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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  "األردنیة"مجموعة المناصیر تقدم منحا دراسیة لطلبة 

تطلق موقعھا اإللكتروني الجدید باللغتین العربیة " األردنیة"
  واإلنجلیزیة

٤  

 ٥  "األردنیة"الحافي یحاضر حول الفنون وعالقتھا باإلسالم في 

 ٧  یة كمركز عالجيبالجامعة األردن‘‘ الخالیا الجذعیة‘‘رفض ترخیص 

تكرم فریق عمل ملتقى الھندسة الكیمیائیة » المھندسین الكیمیائیین«
  األول

٨ 

 ٩  عالم اردني یحصل على جائزة دولیة

 ١٠  »المجمع«وفد من طلبة أجانب یدرسون اللغة العربیة یزور 

 ١١  ملتقى عمداء الدراسات العلیا یناقش توصیات اللجان الفرعیة

   شؤون جامعیة

 ١٢  جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا تفوز بطولة رشید للنزاھة والشفافة

 ١٣  بیان ثوري من كلیات الشریعة بالجامعات االردنیة

 ١٧  رسوم االعتمادات تثقل كاھل الجامعات الوطنیة

 ١٩  الطویسي یطلع الجھات المانحة على تحدیات التعلیم العالي

 ٢٠  ان بأمل وتفاؤلخبراء وأكادیمیون یتطلعون لقمة عمّ 

ارتفاع اعداد الطلبة المقبولین في التخصصات التقنیة في البلقاء 
  التطبیقیة

٢٣ 

 ٢٤  بطولة الجامعات لكرة الطاولة الیوم

 ٢٥  جزئیة ٥٠٠بعثة دراسیة كاملة و ٣٠٠سلطة العقبة تعلن عن 

   مقاالت

 ٢٦  *مشھور الرفاعي . د.أ/التعلیم الجامعي وسبل االرتقاء بھ

انیس . د/التعلیم العالي وخیار الدولة األردنیة بین المال أو األجیال
  خصاونة

٢٩ 

 ٣١  أحمد شقیرات/التعلیم رسالة یا سادة

 ٣٢  وفیات

  ٣٥-٣٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"مجموعة المناصیر تقدم منحا دراسیة لطلبة 
  

  
وقعت  -سناء الصمادي

الجامعة األردنیة وجمعیة 
ة زیاد المناصیر مؤسس

الخیریة الیوم اتفاقیة تعاون 
لتقدیم منح دراسیة لعدد من 

  .طلبة الجامعة
  
وتھدف االتفاقیة التي وقعھا  

عن الجامعة رئیسھا الدكتور 
عزمي محافظة وعن الجمعیة 
مدیرھا العام الدكتورة منى 
المناصیر الى دعم التعلیم 
المستمر لطلبة الجامعة غیر 

   .المقتدرین مادیا
  

منحة دراسیة جزئیة سنویا لطلبة البكالوریوس الذین ) ٢٠(وبموجب االتفاقیة تتكفل الجمعیة بتقدیم 
  .ھم على مقاعد الدراسة أو كلیة لمدة سنة دراسیة كاملة

  
ووفق االتفاقیة تقوم الجامعة بتزوید الجمعیة بأسماء الطلبة المحتاجین منھم وسیتم متابعة الطلبة 

ً ووضعھم الدراسي وم ً واقتصادیا   .عدالتھم التراكمیة نھایة كل فصل ودراسة حالة الطالب اجتماعیا
وعقب توقیع االتفاقیة أكد محافظة اھمیة دعم الطلبة المحتاجین بالتعاون مع مؤسسات المجتمع 

  .المختلفة وذلك لمواصلة دراستھم، مثمنا دور الجمعیة في ھذا المجال
  
  

لى عاتقھا خدمة وتنمیة المجتمع المحلي عبر تعلیم غیر وبینت المناصیر ان الجمعیة اخذت ع
 .القادرین مادیا، وتحقیق التنمیة المستدامة والشاملة ودعم طلبة العلم یعد من أبرز اھتماماتھا

 
 

 أخبار الجامعة

الدیار /١١:الرأي ص/الكون نیوز/عمان االخباریة/٨:الغد ص/نیوز المدینة/طلبة نیوز/الوقائع /بترا/أخبار األردنیة
  ١٢:الدستور ص/٥:ص
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  تطلق موقعھا اإللكتروني الجدید باللغتین العربیة واإلنجلیزیة" األردنیة"
  

شعبة الموقع  -ة الموقع اإللكتروني ومركز الحاسوب دائر -أطلق مركز االعتماد وضمان الجودة 
اإللكتروني وتطبیقات الویب الیوم الموقع اإللكتروني الجدید للجامعة األردنیة باللغتین العربیة 

  .واإلنجلیزیة
   
   

ویأتي ھذا التحدیث للموقع حسب القائمین على تحدیثھ في مركز االعتماد وضمان الجودة ومركز 
  .فاء المرونة في استخدام الموقع وتسھیل الوصول إلى المعلومة وزیادة الجاذبیةالحاسوب بھدف إض

   
   

ً في األیام القلیلة القادمة حیث نتوقع أن تستمر  ھذا، وسیتم تفعیل روابط جمیع الكلیات باللغتین تباعا
  . ھذه العملیة لمدة أسبوع من تاریخ الیوم

   
   

ي وشعبة تطبیقات الموقع اإللكتروني وتطبیقات الویب ستتابع یجدر بالذكر أن دائرة الموقع اإللكترون
عملیة تفعیل الروابط، وتتلقى أي مالحظات من شأنھا تطویر الموقع الجدید والروابط التابعة لھ، 

 .سواء للكلیات والمراكز والوحدات والدوائر اإلداریة

  ٧:الدستور ص/بترا/المدینة نیوز/طلبة نیوز:/الرأي ص/الكون نیوز/أخبار األردنیة
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  "األردنیة"الحافي یحاضر حول الفنون وعالقتھا باإلسالم في 

  
  

استضافت كلیة الفنون  - فادیة العتیبي
والتصمیم في الجامعة األردنیة أمس 
أستاذ علم األدیان في جامعة آل البیت 
الدكتور عامر الحافي إللقاء محاضرة 

  .حول الفنون وعالقتھا باإلسالم
   

واستھل الحافي محاضرتھ التي جاءت 
بحضور حشد كبیر من أسرة الكلیة 

للفنون على  وطلبة الجامعة في تعریفھ
أنھا محاولة للبحث عن الجمال الذي 
یكمن في الصورة والصوت والعمل 

  .الیدوي والفكرة أیضا
   
   

وعن رأیھ بعالقة الفن باإلسالم، عبّر بالمقولة المشھورة إن هللا جمیل یحب الجمال، وھذا ھو ملخص 
نفس والمخیلة، وھو كامن رأي اإلسالم في الفنون، مشیرا إلى أن الفن إبداع وبحث عن معنى في ال

  .في الروح اإلنسانیة
   
   

وركز الحافي خالل المحاضرة في الحدیث عن نظرة اإلسالم للدنیا، التي ھي لیست نقیضا لآلخرة، 
الفتا إلى أن الجمال الحسن ذكر في القرآن الكریم كثیرا، حیث أن أجمل فكرتین طرحتا لھما عالقة بـ 

میت كذلك ألنھا أسماء هللا األروع، والجنة وھي الحسنى، وكلھا أسماء هللا الحسنى وس): الحسن(
  .معان تؤكد أن القرآن الكریم یؤسس للحسن والجمال لدى المسلم

   
   

وأوضح الحافي أن القرآن الكریم غیر مسؤول عن نظرة الجفاف والسلبیة التي وجھت للفنون، إال أن 
تلك النظرة، في إشارة منھ إلى أن األصل في  سوء االستخدام ھو الذي طغى على واقعنا فأفضى إلى

األشیاء أن تكون حالال، وغیر الحالل ھو سوء االستخدام، معززا فكرتھ أن الفن بحد ذاتھ لیس 
  .بمشكلة، وإنما طریقة االستخدام

   
   

وعرج الحافي في حدیثھ على الرسم الذي لواله لما كان ھناك أبجدیة أو معمار ألن أي مشروع ینفذه 
نسان كان یرسمھ بذھنھ قبل یده، ما یؤكد على أن هللا وضع في اإلنسان القدرة على اإلبداع اإل

وصناعة الجمال، فتجده ركز على محاكاة الطبیعة وتقلیدھا كأن یقلد أصوات الطیور على سبیل 
  .المثال

   
   

  السوسنة/أخبار األردنیة
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طلبة جیل وكان الحافي قد أعرب عن سعادتھ بتفاعل الحضور معھ خالل المحاضرة، ما یؤكد أن ال
  .واع ومثقف، وحریصون على معرفة  نظرة الدین واإلسالم لتخصصھم الجامعي

   
   

وكان عمید الكلیة الدكتور أیمن تیسیر قد افتتح المحاضرة بمداخلة لھ حول أھمیة تنظیم مثل ھذا اللقاء 
لتي تتولد أنھ ال بد من طرح فكرة إن كانت دراسة الفنون حالال أو حراما في ظل اآلراء ا:" قائال

، مؤكدا أن المحاضرة جاءت للوقوف على ھذا األمر وبیان "حول ھذا األمر في مجتمعنا المحافظ
  .مدى صحتھ
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  تبدي استعدادھا لمنح المركز رخصة بحثیة" الصحة"
  بالجامعة األردنیة كمركز عالجي‘‘ الخالیا الجذعیة‘‘رفض ترخیص 

  
في الجامعة األردنیة كمركز ) CTC(الیا رفضت وزارة الصحة ترخیص مركز العالج بالخ

الحكومة مستعدة لترخیصھ كمركز أبحاث "إن " الغد"عالجي، وفقا لمصدر حكومي مطلع، قال لـ
  ".فقط

  
لم یثبت حتى اآلن بشكل علمي جدوى العالج بالخالیا الجذعیة في دول "وأشار المصدر إلى أنھ 

ء مختصین في ھذا المجال بعد إجراء تجارب العالم، وأن الموافقة تحتاج إلى شھادات من علما
  ".سریریة تتعلق بھذا الشأن

  
ویرخص المركز ألغراض البحث من خالل وزارة التعلیم العالي، فیما یرخص ألغراض العالج من 

  .خالل وزارة الصحة عبر اللجنة الوطنیة للخالیا الجذعیة
  

: التعلیق على الموضوع، مكتفیا بالقولمن جھتھ، رفض مدیر عام المركز الدكتور عبدهللا العبادي 
ما یزال ھناك مجال للحوار مع وزارة الصحة بخصوص الترخیص، وربما ألتقي الوزیر للتباحث "

  ".بھذا الشأن قریبا
  

إلى استخدام الخالیا الجذعیة البشریة في مختلف مجاالت  ٢٠٠٨ویھدف المركز الذي تأسس العام 
  .ة، إلیجاد حلول جدیدة لألمراض المستعصیةالبحث العلمي والتطبیقات السریری

  .من العام الماضي) مایو(وكان تم افتتاح المركز في الثامن من أیار 
ویعد المركز األول من نوعھ في األردن، لیكون مركزا ریادیا على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة 

