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 ـــوضـــــوعالمــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
 ٣  صحـو المشاھد وعودة الذكریات: تخریج الجامعة األردنیة 

یحصدون جمیع " األردنیة"طلبة الفنون الموسیقیة في 
  جوائز مسابقة التألیف السیمفوني

٦ 

تواصل فعالیات تخریج الفوج الثالث والخمسین " األردنیة"
اللغات األجنبیة والفنون بتخریج طلبة كلیات التمریض و

  .والتصمیم

٨ 

العالم العربي بحاجة لخلق فرص جدیدة في : مؤتمرون
  المال واالقتصاد واإلدارة

١٠ 

" ما بعد"أكادیمیون وأدباء، یناقشون األدب واللغة والنقد 
  وصلتھا بالمفاھیم الجدیدة

١٣ 

طالبة توفت قبل تخرجھا من الجامعة .. أسیل حجازین
  كانت اللفتة اإلنسانیةف.. األردنیة

١٥ 

تحصد جائزة أحسن " األردنیة"فرقة المسرح الجامعي في 
  سینوغرافیا

١٦ 

   شؤون جامعیة ومحلیة
دولة "وزیر التعلیم العالي یرد على مقال : حق الرد
  "نرجو االنتباه: الرئیس

١٧  

ھل تشفع اوجاع االكادیمیات وارقامھن الحقیقیة لھن 
  بمناصب اداریة ؟

٢٠  

آل "إلى متى معاناة طلبة : بحتونا لوزیر التعلیم العاليذ
  !یا معالي الوزیر؟" البیت

٢٢  

    مقاالت
د غسان محمد خیر .أ/التكنولوجیا واالرتقاء بالتعلیم العالي

  أومت
٢٤  

  ٢٦  الوفیات
  ٢٩- ٢٧  زوایا الصحف

في محتویات التقریر الصح

 الیومي
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  ذكریاتصحـو المشاھد وعودة ال: تخریج الجامعة األردنیة 
  

  الجامعة األردنیة : المكان 
  ٢٠١٨صیف : الزمان 
  .تخریج الفوج الثالث والخمسین : الحدث 

صرح علم ومنارة تالقت فیھ النفوس الصادقة لتخلد بنجاحھا أحلى الذكریات وأسمى : الوصف 
  .درجات التفوق والنجاح، ووداع كوكبة جدیدة من الطلبة 

  
  سناء الصمادي: تقریر

  
  واعتزازنظرة فخر 

یوم التخرج، یوم جمیل مشرق تبتھج لھ 
الجامعة وخریجوھا، وموعد لحصد الثمار 
والفرح، واختتام مرحلة امتدت لسنوات كانت 
حافلة بالجھد والعمل الدؤوب، حیث وقفة 
الفخر واالعتزاز ، لوحة متكاملة تنقلھا الجامعة 

( األردنیة احتفاء بتخریج فوج طالبي جدید 
لتزین بھا ساحات ) والخمسین الفوج الثالث 

  .ھذا الوطن  
فھذه الكوكبة المتألقة من الخریجین، تزفھا إلینا 
الجامعة بعد سنوات من اإلعداد بجھود كبیرة 

ً لخریجین مسلحین  وتواصل علمي ومھني على أسـس نوعیة في البرامج والخطط الدراسیة،  وصوال
  .نحو األفضل بالعلم والمعرفة والمھارة والقدرة على التقدم 

  
  حصاد السنین، وھنیئا لكم 

  
في یوم ال یشبھ األیام، یفوق جمال أیام مضت،یوم تنتظره القلوب، تسدل فیھ الستارة على آخر 
ً لكم ما صنعت  فصول الروایة، أنھا روایة تجلت عن الوصف، روایة الجھد والمثابرة والنجاح، فھنیئا

حق لكم أن تفخروا بوطنكم، وحق علیكم أن تعطوه أیدیكم وطوبى لكم في ھذا الیوم المشھود، 
  .وتعمروه بالعمل واإلنجازات، وحق علیكم أن تكونوا سفراء الجامعة فیھ بالجد واالجتھاد 

وبھذه المناسبة تتقدم الجامعة األردنیة بالتھنئة والتبریك للخریجین وذویھم وتشاركھم ھذه الفرحة، 
ً مليء ب ً باھرا   النجاح وتحقیق األفضلمتمنیة للجمیع مستقبال

.  
  والعلم صرح ترتقي بھ األمم.. أنتم أمل المستقبل

  

 أخبار الجامعة

  أخبار األردنیة
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اإلنجاز الذي یختصر الزمن في لحظة، ال یأتي إال لیؤكد على أمل المستقبل ، إذ إن التخرج عتبة نحو 
  .منعطف أجمل یمد للخریج أفق العلم أكثر، عمال وتدریبا وعطاء 

ل، وما سبق خطوة على الطریق، وآن اآلوان إلثبات الذات أنتم أمل المستقب: " أیھا الخریجون 
وترسیخ الكیان ورد الجمیل لھذا البلد، والذي ال یكون إال من خالل استثمار العلم بالوعي واإلخالص 

ً بین الحضارات " .  والعمل والمثابرة ً مشرقا   .فالعلم صرح عظیم ترقى بھ األمم ، وتكتب لھا تاریخا
  

  اءات متمیزة تظاھرة وطنیة، وكف
  

في ھذا الیوم تتزاحم المشاعر وتتطلع اآلمال وتتجدد،  فالیوم تفخر الجامعة األردنیة وھي أحد أھم 
مؤسسات الوطن وأدواتھ الفاعلة في بناء الفرد وصناعتھ لالنخراط في مسیرة البناء والتقدم، وھو ما 

ً لمخرجات تنافس حرصت علیھ الجامعة منذ إنشائھا من خالل استقطاب الكفاءات الم تمیزة وصوال
ً للجامعة ھذا الحصاد  ً لطلبتھا وھنیئا   .بھا جامعات العالم، وتحتفل بھا كل عام، فھنیئا

  
  ..تـــاج العلـم 

  
عبر عدد من أعضاء الھیئة التدریسیة بالجامعة األردنیة عن سعادتھم في مشاركة الطلبة احتفاالت 

  .وات بحثا عن غذاء العقل لیواصلوا مسیرتھم في الحیاةتخرجھم من الجامعة، بعد أن قضوا فیھا سن
انھ من دواعي سرورنا وفخرنا وعظیم سعادتنا أن نكون جزءا من فرحة الطلبة بتخرجھم " وقالوا 

من ھذا الصرح العلمي ، متمنین لھم جمیعا الطلبة مواصلة مسیرتھم العلمیة والعملیة بكل نجاح ونحو 
  " .األفضل 

تقدیم كل ما من شأنھ إعــداد خریجـین متألقین  بعلمھم  ومھاراتھم وقدراتھم ،  وأكدوا حرصھم على
  .ولیبقوا أنموذجا بالكفاءة والخبرة بین نظرائھم من الطلبة 

  
  ...طالبا وطالبة  ٩٥٤٣ 

  
 ٧٧٧٠( طالبا وطالبة، ، منھم )  ٩٥٤٣( بلغ عدد خریجي الفوج الثالث والخمسین بالجامعة األردنیة 

 ١٠٥٢للدكتوراه ، و  ٤٢٤( على مستوى الدراسات العلیا )  ١٤٩٥( امج البكالوریوس ، و في برن) 
  .للدبلوم العالي  ١٩للدبلوم المھني و ٢٧٢، و) للماجستیر 

