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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  تستضیف رائد الفضاء تشارز بولدن" األردنیة"مكتبة 

  ٥  افتتاح دورة إدارة اللوازم والمستودعات في استشارات العقبة
   شؤون جامعیة

 ٦  سنوات ١٠ملیون دینار قیمة دعم البحث العلمي بـ ٤١.٣
» بلقاء التطبیقیةال«نسبة زیادة أعداد طلبة » % ١٥٨«: الزعبي

  للعام الحالي
٨ 

 ٩  التعلیم العالي تعكف على اعداد دراسات منھجیة لدعم قراراتھا
 ١٠  االنتھاء من دراسات تقییمیة لملفات قطاع التعلیم العالي

   مقاالت
ال لتعیین األردنیین، نعم لغیر األردنیین .. في جامعة رسمیة

  الدكتور علي منعم القضاة/..
١١ 

 ١٣  وفیات
  ١٥- ١٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تستضیف رائد الفضاء تشارز بولدن" األردنیة"مكتبة 

نظمت مكتبة الجامعة األردنیة ضمن 

نشاطات الزاویة األمریكیة محاضرة القاھا 

المدیر السابق لإلدارة الوطنیة للمالحة 

تشارز بولدن، ) ناسا(الجویة والفضاء 

  .لعلومبالتعاون مع كلیتي الھندسة وا

وعرض بولدن في محاضرتھ لخبراتھ 

كرائد فضاء في التكیف مع الظروف المختلفة، واجراء التجارب العلمیة، والبحث عن الثروات 

  . الباطنیة واكتشاف االرض ومصادر التلوث البیئي والمائي، وغیرھا

فیھ، وطرق وعرج بولدن في محاضرتھ على المركبات المستخدمة للولوج إلى الفضاء وطرق العیش 

انتاج الطعام كیفیة واكتشاف أدویة جدیدة في الفضاء بسبب اختالف الظروف التي تساعد على ذلك 

  .في اشارة منھ إلى ضرورة استغالل الظروف المتاحة وتوظیف العلم من أجل الحیاة

 وحث بولدن الطلبة على ضرورة العلم والتعلم والبناء علیھما بشكل یومي خصوصا في مجال العمل

او االختصاص، ما یفتح آفاقا أكثر للمعرفة ویوسع من قاعدة اإلدراك وبالتالي النجاح في العمل 

  .والتمیز

ضمن مبادرة مؤسسة ولي العھد ) ناسا(وثمن بولدن إنضمام عدد من الطلبة األردنیین للتدرب في 

ً لبنود االتفاقیّة التي تم توقیعھا في العام  بح األردن الدولة األولى على بین الجانبین، لیص ٢٠١٤تنفیذا

 معةأخبار الجا

 /بترا/١٢:الرأي ص/أخبار األردنیة 
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المستوى العربي، ومن اول عشرة دول على مستوى العالم توقع اتفاقیة مع ناسا، في مجال تدریب 

  .طلبة الھندسة المتفوقین

وأعرب عن أملھ في أن یكون التدریب فرصة ممیزة لھم لتطویر حیاتھم المھنیّة والدراسیّة، ونقل 

  .ھیمن لھمتجربتھم لزمالئھم وأن یكونوا مل
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 افتتاح دورة إدارة اللوازم والمستودعات في استشارات العقبة 

ً عن رئیس الجامعة االردنیة  العقبة رعى الدكتور رائد بني یاسین عمید كلیة اإلدارة / مندوبا

الیوم افتتاح دورة إدارة ، المشرف العام على مركز االستشارات والتدریب في العقبة ,والتمویل

متدربة ) 18)مستودعات لمجموعة من موظفي مدیریة زراعة العقبة والبالغ عددھم اللوازم وال

   . والمنعقدة في فندق االنتركونتننتال العقبة

  

ساعة تدریبیة ،وتھدف ھذه الدورة إلى رفع كفاءة  ٣٠وتستمر ھذه الدورة على مدار خمسة أیام بواقع 