متقدمة، ومركزا لتدریب  والعالمیة في مجال العالج بالخالیا ومشتقاتھا، وجاذبا لبحوث علمیة
  .المختصین والباحثین والطلبة في ھذا المجال العلمي

ویتمیز المركز، الذي یضم العدید من المختبرات المتخصصة ووحدات زراعة وإنتاج الخالیا، 
بشمولھ لوحدات متكاملة تعمل في مكان واحد بشكل تنسیقي، لتحقیق األھداف التي یسعى لھا في 

  .لمیة األساسیة والتطبیقیة السریریة وخدمة الحاالت المرضیةتوفیر األبحاث الع
ویسعى إلى توفیر البیئة العلمیة والتقنیة واألكادیمیة والتعلیمیة لھذه المعالجات الطبیة، التي من 

  .المؤمل منھا عالج الكثیر من األمراض التي كانت مستعصیة على العالج بالطرق الطبیة المتبعة
متر مربع، وتم تجھیزه عن طریق  ٣٢٠٠زنة الجامعة األردنیة على مساحة وبني المركز من موا

  .مالیین دینار ١٠المنحة السعودیة بقیمة 
مالیین دوالر للمركز لشراء أجھزة ومعدات  ٧وكان صندوق التنمیة السعودي أعلن عزمھ تقدیم 

ملیون دوالر  ١٤بلغت  متطورة تستخدم لألغراض البحثیة والعالجیة، فیما أنفق المركز منحة سابقة
  .في تجھیزه بأحدث المعدات واألجھزة

 

  ٣:الغد ص
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  تكرم فریق عمل ملتقى الھندسة الكیمیائیة األول» المھندسین الكیمیائیین«
  

نظمت لجنة المھندسین الكیمیائیین الشباب حفال لتكریم فریق عمل ملتقى الھندسة الكیمیائیة األول 
طالب وطالبة من  ٤٠٠یمیائیة في الجامعة األردنیة، بمشاركة الذي نظمتھ اللجنة لطالب الھندسة الك

  .مختلف الجامعات األردنیة
وعبرت رئیس شعبة الھندسة الكیمیائیة في نقابة المھندسین الدكتورة لیندا الحمود عن شكرھا العمیق 

  .لكافة المھندسین الذین بذلوا جھدا كبیرا النجاح الملتقى
تبذلھا الشعبة لخدمة مھنة الھندسة والمھندسین على المستوى واستعرضت الحمود الجھود التي 

النقابي، متطرقة إلى جملة التحدیات والعقبات التي تواجھھا مھنة الھندسة الكیمیائیة في األردن 
  .والحاجة الى تكاتف جمیع الجھات ذات العالقة لتخطي ھذه العقبات

تحدیات، والبرامج التأھیلیة التي تطرحھا وتطرقت إلى الخطة التي وضعتھا الشعبة لتجاوز ھذه ال
  .الشعبة في سبیل إكساب المھندسین الخبرات التي تمكنھم من اختراق سوق العمل بقوة

وعقب التكریم جلسة حواریة ناقش خاللھا المشاركون عددا من القضایا التي التي تخص المھندسین 
  .عقدھا الحقا الكیمیائیین، والفعالیات واألنشطة التي تعكف اللجنة على

وحضر حفل التكریم عضو مجلس الشعبة المھندس أمجد قاسم ورئیس لجنة المھندسین الشباب 
  .المھندس معتصم صالح

  

  الكترونيالسبیل 



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

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

9 

  
  

  عالم اردني یحصل على جائزة دولیة
  
  

نال االستاذ المشارك في كلیة الصیدلة بالجامعة االردنیة الدكتور عالء الدین محمد عرسان الربابعة 
ئزة الزمالة األلمانیة من مؤسسة االكسندر للبحث العلمي جائزة خبراء الباحثین العلمیین الكیالني جا

  .وتعتبر من ارفع جوائز البحث العلمي على مستوى العالم
  

یشار الى ان الدكتور عالء خریج جامعة اربانا شامبین األمریكیة بدرجة االمتیاز وأنھى بحوث علمیة 
  .من علماء النانو تكنولوجي على مستوى العالم تقارب الثالثین بحث علمي ویعد

  عمون
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  »المجمع«وفد من طلبة أجانب یدرسون اللغة العربیة یزور 
  

زار مجمع اللغة العربیة األردني، صباح یوم أمس األول، وفد من طلبة اللغة العربیة للناطقین 
یة للناطقین بغیرھا من بغیرھا، برفقة الدكتورة فاطمة العمري أستاذة وخبیرة تدریس اللغة العرب

مركز اللغات في الجامعة األردنیة، والتقى الوفد الدكتور خالد الكركي رئیس المجمع واألمین العام 
  .الدكتور محمد السعودي

عن إنجازات المجمع فیما یخص  - المتقنین للغة العربیة السلیمة-وتحّدث الدكتور الكركي إلى الطلبة 
اللغة في وسائل اإلعالم والقضاء والجامعات ومراكز اللغة الترجمة والتعریب ورصد لصورة 

  .العربیة للناطقین بغیرھا، وإحیاء اللغة العربیة في انطالقة إذاعة خاصة بالمجمع
صفاء وعنایة وشریف وزمان وطاھر : الذین حملوا أسماء عربیة جمیلة مثل –وتوجھ الطلبة 
ربیة والترجمة إلیھا وأھمیة ذلك في مسیرتھا، بأسئلة عمیقة وجریئة حول اللغة الع -وصادق ولیث

وطبیعة امتحان الكفایة، وھل ھناك امتحان للكفایة باللغة العربیة لألجانب، وما ھو المستوى اللغوي 
  الذي یدرس فیھ األساتذة في الجامعات، وكیف یضّمن البعض العربیة بعض الكلمات األجنبیة؟ 

ً أن تعود اللغة وأجاب الدكتور خالد الكركي بدوره عن ت ساؤالت الطلبة في حوار شیق معھم، متمنیا
العربیة لتأخذ دورھا الحقیقي وتستعید صورتھا المشرقة، في إطار ما صدر من قوانین وأنظمة 
لحمایتھا والدفاع عنھا بصدور قانون حمایة  اللغة العربیة، ونظام وتعلیمات امتحان الكفایة في اللغة 

ً لتعمیمھ  العربیة الذي بدأ تفعیلھ ً في الجامعة األردنیة تمھیدا في وزارة التربیة والتعلیم، وسیبدأ قریبا
  .في جمیع مؤسسات الدولة

  
  
  
 
 
 

  ٢٧:الدستور ص



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

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

11 

  
  
  

  عمداء الدراسات العلیا یناقش توصیات اللجان الفرعیة ملتقى 
 

ا ناقش عمداء الدراسات العلیا في الجامعات االردنیة قضایا وتوصیات اللجان الفرعیة التي شكلھ
الملتقى في اجتماعھ االول ال سیما تلك المتعلقة برفع سویة البرامج التي تقدمھا الجامعات االردنیة 

  .وتطویر مخرجاتھا و نتاجاتھا بحیث تربط بحاجات المجتمع والسوق
  

  .وحضر االجتماع الذي عقد بالجامعة االردنیة ما یزید عن عشرین عمید دراسات علیا في الجامعات
  

  .تقى على بحث عدد من القضایا و المحاور التي تھم قطاع الدراسات العلیا في المملكة و ركز المل
  

و یذكر ان ھذا الملتقى انطلق بمبادرة من كلیة الدراسات العلیا في الجامعة االردنیة في شھر تشرین 
  .الثاني من العام الماضي 

  
ور كمال الحدیدي ان المسؤولیات الملقاة وقال عمید كلیة الدراسات العلیا في الجامعة االردنیة الدكت

على عاتق ھذا الملتقى تكمن في معالجة االختالالت في تشریعات و تعلیمات الدراسات العلیا ووضع 
اطر عامة لبرامج الماجستیر والدكتوراه في الجامعات االردنیة الرسمیة واالھلیة سعیا لتاسیس 

  .راسات العلیا مدرسة اردنیة ذات شخصیة مستقلة في برامج الد
  

واضاف الحدیدي ان الملتقى مستمر في عقد اجتماعاتھ بشكل دوري مؤكدا ان التوصیات النھائیة 
  .سیتم وضعھا بین یدي اصحاب القرار و المعنیین بشؤون التعلیم العالي

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  ٨:الغد ص
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  جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا تفوز بطولة رشید للنزاھة والشفافة

  
تُوج نادي المناظرات والفكر في جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، حامل لقب بطولة األردن الثانیة 

جامعة أردنیة حكومیة و خاصة، وبتنظیم من المركز  ١٦للمناظرات، ضمن المنافسة التي أقیمت بین 
" ) األردن -الشفافیة الدولیة "رشید (ومؤسسة )   British Council Jordan(الثقافي البریطاني

  " .صوت الشباب العربي  - Young Arab Voices" ضمن المشروع اإلقلیمي 
   

وأعرب رئیس الجامعة األستاذ  الدكتور مشھور الرفاعي، عن فخره بإنجازات طلبة الجامعة المتتالیة 
افل وعلى كافة األصعدة العلمیة واألنشطة الالمنھجیة، وتحقیقھم المراكز المتقدمة في مختلف المح

المحلیة والدولیة، حیث تركز الجامعة على االنشطة الالمنھجیة من خالل دعم األندیة الطالبیة في 
الجامعة، والتي تعكس توجھات صاحبة السمو الملكي األمیرة سمیة بنت الحسن المعظمة، رئیس 

إلبداع، مجلس أمناء الجامعة، في صقل مھارات الطلبة وتوسیع آفاقھم المعرفیة، وتشجیعھم على ا
وھو ما ینتج جیل من الشباب الواعي الذي یدرك مایرید، ویساھم في صنع القرار في القضایا 

  .المجتمعیة
   

للمشاركة في بطولة مناظرات قطر " نادي المناظرات والفكر" كما أشار الدكتور الرفاعي، إلى تأھل
كما شكر .٢٠١٧/ ٤/ ١٣ -٦ الرابعة للجامعات باللغة العربیة والتي ستقام في قطر، خالل الفترة

الدكتور الرفاعي، طلبة أعضاء النادي، وكل من كان لھ دور في تحقیق ھذا االنجاز من عمادة شؤون 
  .الطلبة في الجامعة

   
یج فریق النادي بعد فوزه على فریق الجامعة األردنیة الذي حل في المركز الثاني، و  ھذا وتم تتوِّ

حل في المركز الثالث، بحضور عمید شؤون الطلبة في الجامعة  فریق جامعة الزرقاء األھلیة الذي
  .الدكتور رامي السالم، وعدد من الطلبة و أعضاء النادي

 شؤون جامعیة ومحلیة

  السوسنة
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  بیان ثوري من كلیات الشریعة بالجامعات االردنیة
  

ویأتي البیان للوقوف ، وصل ل عمون نسخة من بیان اصدرتھ كلیات الشریعة في الجامعات األردنیة
والقرارات التي تّم اعتمادھا من قبل مجلس التعلیم العالي في جلستـھ بتاریخ  عند التوصیات

، ومنھا عدد من التوصیات التي طلب من رؤساء الجامعات األردنیة بالعمل على ١٨/٢/٢٠١٧
  . ١/٥/٢٠١٧تنفیذھا في موعد أقصاه 

  
ً نص البیان   :وتالیا

  
  

  : محمد خاتم األنبیاء والمرسلین وبعد الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا 
  

فقد سبق أن تّمت لقاءات شارك فیھا العدید من عمداء كلیات الشریعة في ھذا البلد العزیز واألخوة 
القائمین في ھیئة االعتماد بھدف تطویر خطط كلیات الشریعة والعمل على رفع سویتھا وكان األمر 

التطویر ھو في حد ذاتھ غایة طالما كان الھدف منھ محل تقدیر وترحیب لوجود قناعة تاّمة بأن 
السعي إلى تحقیق مقاصد التعلیم وتحسین مخرجاتھ ورفد الوطن بالكفاءات القادرة على تحمل 

  .المسؤولیات وتعزیز القدرات
  

غیر أنھ وبعد اجتماعات ولقاءات أسفرت عن توصیات كان االعتقاد بأنھا ستحقق الھدف المنشود أو 
، ١٨/٢/٢٠١٧جئنا بقرار تّم اعتماده من قبل مجلس التعلیم العالي في جلستـھ بتاریخ بعضھ قد فو

ومنھ عدد من التوصیات التي طولب رؤساء الجامعات األردنیة بالعمل على تنفیذھا في موعد أقصاه 
١/٥/٢٠١٧ .  
  

