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  إفتتاح المؤتمر الدولي العلمي التاسع في إدارة البلدیات وتحسین جودة أدائھا

افتتحت بلدیة الخلیل، الیوم 

الثالثاء، بالشراكة مع 

جامعة القدس المفتوحة، 

والجامعة األردنیة، 

المؤتمر الدولي العلمي 

التاسع "االتجاھات الحدیثة 

في إدارة البلدیات وتحسین 

جودة أدائھا"، والذي 

   .یستمر على مدار یومین

س، في المركز الكوري الفلسطیني بمدینة ویعقد المؤتمر تحت رعایة رئیس دولة فلسطین محمود عبا

الخلیل، ویشارك فیھ ممثلو بلدیات عربیة وأجنبیة من األردن، والجزائر، والعراق، والسودان، 

  .وتركیا، وألمانیا

ونقل محافظ الخلیل جبرین البكري، تحیات الرئیس للمشاركین في المؤتمر، مبینا "أن محافظة الخلیل 

تسعى باستمرار ألن تكون بالصدارة واستطاعت أن تنجز خالل الفترة الماضیة الخطة االستراتیجیة 

سنوات،  10مدة التي سیتم اإلعالن عنھا الشھر القادم، حیث ستتبناھا الحكومة ضمن الخطة الوطنیة ل

مشیرا إلى أّن الخطة ھي عمل مؤسسي لھا عالقة بإدارة شؤون المحافظة حتى تصبح الخدمات 

  .متناسبة مع عدد السكان وبنفس المستوى، مما سیشكل رافعة مھمة في إطار عمل البلدیات

 أخبار الجامعة

  دنیا الوطن/وكالة معا االخباریة/القدس
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االنتخاب  ودعا البكري المشاركین بالمؤتمر، إلى ضرورة مطالبة الحكومة الفلسطینیة بتغییر قانون

للمساھمة في اختیار األنسب واألفضل في إطار تنافس حقیقي وشریف لتقدیم الخدمات الالزمة 

ً أن مؤسسات الحكم المحلي أكدت للمجتمع الدولي أن الشعب  والضروریة ألبناء شعبنا، مبینا

السیاسیة،  الفلسطیني یمثلھ منظمة التحریر، والیوم تبرھن على وقوفھا مع منظمة التحریر والقیادة

  .وعلى رأسھا سیادة الرئیس محمود عباس

  

وأكد رئیس بلدیة الخلیل تیسیر أبو سنینة، خالل كلمتھ في مستھل المؤتمر، أن المؤتمر یأتي في إطار 

الشراكة الحقیقیة والتعاون المتواصل والدعم المستدام الذي تقدمھ وتوفره بلدیة الخلیل للمؤسسات 

الفلسطینیة وانطالقا من االیمان الراسخ لدى المجلس البلدي بأن الشراكة  التعلیمیة، خاصة الجامعات

بین الجامعات والبلدیات تؤدي إلى رفع مستوى جودة الخدمات التي یستفید منھا المواطنون ضمن 

المجاالت المختلفة، خاصة المجاالت اإلداریة والمالیة والھندسیة والبیئیة ومجال خدمات الجمھور 

  ."لكترونیة وغیرھاوالخدمات اال

وتقدم أبو سنینة بالشكر لكل من شارك في فعالیات المؤتمر وإلى جمیع الباحثین الذین قدموا أوراقا 

علمیة، وجمیع المشاركین من البلدیات الفلسطینیة والعربیة والغربیة، والذین سیعرضون تجارب 

ادة الرئیس محمود عباس على وممارسات ناجحة على صعید ھذه البلدیات، معربا عن امتنانھ لسی

رعایتھ الكریمة لھذا المؤتمر، شاكرا الحكومة الفلسطینیة، واتحاد البلدیات الفلسطینیة، ووزارة الحكم 

  .المحلي، الذین ساھموا في إنجاح ھذا المؤتمر الدولي المشترك والمھم على صعید البلدیات