  
  : في یوم تخرجھم، قالوا 

  
في مثل ھذا الیـوم تعجز الكلمات والعبارات عــن وصف شعورنا، في یوم تخرجنا، ھذه اللحظات "

ً وعملنا على تحقیقھا جاھدین التي تمنی   " .ناھا كثیرا
  " .ھذا الیوم لن ینسى، یوم تنتھي فیھ من صعود درجات سلم المجد "
الیوم نقـف فیھ وقفــة وداع لكل ركن من ھذه الجامعة، وذاكرتنا تحمل اجمل الذكریات في فنائھا "

  ".وقاعاتھا وممراتھا وساحاتھا، وقلوبنا تحمل مشاعر جیاشة لھا
كل الشكر والتقدیر لھذا الصرح العلمي الشامخ والغالي على قلوب الجمیع، سنخرج ونحن " ضا وأی

ً جامعتنا بحجم عطائك الكبیر    " .نحمل أروع الذكریات المزروعة في أعماقنا، شكرا
مرت السنین دون أن نشعر بھا ، تعلمنا الكثیر والتقینا بالعدید من الشخصیات، اكتسبنا "وأضافوا 

، وتلقینا المعرفة، ونحن اآلن نقف في نھایة البدایات، بذلنا فیھا واعطینا حتى ارتقینا، وكلنا  الخبرة
  " .فخر بكل لحظة استغلت لتطویر الذات وإشباع الشغف نحو المزید من المعرفة 
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ھا نحن على أبواب التخرج، وحصاد أربع سنوات من الجد واالجتھاد محملة بالذكریات ، " وزادوا 
عالقة في قلوبنا ، كافحنا فیھا من أجل أنفسنا أوال ولرفعة ھذا الصرح العلمي ثانیا  الذي اخذ ستبقى 

  " .على عاتقھ مسؤولیة تعلیمنا ومنحنا العلم والمعرفة والثقة 
  

  ..الجنود المجھولون 
  

ما یتوارون خلف ستار الكتمان، الجدیة سجیتھم والتفاني في العمل دستورھم، لدیھم عقیدة بأن كل 
ً مشرفة عن أنفسھم ومؤسساتھم، وفي  یقدمونھ من صمیم عملھم وعلیھم اإلخالص، لیعكسوا صورا
الجامعة األردنیة الكثیر منھم، الذین قدموا ومازالوا، ولھا الحق أن تفخر بوجودھم فیھا؛ لتبقى صرحا 

  .من العلم والمعرفة واإلبداع 
ام، تخفي جھودا جبارة إلخراجھا حیز الوجود ، حفالت التخرج التي تنظمھا الجامعة األردنیة كل ع

لتكون عرسا وطنیا یزین ساحات الوطن، یقف خلفھا جنود مجھولون " فرحة وإنجاز"بعنوان 
ً عن " الكوادر العاملة بالجامعة" وھم یستحقون كل االحترام والتقدیر على الجھود التي یبذلونھا بعیدا

  .أي استعراضات 
نظافة، حدائق، اتصاالت، " ة اإلعالم والعالقات العامة، والخدمات عمادة شؤون الطلبة، ودائر

  ".العیادة، الصیانة، األمن الجامعي، مركز تكنولوجیا المعلومات، المطبعة، المطعم
وتعلو الفرحھ وجھھ وكل من حولھ من .. یحصد كل طالب ما جناه خالل سنوات الدراسة.. بالنجاح

" .فما أجمل أن تقطف ثمار جھدك وأن تنال ُمبتغاك " كم فرحتكم، األھل واألحبة، فھنیئا لكم ولذوی

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  نظمتھا القوات المسلحة األردنیة
  یحصدون جمیع جوائز مسابقة التألیف السیمفوني" األردنیة"طلبة الفنون الموسیقیة في 

  
  

فاز طلبة في قسم الفنون  -فادیة العتیبي
الموسیقیة في كلیة الفنون والتصمیم في 

ة األردنیة بالمراكز الثالثة األولى الجامع
في مسابقة التألیف السیمفوني التي نظمتھا 
القوات المسلحة األردنیة بالتعاون مع 
صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة بمناسبة 

  .ذكرى معركة الكرامة في یوبیلھا الذھبي
  
   
  

ونال الطلبة في تخصص القیادة والتألیف 
سابقة التي تقدم للمشاركة فیھا نحو ثمانیة مؤلفین أردنیین صاغوا أعماال في القسم جمیع جوائز الم

  .سیمفونیة خاصة تصور انتصار الجیش األردني في معركة الكرامة الخالدة
   
   

القصید السیمفوني (وفازت طالبة الدراسات العلیا فیولیتا الیوسف بالجائزة األولى عن عملھا 
، )١٢سیمفونیة البیان رقم (رعد الزبن بالجائزة الثانیة عن عملھ  ، وطالب الدراسات العلیا)الكرامة

  ).سیمفونیة الكرامة(في حین حصدت الطالبة یارا نمر الجائزة الثالثة عن عملھا 
   
   

عن ھذا اإلنجاز قال نائب عمید كلیة الفنون والتصمیم وأستاذ التألیف الموسیقي الدكتور ھیثم سكریة 
تفّوقھم، الفتا إلى أن التألیف السیمفوني یعتبر من أصعب مجاالت اإلبداع إن فوز الطلبة یعكس مدى 

الفني الموسیقي، معربا عن فخره واعتزازه بھذه النتیجة المشرفة التي تعكس الدور المھم الذي یقوم 
علیھ قسم الفنون الموسیقیة في رعایة الشباب وصقل مواھبھم وتقدیمھم للمجتمع؛ أكادیمیین  مبدعین 

  .وى ال یقل عن أي جامعة عالمیةبمست
   
   

وأضاف أن مجال التألیف السیمفوني یتوجب فیھ على المؤلف دراسة مستفیضة لعلوم الھارموني 
والتوزیع األوركسترالي، ومعرفة أسالیب الكتابة الموسیقیة لجمیع آالت األوركسترا المختلفة، 

لیلي مفّصل لالستفادة من أسالیب واالطالع على الموروث العالمي والعربي ودراستھ بشكل تح
  .اإلبداع عند عظماء التألیف عبر العصور المختلفة

   
   

وأكد سكریة أن طلبة قسم الفنون الموسیقیة استطاعوا من خالل دراستھم لتلك المواد صقل مواھبھم 
األعمال  في العملیة اإلبداعیة التي تبلورت في ھذا النتاج الفني الذي ال یقل في مضمونھ ومستواه عن

العالمیة، مقدمین سیمفونیات أردنیة في قوالب عالمیة، حافظوا فیھا على ھویتھم من خالل دمج علوم 
  .الموسیقى العالیة بمالمح الموسیقى العربیة

  السوسنة/أخبار األردنیة
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وعن فكرة المسابقة قال سكریة إن إطالق مسابقة خاصة بالتألیف السیمفوني یدل على مدى ثقافة 
  .تمثلة في القوات المسلحة األردنیة وصندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیةووعي القائمین علیھا والم

   
   

إن المسابقة نوعیة نخبویة تحاكي المستوى العالمي، وتعكس مدى تنوع ورقي الثقافة األردنیة :" وزاد
التي باتت تنحصر في نمط شعبي متكرر ال جدید فیھ، كما أن مثل ھذه المنافسة تثیر الطموح لدى 

، معربا عن أملھ في استمرار "باب إلفراز طاقاتھ الكامنة في أھم مجاالت اإلبداع الفني الموسیقيالش
تنظیمھا لتكون على شكل مسابقة سنویة دوریة، وتوسیع دائرة المشاركة والمنافسة لتقدیم نماذج 

