماكن الصحیحة او الخاطئة وحساب العالمة لھ واعطائھ 

ً دقیقتین التمام االختبار للمركب الواحد   .وقتا
  

تخدام في ھذا المشروع تكنولوجیا الواقع االفتراضي للسماح للطالب برؤیة الكاملة وبینوا انھ قد تم اس
درجة في المساحة المعطاه  ٣٦٠للمركب الكیمیائي من جمیع االتجاھات وامكانیة المشاھدة و دوران 

الخاصة بالھواتف الذكیة وامكانیة التحرك والمشي داخلھا باستخدام  VR Glassباللعبة باستخدام 
  .یموت كونترولالر

 أخبار الجامعة

  ٤/٦/٢٠١٧االحد                                                                                                          الكتروني الرأي
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  "األردنیة"مقعدا لمرحلة البكالوریوس في  ٤٦٤٠
  

مقعدا في الجامعة لمرحلة  ٤٦٤٠ى مجلس التعلیم العالي بتوفر نسبت الجامعة االردنیة ال
 ٢٠١٨ - ٢٠١٧البكالوریوس ضمن قائمة القبول الموحد للدورة الصیفیة من العام الدراسي المقبل 

  .حسب ما كشفھ مدیر القبول والتسجیل في الجامعة الدكتور محمد الشریدة
  

  .مقاعد لنفس الدورة ٩١٠ة نسب بتوفر وبین الشریده ان فرع الجامعة االردنیة في العقب
  

ومن المنتظر ان تزود الجامعات الرسمیة التسع مجلس التعلیم العالي بأعداد المقاعد المتوفرة لدیھا 
  .لیعلن المجلس بدوره أعداد الطلبة المقرر قبولھم للدورة الصیفیة المقبلة

  
ً، فیما بلغ عدد ا ٣٣٦٧٥وبلغ العدد اإلجمالي للطلبات للدورة الصیفیة الماضیة  لطلبة الذین یحق طلبا

للدورة الصیفیة " التوجیھي"لھم تقدیم الطلبات ممن اجتازوا امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة 
  .بالمئة فأكثر ٦٥طالب من الحاصلین على معدالت  ٢٧٤٠٢الماضیة، 

  
یة لعام وكان مجلس التعلیم العالي وقتھا قرر قبول جمیع الطلبة الناجحین في الثانویة العامة األردن

ً لألعداد المقترحة % ٦٥الحاصلین على معدل  ٢٠١٦ ، والمتقدمین بطلبات التحاق للجامعات، وفقا
  .من الجامعات األردنیة الرسمیة

  
یشار إلى أن أعداد الطلبة الذین تم التنسیب بھم من قبل الجامعات األردنیة الرسمیة للعام الجامعي 

ً وطالبة، في ٣٦٥٧٥بلغ  ٢٠١٦/٢٠١٧ حین نسبت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي بقبول  طالبا
  .ألف طالب وطالبة وفق الطاقة االستیعابیة للجامعات ٢٢

  ٣/٦/٢٠١٧                                           سبتال                                                              ٣ :صالغد 
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  للدائرة القانونیة" اتحاد االردنیة"ملف سلفة تحویل 
  
  

یعتزم تحویل "امعة األردنیة أن رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة الج أكد مصدر رسمي في 
ملف شبھة حدوث تجاوزات في صرف السلفة المالیة التحاد طلبة الجامعة األردنیة السابق البالغة 

عد اإلخفاق في تزوید الجامعة بفواتیر أصولیة ألف دینار، إلى الدائرة القانونیة في الجامعة، ب ٣٥
  .، حسب مصدر رسمي في الجامعة"وقانونیة لمعظم مبلغ السلفة أو سداده

  
لم یزود الجامعة بفواتیر أصولیة وقانونیة إال "وأشار المصدر إلى أن المسؤول عن صرف السلفة 

  ".لمبلغ صغیر من السلفة
  

أنھت عملھا، وینتظر أن یزود عمید شؤون الطلبة "ر وأضاف أن لجنة التحقیق في الملف المذكو
  ".رئیس الجامعة بتقریر اللجنة غدا

  
المسؤولین عن عملیة صرف السلفة من الھیئة "وكان رئیس الجامعة أكد في تصریحات سابقة أن 

ة التنفیذیة السابقة التحاد الطلبة، ھم أمام خیارین، إما تزوید لجنة التحقیق بفواتیر أصلیة وأصولی
  ".لعملیة صرف السلفة، أو إعادة مبلغ السلفة إلى الجامعة، أو تحویل التجاوزات إلى القضاء

  
  

شبھة بتجاوزات مالیة في "وكانت وثیقة أرسلت من مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة كشفت عن 
  ".ألف دینار للفصل الدراسي الثاني ٣٥موازنة المجلس السابق، بقیمة 

  
رفضھم القاطع الستثمار مؤسسة "طلبة الجامعة  وأكد عدد من أعضاء الھیئة التنفیذیة في اتحاد

  ".االتحاد لتحقیق أھداف ومآرب شخصیة وحزبیة ضیقة
  

یتبرؤون من السلفة المالیة التي "وبین األعضاء في كتاب تم توجیھھ إلى رئیس الجامعة بأنھم 
یطلعوا  لم"، مؤكدین أنھم "وسحبھا رئیس االتحاد ٢٠١٧/ ٣/ ٢ألف دینار بتاریخ  ٣٥صرفت بواقع 

على آلیات صرفھا، ولم یقوموا بالتوقیع على أي محاضر رسمیة تخص اجتماعات الھیئة التنفیذیة، 
  .، ولم یتخذ أي قرار في ھذا االجتماع٢٠١٦/ ١٠/ ٦باستثناء اجتماع واحد فقط بتاریخ 

  
قة، وطلب یطعنون بصحة المحاضر التي رفعت لعمادة شؤون الطلبة لتسویة السلفة الساب"وقالوا إنھم 

السلفة الجدیدة التي صرفت دون أدنى علم منا، وبتكتم واضح من قبل المعنیین باالتحاد، حیث لم یقم 
دینار، فكیف تم صرف  ٩٠٠االتحاد بأي نشاط ذي تكلفة مالیة تذكر، وبذمم مالیة سابقة ال تتجاوز 

  ".ألف دینار في ھذا الوقت القیاسي ٣٥
  

ألف دینار إلى إدارة الجامعة، ومحاسبة  ٣٥المالیة المسحوبة بواقع  بإعادة السلفة"وطالب الموقعون 
كل من تبین تورطھ بشبھات مالیة، ووضع صفحة اتحاد الطلبة تحت تصرف الھیئة التنفیذیة، وإبراء 

  ".الذمم المالیة للموقعین وتحمیلھا لمن قام بسحب المبلغ وصرفھ

  ٣/٦/٢٠١٧                                           سبتال                                                              ٣ :صالغد 
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  ةكوادر كفؤة غیر مستقر: مدرسون عراقیون في جامعات األردن

  
، ١٩٩١فتحت الجامعات األردنیة أبوابھا أمام الموجة األولى من لجوء األكادیمیین العراقیین العام 

ً شامال علیھ، عندما اعتدت الوالیات  المتحدة األمیركیة ودول أخرى على العراق وفرضت حصارا
  .، إثر احتالل العراق٢٠٠٣تبعتھ موجة ھجرة أكادیمیة ثانیة مطلع العام 

كانت المؤسسات األكادیمیة العراقیة أمام مرمى نیران حرب مستعرة، دّمرت العدید منھا، واستھدف 
خیارا للجوء عدد كبیر من األساتذة العراقیین، ممن ساھم  الكثیر من أساتذتھا، بینما شكل األردن

