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تحقيق التنمية المستدامة لالقتصاد العربي متوقف على مدى تبني الدولة " : األردنية
  لسياسة واضحة لعملية دعم اإلبداع وريادة األعمال

قالت نائب رئيس الجامعة األردنية  –هبة الكايد 

ات العلمية الدكتورة كفاح الجمعاني لشؤون الكلي

إن تحقيق التنمية المستدامة لالقتصاد العربي 

متوقف على مدى تبني الدولة لسياسة واضحة 

 .المعاِلم لعملية دعم اإلبداع وريادة األعمال

المؤتمر "وأضافت في كلمة ألقتها اليوم في 

امج الوطني لربط الصناعة باألكاديميا الذي نظمه البرن" الدولي السادس ألكاديمية األعمال الدولية

بالتعاون مع أكاديمية األعمال الدولية للشرق األوسط وشمال إفريقيا أن اإلبداع " دكتور لكل مصنع"

وريادة األعمال تعدان أحد أهم الدعائم والركائز األساسية في بناء وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات 

لمؤسسات والدول واألفراد وتطورها االقتصادي وتنميتها االقتصادية ومؤشر لقياس تنافسية ا

  .المستدامة

وأكدت أن هناك إجماعا واسعا على أن التنفيذ الناجح لجدول األعمال سيعتمد على إطار تمويل 

شامل للتنمية المستدامة، الفتة إلى إيمان الجامعة بضرورة تكريس دور العلم والتعليم لتوليد أفكار 

ياسات الستكشاف كيفية تحقيق مستقبل مستدام اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وبيئيا ملموسة بشأن الس

 .لألجيال الحالية والمستقبلية

وأشارت إلى أن التعاون إلنجاح جدول أعمال مستدام هو جزء حيوي من الشراكة العالمية األوسع 

حراز للتنمية المستدامة الالزمة إلحداث تغييرات في السياسة المنهجية للتقر  يب بين جميع الشركاء وا 

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنية -الوقائع -المدينة نيوز -37ص الرأي  -بترا

 طلبة نيوز
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التقدم، بحيث ال يتم استبعاد أحد ومعالجة المشاكل العالمية المشتركة واالستفادة من الفرص لوضع 

 .العالم على مسار ثابت نحو التنمية المستدامة للمجتمع

وأوضحت الجمعاني أن حرص الجامعة على المشاركة في هذا المؤتمر ليس فقط ألهميته وحسب، 

تأكيد على اهتمام األردن بممارسات األعمال الدولية المستدامة في ظل التحديات الكبرى التي بل لل

 .تواجه المنطقة العربية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

وتابعت أن الجامعة لن تّدخر وسيلة وال جهدا في سعيها المتواصل لتزويد المؤسسات الحكومية وغير 

سط باإلعداد المعرفي والعلمي الالزمين لدعم وتوجيه السياسات الحكومية في األردن والشرق األو 

 .التنموية

ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثالثة أيام بحسب رئيس لجنته التحضيرية مدير البرنامج الدكتور يوسف 

 (IB) العبدالالت إلى مناقشة مختلف المسارات والتخصصات في إطار موضوع االتحاد الدولي

بحثية متطورة تتعلق بالحفاظ على جدول أعمال مستدام من خالل استكشاف  الموحد وطرح مواضيع

 .األعمال الدولية متعددة الطبقات الحرجة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وقال العبدالالت إن المؤتمر استقطب األبحاث النظرية والتطبيقية التي تستخدم مناهج األساليب 

لمجموعة واسعة من القضايا التي تواجهها منطقة الشرق األوسط  الكمية والنوعية أو المختلطة

دارة الموارد البشرية والمسؤولية االجتماعية  كاالستثمار األجنبي المباشر ونمط الدخول والتداول وا 

 .للشركات والتسويق الدولي وخلق العالمات التجارية العالمية في منطقة الشرق األوسط

عالقات الدولية بين دول الشرق األوسط نفسها والعالقات بين الشرق وأضاف أن المؤتمر يتناول ال

األوسط وشمال إفريقيا مقارنة بين توجهها في الماضي واالتجاهات الحالية، باإلضافة إلى مناقشته 

موضوع بناء مدن المستقبل من خالل االستدامة واألمن والهجرة والتمويل الدولي من الناحيتين 

 .ة، والتنقل في الخارج والحركة الدولية والوظائف على مستوى المنطقةاإلسالمية والمصرفي
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جلسة علمية بحسب العبدالالت على إنشاء وتمكين النظم  81ويركز الباحثون في المؤتمر خالل 

اإليكولوجية للصحة والتعليم وريادة األعمال االجتماعية واالستدامة وأساليب البحث في األعمال 

 .ووسائل التواصل االجتماعي وتعزيز نظام التعلم البيئي في منطقة الشرق األوسطالتجارية الدولية، 

إلى ذلك تسلط األوراق البحثية الضوء على المشهد المتغير لقطاع الطاقة في منطقة الشرق األوسط، 

وممارسات اإلدارة األصلية في المنطقة، إضافة إلى إدارة المعرفة والتوظيف والسياسات اإلقليمية 

لمنظمات غير الحكومية والحوكمة، وأيضا سياسة الحكومة والقدرة التنافسية الوطنية في منطقة وا

 .الشرق األوسط

هو مشروع أنشئ كفكرة تهدف إلى " دكتور لكل مصنع"وعلى صعيد ذي صلة بّين العبدالالت أن 

قتصاد و الصناعة تعزيز دور البحث العلمي التطبيقي الذي تقوم به المؤسسات األكاديمية لخدمة اال

الوطنية، وتعزيز المكون التكنولوجي لدى شركاتنا الصناعية سعيًا نحو تطورها وتعزيز تنافسيتها، 

مصرحا بأن البرنامج انتقل من بيته الصغير ليصبح برنامجا وطنيا يعد بحق أداة فاعلة لربط 

 .الشركات الصناعية بالمؤسسات األكاديمية

اها خالل فعاليات افتتاح المؤتمر إلى أن البرنامج يعد أحد القنوات ولفت العبدالالت في كلمة ألق

الجديدة إليجاد شراكة حقيقية بين القطاع الصناعي والمؤسسات األكاديمية، منوها بأنه عمل على 

تطوير العالقة بينهما، وحقق التوافقية بين التوقعات من جهة وبين البعد التطبيقي لتطوير المشاريع 

ا يتالءم مع االحتياجات الفعلية للصناعة دون التقصير في تحقيق األهداف األكاديمية وتنفيذها بم

 .من جهة أخرى

ويتميز البرنامج بكونه األول من نوعه في األردن وأحد البرامج المتميزة في المنطقة النفراد فكرته 

المؤسسات األكاديمية  بكونها فكرة غير تقليدية قابلة للتطبيق من خالل قدرتها على تنفيذ آلية ربط
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بالمجتمع اإلنتاجي المتمثل بالقطاع الصناعي، سّيما وأنه حصل على المركز األول في جائزة الحسن 

 . 6002بن طالل للتميز العلمي عام 

على أن " إيمانويل أزاد"بدوره أكد رئيس أكاديمية األعمال الدولية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ثالثة محاور هي تطوير رأس المال البشري وخلق حالة فهم للتنوع الثقافي في األكاديمية تركز على 

المنطقة باإلضافة إلى سد الفجوة بين الصناعة والبحث األكاديمي من خالل تشجيع الباحثين على 

إجراء األبحاث التطبيقية التي يمكن ربطها مع القطاع الصناعي واستغاللها أمثل استغالل لتحقيق 

 .امةتنمية مستد

ولفتت  وزيرة الصناعة والتجارة سابقا الدكتورة مها العلي االنتباه إلى أن أهمية المؤتمر تكمن 

بتسليطه الضوء على موضوع التنمية المستدامة في المنطقة، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه 

س إيجابا على منطقة الشركات متعددة الجنسيات في الممارسات التجارية الدولية المستدامة؛ ما ينعك

 .الشرق األوسط وشمال إفريقيا في جلب استثمارات طويلة األجل على حد تعبيرها

المجلس األعلى / يشار إلى أن المؤتمر الذي ُنظم بدعم من الصندوق الوطني لدعم المؤسسات

رشات للعلوم والتكنولوجيا وهيئة تنشيط السياحة سيقام على هامشه في اليوم الثالث مجموعة من و 

العمل المتخصصة بدراسة الحال في البعد التطبيقي في عملية التدريس والريادة المجتمعية بحضور 