كس مدى التطور اإلداري الذي وصلت إلیھ وقال وزیر الحكم المحلي مجدي الصالح: إن "المؤتمر یع

ھیئات الحكم المحلي، وعملھا الدائم والمستمر على التطویر، وعلى توطین كافة األسالیب الحدیثة 

باإلدارة وتقدیم الخدمات، ولعل الشراكة في عقد ھذا المؤتمر بین بلدیة الخلیل والجامعة األردنیة 
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ً متق ً في محاكاة النمط العالمي بالتطویر وھو الشراكة بین وجامعة القدس المفتوحة یعكس نموذجا دما

  . المؤسسات العاملة بتقدیم الخدمة للجمھور والجامعات األكادیمیة

وأكد أّن البلدیات والمؤسسات تستطیع االستفادة من الكفاءات العلمیة واألكادیمیة في تطویر أدائھا 

ً أّن ھذه الشراكة من التحدیات  التي تواجھھا معظم دول العالم خاصة في ظل وخدماتھا، معتبرا

التطور التكنولوجي الھائل، وفي ثورة االتصاالت وما رافقتھ من سرعة نقل المعلومة والحجم الھائل 

من تدفق المعلومات وأسالیب المعرفة، مشیرا إلى أّن التحدي لیس بالتطور التكنولوجي بقدر ما ھو 

تطبیق والتوطین، وھذا ال یمكن ان یتم دون شراكة حقیقیة بین بحجم االستفادة منھ وتطویر أسالیب ال

  . الجامعات والقطاعات األخرى

وقال الصالح: أمامنا طریق ومھام كثیرة من أجل تطویر الحوكمة االلكترونیة في البلدیات ویجب أن 

لسیر ، وال نملك ترف الوقت للمراوحة في ذلك، فالتطور سریع ویجب ا2022نحقق ذلك بحلول عام 

معھ ألن التخلف عن الركب العالمي ولو لیوم واحد یؤدي إلى فجوة تقاس بالسنوات، وال یوجد مبرر 

للتأخر، فنحن نملك الكفاءات، والجامعات، ولدینا آالف الخریجین المبدعین والذین یجب توجیھ 

  .طاقاتھم واستیعابھم في بلدیاتنا وإطالق روح التحدي واإلبداع أمامھم

قال رئیس جامعة القدس المفتوحة یونس عمرو، إن القدس المفتوحة دأبت وفي إطار  من جانبھ،

ً إلنتاج المعرفة ونشرھا، على تنظیم  جھودھا المستمرة في تكریس فلسفة البحث العلمي باعتباره أداة

المؤتمرات العلمیة مع الجامعة األردنیة، وبخاصة في مجال اإلدارة واالقتصاد، ما أسھم في إغناء 

  .المكتبة البحثیة العربیة من خالل تقدیم أوراق علمیة قیمة

وأضاف، نظمت الجامعة مؤتمرات سابقة مشتركة في مقر الجامعة األردنیة بعمان، وھا نحن الیوم 

نستضیف أشقاءنا على أرض خلیل الرحمن، وھذا المؤتمر الذي تنظمھ الجامعتان بالتعاون مع بلدیة 

ات الحدیثة في إدارة البلدیات وتحسین جودة أدائھا"، إنما ھو ثمرة جھود الخلیل تحت عنوان "االتجاھ
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طیبة بذلتھا اللجنتان العلمیة والتحضیریة، تأكیدا على دور البلدیات في رسم السیاسات اإلداریة 

  .المحلیة

ق وأكد عمرو، أنھ منذ إنشاء السلطة الوطنیة الفلسطینیة أضحت البلدیات واجھة للعمل والبناء لتش

طریقھا باقتدار في مسیرة بناء الدولة الفلسطینیة. وأما على صعید المملكة األردنیة الھاشمیة فإن 

  .البلدیات كذلك كانت واجھة للعمل والبناء لتشیید مدماك المملكة األردنیة تحت حكم الھاشمیین

