
 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة ــامعــــة األردنــالجـــــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعـــــة األردنيــــة

 

 

 

 

 اإلعالم والعالقات العامة  دائرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8/7/1028:التاريخ                                                      دح  ألا: اليوم   



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة ــامعــــة األردنــالجـــــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

2 

                

 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  
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 تنعى رئيسها األسبق اسحاق الفردحان" األردنية"
 

 

نعى رئيس الجامعة األردنية بالوكالة الدكتور عماد 

صالح بمزيد من الحزن واألسى العالمة األستاذ 

الدكتور اسحاق الفرحان الذي انتقل إلى الرفيق 

 .األعلى اليوم الجمعة

 

الكبير على الصعيدين  واستذكر صالح حضور الفقيد

الوطني واألكاديمي ودوره في نهضة التعليم العالي 

في األردن وإنجازاته وبصماته على مدى تاريخ 

األردن الحديث وإسهاماته البحثية والعلمية والتي 

 .أنارت دروب األجيال

 

رسين العرب إن األردن فقد عالما ومفكرا ومثقفا حمل رسالة العلم ومن أبرز الدا: "وقال صالح

المحدثين الذين اخذوا على أنفسهم االلتزام والرصانة العلمية المشهود لها مكرسا حياته من اجل خدمة 

 ".ورفعة مسيرة العلم والعلماء من خالل عطائه المتميز في التعليم

 

هله ودعا صالح المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه و أن يلهم أ

 .وذويه وتالميذه ومحبيه الصبر والسلوان وحسن العزاء

 

وكانت دائرة اإلعالم والعالقات العامة أجرت حوارا خاصا مع الفقيد قبل شهرين في عددها األخير 

تناول فيه ضرورة تطوير المناهج، وتوجيه التعليم العالي نحو العلوم التطبيقية "  أخبار األردنية"من 

 .والتقنية

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار الجامعة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"

 5/2/3545                                                     حد األ                                                        أخبار األردنية
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 رئيس الوزراء ينعى الوزير األسبق اسحق الفردحان

 

نعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وزير التربية والتعليم ووزير االوقاف األسبق 

 .الدكتور اسحق الفرحان الذي انتقل الى رحمة هللا تعالى أمس الجمعة

 

حان لوطنه في كافة المواقع واستذكر رئيس الوزراء الخدمات التي قدمها المرحوم الفر

 .ة والمواساة لذويه وأسرتهالتي شغلها متقدما بأصدق مشاعر التعزي
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 وبمشاركة محلية وعالمية واسعة" وتعاون.. تواصل.. أنشئ "بعنوان 

 (األردنية)التئام أعمال المؤتمر ال ولي الرابع في النشر اإللكتروني الثالثاء المقبل في 

 
 

 

تلتئم في الجامعة  -فادية العتيبي
األردنية الثالثاء المقبل أعمال المؤتمر 
الدولي الرابع في النشر اإللكتروني 

" وتعاون.. تواصل.. أنشئ "بعنوان 
الذي تنظمه مكتبة الجامعة األردنية 

قليمية وعالمية واسعة بم شاركة محلية وا 
 .من الباحثين وأصحاب االختصاص في مجال علم المكتبات تكنلوجيا المعلومات

   
ويشكل المؤتمر الذي تستمر أعماله ثالثة أيام، منصة تجمع للباحثين والمهنيين، والمطورين 

ني وتأثيره على المؤسسات والناشرين للتواصل وتبادل المعارف والخبرات في مجال النشر اإللكترو 
خبير وباحث ومتخصص في علم المكتبات ( 022)التعليمية، حيث يجتمع تحت مظلته زهاء 

وتكنلوجيا المعلومات من دول مثل األردن ومصر وفلسطين والمملكة العربية السعودية والعراق 
سبانيا، الذين تنوعت مشاركاتهم  ما بين الحضور وتقديم والجزائر وتونس وليبيا، وأمريكا وبلجيكا وا 

 .أوراق بحثية
  

مديرة المكتبة الدكتورة نشروان الطاهات من أهدافه التي تسهم / وتنبع أهمية المؤتمر بحسب رئيسته
في إبراز دور المكتبات في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي في ضوء التغير الهائل والحاصل 

المؤتمر يستهدف في موضوعه مخاطبة المستخدم المسؤول  في تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن
عن إنشاء مصادر المعلومات والبيانات بحيث تظهر الحاجة للعمل على تنظيمها وتخزينها وتناقلها 

عادة استخدامها  .ومشاركتها وا 
 

  أخبار األردنية -ناطق نيوز -االلكترونيالرأي 

 5/2/3545                                                     حد األ                                                       نيوز      طلبة 
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وأكدت الطاهات أن المكتبة تشكل الحاضنة الطبيعية واألساسية لكل أنواع مصادر المعلومات 
لكترونية المكتبية، وهذه المصادر هي بمثابة مستودعات كبيرة من البيانات المنظمة، تمكن اال

الباحثين والمستفيدين من مختلف الفئات من الوصول السهل إليها، ما يسهم في بناء مجتمع المعرفة، 
 .والسعي إلى تطوير بيئات التعليم الجامعي وتحقيق الفاعلية والكفاءة اإلنتاجية

  
لفتت الطاهات إلى أن ما يميز المؤتمر في دورته الرابعة أنه يأتي استمرارية لجهد ملموس تقوم و 

عليه إدارة المكتبة في عقد مؤتمراتها المتخصصة في علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات برعاية من 
بروح الفريق  رئاسة الجامعة، ودعم الشركاء الفاعلين، وتكاثف جهود العاملين في المكتبة والعمل

 .الواحد
   

ويسلط المؤتمر الضوء في موضوعاته التي ستطرح في جلسات أعماله على محاور رئيسية ثالثة  
جاء ليعبر عن مصادر ( أنشئ)،  فمصطلح "وتعاون.. تواصل.. أنشئ " "جاءت عنوانا للمؤتمر 

دارتها، (محو أمية المصادر الرقمية)المعلومات في المكتبة، وثقافة مصادر المعلومات الرقمية   ، وا 
 .وخدمات المكتبة الرقمية بما في ذلك الخدمات عن بعد والمتنقلة والخدمات السحابية

  
والمتعلق بالتكنولوجيا فسيركز على وسائل التواصل االجتماعي والحوسبة ( تواصل) أما مصطلح 

معالجة "، وتكنولوجيا الهاتف النقال للمكتبات واستخدام "الضخمة"السحابية تحليالت البيانات الكبيرة 
 .في تطبيقات المكتبات وتفاعل اإلنسان مع الحاسوب" اللغة الطبيعية

  
إلى التعّلم من خالل وسائل التواصل االجتماعي وتحليل الشبكات ( التعاون)في حين يشير مصطلح 

االجتماعية، والبحث االجتماعي ونظم االسترجاع، والشبكات االجتماعية المتنقلة والويب المتنقل، 
دارة المعرفة للمكتبات، والتعلم المبني على التكنولوجيا والمبني على المشاريع والمبني واال بتكار وا 

إلى المجتمعات والشبكات الذكية،  والمصادر المفتوحة |على االستعالم والتعلم المدمج، باإلضافة 
 .لتطبيقات المكتبات، والتعلم المفتوح

  
يقدمها خبراء متخصصون في علم المكتبات وتكنلوجيا ( 02)وتناقش أوراق العمل البحثية وعددها 

المعلومات  قضايا ذات العالقة باستخدام التكنلوجيا بالمكتبات واتجاهات حديثة في المكتبات كدور 
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المكتبة في االعتماد األكاديمي وضمان الجودة واالستدامة، وتدريب العاملين في المكتبة،  وقضايا 
 .ية وحقوق الملكية الفكرية والجرائم اإللكترونية واختراق الخصوصيةاألمن والقضايا األخالق

  
وقالت الطاهات إن أجندة أعمال المؤتمر لهذا العام حافلة ومتنوعة وتزخر بالفعاليات، يشارك فيه 

حول دور البحث العلمي في تصنيف الجامعات يقدمها : متحدثان رئيسيان لتقديم محاضرتين، األولى
العلمي وضمان الجودة في الجامعة األردنية الدكتور شاهر المومني، والثانية تقدمها  عميد البحث

الدكتورة ليزا هينكلف المتخصصة في علم المعلومات من جامعة ألينوي تتناول فيها الحديث عن 
عادة استخدامها  .البيانات التي ينتجها الباحثون والعمل على تنظيمها وا 

  
عمل وحلقات نقاشية،  باإلضافة إلى المعرض الذي سوف يضم  شركات كما يتضمن المؤتمر ورش 
 .رائدة في النشر اإللكتروني

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 55طلبة أجانب من % 47منهم حصلوا على تقديري ممتاز وجيد جدا و% 74
 جنسية

 
 خريجا من طلبة الفوج الثالث والخمسين 3579تزف للوطن " األردنية"

 

 

 

ليوم أسدلت الجامعة األردنية ا -زكريا الغول 
الستار على عرسها السنوي بتخريج طلبة الفوج 
الثالث والخمسين من طلبة كليات الطب وطب 