محررين قياديين من مجالت علمية عالمية إلطالع األساتذة الباحثين والطلبة على خبرتهم في كيفية 

 .إعداد األبحاث وآلية نشرها

تعاون بين الجامعة وكلية محمد بن راشد لإلدارة وعقب اختتام فعاليات االفتتاح تم توقيع اتفاقية 

الحكومية في دبي بحضور فريق أبحاث السياسات الصحية فيها، بهدف فتح قنوات التواصل بين 

 الجانبين في عدد من المجاالت األكاديمية ذات االهتمام المشترك
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 لية؟من أزمتها الما "األردنية"هل ينقذ إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 

بعد أكثر من ثالث سنوات، تمكنت الجامعة األردنية من الوصول الى االجراءات  -حاتم العبادي

ميجا واط، بكلفة مالية قد تساوي حجم  82التنفيذية لمشروع انتاج طاقة كهربائية من الشمس بقدرة 

    .القدرة االنتاجية ولكن بالماليين

وحجم الكلفة المالية التي تدفعها الجامعة، إال أن عراقيل ورغم أهمية المشروع، التي تؤكدها االرقام 

وتحديات واجهت تنفيذه، ليكون الملف االبرز على جدول أعمال مجلس االمناء الجديد، وكذلك 

ماذا يعني تنفيذ هذا المشروع؟ الذي  .رئيس الجامعة الجديد، لتكون النتجية بتوقيع اتفاقيات التنفيذ

يتعلق بالجامعة والثاني بمستشفى الجامعة، ويتوقع االنتهاء من تنفيذه بعد األول، : ينقسم الى قسمين

 .مليون دينار سنويا( 1)الف دينار يوميا، بما يعادل أكثر من ( 00)عام تقريبا، أن الجامعة ستوفر 

،التي لم تقر بشكلها النهائي، فإن حجم  6082وبحسب مشروع موازنة الجامعة األردنية للعام 

مليون دينار، يضاف اليها عجز (  02)مليون دينار، بعجز يصل الى ( 058.0)لمقدر الموازنة ا

، هل يستطيع «المخيفة»في ظل هذه األرقام .مليون دينار(  62)مدور أو مديونية تقدر بحوالي 

الجامعة من الوضع المالي المتأزم لديها، « إنقاذ»مشروع انتاج الطاقة الكهربائية من الشمس 

العام الماضي، إذ انخفض من لدعم الحكومي للعام الحالي أقل منه رقميا من خصوصا وان ا

مليون دينار، علما أن السنة المالية الماضية  )852)ماليين العام الماضي بينما بلغ العام الحالي (1)

مليون دينار، ليكون ( 050)انتهت ولم تتلق الجامعة سوى نصف المبلغ المخصص لها من الدعم 

ورغم التحديات المستعصية بالجامعة،  .!ين ذهبت باقي الماليين المخصصة للجامعة؟السؤال، ا

والتي لها أثر مادي على الجامعة، تم التعامل عند إعداد مشروع الموازنة بواقعية، دون مبالغات 

نظرية، قد تعطي انطباعا جيدا عند العرض ولكن أثر على الواقع سيفاقم االزمة المالية على 

 3الرأي ص 
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 )05880)ووفقا لمؤشرات مشروع الموازنة فإن مجموع االيرادات قبل العجز يصل الى  .الجامعة

(  6522)مليون دينارمقارنة مع (22)مليون دينار، جلها من الرسوم الجامعية التي يصل تقديرها بـ

في حين  .مليون دينار( .6580)مقدر العام الماضي، إال ان الفعلي منه العام الماضي وصل الى 

يرادات المتأتية من الدعم الحكومي للجامعة لهذا العام انخفض عن المقدر لها العام الماضي، ان اال

ماليين العام الماضي، إال انه رغم التخصيص لم (  1)العام الحالي مقارنة مع (  852)إذ بلغ 

د بلغت اما االيرادات الذاتية االخرى، فق .تحصل الجامعة على أكثر من النصف بقليل من هذا الدعم

مليون دينار للعام الحالي، رغم ان الحجم الفعلي العام الماضي ارتفع عن المقدر من (  052)حوالي 

من « األردنية»رباء من الطاقة الشمسية هل ينقذ إنتاج الكهمليون (  80)مليون دينار الى (  6580)

 .دينار ا المالية؟ هأزمت

مليون دينار  )1561)لعام الحالي يشير الى وجود الواقع المالي، الذي يتضمنه مشروع الموازنة ل

بالمقابل، انخفض حجم التقديرات للنفقات المتكررة  .سيكون مصدرها منحًا وقروض تمويل خارجي

مليون دينار، مقابل تقدير العام الماضي (  5866.)مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغت  6082للعام 

وبحكم  .مليون دينار(  .2588)د الفعلي وقف عند حد العام الماضي، إال أن االيرا(  05802)

اشتراطات القانون بتخصيص نسب لغايات البحث العلمي والمؤتمرات وااليفاد، والتي يجب ان 

(  2588)لاليفاد، فإنها قدرت بحوالي %(  6)بحث علمي و%(  0)تصرف في هذه األوجه فقط، 

لبعثات العلمية والدورات، في حين ان النفقات مليون دينار ل(  650)للبحث العلمي والمؤتمرات و

مليون دينار، بينما (  .25)الرأسمالية قفزت بنسبة كبيرة عن العام الماضي، إذ قدرت العام الماضي بـ

في ظل اجراءات ضبط النفقات التي تتخذها الجامعة حاليا، والتي  .مليون دينار(  80)للعام الحالي 

لترشيد، ومنها عدم تعيين اي بديل لمن يصل الى سن التقاعد وعدم قد تساعد في تخفيف النفقات وا

 8تعيين اداريين وصوال الى النسبة المقبولة بين اعضاء هيئة التدريس واالداريين، والتي تصل حاليا 

الى جانب إطالق عدة مبادرات منها . ،ولكن ضمن اجراءات طويلة االمد 8الى  8،لتصبح  6الى 
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نشاء وقفية وطرح برامج تعليمية ودبلومات مهنية ودورات (اختياري) صندوق تبرعات للطلبة ، وا 

سيكون لها اثر على وضع الجامعة المالي، الى جانب قرارات صوبت قرارات سابقة نحو مسار يخدم 

الجامعة ماليا، قد ال تروق للبعض، إال ان ذلك يتطلب إرادة وصمودا في مواجهة االرتدادات الناجمة 

إال  .رات، في سبيل مصلحة هذه المؤسسة التعليمية االولى في الجامعة تأسيسا ومستوىعن تلك القرا

أن المشروع االضخم، الذي حطمت الجامعة، رئاسة مجلس االمناء ورئاسة الجامعة الحالية، جميع 

 التحديات والحواجز التي كانت تعترضه في السابق والوصول الى نقطة بداية التنفيذ، والمتمثل بإنتاج

الطاقة الكهربائية من الشمس، سيكون له انعكاس واضح بعد االنتهاء من تنفيذه او حتى خالل 

االنتهاء من مراحل تنفيذه على الوضع المالي للجامعة، ليكون السؤال االبرز، هل سينقذ هذا 

 المشروع الجامعة من أزمتها المالية؟
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 "األردنية"ي القطاع الصحي في جلسة حوارية تبحث سبل رفع كفاءة العاملين ف

 

نظمت كلية الطب في  –هبة الكايد 

الجامعة األردنية بالتعاون مع البرنامج 

الوطني لربط الصناعة باألكاديميا 

والمجلس الصحي " دكتور لكل مصنع"

العالي في األردن وفريق أبحاث 

السياسات الصحية في كلية محمد بن 

رع ف/ راشد لإلدارة الحكومية في دبي 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا جلسة حوارية مع الباحثين في الكليات الصحية وصانعي السياسات في 

 .القطاع الصحي في األردن

وجاءت الجلسة بحسب األمين العام للمجلس الصحي العالي في األردن الدكتور محمد رسول 

عي السياسة الوطنية؛ ما يسهم الطراونة باعتبارها لتجسير التعاون بين منتجي البنية الصحية وصان

 .على حد تعبيره في تطوير النظام الصحي األردني في كافة الجوانب ومختلف المجاالت

أن   نتائج هذه " إيمانويل أزاد مونيصار"وأكد أستاذ السياسات الصحية في كلية محمد بن راشد  

دعم في هذا المجال بالتعاون مع الجلسة ستُقدَّم إلى منظمة الصحة العالمية التي تعكف على تقديم ال