ا رفد مؤسسات القطاع العام بالكوادر البشریة منتسبیھا وإكسابھم المزید من المعارف التي من شانھ

   . المؤھلة القادرة على خلق التغییر االیجابي بما یعود على ھذا القطاع بالخیر الوفیر

  

من شانھم أعرب المتدربین عن مدى الرضاء واإلعجاب بالمستوى المقدم خالل الدورة المنعقدة 

ب في الجامعة األردنیة في العقبة، فیما تعد ھذه بالشراكة بین المدیریة ومركز االستشارات والتدری

الدورة امتدادا لسلسلة دورات ضمن خطة ممنھجة تتبعھا الجامعة والمدیریة لرفد سوق العمل 

  بالطاقات البشریة المؤھلة

.

 السوسنة
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.  

  
  

  سنوات ١٠ملیون دینار قیمة دعم البحث العلمي بـ ٤١.٣
  

ى تنفیذ رؤیة جدیدة لصندوق دعم البحث العلمي تعكف وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عل
، فیما تعمل الیوم على االنتھاء من حوسبة "نحو التمیز باالبتكار والریادة"واالبتكار تحت عنوان 

كافة اجراءات الصندوق لتشمل الحوسبة منذ بدایة تقدیم الباحث للطلب وحتى القرار النھائي من لجنة 
  .نھ امین عام الوزارة الدكتور عاھد الوھادنھادارة الصندوق، وذلك حسب ما اعل
، انھ ولمواكبة التطور العلمي العالمي وتنفیذا لخطة "الغد"وبین الوھادنھ في تصریحات لـ

تم مؤخرا إعادة ھیكلة الصندوق لیصبح في " ٢٠٢٥-٢٠١٦االستراتیجیة الوطنیة للموارد البشریة 
ث العلمي، مع التركیز على ربط نشاطات البحث حلتھ الجدیدة، ضمن وزارة التعلیم العالي والبح

  ".العلمي بأنواعھا مع االبتكار واإلبداع والریادة
ملیون دینار، غطت مجاالت  ٤١.٣الصندوق قدم دعما خالل العشر سنوات الماضیة بما قیمتھ 

 المشاریع البحثیة وجوائز الصندوق ومنح طلبة الدراسات العلیا والمجالت العلمیة والمؤتمرات
 ٣٨٦فیما بلغ عدد مشاریع البحث العلیم المدعومة من الصندوق . العلمیة والمشاریع الوطنیة

ً، تصدرتھا ابحاث قطاع العلوم الطبیة والصیدالنیة بنسبة  ً بحثیا تلتھا ابحاث قطاع %)  ٣٠(مشروعا
  %). ١٣.٩(ثم قطاع العلوم الزراعیة والبیطریة بنسبة %)  ١٧.١(العلوم األساسیة بنسبة 

واشار الوھادنة بھذا الخصوص الى استحداث قسم خاص باالبتكار والریادة، یعمل على تشجیع 
وقال . ومساعدة الباحثین وأصحاب األفكار اإلبداعیة للوصول إلى المنتج النھائي، الذي یخدم المجتمع

الخبرات  للنھوض بآداء الصندوق وفاعلیتھ تم استقطاب كفاءات من الجامعات االردنیة من ذوي"انھ 
  ". المحلیة والدولیة في إدراة وتوجیھ مشاریع األبحاث واالبتكار والریادة

وحسب النظام الجدید للصندوق، كما یقول الوھادنھ، فسوف یتم توظیف نشاطات الصندوق البحثیة 
 إلحداث أثر اقتصادي واجتماعي، إضافة إلى تشجیع المشاركة العلمیة والبحثیة واالبتكاریة والریادیة

بمؤسسات التعلیم العالي، وایضا لیسھم بتحقیق التنمیة المستدامة عبر توفیر الدعم لالبتكار والبیئة 
المناسبة للجامعات والمراكز العلمیة والبحثیة واالبتكاریة مع ربط أنشطتھا البحثیة باحتیاجات 