  .متنوعة في مجال اإلبداع السیمفوني
   
   

لبة  في المسابقة حیث تقدموا بإبداعاتھم  المكتوبة وأشار سكریة إلى اآللیة التي شارك فیھا الط
بأسلوب المدونات الموسیقیة على جھاز الحاسوب من خالل برامج خاصة بالتدوین الموسیقي، والتي 
من شأنھا إعطاء تصّور للعمل من خالل مادة سمعیة مبدئیة وغیر احترافیة بكونھا أصواتا موسیقیة 

دعم األعمال الفائزة لیتم تسجیلھا بشكل احترافي ومن خالل مبرمجة من خالل الحاسوب، متمنیا 
أوركسترا متكامل بشكل حي في االستودیو، ونشرھا على المستوى المحلي واإلقلیمي والعالمي عبر 
مواقع التواصل اإلجتماعي، وتقدیم ھذه األعمال في حفالت سیمفونیة خاصة بالجمھور األردني الذي 

  .نوعیة التي تتناسب مع مستواه الثقافيیتعطش لمثل ھذه األعمال ال
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تواصل فعالیات تخریج الفوج الثالث والخمسین بتخریج طلبة كلیات التمریض واللغات " األردنیة"
  .األجنبیة والفنون والتصمیم

  
واصلت الجامعة األردنیة  - ھبة الكاید 

 احتفاالتھا بتخریج الفوج الثالث والخمسین من
طلبتھا بتسلیمھا شھادات التخرج الیوم لزھاء 
ألف خریج وخریجة من طلبة كلیات 
التمریض واللغات األجنبیة والفنون 

  . والتصمیم
  
  
  

من طلبة الكلیة  ٤٣وقالت عمیدة كلیة التمریض الدكتورة منار النابلسي عقب حفل تخریج الفوج 
كلیة بتطبیق معاییر الجودة المحلیة والعالمیة في طالبا وطالبة إن التزام ال) ١٧٠(والبالغ عددھم زھاء 

برامجھا التي تحاكي برامج كلیات التمریض األمریكیة، أھلھا للحصول على االعتماد العالمي 
  .االمریكي مطلع العام الدراسي الحالي من ھیئة اعتماد التعلیم في التمریض

  
  
  

ً على المخرجات العملیة التعلیمیة بتمیز وأضافت بأن حصول الكلیة على ھذا االعتماد سینعكس إیجاب ا
طلبتھا وذلك بتخریج ممرضین وممرضات یتمتعون بمھارات متمیزة تؤھلھم لتقدیم الرعایة 

  .التمریضیة بمستوى عال
  
  
  

وأوصت النابلسي في مداخلتھا خریجي الكلیة على تحمل مسؤولیة العمل وخدمة الوطن، لیكونوا 
ضى واألصحاء بكل ما أوتوا من علٍم ومعرفة، ولتكن مخافة هللا في األقدر على خدمة ومساعدة المر

كل خطوة لھم، متخذین من غراس العلم والمعرفة واالنتماء والتواصل والبحث العلمي وخدمة 
  .المجتمع التي زرعتھ فیھم كلیتھم منھجا قویما خالل مسیرتھم المھنیة

  
  
  

حمود الشرعة خریجي الفوج العاشر من طلبة الكلیة، بدوره ھنأ عمید كلیة اللغات األجنبیة الدكتور م
وحثھم على أن یكونوا خیر سفراء لجامعتھم وكلیتھم التي تعد من الكلیات الرائدة والمتطورة على 

  .كافة المستویات األكادیمیة واإلداریة محلیا وعربیا وعالمیا
  
  
  

األربعة الشھادات بحضور  من أقسام الكلیة) ٧٠٠(وسلم الشرعة الخریجین البالغ عددھم نحو 
لغة ) ١٣(أعضاء الھیئة التدریسیة وأھالي الطلبة وذویھم، مشیرا إلى أن الكلیة تدرس حالیا أكثر من 

  أخبار األردنیة
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عالمیة األمر الذي أسھم في إطاللة الجامعة على العالم الخارجي ومكنھا من ایجاد بیئة خصبة 
  .لمیةللتفاعل اإلنساني في ثقافات وتقالید األمم والشعوب العا

  
  
  

وتحدث الشرعة في تصریح لھ عقب مراسم التخریج عن نجاح الكلیة في التوسع بإنشاء الزوایا 
الثقافیة لدول أوروبیة وآسیویة وللوالیات المتحدة األمریكیة في رحابھا بھدف نشر ثقافة ھذه الدول 

  .وإتاحة الفرص أمام طلبة الجامعة للتعرف على تاریخھا وحضاراتھا
  
  
  

احتفلت كلیة الفنون والتصمیم بتخریج الفوج الثالث عشر من طلبتھا والبالغ عددھم نحو مئة  إلى ذلك
خریج وخریجة موزعین على مختلف التخصصات، منوھا بأن ایمان الكلیة العمیق بأھمیة الفن 
كعنصر أساسي ومھم في ثقافة مجتمعنا المحلي یدفعھا دوما لتزوید خریجیھا بالثقافة والخبرات 

  .میة والعملیة المطلوبةالعل
  
  
  

ولفت عمید الكلیة الدكتور رامي حداد إلى أن الكلیة بصدد استحداث برنامج دكتوراه في الفنون 
الموسیقیة وآخر ماجستیر في المسرح قریبا سیما وأنھم في الخطوات األخیرة إلطالقھ على حد 

لعربي والفني الغني بخبرات وتجارب تعبیره، مبینا أن الكلیة تعد حاضنة أمینة لثقافتنا وموروثنا ا
  .أعضاء الھیئة التدریسیة من أكادیمین وفنانین ومتخصصین

  
  
  

ودعا حداد الخریجین إلى العمل بمصداقیة وأمانة في نقل المعرفة العلمیة والخبرات العملیة التي 
احیتین النظریة اكتسبوھا طیلة مدة الدراسة، ومتابعة كل ما ھو جدید وحدیث في مختلف الفنون من الن

  .والتطبیقیة واستغاللھا أمثل استغالل في تطویر أنفسھم وموھبتھم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



  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 

  
  العالم العربي بحاجة لخلق فرص جدیدة في المال واالقتصاد واإلدارة: مؤتمرون

  
أكد خبراء  -محمد المبیضین 

ومتخصصون وأكادیمیون أھمیة ودور 
الجامعات ومراكز البحث لمراجعة 

تطویر الخطط والبرامج والمشاریع و
العلمیة المتعلقة بالمال واالقتصاد واالدارة 
والتكنولوجیا لمواكبة العالم األول وتحقیق 

  .مستوى متقدم في التنمیة المستدامة
   
   

وأشاروا خالل افتتاح فعالیات المؤتمر 
العلمي  الدولي السادس الذي بدأ اعمالھ 

مستجدات العلوم اإلداریة واالقتصادیة : "ردنیة صباح الیوم بعنوانفي كلیة األعمال في الجامعة األ
إلى أن المؤسسات والمنظمات العربیة بحاجة ماسة إلى خلق " ودورھا في تحسین أداء المؤسسات

فرص جدیدة إلحداث نقلة نوعیة  في أدائھا ومنتجھا في  ظل تصاعد وتیرة المنافسة العالمیة في 
  .الیة واإلداریة والتكنولوجیةالعلوم االقتصادیة والم

   
   

