
 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01/7/1109:التاريخ                                                    رععا األ: اليوم   



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 ــوعالمـــــــــــوضـــ                                  

 

 الصفحة

  الجامعةأخبار 

 5 المركز األول في األداء األكاديمي لكلية التمريض

 3 ةيإعالم ةيبال ترب" ةياألردن"

  شؤون جامعية

هناك بعض األساتذة بالجامعات ال يستحقون الدخول من : المعاني 
 بوابتها

7 

العائدين من »اعتماد نتائج االمتحان التقييـمي بتخصص الطب لـ 
 «دانالسو 

5 

مكافحة الفساد تحفظ ملف تعاقد مع سلسلة : البلقاء التطبيقية
 مطاعم

2 

  مقاالت

 44 جهاد المنسي/ ال تضعوا الرؤوس في الرمال..  ميملف التعل

 45 طالل أبو غزالة/ ارفعوا أيديكم عن التعليم التقليدي 

 42 رارجصالح . د/ انحراف ثقافي

 34 بن طريفمحمد . د/ الجامعات األردنية وجلد الذات

هل هناك فعاًل بعض األساتذة بالجامعات ال يستحقوا الدخول من 
 معتصم الدعيبس. د / باتها؟؟بوا

35 

/ من هم أساتذة الجامعات الذين ال يستحقون الدخول من بواباته؟ا
 نايل العزامعلي . د

36 

 35 وفيات

 32 زوايا الصحف

محتويات التقرير الصحفي 

 اليومي



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 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 

3 

 

 

 المركز األول في األداء األكاديمي لكلية التمريض

 

حصلت كلية التمريض  –هبة الكايد 

في الجامعة األردنية على المركز 

األول على مستوى الجامعة في 

األداء األكاديمي حسب مؤشر 

  .ضمان الجودة في الجامعة

وتتمتع الكلية بسمعة أكاديمية متميزة 

كليات التمريض في األردن والعالم العربي بحصولها عالميًا واقليميًا ومحليًا، حيث كانت من أوائل 

األمريكية، كما حصلت على المركز  ACEN على االعتماد الدولي لبرنامج البكالوريوس من مؤسسة

وللسنة الثانية  0212كأفضل كلية تمريض في العالم حسب تصنيف شنغهاي لعام  022 – 151

 .0212لعام 

التي تمنحها جمعية  0212ة المؤسسة األكاديمية المتميزة لعام واقليميًا حصلت الكلية على جائز 

كليات التمريض العربية في اتحاد الجامعات العربية، إضافة إلى فوز أعضاء الهيئة التدريسية  

، وحصول طلبة برنامج 0212-0212-0212بجوائز التميز في البحث العلمي في األعوام 

-0212راه في التمريض في الوطن العربي لألعوام الدكتوراه على جوائز أفضل أطروحة دكتو 

0212-0212.  
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 أخبار الجامعة
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يمانا منها بالتشاركية نفذت الكلية العديد من األنشطة من خالل اتفاقيات التعاون األكاديمي  وا 

والبحثي مع جامعات عالمية مرموقة وأقامت مشاريع وأنشطة أكاديمية وبحثية مع مؤسسات المجتمع 

  .الميةالمحلي والمؤسسات الع

ومن أحدث االنجازات  قامت الكلية وبالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية بإنشاء عيادة 

لتعزيز صحة الشباب ُتعنى بتقديم التثقيف الصحي والمشورة الصحية لطلبة الجامعة لحثهم على 

 .اتباع األنماط الصحية الصحيحة وتجنب األنماط الصحية الخاطئة

هذا ويقتضي التنويه إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية قاموا بالعديد من أنشطة البحث العلمي بالتعاون 

قليمية وعالمية مرموقة ونشروا نتائج أبحاثهم العلمية  مع أعضاء هيئة تدريس من جامعات محلية وا 

 .المتميزة في المجالت العالمية

ريم القضاه كرم الكلية لقاء كل تلك اإلنجازات وغيرها يشار إلى أن رئيس الجامعة الدكتور عبدالك

خالل الحفل الذي اقامته الجامعة بمناسبة عيد الجلوس الملكي العشرين واألعياد الوطنية بعنوان 

 ."الجامعة االردنية  مسيرة االنجاز والتطوير"
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 بال تربية إعالمية" األردنية"

رئاسة  من مصادر مطلاة أن الجاماة األردنية رفضت قرار" أحداث اليوم"علمت  -شفا  القضاة 

ووفقا للمصادر فإن  . الوزرا  عطرح مادة الترعية اإلعالمية ضمن متطلبات الجاماة اإلجباریة

وأن ال تبریر ھا الجاماة رفضت القرار عحجة وجود وحدة ضمن مادة مھارات االتصال تتحدث عن

   .لذلك اإلعالمية ما أثار حفيظة خبرا  ومخصتصين في الوسط األكادیمي، خاصة  الترعية  منطقيا

 وأجمع الخبرا  على أن حجة الجاماة تاد إسا ة لھا، وتشي عن مدى عدم إدارك وإلمام القائمين على

ومن جھة اخرى یرى خبرا   .األمر وعجزهم عن التفریق عين مھارات االتصال والترعيك اإلعالمية

منصات التواصل  مادة الترعية اإلعالمية ضرورة ملحة خصوصا  في ظل ما تشھدهان إدراج 

 .االجتماعى من كثرة الشائاات وتداول لخطاب الكراهية والتنمر والتضليل

في حين عبر أكادیميون من داخل الجاماة األردنية عن استيائھم من رفضھا السير في تاليمات  

إلعالمي اذ كانت على الدوام السباقة والمبادرة وال تحتاج أن عمحارعة الشائاات والتضليل ا الملك

 .الصواب، والغریب انھا ترفضھ عدال من أن تتبناه توجھ نحو

من الممكن توجيھ المادة عشكل حكيم؛ لتخدم "إن :عميد ماھد اإلعالم األردني عاسم الطویسي قال  

مھارات االتصال "ھ یمكن إعادة هيكلتھا لتصبح ، رغم اختالفھا، إال أنةاإلعالمية لترعيا أهداف

اإلعالمية، وینفذ مع وزارة  الترعيةأن الماھد یدرس " أحداث اليوم"وأضاف لـ."اإلعالمية والترعية

؛ لتدریس الترعية، في مدارس؛ ةثالث محافظات تسمى مشاریع تجریبيفي  التاليم واليونسكو مشروعا  

نفذ سلسلة "وأكد الطویسي أن الماھد تبنى نشر هذا المفھوم والتاریف عھ، و .دالزرقا ، وماان، وإرع

إدماجھا في المناهج المدرسية والجاماات وأن  عأهميةالحكومات المتتالية  من المشاریع وحاول إقناع

ط الشباعی   ة، وقد استجاعت هذه الحكومة، وهو یامل حاليا على تطویر خط تكون جز  من األنشطة

 45/7/3542                                                   رعاا األ                                                        اليومأحداث 
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عاتت ضرورة ال ترف، نتيجة التحوالت التي  ة اإلعالمية الترعي"ولفت إلى أن  ."عالتااون ماھا