  . المؤسسات والشركات المحلیة
نھ سیقدم الدعم المالي لبناء القدرات بمجاالت ومن الجدید في أعمال الصندوق، حسب الوھادنھ، أ

البحث العلمي واالبتكار والریادة بما في ذلك المتعلق منھا بنقل التكنولوجیا والمساھمة في إنشاء 
مؤكدا ان تركیز الصندوق سینصب . حاضنات األعمال والحاضنات التكنولوجیة ومسرعات األعمال

ا المؤسسات والشركات األردنیة في تطویر صناعاتھا على المساھمة بحل المشكالت التي تواجھھ
ومنتجاتھا وخدماتھا وتمكینھا من تحسین قدراتھا التنافسیة وذلك بالتنسیق بین المؤسسات الرسمیة 

  .والجامعات األردنیة وھذه الشركات
وقال امین عام الوزارة ان الصندوق سوف یعمل على تحفیز القطاع العام والخاص نحو االبتكار 

تشجیع الشركات على إنشاء مراكز االبتكار والبحث العلمي، وتشجیع المؤسسات البحثیة على و
  . البحوث التطبیقیة في القطاعات ذات األولویة الوطنیة

یركز على جذب المبتكرین "واكد إن التوجھ الجدید لصندوق دعم البحث العلمي واالبتكار 
مشروعات البحثیة التي دعمھا أو سیدعمھا الصندوق والمخترعین والریادیین من خالل برامج دعم ال

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١:الغد ص
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وكذلك استقطاب االفراد أو القطاعات، بحیث سیكون الصندوق قبلة لھؤالء الحتضان ابتكاراتھم التي 
  ". تحقق الریادة واختراعاتھم

وبین الوھادنھ ان الصندوق سیركز في المرحلة المقبلة على دعم برامج الملكیة الفكریة وحمایتھا 
ً وبا ً ودولیا وھو یھدف لرؤیة شركات ناشئة عن اختراعات .  لتعاون مع الجھات المختصة محلیا

  .یدعمھا الصندوق من خالل مركز تمیز وابتكار حقیقیة وفاعلة
وبخصوص انجازات الصندوق، قال الوھادنھ انھ بناء على الرؤى الملكیة السامیة في دعم وإعطاء 

ة المجتمع وتمكین األردن من المنافسة في مجاالت الطاقة والبیئة األھمیة لدور البحث العلمي في تنمی
بدوره الفاعل في  ٢٠٠٧والتكنولوجیا وتنمیة الموارد البشریة، قام الصندوق منذ انطالقتھ في العام 

  . دعم البحث العلمي على مستوى المملكة
ً في أربعة محاور ریع البحثیة والوطنیة، دعم المشا: وتركزت نشاطات الصندوق منذ انطالقھ عموما

دعم الطلبة المتفوقین، دعم نشاطات النشر العلمي من دعم للمجالت والمؤتمرات العلمیة، والجوائز 
  . العلمیة، وفق الوھادنھ

ملیون دینار تغطي مجاالت المشاریع البحثیة  ٤١.٣وأنفق الصندوق منذ انطالقھ إلى اآلن ما یقارب 
سات العلیا والمجالت العلمیة والمؤتمرات العلمیة والمشاریع وجوائز الصندوق ومنح طلبة الدرا

وتشیر االحصاءات األخیرة الى أن الصندوق استقبل ضمن جمیع دوراتھ البحثیة ما . الوطنیة
ً، رشح منھا ) ٣٢٧٩(مجموعھ  ً أولیا ً للدراسة التفصیلیة بما نسبتھ ) ٩٨٧(طلبا ، حصل %) ٣٠(طلبا

ً على  ٣٨٦منھا  ً بحثیا   .الدعم من صندوق دعم البحث العلميمشروعا
على القطاعات ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(وفیما یتعلق بنسب توزیع المشروعات البحثیة المدعومة لألعوام  

بتخصیص %)  ٣٠(العلمیة، فقد تصدر قطاع العلوم الطبیة والصیدالنیة أكبر نسبة دعم مالي وبلغت 
ً النسبة األعلى مشروع ب) ١٠٢(دینارا لـ ٨٢٥الفا ة ١٥ثمانیة مالیین و  حثي، وھو ما یشكل أیضا