ا أن من وبعد النظر في تلك التوصیات من قبل المعنیین في كلیات الشریعة عمداء ومدرسین وجدن
ّـا بأھمیة  ً من الضروري الوقوف عند تلك التوصیات بل القرارات وبیان ما ینبغي بیانھ إیمانا
ً على مقدرات ومكتسبات كلیات الشریعة في بلد عربي إسالمي ھاشمي یقوده  الموضوع وحرصا

اللة الملك ھاشمیون كانوا خیار من دعا إلى اإلسالم ، وذاد عن حماه ، وال ننَس في ھذا المقام أن ج
ً إال وكان فیھ خیر من تحدث عن اإلسالم بصفائھ  ً دولیا ُ ما اعتلى منبرا عبدهللا الثاني حفظھ هللا ورعاه

  .ونقائھ وقیمھ
  

وقد تعودنا في ھذا البلد أن الحوار ھو المنطلق في البناء والتقویم ، واحترام الرأي والرأي اآلخر ھو 
ا یقّرب منھ ، وما األوراق النقاشیة التي طرحھا جاللة السبیل األمثل للوصول إلى الصواب أو م

  .الملك المعظم إال خیر شاھد على خلق مناخ تسود فیھ حریة الرأي والتعبیر
  

نقول وبعد النظر في تلك التوصیات ، وانطالقا من مبدأ الشعور بالمسؤولیة إن لنا تحفظات كثیرة 
  : على تلك التوصیات وھي كثیرة لعّل من أھمھا 

  
إن في التوصیات ما یوحي بفقدان مقررات كلیات الشریعة لعدد غیر قلیل من المساقات التي : أوالً 

ً من الثقافة في مجاالت السیاسة ، والتاریخ العالمي ، والقانون ، والفكر المعاصر ، وعلم  تعالج قدرا
ي اآلخر ، وتحصین االجتماع ، وعلم الفلسفة ، واللغات ، ومھارات الحوار ، واحترام الرأي والرأ

  عمون
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وھذا مطلب ال ُغـبار علیھ، بل یحسن أن یعطى لكل طالب مھما كان ...الطلبة من الغلو والتطرف
  .تخصصھ لمسیس الحاجة إلیھ

  
ال یمكن بحال من األحوال أن تستوعب ) ١٣٢(لكن الذي ینعى إن یشار إلیھ أن خطة الطالب المكونة 

ً ال بأس بھ في مجال اللغات ، والفكر المعاصر  ما تّمت اإلشارة إلیھ ، لكن خطط الشریعة تعالج قدرا
والقانون في بعض جوانبھ ، واحترام الرأي والرأي اآلخر ، وتحصین الطلبة من الغلو والتطرف 
وھذان األخیران ، بقصد االحترام ، ومحاربة التطرف ھما أجل األھداف الواضحة في خطط كلیات 

وكل  ٠دلیل من أعظم األدلة على مدى تقدیر اإلسالم للرأي اآلخر الشریعة ، وما الفقھ المقارن إال
  .مساق ال یخلو بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من محاربة الغلو ونبذ التطرف

  
وھنا ال بد من التأكید على أن كلیات الشریعة ھي حصن منیع یلوذ بھا كل الباحثین عن حقیقة اإلسالم 

بة للتطرف والغلو واإلرھاب من كلیات الشریعة بالنظر إلى وإنسانیتھ ، وال مكان ھو أكثر محار
وضوح الرؤیة والمنھج والغایة في خطط ھذه الكلیات، وما شھدت جامعة من جامعاتنا األردنیة 
مشاجرة واحدة كان لطالب الشریعة مساھمة فیھا ، بل إن كل من ساھموا أو شاركوا في أعمال 

ا من الدارسین للشریعة ، وأجھزة الرصد العالمیة التي تناولت إرھابیة منظمة أو غیر منظمة لم یكونو
ظاھرة اإلرھاب في العالم ھم من أكدوا أن جل القائمین على اإلرھاب والدعاة إلیھ ھم من أصحاب 
التخصصات العلمیة التجریبیة وأكثرھم من خریجي جامعات غربیة ، وأن نسبة من كانوا على علم 

لون أصابع الید الواحدة من مائة ، وھذا موثق ال تستدعي الحاجة إلى بالشریعة ودراساتھا ال یشك
  .تأكیده

  
 ً ً قد أقرتھا مؤسسات التعلیم على اختالف مستویاتھا ، : ثانیا إن الخطط الدراسیة المعمول بھا حالیا

وھي خطط شاملة تقدم كل ما یلزم من وعي دیني وفكر وسطي ، وتوازن مع انفتاح على اآلخر 
إلنسان وما یقتضیھ ذلك من إطالع على علوم مساندة وخاصة فیما یتعلق بعلم النفس وعلم واحترام ل

ً في الخطط المقررة لتخصص اإلمامة والِخطابة   .االجتماع والقانون وأكثر ما كان ذلك ظھورا
  

 ً یة ثمانون في الثانو) ٨٠(كان من القرارات أن یكون المعدل األدنى للقبول في كلیات الشریعة : ثالثا
العامة ، وھنا سیتساءل كثیرون ، من یحصل على مثل ھذا المعدل وھو خاص بطلبة الكلیات العلمیة 
كالھندسة والصیدلة وما شابھھا ، ھل سیقدم على دراسة الشریعة في وقت یرى فیھ عامة الناس 

یث وفرة ومثقفوھم في ھذا البلد أن الدارس للشریعة ال حظ لھ في الحیاة العامة وال مستقبل من ح
ً عن تدني القیمة االجتماعیة في أعین كثیرین للعاملین في  الوظائف ، وسلم الرواتب وغیرھا ، فضال
مثل ھذه التخصصات ، ولوال أن القبول الموحد ھو الذي یفرض على كثیر من دراسة الشریعة لما 

ً في التحویل إلى تخصص آخر   .قبل بھا ھؤالء ، وطمعا
  
  

رار فیھ مجازفة واضحة ، وتجاوز لألعراف الجامعیة القاضیة باستقالل وفي تقدیرنا أن ھذا الق
ً عما سیؤدي إلیھ تطبیق مثل ھذا القرار وھو في  الجامعات ، ومناقض لصالحیاتھا األكادیمیة فضال

  .النھایة إغالق بعض أقسام ھذه الكلیات ، وخاصة تلك التي تقع في األطراف
  

 ً ّى أن یكون القرا: رابعا ّا نتمن ً من حیث تحدید الھدف والوسیلة والعالج، أّما كن ً ومتكامال ر مدروسا
اإلحالة على المستقبل في موضوع الحوافز فھو محل نظر، ولو كانت دراسة علمیة لبیان مدى 
الحاجة إلى الدراسات الشرعیة وما یحققھ من أھداف غایة في األھمیة ألّن دراسة الشریعة لكل 
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لشریعة ھو أكثر من غیره معرفة بمقاصد اإلسالم وغایاتھ ، وھو األقدر مناحي الحیاة ، وألن دارس ا
على توصیل وتعلیم مراد هللا ورسولھ إلى اآلخرین ، وھو األعلم بالحالل والحرام ، وھو األكثر من 
ً مع عامة الناس وأفراد المجتمع وھو األقدر على بیان مخاطر التطرف والغلو ، وھو  غیره تواصال

كلھا ... شف زیف أصحاب الفكر المنحرف ، وھو األقدر على محاربة الفكر بالفكراألقدر على ك
  .غایات نبیلة تستحق التقدیر والمزید من الرعایة والعنایة

  
 ً لقد غاب عن ذھن الواضعین للقرار أن اإلسالم أشمل من أن یكون مجرد أحكام شرعیة : خامسا

ً في غیاب تتناول الحالل والحرام ، وإن اإلسالم شأن الحیا ة لكل أبعادھا ، وكان ھذا واضحا
تخصصات قد تكون في أھمیتھا كالفقھ والتفسیر والحدیث إن لم تكن الحاجة إلیھا في زماننا أشد ، 
فأین ذھب قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمیة الذي یعّد من أھم التخصصات في كلیة الشریعة في 

س على مصراعیھ لكان عدد الدارسین فیھ باآلالف جامعة الیرموك وھو التخصص الذي لو فتح للنا
طالب وبمعدالت تنافسیة ویمنح الدرجات الثالث البكالوریوس ) ١٢٠٠(وفیھ اآلن من الطلبة 

والماجستیر والدكتوراه وطلبتھ من دول عدیدة شتى وخاصة من الدول الشقیقة في الخلیج العربي ، 
ً من الناحیة المالیة ً ھاما   .وبات موردا

  
أین ذھب قسم الدراسات اإلسالمیة بكل برامجھ التربیة اإلسالمیة بدرجاتھا الثالث بكالوریوس ،  ثمّ 

وماجستیر ، ودكتوراه ، ثّم أین ذھب برامج الدعوة واإلعالم اإلسالمي، وبرنامج األسرة في 
ع الحیاة ، ھذه البرامج التي زینت كلیات الشریعة وكانت بمثابة التطبیق العملي لھا في واق ٠اإلسالم

بل أن ھذه البرامج من خصوصیات كلیات الشریعة في األردن العزیز وال وجود لھا في أكثر 
 ٠٠٠الجامعات العربیة واإلسالمیة ، وكانت محط أنظار طالب العالم اإلسالمي من أقصاه إلى أقصاه

أكانوا في الكلیات أو إننا نعجب من مثل ھذا التجاھل لكل ھذه المقدرات التي بناھا علماء أجّالء سواء 
  .إدارة الجامعات أو أعضاء في مجالس التعلیم السابقة

  
 ً على وضع الخطة ) إشراف لجان متخصصة ( إن قرارات التعلیم العالي بخصوص ما أسمتھ :سادسا

( واألدھى أن تتحدث القرارات عن ! الدراسیة ھو إتھام بأن الخطط الموضوعة لم یضعھا مختصون
فھل ھكذا یكون تطویر التعلیم أم ھي ! الملزمة لعضو ھیئة التدریس؟) ھجیة تحدید الكتب المن