وانتشار األخبار الكاذعة والكراهية، وسھولة وصول المواطنين  حدثت في وسائل اإلعالم،

لى أن الاالم وأشار إ ."عنشر هذا المفھوم والتاریف عھ 2014 للمالومات؛ لذلك عدأ الماھد منذ هام

األردن جز  من هذا "و عأكملھ یشھد حالة فوضى في تدفق المالومات، وانتشار هائل لألخبار الكاذعة

 ."األجيال الجدیدة الاالم، وقد شھد في الفترة األخيرة إشاعات وتضليل إعالمي؛ مما یتطلب تحسين

وكشف الطویسي قيامھم  أظھرأن مناهج الترعية والتاليم، والجاماات ال تتوفر فيھا أیة مصطلحات

 .اإلعالمية ة للترعي أحداث اليوم اإلخباري ّ عمسح  

اإلعالمية مدرجة وجاهزة  ةحمد محدوعة أوضح أن مادة الترعيالدكتور أ ةنائب رئيس الجاماة األردني

 .؛ ألن األخيرة جز  من األول"ة اإلعالمي ةمھارات التواصل والترعي"إجباري فترة ضمن مساق  منذ

القرار "وإنما هي جز  ُ منھا، وة ت التواصل غير عايدة عن الترعيراإن مھا" أحداث اليوم"وقال لـ

أن نضع لھا مادة إجباریة، إذ أن قرت مادة  ."من قبل لجان وهي مقرر أساسي من المھارات درس

 ."ساعة فقط في الجاماة 37المواد اإلجباریة كلما "وشدد محدوعة على أنھ من الصاب  ساعات

هذا األمر ال یخالف قرار مجلس "نذ زمن، ووأضاف أنھ كان على تواصل من مادي المادة م

فيما رد   وزیر التاليم الاالي  ."وتواصلنا مع رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز عشأنھ الوزرا ،

للوزارة عخططھا  والبحث الالمي الدكتور وليد المااني أن الجاماات مؤسسات مستقلة وال شأن

عاسم  صل مرارا مع الناطق عاسم الحكومة جمانة غنيماتالتوا" أحداث اليوم"وحاولت  وساعاتھا

التاامل مع  في عالمية انطالقة هادفة للنھوض عقدرات الطلبةمشروع الترعية اإلإن  الحكومة

َ  توعویا  المالومات واألحداث المتداولة في الفضا  اإللكتروني، والتثبت من صحتھا وتبنيھم دورا

 .ا لم تتلق أیة إجاعةعيد   أنھ.في المجتمع ككل
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 يستحقون الدخول من بوابتها هناك بعض األساتذة بالجامعات ال: المعاني 

وقطر اصدرا  قال وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني ان دوله الكويت

الكويت وقطر ال يعترف باي  قرارا لتوجيه طلبتهم في جامعات معينه واضاف انه ال يوجد قرار من

وقال  . طلبتهم للدراسه في عدد من الجامعات جامعة وانما القرار هو اعتماد جامعات معينه لتوجيه

اعتمدت سبع  مجامعة ث 1١خالل اجتماع لجنه التربيه في مجلس النواب ان قطر كانت تعتمد 

مع قرار الكويت واكد انه ال يوجد شيء  جامعات ولم تثار الضجه ولكن هذا العام تزامن التخفيض

الكويتي زار عددمن  وكشف الوزير ان الوفد بعدم االعتراف بالجامعات الخاصه او الرسميه

جامعه اردنيه من  1١وانما اتخذ القرار غيابي وقال لدينا  جامعه لم يزرها00الجامعات في حين ان 

واكد لقد تخرج من جامعاتنا حوالي مليون خريج وكشف ان عدد  جامعه عربيه122ضمن افضل 

 يره وتأتي في المرتبهالف طالب من دول كث ١2والعرب الذين يدرسون في جامعاتنا  الطلبه االجانب

مشيرا الى ان عدد  ثم السوريين والعراقيين ثم الكويتيين وبعدهم القطريين ١2االولى فلسطين وعرب 

وقال المعاني ان هناك اساتذه في جامعاتنا  االف طالب ١االف طالب والقطريين  ١الطلبه الكويتيين 

اهميه تحسين المخرج الجامعي وتحدث الجامعات واكد المعاني  ال يستحقون ان يدخلوا من بوابات

واكد اهميه تعديل قانوني التعليم العالي والجامعات من اجل  . في الجامعات الوزير عن المشاكل

وتمنى الوزير ان يكون . بدأت في وزاره التعليم من اجل تطوير الجامعات  تصحيح المسار الذي

 .العالي في االردن مجاني لالردنيين التعليم
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 «العائدين من السودان»اعتماد نتائج االمتحان التقييـمي بتخصص الطب لـ 

قرر مجلس التعليم العالي اعتماد نتائج االمتحان التقييمي للطلبة االردنيين  -امان السائح -عمان

والسادسة في تخصص الطب  العائدين من الجامعات السودانية لمستويات السنوات الرابعة والخامسة

البشري لدرجة البكالوريوس وتوزيع من اجتازوا االمتحان في مستوى السنة الرابعة، في الجامعات 

 .االردنية وحسب خياراتهم في طلباتهم

وطلبت الوزارة من الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول مراجعة دوائر القبول والتسجيل في الجامعات 

ام غد الخميس إلنهاء اجراءات التسجيل فيها، وبخالف ذلك يعتبر ترشيح االردنية حتى نهاية دو 

 .الطالب للقبول الغياً 

اما بالنسبة للطلبة الذين لم يجتازوا االمتحان التقييمي سيتم ترشيحهم للقبول في مستوى السنة الثالثة 

 .في الجامعات الحقاً 
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مكافحة الفساد تحفظ ملف تعاقد مع سلسلة مطاعم: البلقاء التطبيقية  

ة النزاهة ومكافحة الفساد أعلن الناطق اإلعالمي باسم جامعة البلقاء التطبيقية احمد المناصير أن هيئ

قامت بحفظ أوراق ملف سلسلة مطاعم طربوش التركية والتي سبق وأن وقعت مذكرة تفاهم مع مركز 

االستشارات والدراسات والتدريب والتي قامت النائب هدى العتوم بتوجيه األسئلة عبر القنوات الرسمية 

 .التساؤالت عبر وسائل اإلعالم المختلفةمشيرة إلى وجود مخالفات في مذكرة التفاهم وتم نشر هذه 

ومن منطلق النزاهة والشفافية قامت الجامعة بإحالة الملف بالكامل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 

 .إليمانها المطلق بمهنية الهيئة وحرصها على تطبيق منظومة التشريعات

وبعد التحقق والتحقيق من سالمة كافة األوراق واإلجراءات المتخذة من قبل مركز االستشارات 

والدراسات والتدريب في الجامعة قامت الهيئة بحفظ الملف لعدم وجود أي مخالفة أو شبهات في 

هيئة مذكرة التفاهم وآلية تنفيذها ما بين مركز االستشارات وسلسلة مطاعم طربوش التركية وأكدت ال

سالمة كافة اإلجراءات التي اتخذتها الجامعة في مذكرة التفاهم حين عقدها وسالمة كافة اإلجراءات 

