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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  )قبل الخدمة(دبلوم إعداد وتأھیل المعلمین 

  ٤  »األردنیة«مشروع في .. »البیئة االفتراضیة لجھاز الحاسوب«
  ٥  "سلفة اتحاد الطلبة"سیناریوھات امام قضیة  ٣

المباشرة بانشاء المقر الجدید ألكادیمیة الملكة رانیا لتدریب 
  المعلمین

٦  

  ٧  اردني ضمن افضل المھندسین الشباب بالعالم
  ٨  یواصل فعالیاتھ بعروض عربیة وأجنبیة) لیالي المسرح الحر(

   شؤون جامعیة
افتتاح أعمال مؤتمر الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة األردني 

  الدولي العاشر
١٠ 

الملك یفتتح المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجریبیة 
  وتطبیقاتھا في الشرق األوسط

١٢ 

 ١٤  ینعم على البروفیسور یاغي بوسام التمیز من الدرجة األولى الملك
 ١٥  قادة التغییر في قطاع التعلیم بین الدعم واإلشاعة

 ١٧  الطویسي یترأس وفدا لبحث مشاریع مع االتحاد االوروبي
 ١٨  حلقة نقاشیة تتناول دور الشباب واإلعالم

   مقاالت
 ١٩  محمد القضاة. د/!المؤتمرات .. أشیاء ال تقرأ

 ٢١  خلیل رفعت قطیشات/ي متمیزام الجامعات أنموذج أردن
 ٢٣  مانیا مؤید مبسلط. د/التعلیم بین الواقع والطموح المأمول

  ٢٤  اعالنات
 ٢٥  وفیات

  ٢٧- ٢٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن 

  )قبل الخدمة(دبلوم إعداد وتأھیل المعلمین 
  
  
   

قبل (تعلن أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین عن بدء التسجیل لدبلوم إعداد وتأھیل المعلمین
  ).الخدمة

  
البرنامج أول دبلوم مھني في ھذا التخصص على المستویین المحلي واألقلیمي؛ لمواجھة  ویعد

  .تحدیات القرن الواحد والعشرین في الصفوف الدراسیة
  
ّمي المستقبل الجدد للصفوف من   ّھا   ١٠- ٤سیمكن الدبلوم معل ّعامل مع الغرف الّصفیة على أن للت

نبًعا لإلبداع والقیادة وتنمیة الفضول الفكري والمشاركة أكثر من كونھا مساحة صفیّة، بل لتكون م
دبلوم إعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة نقطة تحول تاریخیة . بین الّشباب األردني) المواطنة(المدنیة 

  .للمعلمین في األردن وكذلك للّسیاسات التعلیمیة في األردن
  

  أشھر ٩ساعة معتمدة بدوام كامل مدتھ  ٢٤ویأتي البرنامج 
  
  للمزید من التفاصیل عن كیفیة التسجیل والشروط، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني 

www.qrta.edu.jo 
  

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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  »األردنیة«مشروع في .. »البیئة االفتراضیة لجھاز الحاسوب«
  

ي البیئة الداخلیة البیئة االفتراضیة لجھاز الحاسوب مشروع یقوم على خلق بیئة افتراضیة تحاك
  .مؤسستي المشروع فرح عطیة ومرام حلیبیة - بحسب  -لجھاز الحاسب 

  
وتروي عطیة وحلیبیة، الطالبتان في كلیة الملك عبد هللا الثاني للتكنولوجیا في الجامعة االردنیة، فكرة 

ي وسبب انشاء المشروع وھي الحاجة لطرق جدیدة لتعلم مكونات الحاسب وكیف یمكن صیانتھ ف
َي منزل باالضافة لدخولھا في شتى المجاالت   .زمن تكاد الحواسیب یخلو منھا ا

  
كان البد من توجیھ النظر الى دراسة كیفیة عمل جھاز الحاسب ومكوناتھ وكیف یمكن «وقالتا 

التعامل في حالة توقف احد مكوناتھ عن العمل بطریقة آمنة وممتعة، وبعد دراسة الطرق التقلیدیة 
ك مثل الكتب والفیدیوھات ودورات الصیانة ووجدنا أنھا كانت تمیل للملل وتفتقر للمتعة للقیام بذل

والتجربة، من ھنا بدأت الفكرة بخلق بیئة افتراضیة لجھاز الحاسوب لتكون بذلك أول بیئة افتراضیة 
ل ومخاطر لجھاز لما یوفره العالم االفتراضي من متعة وتجربة بمستوى یحاكي الواقع تقریبا بتكلفة اق

  .»تكاد تكون معدومة
  

وسیتیح التطبیق للمتعلم الحصول على فرصة استكشاف العالم الداخلي لجھاز الحاسب وخفایاه بشكل 
ممتع من خالل ارتدائھ للنظارات والقفازات الجانبیة التي ستمكنھ من رؤیة العالم االفتراضي من 

ث مراحل لعملیة الصیانة حیث سیتم طرح خالل التطبیق باالضافة الى ان التطبیق یوفر لعبة بثال
حاالت قد یتعرض لھا الجھاز تتراوح ما بین السھلة والمتوسطة والصعبة بشكل یستھدف جمیع 

مشروعي «یذكر ان الطالبتین عطیة وحلیبیة شاركتا في مشروع . المتعلمین من مبتدئین الى خبراء
ع یعرض الطالب من خاللھ مشاریعھم بإشراف الدكتورة سلسبیل فایز الربیع وھو مشرو» ثروتي

  .لشركات لتبني فكرة ھذه المشاریع وتم اختیار مشروعھم لیتم عرضھ امام الطالب والحكام
  

  الكتروني الرأي 
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  "ة اتحاد الطلبةسلف"سیناریوھات امام قضیة  ٣
  

تنھي لجنة التحقیق المكلفة بالتحقق من وجود شبھة تجاوزات بصرف السلفة المالیة التحاد طلبة 
  .الجامعة األردنیة السابق عملھا ھذا األسبوع، حسبما أكد رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة

  
أمام "وقال محافظة إن المسؤولین عن عملیة صرف السلفة من الھیئة التنفیذیة السابقة التحاد الطلبة 

ألف  ٣٥ثالثة خیارات، إما تزوید اللجنة بفواتیر أصلیة وأصولیة لعملیة الصرف البالغة قیمتھا 
نة تقریرھا تمھیدا دینار، أو إعادة مبلغ السلفة إلى الجامعة خالل ھذا األسبوع، وإما أن تقدم اللج

  ".لتحویل التجاوزات إلى القضاء
  

لم تتسلم حتى "وأشار إلى أن لجنة التحقیق التي شكلت عقب انتخابات اتحاد الطلبة الشھر الماضي 
  ".مساء أمس الثالثاء أي فواتیر من قبل المسؤولین عن عملیة الصرف ولم تتسلم قیمة السلفة

  
شبھة بتجاوزات مالیة في "لطلبة في الجامعة كشفت عن وكانت وثیقة أرسلت من مجلس اتحاد ا

، فیما أكد عدد من أعضاء الھیئة "الف دینار للفصل الدراسي الثاني ٣٥موازنة المجلس، بقیمة 
رفضھم القاطع الستثمار مؤسسة االتحاد لتحقیق أھداف ومآرب شخصیة "التنفیذیة في االتحاد 

  ".وحزبیة ضیقة
  

 ٢براءتھم من السلفة المالیة التي صرفت بـ"تاب وجھھوه لرئیس الجامعة وأكد ھؤالء األعضاء في ك
لم یطلعوا على آلیات صرفھا، ولم "، موضحین أنھم "الماضي وسحبھا رئیس االتحاد) مارس(آذار 

یقوموا بالتوقیع على أي محاضر رسمیة تخص اجتماعات الھیئة التنفیذیة، ولم نجتمع إال مرة واحدة 
یطعنون بصحة المحاضر التي رفعت لعمادة شؤون الطلبة "كما بینوا أنھم ". أي قرار فقط لم یتخذ فیھ

لتسویة السلفة السابقة، وطلب السلفة الجدیدة التي صرفت دون ادنى علم منا، وبتكتم واضح من قبل 
  ".المعنیین باالتحاد، حیث لم یقم االتحاد بأي نشاط لھ تكلفة مالیة تذكر

  
إعادة السلفة المالیة المسحوبة الى ادارة الجامعة، ومحاسبة كل من "لكتاب بـ وطالب الموقعون على ا