  .لعدد المشاریع المدعومة لكل قطاع
) ٤.٤٤٤.٥٢٣(وبلغت %)  ١٧.١(واحتل قطاع العلوم األساسیة المرتبة الثانیة بنسبة دعم مالي 

ً ) ٥١(دینارا لعدد  ) ٣٦٨٨٦٠٥(یلیھا قطاع العلوم الزراعیة والبیطریة بتخصیص مبلغ . مشروعا
ِ %)  ١٣.٩(دنانیر بنسبة    .مشروعأ) ٦٥(لــ

أما تركیز الصندوق على مسألة النشر العلمي فعكسھا الصندوق بدعمھ للمؤتمرات العلمیة المحكمة 
ً ما بین مؤتمرات ) ١١٧(فقد دعم الصندوق منذ تأسیسھ عقد . وإصدار المجالت العلمیة ً علمیا مؤتمرا

واشار الوھادنة الى أن . دینار) ١,٠١٧,٦٩٥(بمجموع مقداره . دولیة ومؤتمر إقلیمي ومؤتمر وطني
لجنة إدارة الصندوق ستنظر في المؤتمرات التي تقدمت لالستفادة من دعم الصندوق لمؤتمرات التي 

  . في جلساتھ القادمة) ٢٠١٩(ستعقدھا في العام 
أما بالنسبة لدعم المجالت العلمیة فإن الصندوق یدعم إنشاء وإصدار المجالت العلمیة المتخصصة 

ً خالل األعوام ) ٢٣(المحكمة في الجامعات الوطنیة وعددھا و -٢٠٠٨(مجلة أنفق الصندوق فعلیا
  . دینارا علیھا) ٢,٨١٥,٩٩١(مبلغ ) ٢٠١٧

ویشجع الصندوق المجالت للحصول على التصنیفات العالمیة بزیادة الدعم المخصص لكل إصدار 
الت في الحصول على التصنیف مج) ٧(حیث نجحت  Scopusلعدد مجلة في قواعد عالمیة مثل 

  . العالمي
ً بدعم اإلبداع واالبتكار لدى الباحثین األفراد من خالل برامج تبناھا حیُث قدم  واھتم الصندوق سابقا

منحة ما بعد الدكتوراه  ومنحة الباحث الزائر، وجائزة الباحث الممیز، : عدة منح وجوائز وھي
  .بتكار واالختراع المستحدثةوجائزة البحث الممیز، وجوائز االبداع واال
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  للعام الحالي» البلقاء التطبیقیة«نسبة زیادة أعداد طلبة » % ١٥٨«: الزعبي

  
  

كشف رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبدهللا سرور الزعبي أن عدد الطلبة  -امان السائح
مقارنة %  ١٥٨بما نسبتھ  زاد ٢٠١٩-٢٠١٨الملتحقین بالكلیات الجامعیة المتوسطة للعام الجامعي 

أن مجموع الطلبة للعام » الدستور«في بدایة العام الجامعي الماضي، وأشار في تصریحات خاصة لـ
 ٤١تخصصا تقنیا و ٣٨تخصصا منھا  ٨١طالبا وطالبة یدرسون في  ١٠١٩٢الحالي وصل إلى 

جامعة البلقاء التطبیقیة، تخصصا تطبیقیا واثنان فقط انساني في كلیات الجامعیة المتوسطة التابعة ل
  .أعتبر الزعبي أن تلك األرقام لم تصل إلیھا الجامعة منذ حوالي ثماني سنوات

  
طالبا وطالبة في  ٣٧٢٢وقال الزعبي إنھ انضم للعام الحالي طلبة للكلیات التابعة لجامعة البلقاء 

% ٩٠ل فوق الالتخصصات التقنیة والتطبیقیة بشكل خاص ووصل عدد الحاصلین منھم على معد
طالبا، وفئة  ١٨٢٨طالبا، وفئة الستینات  ٥٦٦طالبا، وفئة السبعینات  ٨٣، ومن فئة الثمانینات ١٢