االنتكاسة حیث تتحول الجامعات إلى مدارس وكتب مقررة وھذا ما یتنافى مع البحث العلمي 
والقوانین واألعراف الجامعیة التي تفترض قیام الطالب بقراءة الكتب واألبحاث ولیس االعتماد على 

  !! طالب في المدارس كتاب واحد وكأنھ
  

 ً إننا وبعد كل ھذا لم نزل نطمع في أن نجد كلیات الشریعة من الدعم والتشجیع بما یسھم في بناء :سابعا
الوطن والمواطن ، ورسالة عمان التي تفاخر بھا الدنیا ھي رسالة كلیات الشریعة ، التي كانت محل 

الكلیات ھي بوابة األردن األھم التي طرقھا فخر واعتزاز لجامعاتنا ، وال أدل على ذلك من أن ھذه 
طلبة العلم من كافة بلدان العالم اإلسالمي لقناعة تلك البلدان بما تملكھ ھذه الكلیات من جودة في 
التعلیم ومخرجاتھ إضافة إلى ما یتصف بھ تلك الكلیات والقائمون علیھا من صفات اإلسالم وقیمھ 

سؤولین وتعزیز لكل ما من شأنھ التأكید على صون اإلنسان العلیا من اعتدال ووسطیة وتقدیر للم
ً إن كلیات الشریعة ھي أشبھ بخطوط الدفاع  حیاتھ ومقدراتھ الفكریة والمادیة ، بل إننا نعتقد حزما
الثاني لما تقوم بالحفاظ على مقدرات األمة الفكریة وقیم إسالمھا العظیم وال أدل على ما قلناه من أن 

جنسیة في كلیة واحدة لكلیة الشریعة في جامعة الیرموك حیث بلغ عدد ) ٣٠(ي ما یزید عن حوال
ً من أربعة االف طالب   .الطالب غیر العرب فیھا نحو ربع طلبة الكلیة البالغ قریبا
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 ً إننا نحذر من تراجع أعداد دارسي . فھل بعد ھذا یدعي ُمَدع أننا نخرج المتطرفین واإلرھابیین: ثامنا
یل الناس بفطرتھم إلى الدین وإذا منعوا من دراستھ في المعاھد والكلیات الشرعیة الشریعة حیث یم

فھذا یعني تقدیمھم فریسة للجھال لیتالعبوا بعقولھم ویحولونھم إلى متطرفین و ربما إلى إرھابیین 
الذي سیستخدمون قرارات مجلس التعلیم ) خوارج العصر ( قتلة یلتحقون بالمنظمـات اإلجرامیــــة 

العالي حجة بأن اإلسالم یُحارب في األردن بینما یتّم التشجیع التجاھات أخرى خاصة أن مساجد 
  .خریج شریعة من الذكور لیكونوا أئمة وخطباء)  ٣٥٠٠( المملكة بحاجة إلى ما یزید عن 

  
ً ال یجوز أن یصادره أحد ولیس ثمة عقد بین  ً شخصیا ولنتذكر أن الدستور قد جعل التعلیم حقا

ارسین والحكومة من حیث التوظیف فھذا شأن آخر یتّم عبر نظام الخدمة المدنیة واالحتیاجات الد
ً بأن الطلبات المقدمة لدیوان الخدمة حتى تاریخھ ال یزید عن  طلب باإلضافة ) ٥٠٠(المیدانیة ، علما

ء المدني إلى النقص الحاد في مدرسي الشریعة في المدارس من الذكور وفي القضاء الشرعي واإلفتا
  .والعسكري

  
رّب اجعل ( ھـذا ما أحبـبـنـا إیضاحـھ داعـیـن هللا أن یحفـظ بلدنا من كل سـوء وجھـــل وتجھیـــل 

 ً ، ُمدركین حجم التحدیات التي تواجھ وطننا العزیز، وموقنون أن توضیحنا ھذا سیجد )ھذا البلد آمنا
ً صاغیة لدى أصحاب القرار من أجل أن تبقى ھ   .ذه السفینة آمنة مطمئنةلھ أذانا

  
ً فإننا نطالب وقبل إساءة الظّن ولیس كل ظن ھو من قبیل اإلثم بإعادة النظر في ھذا القرار  وأخیرا
ً للضرر المترتب علیھ ، وخاصة في رغبة عارمة لدى كثیرین في دراسة الشریعة الذین  درءا

ً لھا  سیقصدون دراسة الشریعة في غیر محلھا الصحیح والغیرة مع الجھل ً باھظا دفعت شعوبنا ثمنا
في وقت نرى فیھ المساجد في األردن أحوج ما تكون إلى أئمة یحملون درجة البكالوریوس في 

  .الشریعة
  

  .والحمد  رّب العالمین
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  رسوم االعتمادات تثقل كاھل الجامعات الوطنیة

  
  

دة التي تجعل السعي للتقدم أولى تعد عملیة تطویر نظم التعلیم وصروحھا ذروة سنام المجتمعات الرائ
أولویاتھا لما لقطاع التعلیم والبحث العلمي من انعكاسات واضحة األثر تسھم في تحقیق رفاه الفرد 
ً من قبل الدولة وفق منھجیة  والمجتمع ،ومن ھنا جاءت أھمیة إیالء قطاع التعلیم العالي اھتماما كبیرا

ألداء المؤسسي في قالب من المنھجیة العلمیة من موضوعیة تتسم بالمصداقیة وأعلى مستویات ا
خالل وضع رؤیة شاملة من شأنھا التحقق من كفاءة األداء في مجال البحث والتعلیم في المؤسسات 
العلمیة و كان البد لتحقیق تلك الرؤیة من إیجاد جھات وھیئات متخصصة تعنى بمتابعة األداء في 

األداء في المنظومة التعلیمیة ضمن قالب قانوني فاعل ومن  مؤسسات التعلیم العالي والتحقق من سیر
كوحدة مستقلة من  ٢٠٠٧ھنا جاءت فكرة إنشاء ھیئة إعتماد مؤسسات التعلیم العالي األردنیة عام 

  .شأنھا االرتقاء بالمستوى العلمي والمھني واألكادیمي لمؤسسات التعلیم العالي األردنیة 
  

علیم العالي األردنیة بدور بارز في مجال تعزیز التنافسیة بین تضطلع ھیئة اعتماد مؤسسات الت
ً كما وتسھم بالتحقق من تطبیق أنظمة ضمــان  مؤسسات التعلیم العالي على المستوى الوطني محلیا
الجودة وتطویر معــاییـر اإلعتـمــاد العام والخاص وذلك بتفعیل إجراءات وآلیات فـــي كافة 

من شأنھا ضمان توافر مقایـیس الجودة و إستمراریة تنافـسیة الصروح مؤسسات التعلیم العالي 
العلمیة من جامعات وكلیات ومعاھد في إطار البحث العلمي والتقدم األكادیمي كما وتعمل على تقییم 
مخرجات البرامج األكادیمیة بإیجاد وسائل للتقییم و أدوات قیــاس معیاریة لتحكیم واقع أداء التعلیم 

، باإلضافة لدور الھیئة الرقابي المتمثل بمراقبة مدى إلتزام مؤسسات التعلیم العالي المؤسسي
بالقوانین واألنظمة والتعلیمات التي تحكم عملیة البحث العلمي والتعلیم وتحسین نوعیتھ وذلك من 
 خالل تحفیز مؤسسات التعلیم العالي إلثراء تجربتھا باالطالع على مواصفات الجامعات العالمیة

ومعاییر األداء فیھا وتمكین التجربة العلمیة الوطنیة من خالل تطبیق معاییر دولیة تضمن كفاءة 
  .العملیة التعلیمیة

  
و من ھنا جاءت أھمیة الدورالفاعل الذي تلعبھ ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي األردنیة والرامي 

ولكن وبالرغم من السعي الدؤوب الذي تقوم بھ  لالرتقاء بمؤسسات التعلیم العالي في الدولة األردنیة ،
الھیئة إال أن غیاب الدعم الحكومي في ظل فرض الھیئة لرسوم االعتماد على الجامعات لغایات 
الحصول على االعتمادات المحلیة لبرامجھا الدراسیة وكلیاتھا وأقسامھا التي یتم استحداثھا تؤدي 

  .اتھا المالیة إلثقال كاھل الجامعات واإلتیان على مخرج
  

وتتلخص ھذه المشكلة بقیام ھیئة االعتماد بتقاضي رسوم طائلة من الجامعات لقاء استحداثھا لبرامج 
أكادیمیة أو الحصول على اعتمادات لكلیاتھا ،لیقتصر دور الھیئة على جبایة تلك الرسوم وتحصیلھا 

اع التعلیم العالي وحد إمكانیتھ لخزینة الدولة لینقلب الحال بما یعود بالضرر على الجامعات وقط
المالیة فبدل أن تسھم الدولة بدعم البحث العلمي والتعلیم العالي تقوم بأخذ عائدات الجامعات التي 
تتحقق من إیرادات الجامعة عن طریق ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي،وھذا یتعارض مع 

مدى تعارض رؤیة ورسالة الھیئة الداعیة  ضرورة توفیر الدعم لمؤسسات التعلیم العالي وھنا یتضح
للنھوض بالمؤسسة التعلیمیة واالرتقاء بواقعھا وتوفیر الدعم لھا مع القیام بجبایة الرسوم الباھظة 

  .حیث تشكل ھذه الرسوم المفروضة على الجامعة حجر عثرة في طریق نھضة قطاع التعلیم العالي 
  

  طلبة نیوز
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عتمادات على السطح، لتؤكد لنا وجود قصور سافر في تطفو مشكلة إثقال كاھل الجامعات برسوم اال
عملیة دعم الجامعات و مؤسسات التعلیم لعالي ال وبل ولم نقف عند ھذا الحد بل تحول االھتمام 
لتحصیل رسوم من الجامعات التي یعول علیھا مھمة تطویر قطاع البحث العلمي والتعلیم فبدل أن یتم 

لبحث العلمي والتطویر یتم تحصیلھا لخزینة الدولة وھذا یخالف استغالل ھذه األموال في عملیات ا
واقع الجامعات العالمیة وھنا ال یمكننا إغفال ضرورة إعادة النظر في إعفاء الجامعات من رسوم 
ً، لنأخذ بید جامعاتنا لتكون بیئة خالقة رائة تسھم في تعزیز  ً ملحا االعتمادات التي تفرضھا الھیئة أمرا

  .من خالل إنجازاتھا العلمیة اقتصاد الوطن
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  الطویسي یطلع الجھات المانحة على تحدیات التعلیم العالي

  
  

التقى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي امس بممثلي الجھات المانحة 
ر ومؤسسات المجتمع المدني ومندوبي السفارات لدى المملكة، بحضور أمین عام الوزارة الدكتو

  .عاھد الوھادنة
  

وھدف اللقاء الى بحث امكانیة تقدیم دعم مالي وفني للمشاریع ذات االولویة في قطاع التعلیم العالي 
  .٢٠٢٦-٢٠١٦التي تضمنتھا استراتیجیة تنمیة الموارد البشریة لألعوام 

  
ي وعرض الطویسي أھم التحدیات التي تواجھ قطاع التعلیم العالي ضمن حزمة االصالحات الت