  .المتعلقة بإنهاء هذه المذكرة

كما قامت الجامعة بإحالة كافة التساؤالت التي وردت إليها من النائب هدى العتوم ومن غيرها إلى 

حقيق بها لثقتها المطلقة فيها كمؤسسة رقابية صاحبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق والت

 .اختصاص

ومع حفظ هذا الملف الذي تداولته وسائل اإلعالم المختلفة فإن الجامعة تهيب بكافة وسائل اإلعالم 

والجميع بضرورة توخي الدقة بنشر أي معلومة قد تسيء بقصد أو دون قصد إلى المؤسسات الوطنية 

لتطبيقية التي تعرضت لضرر معنوي نتيجة لمثل هذه األعمال؛ في الوقت الذي ومنها جامعة البلقاء ا
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تحقق فيه الجامعة نجاحات في كافة المجاالت المالية واألكاديمية وبناء شبكة عالقات دولية 

 .للنهوض بمخرجاتها األكاديمية والتقنية

افذة ولن تسمح بالتطاول مؤكدين في الوقت نفسه أن الجامعة تعمل وفقا لمنظومة التشريعات الن

 .عليها وتفتح أبوابها لكافة األجهزة الرقابية صاحبة االختصاص

وتعتبر الجامعة ان المحافظة على سمعة مؤسساتنا األكاديمية والحفاظ على سمعة التعليم العالي 

ة مصلحة وطنية عليا، كما تدعو الجامعة أبناء الوطن كافة بضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطني

التي نعتز ونفتخر بها جميعا والتي تم بناؤها وتطويرها بجهود أبناء الوطن المخلصين عبر سنوات 

 .طويلة من العمل واإلنجاز
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 ال تضعوا الرؤوس في الرمال.. ملف التعليم 

 جهاد المنسي 

 استمعت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية قبل يومين للحكومة فيما يتعلق بملف التعليم، وعلى

 ملف التعليم العالي، وخاصة بعد موقف حكومتي الكويت وقطر من بعض جامعاتنا هاألخص من

ان  اية االجتماع بجملة توصيات ورؤى إيجابية يمكنها، وخرجت اللجنة في نهوسحب االعتراف ب

ال  .وأخرى ات التي تحدث بين فترةهم في رفد وتطوير قطاع التعليم بشكل عام، وتمنع التشوهتسا

عالج  م فيهنا مواصلة جلد الذات، وتعظيم السلبيات فقط، فتلك النظرة السوداوية لن تساهأريد 

لطاولة، ا على هالمشكلة، وان كّنا نريد حل كل مشاكل التعليم علينا أن نضع الملف بكل تفاصيل

تلك المشاكل  ا القطاع، ونعمل إليجاد حلول لكل مشكلة منهوأن نقف امام الحقائق التي يشتكي من

نما يشمل  دون خطوط حمراء او مواقف مسبقة، فالتعليم ال يعني فقط التعليم الجامعي العالي فقط، وا 

الملف لبحث شفاف  ذا يجعلنا نطالب بوضع كاملهمن االبتدائي وحتى العالي، و هملف التعليم كل

بالمشكلة وال نضع الرأس في  ادئ وعقالني، وقت ذاك تبدأ المعالجة الحقيقية، آنذاك عندما نعترفه

صحيح ان التعليم لدينا افضل من بعض غيرنا،  .الرمال ال يمكن القول إن التعليم لدينا بخير

ء، بيد ان كل ذاك ال يوجد لدينا مدرسون أكفا هان وصحيح اننا نمتلك جامعات متقدمة، وصحيح

نا تأتي هواألحسن ومعالجة كل االختالالت، ومن  يجعلنا دوما في ورشة عمل للبحث عن األفضل

ولذا فإن معالجة مشاكل التعليم  .موضوعا واحدا فقط وليس همية مناقشة موضوع التعليم برمتهأ

اتنا والتصريحات التي بعدد من جامع العالي بعد عاصفة قرار دولتي قطر والكويت بعدم االعتراف

ذا يتطلب إزالة الغشاوة عن عيون هو أطلقت بعد ذلك، تدفعنا للحديث عن ملف التعليم بشكل عام،

العمق اكثر، ووضع اليد على السلبيات  نا فإننا نطمح أن يقودنا ما جرى للبحث فيهالبعض، ومن 

ج، والحشو في اخرى، هالمنابعض  في ها، ابتداء من التعليم االبتدائي والتلقين الذي نلمسهكل

 مقاالت
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ا هني وغيرهبين علمي وأدبي وتجاري وم ا اآلخر، مرورا بتوزيع الطلبةهفضال عن اللغو في بعض

اء بنظام القبول همن مالحظات، انت هتحوی ادة الثانوية العامة وماهتفريعات، ثم بعد ذاك شمن 

المقبولين في الجامعات تنافسيا، وكذا  من استثناءات تفوق نصف عدد هالجامعي وما يتضمن

وكذلك موضوع االعتراف بالجامعات  مراجعة االختالالت في نظام االبتعاث وغيره من أنظمة،

ولعل موضوع االستثناءات في القبول الجامعي بحيث يكون  .ا من قضايا ضاغطةهوغيرالخارجية 

ي بحد هاالستثناءات اكثر من عدد الطلبة المقبولين بالتنافس الحر،  عدد الطلبة المستفيدين من

ا مطوال، مع وضع عشرات عالمات السؤال حول الموضوع، هعن ا قصة يتوجب التوقفهذات

لست ضد االستثناءات بشكل عام، ولكني  .من مشاكل معقدة هيحمل وما وكذلك موضوع الموازي

وحر دون النظر ألي استثناء ومن ثم في  اعتقد ان األصل ان يدخل جميع الطلبة في تنافس عام

االستفادة من االستثناء الممنوح  هحر يمكن حال حصول الطالب على مقعد جامعي ضمن تنافس

بالمائة، وطالب  25حاصال على معدل فوق  مقبول ان يكون طالبة او تلك، فمن غير الهذه الجهل

التخصص، فيما ال يحصل طالب حصل على نفس  بالمائة يدرسان نفس25حاصل على معدل 

وض هفإن من نافلة القول إن الن هذا كلهأمام  .الجامعة بالمائة حتى على مقعد في 25المعدل اي 

واقع الجامعات والوقوف على مواطن الخلل  تشخيصعبر  هبالتعليم العالي واالرتقاء بمخرجات

ذا القطاع هوض بالقطاع، فهتمكننا من الن ا تعتبر من ابرز االمور التيهوالعمل على معالجت

عادة تقييم ومراجعة شاملة ودورية إلزالة  شأن أي قطاع آخر بحاجة لمراجعة مستمرة هشأن لتطوير وا 

 .هادي السلبيات التي تعيق تقدموتف وتعظيم اإليجابيات هالعقبات من أمام
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 ارفعوا أيديكم عن التعليم التقليدي في الوطن العربي

 طالل أبوغزاله

إن قطاع التعليم العالي في الوطن العربي وقوانينه الناظمة بحاجة لمراجعة وتغيير جذري، إذ أن هذه 