  .طالبا وطالبة  ١٢٣٣الخمسینات 
  

وأعلن الزعبي ان نتائج الدبلوم الفني والذي عقد للمرة االولى العام الماضي، حققت نسبة نجاح 
تخصصا دراسیا، نجح منھم  ٢٠كلیة في  ١٤البات من طالب وط ٢٠٧حیث تقدم لالمتحان % ٨٨.٨

طالبا، االمر الذي اعتبره یعكس مؤشرا حقیقیا لنجاح تلك التجربة في مرحلتھا  ١٨٤ما مجموعھ 
االسرة األردنیة من واعتبر الزعبي أن تلك األرقام تثبت التغییر اإلیجابي في عقلیة الطلبة و. االولى

خالل تعزیز التعلیم التقني والتطبیقي وتغییر بوصلة التعلیم نحو االیمان والثقة بالكلیات الجامعیة 
وأوضح الزعبي ان كافة التفاصیل التي أعلن عنھا ونماء . المتوسطة وتماسھا المباشر مع سوق العمل

الماضیة، تأتي تنفیذا لبنود االستراتیجیة االعداد وتطویرھا واختالف خریطتھا عبر السنوات الثماني 
  .الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة وفقا للرؤیة الملكیة السامیة التي تركز على التعلیم التقني والتطبیقي

  الكترونيالدستور 
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  التعلیم العالي تعكف على اعداد دراسات منھجیة لدعم قراراتھا
  

ة الثالثة ضمن دراسات تشمل الواقع تعكف وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على اعداد الدراس
المالي واإلداري لصندوق دعم الطالب وأعداد وتخصصات الطلبة األردنیین الدارسین في مؤسسات 

  .التعلیم العالي خارج المملكة وحاجات المحافظات من األطباء وأطباء االسنان
  

تھدف الى اتخاذ القرارات ووفقا لبیان صحفي صدر عن الوزارة الیوم الثالثاء فان ھذه الدارسات، 
المناسبة في مدیریاتھا ومجلس التعلیم العالي استنادا الى دراسات تتضمن مؤشرات مستقبلیة تجعل 

  .من آلیة اتخاذ القرار موضوعیة إلى حد كبیر
  

ووضع خطة مالیة إلخراج ھذه الجامعات ، وتشمل الدراسات الوضع المالي لثالث جامعات رسمیة
لحرج ودراسة حول الطلبة الوافدین الدارسین في مؤسسات التعلیم العالي من وضعھا المالي ا

األردنیة اضافة الى دراسة حالة حول مدى تأثیر معدل الثانویة العامة على التحصیل األكادیمي في 
  .الجامعة

  
وتجري الوزارة دراسة حول متوسط معدالت الطلبة في الثانویة العامة المبتعثین على حساب 

للدراسة في الخارج لمرحلة البكالوریوس ودراسة نتائج الطلبة األردنیین الدارسین في الوزارة 
الخارج في امتحانات المجلس الطبي األردني، وإعادة النظر في قوائم الجامعات المعترف بھا لدى 

  .الوزارة بناًء على ھذه النتائج
  
 

  ٢:األنباط ص/الكترونيالدستور 



  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 
10 

  
  

  ياالنتھاء من دراسات تقییمیة لملفات قطاع التعلیم العال
  

شارفت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على االنتھاء من دراسة لواقع الحال لعدد  -حاتم العبادي 
وتأتي الدراسات، في ضوء توجھ الوزارة لبناء قراراتھا  .من الملفات التي تتعلق بقطاع التعلیم العالي

یث تكون اقرب للدراسات بناء على دراسات لواقع الحال، تقییمیة لواقع الحال واستشرافیة، بح
   .االكتواریة، التي تحدد مسارات اتخاذ القرارات الحالیة والمستقبلیة