تنفذھا الوزارة لمحاور اساسیة تتعلق بمالیة الجامعات، وأسس القبول، وصندوق دعم الطالب، 
والجودة، والبحث العلمي وادماج التكنولوجیا ومصادر التعلم المفتوح في أسالیب التعلیم والتعلم 

  .والتعلیم التقني
  

تنمیة الموارد البشریة، التي وبین الوزیر خطة العمل التفصیلیة السنویة لالستراتیجیة الوطنیة ل
باشرت الوزارة في تنفیذ ما ورد فیھا من اجراءات تم وضعھا ضمن اطار زمني محدد وضمن 

وأكد الطویسي أھمیة التعلیم التقني كمحرك اساسي ضمن منظومة التنمیة . تقدیرات مالیة أولیة
مقلوب الى وضعھ الطبیعي من الشاملة، وما تقوم بھ الوزارة من اجراءات تھدف الى اعادة الھرم ال

خالل تغییر نظرة الطلبة تجاه التعلیم التقني، وما یتطلبھ ذلك من تقدیم حوافز ومنح دراسیة للطلبة 
ر في حاكمیة القطاع، والشراكة لتشجیعھم لاللتحاق ببرامج التقني، وتعزیز للبنیة التحتیة، واعادة النظ

  .مع القطاع الخاص، وتعدیل البرامج الدراسیة، والتركیز على محور التدریب للطلبة والمدربین
  

وجاء اللقاء الذي یجمع أھم الجھات الداعمة بھدف اطالعھا على أھم المشاریع التي تولیھا الوزارة 
ذه الشراكة مع ھذه المؤسسات ستسھم في تقدیم جل اھتمامھا في الوقت الراھن، حیث أّكد الوزیر أن ھ

مركز التعلیم االلكتروني ومصادر التعلیم »و» وحدة التعلیم التقني«دعم مالي وفني لكل من 
اللتین ستستحدثا في الوزارة، وتقدیم المساعدة كذلك لكلیات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء » المفتوحة

یر بنیتھا التحتیة وتحدیث البرامج الدراسیة فیھا بما یوائم االعداد التطبیقیة بھدف اعادة ھیكلتھا وتطو
  .المتوقع التحاقھا للتعلیم التقني في السنوات المقبلة وحاجات سوق العمل المستجدة

  ٩:الدستور ص/١١:صالرأي 
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  براء وأكادیمیون یتطلعون لقمة عّمان بأمل وتفاؤلخ

  
    

بأمل ونجاح من خالل ' قمة عّمان'بلة أعرب خبراء وأكادیمیون عن تطلعھم إلى عقد القمة العربیة المق
توفر عناصر ومتطلبات انعقادھا في المملكة سواء على مستوى نھج النظام السیاسي المعتدل أو على 

  .صعید توفر عنصر األمن واالستقرار وسط لھیب ساخن
  

الفنیة  بما یوفره األردن من مختلف المتطلبات) بترا(وأشادوا في حدیثھم لوكالة األنباء األردنیة 
واللوجستیة الكافیة إلنجاح لقاء الزعماء العرب بأجواء تسودھا المحبة وااللفة والتعاون والحرص 

  .على حل الخالفات العربیة العربیة ضمن بعدھا القومي والدیني واالسالمي
  

تنظر الشعوب العربیة في ھذه االوقات العصیبة التي تمر 'وقال العین الدكتور عبدهللا الموسى 
  .'لمنطقة إلى القمة بأمل كبیر لعل التوافق والتكافل والتضامن یحل محل التنافربا
  

ً لكل الذین ظلمتھم  ً ألحرار العرب وملجا وأكد ان األردن بقیادتھ الھاشمیة الحكیمة كان والیزال مالذا
ً أن األردن یعد المكان الذي یوفر السبل الوطنیة لنجاح ھذه القم ً الظروف في بالدھم، مضیفا ة، فضال

عن سیاستھ الوسطیة التي جسرت بین االطراف المتنافرة، ومكنتھ من لعب أدوار مھمة في المنطقة 
  .والعالم

  
وأشار الموسى إلى ان جاللة الملك عبدهللا الثاني استطاع بقیادتھ الحكیمة ان یضع األردن على قائمة 

محافل الدولیة، مؤكدا ان االستقرار الالعبین الرئیسین بالدفاع عن المصالح العربیة في مختلف ال
  .الذي یتمتع بھ االردن یعد عامال اضافیا ومھما في توفیر المناخ المالئم لھذه القمة

  
إن لقاء جاللة الملك مع الرئیس األمیركي دونالد ترمب 'من جانبھ قال الوزیر األسبق مفلح الرحیمي، 

  .'العالمكأول زعیم عربي یؤكد قوة الصوت االردني المؤثر في 
  

وأشار إلى ان االردن یتمتع بوسطیة واعتدال ضمن وسط اقلیمي ودولي ملتھب، ما یجعلھ المكان 
ً عن أملة ان تحقق القمة نجاحات عربیة بقیادة الملك عبدهللا  األنسب لعقد القمة العربیة المقبلة، معبرا

  .الثاني
  

إن األردن 'سلطان أبو عرابي العدوان،  بدوره قال األمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور
یمتلك الكثیر من العوامل التي تجعل منھ المكان األنسب لقعد القمة، وذلك لما یحملھ من دالالت 
ً الى بدایات جمع لم  تصب جمیعھا في خدمة العمل العربي على مدار تأسیس الدولة األردنیة، منوھا

بیة الكبرى ومشروعھا الوحدوي الذي تبناه الھاشمیون في الشمل العربي النابعة من افكار الثورة العر
  .'الوحدة والتحرر

  
م  ّ وأضاف ان القیادة الھاشمیة سجلت مواقف عز قومیة ووطنیة وكانت سباقة في محاوالتھا العدیدة لل
الشمل العربي في احلك الظروف، وأن المملكة بقیادتھا واجھزتھا المختلفة تشكل عوامل مناسبة 

  .لتقاء االشقاء العرب على أرضھا أرض الحشد والرباطومالئمة ال
  

  ٥:الدستور ص/١٠:الراي ص



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

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

21 

إننا باألردن نؤمن بان خیر األمور أوسطھا، ونتخذ 'من جھتھا قالت العین الدكتورة سوسن المجالي، 
  .'من الوسطیة واالعتدال منھجا في الدولة األردنیة ومؤسساتھا بشكل عام

  
ه العواصف التي عصفت في الكثیر من وأوضحت أن نھج الوسطة مكن المملكة من الوقوف تجا

  .االقطار والبالد العربیة واالجنبیة ومنھا االزمة االقتصادیة العالمیة
  

وأكدت المجالي ان لألردن دورا ریادیا وسباقا في دعوة قادة الدول العربیة لتوحید الصف والجھود 
أننا في األردن نتفق جمیعا 'التي تصب في مصلحة االمة العربیة واالسالمیة بشكل عام، الفتة إلى 

تحت رایة حب الوطن واالمة واالستعداد لبذل كل غال ونفیس من اجل االمة العربیة بالرغم من شح 
  .'امكاناتنا وقدراتنا

  
إن الدبلوماسیة األردنیة التي یقودھا جاللة 'وفي ذات السیاق قال النائب السابق الدكتور ھایل الدعجة، 

على خارطة السیاسة العالمیة، وال سیما مواقف جاللتھ وطروحاتھ  الملك اسھمت بوضع األردن
  .'المتزنة والمعتدلة في التعاطي مع القضایا العربیة واإلقلیمیة والدولیة

  
وبین ان مكانة جاللة الملك ودوره المحوري في المنطقة جعلت منھ خیر سفیر لألمة العربیة في 

جیة كالقضیة الفلسطینیة واألزمة السوریة وملف الالجئین، ضوء اھتمامھ بالقضایا الحیویة واالستراتی
  .ومحاربة االرھاب وإبراز صورة اإلسالم الحقیقیة

  
وأشار الدعجة إلى ان استضافة األردن للقمة العربیة تعكس المكانة والثقة التي یولیھا األشقاء العرب 

ظل عالقاتھ األخویة والممیزة التي  لھ، والنظر إلیھ كحل توافقي تجمع علیھ جمیع األقطار العربیة في
  .تربطھ بھا

  
وأوضح ان ما یمیز الدور األردني العروبي عالقاتھ ووقوفھ على مسافة واحدة من جمیع األشقاء 
بطریقة جعلت منھ قاسما مشتركا ومقبوال عند الجمیع، األمر الذي وظفھ األردن في تعزیز وحدة 

  .عربيالصف العربي والحرص على األمن القومي ال
  

إن األردن بفضل قیادتھ الھاشمیة حقق حضورا على 'إلى ذلك، قال العین الدكتور رضا الخوالدة، 
ً یحتذى باألمن واألمان واالستقرار والوسطیة  الصعیدین العربي والدولي، وأصبح إنموذجا

شاملة واالعتدال، حیُث حققت المملكة بعھد جاللتھ نھضة سیاسیة واقتصادیة وتنمویة واجتماعیة 
  .'ومتمیزة

  
وأشار إلى ان االحترام والتقدیر الذي یحظى بھ جاللة الملك عبدهللا الثاني على مختلف المستویات 
اإلقلیمیة والدولیة، والدور المحوري الذي یلعبھ االردن بقیادتھ على مختلف المستویات جعل منھ 

  .وجھة لقادة العالم
  

توصل لحلول سیاسیة فیما یخص التحدیات التي تشھدھا وأكد أن األردن بحكمة قیادتھ یسعى الى ال
المنطقة سواء في سوریا او العراق والیمن ولیبیا ویدعو الى تغلیب لغة الحوار بما یضمن امن ھذه 

  .الدول واستقرارھا ووحدتھا الترابیة
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الدوام إن مواقف االردن ثابتة وواضحة من مختلف القضایا، حیُث فتح ذراعیھ على 'وقال الخوالدة 
الستقبال االشقاء العرب الباحثین عن اللجوء واالمن واالمان على الرغم من محدودیة موارده 

  .'وإمكانیاتھ
  

من جانبھ قال وزیر الدولة السابق طھ الھباھبة، إنھ من المعروف لدى القاصي والداني ان االردن لم 
بھا االمة، مؤكدا ان حضور  یغب یوما من االیام عن اي مؤتمر عربي رغم كل الظروف التي مرت

االردن یعني جدیة في القرارات وضمانة في التطبیق، حیُث ثبت لدى كل المراقبین ان المؤتمرات 
  .التي عقدت في االردن كانت اكثرھا تناوال للقضایا العربیة بجرأة واقتدار

  
وان لمعالجة كل وأضاف ان القمة العربیة التي تستضیفھا المملكة تأتي كناقوس خطر بانھ ان اال

التشوھات التي اصابت جسم العمل العربي المشترك، والسیما ان جاللة الملك عبدهللا الثاني عرف 
  .بقدرتھ وجھوده الكبیرة في مناصرة قضایا االمة

  
وأعرب الھباھبة عن املھ ان تشكل القمة المقبلة سفینة إلنقاذ االمة وقضایاھا، داعیا هللا ان یأخذ بید 

  .شمل لم االمة ومتابعتھ ألھداف الثورة العربیة الكبرى التي فجرھا اجداده الھاشمیونجاللتھ في 
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  ارتفاع اعداد الطلبة المقبولین في التخصصات التقنیة في البلقاء التطبیقیة