" الخاصة"بعضھم بتأسیس كلیات بجامعات خاصة، ورفدھا بخبرات متنوعة؛ حیث احتضنت ھذه 
  . لوحدھا المئات منھم

الصراعات السیاسیة والطائفیة، كان لھا أثر كبیر بازدیاد أعداد األكادیمیین العراقیین في الجامعات 
األمر الذي أجبر الباقین للھجرة واختیار "، حیث تعرض العدید منھم إلى القتل والتھدید، األردنیة

، وفق أستاذ اإلعالم الرقمي "طریق الھروب لشتى أنحاء العالم، كانت االردن أقرب خیاراتھم
  .   والفنون الصحفیة بكلیة اإلعالم بالجامعة العراقیة، فاضل البدراني

  أین یتمركز العراقیون؟ 
ً بتخصصات العلوم الصرفة، من  تعتمد الجامعات الخاصة على نسبة من المؤھالت العراقیة، تحدیدا
الطب وطب األسنان والعلوم والھندسة، وكذلك في الدراسات اإلنسانیة بعلوم االتصال واإلعالم 

  .  والترجمة والتاریخ القدیم، وفق البدراني
لجوء إلى األردن ودول أخرى؛ وبدت الجامعات االردنیة بدأت ھجرة األكادیمیین العراقیین تتسع بال

  .  مؤھلة الستقبالھم أمام ازدیاد مطرد بأعداد الطلبة األردنیین والعرب فیھا
یفضل األساتذة العراقیون األردن بسبب استقراره مقارنة بدول عربیة أخرى، ولطبیعة العالقة 

ھتمام الحكومة األردنیة وتفھمھا للواقع االجتماعیة بین الشعبین العراقي واألردني، وأیضا ال
  . العراقي، كما یقول البدراني

استقبلت جامعات األردن األساتذة العراقیین منذ التسعینیات في تخصصات اإلدارة واألعمال 
كانت حاجة السوق آنذاك تتطلب مزیدا من "والھندسة، وكان تمركزھم آنذاك في جامعات خاصة، 

بھذه التخصصات، توفرت لدى عراقیین تخصصات غیر متوفرة بالسوق  األساتذة الذین یتمتعون
 ً ، یقول مدیر مدیریة "األردني، لكننا لم نعتمد علیھم بالكامل حیث كان ھناك المصریون أیضا

  .مؤسسات التعلیم العالي، تیسیر عفیشات
  ! ندرة تخصص تنعكس على الراتب

كانت قد قدمت عرضا على األساتذة بزیادة في  في الجامعة التي یدّرس بھا األستاذ ماجد الغربي،
األجر مقابل اإلشراف على رسائل تخرج الطلبة، لكن بعد نفاذ القرار بفترة حجبت الجامعة ھذا 

  . األجر عن المشرفین العراقیین وأبقتھ على األردنیین
عملھم سلبا، فیما یقول الغربي أنھ وزمالءه العراقیین لم یراجعوا إدارة الكلیة بذلك، خوفا من تأثر 

  ". النصاب القانوني لكل أستاذ"یذكر أن ثمة حججا كانت تدور حول 
فخریج أمیركا "یعتقد الغربي أن التفرقة بین األساتذة تتجاوز الجنسیة، وتحاكي جنسیة شھادة األستاذ، 

  ". أو أوروبا أجره یكون أعلى ومكانتھ تكون أفضل في الجامعة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٤/٦/٢٠١٧األحد                                                                                                       ٩ :صالغد 
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سوق العمل، عرض "العالي عفیشات یشدد، في لقائنا معھ، على أن  لكن المسؤول بوزارة التعلیم
وطلب، الدرجة العلمیة واالختصاص یحددان األجر؛ الدرجة األكادیمیة تكون األساس عند تقدیر 

  ". الراتب، ال شيء غیر ذلك
لى ھناك نظام رواتب وعالوات لكل الجامعات الحكومیة والخاصة، ویترك لكل جامعة التقدیر بناًء ع

لدى الوزارة نظام واضح تطبقھ الجامعات كل على حدة، أحیانا األستاذ "الكفاءات، یقول عفیشات 
  ".  غیر األردني یأخذ بدل سكن، یمكن اعتبار ذلك ضعف ما یتقاضاه األردني

الجامعات األردنیة حكومیة وخاصة تتبع ھیكال أكادیمیا مضبوطا ومنسقا مع الوزارة، حیث ال یوجد "
لیس لھا عالقة بتقدیر أجور األساتذة، "، یقول عفیشات، ویؤكد أن الجنسیة "ناء على الجنسیةتمییز ب

  ".فاألساس السلم األكادیمي، وندرة التخصص غیر ذلك ھو محض إدعاءات غیر مبنیة على حقائق
دینار وآخر تخصصھ نادر ) ١٢٠٠(ھناك عمل ندرة في التخصصات، قد یوظف أستاذ بـ"
، "ندرة التخصص یضاف إلى الراتب وتحدده كل جامعة حسب ما تراه مناسبا لھا دینار،) ١٨٠٠(بـ

  . یضیف عفیشات
، كما یعرفھا الدكتور إیاد الفتاح النسور، ھي نسبة من الراتب األساسي تتراوح ما "ندرة التخصص"

 في  )٪ ٢٠٠(في تخصصات األعمال، وحتى تصل إلى   )٪٥٠(في العلوم الشرعیة و   )٪ ٣٠(بین 
َِسب ضئیلة واالعتماد على الراتب "بعض التخصصات الطبیة الدقیقة،  ال یوجد في األردن إال بن

األساسي الذي ھو نفسھ إجمالي الراتب، لكن بدول الخلیج ونظًرا النخفاض تنافسیة السوق وبھدف 
" عمیدعالوة ال"المحافظة على األساتذة الموجودین فیھا یتم تعویضھ بمصطلح الندرة وتسمى ایضا 

  ".یمنحھا لألستاذ الذي یریدونھ لكفاءتھ
  الحرب ضاعفت ھجرة العقول 

تصف . ٢٠١٠العراق إلى األردن العام ) اسم مستعار(غادرت األستاذة الجامعیة حیاة الكرخي 
مضایقات أمنیة، ممارسات ال علمیة داخل بعض "ھجرتھا باالضطراریة نظرا لما تعرضت لھ من 

عراقیة، فغیاب النزاھة عن التدرج األكادیمي في المناصب، دفعني جدیا المؤسسات األكادیمیة ال
  ". للھجرة

عمل الكرخي بإحدى الجامعات الخاصة، یبدأ السبت وینتھي األربعاء، ویعتمد على المنھج والجدول 
كان جیدا  ببدایة عملي لكنھ اآلن "، وتقول "مقبوال"وتعتبر راتبھا الشھري . المحدد من الكلیة

كما تبدي قلقا من غیاب ". وف االقتصادیة بات الراتب غیر منسجم وارتفاع مناحي الحیاةوللظر
  . التأمین الصحي

في الخاصة ) ٢٧٢(أستاذا وأستاذة عراقیین؛ منھم ) ٤٤٠(جامعة حكومیة وخاصة ) ٢٧(تحتضن 
  .في الحكومیة، في آخر أرقام حصلنا علیھا من مدیریة مؤسسات التعلیم العالي) ١٦٦(و
  واتب وفق السلم األكادیمير