والمؤتمر الذي تنظمھ  كلیة األعمال في الجامعة األردنیة بالشراكة مع كلیة العلوم اإلداریة   
واالقتصادیة في جامعة القدس المفتوحة یسلط الضوء على المستجدات في العلوم االقتصادیة والمالیة 

لمتنوعة فضال عن كشف دور ھذه المستجدات واإلداریة والتكنولوجیة بتفرعاتھا ومحاورھا ا
  .وتأثیراتھا على األداء المؤسسي 

   
   

وأشار رئیس الجامعة االردنیة بالوكالة الدكتور عماد صالح الذي افتتح أعمال المؤتمر إلى اھمیة 
 موضوعات المؤتمر الذي یھدف إلى نقل الخبرات والمعرفة العلمیة واألكادیمیة وتبادلھا بین الباحثین
والمشاركین من الدول المختلفة في حقول العلوم اإلداریة واالقتصادیة المختلفة من خالل عرض 

  .األوراق البحثیة والتجارب العملیة حول آخر المستجدات اإلداریة واالقتصادیة
   
   

وبین أن المؤتمر یسعى إلى تعزیز منظومة الشراكة المھنیة مع المؤسسات وإثراء إداراتھا بالمعرفة 
ً إلى تحفیز الباحثین ا لعلمیة المتجددة التي تساعد ھذه المؤسسات في تطویر أدائھا، ویھدف أیضا

لالطالع على آخر المستجدات في حقول تخصصاتھم، وتقدیم مشاركات بحثیة تسھم في التنمیة 
  .والبناء المؤسسي

   
   

ار في المؤسسات إلى وأعرب صالح عن أملھ بأن یسھم المؤتمر في توجیھ المشاركین وأصحاب القر
أھمیة االستفادة من المستجدات اإلداریة واالقتصادیة خصوصا تطویر المناھج التعلیمیة المدرسیة 

ً الحتیاجات أسواق العمل ومتطلبات التنمیة المستدامة   .والجامعیة وفقا

  السوسنة/الوقائع/الرأي الكتروني/أخبار األردنیة
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ملكا  رئیس جامعة القدس المفتوحة  الدكتور یونس عمرو أشاد في مستھل كلمتھ بمواقف األردن
مشیرا  في ھذا الصدد إلى الجھود  التي یبذلھا ، وحكومة وشعبا في دعم قضایا الشعب الفلسطیني

جاللة الملك عبد هللا الثاني  في الدفاع عن القضیة الفلسطینیة ومساندة حقوق الشعب الفلسطیني 
  .والحفاظ على المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في القدس الشریف

ً للباحثین وأصحاب القرار ومدیري إن ھذا ال: "وقال ً وأكادیمیا ً علمیا مؤتمر جاء لیكون تجمعا
  ".المؤسسات من دول مختلفة، لعرض بحوثھم ودراساتھم وتجاربھم العملیة 

   
   

القدس "و" األردنیة"وأوضح عمرو أن الرسالة األساسیة للمؤتمر تنطلق من حرص الجامعتین 
لنظریات األكادیمیة من جھة، والواقع العملي والتطبیقي من على الربط بن األدبیات وا" المفتوحة

  .جھة أخرى، من خالل استقطاب البحوث والدراسات والخبرات والتجارب
   
   

رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور رفعت / وألقى عمید كلیة األعمال في الجامعة األردنیة 
مع جامعة القدس المفتوحة تلبیة لطموحات الكلیة في الشناق كلمة أكد فیھا أن المؤتمر یترجم الشراكة 

تحقیق المزید من التفاعل والتواصل مع الباحثین والدارسین في الوطن العربي، مشیرا إلى أن ھذا 
ً لما یضم من علماء وباحثین ودارسین  ً فریدا وبارزا ً علمیا الملتقى العلمي یشكل تظاھرة وحدثا

  .وطن العربيوقیادیین وممارسین على امتداد ال
   
   
وأضاف أنھ تماشیا مع توجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني في رفد المسیرة التعلیمیة في مؤسساتنا  

العلمیة حرصت كلیة األعمال على الوصول إلى أعلى المستویات من الكفاءة المتمیزة على جمیع 
ة ھیئتھا التدریسیة وجدیة الصعد من عمق تجربتھا وتراكم خبراتھا وجودة خططھا الدراسیة وكفاء

طلبتھا وتمیز خریجیھا، ودیمقراطیة إدارتھا ما یؤھلھا ألن تلعب دورا طلیعیا في مجال تخصصاتھا 
  .وبرامجھا

   
   

الشناق، لفت إلى أن عالمنا الحاضر یشھد تغیرات وتطورات متسارعة مثل العولمة وما تحملھ من 
واتصاالت وموصالت وتفجر في المعرفة األمر منافسة وتسارع تكنولوجي ھائل وثورة معلومات 

  .الذي یستدعي التعامل معھا بفاعلیة واالستفادة من الخبرات والمعارف لمواكبتھا بكفاءة 
  

     
بدوره بین عمید كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة في جامعة القدس المفتوحة رئیس اللجنة العلمیة 

المؤتمر جاءت من النقاشات المكثفة التي دارت بین الكوادر  للمؤتمر الدكتور یوسف ابوفارة إن فكرة
البحثیة واألكادیمیة التي شاركت في المؤتمر المشترك األخیر بین الجامعتین الذي عقد في رحاب 

  .   حول الحوكمة والتنمیة اإلداریة واالقتصادیة ٢٠١٧الجامعة األردنیة خالل العام 
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مؤتمر ضمن محاور مختلفة تناولت المستجدات في مجال إدارة وأضاف أنھ تم اإلعالن عن  ال
األعمال، واإلدارة العامة، واالقتصاد، والتسویق، والعلوم المالیة والمصرفیة والمحاسبیة، ونظم 
المعلومات اإلداریة وتكنولوجیا المعلومات، والمستجدات المرتبطة بالمسؤولیة األخالقیة واالجتماعیة 

ن المستجدات ذات الصلة بالعلوم اإلداریة واالقتصادیة، مع التركیز على تناول والبیئیة، وغیرھا م
  .تأثیرات وانعكاسات ھذه المستجدات على األداء المؤسسي

   
   

جلسة  ١٤من األوراق في % ٣٦ورقة علمیة وتم قبول  ٢٠٠إن ھذا المؤتمر العلمي  تلقى " وتابع 
  ".قة بالمؤتمرعلى مدار یومین تتناول الموضوعات ذات العال

   
  
   

ویشارك في أعمال المؤتمر خبراء ومتخصصون ورجال مال وأعمال من المغرب وتونس والجزائر 
ولیبیا ومصر وعمان والیمن والعراق وفلسطین والوالیات المتحدة األمریكیة إضافة إلى المملكة 

  .األردنیة الھاشمیة 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  وصلتھا بالمفاھیم الجدیدة" ما بعد"أكادیمیون وأدباء، یناقشون األدب واللغة والنقد 
  

أكد رئیس الجامعة  -سناء الصمادي
األردنیة بالوكالة الدكتور عماد صالح أن 
الجامعة منذ نشأتھا ملتزمة برسالة سامیة 
منبثقة من وعیھا وأھدافھا وتاریخھا 
العریق وبمواكبة التطور والحداثة وإتباع 
األسس العلمیة وإثراء التنوع الثقافي 

   .شجیع البحث العلميوت
  
  