یثبت تورطھ بشبھات مالیة، ووضع صفحة اتحاد الطلبة تحت تصرف الھیئة التنفیذیة، وإبراء الذمم 
  ".المالیة للموقعین وتحمیلھا لمن قام بسحب المبلغ وصرفھ

  

  زاد االردن/٣:صالغد 
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  ینالمباشرة بانشاء المقر الجدید ألكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلم

  
باشرت اكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین، أعمال بناء مقرھا الجدید داخل حرم الجامعة 

  .األردنیة، والمتوقع ان یتم االنتھاء منھ نھایة العام المقبل
  

وتھدف االكادیمیة من خالل مشروعھا الجدید للتوسع في الخدمات التدریبیة التي تقدمھا للمعلمین 
والعملیة التعلیمیة، وزیادة الطاقة االستیعابیة للدبلوم المھني، إلعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة الذي 

الكادیمیة والجامعة االردنیة أطلقتھ جاللة الملكة رانیا العبدهللا العام الماضي بالشراكة ما بین ا
  .كلیة لندن الجامعیة - ووزارة التربیة والتعلیم وبالتعاون مع معھد التربیة 

  
وقال الرئیس التنفیذي لألكادیمیة ھیف بنیان، ان المشروع سیسھم في توفیر البیئة المناسبة لبرامج 

من خالل تنمیة قدرات المزید االكادیمیة وانشطتھا ویعزز قدرتھا على خدمة قطاع التعلیم االردني 
من المعلمین وبناء مھاراتھم المتخصصة، باإلضافة الى خلق فرص عمل جدیدة لكل من یرغب ان 

  .یمتھن التعلیم
  

واضاف بنیان، ان االكادیمیة بصدد تخریج الفوج االول من الملتحقین بالدبلوم المھني إلعداد وتأھیل 
معلما ومعلمة، فیما تستعد الستقبال الفوج الثاني  ١٨٠عددھم المعملین قبل الخدمة منذ اطالقھ ویبلغ 
  . ٢٠١٨- ٢٠١٧معلم ومعلمة للعام الدراسي  ٥٠٠من الملتحقین بالبرنامج والبالغ عددھم 

  
ساعة تدریب معتمدة على  ٢٤یذكر ان الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة یتكون من 

لتحقون بالبرنامج في التعلم المباشر في مقر االكادیمیة الحالي أشھر، یشارك خاللھا الم ٩مدى 
والتعلم عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى التطبیق العملي في المدارس الحكومیة والخاصة المتعاونة، 

  .حیث یحصل الخریجون على شھادة دبلوم مھني مشترك بین االكادیمیة والجامعة األردنیة

  ٦:الدستور ص/٥:الغد ص/٩:صالرأي 
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  اردني ضمن افضل المھندسین الشباب بالعالم
  

المھندس االردني سامر عیاش ضمن   Consulting-Specifying Engineerاختارت مجلة 
وقال .عاما في العالم ٤٠ال االستشارات تقل اعمارھم عن مھندس شاب في مج ٤٠قائمتھا ألفضل 

سنوات  ١٠انھ اول مھندس اردني وعربي یفوز بھذه الجائزة ، منذ انطالقتھا قبل " خبرني"عیاش لـ 
وبین عیاش ان المجلة االمیركیة تستقبل طلبات ترشیح المھندسین من حول العالم ، من مقربین .

شیحھ لھذه الجائزة جاء من قبل زمیلھ في الشركة في شھر كانون كاألصدقاء او المدراء ، وان تر
ویتم االختیار بناء على عدة معاییر .من ایار الجاري  ١٥، واالعالن عنھا كان في  ٢٠١٦االول 

اھمھا التقدم الوظیفي ، والشھادات العلمیة ، واالبحاث ، والعالقة بالعمالء ، واالعمال التطوعیة 
  .وخدمة المجتمع 

  
ان عیاش مھندس كھرباء من خریجي الجامعة االردنیة ، وحاصل على الماجستیر في إدارة  یذكر

  .االعمال من الجامعة العربیة المفتوحة ، ویعمل بالتدریس في الدورات المسائیة بنقابة المھندسین 

  خبرني
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  یواصل فعالیاتھ بعروض عربیة وأجنبیة) لیالي المسرح الحر(
  
  

الذي یقام على خشبات مسارح المركز الثقافي  ١٢تتواصل فعالیات مھرجان لیالي المسرح الحر 
الملكي بعروض عربیة وأجنبیة ،حیث عرضت مجموعة من المسرحیات، اضافة الى ندوة بعنوان 

  .المسرح والموسیقى
  

  توبا دي والمالئكة
  

قبل » تورون«حكایة تاریخیة جرت في مدینة بولندیة » توبا دي والمالئكة«قدم العرض البولندي 
عام، من خالل مسرح العرائس، قدمت بمھارات ادائیة عالیة للممثلین والرسوم والتشكیالت  ٦٠٠

  .الضوئیة التي اسھمت في خلق فضاءات مستوحاة من الحكایة
  

كارولینا اوغاستینیاك، : جتھ ایمیلي بتالیفسكا، وانجز باداءكتب العرض كاتارزیانا بولسكي إخر
اورسوال البوت، وایمیلیا » دامیان دروزیس، اجاتا اوساوسك، وادریان ویلك، وسینوغرافیا

بتالیفسكا، وسعى العرض العادة انتاج الصراع التاریخي بین الخیر والشر، وانتصار الخیر في 
والتاجر ببناء أكبر جرس كنیسة في أورویا، وإلزامھما بمھمة  نھایة المطاف من خالل اجبار المرأة

  .قرع ھذا الجرس الثقیل على مر األیام، عقابا لھما، لتعیش المدینة في حالة من السالم
  

الحكایة الطویلة والتي اختزلھا العرض رسمت البھجة على وجوه الحضور من خالل مشھدیة 
لفعل العرائس مع االیقاع الموسیقي والمزج الواعي بین بصریة جمیلة تناغمت فیھا حركات المؤدین 

الرسوم المتحركة التي رسمت المدینة واحاطت جوانبھا وبین حركات الدمى التي ظھرت بتناسق 
عال مع فعل االضاءة لترسم حیاة واضحة المعالم حملت كل مضامین القصة التي مزجت بوصالت 

  .من الغناء االوبرالي طوال العرض
  

خرج ادواتھ المختلفة النجاز عرض مكتمل الداللة وواضح التعابیر رغم انھ قدم بلغة أجنبة، وظف الم
  .لیؤكد ان للمسرح لغة اخرى یمكن ان تكون قاسما مشتركا للوعي

  
  ُسّم ھاملت

  
، ١٦٠٢، التي كتبھا في العام »ھاملت»جسد العرض المكسیكي تراجیدیا أشھر شخصیات شكسبیر ،

قى، واالضاءة والصور السینغرافیة التي رسمتھا حركات الممثلین وادائھم على وجاء طافحا بالموسی
  .خشبة المركز الثقافي

  
المكسیكیة، وحمل نكھة مكسیكیة تقلیدیة تمثلت باالزیاء والغناء » أرض الواقع«قدمت العرض فرقة 

و، عن األمیر واللھجة وغیرھا من المظاھر للمؤدین، ویتحدث العرض الذي اخرجھ ألبیرتو سینتیاغ
  .الدنماركي ھاملت، التي ظھرت لھ صورة أبیھ الملك، تطالبھ باالنتقام لمقتلھ

  
وجاء العرض زاخرا بالجمال لجھة االضاءة التي رسمت مسارات حیاة ھاملت وتغیرت وتشكلّت 
بإیقاع نفسیتھ التي اعطت القصة بعدا سیكولوجیا واضحا ومضافا لما قدمتھ الموسیقى المكسیكیة 

  .غارقة في المحلیة، لتؤكد ھي ایضا ان العمل العالمي یمكن ان یسقط على قضایا محلیةال

  الكترونيالرأي 
 



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

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

QF-DMPR-02.01 
9 

  
  سویتي سویتي

  
أما العرض الفرنسي سویتي سویتي، بإمضاء الفرنسیة جوانا زیریرز ، فیقدم تجربة في فضاء 

یدیا، حكائي یسعى لكشف زیف العالقات االنسانیة وانحطاطھا من خالل السخریة السوداء او الكوم
  .وتطرح فعل المقاومة بشكل اخر

  
إن تجربتھا المسرحیة التي قدمتھا العام الماضي تؤكد ان كل فعل مسرحي ھو ضد : زیریرز قالت