یؤكد نائب الرئیس للشؤون اإلداریة والمالیة بجامعة البلقاء التطبیقیة، محمد الحیاصات، أن األستاذ 
العراقي یُعامل معاملة األردني، حیث أن المرتبة األكادیمیة لھا معیار باألجور بغض النظر عن 

  . جنسیة المدرس
رواتب، یحكمھ نظام الرواتب والعالوات الخاص بھا، وتتنوع  تلتزم جامعة البلقاء التطبیقیة بسلم

  .العقود بین مقیدة وعقود مفتوحة
أستاذا عراقیا، ویؤكد مدیر دائرة شؤون أعضاء الھیئة ) ٤٢(بینما تضم كلیات جامعة فیالدلفیا 

ال تفرقة بین األجور والعالوات بین األساتذة، فالجنسیة ال تحكم مستوى "التدریسیة، منذر عبید، أن 
  ".   الراتب بقدر المرتبة األكادیمیة

ً ولھا حق في تقدیر تتفاوت أجور األساتذة، وفق مرتبتھم األكا" ً وإداریا دیمیة، الجامعات مستقلة مالیا
  . ، یقول عفیشات"الرواتب لألساتذة وفق مرتباتھم األكادیمیة
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، انھ تم قبولھ على أساس الكفاءة العلمیة ٢٠٠٧یقول االستاذ العراقي الغربي الذي قدم لألردن عام 
ناك أساتذة یأخذون اكثر من ھذا األجر ھ"دینار، ) ١٣٠٠(للعمل في جامعة خاصة، بعقد  ٢٠٠٩عام 

  ".وبعضھم یأخذ أقل
فكلھم سواسیة، حصلت على اإلقامة من "ال اشعر أن ھناك تمییزا بین الدكاترة االردنیین وغیرھم "

خالل الجامعة وھو أمر جید أن الجامعة تقوم بھذه الترتیبات، أما بالنسبة للعمل وساعات التدریس 
، یقول "االختصاص وال أرى في ذلك أي نوع من التمییز بیننا فموزعة حسب األھمیة وحسب

  . الغربي
  غیاب العدالة 

قادما لألردن؛ یقول  ٢٠٠٨ھاجر أستاذ القانون الدولي العام نعیم البغدادي من موطنھ العراق العام 
  ".إلى الیوم وأنا في نفس المكان والمنصب ولم أترَق لسبب وآخر"

في الغالب ال تكاد تغطي أغلب "بالمتدني مقارنة مع زمالء لھ، یصف البغدادي أجره الشھري 
األمور، أعمل بأكثر من جامعة حتى أتمكن من إعالة أفراد أسرتي ما بین جامعاتھم ومدارسھم 
واحتیاجاتھم الیومیة، وھناك بعض الجامعات تشترط عدم العمل مع جامعة اخرى وھذا مكتوب من 

  ".و تحجیما للحقوق الشخصیة، أو العملیةضمن العقد، ویعتبر ھذا إجحافا أ
ما تزال ھناك بعض الصعوبات في التوظیف، واخرى في "ویقول االستاذ الجامعي یاسر المنصوري 

الترقیة العلمیة، وایضا في األجر اسوة بغیرنا من الكفاءات المحلیة واألجنبیة، ومع ذلك فإن االردن 
  ".عمل، والتنقلأفضل من غیره بالسماح لنا بالعمل وحریة ال

فھناك "األستاذ خالد مجید یشعر ببعض الغبن عند النظر ألجره، ومن خالل تقسیم ساعات العمل، 
دقیقة، ومع ذلك یأخذون  ٤٥ساعات، ویعطون المادة في  ٣أساتذة محلیون ال تتجاوز ساعات عملھم 

وانین وساعات الدوام لم نحن الذین نلتزم بكافة الق"، ویضیف "راتبا أكبر وترقیات وامتیازات اكبر
  ".نلق ھذا االھتمام؛ وھذا حاصل لیس في الجامعات االردنیة وإنما في كل الجامعات العربیة

اال ان الحقوقي والناشط طارق الصرفندي فیستبعد التمییز بین االكادیمي العراقي واالردني، 
یھ قانون العمل وأنظمة وبمجرد عمل األكادیمي العراقي في جامعة أردنیة فحكما سوف ینطبق عل"

  ". التدریس والترقیة والبحث العلمي وغیرھا: وتعلیمات الجامعة من حیث المسائل األكادیمیة
ھناك حقوق وواجبات یفرضھا العقد وتفرضھا القوانین بین أطراف العقد والكل یلتزم بھا، : "یضیف

سمع في أروقة المحاكم قضایا وإذا كانت ھناك مخالفة أو إجحاف فالمحاكم المختصة موجودة، ولم ن
  ". تخص ھذا الجانب

ورغم دعوات عدیدة من الحكومة العراقیة الكادیمیي العراق المھاجرین إلى االردن وغیره للعودة 
الى وطنھم وجامعاتھ، اال ان استمرار تردي االوضاع االمنیة وغیاب االستقرار في العراق ما یزال 

  .كیحول دون عودة المئات منھم الى ھنا
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ُل في الجامعات األردنیة؟   لماذا یجب تقبُل ما ال یعق

  
  

جزء من العنوان مقتبس من مقالة للكاتب الكبیر حسني فریز وسبب المقالة أن زمیل حاصل على 
شھادة الدكتوراة من احدى الجامعات االردنیة الرسمیة یتم رفض تعیینھ في جامعة أردنیة كبرى 

ى جامعات خریج احد... بسبب ان شھادة الدكتوراة أردنیة واالعجب أن یكون صاحب القرار ھو 
البكالوریوس والماجستیر والدكتوراة وھي دولة : دولة من دول اوروبا الشرقیة ولدرجاتھ الثالث

ھذا التناقض !!!!!!. بالكاد تعترف وزارة التعلیم العالي االردنیة بجامعاتھا او حتى تعادل شھاداتھا
تارة یعرف انھ  یشكل عقدة النقص عند صاحب القرار مما ینعكس على قراراتھ وتصرفاتھ فھو

متواضع االمكانات ولكنھ سعى بالواسطة فاصبح صاحب قرار ال یحتمل المقارنة فیغشى علیھ 
الرفض والعنجھیة الفارغة فیحتار حامل الشھادة االردنیة والذي یحمل شھاداتھ الثالث من الجامعات 

فة من معدل التوجیھي االردنیة وخاصة البكالوریوس الذي یعكس ما یعكس من امكانات المتقدم للوظی
  !الخ، یحتار وھو یعلم أن امكانتھ تفوق امكانات نائب الرئیس المزیف.....الى االلتزام االكادیمي

ھذا یجعلني اتیقن من سبب تراجع الجامعات االردنیة الرسمیة اذ ان االصل في االدارة االكادیمیة 
بل أنني بذلت جھدا كبیرا في تصفح . طیھالمزج بین القدرة االكادیمیة واالداریة ففاقد الشيء ال یع

ُعد من احدى افضل الجامعات االردنیة  ") افضل"اذا جاز تعبیر (مجالس عمداء في جامعة اخرى ت
ألجد العجب العجاب، اذ یتواجد عدد كبیر من االساتذة المشاركین في مجلس العمداء المعین قبل اقل 

رأسھم عدد وفیر من االساتذة المرموقین المشھود  من سنھ وھي جامعة زاخرة بالنجوم العلمیة وعلى
لھم بالكفاءة االداریة والعلمیة وعند السؤال تبین أن معظمھم اصدقاء لرئیس الجامعة واالخرین 

ولكن این دور رئیس واعضاء مجلس االمناء؟ سؤال كبیر للمجلس عن عدم . ورأھم واسطات عدة
قوبة الحد العمداء في البحث العلمي وعقوبة رفض تنسیبات الرئیس خاصة وانني اطلعت على ع