القوانين مبنية على السيطرة والقليل من الحرية، ناهيك عن أن هذا القطاع بشكل عام، لم يتفاعل 

والمستهلك ( بشكل عام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي)بذكاء مع الديناميكية المتغيرة بين الُمنتج 

ال تسمح المعايير : ، فعلى سبيل المثال ال الحصر(قطاع الصناعة واألعمال والسوق بشكل عام)

والتعليمات بإعطاء الجامعات الحرية للتميز وبناء شخصية مستقلة منفردة لها، فمتطلبات الجامعة 

–ذلك، فالجامعة ال تستطيع مثال موحدة أو نسخة كربونية لجميع الجامعات وأنا ال أرى مبررا ل

متطلبات إجبارية لطالبها كالرياضة، والفن  -إذا شاءت-أن تطرح  -بموجب هذه المعايير والتعليمات

والموسيقى، أو مقررات تتضمن توجهات لبناء الشخصية، أو غير ذلك لتمكين الجامعة من أن تنفرد 

التوجهات والممارسات في قطاع  وتتميز بشخصية خريجيها، وال أرى أن هذا بمجمله يتوافق مع

التعليم العالي في الخارج، حيث يجب أن تكون الخطة متوفرة كهيكلية، ثم ُيترك للجامعة ملؤها كما 

تراها وبما يتوافق مع رؤيتها ورسالتها، وال يخفى أن متطلبات الجامعة بشكل عام تحتوي على 

ت إعطاء مهارات حاسوب، وجميع مقررات قد عفا عنها الزمن، فما معنى أن تواصل الجامعا

الطالب لديهم مهارات تفوق ما يغطيه المقرر من مفاهيم جامدة غير مفيدة، إضافة إلى مقررات 

أخرى قديمة مكررة ال تضيف إلى المعرفة شيئا وال تُثري الثقافة، بل وتحجم العقل، ولذا فقد آن األوان 

 .للتغيير

منوحة لمجلس التعليم العالي في إقرار التخصصات التي وهنا يبرز تساؤل حول جدوى الصالحية الم

تطرحها الجامعة، لماذا نحد من حرية الجامعات في اختيار تخصصات تواكب العصر شريطة توفر 

 45/7/3542                                                   رعاا األ                                                        0ص الدستور 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 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 

14 

العناصر التي تضمن لها النجاح، بحيث تكون مهام المجلس فقط المراقبة والتأكد من استيفاء 

نطبق على محتوى التخصصات القائمة، فلماذا نحدد المتطلبات لهذه التخصصات الجديدة، وهذا ي

للجامعات ما تحتويه تخصصاتها من مقررات ومسارات، وال نترك لها الحرية في ذلك، السيما ونحن 

كما أنه ال بد من إزالة القيود عن . نبحث عن مسارات وتوجهات حديثة في مجاالت التعليم العالي

يس والفرعي، والدرجات المزدوجة، وغير ذلك من النظم التخصص المنفرد، واستحداث التخصص الرئ

 .التعليمية التي تتيح تزويد الخريجين بأدوات تمكنهم من التكيف الوظيفي وتلبية متطلبات سوق العمل

وهناك آراء متباينة حول نوعية القيادة والحوكمة والتنظيم ومحددات الرئيس والقيادة األكاديمية، فلماذا 

ي درجة األستاذية، في حين أن هناك حاجة للكثير من الخواص في الرئيس ليس ُتحصر الرئاسة ف

بالضرورة أن يكون حاملها أستاذا، وخاصة في القدرات على التغيير واستقطاب األموال، واإلبداع 

ولذا نحتاج . واالستثمار ومعرفة بالتخطيط االستراتيجي، وقدرة على قراءة القوائم المالية، وغيرها

النظر في آليات وشروط اختيار الرئيس للجامعة، إذ ال يوجد أي مبرر ألن يكون التركيز إلعادة 

منصبا على أنه فقط باحث متميز، ويحقق درجة عالية في مؤشرات البحث العلمي، والنشر، 

، إذ ان هذه الصفات نحتاجها لنائب رئيس Citation وعناصر أخرى تتعلق بهذا المجال مثل

طيتها، أو لعميد بحث علمي، يحرص على تنميتها في بيئة الجامعة، أما الرئيس أكاديمي يستطيع تغ

فبالتأكيد ال يحتاجها وال تشكل عناصر إضافية ذات فائدة أساسية، بحيث يتحتم تواجدها ضمن 

 .مؤهالت الرئيس

ومن ناحية أخرى ال بد من وضع أطر للهيكل التنظيمي للجامعات، فالتضخم في الهيكل يضيف 

ء مالية بدون تحقق فوائد عملية، فتضخم الجهاز اإلداري وتعقيد الهيكلية يؤدي إلى زيادة أعبا

بيروقراطية وهدر مالي ضخم، ويمكن أن ننظر ألي جامعة حكومية لنلمس مدى الهدر في هذا 

الجانب، فلماذا نحتاج لمساعدين للرئيس أو العميد أو رئيس القسم؟ ناهيك عن نواب الرئيس والمبالغة 
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في أعدادهم وتصنيفاتهم، فلماذا مثال نحتاج في الكليات نائب عميد للشؤون الطالبية؟ وغير ذلك من 

 كما آنه آن األوان لتقديم نماذج غير تقليدية للجامعة، مثل النمط الريادي   .األمثلة

Entrepreneurial University Model وخاصة في الجامعات الفنية والتقنية، بحيث تصبح ،

امعة جاذبة للطلبة، وتخرج رواد أعمال، وتُنتج شركات، تساهم في نمو االقتصاد الوطني، وتساهم الج

خلق فرص عمل وليس البحث »في حل مشاكل الفقر والبطالة، ويصبح شعار الجامعة لخريجيها 

، ويتم بناء النموذج من خالل بناء حاضنات أعمال تقوم على الشراكات مع «عن فرص عمل

ناعة واألعمال واألموال والصناديق، لتوفير التمويل الالزم، إضافة إلى خلق نموذج قطاعات الص

وهنا تستطيع مثل هذه الجامعات التفرد بتميز في مجاالت تختلف . الستدامة موارد مالية للجامعة

فيها عن الجامعات البحثية التعليمية التقليدية، وخاصة في المدن والمناطق النائية خارج العاصمة 

 .وخارج المدن الكبيرة في المملكة

أما بالنسبة إلعادة هيكلة حوكمة قطاع التعليم العالي، فإنه ال بد من إعادة النظر في جدوى بقاء 

بعض الهيئات التي ثبت عدم فاعليتها وعدم قدرتها على تأدية الهدف من وجودها، ولعل المثال هنا 

يئة خاضت خالل عمرها الذي يزيد عن عشرين عاما فهذه اله. يتعلق بهيئة االعتماد وضمان الجودة

مراحل عديدة في هذا المسار، ولكننا لم نلمس أن ما قامت به قد قاد لتحسين مستوى التعليم العالي 

وأن جودته قد تم ضمانها وضبطها، بل على العكس، يلمس الجميع تراجعا في المستوى، وتأخرا في 

فهل آن األوان لحل هذه الهيئة، واستبدال . خارج المملكةالجودة، وعجزا عن استقطاب الطلبة من 