 .األسنان والدراسات العليا
 

وبلغ عدد الخريجين للفوج الثالث والخمسين 
 7772طالبا وطالبة، منهم حوالي  3450حوالي 

 5240للدكتوراه،  505على مستوى الدراسات العليا،  5534على مستوى البكالوريوس و 
 .إناث% 86للدبلوم المهني، منهم ما نسبته  070للدبلوم العالي و 53للماجستير، و

 
من % 57وأظهرت اإلحصائيات التي أعدتها وحدة القبول والتسجيل في الجامعة أن ما نسبته 
نهم م% 04الخريجين على مستوى البكالوريوس حصلوا على تقديري ممتاز وجيد جدا، فيما حصل  

 .على تقدير جيد
 

من % 55جنسية عربية وأجنبية بما نسبته  44طالبا وطالبة من  604ووفقا لإلحصائيات تخرج 
 .في الدراسات العليا 035بمرحلة البكالوريوس و 455إجمالي عدد الخريجين، من بينهم 

 
إن الوطن يحتاجكم أكثر : "وقال رئيس الجامعة األردنية بالوكالة الدكتور عماد صالح مخاطبا الطلبة

من اي وقت مضى، فالمرحلة صعبة، والمحيط ملتهب، والتحديات كثيرة، تحتاج إلى عقولكم 
 ".وسواعدكم وقلوبكم

 وكالة رم -أخبار األردنية -3ص الرأي 

 6/2/3545                                                      جمعةال                                               طلبةنيوز - السوسنة 
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قتها المالية، فلم تبخل وأضاف أن الجامعة قدمت أقصى ما تستطيع لطلبتها، ضمن قدراتها وضائ

عليهم ال معرفة وال تعليما وال نشاطات المنهجية، بل كان همها تسليحهم باألداوات التي تمكنهم من 
 .أن يكونوا سفراء لها وانعكاسا لصورتها في المجتمع والعالم

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 تخريج الفوج األول لطلبة الجامعة األردنية
 "األردنية"من ذاكرة 

 

  

وضعت  -محمد المبيضين 
الجامعة األردنية منذ بدايات 
تأسيسها في صدارة اهتمامتها 
، وأولوياتها الطالب الجامعي

باعتباره أهم محركات عمليات 
وأرست  قواعد .  التعلم والتعليم

وتقاليد راسخة في االحتفاء بأبنائها 
ذلك الخريجين وتكريمهم شأنها في 

شأن األمم الحية والجامعات 
 .العريقة

 
أخبار الجامعة "اليوم وبمناسبة احتفاالت جامعتنا األردنية بتخريج الفوج الثالث والخمسين تعيد 

إلى ذاكرة األردنيين خصوصا الجيل الحالي من طلبة الجامعة مراسم االحتفال بتخريج "  األردنية
ة سامية من لدن المغفور له جاللة الملك الحسين بن طالل الفوج األول الذي أقيم برعاية ملكي

 .المعظم
  

يوما عاديا في تاريخ الحياة األردنية، بل كان في تجلياته يوما  5388/ 8/ 03لم يكن يوم األربعاء 
شهد أول احتفاالت الجامعة بتخريج الفوج األول من طلبتها، كان ذلك إيذانا ، وطنيا قوميا بامتياز

جديدة من مراحل العطاء واإلنجاز لهذه الجامعة الفتية أول أبواب الخير للتعليم العالي في  بمرحلة
 .البالد

  

 5/2/3545                                                     حد األ                                                        أخبار األردنية
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يقول سجل تاريخ الجامعة إن االحتفال كان بتخريج كلية واحدة هي كلية اآلداب، وبدأ عند الساعة 
يب اهلل ثراه ـ وأقيم في الخامسة من بعد الظهر برعاية جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل ـ ط

 .مدرج سمير الرفاعي
  

إن الشهادة التي ستستلمونها الىن "ووجه جاللته كلمة سامية في الحفل خاطب فيها الخريجين قائال 
ما هي إال إذن رسمي يفتح أمامكم أبواب العمل ويمهد لكم جوانب المجتمع وأنتم بذلك كأنما تنتقلون 

 ".األكبر، وقد تزودتم له بخير زاد من خلق ومعرفة من الجهاد الصغير إلى الجهاد
  

ولم يخل الخطاب الملكي السامي من التطرق لقضايا قومية؛ إذ أشار جاللته رحمه اهلل إلى قضية 
ن كل دعوة لتفريق الصف وتمزيق "فلسطين وقال  إن القوات المسلحة األردنية هي جيش فلسطين، وا 

خيانة الشمل وازدواجية العمل العسكري هي ضياع للجهد وتفتيت للحشد وهي خيانة لقدسية الرسالة و 
 ".لمعركة المصير

  
رئيس مجلس أمناء الجامعة المرحوم سعيد المفتي ألقى كلمة شكر فيها جاللته على تفضله بشمول 

 . حفل التخريج برعايته السامية واستعرض مراحل تأسيس الجامعة والخطوات التي قطعتها
  

كلمة بارك فيها للخريجين وللوطن كما القى رئيس الجامعة آنذاك الدكتور المرحوم ناصر الدين األسد 
 .وذويهم بهذه المناسبة

  
ذا أدركتم أن العلم كرامة وأن كرامته في التحرر من : "ومن أهم ما جاء في كلمته مخاطبا الخريجين وا 

 ".أغالل التبعية العقلية وفي الثورة على الرق الفكري وفي التأبي على االستهواء واالسقواء
  

إذا أدركتم هذا ـ وأنتم مدركوه إن شاء اهلل ـ فإن من حق أساتذتكم أن يفخروا : "قائالواضاف رحمه اهلل 
 ".بكم ألنهم يقدمون إلى وطنهم عدة المستقبل وأمل الغد

  
وفي االحتفال الكبير الذي حضرته هيئة الوزارة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك 

لته رحمه اهلل على المرحوم األسد بوسام االستقالل من الدرجة األولى، الدبلوماسي في عمان أنعم جال
كما أنعم على الدكتور المرحوم عبد الكريم غرايبة عميد كلية اآلداب بوسام الكوكب األردني من 
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الدرجة الثانية وعلى السيد حسن النابلسي األمين العام للجامعة بوسام االستقالل من الدرجة الثانية 
 .شهادات والجوائز على الخريجينووزع ال

  
والجدير بالذكر أن جاللة الملك الحسين ـ طيب اهلل ثراه ـ قد استهل زيارته للجامعة بقص الشريط 
الحريري إيذانا بافتتاح البوابة الرئيسية للجامعة التي اصبحت  فيما بعد من المعالم الحضارية البارزة 

 .في األردن
  

معة في إقامة احتفاالت التخريج في كل عام تنطلق من إيمانها العميق بأنها إن فلسفة الجا: ونقول
ظهار قيمته في المجتمع إلى جانب رفع معنويات الطالب  أداة فاعلة لرفع شأن التعليم الجامعي وا 
ظهار روح التنافس بين الطلبة الجامعيين على مقاعد الدراسة  الجامعي وتشجيعه على العلم والتعلم وا 

 .يةالجامع
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 صحـو المشاهد وعودة الذكريات: تخريج الجامعة األردنية 
 
 

 الجامعة األردنية : المكان 
 0256صيف : الزمان 
تخريج الفوج الثالث : الحدث 

 .والخمسين 
صرح علم ومنارة : الوصف 

تالقت فيه النفوس الصادقة 
لتخلد بنجاحها أحلى الذكريات 
وأسمى درجات التفوق 
والنجاح، ووداع كوكبة جديدة 

 .من الطلبة 
  

 سناء الصمادي: تقرير
  

 نظرة فخر واعتزاز
  

والفرح، واختتام يوم التخرج، يوم جميل مشرق تبتهج له الجامعة وخريجوها، وموعد لحصد الثمار 
مرحلة امتدت لسنوات كانت حافلة بالجهد والعمل الدؤوب، حيث وقفة الفخر واالعتزاز ، لوحة 

لتزين ( الفوج الثالث والخمسين ) متكاملة تنقلها الجامعة األردنية احتفاء بتخريج فوج طالبي جديد 
 .بها ساحات هذا الوطن

  

 2/2/3545                                                      سبت ال                                                          5ص الرأي 
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إلينا الجامعة بعد سنوات من اإلعداد بجهود كبيرة وتواصل  فهذه الكوكبة المتألقة من الخريجين، تزفها
علمي ومهني على أسـس نوعية في البرامج والخطط الدراسية،  وصواًل لخريجين مسلحين بالعلم 

 .والمعرفة والمهارة والقدرة على التقدم نحو األفضل 
  

 حصاد السنين، وهنيئا لكم
  

مضت،يوم تنتظره القلوب، تسدل فيه الستارة على آخر في يوم ال يشبه األيام، يفوق جمال أيام 
فصول الرواية، أنها رواية تجلت عن الوصف، رواية الجهد والمثابرة والنجاح، فهنيئًا لكم ما صنعت 
أيديكم وطوبى لكم في هذا اليوم المشهود، حق لكم أن تفخروا بوطنكم، وحق عليكم أن تعطوه 