  
الواقع المالي واإلداري لصندوق دعم الطالب و حول أعداد : وشملت دراسات واقع الحال

وتخصصات الطلبة األردنیین الدارسین في مؤسسات التعلیم العالي خارج األردن و حاجات 
ووضع خطة مالیة إلخراج ، من األطباء وأطباء االسنان والمالي لثالث جامعات رسمیةالمحافظات 

ھذه الجامعات من وضعھا المالي الحرج والطلبة الوافدین الدارسین في مؤسسات التعلیم العالي و 
   .مدى تأثیر معدل الثانویة العامة على التحصیل األكادیمي في الجامعة

  
  

ط معدالت الطلبة في الثانویة العامة المبتعثین على حساب وزارة دراسة حول متوس: الى جانب
التعلیم العالي والبحث العلمي للدراسة في الخارجة لمرحلة البكالوریوس ودراسة نتائج الطلبة 
األردنیین الدارسین في الخارج في امتحانات المجلس الطبي األردني، وإعادة النظر في قوائم 

  .الوزارة بناًء على ھذه النتائج الجامعات المعترف بھا لدى
  

  ١٢:صالرأي 
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  ..ال لتعیین األردنیین، نعم لغیر األردنیین .. في جامعة رسمیة

  
   

  الدكتور علي منعم القضاة 
  

  !!ھكذا تفضل إحدى الجامعات األردنیة أعضاء ھیئة التدریس من غیر أبنائھا 
  

  !!أجل قبولھم في جامعات وطنھمیبدو أّن على األردنیین التذلل لغیرھم من جنسیات أخرى، من 
  

َِضُل علیھ  ُف من ) الدكتور(یبدو أن جامعاتنا الرسمیة تواجھ مشكلة في تعیین الدكتور األردني، وت
الجنسیات األخرى، رغم معاناتھا من مشاكل مالیة؛ إذ یترتب على الجامعة دفع مبلغ إضافي 

  .كعالوة بدل سكن، أو بدل غربة لغیر األردني) ٣٥٠_٢٥٠(
  

بدأت القصة حین قرر مجلس األمناء، النظر في تظلم أعضاء ھیئة تدریس قدموا طلبات للتعیین في 
إحدى الكلیات اإلنسانیة، في جامعة رسمیة واألمل یحدوھم أن یجدوا فرصة عمل في وطنھم، بعدما 

من أتت الفرصة عن طریق اإلخبار الشفوي من أروقة الجامعة، ولیس من خالل اإلعالن الرسمي، و
  .البدیھي أن یتقدم أصحاب االختصاص من أبناء الوطن للوظیفة

  
فتقدم مجموعة من أعضاء ھیئة التدریس بطلبھم، ثم بعد ذلك قابلوا عمید الكلیة المعنیة، ورئیس 
ً، ولكن طلبھم قوبل بالرفض، شأن طلبات قدیمة لغیرھم، قوبلت بالرفض منذ عام  الجامعة أیضا

  .س الحاجة إلى أعضاء ھیئة تدریس في تخصصاتھم الدقیقة، والكلیة بأم٢٠١٧، و٢٠١٥
  

، أي قبل أن یتم %)٦٢(كان  ١٩٧٧فحجة رفض أحدھم أن معدلھ في الثانویة العامة في عام 
مع العلم أنھ ال یوجد نص قانوني في التعلیم العالي یحتم على !!! استحداث وزارة التعلیم العالي

  !!المتقدم ذلك الشرط
  

م تشترط في أسس تعیین أعضاء الھیئة التدریسیة، والمحاضرین المتفرغین في وأن الجامعة ل
ً أعلى من  لتعیین أعضاء ھیئة التدریس من رتبة أستاذ مشارك، أو أستاذ %) ٦٥(الجامعة، معدال

  .دكتور
  

أعذار الرفض كثیرة، ومن تم رفضھم أكثر، حیث رفض دكتور آخر بحجج أوھى وأضعف، بالرغم 
رجة الماجستیر بتقدیر امتیاز من الجامعة نفسھا التي ترفضھ اآلن، ودرجة الدكتوراه من أنھ یحمل د