متنفس والسند وقال: "األردن وفلسطین توأمان ال یمكن ألحدھما أن یستغني عن اآلخر، فأنتم ال

واألھل، ویأتي ھذا المؤتمر تجسیدا للعالقات األخویة الراسخة بین البلدین الشقیقین، ال سیما في 

المجال األكادیمي، وھو یھدف إلى مواكبة االتجاھات الحدیثة في إدارة البلدیات في ضوء التطورات 

  ."بة المستجدات التكنولوجیةالمختلفة المتعلقة بوسائل االتصال الحدیثة ودور البلدیات في مواك

إلى ذلك، قال رئیس الھیئة االستشاریة للمؤتمر القادم من الجامعة األردنیة فایز حداد، إن المؤتمر 

  .ینظم بدعم كبیر من رئاسة الجامعة األردنیة، ورئاسة جامعة القدس المفتوحة، ورئاسة بلدیة الخلیل

التجاھات الحدیثة في إدارة البلدیات في ضوء وأضاف حداد: "یھدف ھذا المؤتمر إلى مواكبة ا

التطورات المختلفة المتعلقة بدور البلدیات ووسائل االتصاالت الحدیثة، وفي ظل ما تواجھھ البلدیات 

من تحدیات داخلیة وخارجیة، كما یھدف ھذا المؤتمر الى التعرف على األدوار التي تقوم بھا البلدیات 

المحلیة وخدمة المواطنین، والتعرف على اإلطار الناظم للبلدیات في من أجل تحقیق وتعزیز التنمیة 

ظل التوجھ نحو الالمركزیة، والتعرف على التحدیات التي تواجھ البلدیات، واالطالع على تجارب 

البلدیات في المجاالت التنمویة ومجاالت تقدیم الخدمات، واالستفادة من تجارب البلدیات العربیة 

  .یز أداء البلدیاتواألجنبیة في تعز

وقال، "یتناول المؤتمر محاور مرتبطة بالنواحي اإلداریة والمالیة والمعلوماتیة والقانونیة 

واالقتصادیة، وقد جاء ھذا المؤتمر لیضم حشدا كبیرا من الباحثین االكادیمیین ورؤساء واعضاء 
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محلیة من دول مختلفة لتقدیم المجالس البلدیة وموظفي البلدیات ووزارات الحكم المحلي والتنمیة ال

بحوثھم ودراساتھم وتجاربھم العلمیة والعملیة ضمن محاور ھذا المؤتمر، حیث تعمل إدارة ھذا 

المؤتمر على تسلیط الضوء على الدراسات والبحوث المستخلصة واالستفادة من مخرجاتھا، وتعمیم 

ؤسسات القطاع العام، خاصة ھذه الفائدة على أعضاء ھیئة التدریس والطلبة في الجامعتین وم

  .البلدیات الشریكة

ودعا حداد، الھیئات المحلیة إلى االستفادة من النماذج العالمیة دون تقلید أعمى للنھوض بواقع 

الھیئات المحلیة، بالشراكة مع صمام وبوصلة النجاح للبلدیات وھو المواطن|، فإذا لم یكن المواطن 

حقیق النجاح شریكا حقیقیا بوعیھ وانتمائھ ووالئھ لوطنھ ومدینتھ وتجمعھ لن تستطیع البلدیات ت

وصناعة التغییر، مطالبا بتوفیر مساقات علمیة تدرس في الجامعات بشكل مھني وعلمي محترف 

لمفھوم الحكم المحلي، حتى نتمكن من السیر قدما بخطوات ثابتة نحو التطور لصناعة تغییر حقیقي 

المتاحة لتقدیم یكون قابل لالستدامة مع التغیرات التي نعیشھا، عبر االستخدام األفضل للموارد 

  .خدمات نوعیة وممیزة

وأكد أن ھیئات الحكم المحلي ستبقى داعما للمشروع الوطني الفلسطیني ولمشروع منظمة التحریر 