  !!!اخالقیة لمدیر مركز وھكذا دوالیك
والجامعة التي یتواجد فیھا نائب رئیس متناقض مع نفسھ یخشى ذكر شھاداتھ یمثل حالة اخرى غیر 

  !مفھومة أللیة اختیار الرئیس لنوابھ وعمداء كلیاتھ
ي سریع للعمداء ونواب الرئیس قبل ان یستفحل الحالة واالختیار تحتاج وقفة سریعة وعالج جراح

  !المرض ویصُعب عالجھ

  ٣/٦/٢٠١٧                                        سبت  ال                                                             نیوزطلبة 
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  من حملة الماجستیر بحكم النظام ٢٧من حملة الدكتوراة و  ٧انتھاء تعیین :البلقاء التطبیقة 
  
  
  

من حملة  ٧ا كادیمیا  ٣٤قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبیقیة إنھاء خدمات ما یزید على 
  .من حملة الماجستیر بحكم القانون ٢٧اه و الدكتور

  
وقالت الجامعة أن قرار مجلس عمداء الجامعة بتكلیف رئیس الجامعة بإبالغ أعضاء الھیئة التدریسیة 

من نظام أعضاء الھیئة ) ١(بند) ب(فقرة ) ١٨(المنتھیة خدمتھم حكما جاء تنفیذا ألحكام المادة 
؛ وتنفیذا أیضا لقرار مجلس أمناء الجامعة  ٢٠٠٧لعام  التدریسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة

المتضمن أیضا تكلیف األستاذ الدكتور رئیس الجامعة بإجراءات تنفیذ المادة المشار الیھا اعاله والتي 
  :تنص على ما یلي

  
  :تنتھي حكما خدمة عضو الھیئة التدریسیة في أي من الحاالت التالیة' 
  

او استاذ مشارك بموجب احكام ھذا النظام ولم یثبت خالل ثماني  اذا عین برتبة استاذ مساعد• 
  .سنوات من تاریخ تعیینھ

  
وقالت الجامعة ان مجلس عمداء الجامعة وادارتھا ملتزمون بتنفیذ احكام النظام وقرار مجلس األمناء 

رقیتھم لرتبة وذلك لعدد من االساتذة االفاضل لعدم تمكنھم من التثبیت في الخدمة الدائمة بسبب عدم ت
  .اكادیمیة اعلى لعدم تقدمھم بالعدد الكافي من البحوث في الفترة الزمنیة المحددة لذلك

  
وتقدر رئاسة الجامعة الخدمات الجلیلة التي قام بھا االساتذة االفاضل من اعضاء الھیئة التدریسیة 

منھم للعودة للعمل  خالل فترة خدمتھم في الجامعة ؛ فإنھا سوف تقوم بدراسة طلبات كل من یرغب
في الجامعة وبھدف التعاقد معھم وفقا لمنظومة التشریعات المعمول بھا في الجامعة مع بدایة العام 

  .الجامعي وحسب الحاجة

  ٣/٦/٢٠١٧                                        سبت  ال                                                             نیوزطلبة 
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  یشرع في التقییم السنوي لرؤساء الجامعات الرسمیة‘‘ التعلیم العالي‘‘

  
ن الدائمة فیھ برئاسة الدكتور ھشام غرایبة وعضویة شكل مجلس التعلیم العالي لجنة من رؤساء اللجا

الدكاترة عبد الرحیم الحنیطي ومحمد الخالیلة وعاھد الوھادنة وبشیر الزعبي، مھمتھا اقتراح معاییر 
ومؤشرات أداء ونماذج موحدة، لتقییم أداء رؤساء الجامعات الرسمیة، تنفیذا لما جاء في الھدف 

، حول تعزیز الحاكمیة في التعلیم ٢٠٢٥- ٢٠١٦لتنمیة الموارد البشریة الثالث لالستراتیجیة الوطنیة 
  .والتقییم السنوي لرؤساء الجامعات

وأقر المجلس في جلستھ أمس، برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي 
  .اإلطار العام للتقییم

والتاسع من بدایة كل عام، بحث تتضمن وینص االطار على ان یجري التقییم سنویا بین السادس 
خطوات تقییم أداء رؤساء الجامعات الرسمیة؛ تشكیل لجنة من رؤساء اللجان في مجلس التعلیم 

اقتراح : العالي، باإلضافة إلى عضو المجلس مدیر عام ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، ومھمتھا
أن تقدم المطلوب في موعد أقصاه الثالث عشر  معاییر ومؤشرات أداء ونماذج موحدة للتقییم، على

  .الشھر الحالي
ُعقد منتصف الشھر الحالي إلقرار المعاییر  ویعرض تقریر اللجنة على المجلس في جلسة ت
ً للمعاییر  ّف مجالس أمناء الجامعات بإجراء الالزم وفقا والمؤشرات والنماذج الموحدة للتقییم، وتیكل

  .خالل مدة ثالثة أسابیع، وإعادتھا للمجلس والمؤشرات والنماذج الموحدة،
ویُشكل المجلس لجنة من ذوي الخبرة تدرس التقاریر الواردة من مجالس االمناء، وإجراء ما یلزم 

ً للنماذج الموحدة على ان تعرض التقاریر . للتحقق مما ورد فیھا، وتقدیم تقییم لكل رئیس جامعة وفقا
  .حیالھا على المجلس التخاذ القرارات الالزمة

-٢٠١٨الى ذلك؛ وتنفیذا لما جاء في االستراتیجیة الوطنیة وخطة التحفیز االقتصادي لألعوام 
، فقد استمع المجلس لعرض مرئي من الدكتور عماد صالح نائب رئیس الجامعة األردنیة ٢٠٢٢

لمفتوحة ورئیس اللجنة المكلفة، بوضع تصور لمشروع المركز الوطني الستخدام المصادر التعلیمیة ا
  .وتنظیم التعلیم اإللكتروني في الجامعات

واشتمل على وصف أعمال المركز والھیكل التنظیمي المقترح، وضمان تطویر البنیة التحتیة 
االلكترونیة في قطاع التعلیم العالي، واستخدام منصات تساعد على االستخدام المشترك للمحتوى 

  .الوطني واإلقلیمي والدولي: التعلیمي والبحثي المتوافر على المستویات
ً لما ورد في مشروع قانون التعلیم  ویشرع المجلس بإنشاء المركز بعد توافر السند القانوني لھ، وفقا

  . الذي رفع لمجلس الوزراء نھایة العام الماضي ٢٠١٧العالي والبحث العلمي لسنة 
لتوطین المركز في إحداھا كما أجرى المجلس مسابقة بین الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة، 

ً لتوافر بنیتھ التحتیة، ولما ستقدمھ الجامعة من دعم لضمان استمراریة عملھ في ضوء ما ورد في  وفقا
  .تقریر اللجنة
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  والطفل علیان یشارك في الملتقى المغاربي حول القراءة
  

ربحي مصطفى علیان الورقة الرئیسیة في . قدم رئیس جمعیة المكتبات والمعلومات األردنیة، د
ً في م: الجلسة األولى بعنوان سرح مدیریة القراءة والطفل والمكتبات في األردن التي أقیمت أخیرا

  .الثقافة في الجلفة بالمغرب
  

تناولت الورقة وضع القراءة وكتب األطفال في األردن ومكتباتھا من مختلف جوانبھا ضمن الملتقى 
  .التحدیات والحلول: الذي ناقش القراءة والكتاب والطفل المغاربي في بیئة تكنولوجیة متقدمة