الُموطَّن في كلية العلوم الصحية في الجامعة األمريكية في بيروت، " المعرفة لصنع السياسة"مركز 

مثنيا على جهود جميع القائمين على إنجاح الجلسة الحوارية والمشاركين فيها من مختلف 

 .المؤسسات

 أخبار األردنية
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ن الهدف من اللقاء الحواري الذي ضم نخبة من بدوره قال عميد كلية الطب الدكتور إسالم مساد إ

كبار المسؤولين في القطاع الصحي تحديد احتياجات المؤسسات الصحية في المملكة من جهة 

 .وتحديد األولويات الوطنية التي تحتاج إلى رفع كفاءة الباحثين من جهة أخرى

باه إلى ضرورة عقد مثل هذه ولفتت عضو هيئة التدريس في كلية الطب الدكتورة رائدة القطب االنت

الورشات التي ترفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي في مجال إجراء األبحاث الصحية للوصول 

 .إلى استخدام نتائج تلك األبحاث في إعداد الممارسات العملية وصنع السياسات الصحية

عن أمله بأن تسهم الدكتور يوسف العبدالالت " دكتور لكل مصنع"من جهته عّبر مدير برنامج 

الورشة في بناء المعرفة العلمية المتعلقة بالنظام الصحي في األردن وتحديد عملية ربطها بصنع 

السياسات والممارسات الصحية المبنية على الدليل العلمي الهادف إلى تحسين جودة المخرجات 

السادس ألكاديمية  الصحية، منوها بأن انعقاد الجلسة جاء على هامش فعاليات المؤتمر السنوي

 .األعمال الدولية المنوي إطالقه صباح يوم غد في حرم الجامعة األردنية

حضر الجلسة الحوارية عدٌد من ممثلي المؤسسات الصحية المعنية من مختلف القطاعات بما فيها 

وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص، باإلضافة إلى ممثلين عن منظمة الصحة 

 .العالمية، ومجموعة من الباحثين واألكاديميين في الجامعة األردنية
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 تضعان إطارا لبرامج تعاونية من خالل مذكرة تفاهم مشتركة" تمويلكم"و" األردنية

وضعت الجامعة األردنية ممثلة  –هبة الكايد 

بكلية األعمال فيها إطارا لمجموعة من البرامج 

نية للتمويل األصغر التعاونية مع الشركة األرد

من خالل توقيع مذكرة تفاهم مشتركة " تمويلكم"

 .بين الجانبين

وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجامعة عميد 

كلية األعمال الدكتور فايز حداد وعن الشركة 

مديرها العام التنفيذي علي عبد الجبار إلى تطوير التعاون األكاديمي بين الطرفين في عدد من 

ات االهتمام المشترك، األمر الذي يعزز من قيمة التعاون بين الشركات الوطنية والجامعة المجاالت ذ

 .األم، ويؤكد في الوقت ذاته على تكامل األدوار بين القطاعين الحكومي والخاص

وجاء في المذكرة أن تنتدب الكلية ستة من طالب تخصص قسم التسويق الخريجين على مدار العام، 

مدة شهرين متتاليين؛ على أن يتم " تمويلكم"ن في نفس الفترة للتدريب في شركة وبحد أقصى طالبي

 .منحهم شهادة خبرة على تلك الفترة التدريبية

واتفق الطرفان على أن هذه المذكرة من شأنها أن تهيئ الطلبة لالنتقال من المرحلة التعليمية النظرية 

ا يسهم في صقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم البحتة ودمجهم بأجواء العمل في القطاع الخاص؛ م

 .المكتسبة خالل سنوات الدراسة في مجاالت التعليم والتعّلم وتطبيقها بشكل عملي

  

 أخبار األردنية
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ولفت رئيس قسم التسويق الدكتور زيد عبيدات إلى أن هذه المذكرة تعكس رؤية الكلية والقسم في 

 .ي تؤهلهم لسوق العملسعيهما إلى تنمية مهارات الخريجين وتزويدهم بالخبرات الت

  

حضر حفل التوقيع من الجامعة منال العزوني، ومن الشركة المدير التنفيذي إلدارة الموارد البشرية 

والتطوير المؤسسي سمر القادري ورئيسة قسم التدريب وتطوير الموارد البشرية الدكتورة نسرين 

 .الصوراني والمدير التنفيذي إلدارة األعمال عصام شنودة
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 "األردنية"لطلبة " 5نيمار جونيورز "لقاء تعريفي بمسابقة 

نظم مركز االبتكار في الجامعة  –هبة الكايد 

األردنية بالتعاون مع شركة  مشروب الطاقة 

لقاًء تعريفيا بمسابقة كرة قدم " ريد بُل"

لطلبة كلية التربية " 3نيمار جونيورز "

شروط الرياضية بهدف تعريفهم بالمسابقة و

 .المشاركة فيها وقواعد اللعبة

وقّدم طالب المختبرات الطبية في الجامعة عامر المناصير لزمالئه الطلبة نبذة عن المسابقة، موضحا 

أنها عبارة عن بطولة لكرة القدم الخماسية تستقطب العبين من جميع أنحاء العالم، كما أنها سريعة 

 .بلداً، بما في ذلك البرازيل وفرنسا 65في أكثر من وممتعة تتطلب الكثير من التقنية، وتنتشر 

  دقائق مكثّفة دون إشراك حراس  45وعن قواعد اللعبة قال المناصير إنها بسيطة وتستمّر كل مباراة

المرمى، الفتا أنه عندما يسجل أحد الفرق هدفاً، يخسر الفريق المنافس العباً، أي أن الفوز في 

 .ي الخصم جميعهمالمباراة يتحقق بإخراج العب

وأضاف أن بطولة هذا العام مفتوحة لفرق تضّم في صفوفها خمسة إلى سبعة العبين، تتراوح 

 .سنة أيضا في كل فريق 33سنة ويسمح إدراج العبين يتعديان  33و  46أعمارهم بين 

  

  

 أخبار األردنية
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   ل العالم، أكثر من مئة ألف العب تنافسوا على الفوز بلقب أبطا 3545وشارك بحسب المناصير عام

انتصر فيها فريقا المكسيك والبرازيل، منوها بأن المباراة هذا العام سوف تستضيف ست قارات في 

تصفيات البطولة، حيث سيتنافس الالعبون على تحقيق الحلم نفسه للفوز بالتصفيات المحليّة للمشاركة 

ستقام للمرة الرابعة في معهد  في النهائي الوطني، وحجز تذكرة للمشاركة في النهائيات العالمية، التي

 .في برايا غراندي في البرازيل" إنستيتوتو بروجيتو نيمار جونيور"
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 طلبة الجامعة األردنية ينفذون حملة نظافة في مواقع أثرية في إربد

 

زار نخبة من طلبة كلية اآلثار  -هبة الكايد 

والسياحة في الجامعة األردنية موقعي أم قيس 

ركة اليرموك األثريين في محافظة أربد، نفذوا ومع

خاللها حملة نظافة في محيط موقع المعركة 

حياء  بالتعاون مع جمعية الشعلة لتنمية السياحة وا 

 .التراث

وأكد مساعد العميد لشؤون الطلبة  مشرف الرحلة الدكتور حسين إبراهيم أن هذا النوع من الزيارات 

ة ويصقل شخصياتهم، ويرفع من نسبة إدراكهم لموضوع الفكر يثري الجانب المعرفي لدى الطلب

 .السياحي

براز الصورة الحقيقة له  ولفت إبراهيم لسعي الكلية إلى خلق جيل قادر على ترويج األردن سياحيًا وا 

وآلثاره المنتشرة على مستوى الوطن، مع التركيز على ضرورة المحافظة على تلك اآلثار بوصفها 

 .نةثروة حقيقية وثمي

كانت تجربة مميزة قمنا خاللها بالتحاور "طالبة السنة الثانية في تخصص اآلثار رؤى العثامنة، قالت 

مع أبناء المنطقة ومحاولة توعيتهم بأهمية المنطقة وكيفية إبرازها أمام السياح بالصورة الصحيحة، 

 ."وهي تجربه فريدة ومليئة باالكتشافات العظيمة

  

 طلبة نيوز -أخبار األردنية
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نادر عن سعادته بتلك الزيارة التي اعتبرها جولة جميلة في رحاب المملكة  كما عّبر الطالب أيهم