 .كم أن تكونوا سفراء الجامعة فيه بالجد واالجتهاد وتعمروه بالعمل واإلنجازات، وحق علي
  

وبهذه المناسبة تتقدم الجامعة األردنية بالتهنئة والتبريك للخريجين وذويهم وتشاركهم هذه الفرحة، 
 .متمنية للجميع مستقباًل باهرًا مليء بالنجاح وتحقيق األفضل

  
 والعلم صرح ترتقي به األمم.. أنتم أمل المستقبل

  
اإلنجاز الذي يختصر الزمن في لحظة، ال يأتي إال ليؤكد على أمل المستقبل ، إذ إن التخرج عتبة 

 .نحو منعطف أجمل يمد للخريج أفق العلم أكثر، عمال وتدريبا وعطاء 
  

أنتم أمل المستقبل، وما سبق خطوة على الطريق، وآن اآلوان إلثبات الذات : " أيها الخريجون 
د الجميل لهذا البلد، والذي ال يكون إال من خالل استثمار العلم بالوعي واإلخالص وترسيخ الكيان ور 
 .فالعلم صرح عظيم ترقى به األمم ، وتكتب لها تاريخًا مشرقًا بين الحضارات " .  والعمل والمثابرة

  
  

 تظاهرة وطنية، وكفاءات متميزة
  

فاليوم تفخر الجامعة األردنية وهي أحد أهم  في هذا اليوم تتزاحم المشاعر وتتطلع اآلمال وتتجدد، 
مؤسسات الوطن وأدواته الفاعلة في بناء الفرد وصناعته لالنخراط في مسيرة البناء والتقدم، وهو ما 
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حرصت عليه الجامعة منذ إنشائها من خالل استقطاب الكفاءات المتميزة وصواًل لمخرجات تنافس 
 . فهنيئًا لطلبتها وهنيئًا للجامعة هذا الحصاد  بها جامعات العالم، وتحتفل بها كل عام،

  
 ..تـــاج العلـم 

عبر عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة األردنية عن سعادتهم في مشاركة الطلبة احتفاالت 
 .تخرجهم من الجامعة، بعد أن قضوا فيها سنوات بحثا عن غذاء العقل ليواصلوا مسيرتهم في الحياة

  
نه من دواعي سرورنا وفخرنا وعظيم سعادتنا أن نكون جزءا من فرحة الطلبة بتخرجهم من ا" وقالوا 

هذا الصرح العلمي ، متمنين لهم جميعا الطلبة مواصلة مسيرتهم العلمية والعملية بكل نجاح ونحو 
 " . األفضل 

  
راتهم وقدراتهم ، وأكدوا حرصهم على تقديم كل ما من شأنه إعــداد خريجـين متألقين  بعلمهم  ومها

 .وليبقوا أنموذجا بالكفاءة والخبرة بين نظرائهم من الطلبة 
  
  

 ...طالبا وطالبة  3579
  

) طالبا وطالبة، ، منهم (  3450) بلغ عدد خريجي الفوج الثالث والخمسين بالجامعة األردنية 
للدكتوراه ، و  505)  على مستوى الدراسات العليا(  5534) في برنامج البكالوريوس ، و (  7772
 .للدبلوم العالي  53للدبلوم المهني و 070، و( للماجستير  5240

  
 :في يوم تخرجهم، قالوا 

في مثل هذا اليـوم تعجز الكلمات والعبارات عــن وصف شعورنا، في يوم تخرجنا، هذه اللحظات "
 " .التي تمنيناها كثيرًا وعملنا على تحقيقها جاهدين 

 " .لن ينسى، يوم تنتهي فيه من صعود درجات سلم المجد  هذا اليوم"
اليوم نقـف فيه وقفــة وداع لكل ركن من هذه الجامعة، وذاكرتنا تحمل اجمل الذكريات في فنائها "

 ".وقاعاتها وممراتها وساحاتها، وقلوبنا تحمل مشاعر جياشة لها
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كل الشكر والتقدير لهذا الصرح العلمي الشامخ والغالي على قلوب الجميع، سنخرج ونحن " وأيضا 
 " .نحمل أروع الذكريات المزروعة في أعماقنا، شكرًا جامعتنا بحجم عطائك الكبير 

  
مرت السنين دون أن نشعر بها ، تعلمنا الكثير والتقينا بالعديد من الشخصيات، اكتسبنا "وأضافوا 

لخبرة ، وتلقينا المعرفة، ونحن اآلن نقف في نهاية البدايات، بذلنا فيها واعطينا حتى ارتقينا، وكلنا ا
شباع الشغف نحو المزيد من المعرفة   " .فخر بكل لحظة استغلت لتطوير الذات وا 

  
 ها نحن على أبواب التخرج، وحصاد أربع سنوات من الجد واالجتهاد محملة بالذكريات ،" وزادوا 

ستبقى عالقة في قلوبنا ، كافحنا فيها من أجل أنفسنا أوال ولرفعة هذا الصرح العلمي ثانيا  الذي اخذ 
 " . على عاتقه مسؤولية تعليمنا ومنحنا العلم والمعرفة والثقة 

  
 ..الجنود المجهولون 

  
دة بأن كل ما يتوارون خلف ستار الكتمان، الجدية سجيتهم والتفاني في العمل دستورهم، لديهم عقي

يقدمونه من صميم عملهم وعليهم اإلخالص، ليعكسوا صورًا مشرفة عن أنفسهم ومؤسساتهم، وفي 
الجامعة األردنية الكثير منهم، الذين قدموا ومازالوا، ولها الحق أن تفخر بوجودهم فيها؛ لتبقى صرحا 

 .من العلم والمعرفة واإلبداع 
ألردنية كل عام، تخفي جهودا جبارة إلخراجها حيز الوجود ، حفالت التخرج التي تنظمها الجامعة ا 

نجاز"بعنوان  الكوادر "لتكون عرسا وطنيا يزين ساحات الوطن، يقف خلفها جنود مجهولون " فرحة وا 
وهم يستحقون كل االحترام والتقدير على الجهود التي يبذلونها بعيدًا عن أي " العاملة بالجامعة

 .استعراضات 
النظافة، الحدائق، )الطلبة، ودائرة اإلعالم والعالقات العامة، دائرة الخدمات المساندة  عمادة شؤون 

، دائرة األمن الجامعي، مركز تكنولوجيا المعلومات، المطبعة، المطعم، (النقل/االتصاالت، الحركة
 (اللوازم، الصيانة، وحدة القبول والتسجيل

  
وتعلو الفرحه وجهه وكل من حوله من .. ت الدراسةيحصد كل طالب ما جناه خالل سنوا.. بالنجاح

 " .فما أجمل أن تقطف ثمار جهدك وأن تنال ُمبتغاك " األهل واألحبة، فهنيئا لكم ولذويكم فرحتكم، 
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 اليابانية طبيبة أردنية تستلم جائزة البحث العلمي المتميز من جمعية االستعاضة

 
منحت جمعية االستعاضة السنيه اليابانية طالبة الدكتوراة االردنية الدكتورة فرح علي العمري جائزة 

اليابانية " أوكاياما"السنوي االهم للجمعية المنعقد في مدينة  507البحث العلمي المتميز خالل المؤتمر
 .حزيران لهذا العام 57الى  54ن في الفترة ما بي

 
جاءت الجائزة بناء على تنسيب لجان التحكيم المتخصصة استنادا لتقييم اسس جودة و تميز البحث 

و التي استوفتها الدكتورة العمري من خالل بحثها المتميز القائم على ، العلمي المعمول بها في اليابان
نظرا لهذا التفوق الذي جاء في . ه و العوامل المؤثرة بهدراسة النسيج العظمي المحيط بالزرعات السني

قرر رئيس الجمعية ،بحث مشارك من مختلف الجامعات اليابانية لمحليه  554المقدمة على ما يفوق 
 .االستاذ الدكتور تاتسو اتشيكاوا منح الدكتورة العمري جائزة البحث المتميز

 
ها من كلية طب االسنان في الجامعة االردنية عام الدكتورة العمري تخرجت برتبة االولى على دفعت

في قسم االستعاضات و الزرعات السنيه و  4142و التحقت ببرنامج الدكتوراة عام  4147
تعمل حاليا الدكتورة العمري خالل السنة الثالثة لبرنامج . االنسجة الحيوية بجامعة نيقاتا اليابانية

ت السنيه و النسيج العظمي بالتعاون مع مشرف الدكتوراة على عدة ابحاث مختصة بالزرعا
من خالل تواجدها في كلية طب  رسالتها بالجامعة األردنية االستاذ الدكتور أمين سامح خريسات

من الجدير بالذكر ان ابحاث الدكتورة العمري تعد استكماال البحاث . االسنان بجامعة نيقاتا اليابانية
عليها براءة اختراع مسجلة عالميا في مجال الزرعات و  االستاذ الدكتور خريسات و التي نال