العنف والموت بالمجان، وإن مسرحیتھا العام الماضي كانت مسرحیة مونودرامیة وحصلت على 
من دیانتین مختلفتین ومنعت ھذه  افضل ممثلة خاصة، وان العمل كان یحكي عن عالقة بین اثنین

العالقة السباب دینیة وعرقیة لتأتي ھذه المسرحیة وتؤكد على أھمیة ازالة الفوارق االنسانیة 
المصطنعة لصالح االنسانیة والحب والحیاة الجمیلة ،وھذا ایضا فعل مقاوم للسائد الذي یفرض 

  .قوانینھ التي تشوه االنسانیة
  

وقالت ان العمل الذي عرض اول من امس یحكي قصة ممثلة كانت نجمة الھولیودیة ولھا حضورھا، 
ً من  اال انھا فجاة اختفت او ابعدت عن االضواء فبدأت تشعر بحالة نفسیة مرضیة وبدأت تستغل عددا

المقاومة الشباب الباحث عن الشھرة الھولیویة، ووسط ھذه السخریة السوداء او الكومیدیا یظھر فعل 
  .بشكل اخر ، حیث یتم الكشف عن زیف العالقات االنسانیة

  
  »العید«
  

إلى ذلك ناقشت مسرحیة العید لفرقة الرستاق العمانیة جذور االرھاب من خالل سیرة احد 
الشباب،عیاد، الذي جسد شخصیتھ عبدهللا الفارسي، الذي حرم أن یحتفل باالعیاد والتي ترمز إلى 

ً البھجة بسبب تطرف  أبیھ الذي حرم دخول اي مظھر من مظاھر البھجة إلى بیتھ، وھو ما خلق اثرا
ً في نفس الطفل الذي ینتظر العید، لتعود القصة تسجل تفاصیل حیاتھ ھو ووالدتھ التي تعرضت  سلبیا

  .لكافة اشكال االبتزاز
  

ج على العمل الذي قدم صورة غیر ناضجة عن مبررات وجود التطرف من خالل ما قدمھ المخر
الخشبة والذي انھى العمل بنھایة واضحة حیث فّجر الشاب نفسھ بكل الواقع المحیط بھ لیخلق نھایة 
سوداویة، ھو نفسھ العمل الذي كتبھ الكاتب العماني وترك نھایتھ مفتوحة على كل االحتماالت مما 

ً حول النھایة التي فرضھا المخرج ً واضحا   .یثیر تساؤال
  

دید من المؤثثات الجمیلة قدم فكرة غیر مركزة حول صناعة االرھاب مركزا العمل الذي حفل بالع
  .فقط على حالة واحدة من الجماعات االسالمیة مغفال الجانب االكثر سماحة واالكثر انتشارا

  
وكانت عقدت ندوة على ھامش ھذه الدورة لمھرجان لیالي المسرح الحر الدولي، اقیمت بالتعاون 

المسرح « صمیم، قسم الفنون المسرحیة في الجامعة االردنیة، وجاءت بعنوان مع كلیة الفنون والت
سامح مھران، شادیة . عمر نقرش، وتحدث فیھا د. ، وبثالثة محاور، وأدارھا د»والموسیقى

  .سعید كریمي. زیتون، د
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  افتتاح أعمال مؤتمر الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة األردني الدولي العاشر

  
مندوبا عن رئیس الوزراء رعى وزیر الطاقة والثروة المعدنیة الدكتور ابراھیم سیف ،  افتتاح مؤتمر 
الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة األردني الدولي العاشر الذي عقدتھ شعبة الھندسة الكھربائیة في نقابة 

  .المھندسین 
ي دورتھ العاشرة یأتي لیتناول بالدراسة والنقاش على مدار ثالثة أیام سیف إن المؤتمر ف. وقال د

محاور وموضوعات حیویة ذات اھتمام مشترك، فرضتھا المتغیرات التكنولوجیة الحدیثة في صناعة 
  .الكھرباء والطاقة بشكل عام

المدى، تمكننا وأكد أن ھذه المتغیرات تتطلب منا دراسة متأنیة للواقع الجدید، من خالل رؤى بعیدة 
  .من مواجھة التحدیات واستكشاف فرص التعاون والتعامل الجاد معھا

وأشار إلى أن األردن یولي الیوم أھمیة كبیرة لتنمیة قطاع الطاقة بجمیع عناصره، لما لھ من تأثیر 
مباشر على جھود دفع النمو االقتصادي، وتحقیق التنمیة المستدامة ورفع مستویات المعیشة في 

  .لكةالمم
من جانبھ قال نقیب المھندسین ماجد الطباع  إن قطاعات الھندسة الكھربائیة واإللكترونیة تشكل جانبا 
ھاما وأساسا في البنى التحتیة الالزمة لتطویر قطاعات الوطن المختلفة األمر الذي یحتم علینا مواكبة 

  .يما یستجد من مواضیع حساسة في ھذا المجال من تقدم وتطور علمي وعمل
وأوضح أن ھذا المؤتمر الذي یعقد للمرة العاشرة على التوالي یھدف الى رفع المستوى العلمي 

للمھندسین األردنیین واالرتقاء بمھنة الھندسة من خالل االلتقاء بنظرائھم من المھندسین والباحثین  
ورش العمل  والمتخصصین واالطالع على التجارب العالمیة والتطورات في مھنة الھندسة من خالل

وأكد ان المؤتمر یشكل لبنة إضافیة للجھود العلمیة التي تضطلع بھا . والندوات المختلفة في المؤتمر
نقابة المھندسین بھدف االرتقاء بالعمل الھندسي والمھني ووضع المھندس األردني بصورة آخر ما 

دسین األردنیین و الذي یستجد من تقنیات وتطورات علمیة وعملیة للنھوض بالمستوى المھني للمھن
  .ینعكس إیجابا على المجتمع األردني تطورا و حداثة و مدنیة

بدوره قال رئیس مجلس شعبة الھندسة الكھربائیة عضو مجلس النقابة المھندس شكیب عودة هللا إن 
المؤتمر الذي یعقد للمرة العاشرة یتمیز بنوعیتھ وأوراق البحث العلمي التي تطرح في جلساتھ 

  .اضرین والخبراء والمشاركینوالمح
عودة هللا على الجھود التي بذلتھا اللجنة التحضیریة للمؤتمر، مشیرا إلى أنھا تضم في . وأثنى م

عضویتھا نخبة من األكادیمیین العاملین في الجامعات األردنیة، ومھندسین ذوي كفاءة عالیة في 
ورقة علمیة في جلسات  ٢٥یزید على مجاالت عملھم، تمكنوا من جذب خبراء ومختصین لتقدیم ما 

  .المؤتمر
و قال رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر رئیس جامعة عجلون الوطنیة الدكتور أحمد نصیرات، إن 
عقد المؤتمر للمرة العاشرة یؤكد حرص النقابة على تطویر مھنة الھندسة، وتھیئة المجال لالطالع 

لمعارف التي تتحقق بالتقاء علماء وباحثین من على تجارب اآلخرین وتبادل الخبرات وإغناء ا
  .مختلف أنحاء العالم

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالدستور 
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وأشار إلى أن ھذا المؤتمر یتیح للمشاركین فیھ االستماع إلى آخر النتائج التي توصل إلیھا الباحثون 
المشاركون من خالل األوراق العلمیة التي سیعرضونھا، وما سیقدمھ المتحدثون الرئیسیون الخبراء 

  .ذات أھمیة عالیة في فروع الھندسة الكھربائیة المختلفةفي مواضیع 
لآلالت والمعدات  JIMEX 2017وأوضح نصیرات أنھ یعقد على ھامش المؤتمر معرض 

دولة عربیة  ١١جھة عارضة من  ٢٠٠الكھرومیكانیكة والطاقة الشمسیة تشارك فیھ أكثر من 
  .وأجنبیة في قاعات معرض عمان الدولي للسیارات

المؤتمر الذي یعقد على مدار ثالثة  أیام یناقش محاور في ھندسة االتصاالت والقوى یذكر أن 
ورقة بحثیة یقدمھا  ٢٧والتحكم والنانو تكنولوجي والكمبیوتر والھندسیة الطبیة الحیویة، من خالل 

  .دول إلى جانب األردن ٩متحدثون من 
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  الملك یفتتح المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجریبیة وتطبیقاتھا في الشرق األوسط
  

افتتح جاللة الملك عبدهللا الثاني، الیوم الثالثاء، المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجریبیة 
، لیكون أول مركز أبحاث "سیسامي"وتطبیقاتھا في الشرق األوسط، والمعروف اختصارا باسم 