تعرف خاللها على آثار جديدة، مشيدا بالحوار الذي أداره وزمالؤه مع أبناء المواقع األثرية حول 

 .أهمية الوعي السياحي ونتائجه الملموسة في ترويج السياحة بمختلف أنواعها على مستوى األردن

طالبة اإلدارة السياحية أفنان الخطيب على جهود المنظمين لهذه الزيارة التي سمحت لها فيما أثنت 

بالتعرف على أحداث عظيمة وتاريخ عريق ومجد قديم يفخر به الوطن، منوهة بأنها لن تنسى عظيم 

  .الترحيب والكرم الذي لمسوه من أصحاب تلك المناطق

هم في تنظيم هذا النشاط السياحي الذي تمكنوا من وأشاد الطالب راشد الكّيالي بجهد كل من سا

خالله من المشاركة في التوعية البيئية للمجتمع المحلي، ما غرس داخلهم قيمة المحافظة على التراث 

 .واإلرث السياحي من جهة وكان لهم بمثابة دافع للترويج له وتنمية السياحة المحلية من جهة أخرى
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 يستذكرون إنجازات مؤرخ األردن سليمان الموسى" يةاألردن"منتدون في 

كتب مؤرخ االردن الراحل سليمان الموسى تعد المرجع االول »قال المؤرخ الدكتور علي محافظة ان 

وبين محافظة، في الندوة  .«لكل باحث في الشؤون السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية محليا

كلية االداب في الجامعة االردنية، وادارها الدكتور عبد / يخاالستذكارية التي عقدها أمس قسم التار 

ان الموسى »:وطالبها استذكارا للمؤرخ سليمان الموسى  المجيد الشناق بحضور من اساتذة الجامعة 

ان الموسى لم يكن مؤرخا فقط بل كان اديبا »واكد محافظة  .«يعد ظاهرة ثقافية فريدة في االردن

 .« ة، مالكا للمعلومات التاريخية في ذاكرته والتي تدهش اي باحث يحاورهايضا يتقن اللغة العربي

بعدما عين محافظة محاضرا  8228واستذكر محافظة كيف توثقت صداقته بالراحل الموسى عام 

كان الموسى رجال عصاميا مثله مثل عباس العقاد في مصر، »وتابع . متفرغا في الجامعة االردنية

واكد  .«العصامية هي التي جعلته يتقن الكتابة التاريخية بطريقة علمية سليمةبنى نفسه بنفسه، وتلك 

الموسى كان ذكيا جدا لحصره اهتمامه بتاريخ االردن المعاصر والثورة العربية الكبرى »محافظة ان 

، اضافة لتناوله بدايات الوعي السياسي «التي هي الجذر االساسي الفكري لقيام الدولة االردنية

ي في المنطقة حيث اجاد واتقن فاصبحت كتبه مرجعا اساسيا لكل باحث ال يمكن االستغناء والقوم

مرجع يحتذى به : الناصر .عنها، وانه اّرخ لفترة مهمة لم يتناولها قبله اال كبار المؤرخين في بيروت

اعية من جانبه استذكر نعيم الناصر، كرفيق درب للراحل، كيف بنى سليمان الموسى فلسفته االجتم

الوقت )عدم الغضب، وايجاد عذر لالخرين، والعمل بالمثل القائل »على اربعة مرتكزات تمثلت في 

. «، واخيرا العمل بمبدأ اعمل كل يوم شيئا قليال لكنه في النهاية يجمع(كالسيف ان لم تقطعه قطعك

ة فيما قال غزل بيديه خيوط النهض: الشرايري .مؤكدا ان هذه المرتكزات تعد مرجعا يحتذى به

. «ان الموسى من اعظم الرواد الذين غزلوا بايدهم خيوط النهضة محليا»الدكتور خالد الشرايري 

وتابع  .مستذكرا كيف ان الموسى كان يتكبد المشاق ويقطع المسافات للحصول على المعلومة ليوثقها

 42الرأي ص 



 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 

19 

ا، ولم يمنعه من كتابة الشرايري ان الموسى اختط لنفسه دربا خاصا لذاته الكتشاف الحقيقة وتوثيقه

فكان دقيقا في جمعه، مخلصا في قوله، متزنا، بعيد . تاريخ االردن المشاق المادية او بعد المسافات

لوال »مؤكدا . وهو احد ثلة من الرواد ممن بنوا لالردن سورا وسياجا يحمي تاريخ وارث البلد. النظر

رنا كامال من تاريخ المملكة استاذ والدي غطى ق: الموسى .«الموسى لضاع نصف تاريخ االردن

عصام سليمان الموسى، اكبر ابناء الراحل الموسى، اجاب في كلمته .االتصال و االعالم الكاتب د

: ، فقال«لماذا تحول والده سليمان الموسى لكتابة التاريخ؟»: على تساؤل رئيس الندوه الدكتور الشناق

راءات والده بتاريخ الثورة العربية الكبرى مألت نفسه ان والده بدا مهتما باالدب والشعر، اال ان ق

اعجابا بشخصية الحسين بن علي، فكان الحسين في تلك السن المبكرة وهو ابن عشرين ربيعا 

في ( الحسين بن علي والثورة العربية الكبرى)يحتذى، مما جعله ينكب على وضع كتاب « بطال»

تاريخ االردن في القرن )وعن كتاب الموسى  .هوهو في العشرين من عمر  8202ثالثة شهور عام 

منوها  .بأن والده كتب هذا الكتاب نتيجة اهتمامه بتدوين تاريخ وطنه االردن: عصام.قال د( العشرين

بأن تعاون والده مع المرحوم منيب الماضي حّول فكرة الكتاب لمشروع ضخم صار مرجعا للمؤرخين 

وفي التسعينيات وضع . 82.1ثم المملكة حتى عام  عن تلك المرحلة التي غطت نشوء االمارة

الموسى مجلده الثاني عن تاريخ االردن في القرن العشرين، وبذلك يكون غطى قرنا كامال من تاريخ 

وانتهت الندوة بزيارة قاعة المؤرخ سليمان الموسى في مبنى كلية االداب، والتي جهزها آل  .الوطن

طلقت الجامعة االردنية اسمه على احدى قاعاتها وفاء لذكراه الموسى باحدث التجهيزات، بعد ان ا

 .وانجازاته من كتب عن تاريخ االردن والثورة العربية الكبرى
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 الملكة تلتقي الفائزين بجائزة الملكة رانيا لريادة التعليم

ا لريادة التعليم في الوطن التقت جاللة الملكة رانيا العبدااهلل اليوم الثالثاء، الفائزين بجائزة الملكة راني

، بهدف تقدير  6081العربي التي أطلقتها مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية في أيلول عام 

مكانات الشركات الناشئة التي تعمل في قطاع التعليم وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي  .إنجازات وا 

من االردن الحاصلة على المرتبة " ارالمفكرون الصغ"لمؤسسة الملكة رانيا باسم السعد، وعن شركة 

من لبنان الحاصلة على " كم كلمة"االولى راما الكيالي ولمياء الطباع وسلوى كتخودا، وعن شركة 

من االردن الحاصلة " Kids World Hello" المرتبة الثانية سمر عاصو ونور المفتي، وعن مؤسسة

على تحسين معرفة مهارات " فكرون الصغارالم"ويقوم عمل شركة  .على المرتبة الثالثة حنان خضر

نتاج مواد ومصادر تكنولوجية تعليمية لألطفال في سن  القراءة والكتابة األساسية عن طريق تصميم وا 

على " المفكرون الصغار"وركزت . المدرسة، وبالتالي تحسين مخرجات التعلم لديهم ورفع كفاءتهم

لحة لدعم المزيد من الطلبة ليتقنوا استخدام اللغة العربية قياس األثر، والتعامل بفاعلية مع الحاجة الم

كمنّصة تعليم معّززة بالتكنولوجيا على ادخال أهّم مهارات القرن " كم كلمة"وتعمل شركة  .ببراعة

مهاراتهم في الكتابة والّتواصل الواحد والعشرين إلى صف الّلغة العربّية ومساعدة الّتالميذ على تطوير 

قاعدة مستخدمين " كم كلمة"وانشأ فريق  .بالّلغة العربّية مع الّتركيز على بناء اإلبداع والتّفكير الّنقدي

 Kids World Hello" وتوفر مؤسسة .كبيرة باإلضافة إلى تطوير المعلمين برنامجا مخصصا لهم

لألطفال واليافعين لالنتقال من مستهلكين سلبيين للعالم  المناهج والموارد والتدريب التي تتيح الفرص"