الفلسطینیة ولن تكون بدیال لمن یسعى أن تحل ھیئات الحكم المحلي مكان المشروع الوطني، وھو 

  .رؤسائھا دماءھم ثمنا لھذا الموقفعھد الھیئات المحلیة على الدوام والتي دفع عدد من 

بدوره، شكر رئیس اتحاد الھیئات المحلیة الفلسطینیة موسى حدید، بلدیة الخلیل والجامعات الشریكة 

على طرح ھذا الموضوع في ھذا المؤتمر ونأمل أن نتبنى مخرجات ھذا المؤتمر بعد انتھائھ لما لھ 

  .من أھمیة للھیئات المحلیة الفلسطینیة

تھ، قال رئیس اللجنة العلمیة في المؤتمر یوسف أبو فارة: "إن فكرة المؤتمر برزت خالل من جھ

زیارة قام بھا رئیس جامعة القدس المفتوحة یونس عمرو لبلدیة الخلیل، بحث خاللھا الجانبان سبل 
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خوة تسخیر البحث العلمي في خدمة البلدیات، وجاء ھذا المؤتمر كثمرة للتعاون وتم التواصل مع اال

في الجامعة األردنیة شركاء القدس المفتوحة البحثیین وتم االتفاق على أن یكون ھذا المؤتمر ھو 

  ."المؤتمر التاسع المشترك بین الجامعتین

ورقة علمیة لعدد من  16ویشھد الیوم األول من المؤتمر جلستین علمیتین، تضمن الجلسة األولى 

  .ورقة علمیة 22ة الثانیة فتضمنت الباحثین من فلسطین وخارجھا، أما الجلس

  ویتواصل المؤتمر یوم غد األربعاء، ویُختتم بعرض التوصیات والمقترحات.
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  عمید البحث العلمي في "األردنیة " یقدم استقالتھ

 

علمت طلبة نیوز بأن عمید البحث العلمي في الجامعة األردنیة قدم استقالتھ من موقعھ وذلك 

  . الرتباطات أكادیمیة وبخثیة داخل وخارج األردن كون عملھ في العمادة

رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبدالكریم القضاة قام بمقابلة عدد من األساتذة  وبحسب مصادر فإن

  لعرضھم على مجلس األمناء في جلستھ القادمة .

  نیوزطلبة 
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  المومني یبدأ اضرابا عن الطعام أمام ھیئة االعتماد للمطالبة بتعیین حملة شھادة الدكتوراة

  
  
  

فتوحا بدأ الناطق باسم حملة شھادة الدكتوراة المعطلین عن العمل، الدكتور سالم المومني، اعتصاما م
  واضرابا عن الطعام أمام ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي اعتبارا من صباح الیوم الثالثاء.

  
وقال المومني إن االعتصام واالضراب عن الطعام سیكون مفتوحا لحین االستجابة لمطلبھ أو الموت 

  في االضراب عن الطعام.
  

إن الدستور األردني كفل لھ حق التوظیف، مشیرا إلى أن فرص  24وأضاف المومني لـ االردن
  التعیین في الجامعات األردنیة متوفرة في حال جرى تطبیق معاییر االعتماد بشكل حقیقي.

  
ورفع المومني شعارات امام ھیئة االعتماد تطالب برحیل وزیر التعلیم العالي الدكتور ولید المعاني 

  رئیس ھیئة االعتماد الدكتور بشیر الزعبي.و

 شؤون جامعیة ومحلیة

  24جو
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  مختصون یطالبون بوقف القبول بالتخصصات الجامعیة "المشبعة"
  

دعا مختصون إلى إعادة النظر بالخطط الدراسیة الجامعیة بشكل عام وتخصص الھندسة الزراعیة 
بشكل خاص بما یتالئم مع حاجات السوق المحلي. جاء ذلك خالل الحلقة النقاشیة التي نظمتھا اللجنة 