 ً ، بالرغم من أنھ حاصل على ٢٠١٥ودكتور ثالث یُرفض طلبھ منذ عام . بتقدیر امتیاز أیضا
الماجستیر والدكتوراه بامتیاز، من دولة ناطقة باللغة اإلنجلیزیة، وكذلك البكالوریوس، ومعدلھ في 

  .ویة العامة؛ ربما ال یوجد أي من أعضاء الكلیة الحالیین بمستواهالثان
وبما أن مجلس األمناء لھ دور رقابي ھام، ومن حقھ أن یتخذ كل اإلجراءات المناسبة والكفیلة 

فقد رفع . ملیون دینار ٣٩بتصحیح المسار، وإنقاذ الجامعة من التراكمات التي أدت إلى مدیونیة 

  مدار الساعة

 مقاالت
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َن الذین تم  ً خطیة باسم رئیس مجلس األمناء، آملین بأن یتم إنصافھمالمتقدمی والذي . رفضھما كتبا
بدوره خاطب رئیس الجامعة لمعرفة أسباب االستعانة بأساتذة غیر أردنیین، رغم توفر األساتذة 

  !!!األردنیین بالتخصص نفسھ بل أكثر كفاءة
  

كتابة بالصحف كالم زور وبھتان ال صحة تأتي المفاجأة األكبر بالطریقة التي یتم الرد علیھم بھا، وال
  .لھ، وفیھ تشویھ لسمعة بعض المتقدمین، لدى عدة جھات، واتھامھم بأمانتھم العلمیة

  
من % ٤٦ثغرات كثیرة في تلك الجامعة، وأولھا اعتراف الموقع الرسمي للكلیة المعنیة، إن ھناك 

الماجستیر، وتصل في بعض األقسام  أعضاء ھیئة التدریس في أقسامھا المختلفة، ھم من حملة درجة
  .، وھذا مخالف لكل معاییر االعتماد والجودة العالمیة واألردنیة% ٨٠إلى 

  
في " من جنسیة بلد شقیق"جانب آخر من االستخفاف بالكفاءات األردنیة حیث تم تعیین دكاترة 

ب المنھجیة المحكمة مناصب عدة في جامعتنا الرسمیة، أما الدكتور األردني صاحب المؤلفات، والكت
التي تحمل اسمھ، والتي یفوق عددھا جمیع مؤلفات كتب األساتذة مجتمعین في الكلیة التي ترفض 

  .تعیینھ، یُبعد ویُنفى من الوظیفة، وھو في قمة العطاء
  

وال نرید أن نتحدث عن وجود رئیس قسم العالقات العامة في تلك الجامعة الرسمیة، وھو من أعضاء 
 Full(یس غیر األردنیین، برتبة أستاذ مساعد، وفي القسم من یحمل رتبة األستاذیة ھیئة التدر

Professor(وثالثة أعضاء ھیئة تدریس أردنیین من الرتبة العلمیة نفسھا ،.  
  

لكن یبدو ان المنظومة انتشر فیھا طاعون الواسطات، والمحسوبیات لیتم تعیین رئیس قسم یحمل 
عیینھ بتنسیب من عمید الكلیة، وھناك في القسم من یحمل رتبة األستاذیة شھادة الماجستیر فقط، تم ت

)Full Professor( ،بعد عن المنصب، فمن ھو األحق، من وجھة نظر وزارة التعلیم العالي ُ ، أ
  .وھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم، وكل الجھات المعنیة بالتعلیم العالي في األردن

  
  ، لكن لیس على حساب أبنائھاألردن الوطن الذي یحتضن الجمیع

  
  أستاذ مشارك في الصحافة والتحریر اإللكتروني* 
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  المفرق –فضیة مسلم سلیمان ابو ذویب  -
  