وحققت المؤسسة هدفها االجتماعي ونموذج العمل المستدام، . الرقمي إلى مبدعين نشطين

يجاد الحل المناسب وتطويره، ومن خالل  واستطاعت أن تحدد حاجة معينة مهمة ال يتم تلبيتها، وا 

 شؤون جامعية ومحلية

 3/الرأي ص أولى
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م البرمجة وحل المشكالت والتفكير من خالل التحليل والتعاون نظرتهم المستقبلية، استطاع الطلبة تعل  

وتقدم مؤسسة الملكة رانيا الدعم للشركات والمؤسسات الفائزة من  .واستيعاب طريقة عمل األنظمة

خالل منح مالية تهدف الى ضمان استدامة نماذجهم التعليمية وتحقيق النمو المرجو لدفع اإلصالح 

بات التقدم للجائزة بعد تلقيها وفقًا لمعايير محددة كاالبتكار واإلنجازات وجرى تقييم طل .التربوي

مكانيات التوسع في نطاق العمل، وتم تحكيم الطلبات من خبراء من عدة مجاالت من ضمنها  وا 

 االستثمارات التي تهدف إلى إحداث األثر وتكنولوجيا التعليم والبحوث التربوية في العالم العربي
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 األمير الحسن يؤكد أهمية تطوير البحث العلمي واألكاديمي حول القدس

م بين مجلس هسمو األمير الحسن بن طالل، رئيس منتدى الفكر العربي، أمس، توقيع مذكرة تفاشهد 

الحسن وجامعة القدس، لتأسيس مركز الحسن بن طالل للدراسات المقدسية في جامعة القدس، والذي 

ا عن هدف المذكرة، التي وقعهوت .قدسية األكاديمية لمرحلة ما بعد الدكتوراهسيعنى بالدراسات الم

ا الدكتور عماد أبو كشك، إلى تعزيز همجلس الحسن ميشيل حمارنة، وعن جامعة القدس رئيس

األمير الحسن بن طالل خالل حضوره  التعاون والتبادل المشترك في المجاالت الثقافية والعلمية 

واألكاديمية، إضافة إلى  م لتأسيس مركز الحسن للدراسات المقدسية بجامعة القدس هتوقيع مذكرة تفا

ا هوية القدس وخدمة شؤونهحماية  هتنفيذ برنامج يشجع الباحثين في شؤون القدس، ما من شأن

العقالني والفكري الذي  هذا المركز بتعزيز التوجهم هفي أن يس هوأعرب سموه عن أمل .اهوقضايا

م بالتأكيد أن القدس حاضرة في العقول والوجدان، داعيا إلى مواصلة المسيرة الفكرية يخاطب العال

وية العربية متجذرة ترقى إلدارة الماضي كمقدمة للحاضر هالبناءة، من خالل التأكيد على أن ال

ت مية القدس كمركز للقاء الوجداني والروحاني ألبناء المنطقة من مختلف الدياناهوأكد أ .والمستقبل

مية تطوير البحث العلمي واألكاديمي حول القدس، وتوفير الوثائق العلمية هالسماوية، الفتا إلى أ

واألكاديمية عن القدس للباحثين والدارسين والمؤسسات األكاديمية، وتعظيم الواقع االجتماعي 

طالل مية تأسيس مركز الحسن بن هبدوره، أكد أبو كشك أ .ذه البحوث والدراساتهوالمجتمعي ل

فكرية  ضةهللدراسات المقدسية ليكون ملتقى للمفكرين العرب والمسلمين في إطار إعادة إحياء ن

سالمية مستقبل  .يةعربية وا 

 

 

 6الغد ص 
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 5092 1009تحصل على شهادة االنتقال لمواصفة االيزو " التكنولوجيا

تفال الجامعة رعى رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية االستاذ الدكتور صائب خريسات اح

، من شركة (ISO 9001-2015) بمناسبة حصولها على شهادة االنتقال لمواصفة االيزو الجديدة

 .لويدز ريجيستر العالمية

وقال الدكتور صائب خريسات رئيس الجامعة، ان الجامعة اخذت على عاتقها السعي دوما الى 

واالداري ومن اجل ذلك تعمل الجامعة  التميز والريادة في كافة نواحيها وعلى المستويين األكاديمي

 .على تطوير فاعليتها المؤسسية الخاصة بإداراتها المختلفة وتعزيز ثقة منتسبي الجامعة بها

 ( ISO .608-2008)وأضاف الدكتور خريسات أن حصول الجامعة على شهادة الجودة 

 نظام الجودة،هي اعتراف بجودة الخدمات المقدمة فيها حسب معايير عالمية معتمدة في 

ويعد الحصول على الشهادة إعالنًا للجميع بأن اإلدارة تقف على قدم المساواة مع باقي المنظمات 

المرموقة في جميع أنحاء العالم من حيث جودة ونوعية الخدمات، كما وتعتبر الشهادة وسيلة وفرصة 

 الفاعلية،للتحسين المستمر للخدمات المقدمة لتحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة و 

وأضاف لعله من حسن الطالع ان نحتفل اليوم بالخصول على هذه الشهادة تزامنا من مناسبات 

 .وأعياد عزيزة على قلوبنا جميعا، عيد االم، يوم المرأة العلمي، ذكرى تعريب الجيش ومعركة الكرامة

حيث ان التقدم في واختتم خريسات حديثه بتهنئة الجميع على جهودهم المثمرة لبلوغ هذا التميز، 

الجودة وتحقيق التميز للجامعة يشكل لبنة في خدمة الوطن وازدهاره تحقيقا لرؤى جاللة الملك عبداهلل 

 .الثاني حفظه اهلل ورعاه للتعليم العالي والوطن الغالي

 طلبة نيوز -45الغد ص 
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 .المدير التنفيذي للمركز اإلقليمي لشركة لويدز ريجيستر/من جهته عبر المهندس مهند الكايد

ة في االردن، عن شكره وتقديره إلدارة الجامعة ممثله برئيسها على قيادته وعلى دعمه لملف العالمي

االيزو وكذلك لمركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة، على دوره في في اعداد كافة المتطلبات 

 .الالزمة النجاح عمل فرق متابعة نظام االيزو لكافة كليات ومراكز ووحدات الجامعة المختلفة

وبين مدير مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة الدكتور محمد الوديان، أن كادر مركز التطوير 

األكاديمي وضمان الجودة بذل خالل فترة تجديد الشهادة واالنتقال للمواصفة الجديدة جهودا مضنية 

عة العليا وعلى مدى شهور تستحق التقدير ساعدها في ذلك الدعم الذي عز نظيره من إدارة الجام

ممثلة باألستاذ الرئيس وتعاون الزمالء في اإلدارات المنضوية في النظام أدت كلها بشهادة الشركة 

 .المانحة إلى النجاح الباهر الذي نحتفي به اليوم

لجميع  ISO .608-2008وفي ختم الحفل قام الدكتور خريسات بتسليم شهادات نظام إدارة الجودة 

 .، وكذلك تسليم الدروع التكريمية لمستحقيهاالمرافق التي حصلت عليها

وحضر الحفل األساتذة نواب الرئيس، واألساتذة العمداء والسادة المدراء وثله من أعضاء الهيئتين 

 .التدريسية واإلدارية والطلبة
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 للبحث العلمي“ فاي”إطالق برنامج 

واالبتكار في حفل أقيم أول من  برنامج فاي للبحث العلمي التطبيقي“ فاي للعلوم”أطلقت مؤسسة 

ندس مثنى الغرايبة مندوبا هوأقيم الحفل بحضور وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الم .أمس

عن سمو األميرة سمية بنت الحسن وبحضور كل من وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو 

الجامعات وأعمدة البحث العلمي وبمشاركة  ولندية وعدد من رؤساءهرمان، وبوربرة يوزياس السفيرة ال

واسعة من الشركات الخاصة والداعمة للبحث العلمي التطبيقي سواء من داخل أو خارج المملكة، 

وتحدث المؤسس والمدير التنفيذي  .ذا البرنامجهوبحضور واسع للشباب الباحثين المشاركين ضمن 

ذا البرنامج الذي ها من خالل هة وآلية تحقيقداف المؤسسهللمؤسسة الدكتور أحمد جاداهلل، حول أ

يسعى إلى بناء مجتمع علمي من الباحثين الشباب الرواد والمبدعين من جميع أنحاء األردن والوطن 