المنهجيات بأخرى أكثر نجاعة، وأقل هدرا للمال والجهد، وتركيز الجهود نحو تحسين التعليم والتعلم 

وليس مجرد اجراءات ثبت أنها لم تحقق الغايات المنشودة فيما يتعلق بضبط الجودة، والنظر إلى 

فة التي تبذلها الجامعات في هذا المجال، بحيث أصبحت تهتم بالشكل الطواقم والطاقات المستنز 

وغفلت عن الجوهر، فتبنت أنظمة ووثقتها وغفلت عن أن ما يهم من كل ما قامت به هو التعليم 
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فأصبحت الحاجة تستدعي القيام بتقييم هذه التجربة بمنتهى . والتعلم وتحسينه، وهذا ما لم يتحقق

  .البديل األمثلالموضوعية، والبحث عن 

وفي ظل ضعف الموارد المالية والدعم الذي تتلقاه الجامعات، وبهدف تقليل االعتماد على الدعم 

الحكومي، يجب أن تقوم الجامعات ببناء تصورات لتوفير أكبر قدر من التمويل، والتوجه إلى 

ضا إلى توفير خبرات في مجاالت استثمارية تعود على الجامعة بعوائد مالية مستدامة، وهذا يحتاج أي

مجاالت اإلدارة المالية بحيث يتم تقليل النفقات، وتوفير الموارد اإلضافية وتنميتها بصورة مستدامة، 

 .وربما تحتاج الجامعات إلى توفير االستشارات المالية من جهات خارجية ذات خبرة في هذا المجال

ة التطور المتسارع واحتياجات السوق وتحتاج الجامعات لوضع خطط وآليات كي تتمكن من مواكب

خاصة في المجاالت التقنية، فالتوجهات في المجتمع المعرفي ال تتوافق مع النمط التقليدي للتعليم 

العالي، إذ أن التحديات والفرص المتاحة تحتاج ألن تدخل تقنية المعلومات ليس كمجرد وسائل 

نما كمحور وركيزة أساسي ة في مختلف المجاالت في التعليم العالي، وال سيما داعمة للعلوم المختلفة وا 

في توجيه البحث العلمي نحو البحث التطبيقي الذي ينتج عنه منتجات تقوم عليها شركات ناشئة، 

وتقوي العالقة بين الجامعات والصناعة، بحيث تتشجع الشركات والمصانع على تقديم الدعم المالي 

 .وتوفير الفرص لتمويل المشاريع

بالنسبة إلى تسويق قطاع التعليم العالي فإن ذلك يحتاج إلى وضع خطة وطنية تتبناها الجامعات  أما

في آلياتها الستقطاب أكبر عدد من الطلبة المتميزين من داخل األردن وخارجه، إذ أن القبول 

لجامعة التنافسي ال يدل على أي نشاط للجامعة في الجانب التسويقي، أو كيفية بناء بروفايل قوي ل

هذه الفكرة غير . قادر على جذب الطلبة بنوعيات متقدمة، إضافة إلى جذب جهاز أكاديمي متميز

مطروقة بتاتا في جامعاتنا، وتجد أن الجامعة تأبى أن تسوق نفسها، وتعتمد على أن من بها سيظل 

فسي يمكن أن بها، وأن الطلبة هم من يسعون للدخول فيها وبدون مجهود منها معتمدة على قبول تنا

  .يكون حتى غير عادل في معظمه



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 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 

17 

 

 بين هذه الجامعات وعبر الحدود Mobility ومن من مؤشرات التقدم في الجامعات مبدأ الحراك

Cross Boarders  لتنمية التواصل الطالبي والتفاعل بين الثقافات والحوار لمواجهة عوامل

لوسط التعليمي وما يقدمه، والتحسن التدريجي االرهاب الفكري بالحوار، وهذا يؤدي إلى تحسن جودة ا

لسمعة الجامعات األردنية، وال بد أيضا من إعادة النظر في مشاريع وبرامج قائمة تم تبينها وتنفيذها، 

ولم تثبت جدواها، مثل امتحان الكفاءة، واألساليب المتبعة في التعلم اإللكتروني، إذا أن الحاجة 

  .لجادة نحو االنتقال من التعليم للتعلم بصورة فاعلةأصبحت ملحة لتعزيز التوجهات ا

كما تحتاج الجامعات إلى عمل دراسة جدوى لخططها االستراتيجية تقوم على تحليلها وتبيان مدى 

واقعيتها وبأنها ترتكز على أساس حقيقي لما تقدمه الجامعة، وهل هناك حقا رسالة ورؤية واقعية 

إعادة النظر فيما وضعته من خطط استراتيجية إذا ثبت عدم  للجامعة، وهل تحتاج الجامعة إلى

نما جاءت فقط تلبية لتوجيهات الوزارة، ولذا لم تنعكس على األداء، وهنا يأتي دور الرئيس  واقعيتها، وا 

وقدرته على الوصول بجامعته لتحقيق أهدافها االستراتيجية، وربما تحتاج الجامعات إلى توفير خبرات 

ا المجال، من واقع عملي وليس فقط اعتماد معرفة نظرية في هذا المجال، كما نراه استشارية في هذ

 .حاليا في جامعاتنا

التعلمية وهو عضو /وتحتاج الجامعات أيضا إلى إعادة التركيز على أهم عنصر في العملية التعليمية

العضو في تحسين هيئة التدريس، فيجب التأكيد على الدور األساسي والمحوري الذي يقوم به هذا 

إن ضمان جودة التعليم يعتمد على وجود كادر تدريسي قوي قادر على توصيل . المستوى التعليمي

المعرفة، وأن يتم تبني منهجيات تحث على التفكير واالستنتاج والفكر الناقد، وتوظيفه كي نتحول من 

صورة حقيقية وليست مجرد قشور التلقين إلى التعلم، وتحفيز الطلبة ودفعهم نحو االبتكار واالبداع ب

سطحية، ولذا نحتاج لوضع برامج وخطط تقوم على تأهيل الكادر ودعم هذه التوجهات وتحفيز 

الجامعات نحو تبني هذه المنهجيات، وتعزيز التنافسية بينها في المجاالت المختلفة، بهدف إبراز 
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ل ُيفرد كل جامعة على حدة تميز الجامعة في مجاالتها بغض النظر عن الجامعات األخرى وبشك

ويميزها، فال داِع ألن تكون جميع الجامعات متميزة في البحث العلمي ألن هذا هدف ال يمكن إدراكه 

للجميع، وللجامعة أن تقرر أن رسالتها تتركز على التدريس، وأخرى تتركز على البحث التطبيقي، 

بإعطاء الجامعات مساحة للتحرك بحرية ومجموعة أخرى تتميز في برامج محددة، وهكذا، وهذا يتأتى 

دون أن يفرض عليها مجلس التعليم العالي مسارات ُتطبق عليها جميعا، فنحن نعتقد أن الحرية هي 

ما ُينتج اإلبداع، وأن التميز يمكن أن يتم من خالل مسارات ورؤية تراها الجامعة وليس بالضرورة أن 