  .عالمي من نوعھ في المنطقة
  

ث ویقع في منطقة عالن بمحافظة ومن شأن مركز سیسامي، وھو مسارع ضوئي من الجیل الثال
البلقاء، أن یساھم في دفع عجلة التقدم والنھوض باألبحاث العلمیة في مجاالت الطب والصیدلة 

  .والفیزیاء والكیمیاء واألحیاء وعلوم المواد وغیرھا
  

وجال جاللتھ في مرافق المركز واستمع إلى شرح من القائمین علیھ حول التكنولوجیا المستخدمة 
  .حل البناء وعملیة التشغیلومرا

  
وجمع مركز سیسامي خالل مرحلة تطویر المشروع العلمي علماء من عدد من الدول األعضاء في 
المركز وھي قبرص ومصر وإیران وإسرائیل واألردن وباكستان وفلسطین وتركیا، باإلضافة إلى 

  .شرق األوسطعدد من الدول المراقبة، لیعملوا على بناء أول مختبر أبحاث عالمي لل
  

وألقى البروفیسور السیر كریستوفر لیولین سمیث، رئیس مجلس إدارة المركز، خالل حفل االفتتاح، 
الذي حضرتھ سمو األمیرة سمیة بنت الحسن ورئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي، كلمة أعرب فیھا 

  .طلوب إلنشاء المركزعن بالغ الشكر لألردن وكل الدول والمؤسسات التي قدمت الدعم المالي الم
  

وأشار البروفیسور سمیث إلى أنھ من المتوقع أن یجذب المركز أعدادا كبیرة من العلماء في المنطقة، 
  .مشروع بحث علمي الستخدام المسارعات النوویة ٥٥الفتا إلى أن المركز تلقى حتى اآلن 

  
  .لطاقة الشمسیةوأكد أن المركز سیكون فیھ أول مسارع في العالم سیستمد طاقتھ من ا

  
بدوره أشار الدكتور خالد طوقان، مدیر عام المركز رئیس ھیئة الطاقة الذریة األردنیة، في كلمتھ إلى 
ً أن اإلنجاز  التحدیات السیاسیة، والتقنیة، والمالیة التي واجھھا فریق العمل على المشروع، مؤكدا

  .المتمیز تم بفضل الداعمین في األردن وحول العالم
  

طوقان أنھ مع استكمال المشروع، یبدأ اآلن تحدي بناء مجتمع من الباحثین و المستخدمین،  وأضاف
باإلضافة إلى إنشاء مرافق مساندة، كمباٍن لإلدارة وسكن الباحثین الضیوف، وقبل كل ذلك، تأمین 

  .الدعم المالي الالزم
  

شمي والحكومة على دعمھم كما عبر طوقان عن شكره العمیق لجاللة الملك وللدیوان الملكي الھا
المتواصل للمشروع، كما شكر الدول األعضاء في المشروع والدول المراقبة، باإلضافة إلى جمیع 

  .المنظمات الدولیة واإلقلیمیة التي قدمت الدعم للمشروع
  

، یبین آلیة تحویل الطاقة إلى ضوء "سیسامي"وتضمن حفل االفتتاح، عرض فیلم قصیر عن مركز 
ن من خالل تسریع االلكترونات إلى سرعة تقترب من سرعة الضوء، وعن المجاالت السنكروترو

  .العلمیة والتطبیقات التي تستخدم فیھ

  ٣:صالغد 
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كما یوضح الفیلم أھمیة المركز كمنشأة علمیة لتبادل األبحاث بین العلماء في عدد من المجاالت وفي 

  .تعزیز العلوم في المنطقة
  

  .الستضافة مركز سیسامي من بین خمس دول تقدمت لذلك ویشار إلى أنھ تم اختیار األردن
  

بعد توقیع اتفاقیة االنضمام للمركز مع بقیة الدول األعضاء بالمركز  ٢٠٠٣وبدأ بناء المركز في عام 
  .تحت مظلة الیونسكو

  
بلیون  ٢٫٥ویضم مركز سیسامي ثالثة مسارعات نوویة یتم فیھا تسریع إلكترونات إلى طاقة 

  .الكترون فولت، حیت ینتج عنھا ضوء شدید الكثافة ھو ضوء السنكروترون
  

ملیون دوالر، حیث قدمت الدول األعضاء في المركز  ١٠٠وتم بناء مركز سیسامي بتكلفة تتجاوز 
إلى الدعم الذي قدمھ االتحاد األوروبي وبعض الدول األوروبیة مثل  الجزء األكبر منھا، إضافة

  .ألمانیا وإیطالیا وفرنسا وبریطانیا
  

وكان األردن خصص قطعة أرض إلقامة المركز علیھا، كما تكفل أیضا بتشیید المبنى، إلى جانب 
  .مالیین دوالر١٠تقدیم مساھمات مالیة لبناء المسارعات تجاوزت الـ 

  
، استخدم جزءا منھا یمثل ١٩٩٩أن ألمانیا تبرعت بأجزاء مركز مشابھ تم تفكیكھ عام یشار إلى 

  .في بناء مسارعات مركز سیسامي% ٤٠حوالي 
  

وحضر حفل االفتتاح رئیس مجلس األعیان، ورئیس مجلس النواب، ورئیس الدیوان الملكي 
محافظة البلقاء، والمدیر  الھاشمي، ومدیر مكتب جاللة الملك، وعدد من الوزراء، وأعیان ونواب

، والمدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة )الیونسكو(العام لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 
الذریة، ومدیر عام المركز األوروبي لألبحاث النوویة، ومفوض العلوم واألبحاث في االتحاد 

لمركز، والسفراء المعتمدین لدى المملكة، األوروبي، وعدد من المسؤولین من الدول األعضاء با
  .ومحافظ البلقاء، ورؤساء ومدراء المراكز المشابھة لمركز سیسامي في العالم
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  الملك ینعم على البروفیسور یاغي بوسام التمیز من الدرجة األولى
  

استقبل جاللة الملك عبدهللا الثاني، في قصر الحسینیة الیوم الثالثاء، العالم األردني البروفیسور عمر 
یاغي، أستاذ الكیمیاء في جامعة كالیفورنیا بیركلي، والحاصل على المرتبة الثانیة في قائمة أشھر 

  .وأفضل علماء الكیمیاء في العالم
ل اللقاء عن فخره واعتزازه باإلنجازات التي یحققھا األردنیون في الخارج، وأعرب جاللة الملك خال

الفتا جاللتھ إلى أن األردن یرحب دوما بعودة واحتضان أبنائھ من العلماء وأصحاب الكفاءات 
  .لیسخروا علمھم وإبداعاتھم في خدمة وطنھم

ثاني ابن الحسین للتمیز من الدرجة وأنعم جاللة الملك على البروفیسور یاغي بوسام الملك عبدهللا ال
  .األولى، تقدیرا لجھوده الرائدة والمتمیزة في مجال األبحاث العلمیة والتعلیم والكیمیاء

من جانبھ، أشار البروفیسور یاغي خالل اللقاء الذي حضرتھ سمو األمیرة سمیة بنت الحسن، أنھ 
الملك عبدهللا الثاني، بھدف تحفیز الشباب بصدد إطالق مبادرة للعلوم والتكنولوجیا تحمل اسم جاللة 

  .األردنیین على اإلبداع والتمیز في ھذه المجاالت
كما قدم إیجازا عن مشروع مختبر المعادن العضویة الذي ستنفذه جامعة كالیفورنیا بیركلي في 

نطقة في الجمعیة العلمیة الملكیة، كمنشأة بحثیة لتحفیز اإلبداع للشباب والباحثین في األردن والم
  .مجاالت الكیمیاء والفیزیاء والھندسة

یشار إلى أنھ تم ترشیح البروفیسور یاغي الذي صنف كثاني أفضل عالم كیمیائي في العالم عام 
  ٢٠١٥، لجائزة نوبل في الكیمیاء عام ٢٠١١

  

  ٦:صالغد 
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  قادة التغییر في قطاع التعلیم بین الدعم واإلشاعة

  
یعتبر قطاع التعلیم الطریق األمثل لالرتقاء بمقدرات الوطن، وعلینا أن ندرك مدى أھمیة النھوض 
بھذا القطاع لمجتمعنا كونھ محور االستثمار األول لدینا، وقد برزت تلك األھمیة واضحة جلیة من 