وبين أن البرنامج سيشكل مجتمعا من الباحثين والمبتكرين وسيشكل مجموعات بحثية  .العربي

د السوق بابتكارات وحلول مناسبة قادرة على متخصصة من خلفيات علمية مختلفة تعمل على تزوي

 20تم اختيار أفضل  هوأضاف أن .حل مشكالت علمية ومجتمعية محددة باستخدام المعرفة العلمية

ذا همتقدما للبرنامج، ليكونوا جزءا من  0..شابا باحثا وشغوفا بالبحث العلمي التطبيقي من أصل 

م الفرصة لتجربة هلمشاركون للتدريب وستكون لدیالبرنامج المعني بتطوير الذات؛ حيث سيخضع ا

م األول، ليتمكنوا بعد ذلك من بناء مشاريع مع مجموعة من المبتكرين هكل شيء عمليا في عام

داف البرنامج التي تتلخص في حل المشاكل هوتم عرض ومناقشة أ .خالل السنة الثانية من البرنامج

ي مجاالت مختلفة مثل الرعاية الصحية والطاقة القائمة على أساس علمي حقيقي في األردن، ف

ذا سيؤدي إلى تحسين هو. والبيئة والتكنولوجيا الخضراء، وعلوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات

دف البرنامج إلى بناء هكما ی .االقتصاد ورفع مكانة األردن في مجال البحث واالبتكار في العالم

 2مشاركا من الشباب من خالل تدريب مكثف لمدة  20بين الـ ثقافة االبتكار والبحث وريادة األعمال

 سوق ومال/ 5الغد ص 
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م الخاصة، وبناء شبكة هارات في مشاريعهارات جديدة وتنفيذ تلك المهيم ومهر يقدم تعليما لمفاهأش

من االبتكارات واألبحاث من خالل ربط مختبرات االبتكار في جميع أنحاء األردن معا الحتضان 

ج المبدعين الشباب من األردن وخاصة مناطق الجنوب معًا، لتبادل مشاريع ابتكارية حقيقية، ودم

وم هدف إلى إنشاء مجموعات بحثية تحتوي على تخصصات متعددة لتأكيد مفهوی .الخبرات

المشاريع متعددة التخصصات التي تؤدي إلى أفكار أكثر ابتكارا، ودعم االقتصاد األردني من خالل 

 .ت على عائد جيد على االستثمار بعد تنفيذ خطط أعمال راسخةمتابعة الشركات الناشئة التي حصل
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 !جدلية التنفيعات ومسوغات التعديل: شروط معادلة الشهادات األجنبية الجديدة

كشفت لجنة معادلة الشهادات برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي قبل فترة وجيزة عن الشروط 

جنبية للطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهادة التخرج النهائية الجديدة لمعادلة الشهادات األ

من الجامعة التي التحقو بها بحيث ستقوم الوزارة بإصدار وثيقة جديدة لم يسبق للوزارة أن قامت 

حيث جاء هذا القرار ! لحل مشاكل هؤالء الطلبة" وثيقة المعادلة المؤقتة"بإصدارها وهي ما يسمى بــ 

 .(عادل الطويسي. د)لوزير األسبق في عهد ا

ولعله من الطبيعي جدًا أن يتم إجراء تعديالت في شروط معادلة الشهادات للتسهيل على متلقي 

كما ويندرج في ذات السياق االبتعاد عن التعقيدات ومراعاة . الخدمة من الطلبة الدارسين في الخارج

ممن أنهوا دراستهم ولكن لم تسعفهم  الظروف الخاصة التي يواجهها بعض الطلبة في الخارج

ومن المنطقي . الظروف في تحصيل شهاداتهم وأوراقهم بشكل نهائي من الجامعة التي قد التحقوا بها

أن تبادر الوزارة بايجاد مخرج لمثل هؤالء الطلبة لتمكينهم من التقدم لفرص وظيفية وعدم تفويت 

من الضروري في هذا المقام لفت األنظار الى إال أنه . الفرص أمامهم لالنخراط في سوق العمل

 :الحقائق التالية

وهي لجنة متخصصة تضم في عضويتها مجموعة من )تتولى لجنة معادلة الشهادات األجنبية  -

حيث . مسؤولية النظر في مثل هذه الحاالت ويترأسها أمين عام الوزارة بالنيابة عن الوزير( الخبراء

لمعادلة واستصدار القرارات المناسية حيالها اعتبارًا لما رافق الطلبة من تقوم اللجنة بدراسة طلبات ا

 .وهذا معمول به في الوزارة منذ زمن طويل. ظروف خاصة اذا ما تطلب األمر

 طلبة نيوز
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يستخدمه الطالب في " الى من يهمه األمر"كما أنه من المعلوم أن الوزارة تمنح بالعادة كتابًا رسميًا  -

ًً الى أن الشهادة قيد المعادلة لتمكينه من قضاء حاجاته  مثل هذه الحاالت يتضمن االشارة صراحًة

  .وتقديمه كورقة ثبوتية للجهات المعنية

إذن، فإنه لم يعد واضحًا لماذا يتم اصدار وثيقة المعادلة المؤقتة، وقبل ذلك كله لماذا لم يتم االكتفاء 

لى لجنة المعادلة؟ ولماذا أعلنت الوزارة ع( التي من المفرض انها محدودة)بعرض مثل هذه الحاالت 

 مؤخرًا عن الشروط الجديدة لمعادلة الشهادات ولم توضح أسباب هذا التعديل؟

فمثل هذا اإلجراء الجديد يتطلب بالضرورة تعلياًل واضحًا لألسباب التي أدت الى استحداثه خاصَة 

مرة واحدة ( قابلة للتجديد)ة سنة واحدة وهي وأّن لجنة المعادلة قد قررت بأّن مدة وثيقة المعادلة المؤقت

 !!!وهذا يعني أن الطالب قد يستطيع استخدام هذه الوثيقة لمدة سنتين. بناء على قرار اللجنة

ال نعلم ما هي تلك الظروف التي قد تستمر لمدة سنتين كاملتين وستحول دون تمكين الطالب من 

ولكن على فرض ان هذه !! نحة طيلة هذه الفترةالحصول على شهاداته النهائية من الجامعة الما

الظروف جاءت وليدة حروب أو بسبب األوضاع األمنية او السياسية او االقتصادية أو غيرها في بلد 

ًٍ ..الدراسة فإنه هناك لجنة معادلة مختصة تنظر في خصوصية هذه الحاالت وليس هنالك داٍع

  !لتغيير الشروط واصدار وثيقة معادلة مؤقتة

المخاوف التي قد تترتب على منح وثيقة معادلة مؤقتة كثيرة وتشكل ثغرة يمكن من خاللها أن  إن

كما أن هذا اإلجراء قد يمنح فرصة للطلبة . يتسلل بعض الطلبة لالستفادة منها بطريقة غير مشروعة

قبل إتمام  الدارسين في الخارج بالتراخي وعدم االلتزام ويؤمن لهم أبوابًا رسمية لدخول سوق العمل

فعندما يحصل الطالب على وثيقة معادلة مؤقتة مدتها عامين . مسيرتهم الدراسية بشكل نهائي ورسمي

فكالهما ستؤهالنه للتقديم لفرص . فأنها ستؤدي نفس الغرض الذي تؤديه وثيقة المعادلة النهائية

فما الذي سُيلزم . ليوظفية في سوق العمل، وكالهما معتمدتان بشكل رسمي من وزارة التعليم العا
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الطالب أو يجبره ألن يستكمل أوراقه وشهاداته بعد أن حصل على وظيفة بناًء على وثيقة المعادلة 

  !المؤقتة

لماذا تسمح لجنة المعادلة بجسر ما يرافق هذه الفجوة الدراسية أمام الطلبة الذين لم يحققوا شروط 

محاذير قد تترتب على فتح مثل هذه األبواب المرنة ألم تدرك اللجنة أّن هنالك ! المعادلة بالكامل؟

التي قد يستفيد منها البعض في االلتفاف والتحايل على التعليمات واألنظمة، خاصًة وأنه لم يتم 

توضيح فيما اذا كان باستطاعة الطالب تجديد وثيقة المعادلة المؤقتة لمدة سنة اضافية فور انتهاء 

لها أن يجددها متى ما أراد ومتى ما وجد أمامه فرصة وظيفية السنة االولى أم أنه يمكن لحام