 .التركيبات السنيه
 

و تطمح الدكتورة العمري للعودة لالردن بعد انهائها لبرنامج الدكتوراة في اليابان للعمل على دعم 
مسيرة البحث العلمي في مجاالت طب االسنان حتى ينعكس ذلك ايجابا على الجامعات االردنية 

ن خالل نقل المعرفة والتطورات العالمية في كافة مجاالت طب االسنان و التي وخريجيها، م
 .اكتسبتها خالل فترة دراستها في اليابان
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، وتعد من اعرق 5300الجدير بالذكر ان جمعية االستعاضة السنيه اليابانية تأسست في عام 

الجمعيات الطبية اليابانية و تسعى للمساهمة في تحسين الصحة السنية و تقدم البحث العلمي 
 .والتطوير األكاديمي لمختلف الجامعات
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 األفقوصفقات غير بريئة تلوح في ... عدد طلبات الترشيح لرىاسة االردنية  31-55
 

 64اكدت مصادر موثوقة ل طلبة نيوز بان عدد طلبات الترشيح لرئاسة الجامعة األردنية تراوح بين 
 .طلبا وهي اجمالي الطلبات الورقية وااللكترونية 32و
 

ا او ان تتقدم بطلبات واوضحت المصادر بان كثيرا من االسماء التي كان من المتوقع ان يتم ترشيحه
ترشيح حيث انتهت المدة ولم تتلقى اللجنة المكلفة من مجلس االمناء طلبات لعدد من الشخصيات 

 .االكاديمية التي كانت االوساط الجامعية تتداولها 
 

الدكتور رضا الخوالدة والدكتور : وبحسب المصادر فان اهم االسماء التي ستتنافس على الموقع هم 
مي والدكتور عاهد الوهادنة والدكتور سالمة نعيمات والدكتور عبدالكريم القضاة والدكتور احمد التمي

موسى اللوزي والدكتور احمد مجدوبة والدكتور صالح جرار والدكتورة لميس رجب والدكتور فيصل 
 .الرفوع والدكتور امين المشاقبة والدكتور شاهر المومني 

 
التي سيتم التوصية  0معة لن يكون حرا في ترشيح االسماء الواكدت المصادر بان مجلس امناء الجا

بها الى مجلس التعليم العالي حيث ان اشارات تدخالت حكومية اصبحت واضحة وان االمر لن 
مبينة .يخلو من صفقات قد يتبنها جهات او مواقع قرار مهمة قد تدفع بترشيحات بعينها الى الواجهة 

 .له جانب سياسي واجتماعي سياخذه صناع القرار بعين االعتبار  ان موقع رئيس الجامعة األردنية
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 االعالن عن نتائج الفحص اإلجمالي للطب البشري واالسنان

 
أعلن المجلس الطبي أمس الجمعة أسماء األطباء الناجحين بالفحص اإلجمالي للطب البشري لدورة 

وأسماء أطباء االسنان الناجحين بالفحص اإلجمالي لطب األسنان لدورة حزيران  0256( يوليو)تموز 
ولطب %  52ر7وبلغت نسبة النجاح العامة في الفحص االجمالي للطب البشري . 0256( يونيو)

 00، فيما تقدم لطب االسنان 565نجح منهم  554وتقدم في الطب البشري %  50ر5االسنان 
: ويمكن االطالع على اسماء الناجحين على موقع المجلس اإللكتروني على الرابط  55نجح منهم 

www.jmc.gov.jo  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شؤون جامعية ومحلية
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 هل الريادة الجامعية أسطورة أم حقيقة؟

عرضت جامعة عمان العربية الفكارها وبرامجها في التحول من جامعة تقليدية إلى جامعة ريادية، 
س الجامعة االستاذ الدكتور وشارك رئي .ملتقى للجامعات اليوم السبت إلى جانب جامعة هارفارد في

الجامعات ) مجال الريادة، في ملتقى  ماهر سليم على جانب نخبة من الخبراء العرب واالجانب في
للتدريب في االردن بالتعاون مع مركز  ، نظمته أكاديمية هيليني(العربية والعالمية حول ريادة االعمال

وانطلق المشاركون في الملتقى الذي  .الجامعاتبرتغالي، تناول مفاهيم الريادة وكيفية تطبيقها في 
هل الريادة الجامعية أسطورة أم حقيقة؟  كان تفاعليا بين المشاركين، من سؤال استراتيجي مهم هو

الجامعة : في مستويات ثالثة هي–الخبراء بحسب–وماهي مجاالت الريادة الجامعية، التي انحصرت
وضم الملتقى، الذي استمر يومًا  .ومجتمعها مع محيطها ومكانتها، والطاقم العامل فيها، وتفاعلها

جامعة عمان االهلية، وجامعة  واحدًا، باالضافة لممثلي جامعات أردنية كجامعة عمان العربية،
السابق الدكتور عدنان بدران، ونخبة  الطفيلة التقنية، وخبراء في مجال التعليم العالي كرئيس الوزراء

عرضوا لتجرية هارفارد في ريادة  من جامعة هارفارد االميركية الذينأكاديمية سعودية، وخبراء 
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ماهر سليم إن  .في كوبنهاغن ITU االعمال، وخبراء من جامعة

افة المستويات في الريادة والتميز على ك جامعة عمان العربية تعمل وبخطى حثيثة لتحقيق
الجامعة تعمل على تعزيز البحث العلمي  التخصصات ، والبحث العلمي والتعليم والتعلم، مبينًا أن

مباشرة، والمشاريع التي تخدم المجتمع المحلي؛  التقني البحت، وتوجيه الدعم المالي للمشاريع العلمية
والتجارة وغيرها من القطاعات  قطاعات الصناعة بمعنى أن يكون مؤداها لجهة حل المشكالت في

واضاف أن مستقبل المؤسسات التعليمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرتها  .اإلقتصادية والتنموية الحيوية
إلى صنع المعرفة ونقلها، ما يستدعي الحاجة إلى تبني الجامعات مسؤولية  على تجاوز تقديم المعرفة

والباحثين والمبدعين على المبادرة الشخصية والتقّدم األعمال، وحث الطلبة  نشر ثقافة الريادة في
لمشاريع يمكن تنميتها وتطويرها ورعايتها لتبدأ كشركة رائدة تدخل سوق العمل  بأفكار ومقترحات

وتابع انه لتحقيق الدور المعاصر للمؤسسة  .على االستمرار والنمو والمنافسة في السوق وتكون قادرة
والتواصل معه، داعيا إلى وضع برامج مدروسة  اء بوظيفة خدمة المجتمعالتعليمية، ال بد من االرتق

باحتياجاته وتزويده بحاجاته من القوى العاملة المؤهلة  للتواصل مع المجتمع وتقديم خدمات ترتبط
وربط الجامعة بالمؤسسات اإلنتاجية في عالقة متبادلة،  والمدربة والمتناسبة مع التغيرات المهنية،

مشاكل المجتمع المحلي واحتياجاته وتسهم في حّلها، وتقديم  حوث التطبيقية التي تعالجوتعزيز الب
 ومؤسسات القطاع الخاص الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة
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 غياب المتابعة سبب عدم تنفيذ اإلستراتيجيـات الحكوميـة: الطويسي

 
انطلقت يوم الخميس الماضي حلقات النقاش التي يعقدها المجلس االقتصادي واالجتماعي حول 
محاور تقرير حالة البالد الذي انهى اعداده المجلس بالتعاون مع نخبة من الخبراء في مختلف 

عات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، وكانت اولى الجلسات حول محور التعليم القطا
العالي، حيث شارك في الحوار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونخبة من الخبراء واالكاديميين 

 .ورؤساء الجامعات من القطاعين العام والخاص 
يس المجلس، إذ بّين ان الهدف الرئيس من اعداد تقرير وترأس الجلسة الدكتور مصطفى الحمارنة رئ

حالة البالد هو مراجعة وتقييم االستراتيجيات الحكومية في كافة القطاعات ومنها قطاع التعليم 
العالي، وكذلك رصد مدى تطبيق هذه االستراتيجيات ومدى تحقيق االهداف المعلنة لها، مبينا أن 

 .ومحددة ودقيقة التقرير يشكل جردة حساب موضوعية 
وقدم التقرير عرضا وملخصا حول اهم مالمح محور التعليم العالي وابرز التوصيات، وعقب ذلك 
فتح باب النقاش والحوار، إذ اشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي الى 

المؤسسة نفسها أو  ان السبب الرئيس  لعدم تنفيذ االستراتيجيات هو عدم المتابعة سواء من
المؤسسات األخرى واعتبر ان تقرير حالة البالد يشكل نوعا من المتابعة، منوهًا الى جودة وشمولية 
التقرير الذي اعده المجلس، مبينًا ان وزارة التعليم العالي قامت بخطوات ال بأس بها في تنفيذ 

شاريع أنظمة اصالحية في قطاع االستراتيجيات الخاصة بالتعليم العالي، مشيرا الى ان هنالك م
: التعليم العالي أرسلت إلى ديوان التشريع واخرى في طريقها لإلرسال تتعلق بمختلف المجاالت مثل