ً الدور الفاعل خالل خطابات القیادة الھاشمیة المتوالیة في كل المحافل والمناسبات والتي أكدت دوم ا
الذي یلعبھ قطاع التعلیم من خالل خلق فرص إبداعیة تكفل إحداث التغییر الجوھري في ھذا المجال 
ً لرفع  ً جدیدة لالنفتاح على العالم لمواكبة موجة الثورة التكنولوجیة واإلبداعیة سعیا بحیث نفتح أبوابا

  .اقتصاد الوطن وتقدمھ
نقاشیة السابعة لجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین وما وفي سیاق ما تم طرحھ في الورقة ال

احتوتھ من مضامین وحلول جذریة لواقع العملیة التعلیمیة وضرورة انخراط الریادة واإلبداع في 
منظومة االنفتاح العالمي والسعي إلرساء دعائم الربط مع الصناعة كأداة لحل الكثیر من المشكالت 

ھ وطننا، قامت جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة ممثلة برئیسھا األستاذ االقتصادیة التي تواج
الدكتور عمر الجراح بتطویر خطة استراتیجیة اشتملت على كافة المحاور التي ركزت علیھا الورقة 
النقاشیة السابعة وتم بلورة مضامینھا في أربع عیون استراتیجیة استحدثتھا الجامعة شملت االبتكار، 

بط مع الصناعة، والتعاون الدولي وتطویر التخصصات البینیة في البرامج األكادیمیة وزیادة والر
أعداد تلك البرامج بما یخدم واقع المجتمع، وأتت كل واحدة من ھذه العیون كمحور متكامل یشمل 

لجھات خطة تفصیلیة حول كیفیة تنفیذھا وخالل فترة زمنیة مدروسة، ویأتي مقالنا ھذا لتوجیة نداء ل
المعنیة في التعلیم العالي وتطویر الموارد البشریة كتأكید على ضرورة دعمھا لھذه التوجھات 
وتبنیھا، فبعد االطالع الفاحص على المقال الذي تم نشره في جریدة الرأي من قبل رئیس جامعة 

ً لعیون البحث االستراتیجیة األربع  التي أبصرت بھا العلوم والتكنولوجیا األردنیة والذي تضمن شرحا
الجامعة أھمیة ما ورد في الورقة النقاشیة السابعة یجدر بنا دعم تلك الخطة االستراتیجیة الھادفة فقد 
ً لكیفیة ترجمة رؤیة القیادة لقطاع التعلیم ضمن خطط تفعیلیة وباستجابة  ً واقعیا شكلت أنموذجا

ردة في الورقة النقاشیة السابعة، ملحوظة تعكس عمق إدراك إدارة الجامعة ألولویات التطویر الوا
ولعلھ من الضروري أن نعي ضرورة دعم ھذا النموذج من القیادات االكادیمیة الواعیة في جامعاتنا 
ً أن نعزز  فھم یشكلون الدافع األھم لتحریك عجلة التقدم والنجاح لمجتمعاتنا ،وإنھ من الضرورة أیضا

اد حلول تسھم في نھضة الوطن، وأن ندعم مثل ھذه مثل ھذه النماذج الرائدة التي تعي أھمیة إیج
  .القامات العلمیة وأال نسعى لعرقلة مسیرة أدائھم لننھض بمجتمعنا من خالل قادة التغییر فیھ

إن ھذا التغییر المنشود في مجال العلم والبحث واإلبداع البد وأن یكون لھ قادة من علماء ومفكري 
علم وإبداع خرجت من رحم ھذه األرض لتعزز وجودھا وترسم وباحثي الوطن، الذین یشكلون منارة 

ً یجتبى منھ أمثال  مالمح مستقبلھا الواعد، ولما كانت الجامعات والمعاھد والصروح العلمیة منھال
ن وجب على مجتمعنا دعم قادة التغییر والتطویر في قطاع التعلیم والبحث الریادي، Dھؤالء المبدع

ثین أو روؤساء جامعات یعملون بمنھجیة مرسومة وفق خطط سواء أكانوا مدرسین أو باح
استراتیجیة یسیرون علیھا بكل موضوعیة وأمانة والذین كان لھم بالغ األثر في ضخ روح اإلبداع 
والتطویر فیمن حولھم، لتبرز االنجازات التي تحققت خالل فترة إدارتھم لمؤسساتھم ضمن خطط 

ً یخدم  ً ملموسا   .محیطھمتنفیذیة أصبحت واقعا
لعل تلك النماذج الخالقة التي تبلورت كفاءتھا على مدى أعوام طویلة وعلى اختالف مواقعھا بالنسبة 
ً، وأثناء إدارتھا لشؤون  للوطن أثبتت جدارتھا على مقاعد الدرس ومن خالل تمثیل الوطن خارجا

دیھم لنحقق نھوض الوطن المواقع والمھام المنوطة بھم، تلك النماذج تستلزم منا الدعم وأن نأخذ بأی
ً عجلة التقدم والتطویر، ونكون على قدر كاف من الوعي بحیث ال نقف  كما أرادتھ قیادتنا، لنحرك معا
حجر عثرة في طریق نماذج قیادیة مبدعة ألن الخاسر األكبر من المھاترات والغوغائیة بالطروحات 

  نیوزطلبة 
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كثیر وما زال یعاني من مشاكل والتصریحات سیكون الوطن نفسھ، ولعل قطاع التعلیم عانى ال
ً في حق كل من یأتي بفكر إبداعي خالق یسعى من  اإلشاعة واغتیال الشخصیة وكیل التھم جزافا
خاللھ لخلق التغییر ونفض غبار النمطیة في األداء، وكأن الرافضین یرون اإلشاعة وسیلة تثبیط ھّمة 

ة في أنفسھم أو لجر قنوات مصالح كل من یرید رسم مالمح أمل جدیدة في مسیرة التعلیم لغای
شخصیة تصب في فائدة األفراد وخسارة الوطن في آن واحد، مما یخلق حالة من ھجرة العقول 
المبدعة أو زھدھا في الخدمة العامة نتیجة الضرر الالحق بھم ومقابلة اإلبداع بالتشكیك بذمة 

ً ووضعھم موضع مساءلة فقط نتیجة اد عاءات كاذبة یلوح بھا االبعض أصحابھا وكیل التھم جزافا
الذي تعرى من كل مقومات النزاھة ودون التحري أو التبین من حقیقة ما ینقل ومتناسین ضرو رة 

َْوًما "األخذ بمضامین اآلیة القرآنیة  ُِصیبُوا ق َْن ت ُوا أ َیَّن َتَب ٍ ف َأ نَب ِ َاِسٌق ب ِْن َجاَءُكْم ف ُوا إ ََمن ِذیَن آ َّ َا ال یُّھ َ َا أ ﴿ ی
َالَ  َِجھ ً لیولى األمر إلى غیر ب ُْم نَاِدِمیَن ﴾،وھذا كلھ من شأنھ ترك المكان فارغا ت ََعلْ َى َما ف ُِحوا َعل ُْصب ٍة فَت

  .أھلھ، مما یتیح المجال لمزید من التردي وتراجع قطاع التعلیم
ً أن نعي مدى خطورة إھدار القدرات العلمیة وبالغ األثر الجسیم الذي سینجم عن إقصاء  علینا جمیعا

ً عن مجال الخدمة العامة، نتیجة بث الشائعات أو تصفیة و زج القدرات العلمیة واإلداریة الفذة بعیدا
الحسابات الشخصیة على حساب مصلحة الوطن، ولعلھ االجدر بنا أن ننظر بعین البصیرة لمصلحة 

اتنا الوطن العلیا، لنكون على قدر من المسؤولیة واألمانة والوعي الكافي وأن نناقش احتیاج
بموضوعیة وتجرد وأن نخلع عنا ثوب الشخصنة والنزاعات العقیمة، حتى نصل بالوطن إلى بر 

ً، ولنكون نحن أبناءه على قدر أھل العزم   .األمان، لیكون األردن كما أرادتھ قیادتھ أوال
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  الطویسي یترأس وفدا لبحث مشاریع مع االتحاد االوروبي
   

بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي امس في بروكسل مع المعنیین في 
االتحاد االوروبي تقییم مشاریع نفذت بالتعاون مع برنامج ایرازموس بلس الممول من االتحاد 

طالل واألمیـرة سمیة والتي  األوروبي قدمتھا الجامعات األردنیة والھاشمیة والیرموك والحسین بن
  .ھدفت إلدماج التعلیم اإللكتروني فیھا