فإذا كان بإمكان الطالب تجديد الوثيقة المؤقتة متى ما أراد لمدة سنة أضافية، فإنه يجدر ! مناسبة

التنويه بأّن اللجنة في هذه الحالة تكون قد تغاضت عن ثغرة جديدة ليس لها عالقة بالمعيقات التي 

الطالب من تحصيل شهاداته النهائية من جامعتة، انما تكون قد ذللت أمامه  قد تحول دون تمكين

 !متطلبات االلتزام بشروط المعادلة بشكل غير مباشر

وفي الوقت الذي يعتبره البعض أنه ال فرق بين الوثيقتين الدائمة والمؤقتة فإننا نضع هذه التساؤالت 

ة الحقيقية وراء هذه القرارات المستجدة والمبهمة على أمام وزير التعليم العالي للنظر في دوافع اللجن

  !حٍد سواء، وأحقية تشريعها ضمن شروط المعادلة

وقد يصبح هذا مطلبًا ملحًا في المستقبل القريب لدى أصحاب شركات التوظيف والجهات التي 

بما يصدر سيما وأّن هذه الجهات تثق . توظف الطلبة المتوقع تخرجهم من حاملي الوثائق المؤقتة

عن وزارة التعليم العالي من وثائق وشهادات وقرارات والتي ال ُيعقل أن تقع في مغبة التمويه 

واالستغالل من قبل بعض الطلبة المارين في هذه المسارات غير المضمونة نتيجة اتخاذ قرارات غير 

 !!واضحة من قبل لجنة المعادلة
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عام الوزارة توضيحًا شافيًا لهذه القضية ومالبساتها وفي حال لم تقدم لجنة المعادلة برئاسة أمين 

ودوافعها بشكل منطقي، فإّنه سيصعب أمامنا نفي ما يراه البعض في أّن مثل هذه التغييرات الجديدة 

وغير المبررة لم تتأتى إال لتحقيق تنفيعات ضيقة، حيث تم ابتكار أساليب جديدة واستصدار قرارات 

ًً قانونيًة ال لبس فيها من غير مسبوقة وصهرها ضمن الت شريعات الناظمة لعمل اللجنة لتأخذ صفًة

 !!!حيث الشكل ال المضمون
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 عداد الطلبة الماليزيين للدراسة بالجامعات األردنيةأبحث زيادة 

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، لدى لقائه اليوم الثالثاء، السفير 

 .ماليزي بعمان، داتوك جيليد بن كومندنج، زيادة اعداد الطلبة الماليزيين للدراسة بالجامعات االردنيةال

وناقش الجانبان ترتيبات زيارة وزير التعليم العالي الماليزي الى المملكة لتوقيع اتفاقية تعاون ثقافي 

ت االردنية الستقبال الطلبة وابدى الدكتور المعاني خالل اللقاء، استعداد الجامعا .بين الطرفين

 .الماليزيين الذين تخرجوا من كليات الطب بالمملكة الستكمال االختصاص العالي بتخصص الطب

ودعا الى زيادة التعاون والتنسيق بين الجامعات األردنية ومؤسسات التعليم العالي الماليزية، 

 .يا البحث العلمي التطبيقيخصوصا في مجال تبادل الطلبة واعضاء هيئة التدريس ومختلف قضا

وأشار المعاني إلى عمق عالقات التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الصديقين، مشيدًا بمستوى 

وأكد السفير الماليزي، حرص بالده على دفع  .الجامعات الماليزية خصوصًا في مجال البحث العلمي

، وزيادة أعداد الطلبة الماليزيين للدراسة وتشجيع التعاون الثنائي مع األردن خالل المرحلة المقبلة

واشار السفير الى أن وزير التعليم العالي الماليزي من خريجي جامعة آل البيت،  .بالجامعات األردنية

وفي السياق، ناقش أمين عام وزارة  .مشيدا بالتطور الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي األردنية

كتور عاهد الوهادنة، مع السفير الماليزي، أهمية تعزيز العالقات التعليم العالي والبحث العلمي الد

يشار الى ان عدد الطلبة  .االكاديمية والعلمية بين مؤسسات التعليم العالي األردنية والماليزية

 .طالبا وطالبة 933الماليزيين الذين يدرسون في الجامعات األردنية، وصل الى 

 

 

 5صدى الشعب ص  -3األنباط ص  -2الدستور ص  -45الرأي ص 
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 ة بين البلدان العربيةمشروع موحد للمؤهالت األكاديمي
 

حّث أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سالمة لدى لقائه فريقًا من الخبراء األكاديميين 
برئاسة الدكتور مشهور الرفاعي رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا امكانية بلورة مشروع عربي 

وناقش الجانبان خالل اللقاء  .بين البلدان العربيةموحد يؤطر المؤهالت االكاديمية في التعليم العالي 
الذي عقد بمقر اتحاد الجامعات العربية في عّمان أمس التحديات والصعوبات التي تواجه نجاح 

 .المشروع والطرق العلمية الكفيلة للتغلب على الصعوبات التي تقف امام تنفيذه
 

ان المساعدان لالتحاد الدكتور خميسي وبحث الطرفان خالل اللقاء الذي حضره االمينان العام
حميدي والدكتور عبدالرحيم الحنيطي سبل تعزيز الجهود العربية من خالل وزراء التعليم العالي 

وقال سالمة ان االتحاد . العرب والهيئات والمنظمات العربية والدولية المعنية للبدء بتنفيذ المشروع
وجامعة األميرة سمية وعدد من ( االلكسو)افة والعلوم سيتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثق

المؤسسات والجامعات العربية المعنية لتنفيذ المشروع باسرع وقت الهميته على المستويين العربي 
واشار إلى أن هناك عددًا من الدول العربية تتبنى مشاريع وطنية محلية للمؤهالت  .والدولي

مشروع عربي موحد ومتكامل للمؤهالت يراعي جميع الجوانب اال اننا نسعى إليجاد »االكاديمية 
، الفتا الى نجاح النموذج االوروبي المعمول به «الفنية والمرجعيات االكاديمية للجامعات العربية

من جانبه أكد الدكتور الرفاعي ان فريق الخبراء من جامعة األميرة سمية  .حاليًا في هذا المجال
على أتم االستعداد للتعاون مع االتحاد، وتسخير كل اإلمكانيات المتاحة  والجمعية العلمية الملكية

للعمل على إنجاح المشروع ووضع التصور العملي الذي يمكن من خالله البدء بمراحل العمل الفعلي 
وفي نهاية اللقاء تم االتفاق على  .للمشروع واالستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال

سودة المشروع ووضع التصور العام من قبل لجنة خبراء من جامعة األميرة سمية وتقديمها إعداد م
لالتحاد الذي بدوره سوف يبدأ بمخاطبة الجهات الرسمية المعنية لالتفاق على بدء المراحل النظرية 

 .التي يليها تطبيق المشروع بشكل عملي

 45الرأي ص 
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 رفع جائزة كاثوليكية للسالم تمنح للملكأ
 جورج طريف. د

 
علن الرهبان الفرنسيسكان االربعاء الماضي أن جاللة الملك عبد ااهلل الثاني، سيتوجه إلى أسيزي ا

، الذي يعد أرفع جائزة «مصباح القديس فرنسيس»بوسط إيطاليا في نهاية الشهر الجاري، لتسلم 
ب إنزو فورتوناتو صرح مدير قاعة الصحافة في كاتدرائية فرنسيس األسيزي، األ .كاثوليكية للسالم

آذار الجاري ليتسلم الجائزة  62بأن الملك سيقوم بزيارة الى كاتدرائية القديس فرنسيس األسيزي في 
مشيرا إلى أن الرهبان الفرنسيسكان يمنحونه هذه الجائزة تقديرا لعمله والتزامه بتعزيز حقوق اإلنسان 

اعيا العالم اليوم إلى االختيار بين الخوف والثقة في والوئام بين مختلف االديان واستقبال الالجئين، ود
 6081وكان الملك عبدأاهلل الثاني تسلم قبل اشهر قليلة جائزة مؤسسة جون تمبلتون للعام  .اآلخر

وسط حضور الفت لعدد من الشخصيات العالمية، والقيادات السياسية والفكرية والدينية حيث وضع 
صورة االسالم السمحة إسالم اإلحسان والرحمة، ال انعدام العقل  جاللته وقتها العالم من جديد في