ر مسيرة الجامعة بتغير اإلدارات في الوزارة وبتغير رؤية أي تكون كما تراها الوزارة، وبالتالي لن تتأث

 .وزير يتولى إدارة القطاع وتحديد خطوطه

هذه مالمح حركة تصحيحية إصالحية تقوم على التغيير الجذري لمسارات وأسس ظلت ممارسة منذ 

مهارة في إدارة مدة طويلة، ولذا تحتاج إلى تعديالت على الفكر الناظم للقطاع وتمثل تحديات تتطلب 

  .التغيير، لتتمكن من مواجهة مختلف العقبات المقاومة للتغيير والتغلب عليها

 :وختاما أسأل

م آي تي وكولومبيا وييل وأكسفورد وكامبردج؟   من يشدشد براغي هارفرد وا 

  .ال نحتاج إلى من يشدشد براغي مؤسساتنا التعليمية

  .بل نحتاج إلى رفع اليد عن التعليم

 .الدول المتقدمة علميا تترك تقييم الجودة لمؤسسات مستقلة
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 انحراف ثقافي

 صالح جرار. د

علد عرعّي شقيق، وقد منحني ذلك المؤتمر  أتيح لي مؤّخرا  أن أشارك في أحد المؤتمرات الثقافية في 

ساعقا ، وعاضھم التقيت عه للمّرة  فين الارب، عاضھم مم ن عرفتهعادد  من كبار المثق فرصة اللقا 

أزمات األّمة من أعالم  الجلسة التي تحّدثت فيھا عن دور الشار في مواجھة األولى، وقد كان مدیر

إسبانيا،  وقد كنت عرفته واجتمات عه قبل أكثر من رعع قرن في الثقافة الذین یشار إليھم عالبنان،

األدعي إالّ أنّه فاجأني  رامي لجھوده الالمية والثقافية وال سيّما في مجال النقدوعالرغم من احت

وتأیيده لدعوة الالجدوى من كتاعة  ة،?عمجاهرته عضرورة النأي عالشار عن الھموم الوطنية والقومي

األمل في النفوس وال استشراف المستقبل وال  الشار، وأّن الشاعر ليس ملزما  عباث الھمم وال عثّ 

الذي كان في نظري هرما  قد أخذ یضمحّل ویصغر في عيني  وعند ذلك خيّل إلّي أّن هذا. غير ذلك

وفي موقف آخر في ذلك المؤتمر رأیت شاعرا  ماروفا  من أحد البلدان  .أراه شيئا  فشيئا  حتّى لم أعد

 آخرین من علده والقدح فيھما من عاب الغيرة والتنافس في عن اغتياب شاعرین الارعيّة لم یتوقف

 .الشار والشارا  الشھرة والشار، ولّما سمات منه ذلك شارت عحزن شدید على ما وصل إليه حال

تصفيق الجمھور  ورأیت شاعرا  آخر ینسحب من القاعة التي تاقد فيھا الندوة الشاریة عندما شاهد

وفي مشھد آخر في المؤتمر ذاته،  .غلبت عليه الغيرة واكفھّر وجھهلشاعر آخر تصفيقا  حاّرا  وقد 

كان اسمه مدرجا  في سجّل المشاركين إالّ أنّه لم  سألُت عن أحد الشارا  المشھورین في علده وقد

یحّب أن یشارك في ندوة  شاریّة یحضرها أو یشارك فيھا شاعٌر  یحضر، فسألت عنه فقيل لي إنّه ال

مّما تااني منه الحركة الثقافية واألدعيّة، وهي صوٌر  هذه عاض صور   .علده آخر ماروف من شارا 

 عالخجل مثلما تباث اليأس واإلحباط في النفس، ألّن المثقفين واألدعا  من الشارا  تباث على الشاور

وصياغة وجدانھم  والكتّاب والقاّصين والمسرحيين وغيرهم هم مّمن یاّول عليھم في عنا  وعي الناس
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مّمن یاانون آفات الغيرة  والنھوض الحضاري لھم، فكيف إذا كان هؤال وإضا ة طریق التقّدم 

لرسالتھم الوطنية والقومية واإلنسانية  والتحاسد والتاصب والغيبة والنميمة وغيرها، ویتنكرون

إّن الثقافة هي البلسم الذي یاالج جراح األّمة وعللھا، فإذا كانت الثقافة ومن  .ویتنّصلون منھا

یاتمد عليھا في  مثقّفون مصاعة  عالل وأسقام كثيرة، فكيف تكون علسما  وكيف یمِكن أن عأنّھم یوصفون

إّن استمرار األّمة في التمّزق والتفكك والتنازع والتشذرم  !ماالجة اآلفات التي تااني منھا األّمة?

الارب في هو دليٌل على إخفاق الثقافة والمثقفين واألدب واألدعا   والھوان على غيرها من األمم

 .والنھوض عرسالتھم على النحو المأمول االضطالع عأدوارهم
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 الجامعات األردنية وجلد الذات

 حمد بن طريفم .د

فقدتها الكثير من مثيالتها في محيطنا  الكل منا يعلم أن مؤسسات التعليم في األردن تتمتع بجودة

بالمهارات التي أصبحت  علم اليقين أن الرقابة عليها ممثلة بمؤسساتها الفذة تتميز اإلقليمي، ونعلم

 بشرية أو تشريعية، ال بل أصبحت الدول المحيطة تستنسخ تصدرها ألصقاع األرض سواء كانت

الكفاءات األردنية إلنجاح تجاربهم في هذا  التجربة األردنية في المسيرة األكاديمية وباتت تستقطب

مؤسساته  لف الدول هم خريجووبات التعليم العالي األردني يفخر بأن رجال الدولة في مخت .الصدد

وقد  .التي تخرج منها التعليمية، وال أدل على ذلك من زيارة وزير التعليم الماليزي لجامعة آل البيت

عز نظيرها، وفي  أثبت خريج الجامعات األردنية في كافة مستويات التعليم العالي مهارات وكفايات

المحلي فإن هذه الجامعات  وعلى الصعيد. هناكهذا نرى براءات االختراع هنا والمشاريع الريادية 

في قطر من األقطار اال تركت بصمة  تزخر بالكفاءات األكاديمية التي عز نظيرها، وما ان تواجدت

أما ما يصدر من تقارير كاذبة خاطئة عن نوعية التعليم العالي األردني فهذا  .وأثرا يشار اليه بالبنان

ومع تأكيدنا على أن التعليم  .وال يستند إلى شيء من الواقع والحقيقةيكون تجنيا ال مبرر له  يكاد ان

الرقابة واإلشراف على التغلب عليها، فان ذلك  العالي تشوبه بعض المعوقات التي تسعى مؤسسات

ي المجال وكعاملين ف .من األحوال بالتردي والهوان ال يبرر وصف المسيرة األكاديمية بأي حال

معايير االعتماد الخاص والعام وتحت  األكاديمي، من منا ينكر أن أي جامعة ال تستطيع أن تتجاوز

ومن منا ينكر أن  .مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها طائلة المساءلة والعقوبة من هيئة اعتماد

ا الحياد عنها قيد أنملة، أيٌ  منه هناك ترسانة من التشريعات التي تنظم عمل الجامعات فال تستطيع