وقال صالج خالل افتتاحھ فعالیات المؤتمر 
ما بعد، في األدب واللغة "الدولي السادس 

الذي یعقده قسم اللغة العربیة وآدابھا الیوم إن المؤتمر انعكاس لرسالة الجامعة سیما وأنھ " والنقد
بغیة استثارة مكامن الرؤى خلف یطال مجاالت النقد والدراسات األدبیة واللغویة في العصر الحدیث، 

  .عدد من المصطلحات من خالل جھود الباحثین ودراساتھم
  
  

إن البحث العلمي یعد أھم أھداف الجامعة التي لم تأل جھدا في دعمھ، وتھیئة البیئة " ولفت صالح 
اھمة المناسبة لھ والنھوض بھ بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثیة داخل األردن وخارجھ، للمس

في التقدم واالزدھار والتطور الحضاري، متمنیا أن یحقق المؤتمر أھدافھ المرجوة والتوصل 
  ".لتوصیات تسھم في النھوض بالبحث العلمي والتفكیر الخالق، وشحذ الطاقات اإلبداعیة 

  
  

ثلة وبین مقرر اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور سامي محمد عبابنة أن المؤتمر الذي یشارك فیھ 
من الباحثین العرب من جامعات عربیة؛ أردنیة ومغربیة وجزائریة وسعودیة وفلسطینیة وإماراتیة، 
یتناول أثر الفضاء المعرفي والفني في األعمال األدبیة والفنیة والنقدیة واللسانیة والثقافیة والتربویة 

  .على األدب والنقد واللغة
  
  

لحركة فكریة ال منھجیة احتوت مناحي الفكر واألدب تشكل فضاء " ما بعد" ولفت إلى أن عبارة 
وطالت مجاالت النقد والدراسات األدبیة واللغویة والثقافیة في العصر الحدیث؛ فأسفرت عن ظھور 
اتجاھات كانت اإلطار الذي احتضن تجارب المفكرین، واألدباء، والنقاد من ھنا تكمن أھمیة انعقاد 

  .المؤتمر
  
  

تمر یھدف إلى الكشف عن المرجعیات الفكریّة الكامنة خلف تشكل االتجاھات وأوضح عبابنھ أن المؤ
األدبیة والنقدیة المعاصرة، وتفسیر التحوالت الشكلیّة التي طرأت على األدب والفنون، وصلتھا 

، وتفسیر التحوالت الجذریة في النقد الحدیث، "ما بعد"بالمضامین الحضاریّة المرھونة لفضاء 
ھ التي وضع من أجلھا لیختلط بمجاالت أخرى مثل الفلسفة، واألدب ذاتھ، وتبادل وتخلیھ عن مھمت

اآلراء والتصورات حول المستجدات المتالحقة في حقول األدب واللغة والنقد والثقافة، والولوج إلى 

  الرأي الكتروني/موقع وزارة الثقافة/الحقیقة الدولیة/الوقائع /أخبار األردنیة
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 أفق ما یستجد في األدب والفن والنقد والدراسات اللغویة والدراسات الثقافیة، وكشف الصلة بین جملة
، وارتباطھا بما تالھا من مصطلحات "ما بعد"من المصطلحات والمفاھیم التي قامت على سابقة 

  .ومفاھیم
  
  

وقال إن المؤتمر سیقدم أبحاثا تتسم بالمنھجیة العلمیة، ودراسات فكریة وأدبیة ولغویة وتربویة 
د وعدم تقیید ھویة وثقافیة تحقق المنطلق األساسي لفكرة المؤتمر التي تستند إلى التنوع والتعد

  .المعرفة واألنشطة الثقافیة والفكریة
  
  

بدوره لفت رئیس قسم اللغة العربیة الدكتور حمدي منصور إلى أن المؤتمر یمنح الباحثین المشاركین 
ما بعد (فرصة التواصل المعرفي والثقافي بین المؤسسات العلمیة واألكادیمیة لمفھوم مصطلح 

  .ر فلسفي بتصورات وأبعاد مختلفةالذي یقوم على فك) الحداثة
  
  

" ما بعد"وتابع منصور أن المؤتمر یعد تظاھرة حضاریة معرفیة یناقش الدراسات المعرفیة حول 
ما بعد الحداثة في : وتصب في إیضاح فلسفتھا ونظریاتھا التي أقیمت على جملة من المحاور منھا

بعد االستشراق، وما بعد النسویة، الذاكرة الالحقة، األدب، وما بعد البنیویة، وما بعد الكولوینالیة، وما 
  .والمتبقي في اللغة

  
  

وأعرب الدكتور سعد بن سیف المضیاني من جامعة الحدود الشمالیة في المملكة العربیة السعودیة 
والمشارك في المؤتمر عن امتنانھ للقائمین على المؤتمر ولعمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاة 

لمعارف، والحوار العلمي البناء وإلتاحة الفرصة للمشاركین والباحثین إلى تبادل الخبرات وا النعقاده
واالنفتاح على اآلخر، واحترام الرأي اآلخر، واالستماع إلى وجھات النظر المتعددة والمختلفة، 
والبحث عن النقاط المشتركة وتعظیمھا والتعاون في ظل المشكالت األكادیمیة والحضاریة 

  .المشتركة
  
  

  .مل متخصصة في األدب والثقافة والنقدویتضمن المؤتمر أربع جلسات علمیة تتناول أوراق ع

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  فكانت اللفتة اإلنسانیة.. طالبة توفت قبل تخرجھا من الجامعة األردنیة.. أسیل حجازین

  
  

  .قامت الجامعة االردنیة، بلفتة انسانیة، اشاد بھا ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي
  

، فقامت الجامعة بتخریجھا بشھادة تقدیریة وفي التفاصیل، توفت الطالبة أسیل حجازین قبل تخرجھا
  .تسلمتھا عنھا أختھا سالي

  
  ..ألف مبروك یا أسیل والرحمة لروحك الطیبة

  مدار الساعة
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  خالل مشاركتھا في الدورة األولى للمھرجان العربي لفنون العرض في الدار البیضاء
  تحصد جائزة أحسن سینوغرافیا" األردنیة"فرقة المسرح الجامعي في 

  
حصدت فرقة المسرح  -عتیبيفادیة ال

الجامعي التابعة لعمادة شؤون الطلبة 
في الجامعة األردنیة جائزة أحسن 
سینوغرافیا خالل مشاركتھا في 
الدورة األولى للمھرجان العربي 
لفنون العرض الذي نظم أواخر یونیو 
الماضي في الدار البیضاء  تحت 

  .”لنرتقي بالفن العربي“شعار
  
   
  

المسرح  وكشف أعضاء فرقة
ّحاد(الجامعي من خالل العمل المسرحي الفائز  ، عن امكاناتھم الفنیة التي أظھرت مستوى عالیا )الل

في األداء والتفاعل ما أسھم في حصول  العمل المسرحي على جائزة أفضل سینوغرافیا، والمنافسة 
  .على األداء التمثیلي كدور ثان ألحد الطلبة المشاركین

   
   

عالیات المھرجان الذي أقیم في قاعة العروض بالمدرسة الوطنیة للتجارة و التسییر وخالل افتتاح ف
جامعة الحسن الثاني بمشاركة فرق من بلدان عربیة مثل مصر والجزائر واألردن / بالدار البیضاء

وتونس والمغرب، أعرب المستشار الثقافي لرئیس الجامعة األردنیة الدكتور اسماعیل السعودي  في 
عن عظیم امتنانھ للحفاوة التي تم فیھا استقبال الوفد األردني المشارك في المھرجان، معلنا  كلمتھ