 .والقسوة، اسالم التسامح والسلم المبني على األصول الراسخة، ال المغاالة في التفاصيل حد التطرف
وجسد جاللته حرص األردن على االحترام المتبادل بين جميع أتباع الديانات الثالث مشيرا الى أن 

لرسل والذين حملوا رسالة التوحيد والدعوة إلى اليهودية والمسيحية واإلسالم، قد باركوا أولي العزم من ا
أرض األردن بمسيرهم فيها،كما أن ارض االردن تزخر من شمالها الى جنوبها بقبور الصحابة 
 واألولياء والمزارات والمواقع الدينية واالسالمية والمسيحية منذ ظهور المسيحية في القرن الرابع
الميالدي واالسالم في القرن السابع الميالدي وحتى يومنا هذا ما يؤشر لتاريخ حافل وضع اللبنات 

كما أن تسلم الملك لجائزة  .األولى للعيش المشترك والوئام بين المسلمين والمسيحيين في األردن
ر المبادىء السالم من مركز كاثوليكي عالمي يشكل من جهة أخرى حافزا ودافعا جديدا لترسيخ ونش

،وما تبعها من مبادرات  6000التي جاءت بها رسالة عمان والتي صدرت في رمضان من عام 
واسبوع  6002التي عبرت عن حب ااهلل وحب الجار عام « كلمة سواء بيننا وبينكم»ملكية مثل 

األمم  في 6080الوئام الذي يحتفل به في شباط من كل عام باقتراح من الملك عبدااهلل الثاني عام 

 مقاالت

 43الرأي ص 
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المتحدة وهي مبادرات القت ترحيبا وتشجيعا من أتباع الديانات الثالث االسالمية والمسيحية 
 .واليهودية على طريق المساهمة في بناء المستقبل المشرق في االردن والمنطقة وباقي دول العالم

لية جوزيبي وسيتسلم الملك جائزة مصباح القديس فرنسيس في احتفال يحضره رئيس الحكومة اإليطا
لعملها على »كونتي والمستشارة األلمانية انجيال ميركل التي منحت الجائزة العام الماضي، تقديرا 

ومنحت هذه الجائزة للمرة األولى  .«صعيد المصالحة من أجل تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب
بولس الثاني واألم إلى البولندي ليش فاليسا، ومنذ ذلك الحين أعطيت إلى يوحنا  8218في عام 
 6080)وشيمون بيريز ( 6001)وميخائيل غورباتشوق  )8220)وياسر عرفات ( 8212)تيريزا 

والرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل (  .608)والبابا فرنسيس (  6080)ومحمود عباس )،
ميقة تعبر عن منح جاللة الملك عبدااهلل الثاني جائزة السالم له دالالت كبيرة وع )6082. )سانتوس

التقدير الكبير لجهود جاللته كأحد أهم القادة السياسيين على مستوى العالم في الوقت الحالي الذي 
يعمل على تحقيق الوئام بين أتباع الديانات، وحماية الحريات الدينية في كل أصقاع األرض 

 .واإلنسانية جمعاء
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 اكميةمجالس الح...إصالح التعليم

 
 

 األستاذ الدكتور يحيا سالمه خريسات
( المجلس التنفيذي)مجلس العمداء : تعتبر مجالس الحاكمية في جامعاتنا الوطنية بأنواعها الثالث

، الجهات المسئولة عن (المجلس الرقابي)ومجلس األمناء ( المجلس التشريعي)ومجلس الجامعة 
ء بهدف الحصول على أفضل النتائج بجعل منابرنا العلمية العملية التعليمية والتشريعية ومتابعة األدا

 .واحات لإلبداع العلمي والتميز وصوال الى مصاف الجامعات العالمية العريقة
مجلس العمداء في معظم جامعاتنا مازال يعكس رؤى وتوجهات رئيس الجامعة كونه من يعين ويعزل 

سعى لنيل رضى رئيسه فإنه سيوافقه الرأي وما دام العميد ي. أعضاءه بمباركة من مجلس األمناء
ويحاول االبتعاد عن إبداء اآلراء التي قد تختلف مع توجهاته، وفي المحصلة نحصل على مجلس 

 .برئيس فقط
اذا أردنا تفعيل هذا المجلس فالبد من تعديل التشريعات بحيث يصبح العمداء منتخبين من قبل 

لك نضمن حرص العميد على مراعاة مصلحة الكلية حتى أعضاء الهيئة التدريسية في كلياتهم، وبذ
 .وان اختلفت عن توجهات رئيسه، وبهذا يتحسن أداؤهم ويصبح أكثر مهنية

إذا تم إنتخاب العمداء من قبل زمالئهم وليس تعيينهم من قبل الرئيس نحصل على مجلسين بفعالية 
 .الغالبية في هذين المجلسين عالية وهما مجلس العمداء ومجلس الجامعة،ألن العمداء يشكلون

المجلس الرقابي وهو مجلس األمناء شابه الكثير من التشوهات في تشكيلته األخيرة حيث تم انضمام 
أعضاء جدد له من الصناعة وأهل الخبرة بدرجات علمية أولى وهي البكالوريوس، مهمتهم مع 

ممن يحملون رتبة األستاذية، زمالئهم في المجلس، مراقبة أداء رئيس الجامعة ومجلس العمداء 
قرار الموازنة،  والتنسيب بتعيين أو عزل الرئيس، باإلضافة الى تعديل األنظمة والتشريعات وا 
والتنسيب لمجلس التعليم العالي وهيئة االعتماد بفتح وتجميد التخصصات، وهذا يتطلب اإللمام 

 .لبحث والتطويرالكبير بأسرار العملية التعليمية والخبرة العلمية في مجال ا
فال بد من تعديل تشريعات مجلس االمناء بما يتعلق بعضويته بحيث ال يسمح لمن يحمل دون درجة 
الدكتوراه أن يكون عضوا فيه، حرصا على تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بالخطط والبرامج 

 .األكاديمية وصوال الى أداء متميز في مراقبة اداء المجالس األخرى
 

 طلبة نيوز
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 اربد –شاهر خلف العلي التل  -
 قاعة مسجد ابوشام -احمد سعيد العواد  -
 قاعة النبر -نعمة سالم محمود ابو سالم  -
 
 
 
 

«رحمهم هللا»

 وفيات

  يأالر
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  تندر واسع سيطر على تداول نشطاء مواقع التواصل االجتماعي يوم امس، بعد نشر خبر
ر ان العاصمة عمان احتلت المرتبة هيظا، هالبريطانية عبر موقع“ اإليكونوميست”لصحيفة 

،والثانية على مستوى الشرق االوسط بعد تل  6081االولى عربيا بغالء المعيشة العام 
 .ابيب

 
  عمم امين عام وزارة العدل على جميع موظفي الوزارة والمحاكم بعدم الكتابة أو التصريح

ا او افشاء هة والعاملين فیبما يسيء للدول”لوسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي 
 .، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية“اسرار الدولة

 
 ا بقضية همحكمة امن الدولة سمحت امس لوسائل االعالم بالبث حيا ومباشرا ألولى جلسات

قاعة المحكمة لتغطية انطالق المحاكمة  هدتهحضور اعالمي كبير ش. المزور“ الدخان”
ر، فيما احيطت مجريات الجلسة هالعام على مدى عدة اش بالقضية التي شغلت الرأي

مين في القضية، وحجم هبإجراءات امنية مشددة وواسعة، خاصة مع ارتفاع عدد المت
 .الحضور

 
  يئةُ  هأوضحت مصادر مطلعة في امانة عمان ان الموظفين الموقوفين من قبل مدعي عام

تحقيق داخلية في االمانة بعد اكتشاف  يئة بناء على توصيات لجنةهمكافحة الفساد، حوال لل
ما مراسل ومساح من كادر همين هالمصادر اشارت الى ان الموظفين المت. ة تزويرهشب

 .االمانة
 

 يسات يعقد االثنين المقبل مؤتمرا صحفيا هرئيس جمعية المركز االسالمي الخيرية جميل الد
ية على مدار سنوات قليلة الجمع هبمقر الجمعية بالعبدلي، للحديث حول ابرز ما حققت

د تسخينا سياسيا من قبل جمعية جماعة هيشار الى ان ملف الجمعية كان ش. مضت
ة العمل االسالمي خالل االسابيع القليلة هوحزب جب“ غير المرخصة”االخوان المسلمين 
 .يئة ادارية منتخبة للجمعيةهالدعوة الجراء انتخابات لتشكيل  هالماضية، تصدرت

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