  
كما بحث الطویسي امكانیة اطالق مشاریع جدیدة تقع ضمن األولویات التي حددتھا االستراتیجیة 

، ومنھا دعم إنشاء المركز الوطني للتعلیم ٢٠٢٥ – ٢٠١٦الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 
التعلیم المفتوح في الجامعات األردنیة والمراكز الفرعیة التي ستتبع لھ  اإللكتروني وإدماج منصات

  .في كل حرم جامعي
  

كما یبحث الوفد مع المعنیین في االتحاد األوروبي دعم إنشاء وتفعیل وحدة التعلیم التقني التي تقوم 
ً بالعمل على استحداثھا في الوزارة كواحدة من خطوات اإلطار العام  وزارة التعلیم العالي حالیا

ً وعھد إلى  إلصالح التعلیم والتدریب المھني والفني والتقني الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا
  .الوزارات الثالث المعنیة بھذا اإلطار تنفیذه، وھي وزارات العمل والتربیة والتعلیم العالي

  
ات األوروبیة إمكانیة ویناقش الوفد الذي یضم خمسة رؤساء لتلك الجامعات مع ممثلي عدد من الجامع

االستفادة من خبراتھا فیما یسمى بالحراك الطالبي، أي تنقل الطلبة بین الجامعات لالستفادة من تنفیذ 
التـي أقرھا مجلس الوزراء قبل  ٢٠٢٠ -  ٢٠١٧الخطة الوطنیة الستقطاب الطلبة الوافدین لألعوام 

.ة لتنفیذ تلك الخطةأربعة أشھر، وتقوم وزارة التعلیم العالي على إنشاء وحد

  ٣:صالرأي 
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  حلقة نقاشیة تتناول دور الشباب واإلعالم
  

      
ھا مكتب ناقش صحفیون وطلبة جامعات وممثلون لمؤسسات مجتمع مدني خالل حلقة نقاشیة نظم

استطالع للرأي العام حول "الیونسكو في عمان، الیوم الثالثاء، التوصیات والمقترحات الخاصة بـ 
  ".عاما ٢٩ -١٨االعالم للشباب للفئات العمریة 

  
ویطلق مكتب الیونسكو مساء غد االربعاء االستطالع متضمنا التوصیات الالزمة بھدف تمكین 

  .عبر المبادرات الشبابیة ذات االثرالشباب ودمجھم بالمجتمع اعالمیا و
  

على األفكار  -الباحث الرئیس للدراسة  - وركز المشاركون خالل الحلقة التي ادارھا معین خوري 
والدراسات التي أسس علیھا االستطالع ومناقشة آلیات التشبیك بین مؤسسات المجتمع المدني 

  .ؤسسات إعالمیة ومبادرات شبابیةوالشباب والتوعیة بالمبادرات الشبابیة وآلیات تأسیس م
  

ومثلت الجھات االكادیمیة الدكتورة سارة ناصر الدین من جامعة الشرق االوسط ووفد طالبي نیابة 
  .عن طلبة كلیات االعالم

  
ونفذ االستطالع في إطار مشروع شبكات البحر األبیض المتوسط، والذي یتم تنفیذه من قبل منظمة 

بلدان في ضفتي حوض البحر األبیض المتوسط  ١٠د االوروبي في الیونسكو بتمویل من االتحا
الشرقیة والغربیة بما فیھا االردن بھدف خلق بیئة حیة للشابات والشباب لتطویر قدراتھم وممارسة 
حقوقھم واالنخراط بطریقة مجدیة بصفتھم مواطنین ناشطین في صنع القرار فیما یخص السیاسات 

.لمیة والثقافیة والتخطیط لھذه السیاساتاالجتماعیة االقتصادیة التع

  ٨:صغد ال
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المؤتمرات.. أشیاء ال تقرأ  ! 

  محمد القضاة. د

تقارن بین المؤتمرات العلمیة التي تعقد في الجامعات األردنیة والمؤتمرات التي تعقد في دول عالمیة 
وكل مرة تقول في نفسك یجب ان تتناول ھذا الموضوع في مقالة تعرض فیھا مآالت ما وصلت الیھ 

تنوعة، وما نشاھده كل مرة في واحدة من جامعات المؤتمرات العلمیة في جامعاتنا ومؤسساتنا الم
العالم ومؤسساتھ العلمیة، حینھا تلحظ الفرق الواضح بین االعداد والحضور والمشاركة والتمویل، 
وتجد في نفسك احیانا غصة ال مثیل لھا؛ وتعالوا معي لنبدأ بقراءة الخطوة االولى التي تبدأ مع الفكرة 

المؤتمر من لحظة طرح العنوان والمحاور وأسماء اللجان وكیفیة التمویل  األولى التي یُفكر فیھا بعقد
وعدد الحضور ومكان المؤتمر وزمانھ وكل متعلقات المؤتمر، وترى ھنا بأم عینیك التقاعس وقلة 
الھمة والرغبة المقلوبة، تجد بعضھم یرغب ان یضع اسمھ في اللجان كافة وال یبادر بعد ذلك إلى 

تسند إلیھ وھنا تبدأ المعاناة الحقیقیة عند عدد محدود یتحمل المسؤولیة، وھذا العدد انجاز اقل مھمة 
تجده في التفاصیل كلھا؛ النھ یرغب بالعمل وانجاز المؤتمر على أكمل وجھ، وال یتورع بعض ذلك 
العدد الذي سجل اسمھ ومضى من وضع العراقیل امام األشخاص الفاعلین الراغبین بالعمل، وھو ما 

  .رقل الخطوات االولى التي تحتاج ان تبدأ بشكل سلیمیع

  

وتمضي اللجنة التحضیریة في خطواتھا الواحدة تلو االخرى واذا بھا امام غیاب طویل، غیاب 
التمویل، وغیاب المشاركین من داخل القسم االكادیمي، وغیاب الرؤیة عند كثیرین من المحیطین 

ن ال یعرفون كیفیة االعداد والسھر والمراسالت التي تمتد بفكرة المؤتمر وأھدافھ؛ خاصة أّن كثیری
لعام كامل تجیب فیھا اللجنة التحضیریة عن عشرات االسئلة لمشارك واحد بل مئات الرسائل من قبل 
راغبي المشاركة، كل ھذا لیس مھما امام المقارنة في اإلخراج والنتائج المرجوة، وھنا أقارن بین ما 

ثین مؤتمرا محلیا وخارجیا، في موسكو وتركیا ومصر ولبنان والسعودیة شاھدتھ في أكثر من ثال
والبحرین وُعمان ومالیزیا والجزائر وألمانیا والعراق وسوریا واإلمارات العربیة والشارقة وغیرھا، 
والعدید من المؤتمرات المحلیة كنت في سبعة منھا إما رئیسا للجنة تحضیریة أو مقررا أو عضوا؛ 

ض جامعاتنا ال تأخذ مؤتمراتھا على محمل الجد؛ النھا تترك مؤتمراتھا دون تمویل، وال ألجد ان بع
تتابعھا وال تھتم بنتائجھا وال برأي المشاركین فیھا، مما یشكل انطباعات سلبیة عن الجامعات 

ھا المحلیة، في حین تجد الجامعات الخارجیة تھتم بالتفاصیل كافة، وتضع برامج مفصلة ودقیقة وتتابع
  .حتى انتھاء فعالیات المؤتمر، مما ینعكس إیجابیا على سمعة جامعاتھم

  

معذرة  -والالفت للنظر في مؤتمرات الجامعات األردنیة كلھا غیاب الحضور اال في جلسة التصویر
حیث یأتي الجمیع الثبات الوجود أمام راعي المؤتمر للسالم والنفاق، وحین تنتھي  -جلسة االفتتاح

تتاح ال تجد في جلسات المؤتمر اال النفر القلیل الذي یمثل اللجنة التحضیریة وجمیع مراسم االف

 مقاالت

 ١٧:صي أالر
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المشاركین الخارجیین، ولألسف ھذا یتكرر في معظم مؤتمراتنا المحلیة، مما یعني أننا نحتاج قراءة 
اك جلسات ھذا الفصل المظلم في ثقافتنا تجاه مؤتمراتنا العلمیة المحلیة، والطامة الكبرى إذا كانت ھن

بالتوازي؛ أي اكثر من جلسة في قاعات المؤتمر وھنا تضرب اخماسا بأسداس حیث ال تجد حضورا 
وعند الغداء والعشاء تعجب أن المشاركین ) االشخاص ملح وذاب( غیر المشاركین بأوراقھم العلمیة 