  الحصن –انصاف یعقوب ابو الشعر النمري  -
  
  طریق الفیصلیة –سلیمان سعد المناور ابو الغنم  -
  
  الزرقاء –غادة صالح فریح شحاتیت  -
  
  ماركا الشمالیة –ثلجي الدعجة رمضان علي ال -
  
  مضافة عشیرة الخزاعلة –یوسف محمد خلیل الخزاعلة  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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صندوق التنمیة و التشغیل في محافظة المفرق یبعد عن مركز المدینة نحو ثالثة كیلومترات األمر 
ادارة الصندوق .. والمال الذي یضطر طالبي اإلقتراض الى قطع ھذه المسافة یومیا ما یكبدھم الجھد

طالبت اداراتھا مرارا و تكرارا بنقل مقره الى داخل الوسط التجاري لفتح المجال أمام أكبر عدد 
  .ممكن من المواطنین لإلطالع على مھام و خدمات الصندوق بما یخدم التنمیة المحلیة

  
الكوفي شوب  ..عاما ١٨عن  كوفي شوب في منطقة الرابیة غالبیة رواده من الفئات العمریة التي تقل

  .لالطفال ضاربا بقانون الصحة العامة عرض الحائط» االرجیلة«یقدم 
  

مول كبیر في غرب عمان یعود الى احد البنوك المحلیة الغى العقود السابقة للمستأجرین ورفع 
سیة واستحوذ البنك على المول بعد ھروب مالكھ الذي یحمل جن. االیجار ضعفي ما كان علیھ سابقا

  .عربیة خارج البالد نتیجة دیون بمالیین الدنانیر مستحقة علیھ للبنك
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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رئیس الوزراء األسبق طاھر المصري بدأ أول من أمس زیارة إلى موسكو، شارك فیھا باحتفال 
. عام على تأسیسھ ٢٠٠لمعھد االستشراق الروسي التابع ألكادیمیة العلوم الروسیة بمناسبة مرور 

  .ة نشرھا السفیر األردني في موسكو أمجد العضایلةھذه المعلوم
  

تقدم محامون أمس باسم والد أحد ضحایا فاجعة البحر المیت من األطفال بشكوى قضائیة أمام مدعي 
عام عّمان، ضد مدرسة فكتوریا والشركة السیاحیة التي نظمت الرحلة المدرسیة، وضد وزارتي 

ى قدمت باسم زیاد الظھراوي الذي فقد ابنھ المرحوم ریان الشكو. التربیة والتعلیم والمیاه والري
  .خالل الفاجعة، حیث طالب بتحمیل األطراف المشتكى علیھا المسؤولیة، كل في مجالھ

  
انسداد المجتمعات "ألغت رابطة الكتاب أمس مؤتمرا صحفیا كان مقررا عقده من قبل منظمي مؤتمر 

. الذي كان منع عقده في عمان وزیر الداخلیة اول من أمس ،"اإلسالمیة والسردیات اإلسالمیة الجدیدة
ابراھیم . إعالن إلغاء المؤتمر الصحفي جاء على لسان رئیس مجلس النقباء نقیب أطباء األسنان د

  .الطراونة امس، نقال عن رئیس الرابطة محمود الضمور
  

ً؛ خریبة السوق وجا وا والیادودة، من انقطاع اشتكى عدد كبیر من أھالي منطقة جنوب عمان وتحدیدا
بالكشف عن سبب انقطاع المیاه " الغد"وطالبوا عبر . المیاه عن منازلھم لألسبوع الثاني على التوالي

عن منازلھم كل ھذه الفترة، مؤكدین أنھم ال یستطیعون شراء الماء عبر الصھاریج جراء األوضاع 
  .المادیة الصعبة التي یعانون منھا

  
مالك في الطفیلة أمس الدوام وتوقفت عن التدریس بسبب أعمال الصیانة علقت مدرسة أنس بن 

ا على سالمتھم ً وكان األھالي . المستمرة داخل أسوارھا، حیث صرفت المدرسة الطلبة لبیوتھم حفاظ
والمدرسة طالبوا مرارا بإجراء أعمال الصیانة خارج أوقات الدوام، أو خالل العطلة الصیفیة، إال أن 

 !.ما اضطر لوقف التدریسذلك لم یتم 

 زواریب الغد
  