  
قال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبدهللا سرور الزعبي، أن عدد الطلبة المقبولین في 

تقنیة في الكلیات الجامعیة المتوسطة في جامعة البلقاء التطبیقیة للدورة الشتویة الحالیة التخصصات ال
  .طالبا ١١١ارتفع مقارنة باألعوام الخمسة الماضیة لیصل الى الف و 

  
  .وبین ان الجامعة اوقفت القبول في التخصصات االنسانیة على الدرجة الجامعیة المتوسطة لھذا العام

  
ثقتھم " لزعبي ارتفاع عدد الطالب المسجلین في ھذه الكلیات للعام الجامعي الحالي لـ وعزا الدكتور ا

بالخطط التي تعمل علیھا الجامعة إلعادة ھیكلة الكلیات وتحدیث الخطط الدراسیة بما یتوافق مع 
  ".حاجات سوق العمل ومع االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة

  
بة االجمالي في كافة كلیات المملكة الرسمیة والخاصة في الدبلوم التقني واشار الى ان عدد الطل

طالبا منھم في  ١٩٤الفا و ١٨للدرجة الجامعیة المتوسطة المتواجدین على مقاعد الدراسة حالیا یبلغ 
والكلیات الحكومیة الف  ٥٧٢وفي الكلیات الخاصة ستة االف و ٢٩١كلیات الجامعة سبعة االف و

طالبا، فیما بلغ عدد الطلبة في  ١٧٧١وكلیات المجتمع العسكریة  ١٨٠٨الغوث ووكالة  ٣١٧و
وبین الزعبي، . طالبا ٣٥مؤسسة التدریب المھني والدارسین بموجب اتفاقیة بین الجامعة والمؤسسة 

والعسكریة  ١٨٢٤ان اعداد الطلبة المسجلین على الدورة الشتویة الحالیة في الكلیات الخاصة بلغ 
  .طالبا ٢١٥لة الغوث ووكا ٣٣٠

  ١٥:الدستور ص
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  بطولة الجامعات لكرة الطاولة الیوم

  
  
  

تبدأ عند العاشرة صباح الیوم في قاعة جامعة الطفیلة التقنیة بطولة الجامعات بكرة الطاولة للطالب 
  .والطالبات

  
جامعة ) ١٧(وحسب یاسر مصلح رئیس اللجنة الفنیة في اتحاد الجامعات، یشارك في بطولة الطالب 

تم تقسیم الجامعات المشاركة : جامعة، وقال) ١٦(میة وخاصة، فیما یشارك في بطولة الطالبات حكو
  .في بطولتي الطالب والطالبات الى أربع مجموعات، تلعب كل مجموعة وفق نظام الدوري المجزأ

  
لة ویشرف على البطولة ابراھیم الرفوع مدیر النشاط الریاضي في جامعة الطفیلة، مقرر لجنة البطو

  .من قبل اتحاد الجامعات، وتجري بالتنسیق مع اتحاد اللعبة
  

  ٢١:الرأي ص
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  جزئیة ٥٠٠بعثة دراسیة كاملة و ٣٠٠سلطة العقبة تعلن عن 

  
 ٢٠١٧أعلنت سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة برنامج المنح والبعثات الدراسیة للعام الحالي 

  .لطلبة محافظة العقبة
  

االقتصادیة الخاصة ناصر الشریدة إن البعثات والمنح جاءت بواقع  وقال رئیس سلطة منطقة العقبة
ساعة دراسیة معتمدة لطلبة مرحلتي البكالوریوس والدبلوم  ٤٥بعثة دراسیة جزئیة، وبمعدل  ٥٠٠

) الدبلوم الفني(في الجامعات وكلیات المجتمع الرسمیة ومنح للطلبة غیر الناجحین بالثانویة العامة 
  .بعثة دراسیة ٣٠٠بواقع ) الدبلوم التقني والمھني (في الثانویة العامة  والطلبة الناجحین

  
، ٢٠٠٧وأكد الشریدة أن برنامج المنح والبعثات الذي تولیھ السلطة عنایة خاصة منذ إطالقھ عام 

یشكل أحد األذرع التطویریة المجتمعیة الھادفة إلى تجذیر مفھوم التنمیة المستدامة في المجتمع 
  .موارد البشریةوتأھیل ال

  
وأشار إلى أن سلطة منطقة العقبة االقتصادیة تسعى من خالل خططھا التنمویة إلى التشاركیة الفاعلة 
مع كافة الشركاء في التنمیة وفي مجمل القطاعات منوھا بأن السلطة تعتبر شریكا وردیفا فاعال 

بھا وتخریج الكفاءات التي تساھم في لوزارة التربیة والتعلیم في تطویر العملیة التعلیمیة واالرتقاء 
  .رفد المشاریع التنمویة في المنطقة واإلقلیم

  
من جانبھ، أكد مفوض البیئة واالقلیم في السلطة سلیمان نجادات أن ھناك معاییر واضحة لالستفادة 
من تلك المنح الدراسیة ضمن إطار من العدالة تأخذ بعین االعتبار الدخل المالي لرب االسرة 

  .توى التحصیل العلمي لكل طالب متقدم للمنحةومس
  

وعرض نجادات ألسس االستفادة من ھذه المنح، وأھمھا أن یكون الطالب أنھى دراستھ الثانویة في 
محافظة العقبة، وأن یكون حاصال على قبول أو ملتحقا بإحدى الجامعات أو المعاھد الرسمیة وفق 

ازي أو المسائي، وأن ال یكون حاصال على منحة دراسیة نظام القبول الموحد ولیس على برنامج المو
 ٦٠أو قرض دراسي من أیة جھة أخرى، وأن ال یقل المعدل التراكمي، إن وجد، عن نقطتین أو 

  .بالمئة
  

وبین أن السلطة ستبدأ باستقبال طلبات االستفادة من ھذه المنح یوم التاسع عشر من شھر آذار الحالي 
مدیریة تنمیة المجتمع المحلي، على / لشھر في مبنى سلطة المنطقة الخاصةوحتى الثالثین من نفس ا

  .أن یحضر كل متقدم دفتر العائلة الخاص بھ

  ٩:االنباط ص
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  التعلیم الجامعي وسبل االرتقاء بھ
  

  *مشھور الرفاعي . د.أ
، من المعروف أّن التعلیم ھو الطریق الوحید ألیة نھضة حقیقیة، وھذه حقیقة مستقرة منذ زمن بعید

غیر أّن الجدید فیھا مدى استجابة التعلیم للتغیرات المتسارعة التي تتأثر بھا المجتمعات في مختلف 
أصقاع األرض، ونحن ما زلنا على أعتاب ھذا القرن، من ثورة تكنولوجیة عارمة أو إنفتاح إعالمي 

قبل األمة مرھون ومن ھنا یمكن القول إن مست. وثقافي ال یعرف الحدود، تتنوع فیھ وسائل االتصال
بنوعیة التعلیم الذي یتلقاه أبناؤھا، األمر الذي یفرض وجوب مراجعة النظام التعلیمي القائم، وتقدیر 

ً ومستقبالً    .ما إذا كان ھذا النظام یستطیع تلبیة احتیاجات المجتمع حاضرا
  

اره، ویتسع ومن المعروف أن الجامعات تقوم بدور واضح وكبیر في تنمیة المجتمع وتطوره وازدھ
دورھا إلستشراف التحدیات المستقبلیة ووضع اآللیات المناسبة للتصدي لھا؛ مما یفرض على 
الجامعات وجوب إعادة النظر في سیاساتھا التعلیمیة، من منطلق أن احتیاجات المجتمع ومتطلباتھ في 

ً على تلبیة الحاضر تختلف عنھا في المستقبل، وأن التعلیم مھما بلغ من أحكام، لن یكون قا درا
إن ذلك یتطلب من القائمین على الجامعات والمستفیدین من مخرجات . احتیاجات اإلنسان طوال حیاتھ

التعلیم الجامعي؛ خاصة رجال الصناعة واألعمال، إدراك ضخامة ھذا الدور واالستعداد لھ، 
  .طلبات الحیاة كلھاواإلسراع في رسم صورٍة متكاملٍة لجامعات المستقبل القادرة على النھوض بمت

  
إن أیة محاولة لتطویر التعلیم الجامعي تصطدم بالعدید من المشكالت، لعل أبرزھا المشكلة المادیة؛ 
فالجامعات األردنیة بوضعھا الحالي تعاني موازناتھا من عجز مالي كبیر، یجعلھا غیر قادرة، 

ات التي تطرحھا إلى الحد الذي بمفردھا، على االرتقاء بالتدریس والبحث العلمي في معظم التخصص
یمنعھا من الوصول إلى المكانة المناسبة بین الجامعات العالمیة المرموقة، ومع ھذه الظروف التي 
تعیشھا الجامعات، فإن مواكبة التغیرات والتطورات المتسارعة في مختلف میادین العلوم والمعرفة 

العالمیة المتقدمة، واللحاق بركب األمم دون من أجل الوصول إلى المكانة المناسبة بین الجامعات 
تعثٍر أو إبطاء یستوجب ضرورة البدء بخطوات تدریجیة، وذلك من خالل تطبیق المقترح الذي 
یتلخص في أْن تركز كل جامعة من جامعاتنا على كلیة معینة من كلیاتھا، أو میدان من میادین 

ً یُحتذى بحیث یضاھي المستوى المعرفة فیھا، بحیث تجعل من ھذه الكلیة، أو ھذا ا لمیدان إنموذجا
الموجود في جامعات العالم المتقدمة، واألخذ بكل األسباب التي تمكنھا من تحقیق ھذا المستوى، الذي 

 ً ومن أھم األسباب التي تمكنھا من تحقیق ھذا . سیؤدي بالتأكید إلى االرتقاء بسمعة الجامعة عالمیا
  :االنموذج ما یلي

  
لمختبرات الالزمة ألغراض التدریس والبحث العلمي، في الكلیة أو میدان المعرفة إنشاء ا - ١

المستھدف، وتزویدھا بالتجھیزات الحدیثة الكافیة والمواصفات الموجودة في الجامعات العالمیة 
  .المرموقة

  
لعمل استقطاب أفضل األساتذة والباحثین العاملین في ھذا المجال من جامعات عالمیة مشھورة ل -  ٢

في الكلیة أو المیدان المستھدف، ومنحھم رواتب وحوافز كافیة، تشجعھم على القدوم للعمل في 
  .الجامعة واالستقرار فیھا

 مقاالت

  ١١:الرأي ص
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إعطاء الكلیة أو میدان المعرفة المستھدف الحریة في اختیار أفضل الطلبة المتقدمین لاللتحاق  -  ٣

  .لھذا الغرض یُمّكن من اختیار الطلبة المتمیزین بالكلیة أو میدان المعرفة، وذلك بموجب امتحان یُعدّ 
  
إعادة النظر في رسوم الدراسة في الكلیة أو المیدان المستھدف، بحیث تكون أعلى من رسوم  - ٤

  .الدراسة في الكلیات أو میادین المعرفة األخرى، وأن یُترك للجامعة حریة تحدیدھا
  
ل عند وضع الخطط الدراسیة في الكلیة أو میدان التنسیق والتعاون مع قطاع الصناعة واألعما -  ٥