داراتها وغيرها من  الحوكمة والمساءلة ومزاولة مهنة التدريس، وتنظيم العالقة بين مالك الجامعة وا 
 .األنظمة

بمتابعة وتنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد وبين الطويسي أن هناك وحدة خاصة مكلفة 
البشرية والتي تهدف لضمان توفير تعليم عال منصف وعالي الجودة وبتكاليف مقبولة بحلول العام 

0204. 
في السياق ذاته اكد المشاركون في الجلسة النقاشية ان الحصول على شهادة الدكتوراة ال يعني القدرة 

ب العمل على مراقبة اداء عضو هيئة التدريس والحصول على تغذية راجعة على التدريس وانه يج
نهاء خدمات العضو المقصر وان يكون عضو هيئة التدريس صاحب قرار وقادًرا على  حول ادائه وا 
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كما اكدوا ضرورة التواصل مع العالم واالنفتاح على التجارب الخارجية وان تكون البرامج . القيادة 
ة للسوق المحلي والسوق الخارجي وان يكون هناك اعتماد خارجي للتخصصات والتخصصات مالئم

 .والبرامج
وشدد الحضور على ضرورة ان تكون لدى وزارة التعليم العالي استراتيجية موحدة لكل الجامعات وان 

 .يكون لكل جامعة خطط وأدوات قياس تستند لهذه االستراتيجية
والمهارات والقدرة على القيادة في اختيار أعضاء الهيئات وطالب الحضور بضرورة اعتماد الكفاءة 

 .التدريسية والقيادات في الجامعات بعيدا عن عوامل الجهوية والمناطقية والمحاصصة وغيرها
وفي ختام الجلسة قدم المشاركون جملة من التوصيات التي يرغبون تضمينها في التقرير، كان ابرزها 

وأن يكون االعتماد خارجيا، وجزء من االستراتيجية وطالب  االعتماد وضبط الجودة للبرامج
ما هي محاورها وما هي مؤشرات : المشاركون مخاطبة الجامعات األردنية الحكومية والخاصة حول

األداء ونقاط االلتقاء بين الجامعات، وادراجها في التقرير وكذلك إخضاع الجامعات إلى عملية 
م واهمية ان يكون لمجالس األمناء دور في كيفية تقييم أعضاء هيئة تدريبية تأطيرية في منظومة القي

 .التدريس، مع وضع معايير الختيار أعضاء هيئة التدريس
واشارت التوصيات التي قدمها المشاركون الى إعطاء الجامعات صالحياتها من خالل مجالسها 

وجودة حاليا مع وزارة التعليم وضرورة إيجاد هيئة وطنية حقيقية للبحث العلمي مع دمج الهيئة الم
 .العالي أو العمل على تطويرها

واكدت التوصيات على إعادة برمجة التخصصات لتتماشى مع السوق كالحال في كليات األعمال 
ووجوب أن يشارك رؤساء الجامعات في صناعة التوصيات وتُبنى التوصيات بناء على واقع 

لتطوير اداء عضو هيئة التدريس والتشبيك مع  ايجاد مركز: الجامعات وكان آخر التوصيات 
 .القطاع الخاص لتحسين نوعية التعليم 

وقد صرح االمين العام للمجلس محمد النابلسي انه على مدى االسابيع القليلة المقبلة سيقوم المجلس 
تعقد االقتصادي واالجتماعي بعقد جلسات الحوار لكافة القطاعات الواردة في تقرير حالة البالد إذ 
 .اليوم االحد جلستان االولى  حول محور التنمية االجتماعية واالسرة والطفولة والثانية حول الطاقة 
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 إسحق فرحان أحد رواد التعليم والعمل العام

 
 الغرايبةابراهيم 

 
ودعنا أمس الدكتور إسحق فرحان رحمه اهلل، والذي شغل بكفاءة واقتدار مواقع مهمة في السلك 

ضو مجلس العام، وزير التربية والتعليم، ورئيس الجامعة األردنية، ورئيس الجمعية العلمية الملكية، وع
األعيان، ورئيس جامعة الزرقاء، واألمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي، وهو قبل ذلك ومعه 
وبعده أحد أساتذة الجيل في التربية والعمل العام والدعوة اإلسالمية، كان يمثل بمستوى يقترب من 

جامعية، وبعد أن أكمل الكمال مقولة القوي األمين، فقد كان من المتفوقين في دراسته الثانوية وال
المرحلة األولى من التعليم في الجامعة األميركية في بيروت واصل تعليمه في جامعة كولومبيا في 

، اختار العمل في وزارة التربية والتعليم 5385الواليات المتحدة، وبعد حصوله على الدكتوراه العام 
ال تنسى في كل مؤسسة عمل فيها أو بمكافأة تساوي ربع مكافأة األستاذ الجامعي، وترك بصمات 

قادها، ولم يستفد من المناصب فائدة مالية أو شخصية لنفسه أو عائلته، وظل وأفراد عائلته يعيشون 
 .حياة هي أقرب إلى الطبقة الوسطى

 
لقد تعرفت على المرحوم أبو أحمد وعائلته منذ الثمانينيات، كان مستمعا دمثا، يتحمل اندفاعنا ونزقنا 

ة وسعة صدر مثالية، وبيته وبيوت أفراد عائلته كانت مفتوحة دائما للضيوف والزوار بسماح
واالجتماعات واللقاءات الثقافية والعامة، وكان يحتمل الخالف واإلساءات بخلق عظيم، وعفة لسان، 
ولم يكن يمنعه مقامه وال عمره المتقدم وصحته من المشاركة العامة واالجتماعية في أي مكان في 

لمملكة، في مدنه وقراه، ولم يرّد على إساءات كثيرة تعرض لها رغم أنه كان األقوى والمسيئون ا
. أضعف، بل إنه لم يكن يتردد في المساعدة وتذكر حسنات وفضائل المسيئين أو المختلفين معه
 .لقهوحتى الذين يختلفون معه في سياساته وأفكاره فإنهم يقرون له صراحة أو ضمنا بكفاءته وحسن خ

 

 2/2/3545                                                      سبتال                                                            35ص الغد 

 مقاالت
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يعتقد كثير من المخالفين للدكتور إسحق فرحان أنه مهندس عمليات األسلمة في التعليم وفي الدولة، 
وهي شهادة على كفاءته وقوته رغم االختالف معه، ففي واقع الحال، فإنه حّول المناهج التعليمية 

أسسها حتى بعد والدينية إلى عمليات ومؤسسات منظمة ومنضبطة، وما تزال تعمل ببصماته التي 
خمسين سنة من مغادرته لمناصبه في الدولة، وأخالفه شخصيا في موقفه من تعليم الفلسفة في 
المدارس والجامعات، لكن يجب االعتراف بأنه أسهم في تحويل التعليم وبخاصة في مجال المناهج 

ياسية، وبالطبع والدعوة واإلرشاد إلى عمليات مؤسسية ومنظمة تخضع لمعايير ومواصفات إدارية وق
يجب أن نذكر بخير الوزراء الذين عمل معهم الدكتور إسحق فرحان قبل أن يتولى الوزارة، مثل بشير 

ويجب أن نرد لهؤالء جميعا؛ من ذكرتهم ومن لم أذكرهم فضل . الصباغ وذوقان الهنداوي، رحمهم اهلل
 .النهضة التعليمية في األردن

 
صالح والعمل بكفاءة وأمانة ما تزال ممكنة، وفي اإلحباط إسحق فرحان يؤكد للجيل أن فرص اإل

الذي نعيشه اليوم من النخبة نتذكر هؤالء الذين عاشوا معنا وبيننا وقد عملوا ألجل رفعة بلدهم ليل 
 .نهار، ولم تِعرهم المناصب الرفيعة بل زادتهم تواضعا وقربا من الناس
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 الغياب برسم الحكمة والوقار: الفرحان 
 

 مهند مبيضين. د
بعد حياة ( 0256 -5305)غّيب الموت أمس الجمعة الشيخ التربوي الجليل اسحق احمد الفرحان 

حافلة قضاها في مواقع قيادية وتربوية مع خدمة المجتمع، وكان عنوان الحياة الرئيس التربية 
 .والتعليم

ن انتسب ل ثم تطور دوره فيها فكان مؤسسًا وفاعاًل في  5356لحركة اإلسالمية مبكرا منذ وهو وا 
جماعة اإلخوان المسلمين ومؤسساتها وبرامجها وهو آنذاك شاب المع خريج أفضل الجامعات، لم 
يجد الحقا ضيرا في مشاركة حكومة وصفي التل التي ابتعثت أبرز وجوه اإلخوان ممن شاركوا في 

ين للدراسة في الجامعات، ومنهم همام سعيد واحمد نوفل، ومحمد عويضة، وعبداهلل معسكرات الفدائي
 .عزام، والذين عمل أغلبهم فيما بعد في الجامعة االردنية