احتضان الجامعة األردنیة للدورة الثانیة للمھرجان العربي األول لفنون العرض وبمشاركة عربیة 
  .الفتھ

   
   
ه وتقدیره إلى رئیس في حین أشاد رئیس جامعة الحسن الثاني بالشراكة بین الجامعتین، موجھا شكر 

  .الجامعة األردنیة وجمیع موظفیھا وطلبتھا
   
   

وعلى ھامش زیارة الوفد األردني، وقعت الجامعة األردنیة وجامعة الحسن الثاني اتفاقیة تعاون 
تھدف إلى خلق مظلة مشتركة بین الجامعتین في الدور الذي تولیھ كالھما من خالل تطویر إمكانیة 

الثقافیة والفنیة من مسرح وموسیقى وفنون الرسم والشعر والخطابة وتركیزھما الطلبة في البرامج 
  .على األنشطة الالمنھجیة ودورھا في بناء جیل من المثقفین

   
   

كما قدم طالب الدراسات العلیا في الجامعة األردنیة یزن الصباغ ضمن مشاركتھ في المھرجان حفال 
راثیة المستمدة من ثقافة وشعوب جمیع الدول المشاركة مثل غنائیا حفل بأجمل اللوحات الوطنیة والت

  .تونس والجزائر والمغرب باإلضافة إلى األردن

  ١٥:الرأي ص/أخبار األردنیة
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  "نرجو االنتباه: دولة الرئیس"وزیر التعلیم العالي یرد على مقال : حق الرد
  
  

  .سعادة مدیر التحریر العام لصحیفة الغد األكرم
  

  ..تحیة طیبة وبعد
  

باب حریة الرد التكرم بنشر الرد التالي على ما نشر في صحیفتكم الخمیس أرجو منكم ومن 
  !".نرجو االنتباه: دولة الرئیس"، عبر مقال الدكتور محمد أبو رمان، تحت عنوان ٢٠١٨\٦\٢٨

  
ً توجیھ النقد ألي قرار یتعلق بالشأن العام، من منطلق الحرص على المصلحة العامة، إنما  لیس غریبا

تغل البعض حق النقد ویتجاوز بھ إلى محاولة التشویش والتشكیك غیر المبني على الغریب أن یس
إثباتات ودالئل، واالحتكام إلى وجھة النظر الشخصیة فقط، ویزداد األمر غرابة عندما یكون األمر 

  .صادرا من شخصیة أكادیمیة مطلعة
  

اسیین، األول یتعلق بتشكیلة مجالس طالعنا الدكتور أبو رمان، في مقالھ المذكور، تناول فیھ أمرین أس
حیث تضمن بمحورھا األول اتھامیة وتشكیكا في . أمناء الجامعات، والثاني برئاسة الجامعة األردنیة

عملیة االختیار بأنھا جاءت بموجب سیاسات االسترضاء، لیحكم بأن اختیار رئیس الجامعة األردنیة 
ً القادم، والذي ما زال في طور تقدیم الطلبات س   !یكون سیئا

  
ً في التمثیل، إال أنھ  واحتوت المقالة على تناقضات، فھو یعترف بأن مجالس األمناء تضمنت تنوعا
یتھم مخرجات التنوع بأنھا مستندة إلى سیاسة االسترضاء، في وقت ذیّل مقالتھ باإلشادة برئیس 

عمل بھا الكاتب المحترم مجلس أمناء الجامعة األردنیة وقدرتھ على اختیار األفضل للجامعة التي ی
  .نفسھ

  
 ً ً، إنما وفقا ً جزافیا واعتمد كاتب المقال سیاسة تشویش المعلومة عند تقدیمھا للقارئ، وھذا لیس اتھاما

ً : أوالً : للدالالت التالیة ً دون تقدیم أي إثبات، ثانیا ً عاما اتھام كاتب المقال : إن كاتب المقال أطلق اتھاما
ھذه ) أو مجلس التعلیم العالي(ون السؤال ما ھو الدافع العتماد الحكومة بأن ھنالك استرضائیة، لیك

السیاسة، في ظل عدم وجود منافع شخصیة تعود على األعضاء أو رؤساء المجالس سواء أكانت 
ً في الجامعات الرسمیة   .مالیة أو وظیفیة، وتحدیدا

  
 ً في تلك المجالس، وأن اختیار كیف سیكون ھنالك استرضاء، والقانون فصل فئات التمثیل : ثالثا

) ٣(األسماء، جاء بناء على قاعدة بیانات، وأن مجلس التعلیم العالي عندما اكتشف خطأ في تنسیب 
أعضاء لعدم اكتمال الشروط بادر باإلعالن عن سحب العضویة وتبریر السبب، ألنھ یتعامل 

  .ویتعاطى مع الموضوع بثقة ومصداقیة
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٧:الغد ص
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ً، كان ) ٤٠(قراء الكرام، فإن فئة األكادیمیین الممثلین في المجالس وللتوضیح لكاتب المقال وال عضوا
ً في مجالس أمناء الجامعات الخاصة السابقة التي لم یمض على تشكیلھا سوى ) ١٦(منھم  عضوا

ّض عدد حملة ٢٠١٨أربعة أشھر قبل نفاذ قانون الجامعات لسنة  ، وذلك كون القانون الجدید قد خف
، )التي نأمل أن تكون ضمن حسابات كاتب المقال(عة وھو إجراء حقق العدالة األستاذیة إلى أرب

وأخذت األسماء الباقیة من قاعدة البیانات لدى وزارة التعلیم العالي واختیرت من بین حوالي 
ً سنوات الخبرة) یحملون رتبة األستاذیة(أستاذ دكتور ) ١٩٠٠(   .وروعي فیھا أیضا
  

ً  ٣٠(جارة أما فئة ممثلي الصناعة والت ، فقد أخذت من قواعد بیانات غرف الصناعة والتجارة )عضوا
  .في جمیع المحافظات

  
ً  ٤٠(وفئة ذوي الخبرة والرأي  ، فقد روعي فیھا بدایة عنصر الشباب، بحكم أنھم الشریحة )عضوا

األكبر في المجتمع، ویجب أن یكونوا جزءا من صنع القرار في مختلف المجاالت، باإلضافة إلى 
رئیس ) ١٢(ثیل رؤساء مجالس المحافظات القریبة من الجامعات، إذ اختیر ثمانیة منھم من أصل تم

مجلس محافظة، وھؤالء منتخبون من قواعد شعبیة، بمعنى أنھم یمثلون شریحة كبیرة من المجتمع، 
  .ما یعزز صنع القرار في الجامعة

  
من ذوي الخبرة في مجال تغطیة قطاع  إلى جانب تمثیل القطاع اإلعالمي، إذ تم اختیار إعالمیین

ً ) ٢٠(التعلیم العالي تمتد ألكثر من  لقد شارك جمیع أعضاء مجلس التعلیم العالي في : سنة، رابعا
  .اختیار األسماء وأعضاء ذلك المجلس من خیرة أبناء الوطن أرفض التشكیك في أمانتھم

  
ة، فإن االستغراب یكمن في أن كاتب المقال ھذا بالنسبة لمجالس األمناء، أما رئاسة الجامعة األردنی

ً قبل عدة سنوات، وكان ذلك األسلوب على الدوام محل  یدعو إلى اتباع األسلوب الذي كان مطبقا
ً الجتھادات أشخاص محددین، قد تحمل الصواب وقد  انتقاد، بحكم أن عملیة االختیار كانت تتم وفقا