متطلبات سوق العلمیة في نقابة المھندسین الزراعیین بعنوان "مخرجات التعلیم الجامعي الزراعي و
العمل". وقال الدكتور عبدهللا سرور الزعبي رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة ان الخطط الدراسیة 
الجامعیة الزراعیة الحالیة تحتاج إلى مزید من التطویر والتحسین لمواكبة التطور العلمي ومتطلبات 

ى درجة االشباع وعدم سوق العمل. وأكد أن الكثیر من التخصصات یجب ایقافھا بسبب الوصول إل
الحاجة لھا. واشار الزعبي الى ان ھنالك تردد في االنفاق على البحث العلمي وتزوید الجامعات 
باحدث متطلبات التكنولوجیا الالزمة لدراسة الطالب . ونوه الزعبي الى وجود استراتیحیة وطنیة 

لى ان الوزراة تعمل على مراقبة تطبیق للتعلیم العالي في االردن اقرت من قبل القیادة الھاشمیة الفتا ا
  ھذه االستراتیجیة وانجاحھا بالتعاون مع الجامعات . 

  
ومن جھتھ اشار نقیب المھندسین الزراعیین المھندس عبد الھادي الفالحات الى ان اخر االرقام 

د الرسمیة من دیوان الخدمة المدنیة تشیر الى ركود في جمیع التخصصات الطبیة والھندسیة . وشد
الفالحات على وجوب مراجعة الخطط الدراسیة الجامعیة وبما یتالئم مع حاجات السوق المحلي 
الفعلیة والمتغیرات التي تحدث بین الحین واالخر وادخال بعض التخصصات الجدیدة وایقاف اخرى 
بلغت مرحلة االشباع . واكد الفالحات على ان مجلس النقابة ینظر الى موضوع التخصصات 

یة بعین االھمیة ووجوب عمل مراجعة دقیقة وعمل تشخیص اولي لحل المشكلة وتقدیم الحلول الجامع
  المقترحة للمعیین واصحاب القرار .

  
ومن جانبھا اكدت الدكتورة تماضر المعایعة عضو مجلس النقابة رئیسة اللجنة العلمیة ان التعلیم  

عضعھا من خالل عالقات وتفاعالت العالي منظومة اساسیة من اساسیات المجتمع التي تتاثر بب
متبادلة وبات االھتمام بالعنصر البشري ( الطلبة ) الیوم كأحد المخرجات التعلیمیة من ابرز 
اھتمامات المنظمات واصبح من متطلبات نجاحھا المھارات التي یمتلكونھا النھا وسیلة تعزیز االداء 

بات مجتمع المعرفة اصبحت تحدیات تواجھ وسبیل اتقان العمل . واضافت المعایعھ ان تشكیل متطل
مؤسسات تواجھ التعلیم العالي فالمعرفة اصبحت من ابرزمظاھر عوامل السلطة والقوة . وحضر 
الحلقة النقاشیة نائب نقیب المھندسین الزراعیین المھندس نھاد العلیمي واعضاء مجلس النقابة 

الخاص. وتضمنت الحلقة النقاشیة مناقشة  وعمداء واساتذة في كلیات الزراعة وممثلین عن القطاع
عدة اوراق علمیة, حیث قدم معالي الدكتور.محمود الدویري وزیر الزراعة االسبق ورقة عن (واقع 
التعلیم الزراعي في األردن ومخرجاتھ في الجامعات , وقدمت المھندسة فاطمة الشعیبي ورقة عن ( 

والتصنیع) و شارك المھندس احمد الشعیبي بورقة  متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص / التغذیة
عن (متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص / اإلنتاج الحیواني ) وقدم المھندس كمال ساري ورقة 
عن (متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص / اإلنتاج النباتي) , وختم الدكتور عدنان یاسین بورقة 

) وتخلل الحلقة النقاشیة حوار ومناقشات متعلقة بمخرجات  (متطلبات سوق العمل في القطاع العام
التعلیم الزراعي و تم التوافق على دعوة عمداء كلیات الزراعة في الجامعات الجتماع لمناقشة 

  توصیات الحلقة النقاشیة ومتابعة تنفیذھا مع الجھات المختصة.