ي عضو في حین تجد مؤتمرات عالمیة ال یغیب عن جلسات المؤتمر أ! بكامل حضورھم ال غیاب
ھیئة تدریس الكل یشارك وحین تكون الجسات بالتوازي وحضرت مثل ھذا في مؤتمرات عدیدة تجد 
القاعات مجھزة بوسائل المؤتمر وتعجب للحضور الفاعل في جمیع الجلسات التي تعقد بالتوازي، 

نحسن  ونحن ال نملك غیر األسف على ما نراه فاین نحن من ذلك؟ لماذا ال نحسن حتى االصغاء، وال
حتى السؤال وال نحترم جھود بعضنا بعضا؟ وما تواجھھ اللجان التحضیریة النقد واحیانا السخریة 

وعند انتھاء المؤتمر ال تجد عبارة ! وقد تناسى الناقدون أنھم ھم سبب فشل معظم المؤتمرات المحلیة
في جامعاتنا  شكر من مسؤول في جامعاتنا وھذا ما اشتكى منھ الزمالء في اللجان التحضیریة

  !االردنیة

  

وعلیھ اتمنى على جامعاتنا كلھا ان تعید النظر في سیاسة مؤتمراتھا، وان تخرج عن ذلك النص ... 
التقلیدي الذي یؤشر على سلبیة واضحة من ان الجامعات ال تتحمل نفقات مؤتمراتھا بل تترك للجان 

ق وھذا االمر یسيء للجامعات التحضیریة البحث عن مصادر تمویل غیر موجودة اال على الور
ُجبر كل جامعة كلیاتھا كافة على عقد مؤتمر سنوي، كلٌّ في تخصصھ، لكي  نفسھا، وھنا اقترح ان ت
تبقى الجامعات خلیة نحل علمیة، ویجب ان تكون المؤتمرات في الكلیة الواحدة لكل تخصصات 

لجامعات لتحقیق أھدافھا في التنافسیة الكلیة، وھذا بحد ذاتھ اعادة للحیاة االكادیمیة والعلمیة في ا
الدولیة، وھذا یتطلب أن تتالفى الجامعات األخطاء التي اشرنا إلیھا وان تلزم أعضاء ھیئات التدریس 
فیھا على المشاركة الفعلیة بالحوافز والمغریات، واحیانا بعقاب اعضاء قسم التخصص من المشاركة 

ان التحضیریة تواجھ المصاعب وحدھا، وكي یعرفوا أن الخارجیة في اي مؤتمر، لكي ال تترك اللج
المشاركة واجب علمي وأكادیمي یشارك فیھ الجمیع بعیدا عن التأفف والنقد السلبي الذي ال یغني وال 
یسمن من جوع، ویتطلب االمر كذلك ان تكون لجنة المؤتمرات الرئیسة في الجامعات خبیرة بكل 

عرف من فیھا غیر التخمین؛ الن ما یكتب على الورق شيء، وما التفاصیل، ال ان تكون اللجنة ال ی
یطبق على أرض الواقع مختلف تماما، األمل بالجامعات ان تقرأ واقع مؤتمراتھا بأسلوب أكثر 
عصریة یتواءم ومتطلبات عقد المؤتمرات؛ خاصة أن االردن وجامعاتھ یمتلكون خبرات تراكمیة 

  .تؤھلھم لذلك
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 ام الجامعات أنموذج أردني متمیز

 خلیل رفعت قطیشات

البد من الحدیث عن رئیس الجامعة األردنیة فھو سلیل أسرة أردنیة عریقة لھا مع المجد صوالت 
بعد ان عبر خنادق العوائق ومحیطات ، وقد استحق النجاح. مالھ طالما عبرت عنھ وجوالت إع

التحدیات تنامت نجاحاتھ وبلغت أعلى مداھا فوق األعناق حیث عرف عنھ طوال مسیرتھ العطرة 
یواجھ .. حازم وقوي في الحق.. الملیئة بالعطاءات واالنجازات رجل صاحب فكر عمیق وأفق واسع

رویة وقرارات صائبة مھما تعددت المعوقات شخصیة تصلح ان توضع على زوایا التحدیات بصبر و
 . البوصلة التي تشیر إلى النجاح والتفاني واإلخالص

ً على قوة اإلرادة في صناعة  المحافظة سیبقى موقع فخر واعتزاز كل األردنیین كما یعتبر مؤشرا
مما زادني . االرتقاء في مجال التعلیم التغییر وعن النضج والوعي والمسؤولیة وااللتزام وتحقیق

شوقا لمعرفة الكثیر وجاءت مقالتي تعطي ھذا الرجل حقھ ویعرفھ المجتمع فھو أمل الوطن فى التقدم 
المسؤولیة التعلیمیة لیست كلمة یتشدق بھا األكادیمیین ولكنة واقع البد ان نجده ، في المجال التعلیمي 

دكتور عزمي المحافظة ھو ابرز االمثلة على المسؤولیة االجتماعیة ملموسا فى حیاتنا ولعل ما فعلة ال
لیضرب أروع األمثلة في خدمة الوطن متمثال في الشباب وتطویر التعلیم وفي جمیع المستویات حقا 

وحق علینا أعطاء األوفیاء من أبناء وطني الفرصة للمشاركة في بناء المجتمع وتشكیلھ .رجل بأمة 
ھي نھضة وطنھ وتقّدمھ رأیت وشاھدت انجازات كبیرة في الجامعة االردنیة في أن ثروتھ الحقیقیة 

عھد الرئیس المحافظة االنجازات لم تأتي اال بوجود قیادة واعیة ویعتبر المحافظة انموذج مھم من 
أھم نماذج األكادیمیین الذین أدركوا فعال ان االستثمار فى العنصر البشري ھو االستثمار االبقى 

ظة في الحقیقة خلیط ممتزج من الھمة العالیة و الصبر، الجامعة االردنیة شقت طریقھا باقتدار المحاف
وسابقت الزمن وحققت قفزات نوعیة وتطورات متالحقة في مختلف المجاالت، لن تكفینا األسطر 

 الجد واالجتھاد لتشریف ورفع رایة ھذا الوطن خفاقة یجب، المعدودة لوصف ھامة بقیمة المحافظة
أن نبادل ھذا العطاء بالتفاني والتسامي مشاعر تغمرنا بالفرح ونحن نكتب عن جبل راسخ من جبال 
الوطن، وكذلك من حیث تطویر نظمھا وتنظیماتھا، واالرتقاء بالجامعة ومصالح الطالبة، وتوسیع 

عة الوطن أنشطتھم ونطاق خدماتھا في جمیع المستویات باھتمام بالغ والنجاح الباھر، للعمل على رف
وخدمة أبناءه،جمیلة ھي أیام العطاء واإلنجازات للوطن، وجمیلة تلك االنجازات المستمرة في ھذا 

و یعتمد الرئیس في . الصرح الشامخ بإنجازاتھ ومكتسباتھ الحضاریة، یسیر بخطى ثابتة وواثقة 
ً ار تقى بسجلھ العمل الوطني بقوة وأمانة وصدق جعلت منھ صفحة مضیئة للوطن وعطاء متمیزا

كان ومازال رئیس . الحافل إلى طالئع العلماء وأحد أعالمھا الكبار، وأن ھذا التمیز ھو محل التقدیر
ِّط وینسج من خیوط الشمس ثوب رخاء، فكسا أرض الوطن مجد الفخار والھیبة من  الجامعة یُخط

لشكل إنجازات كبیرة و خطوات تطویریة ملموسة شملت ا. اجل الوطن وطن أبي الحسین 
والمضمون منجز حضاري بارز من منجزات الوطن وقد حققت الجامعة منذ نشأتھا نجاحات مشھودة 

وممارسة األقسام والكلیات صالحیاتھا في رفد سوق العمل األردني بأفضل ،اعتماد العمل المؤسسي 
ا  ّ ا وفكریً ّ یثة تؤتي ثمارھا، فما أسعدنا ونحن نرى الیوم جھود الرئیس الحث. المخرجات المؤھَّلة علمیً

إذ ھي مسیرة األجیال الجدیدة تأخذ مكانھا وھي تحمل على عاتقھا رسالة عظیمة وتؤدي مسؤولیات 
مھمة، كیف ال ومخرجاتھا مرتبطة بآمال وتطلعات المجتمع األردني نحو التقدم والرقي، وھي بذلك 