ت محطات متعددة لعملیة االختیار لضمان المؤسسیة تحمل الخطأ، في حین أن اآللیة الجدیدة تضمن
والتشاركیة والشفافیة والعدالة واختیار األفضل، فھي تمر بعدة مراحل داخل مجلس األمناء، ومن ثم 
 ً التصویت من قبل أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة األردنیة على الخمسة الذین سیتم ترشیحھم وفقا

ا مجلس األمناء، ومن ثم التنسیب بثالثة أسماء إلى مجلس التعلیم لمعاییر تفاضلیة یقترحھا ویضعھ
ً للجامعة   .العالي، الذي سینسب بأحدھم لیكون رئیسا

  
 ً لیكون السؤال، كیف یمكن االعتقاد أو االتھام بأن اختیار رئیس الجامعة األردنیة، سیكون وفقا

الترشیح والتنسیب بمحطات متعددة لسیاسة االسترضائیة والمحسوبیة في ظل مرور عملیة االختیار و
ومتنوعة، وھو ما یحمل اتھامیة مسبقة لرئیس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، الذین ما یزالون في 

  .مرحلة استقبال الطلبات
  

كما أن الكاتب، في طرحھ ینسى أو یتناسى الدعوات عبر السنوات الماضیة لمأسسة عملیة اختیار 
وصول إلى مأسسة ھذه العملیة بموجب قانون ونظام، لیطالب بما رؤساء الجامعات، لیأتي بعد ال

وكیف یستقیم ھذا الطرح من الكاتب المحترم في ظل استراتیجیة وطنیة ! یخالف القانون والنظام؟
للتنمیة البشریة تدعو إلى توسیع قاعدة اتخاذ القرار وإلى إیجاد نظام الختیار رؤساء الجامعات؟ إنني 

ة الرئیس بنصیحة الكاتب المحترم، وال أخالھ سیأخذ بھا وھو الوزیر السابق الذي أرجو أال یأخذ دول
  .شارك في تنفیذ جزء من االستراتیجیة، وھو الرئیس الحالي المسؤول عن تنفیذھا بالكامل
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في الختام، نحن مع النقد البناء بما یخدم المصلحة العامة، ونرحب بأي مالحظة تثري المصلحة 
  .النقد من أجل التشویش، ولدواع ال نستطیع الحكم علیھا وال على دوافعھاالعامة، ولیس 

  
   
  

  الدكتور عادل الطویسي
  

  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي
  

  رئیس مجلس التعلیم العالي
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  هل تشفع اوجاع االكادیمیات وارقامهن الحقیقیة لهن بمناصب اداریة ؟
وهن یعتبرن انه ال مكان لهن بالمواقع ،  وال حصة بعمادات وجع یؤرق  االكادیمیات االردنیات 

الكلیات ، وال بصیص امل في رئاسة  الجامعات ، رغم حصولهن  على درجة االستاذیة ، وشهادات 
  .وتساؤل كبیر لماذا التهمیش ؟؟ .. من اعرق  الجامعات العالمیة 

ي التي فجرت الموقف وعادت لتطفو الفكرة لیست فقط بتشكیل مجالس امناء الجامعات  ، لكنها ه 
  ..به الى سطح الحدث من جدید 

دراسة اطلقتها رابطة االكادیمیات االردنیات حدیثا وبدأت باعالنها لتثبت باالرقام كم حصتهن في 
السلك التنافسي االكادیمي الحقیقي ، وغیابهن عن مالمسة الواقع وتبؤ المناصب ، وبعضهن االن  

«  الفرصة « علیة بالتقدیم لموقع رئیس الجامعة االردنیة مع قلیل من االمل بـ یتجهزن للمشاركة الف
  . » الجندر« ،، ربما لیس لعدم كفاءتهن او ضعف سیرتهن الذاتیة ، بل هي قضیة  

لبنى . ووفقا لالرقام یتحدث التقریر الذي اعلنت عن تفاصیله رئیسة رابطة االكادیمیات االردنیات د
تستلم موقع رئیس جامعة  في االردن سوى سیدتین منذ تأسیس الجامعات االردنیة عكروش ، انه  لم 

نائب رئیس للجامعات الحكومیة والخاصة هناك فقط سیدتان  ٤٥الرسمیة والخاصة ، وانه من بین 
  .عمید معین  ٣٠٠سیدة اكادیمیة عمیدة من اصل  ٢٧وهنالك فقط 

الكادیمیات بالمملكة االردنیة الهاشمیة مكونة من ووفقا للدراسة التي اعتمدت عینة قصدیة وهي ا
بالجامعات  ٤٩٤دكتورة یعملن بالحكومیة و ٨٢٧اكادیمیة اردنیة من حملة الدكتوراه منهن  ١١٢١

منهن على الدكتوراه من جامعات % ٤٦، حیث حصلت %٤٧الخاصة بنسبة استجابة وصلت الى 
  امعات اردنیة منهن على الدكتوراه من ج% ٤٥اجنبیة ، فیما حصلت 

من المستجیبات نشرن ابحاثا علمیة ، واظهرت ذات النتائج % ٧٩كما اظهرت العینة ان ما نسبته 
من المستجیبات لم یحصلن على عضویة لجان داخل المملكة والوطن العربي % ٥٧ان ما نسبته 

  .  باي عمل اداري في الجامعة التي یعملن بها % ٤٦كما لم یكلفن بنسبة 
من % ٥٩الدراسة وحسب االرقام واالحصائیات الى  ان اكثر من النصف ،   كما خلصت

من % ٦٤و% ٤١االكادیمیات یعملن في الجامعات الحكومیة فیما تعمل بالجامعات الخاصة 
یعملن بالجامعات الخاصة ، % ٣٦مستجیبات العینة بالشمال یعملن بالجامعات الحكومیة مقابل 

منهن في % ٤٥قلیم الجنوب بالجامعات الحكومیة فیما تعمل من المستجیبات في ا% ٥٩وتعمل 
  .بالجامعات الخاصة% ٥٥اقلیم الوسط بالجامعات الحكومیة و

% ٢٣برتبة استاذ مساعد وما نسبته % ٥٣كما اظهرت الدراسة ان اكثر من نصف المستجیبات 
  .منهن برتبة محاضر متفرغ% ١٧برتبة استاذ مشارك و

  ٣:الدستور ص
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رت امام االكادیمیات قصة اخرى بانهن مهمشات رغم تفوقهن الواقعي ومع وكانت مجالس االمناء فج
وعود من وزیر التعلیم العالي بتعدیل البوصلة باضافة اسماء بعد ان تم شغر ثالثة مواقع بنساء 

  .ووعد بان یكون هناك مجالس امناء لبعض الكلیات الجامعیة وتعیین رئیسات مجالس امناء 
وي لكنه لم یصل الى رئاسات مجالس امناء  او جامعات وال الى صوت االكادیمیات عال وق

عمیدات، فهل تشفع لهن  االرقام  في التعیینات والتشكیالت االداریة ؟  وهل من الممكن ان تكون 
 اكادیمیة رئیس او نائب للرئیس في السنوات والفصول الجامعیة القادمة من اجل مزید من العدالة ؟؟
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  !یا معالي الوزیر؟" آل البیت"إلى متى معاناة طلبة : لیم العاليذبحتونا لوزیر التع
  

وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي " ذبحتونا"طالبت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
في رسالة وجهتها له، بضرورة التحرك الفوري لحل مشكلة غیاب الرعایة الصحیة في جامعة آل 