، ما جّر 5372وافق هوى الراحل الفرحان رؤية وصفي التل السياسية، فدخل الحكومة معه العام 
البلد بلدنا »ي عرف عنه مقولته الشهيرة عليه غضب المتشددين في جماعته، لكن الرجل الذ

كان يمارس انتماءه فيما يعتقد أنه اصطفاف وطني إلنقاذ األمة من الهاوية، « والحكومة حكومتنا
نما باإليمان بها  .فاألوطان ال تصمد وال تقام فقط بالمنابر، وا 

تربية، ثم يوم صار وزيرا ترك الفرحان أثرا عميقا يوم كان موظفا ومؤسسا لدائرة المناهج في وزارة ال
للتربية والتعليم، وهو أثر ظل وال يزال حتى اليوم محل جدال بين مؤيد ومخالف لتوجهاته، فالبعض 
يرى أنه أثقل المناهج بالفكر اإلسالمي، وآخرون يرون أنه كان محمود السيرة في كونه حمى الوزارة 

عليه في الحياة والممات إال ان الفرحان  من شطط األفكار اليسارية التقدمية، ومهما اختلف الناس
سيظل صاحب السجل األكثر تأثيرا في تاريخ التربية والتعليم، قبل أن تتغرب الوزارة وتدخل مصائر 

 . التحديث واالقتصاد المعرفي والتطوير التربوي الذي ما زال دون تحقيق المطلوب منه كما يجب
ن تولى الراحل حقيبة التربية والتعليم بين عامي دعوى البعض بسيطرة اإلخوان على التعليم حي

. ، تحتاج لتدقيق وفحص، فتدّين الوزارة ليس مرتبطا به وبفترة حمله لحقيبة التربية 5370 -5372
والقضية أعمق وأوسع من أن تقاس بالزمن الذي ارتهن به التعليم في األردن بيد ذوي توجهات 

لكن المتابع . منذ تأسيس الدولة في العشرينيات وحتى اليوم ليبرالية أو محافظة من غير اإلسالميين،
لسيرة الفرحان في التربية ربما يجد أن الرجل كان وزارة متنقلة الخبرات، فقد خدم بها معلما في 

 6/2/3545                                                     جمعة ال                                                    35ص الدستور 
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مدرسة السلط ثم في مع معلمي عمان ثم رئيسا لقسم اعداد المعلمين وتأهيلهم ثم مديرا للمناهج، هذه 
وليه منصب الوزارة، مع شغله بالسياسة والحزبية، جعلته صعب التجاوز في الخبرة التي سبقت ت

 .  تاريخ الوزارة التي كان فيها حاكما أمرًا مهابًا ال تغيب عنه شاردة وال واردة
ُولد إسحق الفرحان في بلدة عين كارم، في منتصف ثالثينيات القرن العشرين، يومها كانت القرية تعد 

كان عليه أن يشهد القدس وهي في النفس األخير مع النكبة والضياع إحدى ضواحي القدس، و 
 .الكبير، ليكون ذلك الحدث تأسيسيًا وفارقًا في حياته

ومن القدس لعمان لم تستغرق المسافة وقتًا طوياًل، فسرعان ما انتقلت األسرة شرقًا، وكان على الفتى 
حق بها ويتخرج منها متفوقًا، ليلقى نصيبه أن يتّم دراسته، وتكون مدرسة السلط ركنه األول، فيلت
، لدراسة الكيمياء، وبعد أن تخرج في 5340مبتعثا أردنيا إلى الجامعة األميركية في بيروت العام 

 . 5347مستوى البكالوريس أتم الماجستير العام 
الخلطة العلمية لسبب او آلخر تقاطع الخط العلمي للفرحان بين الكيمياء واللغة العربية والتربية، وهذه 

العجيبة أمنت له موقعا فاعال في عضوية مجمع اللغة العربية األردني حتى الممات، وربما كانت 
الكيمياء دليال له في الحياة المتوازنة كما معادالت العناصر عن خلطها، فألقت الكيمياء بظاللها 

اسية كان يمكن لها ان على شخصيته التي توصف بطول األناة وتحاشي االندفاع في أي معارك سي
تجعله جزءًا من وقودها في عالقة الحركة اإلسالمية بالدولة، بيد أنها انعكست عليه داخل جسد 
الحركة التي تغيرت كثيرا حين غادر قيادتها الفرحان وبقية العقالء أمثال عبداللطيف عربيات ومحمد 

 ..عبدالرحمن خليفة رحمه اهلل
رحان مبتعثا من الحكومة األردنية إلى جامعة كولومبيا فدرس ماجستير في أوائل الستينيات أرِسل الف

وعاد بعدها ليرتقي في عدة  5385اللغة العربية، ومن ثم تخصص في دكتوراه التربية في العام 
 .مواقع تربوية داخل وزارة التربية والتعليم

ا إن وصل الجامعة األميركية قبل هذا انتسب للحركة اإلسالمية وهو على مقاعد الدراسة الثانوية، وم
حتى تفتحت عيناه على الفكر القومي، الذي كانت تعج به بيروت آنذاك، تلك االجواء أثرت فيه 
فكريا، ولعلها زادت من إصراره على الفكر الذي يحمله وهو فكر حركة اإلخوان المسلمين الذي يرى 

خوان في األردن جزءا من المشاركين الخالص بالحل اإلسالمي في مقابل أفكار اليسار الذي كان اإل
 .في إقصائه وتهميشه، في وقت كان اإلخوان يرون أنفسهم والحكم مطلوبان للمعسكر التقدمي

كان سنة أزمة أردنية داخلية، ولما جاء وصفي التل رئيسا للحكومة كان عليه أن يجد  5372العام 
يما بعد أن تحرير القدس يمر عبر من كانوا يرون ف»شريكا يوافق سياسته في الحد من أفكار 

إسحق الفرحان وزير تربية وتعليم وأوقاف وشؤون ومقدسات إسالمية في حكومته .، فاختار د«عمان
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واحتفظ الفرحان بالحقيبتين في حكومتي (.06/55/5375 -06/52/5372)الخامسة خالل الفترة 
وآنذاك أشرف على ما يبدو ( 05/6/5370 - 5375/ 05/55األولى إبان الفترة « احمد اللوزي»

 .على صياغة مناهج التعليم
عاد الفرحان وزيرا لألوقاف ( 00/55/5375 - 08/4/5370)في حكومة زيد الرفاعي األولى 

 5374والشؤون والمقدسات اإلسالمية، وبعد أن خرج من الحكومة، ما لبث أن غدا منتصف العام 
لكنه لم يمض فيها وقتا . رئيسا للجمعية العلمية الملكية التي كان قد مّر على تأسيسها خمسة أعوام

عبدالسالم المجالي من رئاسة الجامعة األردنية وحل الفرحان .ويال، ففي نهاية ذلك العام أقيل دط
محله، لتدخل الجامعة معه زمنا جديدا من الصعب تجاوزه فيه حيث كانت الجامعة مرجال للفكر 

 .والسياسة
وهو في ذاكرة  ،«حمل الرجل لواء تعريب التعليم»في األردنية وصف بأنه من أشجع رؤسائها، فقد 

أبناء األردنية يوصف بأنه جريء ورجل كلمة وموقف ويضيف احد معاصريه الدكتور همام غصيب 
كان جريئا في الحق ودفع ثمنا لذلك، وهو يقول بما يفعل، عرفته بمجمع اللغة العربية معرفة وثيقة، »

از بالموضوعية وهو عضو مؤسس يحاول دوما أن يوفق بالمعنى الصحيح بين وجهات النظر ويمت
واالبتعاد عن التطرف، وال أنسى مواقفه دائما وهو ينظر نظرة ثاقبة لألمور ويشجع الناس في بداية 

 . «..حياتهم
أضحى الفرحان عضوا في أول مجلس استشاري أردني، ليضيف في سجل الحياة  5378في العام 
يدًا من نوعه، بين البيروقراطية فهو من حيث التكوين الفكري السياسي يمثل مزيجًا فر . خبرة جديدة

والتكنوقراط، فالرجل عايش تجارب مهمة ومتنوعة في التعليم والوظائف التي تقلدها منذ كان معلما 
فوزيرا، فرئيس جامعة، فمؤسس جمعية وعضوا في المجلس االستشاري ومن ثّم عضوا بمجلس 

 .م وأمينا لحزب5330-5363األعيان 
اسية منذ كان قائدا لطلبة اإلخوان في الجامعة األميركية ببيروت، إلى أن مزج الكثير في تجربته السي

، ومن 5337-5330أصبح أمينا عاما لحزب جبهة العمل اإلسالمي في مرحلة التأسيس بين عامي 
ثّم رئيس مجلس شورى الحزب، وهو مزٌج قام على فهٍم معّين لمكون األردن االجتماعي والثقافي مع 

 .ور اإلعالميزهد كبير في الظه
، وخالل تلك 0227ُعيِّن رئيسا لجامعة الزرقاء الخاصة، وظل فيها حتى العام  5335في العام 

التجربة وضع األسس الصحيحة للجامعة حتى اليوم، وكان رئيسا حقيقيا ليس كما اليوم الرؤساء 
ي األردنية، موظفين عند صاحب الجامعة فهو قامة مهابة وصاحبة قرار، ونقل للزرقاء تجربته ف