  
  ة للملتقى وشارك في كتابة البیان الختامي والتوصیاتعلیان الجلسة العلمیة الثانی.إلى ذلك ترأس د

  ٢/٦/٢٠١٧                                          جمعةال                                                           ٢٤:صالرأي 
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  تخریج طلبة المعھد الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة
  
    

رعى رئیس مجلس األعیان فیصل الفایز الیوم تخریج الفوج الثاني عشر من طلبة الدبلوم العالي 
حادي عشر من طلبة الماجستیر في المعھد الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة للعام والفوج ال
  .بحضور حشد من المسؤولین وأولیاء أمور الطلبة والخریجین ٢٠١٧/ ٢٠١٦الدراسي 

  
 ً وقال الفایز إن الوطن بأمس الحاجة ألبنائھ الشباب الذین یمثلون مستقبل الوطن وعماده داعیا

یكونوا معاول بناء یحافظون على آمن الوطن واستقراره في ظل التحدیات الخریجین إلى أن 
  .االقتصادیة واألمنیة التي فرضتھا علیھ الظروف السائدة في المنطقة

  
وأضاف أن األردن كرس جل اھتمامھ وامكاناتھ للنھوض بالتعلیم في مختلف مراحلھ كونھ یمثل 

 ً إلى أنھ غني بأبنائھ الشباب الذین ھم مصدر قوة  طریق التنمیة رغم فقر موارده الطبیعیة مشیرا
  .الوطن

  
وأشار الفایز إلى ما تحقق من انجاز عبر العقود الماضیة بتخریج العقول الذكیة والقیادات الكفؤة التي 

  .حققت الریادة في كافة المجاالت العلمیة واإلنسانیة
  

كتور كامل العجلوني إن أساتذة المعھد وقال رئیس المعھد الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة الد
ً كبیرة في سبیل رفعة مستوى المنتسبین والدارسین في المعھد حتى یكونوا على مستوى  بذلوا جھودا

  .متقدم من الكفاءة والتمیز
  

ودعا الخریجین إلى أن یجسدوا ما تعلموه على أرض الواقع بكل موضوعیة من أجل خدمة اإلنسان 
  .ى الذي ھو الھدف األسم

  
وفي برنامج  ١٥ووزع راعي الحفل الشھادات على الخریجین الذین بلغ عددھم في برنامج الدبلوم 

  .خریجین ٦الماجستیر 

  ٢/٦/٢٠١٧                                          جمعةال                                            ٣:االنباط ص/٣:صالدیار 
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  بالجامعات) المعلمین(و) الجیش(توجھ لزیادة مقاعد المكرمة الملكیة ألبناء 
  

أن مجلس التعلیم العالي سینسب بزیادة مقاعد المكرمة الملكیة ألبناء القوات المسلحة » الرأي«علمت 
، %)٢٠(بدال من %) ٣٠(واألمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمتقاعدین منھم لتصبح 

  .، خالل خمس سنوات%)٥(بدال من %) ١٠(علمین لتصبح ومقاعد المكرمة الملكیة ألبناء الم
  

سنویا، على أن %) ٢(، بواقع ٢٠١٨-٢٠١٧وتبدأ عملیة الزیادة اعتبارا من العام الجامعي المقبل 
ویأتي توجھ مجلس التعلیم العالي بزیادة النسبة المخصصة للمكرمة . توجھ الزیادة نحو التعلیم التقني

سلحة واالمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمتقاعدین والبناء الملكیة ألبناء القوات الم
المعلمین، تنفیذا لتوصیات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، التي أطلقت ایلول الماضي، 

  .برعایة ملكیة
  

كیة ألبناء من إجمالي عدد المقبولین في الجامعات للمكرمة المل%) ٢٠(وتخصص سنویا ما نسبتھ 
ألبناء المعلمین، وتشرف لجان فنیة متخصصة على تنفیذ ھاتین المكرمتین الملكیتین، %) ٥(الجیش و

  .وفقا ألسس تنافسیة بین كل شریحة من الشرائح المستفیدة
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  إعالن توظیف في البلقاء
  

  مھند مبیضین.د
في األخبار أن رئیس الحكومة أكّد خالل لقائھ مع جاللة الملك لمتابعة سیر العمل في تنفیذ خطة 

حوسبة العدید أنھ سیتم .الحكومة لتطویر القطاع العام والتسریع في إنجاز برنامج الحكومة اإللكترونیة
  .٢٠١٨من الخدمات الحكومیة، بشكل كامل والتخلص من المعامالت الورقیة بحلول األول من آب 

  
ً؛ وذلك لضخامة القطاع  ٢٠٢٠إلى ھنا لو قال الرئیس بحلول العام  ً مقبوال العتبرنا ذلك مدًى زمنیا

العام وصعوبة تعوید الناس، لكن حین نجد مؤسسات مستقلة عن الحكومة وتطالب باالستقاللیة ولدیھا 
تصر على البرمجیات والخبراء لعمل التطبیقات االلكترونیة الالزمة، وحین تعلن عن وظیفة 

ً عن الشھادات والوثائق، حینھا نكتشف كم نحن بعیدون عن الخدمات  الورقیات وتطلب صورا
  .االلكترونیة

  
اإلعالن األخیر لجامعة البلقاء وقد تشابھ كل الجامعات الرسمیة أیضا حین تعلن عن وظائفھا، یبدو 

ً للرمي بكل مقوالت الحوسبة في تقدیم الطلبات وممارسة الخدما ت االلكترونیة، ففي إعالن كافیا
جامعة البلقاء عن سبع وظائف شاغرة مطلوب سبع صور لوثائق الشھادات والدرجات العلمیة 
ودفترالعائلة والبطاقة الشخصیة وغیرھا، وإذا تخیلنا عدد المتقدمین لتخیلنا حجم الورق المھدور 

التوظیف الكترونیا كما نص  ووجود طلب. وحجم العناء الذي سوف یقوم بھ الناس للتقدیم للوظائف
اإلعالن على موقع الجامعة ال یعني الكثیر، ألنھ سیسحب ویقدم ورقیا، وكان األفضل ان یتم التقدیم 

ً على الموقع   .كامال
  

لو كان ھناك تطبیق الكتروني للتقدیم عبره، لكان افضل، وأكثر اریحیة للمواطن، والنظام المحوسب 
شري لتحقیق العدالة، وھكذا تخرج الجامعات من حرج الوساطات یفرز الطلبات وحده دون تدخل ب

واالتھامیة، طبعا سیقولون ھناك من یجب ان یدقق المعلومات ونحن نعمل بنزاھة، ھذا أمر معروف 
وال أحد یشكك بأحد، لكن لو طبقت الحوسبة والتكنولوجیا ألرحنا الناس وكفینا الجامعة ضغط 

ً في الجامعات األمر بأن التقدیم ألي طلب وظیفة الكترونیا، المراجعین ووساطاتھم، ولیكن مح سوما
  .وھذا أمر یجب أن تتدخل بھ وزارة التعلیم العالي وھو مریح للجامعات

  
لألسف الجامعات ال تسعى جادة لذلك، ولیس كلھا في سلة واحدة للحوسبة، واألمر في البلقاء وغیرھا 

ً من الرؤساء، بل ھو من واجب أھ ل الحوسبة والنواب اإلداریین في الجامعات، ولكن لیس خلال
ً من استرتییجة التطویر العام للمؤسسة، فیجب علیھم العمل الجاد لذلك   .تطبیقة یعد جزءا