  .المعرفة المستھدف، وكذلك عند محاولة تطویر ھذه الخطط مستقبالً 
  
رصد المخصصات المالیة الكافیة للكلیة أو میدان المعرفة المستھدف، وخاصة تلك المخصصات  - ٦

ً على موازنة الجامعة، خاصة أن األمر معني بكلیة  الموجھة للبحث العلمي، دون أن یؤثر ذلك كثیرا
  .واحدة من كلیات الجامعة

  
إعادة النظر في التشریعات الجامعیة المتعلقة برواتب أعضاء ھیئة التدریس ورسوم الطلبة،  - . ٧

  .بحیث تتضمن النصوص تحقیق التمیز في الكلیة أو میدان المعرفة المستھدف
  

  :ى شك إلى تحقیق ما یليإن األخذ باألسباب السابقة، مجتمعة، ستؤدي دون أدن
  
وجود كلیات أو میادین معرفة أو مراكز بحث قویة ومتمیزة ومعروفة في الجامعات األردنیة  -  ١

  .ذات سمعة عالمیة
  
خلق الرغبة في إنجاز خطوات أخرى الحقة لتحقیق التمیز في باقي الكلیات، أو میادین المعرفة  -  ٢

  .األخرى في الجامعة الواحدة
  
الفرصة لتبادل الخبرات بین الجامعات األردنیة في مجال الكلیات أو میادین المعرفة أو إتاحة  -  ٣

مراكز البحث التي حققت التمیز، واإلفادة من التجھیزات واإلمكانات المتوافرة فیھا، مما یسھم في 
العالمیة تعمیم تجارب التمیّز في الجامعات األردنیة على المدى الطویل والدخول في قائمة الجامعات 

  .المرموقة
  
إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات مع جامعات عالمیة مرموقة ومعروفة في مجال الكلیة أو میدان  - ٤

  .المعرفة أو مركز البحث الذي تمیّز في الجامعة
  
في الكلیة أو میدان ) ماجستیر ودكتوراه(توفیر الفرصة أمام الجامعة إلنشاء برامج دراسات علیا - ٥

ً أّن مجلس التعلیم العالي في الفترة األخیرة یتردد في استحداث برامج المعرفة ال ذي حقق التمیز، علما
  .دكتوراة في الجامعات األردنیة

  
سھولة الدفاع عن رفع الرسوم الدراسیة بالنسبة للكلیة أو میدان المعرفة المستھدف، ألن الطلبة  -  ٦

أنھم سیكونون متمیزین، وسیحصلون على وظائف الملتحقین في ھذه الكلیة أو ھذا المیدان یدركون 
  .فور تخرجھم
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تقلیص الفجوة بین الصناعة واألكادیمیا، وزیادة الثقة لدى قطاع الصناعة بالتعاون مع ھذه  -  ٧
  .الكلیات لتنفیذ مشاریعھا

  
ً على ما سبق، وبعد الوقوف على رؤیة جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا   التي تلخصت في -وتأسیسا

تكنولوجیا المعلومات، وعلوم : أن تكون الرائدة في المنطقة العربیة في بعض میادین المعرفة مثل
ً بین عالم األكادیمیا وعالم األعمال في مجتمع  الحاسوب واألعمال والھندسة، وأن تشكل جسرا

عیش، فإننا نستطیع القول بأن القائمین على تأسیسھا قد استشعروا سمات القرن الذي ن–المعرفة
ُمكن  واستشرفوا تحدیاتھ، فجاءت رؤیة الجامعة ورسالتھا وأھدافھا متناغمة مع سمات ھذا القرن، وت

أما إذا استعرضنا مسیرة الجامعة منذ تأسیسھا، فإننا نجد في ھذه الجامعة خیر . من مواجھة تحدیاتھ
ت الجامعة معظم األسباب مثال على تطبیق المقترح الذي طرحناه لالرتقاء بالتعلیم الجامعي، فقد أخذ

التي أوردناھا في المقترح، واحتذت طریق الریادة واإلبداع والتمیز، وأطلقت برامج تعلیمیة عالیة 
الجودة على مستوى البكالوریوس، والدراسات العلیا، فحققت سمعة طیبة على المستوى المحلي 

ا في امتحان الكفاءة الجامعیة، واإلقلیمي والدولي؛ ولیس أدّل على ذلك من النتائج التي أحرزتھ
واإلنجازات الكثیرة المتمیزة التي ال یتسع المجال لذكرھا في ھذا المقال، وستواصل الجامعة، إن شاء 
هللا، مسیرة الریادة والتعلیم برعایة حكیمة من صاحبة السمو الملكي األمیرة سمیة بنت الحسن 

ً یُحتذ/ المعظمة   .ى لباقي الجامعات األردنیةرئیس مجلس األمناء، لتكون مثال
  

وإننا إذ نأمل في أن یكون في ھذا المقترح ما یفید في دفع مسیرة التعلیم الجامعي في أردننا الحبیب 
إلى األمام، ویُسھم في الوصول بجامعاتنا األردنیة العزیزة إلى مصاف الجامعات العالمیة المرموقة، 

لجامعي في ھذا البلد الخیر المعطاء، أصبح ھاجس جمیع فإننا على یقین تام أن االرتقاء بالتعلیم ا
 ً   .القائمین علیھ، ویحتاج إلى تضافر جھودھم جمیعا

  
  رئیس جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا* 
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  التعلیم العالي وخیار الدولة األردنیة بین المال أو األجیال
  

  انیس خصاونة. د
  
   

ة للموارد البشریة التي أنجزتھا لجنة ملكیة كلفت توسم األردنیون كثیرا باالستراتیجیة الوطنی
بمراجعة واقع التعلیم بكافة مراحلة ،ومدى موائمة مخرجاتھ مع حاجات ومتطلبات سوق العمل، 

وقد حشدت ھذه اللجنة إلنجاز ھذه .والوقوف على أبرز التحدیات التي تواجھھ، واقتراح الحلول لھا
ین من المختصین من كافة قطاعات المجتمع، حیث بذلت المھمة الضخمة ما ینوف عن مائتین وخمس

جھود كبیرة جدا على مدار عام، وتم الخروج باستراتیجة للموارد البشریة تضمنت تشخیص 
ما یھمنا ھنا ھو ذلك الجانب المتعلق بالتعلیم العالي وسبل . للمشكالت والتحدیات وحلول مقترحة لھا

  .اتھالحد من التراجع المؤسف في مستوى مخرج
  

وفي الوقت الذي تضمنت االستراتیجیة محاور متعددة ذات عالقة بالقبول الجامعي ،والتمویل ، 
واستثناءات القبول وغیرھا فقد حظي موضوع البرنامج الموازي بنقاش وجدل كبیر تمخض عنھ 

ول التوصیة بضرورة إلغاء ھذا البرنامج نظرا إلشارات االستفھام الكبیرة والشكوك التي تحوم ح
مدى دستوریتھ ، حیث یبیح ھذا البرنامج لبعض األردنیین ممن یملكون المال من اختیار تخصصات 
بعینھا في حین یحرم مواطنین آخرین من ھذا الخیار بسبب إمكاناتھم المادیة الضعیفة ،ناھیك عن 

أساس الختیار ك"القدرة على التعلم "بدال من "القدرة على الدفع "ولوج الجامعات في اعتماد معاییر 
وقبول الطلبة والذي من شأنھ أن یحول الجامعات إلى العمل كشركات تجاریة بدال من العمل على 

  .أسس علمیة أكادیمیة 
من جانب آخر فإن البرنامج الموازي الذي تم البدء بھ منذ عقدین من الزمن جاء ألسباب مادیة بحتة 

البرنامج یسھم بال شك في تقسیم المجتمع على  ھذا.وبسبب تراجع الدعم المالي الحكومي للجامعات
أسس طبقیة مادیة یتمكن من خاللھا من یملكون المال من تلقي تعلیم بسویة أفضل من التعلیم الذي 

فاالغنیاء بفضل مالئتھم المالیة یختارون التخصصات التي یریدون ، .یتلقاه من ال یملك المال
یة واألوروبیة ،ویتخرجون بقدرات ومؤھالت ومھارات ویذھبون ربما ألفضل الجامعات في األمریك

یصعب منافستھم بھا من قبل الطلبة من طبقة الفقراء الذین یضطرون لدراسة تخصصات قد ال 
  .یرغبون بھا وقد ال تكون مطلوبة أصال في سوق العمل 

تیجیة الوطنیة إلغاء البرنامج الموازي یشكل اختبارا لمدى جدیة الدولة األردنیة في تطبیق اإلسترا
للموارد البشریة التي تم إقرارھا برعایة ملكیة وتم التأكید على أھمیة األخذ بتوصیاتھا ووضعھا حیز 

كلفة إلغاء ھذا البرنامج تصل إلى ما یقارب المائتین ملیون دینار وھو المبلغ الذي تتقاضاه . التطبیق
نخراطنا في إحدى لجان االستراتیجیة وقد ساورنا منذ بدایة ا. الجامعات من ریع ھذا البرنامج 

الوطنیة للموارد البشریة بعض الشكوك حول مدى جدیة الحكومة في تطویر التعلیم العالي في األردن 
وتسائلنا حول مدى التزام الحكومة في تغطیة كلف تطویر التعلیم والتعلیم العالي ، وقد شاركنا وزیر 

خ والزمیل الدكتور عادل الطویسي في المساھمة في إعداد التعلیم العالي والبحث العلمي الحالي األ
ھذه االستراتیجیة وھا ھو یحتل الموقع المتقدم في قیادة قطاع التعلیم العالي فھل ما زال ملتزما بتبني 
وتنفیذ ھذه االستراتیجیة التي أسھم في تطویرھا وترأس أحد لجانھا المھمة؟ أم أن االستحقاقات 

قدم على االستحقاقات التعلیمیة واألكادیمیة ؟ أم أن الحكومة التي تسلمت نسخة السیاسیة للحكومة تت
اإلستراتیجیة وتعھدت أمام الملك بتنفیذھا صرفت النظر عن تطویر التعلیم والتعلیم العالي نظرا 

  لبروز أولویات أخرى لدیھا؟

  ٢٤جو
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تتقدم على الكثیر من تطویر التعلیم والتعلیم العالي في األردن قضیة حیویة محوریة ینبغي أن 
أولویات الدولة ، ونحن نعتقد أن التعامل مع التحدیات واإلحتیاجات التي یواجھھا ھذین القطاعین 
ینبغي أن یأخذ أولویة تنعكس من خالل الكلف والموازنات الحكومیة المخصصة للتطویر والتحسین 

یة ضبابیة أو حالة من عدم نأمل أن ال یكون ھناك أ.في سویة وجودة مدخالت ومخرجات التعلیم 
التأكد أو نكوص بخصوص اإللتزام الحكومي بتطبیق توصیات االستراتیجیة الوطنیة للموارد 
البشریة بشكل عام وإلغاء البرنامج الموازي في الجامعات الرسمیة على وجھ الخصوص ، وإعادة 

بغي أن تتحملھا الحكومة في النظر بسیاسات القبول واإلستثناءات علما بأن الكلفة المقدرة التي ین
ملیون دینار وھو مبلغ لیس ضخما ) ٥١(السنتین األولى والثانیة إللغاء البرنامج الموازي ال تتجاوز 