ليحّل مشكلة الحزب ويتولى ( الصقور والحمائم)وعاد ليكون خيارًا توافقيًا بين تياري الحركة اإلسالمية 
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اختارته األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية نائبا  0252-52-54وفي . األمانة العامة له
 .أول للرئيس

ا على تأسيس جمعية المركز اإلسالمي، ويعد في عقد الستينيات أشرف الراحل الفرحان شخصي 
الفرحان والدكتور عدنان الجلجولي من مؤسسي المستشفى اإلسالمي، الذي عّد آنئذ أهم صرح طبي 

 . غير حكومي
دارة ما سمي   - 5372بين العامين « بقواعد الشيوخ»وهو الذي أشرف على تأسيس وقيادة وا 

ومن الغريب أن . ين من اإلخوان في العمل الفدائي، التي شارك من خاللها مئات المتطوع5378
 .هذه المعسكرات واجهت معارضة داخلية ممن عرفوا الحقا بصقور الحركة ورفضوا المشاركة فيها

صفته المركزية كقائد تربوي جعلته يتصف باالعتدال، وهي صفة واجهتها قوى التشدد والتطرف التي 
، وأسس «5370يطرت على الجماعة تماما العام وس 5387صبغت الجماعة بلونها بعد العام 
وشارك في تأسيس المعهد العالمي للفكر اإلسالمي العام  5367جمعية الدراسات اإلسالمية العام 

5368. 
بدأ يقود تيار المعتدلين ومعه الدكتور عبداللطيف عربيات  5362بعد عودة الفرحان للجماعة العام 
عظم، وخاض تجربة محترمة في العمل السياسي، وحقق التيار والراحالن أحمد األزايدة ويوسف ال

 .عضو المكتب التنفيذي للجماعة ومن ثم األمين العام للحزب 5332أغلبية وصار الفرحان العام 
، وكان من مؤسسيها معه عبدالرؤوف 5385عندما أسس الفرحان جمعية المركز اإلسالمي العام 

 5365أن فكرة الجمعية ترقيع للجاهلية، وفي العام « خواناإل»الروابدة، رأى التيار المتشدد في 
سيطر المتشددون على الجمعية التي رأوها مشاركة تصالحية مرفوضة مع النظام، وأقصوا الفرحان 

 !من الجمعية
غاب الفرحان إلى دار اآلخرة بعد أكثر من سبعة عقود في العمل السياسي والتربوي والمؤسسي، 

ه كرس صورة الرجل الُمريح التصالحي التوافقي والعقالني، والذي ال يبخل على ممتازًا عن سواه بأن
وطنه بخبرته، الندي الحضور والصامت حين يجب الصمت ويصبح حكمة ووقارًا، والقائل بالحق 

 .فرحمه اهلل. حين يعز نطقه عند اآلخرين
 
 
 
 
 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة ــامعــــة األردنــالجـــــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

31 

 
 

 عشرة آالف خريج واستشراف المستقبل... «األردنية»
 
 

 أمان السائح: كتبت
ء أمس األول حالة من التحدي واستشراف عشرة آالف خريج من الجامعة األردنية أعلنوا مسا 

ان يكون بذات العام مثل هذا العدد » معقول » المستقبل، في وصف أشبه ما يمكن أن يقال إنه 
ومن جامعة واحدة فقط، دون النظر الى خريجي الجامعات األجنبية من األردنيين، وخريجي 

سوق العمل بكثافة، وعشرات االالف  أعداد تتدفق إلى. الجامعات األردنية الرسمية منها والخاصة
تغوص أعماق المرحلة الحاضر والمستقبل، وقصة الخريج ال تزال تروح مكانها بحثا عن فرصة 
عمل باألردن أو ربما خارجه في ظل ظروف تعتري المنطقة وتبعد األردنيين عن العمل فيها أو 

ريجي االردنية وغيرها تفوق اعداد خ. باألساس أصبحت طاردة حتى لمن يعمل هنالك منذ سنوات
التصورات، واالعداد في تزايد بكل الجامعات واألجواء االكاديمية األخرى بأي مكان وشرفة اكاديمية 
حقيقية، األردنية خرجت أعداد العام الحالي موزعين على تخصصات مختلفة ودرجات اكاديمية 

اقات االستيعابية واالعداد غير أعداد ملموسة واضحة وأرقام كبيرة تغيب عن فكرة الط. متعددة
المتوقفة رغم وجود كفاءات وقصص نجاح وتميز فقد بلغ عدد الخريجين للفوج الثالث والخمسين 

على مستوى  5534على مستوى البكالوريوس و  7772طالبا وطالبة، منهم حوالي  3450حوالي 
للدبلوم المهني،  070عالي وللدبلوم ال 53للماجستير، و 5240للدكتوراه،  505الدراسات العليا، 
اناث من العدد اإلجمالي مما يفتح % 72االعداد بنسبة تصل الى . إناث% 86منهم ما نسبته 

الباب مشرعا بالتأكيد على اقبال الطالبات على كل ما يبحث عن العلم والمعرفة والنماء، وهن 
صمة مختلفة في سجل صانعات امجاد نجاح حقيقية، ويحصدن بالطبع نتائج إيجابية ويتركن ب

التعليم العالي والواقع العملي، ويحملن شهاداتهن وثقافتهن الى بيوتهن أيضا ليبثن الوالدهن وللجيل 
وأظهرت اإلحصائيات التي أعدتها وحدة القبول والتسجيل في الجامعة أن ما . القادم مزيدا من التمكن

ى تقديري ممتاز وجيد جدا، فيما من الخريجين على مستوى البكالوريوس حصلوا عل% 57نسبته 
من % 42اذن فالتقديرات الخاصة بالنتائج تصل الى حوالي الـ . منهم على تقدير جيد% 04حصل 

الحاصلين على تقدير الجيد جدا والممتاز، وهم بالفعل أصحاب نجاحات تتحقق لصنع التغيير، لكن 
التي أصدرتها الجامعة تقول إنه ووفقا  األرقام. التقدير وحده ال يكفي فاالعداد تتكدس فوق األخرى

 6/2/3545                                                     جمعة ال                                                     6ص الدستور 
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من إجمالي % 55جنسية عربية وأجنبية بما نسبته  44طالبا وطالبة من  604لإلحصائيات تخرج 
وعندما قال رئيس . في الدراسات العليا 035بمرحلة البكالوريوس و 455عدد الخريجين، من بينهم 

إن الوطن يحتاجكم أكثر من أي »من التخريج الجامعة بالوكالة الدكتور عماد صالح باليوم األخير 
وقت مضى، فالمرحلة صعبة، والمحيط ملتهب، والتحديات كثيرة، تحتاج إلى عقولكم وسواعدكم 

هو حقا وضع اليد على الجراح وحمل الطلبة ليس مسؤولية شهاداتهم فقط بل وضعهم . «وقلوبكم
وبان الحياة والبقاء ألافضل واالقدر واألكثر  أمام مصيرهم وتحدياتهم ومستقبلهم بكل األشكال الممكنة

ولم ينف صالح بان الجامعة قدمت أقصى ما تستطيع لطلبتها، . قدرة على التفوق واختراق الصعاب
ضمن قدراتها وضائقتها المالية، فلم تبخل عليهم ال معرفة وال تعليما وال نشاطات المنهجية، بل كان 

م من أن يكونوا سفراء لها وانعكاسا لصورتها في المجتمع همها تسليحهم باألداوات التي تمكنه
األردنية منحت المجتمع خريجين جددا والجامعات األخرى أيضا قدمت المزيد من الخريجين، . والعالم

وصوت المجتمع والطلبة وأولياء األمور والمسؤولين يدعو إلى تحديد وتقليص لالعداد من أجل 
لتخصصات لتتناسب مع التطور العلمي والعملي للحياة، حاجة السوق وتغيير جذري ببعض ا

ومطلوب رقابة على االعداد وتطبيق الطاقات االستيعابية التي تفرضها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 
العالي، وفرض حالة من الرقابة والتدقيق ليس من اجل شيء، إنما من اجل الوطن ومن اجل السعي 

م التعليم التقني وتصرف النظر عن الجامعات فقط، وان تكون لتطبيق استراتيجية تعزز من مفهو 
أليس حرًيا .. هنالك مجاالت اليجاد فرص عمل لمن يتعب ويحصد نتائج خالل سنوات دراسته

 ..بالحكومة ومؤسسات الدولة أن تجد حاًل؟
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 استطالع رأي الشعب

 
 قضمانيعصام 

الدكتور عمر الرزاز وبعض القضايا الراهنة  في استطالع رأي الشعب األردني حول تشكيل حكومة 
التناقض حاصل تحصيل ،فرأي الشارع  .وطنية وقادة رأي ،وكالهما على نقيض هناك عينتان ،