  
ً منذ بدأت لجنة في الجامعة  ھناك قصة نجاح في الجامعات كانت وھي التقدیم للقبول الموحدة حاسوبیا

ً إلى موقعھا الیوم ك جھة تابعة لوزارة التعلیم العالي، وھي تستقبل طلبات ورقیة األردنیة ووصوال
 ً ً، الیوم ال نرید أي طلب ورقي بل أن ترفع كل الطلبات الكترونیا فالخبراء . كان یتم تفریغھا الكترونیا

مستعدون الیجاد البرمجیات والتطبیقات، لكن ھل نحن مستعدون إلراحة الناس وتقلیل الشقاء والتعب 

  ٤/٦/٢٠١٧               األحد                                                                                       ٤٠ :صالدستور 

 مقاالت
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ات من المراجعین والحاحھم، ھذا باإلضافة إلى التقلیل من عدد الموظفین المتعاملین واراحة المؤسس
  .مع الناس

  
ً الجامعات ھي التي یجب أن تبدأ باالجراءات االلكترونیة كاملة، دون استثناء، وھي تكون  أخیرا

معة البلقاء إدارة وفي جا. تجربة أولیة قبل القطاع العام، وال مجال للـتأخر أكثر مما ھي متأخرة الیوم
. حصیفة وذكیة وقادرة على تحقیق الحوسبة وھو ما یریحھا أكثر كونھا جامعة مترامیة االطراف

  .وعلمي برئیس البلقاء أنھ یتسع صدره للنصیحة والنقد، وھو إذا أراد تحقیق ھدف سعى إلیھ بجد
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  وغیـاب الرؤیــة... البطالــةتفاقـم 
  إبراھیم بدران. د

  
وھي عند الشباب من % .١٨٫٢تزایدت ارقام البطالة سنة بعد سنة حتى وصل معدلھا  بین األردنیین

ألف عاطل  ٣٠٠وھذا یعني أن لدینا حوالي . ولدى اإلناث ضعف ما لدى الذكور% ٤٠إلى  ٣٢
طلون أما العا. ملیون عامل وافد لم تحدد نسبة البطالة بینھم بعد  ١٫٢أردني عن العمل في حین لدینا 

وفي نفس الوقت نقرأ في الصحف أنھ . ألف شاب وشابة ٢٥٠عن العمل من الشباب فیتجاوز عددھم 
ملیون دینار،  ٢٠٢شركة صناعیة وحرفیة برأسمال مقداره  ٢٠١٢تم إغالق  ٢٠١٧منذ بدایة عام 

 یضاف إلى ذلك وجود العمالة السوریة وانخراطھا. مصنع وشركة ١٥٠٠وقبل ذلك توقف  أكثر من 
كل ذلك مقابل . التدریجي الھادئ في سوق العمل ،لیس في مشاریع جددة ،وانما فیما ھوقائم منھا
ً أكبر للتأقلم في جمیع مناطق المملكة  ً ، واستعدادا ویعلل أصحاب . أجور أقل، ومھارة أكثر تنوعا

 -٣لعالم السلع المستوردة من كل بقاع ا-٢ارتفاع كلفة الطاقة -١الشركات اغالق مصانعھم بسبب
المنافسة غیر العادلة مع الدول بموجب اتفاقیات التجارة الحرة التي تم عقدھا من منظور سیاسي فقط 

ً عن الرؤیة االقتصادیة عدم وجود األیدي العاملة األردنیة المدربة بما یكفي لسوق العمل - ٤. بعیدا
ھذا .معات لسوق العمل عدم مواءمة مھارات خریجي الجا -٦صعوبة الحصول على عمالة أجنبیة- ٥.

وتوسع في التعلیم العالي في كل % ٥٣مع العلم أن ھناك بطالة عالیة في خریجي الجامعات تزید عن 
  . التخصصات

ً بعد یوم وتكشف   ً :مجموعة من المتناقضات الغریبة والمؤلمة تتجذر یوما غیاب الرؤیة : أوال
د لإلفادة من تجارب الدول التي اجتازت ھذه الوطنیة المستقرة للموضوع االقتصادي وغیاب اإلستعدا

ً . المشكالت مثل مالیزیا وسنغافورة وغیرھا عدم االكتراث الجاد العملي بموضوع البطالة : وثانیا
ً . وخطورتھ على األمن المجتمعي، واعتباره شیئا عادیا كفیلة بحلھ األیام  غیاب التواصل : وثالثا

حكومة والقطاع الخاص ومنظومة التعلیم على الرغم من والتشارك بین أطراف المعادلة وھم ال
عشرات المؤتمرات والتقاریر والتوصیات التي تؤكد على عبثیة اإلستمرار في سیاسات الجزر 

ً . المتباعدة   االنفصام المتعمق بین دوائر الدولة المختلفة لتتوصل إلى قرارات متوافقة مع : رابعا
المجتمعي من جھة ثانیة ،وأسالیب مواجھة البطالة والمراجعات  متطلبات االقتصاد من جھة ،واألمن

كل ذلك رغم المطالبات الملكیة والشعبیة المتكررة بضرورة .التي ینبغي الدخول فیھا من جھة ثالثة 
  . إصالح الجھاز اإلداري للدولة باتجاه اإلنجاز وخدمة المواطن والوعي بمتطلبات المرحلة

ً . ال یزال من الضروري ففي الجانب السیاسي كان و أن یكون تشغیل العمالة السوریة مرتبطا :أوال
بإنشاء مشاریع انتاجیة جدیدة یشارك فیھا السوریون واألردنیون مناصفة حتى ولوكان ذلك على 

وكان ینبغي أن یتجھ التركیز مع الدول المانحة إلى تكوین مراكز انتاجیة . حساب بعض الخدمات 
ً . شاریع الجدیدة قبل أي شيء آخر متكاملة من خالل الم مراجعة اتفاقیات التجاریة الحرة : ثانیا

سنة حتى یتمكن االنتاج  ١٥أو ١٠والمطالبة من بعض الدول تجمید االتفاقیة اوبعض بنودھا لمدة 
ً .األردني من التقاط األنفاس  ً بحمایة المنتجات المحلیة الشعبیة :ثالثا أن تتضمن االتفاقیات نصوصا

  .ناشئة  أوالتي یعمل فیھا الجئون سوریونأوال
وفي الجانب االقتصادي ال بد أن تدرك الدولة، ودون إضاعة للوقت والجھد أنھ في غیاب تصنیع 
القطاعات االقتصادیة وانشاء المشاریع الجدیدة التي تولد فرص عمل إضافیة ال طریق أبدا لحل 

باب االستیراد على مصراعیھ،  وفي الظروف وستتفاقم سنة بعد سنة في ظل فتح . مشكلة البطالة
الدولیة الراھنة، وھیمنة الشركات الدولیة العابرة للحدود، ومجاورة األردن لعدد من البلدان  التي 

إذ إن كل ذلك ،دون سیاسة وطنیة مناسبة  لن یسمح أبدا . تتوفر فیھا فوائض ضخمة من األموال 
شاریع الصغیرة التي یجري تمویلھا أن تتمكن وتتوسع لالنتاج األردني والمشاریع الوطنیة والم

ً .وتنافس األسعار االغراقیة من كل مكان  السیر في برنامج تصنیع القطاعات االقتصادیة :رابعا
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ووضع ضوابط لالستیراد التاحة الفرصة للصناعات االحاللیة أن تأخذ مكانھا وتكون البدایات في 
ً و األكثر مالئمة لالنتاج المحلي وتبدأ في المناطق األعلى بطالة المشاریع والمنتجات األقل تعقیدا