ھ جاللة الملك عبدهللا الثاني، إنھا لھا الریادة والتفرد في ھذا المجال إنما تأتي ترجمة للنھج الذي رسم
بحق جامعة تشھد جودة في كافة شؤونھا فلقد واكبت واستفادت من التطور وخبرة الرئیس المحنك 

 نیوزطلبة 
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وما شھادتھ الجامعة االردنیة في السنوات الماضیة واستطعت بجھود العاملین علیھا التقدم بقفزات 
َّقكم هللا جمیًعا . لتي یحرص علیھا الجمیع كبیرة جعلتھا واحدة من أبرز الجامعات األردنیة ا وف

  .وجعلكم أعمدة بناٍء لبلدنا العزیز األردن تحت ظل الرایة الھاشمیة المظفرة 
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 التعلیم بین الواقع والطموح المأمول

مانیا مؤید مبسلط. د  

وعند الحدیث عن اإلصالح . یعتبر التعلیم من أكثر المواضیع تداوال وجدال في اآلونة األخیرة 
 التربوي والتعلیمي فإنھ یتوجب علینا ان  نتحدث عن منظومة متكاملة تشمل كافة العناصر التعلیمیة

والیمكن لإلصالح التعلیمي والتربوي أن یتحقق اذا تناول أحد عناصر . والتربویة على حّد سواء
ومن ھنا علینا التطرق الى موضوع التشریعات التربویة . المنظومة التعلیمیة وأھمل عنصرا آخر

أو تشریعات فنحن ال نرید نظریات . الناظمة للتعلیم من القوانین واألنظمة عند تناول مفھوم اإلصالح
والجانب التنفیذي یشمل . مجردة وانما نحن بأمس الحاجة الى جانب تنفیذي یخدم العملیة التعلیمیة

اصالحا لكافة العناصر بدءا بالمعلم والمدیر واللذین یعتبران من وجھة نظري المتواضعة أھم روافد 
الحاضر یشعر بضغوط  فمعلمنا في الوقت. عملیة التعلیم وأھم عنصر لنجاح أي مؤسسة تعلیمیة

. نفسیة واجتماعیة ومھنیة تثقل كاھلھ ناھیك عن الضغوط األخرى المتمثلة بالوضع المادي وما شابھھ
نحن بحاجة الى تأھیل المعلم على كافة األصعدة وعند الحدیث عن التأھیل التربوي للمعلم فإنھ یشمل 

لتخصص العلمي فكثیرا ما نرى معلمین أكفاء أبعادا تربویة ونفسیة وثقافیة ولیس فقط البعد المتعلق با
اذ ینبغي . في مباحثھم ولكنھم لألسف یفتقرون للجانب التربوي والنفسي في تعاملھم مع الطلبة

إخضاع المعلم لبرامج تدریبیة وتأھیلیة قبل تعیینھم على ید مدربین مختصین لیس لتعریفھم بوظائفھم 
وسیع مداركھم وتنمیة قدراتھم بما یعزز بناء المھارات فحسب وإنما إلطالعھم على مجاالت أخرى لت

فما زال الطالب طالبا في كافة العصور واألزمنة ولكن تغییرات الحیاة . العلمیة والحیاتیة لدى الطلبة
و یتردد الى مسامعي أن التعلیم سابقا كان . تفرض علینا تبني نھج وأسلوب یتماشى مع المتغیرات

المعلم في السابق كان علما للثقافة والعلم واألدب والفنون وعلینا أن نعید أفضل فتكون إجابتي ألن 
لمعلمنا دوره كمیسر وداعم للعملیة التعلیمیة بكل ما أوتینا لنعید النھضة التعلیمیة ونحقق اإلنجاز الذي 

ت القائد علینا النظر الى المعلم كقائد وبالتالي علیھ التحلي بسما. نطمح الیھ في بناء وطننا الغالي
ویمكننا االستفادة من تجارب . وأھمھا المعرفة والقدرة الذھنیة والمھارة اإلنسانیة والكفاءة العالیة

الدول الناجحة في مجال التعلیم فعلى سبیل المثال ال الحصر یمكننا االستفادة من المدرسة الیابانیة 
ي وإشراكھ في اتخاذ القرارات والتي یكمن سر نجاحھا في تركیز اھتمامھا بتنمیة المورد البشر

اضافة الى تفعیلھا وتطبیقھا أسلوب حلقات الجودة للتحقق من جودة ونوعیة التعلم الذي یحققھ الطلبة 
وعند التطرق الى االستفادة من التجارب العالمیة علینا أن ال نغفل اجراء التعدیالت على مثل ھذه 

  .وثقافتنا وعاداتنا وتقالیدنا النماذج بما یتماشى ویتواءم مع بیئتنا وواقعنا

 ٧:صالدستور 
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 اعالنات

 ١٦:غد صال/١٢:الرأي ص/١٣:تور صالدس
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  جبل عمان -الحكم محمد علي دروزة  -
  
  صویلح -الحاج صالح حسین شموط  -
  
  كفرنجة - خدیجة مصطفى الفریحات  -
  
  الرابیة -المھندس ناصر تحسین ادیب الصباغ  -
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  العلكومیة - الحاجة مریم محمد عبدهللا دودین  -
  
  ضاحیة االمیر راشد -عادل ذیاب صالح المالحمة  -
  
  تالع العلي - وفیقة حسن سلیم ماضي  -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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الحكومة نقلت سفراء االردن في بریطانیا واسبانیا والصین والكویت الى مركز وزارة الخارجیة 
ویحیى ) لندن ( قرار نقل السفراء مازن الحمود .. وشؤون المغتربین بعد انتھاء مھامھم الدبلوماسیة

نھي السفیر غسان سینفذ اعتبارا من تموز واب في حیث ی) الكویت(ومحمد الكاید ) بكین (القرالة 
  .المجالي مھامھ في مدرید مطلع العام المقبل

  
من السابع مجلس الوزراء احال السفیر االردني السابق في قطر زاھي الصمادي الى التقاعد اعتبارا 

  .من تموز لبلوغھ سن التقاعد
  

فوزي الشیاب . ي دمجلس الوزراء انھى خدمات مدیر عام المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراع
  .اعتبارا من الثامن والعشرین من الشھر الحالي لبلوغھ السن القانونیة

  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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بقرار من محافظ جرش رائد العدوان أوقفت الشرطة أمس الصحفي نصر العتوم، خالل تغطیتھ 
قناة غیر "لفعالیة لوزیر العمل بجرش، بدعوى أن العتوم یغطي لقناة الیرموك الفضائیة، وھي 

للخدمات  "واي میدیا"بأن العتوم یعمل مع مؤسسة " الغد"رسمیا، فیما ردت القناة عبر " مرخصة
. في بث بعض التقاریر والمواد اإلعالمیة" الیرموك"اإلعالمیة المرخصة، والتي تتعاقد معھا 

مصادر القناة أشارت أیضا إلى أن رفض الترخیص الرسمي منظور حالیا أمام القضاء ولم یبت بھ 
  .بعد

  
فترة التي استغرقتھا رحلة النواب إلى الواجھة العسكریة والشمالیة ساعة متواصلة تقریبا ھي ال ١٥

الوفد انطلق من حرم . الشرقیة أول من أمس، والتي ترأس وفد المجلس فیھا رئیسھ عاطف الطراونة
الوفد النیابي ضم نحو . المجلس في عمان عند التاسعة صباحا وعاد الى عمان عند الثانیة عشرة لیال

  .اء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النیابیةنائبا من اعض ٣٥
  
أفادت مصادر دبلوماسیة أن سفیرة الوالیات المتحدة في األمم المتحدة نیكي ھیلي تبدأ السبت المقبل  

عددا من  ھیلي تلتقي بزیارتھا عمان. زیارة لألردن، ضمن جولة لھا تشمل عددا من الدول
  .المسؤولین

  
یطلق مكتب الیونسكو في عّمان الیوم نتائج استطالع للرأي العام حول اعالم الشباب للفئات العمریة  

  . عاما، وذلك في النادي الریفي بعمان ٢٩- ١٨
  
ألمنیة عشرینیا عن االنتحار من أعلى جسر عبدون مساء أمس، بحسب مصدر أثنت األجھزة ا 

إن الشاب ویعمل سائق تاكسي، وكان من ضمن المعتصمین عند الدوار الرابع " الغد"أمني، قال لـ
، مشیرا إلى أنھ اقتید إلى مركز أمن زھران "أوبر وكریم"أمس لالحتجاج على تطبیقات النقل الذكیة 

  .للتحقیق معھ

 زواریب الغد
  