 80مستجيبي العينة الوطنية و من% 47القادة فهو تحليلي نسبيا، ومن ذلك أن  إنطباعي أما ما يراه
من % 52الرأي بأن األمور في األردن تسير في االتجاه الصحيح وأن  من مستجيبي عينة قادة%

من مستجيبي عينة قادة الرأي يرون بأن األمور تسير في االتجاه % 05لوطنية وا مستجيبي العينة
لم  معنى ذلك أن األمور، ليس هناك فارق كبير بين نسب أخر إستطالع والنسب الجديدة  .الخاطئ

فرصة بقدر قليل  تتغير كثيرا بإستثناء أن هناك حكومة جديدة بعض األراء المستطلعة أرادت منحها
ما تكرسه اإلستطالعات التي دأب مركز الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة األردنية  .من التفاؤل

تأتي دائما في  إجرائها هو أن ، الحكومة وتشكيلتها هي عتبة التقييم بينما أن القضايا الجوهرية على
وضع ال تزال األغلبية تعتبر ال .مرتبة أقل وحتى هذه ينظر اليها بحسب ما ستفعله الحكومة فقط

الخاطئ ألن األسعار مرتفعة وكأن  االقتصادي في مقدمة التحديات وأن األمور تسير باإلتجاه
لمطالب اإلحتجاجات التي خرجت من أجل هذا  المنتظر من الحكومة أن تقرر غدا تخفيضها تلبية

نسبة  ربما ألن اإلستطالع جاء بعد أيام على تشكيل الحكومة الجديدة جاءت النتيجة بتراجع .الهدف
إستطالع آخر  من يرون أن األمور في األردن ال تسير في اإلتجاه الصحيح وهو ما سيحتاج الى

الجمهور بعينتيه الوطنية  بعد أن تتبين إتجاهات الحكومة وقراراتها تجاه القضايا التي صوت عليها
 جية في الجامعة األردنية عقببقي أن االستطالع الذي يقوم به مركز الدراسات االستراتي.وقادة الرأي

فإن نتائجه  يوم أو سنة هو األفضل ألنه الوحيد ، ومع ذلك 522تشكيل حكومة جديدة أو بعد مرور 
حول قانون االنتخابات  تبقى في إطار رصد اإلنطباعات ليس أكثر بدليل أن إستطالع سابق للمركز

القانون بينما أن مخرجاته اليوم  يدونمن قادة الرأي، يؤ % 60وكان جديدا وجد أن أغلبية ساحقة، 
وكما هو الحال إزاء القضايا المختلفة  ..بتغييره وبعد مرور وقت كاف لتقييم األداء تثير السخط وترى

عبروا عن رأيهم لرفض القرارات من خالل  قالوا بأنهم% 55، فاألغلبية الصامتة ال تقول شـيئًا 
اسـتطالعات الرأي تستطلع  .التظاهرات واالعتصامات شاركوا في% 8بالتويتر ، و % 0فيسبوك، و

درجاتها بين العينة الوطنية وبين قادة  غضب المواطن حيال القضايا المطروحة وهي متذبذبة في
 الرأي كما ظهرت في اإلستطالع األخير

 5/2/3545                                                      حد  األ                                                      35ص رأي ال
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 اعالنات
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 عبدون –شهاب الدين عبدالرحمن باشا ماضي  -
 ضاحية الرشيد –زياد علي مصطفى صبري  -
 العبدلي –فكتور لطوف سالمة  -
 ديوان عشيرة الدبابنة –عواد عيسى زواد الدبابنة  -
 مادبا –سامي جريس عبدااهلل الطوال  -
 ديوان آل عرفات –أحمد شفيق أحمد عرفات  -
 نادي الفيحاء –محمد حمدي الحمصي  -

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 ردحمهم هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات
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 للتباحث  رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز يعقد سلسلة لقاءات مع مؤسسات مجتمع مدني
العيان اليوم ا الفايز يبدا اول لقاءاته التي تعقد في مجلس.. في قضايا تخص الشأن العام

 مع القطاع التجاري
 

 مدير عام دائرة الجمارك العامة طالب في تعميم بتطبيق الرسوم الجديدة على بدالت 
 الرسوم الجديدة التي نص عليها قانون.. الخدمات في الرابع عشر من الشهر الحالي

 الجمارك تضاعفت عن السابق حيث اصبحت اثنين باأللف من قيمة البضائع على
 دينار 422دينارا وال يزيد عن  42دة والمبيعة محليا على ان ال يقل هذا البدل عن المستور 

 7دينارا عن كل بيان صادر و 02دينارا عن كل بيان ترانزيت او اعادة تصدير و 42و
 عن كل بيان امتعة خاص بالمسافرين دنانير

 
 عشر من  الخامس هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ستنتقل من مقرها القديم في الشميساني في

" شعار"لتصميم  الهيئة طرحت عطاء.. الشهر الحالي الى مقر جديد في بيادر وادي السير
 .جديد خاص بها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زوايا الصحف 

 5/2/3545                                                     حد  األ                                                      عين الرأي         
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  نشر ولي العهد سمو األمير الحسين بن عبد اهلل الثاني صورة عبر حساباته على وسائل

مع )التواصل االجتماعي تجمعه باألمير هاشم كتب تعليقا عليها باللغتين العربية واإلنجليزية 
 (هاشم قبل أسابيع

 
  ليف مدير عام المؤسسة تك  0257/  8/  07قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ

العامة للضمان االجتماعي بالوكالة محمد عودة احمد ياسين القيام باعمال رئيس صندوق 
 0256/  8/  53استثمار اموال الضمان االجتماعي اعتبارا من تاريخ 

 
  تلتقي اللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة التعديالت على قانون ضريبة الدخل مجلس النقباء

 .اليوم في مجمع النقابات المهنية
 

  أن موضع استثناء « زووم الدستور» أكدت وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكه لـ
وزارة التربية والتعليم المعلمين من نظام الخدمة المدنية ال يزال قيد الدراسة وسيبحث مع 

 الحقا، مبينة أنه سيتم بحث موضوع اعتماد نظام مختلف خاص للمعلمين والمعلمات
 

  شكرت األمم المتحدة الدور األردني في حفظ السالم بعدد من دول العالم من خالل قوات
حفظ السالم، مؤكدة أن األردن يقّدم خدمة وتضحية، حيث يعمل حفظة السالم تحت راية 
األمم المتحدة في بيئات صعبة وخطيرة، ويخاطرون بحياتهم لحماية بعض أشد الناس ضعفا 

من عمليات حفظ السالم التابعة ( 7)دن بأفراد عسكريين وشرطة في في العالم ويساهم األر 
 .لألمم المتحدة

 
  الكلى والمسالك الدكتور جمال كرم مجلس محلي مركز امن مادبا الغربي اختصاصي

الشلول الذي تطوع منذ ستة اعوام الستقبال مرضاه في مبنى عيادات االختصاص بمادبا 
 .كل سبت واجراء عمليات اسبوعيا في مستشفى النديم الحكومي بمادبا

 
 
 

 5/2/3545                                                         حد  األ                                                        صنارة الدستور
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  زار رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير التربية

والتعليم عزمي محافظة مساء أمس بيت عزاء وزير التربية والتعليم األسبق والمفكر والقيادي 
الفرحان، حيث قدموا واجب العزاء لذوي الفقيد الذي انتقل إلى رحمة اهلل  اإلسالمي اسحق

 .تعالى أول من أمس الجمعة
 

  تلتقي اللجنة الحكومية الخاصة بالحوار حول قانون ضريبة الدخل المعدل اليوم بمجلس
بعد سحب الحكومة لمشروع القانون السابق  النقباء المهنيين، للحوار حول القانون المطلوب

ويرأس اللجنة الحكومية للحوار نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، . من مجلس النواب
 .والتقت اللجنة حتى اآلن بفاعليات اقتصادية وتجارية وحزبية للبحث بذات الموضوع

 
 زحين السوريين من المناطق القريبة من الحدود األردنية إلى رغم عودة عشرات آالف النا

منازلهم ومناطقهم منذ الجمعة، بعد توقف العمليات العسكرية واالتفاق الذي جرى، فقد 
واصلت فاعليات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني في إربد حمالتها اإلغاثية للنازحين، وجمع 

 .التبرعات لهذه الغاية
 

  المنسق المقيم لألمم المتحدة منسق الشؤون اإلنسانية في األردن اندرس بيدرسن وممثل
المفوضية السامية لشؤون الالجئين في عمان ستيفانو سيفيري يعقدان صباح اليوم مؤتمرا 

مة صحفيا، للحديث حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالمساعدات اإلنسانية المقد
من منظمات األمم المتحدة للنازحين السوريين من الجنوب السوري جراء األحداث العسكرية 

 .األخيرة
 

  تستضيف نقابة الصحفيين األردنيين مساء اليوم الناشط السويدي المناصر للقضية
درا لمواقفه االنسانية والسياسية المؤيدة الفلسطينية بنجامين الدرا، حيث يكرم مجلس النقابة ال
 .للحق الفلسطيني وضد االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة

 5/2/3545                                                         حد  األ                                                           زواريب الغد

 

 

 