كانت من الجامعة أو الكلية تتميز بالصرامة  ومن منا ينكر أن الرقابة الداخلية في الجامعات سواء

المعني سواء مدرس أو طالب، ومن منا ينكر أن كلياتنا  وتحت طائلة المساءلة متى حاد عنها
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ذا ما طالعنا  .محاضرات المساقالحرمان إذا ما تغيب الطالب عن حضور  الجامعية تزدحم بقوائم وا 

أسابيع الشهر يجد قرارات رفع  التقرير الصحفي لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي كل أسبوع من

وفي  .قرارات، فأين التردي وهبوط المستوى؟ الطاقة أو تخفيضها أو وقف القبول أو ما شابه ذلك من

ونفاخر بها في بقاع  العالي العام منها والخاص، ضوء ما تقدم، البد لنا ان نفخر بمؤسسات تعليمنا

ذا ما اعتمدت دولة أو حجبت االعتماد عن جامعاتنا فهذا شأنها، وهذا ال يؤثر على  األرض، وا 

  .عزمنا التقدم والحفاظ على مستوانا الذي نعتز ونفخر به

 

 جامعة عمان العربية/ رئيس قسم القانون العام -
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 هل هناك فعاًل بعض األساتذة بالجامعات ال يستحقوا الدخول من بواباتها؟؟

كندا-جامعة مانيتوبا/ معتصم الدعيبس .د  

 

طالعنا باألمس تصريحًا لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني أن هناك بعض 

االساتذة الجامعيين ال يستحقوا الدخول من بوابات الجامعات التي يعملون بها وهذا التصريح ، بالرغم 

تي دفعت بالعملية من اعتراض البعض عليه ، صحيح ودقيق جدًا وهو فعليًا أحد أهم األسباب ال

كيف استطاع هؤالء األساتذة من : ولكن يبقى السؤال. التعليمية في معظم الجامعات إلى التدهور

دخول بوابات الجامعات من أوسع أبوابها ، ال بل وتقلّدوا المناصب األكاديمية من رئاسة األقسام 

  مرورًا بمساعدي ونواب العميد والقائمة تطول؟؟

 

الواسطات ". حكلي تا أحكلك"الواسطة والمحسوبية والمحاباة المبنية على مبدأ  الجواب ببساطة هو

أما الخبيث . خبيث وحميد: باألردن وخصوصًا في الوسط األكاديمي شبيهة بالسرطان ؛ فهي نوعان 

فهو أن يتم تعيين بعض األساتذة الجامعيين ال بل وابتعاثهم أصاًل قبل تعيينهم وهم غير أكفاء وبهذه 

النتيجة بالمحصلة . طريقة يتم ضياع الفرصة على من هم أكفئ منهم واستثنائهم من حقهم المشروعال

هي أن الشخص الغير المناسب بالمكان الغير مناسب وبالتالي فإن المخرجات التعليمية المتمثلة 

بها المنطقة بالطلبة هي الضحية ، وبالتالي السمعة األكاديمية لمؤسساتنا التعليمية التي كنا نفاخر 

  .بأسرها تأثرت وال تزال تتأثر وفي مهب الريح بسبب هذه التعيينات الغير شرعية
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أما النوع الثاني من الواسطة فهي مثل السرطان الحميد وعادًة ما يلجأ لها األشخاص األكفاء ألخذ 

فرصهم الشرعية ومن أجل ان يضعوا ألنفسهم موطئ قدم في المكان الشرعي الذي يتناسب 

فالعملية عبارة عن ردة فعل أو هجمة ( الخبيث)هذا النوع من الواسطة سببه النوع األول . مؤهالتهمو 

  .مرتدة على من يحاولون أخذ فرصهم أو خوفًا من أن يتم أخذ فرصهم من قبل النوع األول

يتم استثناء  أما السؤال اآلخر فهو كيفية آلية التعيينات بالجامعات المعايير المتبعة بالتعيينات وكيف

الطلبات بطريقة محترفة بحيث ال يتم ترك أي ممسك قانوني في حال لجأ المتقدم للقضاء من أجل 

قبل أسبوعين تقريبًا طرحت . اإلعتراض على عدم تعيينه؟؟ وهنا أطرح قصة حصلت معي شخصياً 

في كندا  إحدى الجامعات الرسمية إعالن لتعيين أعضاء هيئة تدريس وكوني أعمل كأستاذ جامعي

( نعم اليوم األول من عملية التقديم)باليوم األول . فقد وكلت أخي أن يذهب لتقديم الطلب نيابًةعني

تم رفض الطلب ألن رسالة قبول إحدى األوراق العلمية المنشورة لدي هي عبارة عن إيميل من 

مت بمراسلة محرر المحرر وهي عادة متبعة اآلن كوننا في عصر التكنولوجيا واإلنترنت ومع ذلك ق

في اليوم الثاني ذهب أخي . المجلة وطلبت منه رسالة رسمية بأن البحث تم قبوله للنشر وتم ذلك

لتقديم الطلب مرة أخرى مصطحبًا معه جميع األوراق باإلضافة لرسالة قبول البحث ليتفاجأ بأن 

ر المنشور فيها البحث ترفض الطلب ألن دار النش( سكرتيرة سر المجالس)الموظفة غير األكاديمية 

في الحقيقة أن دار النشر الغير معترف فيها من قبل الجامعة تم . غير معتمدة من قبل الجامعة

تأسيسها قبل أن يتم تأسيس الجامعة ، حيث أنها مجلة متخصصة في مجال العلوم اإلنسانية 

الكبيرة من  في أمستردام واألسماء John Benjamins ومن ال يعرف دار نشر. واإلجتماعية

  .في علوم اللغة واللغويات Stewart Davis و John McCarthy العلماء الذين ينشرون فيها مثل

المضحك المبكي بالموضوع أن الجامعة نفسها طرحت إعالنًامشابهًا قبل ثالثة سنوات وتقدمت على 

ومجلس الكلية ولكن  نفس الوظيفة واجتزت المقابلة والمحاضرة وتم التنسيب بتعييني من مجلس القسم

 .بقدرة قادر تم إلغاء التعيين بحجة دمج أقسام الكلية في الجامعة
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السؤال األخير يبقى كيف لموظفة إدارية أن تقرر إذا ما كان الشخص المتقدم شخص كفؤ أم ال 

يجب أن . وكيف تستطيع الحكم على المجالت العلمية وتصنيفها شفويًا وهي ليس خبيرة بهذا المجال

  .م دراسة الطلبات من قبل لجنة مختصة من القسم المعني وليس من موظفة إداريةيت

. طبعًا الحجة تكون أن الشخص المتقدم مؤهالته غير مطابقة لشروط اإلعالن ويتم استثناءه تلقائياً 

 :للعلم هذه بعض مؤهالتي التي ال تناسب الجامعة

س بتقدير جيدجدًا من جامعة اليرموك وماجستير وأحمل بكالوريو  22،١المعدل بالثانوية العامة هو 

  .بتقدير ممتاز من جامعة اليرموك ودكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة مانيتوبا في كندا