ً . وخاصة في المحافظات تكلیف فریق عمل متخصص ومشترك لتحدید معالم سوق العمل :خامسا
ً  ١٥األردني ومتطلباتھ من المھارات العامة والتخصصیة والمھنیة في إطار زمني مدتھ  ھذا . عاما

ح لكل أنواع االستیراد من الخدمات إلى المنتجات الزراعیة مع التأكید أن سوق العمل المفتو
والصناعیة إلى العمالة ،كما ھوالسوق األردني، ھوسوق ھالمي غیر مؤھل للتوازن وال المحافظة 

  . على خصائص مستقرة یمكن البناء علیھا
د من االستثمار في وفي الجانب التعلیمي والتدریبي ال بد من اقامة الجسور بین التعلیم واالنتاج وال ب

وھذا . التأھیل التكنولوجي المتقدم، واإلنتھاء من مقولة عدم وجود عمالة أردنیة عالیة التدریب 
 ً إقامة مراكز تأھیل تكنولوجیة متقدمة  بالتعاون والتشارك بین القطاعات المتخصصة : یتطلب سادسا

 یجوز أن تبقى القطاعات المتخصصة وال. وبین التعلیم العالي والتربیة والتعلیم والتدریب المھني
أوالسیاحة أوالشركات الكبرى  ٨أوفي الزراعة وعددھا  ١٦سواء كانت في الصناعة وعددھا 

ولعل الیابان وكوریا نماذج ناجحة  . وغیرھا بعیدة عن المشاركة في وضع البرامج وإنشاء المراكز
ً . ینبغي االستفادة منھا  كة بین كلیات الجامعات وبین نظیراتھا في إنشاء مجالس أعمال مشتر: سابعا

القطاع الخاص، وبمشاركة ھیئة االعتماد، حتى تتمكن ھذه الكلیات من تطویر برامجھا بالشكل الذي 
  .یتطلع الیھ سوق العمل ، ودون عوائق من وزارة التعلیم العالي

ً اقتصادیة واجتم ً فإن استمرار الحالة على ما ھي علیھ یحمل أخطارا اعیة وسیاسیة بل وأمنیة وأخیرا
وال بد من حل ھذه الحزمة من المتناقضات التي مضى علیھا سنوات دون أن تجد الفرصة .خطیرة 

 ً ً ومھارة وأمنا ً، ومجتمع أكثر استقرارا   .لمعالجتھا من أجل مستقبل أكثر ازدھارا
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  مقترح غیر تقلیدي في الترقیات األكادیمیة

  
  محمد الفرجات. د.أ

  
الترقیات األكادیمیة أصبحت تتم بصمت رھیب تخرج طلباتھا من األقسام األكادیمیة لمجلس الكلیة 
فمجلس الترقیة والتعیین، فترسل األبحاث إلى عدد من المحكمین حول العالم، ثم تعود التوصیات 

. لسريتباعا، فتقیم في مجلس الترقیة والتعیین وتعلن النتیجة في مجلس العمداء بعد التصویت ا
وتتحمل العملیة كاملة من ستة إلى ثمانیة أشھر غالبا، وقد تقل وقد تزید عن ذلك في بعض الحاالت 

  .ولبعض الظروف
  

  .ماذا إستفادت الجامعة من كل ذلك وكیف إنعكست العملیة برمتھا على الجامعات؟ بالواقع لیس الكثیر
  

  :لننظر إلى المقترح التالي
  
  .بالترقیة ویحمل درجة الدكتوراة ورتبة مساعد أو مشارك أبحاثھ لقسمھیقدم المدرس الذي یرغب  -١
  
  :یدرس القسم أحقیة الزمیل بالتقدم للترقیة من حیث -٢
  المدة -أ

  اإلنجازات األكادیمیة  -ب
  خدمة المجتمع المحلي -ج
  
قوم یجتمع القسم وفي حالة تحصیل الزمیل الحد األدنى من العالمات حسب النقطة األولى، ی -٣

بتشكل لجنة لتقییم األبحاث المقدمة من زمیلھم تقییما أولیا من عدد ال یقل عن ثمانیة أعضاء من حملة 
  الرتب األكادیمیة األعلى من القسم ومن األقسام األكادیمیة المشابھة أو المكافئة من جامعات أخرى 

  
ال تزید عن ثالثة ساعات یقدم على المتقدم للترقیة عقد حلقة نقاشیة علمیة ال تقل عن ساعتین و -٤

فیھا أبحاثھ أمام القسم واللجنة ورؤساء األقسام والعمید في الكلیة المعنیة بحضور النائب األكادیمي 
  في الجامعة، وثالثة أساتذة من جامعات محلیة غیر جامعة المتقدم للترقیة

  
  تیجة الحلقة النقاشیة٪ أخرى على ن٣٠٪ من العالمة على نتیجة التقییم األولي، و٣٠توضع  -٥
  
وخبرة ال ) دكتوراة(٪ من العالمة آلراء محكمین محلیین یحملون درجات علمیة ٤٠تخصص  -٦

جھات حكومیة، (تقل عن عشرة سنوات من جھات ذات عالقة بطبیعة األبحاث من ناحیة عملیة 
ببحث مساھمة ویسمیھم مجلس الترقیة والتعیین ویقوموا ) مراكز بحثیة، مستشفیات، مصانع، إلخ

األبحاث المقدمة بتقدیم أیة إضافة فعلیة بالتطویر أو اإلبتكار أو التحسین أو زیادة المنافسیة أو 
  .إلخ... الجودة

  
٪ یرقى بحفل یعقد كل نھایة فصل دراسي في ٨٠وفي حال تجاوز مجموع عالمات المتقدم للترقیة 

زید عن ربع ساعة إضافة إلى خططھم البحثیة جامعتھ یقدم فیھ الذین تم ترقیتھم إنجازاتھم بما ال ی
  .المستقبلیة
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العملیة لن تتجاوز األربعة أشھر، وفیھا تنوع وزیادة موثوقیة للجامعات وإستفادة علمیة لألكادیمیین 
وفائدة عملیة للوطن، وتنعكس إیجابا على المناخ التعلیمي في المملكة، وتخلي عن األجنبي الذي 

  .نرسل لھ أبحاثنا لیقیمھا وقد ال نختاره بالشكل الصحیح أحیانا
  

ن ھذا یتم مع األخذ باإلعتبار عوامل الشفافیة ومعاییر إختیار اللجان وغیر ذلك، إضافة جدیر بالذكر أ
  .إلى أحقیة مجلس الترقیة والتعیین بمراقبة العملیة لكي ال یشوبھا أي خلل في أیة مرحلة من مراحلھا



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

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

QF-DMPR-02.01 
21 

  إلغاء حفالت التخرج الجامعي
  

  محمد حسین بریك. د
  

معة جرش والذي أقیم على كتبت اول ھذه السطور بعد ان عدت من حفلة تخریج الطلبة في جا
المسرح الجنوبي لمدینة جرش االثریة في صیف العام الماضي و ھنا لن اتحدث في ھذه العجالة عن 
حفل تخریج طلبة جامعة جرش و التي اتشرف بالعمل فیھا و لكني سأتحدث عن حفالت التخرج في 