قیاسا مع النتائج اإلیجابیة المتوقعة على مستوى بناء اإلنسان والتأثیر الكبیر المتمثل في االستثمار 
  .باألجیال المقبلة 

لیم والتعلیم العالي في المملكة من تراجع یضع حكومة الدكتور ھاني الملقي إن ما یواجھ قطاعي التع
أمام تحدي كبیر تستطیع إذا أرادت أن تحولھ إلى فرصة ثمینة للتطویر من خالل تطبیق اإلستراتیجیة 
الوطنیة للموارد البشریة واستغالل الجھد الھائل والجاھز الذي بذل إلعدادھا ، فھل تقتنص ھذه 

ھذه الفرصة وتصنع تاریخا مشرفا یشار لھ بالبنان في مجال تطویر التعلیم أم أنھا ستھدر  الحكومة
الفرصة وتكون حكومة عابرة مثلھا مثل حكومات جاءت وذھبت وال یتذكر األردنیون إنجازات لھا 
سوى الوعود والتصریحات التي تدخل في باب علم الكالم ولیس في باب علم األفعال وصناعة 

  ؟؟األجیال
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  التعلیم رسالة یا سادة

  
  أحمد شقیرات. د

ً في صحیفة الرأي یقول إنشاء ھیئة وطنیة لترخیص : أصدقكم القول إنني صدمت عندما رأیت خبرا
. وإجازة المعلم، في حین رأى المنتدون ضرورة إعادة الھیبة للمعلم وتقدیر مكانتھ ورسالتھ وجھوده

تي یحملھا؟ فالترخیص للمھن المعروفة كالحدادة والنجارة فكیف یتفق ترخیص المعلم مع الرسالة ال
  .وغیرھا مع تقدیرنا لھا وألھلھا ألنھا من ضرورات الحیاة

  
أما المعلم فھو صاحب رسالة ال تقل ربما عن رساالت األنبیاء بل ھي جزء منھا فھي تخاطب العقول 

كما یرى ابن خلدون في مقدمتھ بالتدریج المعروف لدى المعلمین حسب المرحلة العمریة للطالب، و
ً آخر یستطیع تقدیم خدمة سویّة لآلخرین أساسھا  لبناء خبرات متراكمة متجددة تخرج للمجتمع إنسانا
الضمیر الحي الذي ال یفرق بین طالب وآخر بالرغم من تفاوت القدرات العقلیة للمتعلمین مع تفاوت 

یعرف الجھود التي یبذلھا المعلم للوصول إلى غایة  وال. الطبقة االجتماعیة التي ینتمي إلیھا كل طالب
  .التعلیم بصقل العقول واألفھام قبل صقل النفوس واألجسام، إال من كابد التعلیم وعرف قیمة رسالتھ

  
ولطالما كانت ھناك محاوالت لجعل التعلیم مھنة من أجل المادة التي تحفظ للمعلم ھیبتھ وتكفي حاجتھ 

أما اإلجازة فقد كانت . اس بالرسالة السامیة العظیمة التي یحملھا المعلمإلى عیش كریم، دون المس
تعطى من قبل وزارة التربیة والتعلیم مقابل دینار لممارسة التعلیم في مراحلھ المختلفة، كما كانت 
ً حول من یتصدى لرسالة التعلیم، ھل ھو الذي یتخرج من الجامعة أو المعھد  اآلراء مختلفة دائما

ّا نأخذ من مواد مساندة للغة العربیة  مباشرة، أم من یخضع للتدریب قبل الممارسة؟ ومن خالل ما كن
مادة التعلیم الثانوي، وأسالیب تعلیم اللغة، والتطبیق العملي في المدارس، وخاصة في السنة : مثل

ال مع الرابعة، أرى أن یكون ھناك مساقات مثل ھذه المساقات لكل طالب جامعي خاصة، كما ھو الح
. مساقات أو متطلبات الجامعة لكل الطلبة، وخاصة للمواد اإلنسانیة قبل التخرج ودخول عالم التعلیم

ً على أن التعلیم رسالة سامیة یجب أن ال یتصدى لھا إال كل راغب في ادائھا، مؤھل لذلك فقد  ودلیال
عادة الھیبة للمعلم وتقدیر رأى المنتدون الكرام في ندوة مركز الرأي أن على المجتمع والمسؤولین إ

ً فإن على المشرفین التربویین التزام الحیاد والتجدد الدائم ومتابعة . مكانتھ ورسالتھ وجھوده وأخیرا
تقییم المعلم وحثھ على تنمیة خبراتھ التربویة والعلمیة بالقراءة المستمرة والتجدد الدائم ومتابعة ما 

یتبین مدى الجھود التي یبذلھا المعلم صاحب الرسالة  ومن ھنا. یستجد في العلم وثورتھ الجارفة
ً لھا كما یفعل المعلم البریطاني أو الیاباني او غیرھما في  العظیمة إذا اخلص وجعل جل وقتھ مكرسا

  .الدول المتقدمة التي تتفاوت في تقدیرھا لھذا المعلم

  ١٥:الرأي ص
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  الجبیھة - سامي مرعي حیفاوي  -
  
  دابوق -یار مسّره عبدالمجید راغب مھ -
  
  بیادر وادي السیر –خالد خلیل عیسى حمد  -
  
  جمعیة صفد –محمد أمین كامل ابو الرب  -
  
  جمعیة البساط االخضر –رویدا نقوال جریس فرنسیس  -
  
  تالع العلي -زوجة المرحوم حامد السعید  - فاطمة  -
  
  الحصن - محمد سامي عبدهللا نصیرات  -
  
  أھالي صرهجمعیة  -عدلي أحمد حسن قاسم  -
  
  السلط -نایف سلیم المنیزل الدبابنھ  -
  
  أم السماق الجنوبي -توفیق محمد عبدالخالق عمیرة  -
  

 وفیات

 الرأي 
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وزراء سابقون طالبوا بتفعیل وحدة متابعة االداء الحكومي التي كانت تنشر الخطط الحكومیة في 
ت تتابع تنفیذ خطط عمل الوحدة كان.. السابق ونسب االنجاز فیھا على موقع رئاسة الوزراء

  .الوزارات وخصوصا االقتصادیة بالتفصیل
  

وزارات ومؤسسات رسمیة تخالف قرار ترشید وضبط النفقات ببقاء االضاءة مشتعلة في مبانیھا 
  .اضافة الى اجھزة تسخین المیاه والكیزرات التي تعمل لیال نھارا

  
ى وثائقھا ومواقعھا االلكترونیة بشكل وزارات ودوائر حكومیة ما زالت تستخدم شعار المملكة عل

  .خاطئ بدال من الشعار الحقیقي بالوانھ ورموزه الصحیحة
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أكد رئیس مجلس مفوضي الھیئة المستقلة لالنتخاب الدكتور خالد الكاللده أن العدد األولي للمؤھلین 
ناخبة وناخب، ) ٦٤٠ر٦٠٦(لالقتراع في االنتخابات البلدیة والالمركزیة یصل إلى أربعة مالیین و

  .منشأة) ١٥٢(فیما وصل عدد المنشآت التي تم مسحھا التمام العملیة االنتخابیة 
  

الماضي، وفق دراسة  ٢٠١٦عام %) ٤(بلغت حصة الزراعة من الناتج المحلي األردني اإلجمالي 
  .زراعیة حدیثة

  
ة والسفر كافة الترویج لحملة طلبت سلطة اقلیم البترا التنموي السیاحي رسمیا من مكاتب السیاح

رعایة البترا والتي تھدف الى حمایة الموقع األثري وایجاد الحلول المناسبة لعمالة األطفال ورعایة 
الحیوان، من خالل إضافة شعار الحملة على شریط تذییل التوقیع والذي یحتوي على شعارات القطاع 

  .احیة وفي حمایة الموقع األثريالسیاحي، انطالقا من كونھم شركاء في العملیة السی
  

یتوقع ان یفوض رئیس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور یوسف الشواربة صالحیاتھ لمدراء المناطق  
  .لتقسیط المبالغ المالیة المتنوعة على المواطنین تسھیال علیھم دون الرجوع للمركز

  
  
  

 صنارة الدستور 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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رى  ان الكب ة عم ب"أبلغت مصادر مطلعة في أمان ة أ" زواری ات " تراجعت"ن األمان ط مخالف ن رب ع
قفات دفع ضریبة المس ات ب رخیص المركب ة . السیر وت الل جلس ة خ ام الحكوم دوا أم واب انتق ان ن وك

  .النواب أمس ربط ترخیص المركبات بدفع ضریبة المسقفات
  

مالیة لمحل ونة الش ي الش ي ف ان الطالب ارة البرلم رزاز زی ر ال یم عم ة والتعل ر التربی تثمر وزی س اس
ة  ط التربی اھج وخط ي المن رھم ف ات نظ ى وجھ تماع إل س، لالس رفات أم ي الش ھم ف واب وجلوس الن
ر  ا وزی وم بھ ي یق ادرة الت والتعلیم، وقد أمضى الرزاز بعض الوقت مع الطالب، وھي من المرات الن

  .بالخروج من تحت القبة والذھاب للشرفات لالستماع للطلبة
  
ي أوضح مصدر رسمي مطلع أن تواجد ا  ان ف وزراء ك ي رئاسة ال ین البریطانیین ف لخبراء اإلعالمی

ة ة والبریطانی ومتین األردنیّ ین الحك راء . إطار التعاون اإلعالمي ب ة الخب ى أن مھم در إل ت المص ولف
و  ھ نح تفاد من بوعین اس دة أس اني لم دریبّي مج امج ت ذ برن ت تنفی یة كان ً  ٦٠األساس ؤوال ً ومس ا ناطق

وز ً من مختلف ال ةإعالمیّا ة . ارات والمؤسسات الحكومیّ د أن الحكوم م تتحّمل"وأّك ة " ل ة مادیّ أي كلف
  .لقاء تنفیذ ھذا البرنامج، الذي یأتي في إطار الشراكة والتعاون بالمجال اإلعالمي بین الحكومتین

  
رور   ى  ٦٠بمناسبة م ا عل ا"عام دات روم ي " معاھ ان ف ي عم الي ف فیر االیط تح الس الي  ٢٣یفت الح

وان معرضا للص ا"ور بعن زداد قرب وم: اتحاد ی ا الی ا ألوروب دات روم ز "إرث معاھ ي مرك ك ف ، وذل
  .زارا سنتر بعمان

  
عائلة من الخلیل، تحتج على ما  ٤٥یعقد في جمعیة خلیل الرحمن في عمان مساء الیوم اجتماع لنحو  

ل طینیین االص ا الفلس ن مالكھ ل م ي الخلی كوبیة ف ي المس ة ألراض ل ملكی ھ نق ت إن ر قال كل غی یین بش
ومن المتوقع أن یصدر عن االجتماع . القدس/ قانوني وغیر شرعي للبعثة الروسیة بطریركیة موسكو

 .بیان یوضح اإلجراءات التي سیتم اللجوء إلیھا الستعادة ھذه األراضي، ومتابعة القضیة قانونیا

  زواریب الغد