وهي من  Fulbright حاصل على مجموعة من المنح والبعثات العالمية وعلى رأسها منحة فلبرايت

  .أعرق المنح في الواليات المتحدة

 (عام أكاديمي)دريس الجامعي في كل من الواليات المتحدة لدي خبرة في الت

 سنوات في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت( أعوام 5)خبرة تدريس جامعي 

 (سنوات 2)خبرة تدريس جامعي في كندا 

ن أعتقد أن جميع هذه المؤهالت غير كافية لتعيين أبناء البلد الذين يرغبون بالعمل وخدمة الوط

  .فالكلمة الفصل تبقى للواسطة والمحسوبية
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ا؟من هم أساتذة الجامعات الذين ال يستحقون الدخول من بواباته  

علي نايل العزام .د  

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني صرح في لقاء مع اللجنة 

النيابية التربوية بأن بعض أعضاء هيئات التدريس في الجامعات األردنية ال يستحقون ان يدخلوا من 

 ...بواباتها

العبارات شديدة في الوصف والنقد وجلد الذات وقد يعتبرها آخرون سلبية  قد يرى البعض بأن هذه

على سمعة الجامعات الوطنية في الخارج وقد تكون سببا في عزوف طلبة وافدين للدراسة في 

 ....كل هذا وأكثر من العبارات التي قد تعتبر تصريحات المعاني غير مناسبة...جامعاتنا 

ري في كلية الطب سابقا وقد تخرج من أهم الجامعات العالمية ويعرف أن المعاني استاذ جراح واستشا

درجة الدكتوراة والماجستير ليست باألمر السهل ولذلك فإن منل هذه الدرجات العلمية بحاجة أن 

نما بسمات تمتد إلى  تكون شخصية الحاصل عليها من نوع خاص ال تتسم فقط بالمقدرة المعرفية وا 

ة بالثقافات العالمية واالطالع على أحدث اإلنتاج العلمي والبحثي والقدرة على اطر أوسع في المعرف

استخدام وسائل التكنولوجيا في التواصل األكاديمي والبحثي و القدرة على التواصل باللغات العالمية 

 ... الحيوية مثل االنجليزية والفرنسية وغيرها

لشخص الذي يلقن المعلومات و يستخدم المراجع لم يعد األستاذ الجامعي بالمفهوم المعاصر هو ا

أبحاث  12واألوراق التي عفا عليها الزمان في بناء المساقات وال هو الشخص الذي يقوم بنشر 

 ....تختلف بتغيير كلمة بالعنوان وسحبها على بقية البحث
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كن من المسؤولية ان اإلدارات الجامعية التي تعاقبت على إدارة الجامعات في السنوات األخيرة لم ت

بمكان بضبط مدخالت التدريس الجامعي فكان للمحسوبية والجهوية دور واسع وكبير في تعيين اولي 

القربى وأبناء اإلقليم الواحد والمحافظة الواحدة ممن ال يتقنون أدنى األساسيات والمهارات المعاصرة 

د يكون من خالل دفع مبالغ مالية والحديثة وال يعرفون من البحث العلمي اال انه نشر في مجالت ق

 ... ليكتبها غيرهم وتنشر باسمهم

لقد دخل الجامعات من تخرجوا يحملون درجات دكتوراة بتكنولوجيا المعلومات من جامعات ال يوجد 

 ... فيها أجهزة حاسوب ويسجل الطلبة جداولهم الدراسية من خالل الطريقة التقليدية اليدوية الورقية

لقد قام بعض رؤساء الجامعات بتعيين من قاموا بالتسجيل في جامعات عن طريق مكاتب خدمات 

األلف دينار شاملة كتابة  2و  5جامعية بأثر رجعي و منحوا درجات دكتوراة ودفعوا مبالغ مالية بين 

 .....األطروحة

د عاثوا في الجامعات واالفظع أن بعض هؤالء تمت ترقيتهم وتبوء بعضهم مواقع قيادية متقدمة وق

 ... الفساد

ليس سرا أن من أساتذة الجامعات من أصبحت مكاتبهم بيوت الستقبال حاملي الهدايا من الطلبة 

ان فقدوا أدنى األخالقيات األكاديمية .الوافدين والذي ينجح بعضهم بدون أن يحضر اي محاضرة بعد

 ...في النزاهة والشفافية

تلك الفئة من األساتذة والذين يجب أن يخرجهم النظام خارجا من أجل المعاني لم يخطئ في وصفه ل

 ..تحقيق معاني الجودة الشاملة ورفع مستوى التعليم في كافة جامعاتنا الوطنية 
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 طبربور –محمد احمد حسن طالفحة     -

 صويلح –عبدالرؤوف عبداللطيف حامد الخطيب  - 

 مادبا –فاروق سليمان عيسى مصاروة  - 

 الفحيص –وائل فريد جريس الداود  - 

 العبدلي –مارتن توفيق يعقوب كتن  - 

 شارع االردن –إيهاب لؤي فريد استيتيه  - 

 الفحيص –رياض عوده سليمان صويص  - 

 العبدلي –وردية كريم  - 

 

 

 «هم هللارحم»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات

 الرأي 

 

 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 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 

29 

 

 

 

 

 

  ناك قضايا ه، علما أن “الغد”يرفض وزير اإلدارة المحلية وليد المصري الرد على مندوبة
ا تأخير الموازنات المالية، ومعاناة رؤساء البلديات نتيجة ها، من بينهتتطلب الرد علی مةهم

القائم بأعمال  .ا الوزارةهم العطاءات التي نفذتهة فساد في أحد أهاضافة الى شب لذلك،
 “الغد”اتصاالت  ج أيضا نفس سياسة وزيره بعدم الرد علىهاألمين العام بالل المومني، ينت

 
 اعتماد الجامعات األردنية إلى إلزام الجامعات الرسمية والخاصة بتوقيع عقود يئة ھ ھتتج

يئات التدريسية لمدة خمس سنوات كحد أدنى، وذلك في اطار ضمان األمن ھمع ال تعيين
وض ھذا القرار ضمن جملة إصالحات للنھويأتي . يئات التدريسيةھألعضاء ال الوظيفي
 .يالجامعات والتدريس األكاديم بمستوى

 
  ا بين مديرية هأن حملة أمنية مشتركة يجري اإلعداد ل“ زواريب”كشفت مصادر مطلعة لـ

، إلزالة االعتداءات (سلطة وادي األردن)العام وقوات الدرك وبطلب من وزارة المياه  األمن
 .دونما في منطقة الشونة الشمالية ١5ا نحو هأراضي األخيرة، والتي تبلغ مساحت على

ذه األراضي بأشجار الليمون والجوافة والبرتقال هثلت بقيام مواطنين بزراعة االعتداءات تم
 .ر اليرموكهمنطقة المخيبا الفوقا في إربد بالقرب من ن في

 
 مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات العامة حسام أبو علي يتعرض لحملة شرسة، في  ُُ

أكثر  ه، وتحميل“الدخان الثانية” مستثمرا عربيا للقضاء فيما يعرف بقضية هأعقاب إحالت
 مليون دينار بدل غرامات ومخالفات 300 من

 
 

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