  6ص:ر الدستو
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  مات جدیدة لتعیین اساتذة الجامعاتتعلی

  
  
  
  

عمم وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني على رؤساء الجامعات الرسمیة 
  بتعلیمات معدلة لتعیین االساتذة في الجامعات.

  
وجاء في التعمیم ان ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي طلبت تعدیل شروط االعالنات في الجامعات 
بحیث یسمح لحملة الدكتوراة التقدم لملء الشواغر المعلن عنھا بغض النظر عن الجامعة التي تخرج 

  منھا الدكتور.
  

ي التدریس وعدم االبتعاث في كما تضمن قرار الھیئة وقف العمل االضافي وعدم تكلیف االداریین ف
  تخصصات یتوفر فیھا حملة دكتوراة متعطلین عن العمل.

  /طلبة نیوز4ص:ر الدستو
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  المعاني یعلن موعد التقدم للقبول الموحد
  
  
  
  

علیم وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ولید المعاني ان موعد التقدم للقبول أعلن وزیر التربیة والت
/ ٤ولغایة مساء یوم األربعاء الموافق  ٢٠١٩/  ٩/ ٢الموحد سیكون من صباح یوم االثنین الموافق 

٢٠١٩/  ٩.  
وأشار المعاني عبر تغریدة لھ على حسابھ الشخصي على موقع التواصل االجتماعي "تویتر" ان 

  وحدة تنسیق القبول الموحد التفاصیل ستعلن التفاصیل.

  1/االنباط ص:3/السبیل ص:3/الغد ص:6/الدستور ص:3ص:الرأي 
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  وادي عبدون - بسام ممدوح سعید یونس 
  
  الحصن –سلیمة فایز حنا مرجي  -
  
  جمعیة آل قعوار - فریال زمخشري محمد موال  -
  
  طبربور –فدوى حسني أبوعلي  -
  
  دابوق –ساطع إبراھیم سلمان الشرایحة  -
  
  الكرك –حمده عبدالقادر الحجران  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
15 

  
  
  
  
  
  

ص طالب عدد من أبناء منطقة الزھور التابعة لمدیریة رأس العین في أمانة عمان الكبرى بتخصی
  طابق من مبنى المدیریة الواقع في منطقتھم لغایات استخدام المجتمع المحلي في مناسباتھ االجتماعیة.

  
  

ن من المخالفین أن تعلن الحكومة موعد بدء إجراء تصویب أوضاعھم. عدد منھم ینتظر عمال وافدو
اتصل أول من أمس، مع مدیریات العمل في عمان والمحافظات لالستفسار عن القرار الحكومي 

  المرتقب.
  

یعتزم طلبة برنامج الدكتوراة في جامعة آل البیت بشقیھ اللغة العربیة والشریعة تنفیذ وقفة احتجاجیة 
أمام رئاسة الجامعة یوم غد جراء صدور قرار یقضي بإلزامھم بنشر بحث محكم قبل التخرج على 

  من شروط القبول.الرغم من أن ھذا الشرط لم یكن منصوصا ض
  

 تستضیف عمان خالل الثلث األول من الشھر المقبل، مؤتمرا لسفراء ھولندا في العالم وصناع القرار
السیاسي فیھا. المؤتمر سیعقد في فندق "فیرمونت" بعمان، ویأتي بحسب ما أبلغت مصادر مطلعة 
"زواریب"، تقدیرا من ھولندا لدور األردن في المحافل الدولیة والذي ینتھج سیاسة حكیمة ومعتدلة 

  في التعامل مع أزمات المنطقة.
  

زمیال صحفیا تقدموا بطعن أمام القضاء ضد قرار مجلس نقابة الصحفیین إفقادھم عضویتھم  14
 جراء عدم اكتمال شروط االنتساب للنقابة.

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