  .الجامعات الوطنیة بشكل عام
  

نصف الثاني من القرن الماضي حفالت لتخریج الطلبة في ھذه رافق انشاء الجامعات في االردن في ال
الجامعات و كانت ھذه الحفالت تقام تحت الرعایة الملكیة السامیة و كان الخریجون في تلك الفترة 
یحصلون على فرص عمل بعد التخرج مباشرة نظرا لقلة الخریجین و حاجة سوق العمل و بعد ان 

لملكیة لحفالت التخرج على طلبة الجناح العسكري من جامعة كثرت الجامعات اقتصرت الرعایة ا
  .مؤتة لما لھذا الجناح من اھمیة خاصة كیف ال و نحن في االردن بلد الجیش

  
في السنوات االخیرة لم تقتصر حفالت التخرج على الجامعات فقط بل امتدت الى المدارس و الى 

سلبیة كثیرة، فمن جھة رتبت ھذه الحفالت على مراحل ما قبل المدرسة و رافق ھذا االمتداد مظاھر 
ارباب االسر كلفا مالیة و من جھة اخرى رتبت على االجھزة االمنیة اعباء اضافیة غیر اعتیادیة 
نظرا للممارسات السلبیة لمواكب السیارات التي تخرج بعد حفالت التخرج و لنا ان نتصور ان رجال 

  .مروریة في یوم تخرج طلبة احدى الجامعات الوطنیة السیر قد حرروا اكثر من سبعمایة مخالفة
  

اعتقد انھ اصبح من الضروري ان تعید الجامعات النظر في حفالت التخرج من اجل الغاء الحفالت 
التقلیدیة و العمل على تطویر نموذجا جدیدا، و ھنا ساسمح لنفسي ان اقترح نموذجا جدیدا لحفالت 

یقوم على اجراء حلفة لتخریج الطلبة یقتصر الحضور فیھا على النموذج المقترح . التخرج الجامعي
و اولیاء امورھم على ان تقام ھذه ) ممتاز مثال(الطلبة الحاصلین على معدالت تراكمیة مرتفعة 

في ھذه الحفالت تعرض . الحفالت برعایة رئیس الجامعة و ان یدعى لھا ممثلي القطاع الخاص
صا الكمال دراساتھم العلیا و على البعض االخر فرص عمل في الجامعة على بعض ھوالء الطلبة فر

مرافق الجامعة المختلفة في حین یعمل ممثلي القطاع الخاص على استقطاب ما یخدم مصالحھم من 
ھذه الكفاءات، و ھنا یحق لنا ان نتخیل كم ھي عظمیة الفائدة التي ستعود على الجامعة و على القطاع 

  .طن من خالل ابتعاث و تعیین المتفوقینالخاص و بالتالي على الو
  

النموذج المقترح سیعمل على تحفیز الطلبة و یساھم في رفع مستواھم العلمي و یخفف من االعباء 
  .المالیة على ارباب االسر و یریح منتسبي االجھزة االمنیة

  
حتفال اشكال كثیرة قد یحق للطلبة الخریجین و ذویھم ان یحتفلوا بمناسبة انھاء الدراسة الجامعیة و لال

یكون احدھا ان یذھب المحتفلون الى احدى المطاعم و بذلك ینفقون جزءا من المال على شيء مفید 
بدل ان ینفق على شراء تلك االبواق المعدنیة و التي یستخدمھا الحضور في حفالت التخرج و 

لذي یدور في حفالت المناسبات االجتماعیة المختلفة مما یجعل من الصعب جدا سماع الحدیث ا
التخرج التقلیدیة او في شراء تلك العبوات المعدنیة و التي تطلق ما یشبھ رغوة الصابون و التي كانت 

  .سببا في اندالع الكثیر من المشاكل بین الحضور
  

  ٤/٦/٢٠١٧               األحد                                                                                       ٦:صالرأي 
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  .ان تعید الجامعات النظر في ھذه الحفالت لكن في الفصول القادمة من الممكن ذلكالمستحیل 
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  خلدا - عبدهللا خلیل عبدالفتاح عطیة  -
  
  الشمیساني –علي محمود الخصاونة  -
  
  شارع الجامعة االردنیة –فتحي رشید الحاج یوسف  -
  
  الصویفیة –ولیم بوكر لیونز  -
  
  الصویفیة –كربیت مانوك دكران مانوكیان  -
  
  بیت الفحیص –نجمة شوباش جریس حسان  -
  
  منطقة طارق –خیریة نجم محمد البوریني  -
  
  السلط –ھناء عادل زھران زھران  -
  
  دابوق - عائدة محمد عیسى عبدالعزیز أبومھنا  -
  
  دابوق - نوال محمد درویش عریقات  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
  



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

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

QF-DMPR-02.01 
24 

  
  
  
  
  

یبیع كیلو القطایف بدینارین، رغم أن الحكومة حددت سقفا سعریا لبیعھا في » قطایف مشھور« محل 
  .رمضان بدینار واحد

  
عمالة الوافدة، مزارعون في مناطق  االغوار طالبوا الحكومة بإعادة النظر في سیاسة استقدام ال

بعین » منوھین الى ضرورة عدم النظر الى االختالالت والتشوھات التي اصابت القطاع الزراعي
  .«واحدة 

  
یقیم یومیا مأدبة افطار على مدخل » ابوبندلي«أعرق الحالقین في وسط البلد السبعیني  ادوار بوري 

  .صالونھ في االزقة المواجھة لمطعم ھاشم وقد خصصھا للصائمین وعابري السبیل
  

  .مسجد طلحة بن عبیدة في قریة الخالدیة ال یزال بحاجة الى سجاد ومفارش صالة منذ فترة طویلة
  

ضبطت شرطة محافظة جرش فجر امس السبت شخصا یقوم بتخریب احدى كامیرات مراقبة 
  .ویلھ الى القضاء الیومالسرعة في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش حیث سیتم تح

  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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والوفد المرافق لھ تلقى في زیارتھ األخیرة ) النشامى(أن فریق كرة القدم األردني " زواریب"علمت 
ھزة األمنیة العراقیة إلى تشدید للبصرة العراقیة تھدیدات أمنیة من منظمات إرھابیة، ما دفع األج

فریق النشامى كان التقى نظیره العراقي بمباراة . الحراسة األمنیة للفریق وتحركاتھ خالل الزیارة
ودیة على أرضیة ملعب البصرة الدولي ھي األولى على األراضي العراقیة، منذ رفع االتحاد الدولي 

ه وساھم فیھ رئیس االتحاد األردني لكرة القدم سمو الحظر عنھا، وفقا لقرار أصدر" فیفا"لكرة القدم 
  .األمیر علي بن الحسین

  
  

قبل أیام " الغد"بادر أحد رجال األعمال إلى التعھد بالتبرع بمنزل لعائلة أم سامر، التي نشرت 
وثق لمعاناة " الغد"وكان تقریر . اربقصتھا، حیث تسكن العائلة في بیت بال سقف مع األفاعي والعق

أسرة أم سامر التي تسكن في بیت سقفھ من الطین والقصیب في لواء الغور الشمالي، متحملة درجات 
  .الحرارة المرتفعة، في بیئة تتكاثر فیھا الزواحف من العقارب واألفاعي والعناكب

  
  
  

، أن الدعوات لندوتھا التي تعقدھا مساء غد االثنین بمناسبة "الغد"دولیة أوضحت لـجمعیة الشؤون ال
، ھي دعوات شخصیة ألعضاء الجمعیة ١٩٦٧) یونیو(عاما على حرب حزیران  ٥٠مرور 

 .قبل أیام" الغد"وضیوفھا، ولیست دعوة عامة، كما فھم من خبر كان نشرتھ 

 زواریب الغد
  