لبتها من عدم وجود مركز صحي داخل الحرم الجامعي منذ أكثر من ثالثة البیت، التي یعاني ط
  . أعوام

إلى أن القوى الطالبیة كانت قد أثارت القضیة مع رئاسة الجامعة دون أن یتم حل " ذبحتونا"ولفتت 
حتى كما قامت الحملة بتوجیه رسالة سابقة لوزارة التعلیم العالي، إال أنها لم تتلق ردًا . لهذه المشكلة

وتواصل القوى الطالبیة . اللحظة، كما لم ترصد أي تحرك جدي من قبل الوزارة لحل هذه المشكلة
مطالبتها بحق الطلبة بالعالج، حیث أطلق طلبة الجامعة قبل فترة حملة على الفیسبوك بعنوان 

  .نتائج ، كما عقدوا عدة لقاءات مع إدارة الجامعة، دون أن تسفر عن أیة"قصتي مع المركز الصحي"
  
قد ذكرت في بیان سابق أن طلبة الجامعة یعانون منذ أكثر من ثالثة أعوام، " ذبحتونا"كما كانت  

من إغالق المركز الصحي الوحید في الجامعة، ما یضطر الطلبة للعالج في مستشفى المفرق 
ما یقارب الحكومي الذي یبعد أكثر من ثمانیة كیلومترات عن مركز الجامعة، حیث یستغرق الطلبة 

وهو األمر الذي یعرض حیاة  الطلبة للخطر خاصة وأن موقع الجامعة . العشرین دقیقة للوصول إلیه
الجغرافي یزید من احتمالیة إصابة الطلبة بضربات الشمس نتیجة ارتفاع درجات  الحرارة في تلك 

  . المنطقة، في فترة الصیف
  

عشر ألف طالب وطالبة، محرومون من أبسط ویبلغ عدد طلبة جامعة آل البیت ما یقارب الخمسة 
وعلى الرغم من أن . حقوقهم بتوفیر الخدمة والرعایة  الصحیة لهم، في ظل إغالق المركز الصحي

جامعة آل البیت هي جامعة رسمیة ویفترض أن توفر الخدمات الصحیة مجانًا، إال أن إدارة الجامعة 
یل الطالب الجدید في الجامعة، إضافة إلى اقتطاع تقوم باقتطاع مبلغ مالي للتأمین الصحي عند تسج

كما كانت الحملة قد لفتت سابقًا إلى أنه وفقًا . مبلغ ثابت عند تسجیل الطالب في كل فصل دراسي
لكتاب دلیل الطالب الصادر عن جامعة آل البیت والمنشور على موقع الجامعة الرسمي، فقد وقعت 

، ولم یتم تفعیلها حتى هذه ٧/١/٢٠١٦ووزارة الصحة بتاریخ اتفاقیة الرعایة الصحیة بین الجامعة 
ووفقًا لمصادر طالبیة، فإن الخالف الحاصل بین وزارة الصحة والجامعة سببه تأخر إدارة . اللحظة

  ٦:األنباط ص
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الجامعة في دفع المستحقات المالیة للوزارة، ما أدى بوزارة الصحة إلى ایقاف خدماتها وفق العقد 
  .زارةالمبرم بین الجامعة والو 

التأكید على أن الرعایة الصحیة للطلبة هي " ذبحتونا"وأعادت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة  
كما طالبت وزارة التعلیم العالي بالتدخل الفوري . حق لهم، ولیست مجرد خدمة تقدمها الجامعات

عادة فتح المركز الصحي للجامعة بعیدًا ع ن أیة ذرائع أو حجج إلعادة ألمور إلى وضعها الطبیعي وإ
  . تضعها إدارة الجامعة

  
بالتنسیق مع طلبة جامعة آل البیت ببحث الخطوات التصعیدیة " ذبحتونا"على صعید متصل، بدأت 

حیث . الممكنة في ظل تجاهل واستخفاف الجهات المعنیة بحق الطلبة بالعالج والخدمات الصحیة
  .سیتم اإلعالن قریبًا عن هذه الخطوات
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  تكنولوجیا واالرتقاء بالتعلیم العاليال
  

  د غسان محمد خیر أومت.أ
  
نحن الیوم بصدد تعیین رئیس جدید للجامعة األردنیة، وبال شك ھنالك حالة من الترقب یتخللھا 
ً كما یتخللھا التخوف في أحیان أخرى، حالة الترقب ھذه یعیشھا األردنیون عند القیام  التفاؤل كثیرا

ً بأي تغییرات ترتب ً بمستقبل وطنھم ومستقبل أبنائھم، فما بالكم بتغییر یرتبط ارتباطا ً مباشرا ط ارتباطا
ً بمستقبل تعلیم األبناء وما یتبعھ من آثار على حیاتھم المھنیة واألكادیمیة؟    !وثیقا

  
الجامعة األردنیة الیوم بحاجة لرئیس من رحم ھذه الجامعة، َعِمل بھا وعلم خریجیھا، وشارك مع 

ذتھا في اإلنتاج العلمي ونشر األبحاث العلمیة التي ترقى إلى المستویات المثلى والعالمیة في اسات
واألكثر أھمیة من ذلك أن الجامعة األردنیة الیوم بحاجة . البحث العلمي واإلنتاج الفكري البدیع

ً مواطن االبداع والنشاط واالبتكار فیھ ا، وذلك لرئیس یعرف ھمومھا ومشاكلھا، كما یعرف أیضا
 لتقویم الخلل ودعم النجاح في آٍن واحد

  
ولألمانة فإن من یحملون ھذه المواصفات في ھذه الجامعة األم ُكثر، ومتواجدون في كل كلیات 
ً ألسس اختیار أكادیمي واداري ناجح؛ یخرج  الجامعة، ولكنا بحاجة إلى العین التي تختارھم وفقا

بھا إلى مصاف الجامعات المتقدمة على مستوى المنطقة  الجامعة من األزمات التي تمر بھا ویرقى
الحقیقة أن الكالم المعسول والمنمق والنظري لن یساعدنا في اختیار الرئیس المنتظر، ولكن  .والعالم

ما نحتاجھ ھو المساھمة في األفكار البناءة واالستعانة بالتجارب العالمیة لتقدیم حلول منطقیة وواقعیة 
وفي ھذا السیاق قدم الدكتور رحیل الغرایبة بعض األفكار  ب جامعتنا وأساتذتھا،ومبتكرة تلیق بطال

 ً وفي ھذا المجال، رغبت أن أشارككم ببعض األفكار والطروحات التي  .العامة والراقیة مشكورا
ً ألم  لطالما جالت في عقلي كأستاذ وباحث عمل في المجال األكادیمي لسنون طویلة، ویعتبر نفسھ ابنا

  . عاما ٢٧معات لمدة فاقت الـ الجا
  

الحقیقة أن األفكار كثیرة ویطول شرحھا، ولكن في ھذا المقال رغبت أن أشارك بفكرة رئیسیة واحدة 
الحقیقة  !لماذا ال یتم تركیب كامیرات في قاعات التدریس في الجامعات األردنیة؟: ومحددة، متسائالً 

في الجامعات فوائد أكادیمیة وإداریة عدة، سأسرد أن لمسألة تركیب الكامیرات في قاعات التدریس 
ً، أثبت وجود الكامیرات في قاعات المحاضرات أثره اإلیجابي على  :للقارئ الكریم بعضھا أوال

ً لتوفیر المحاضرات الُمسجلة على أنظمة خاصة  تحصیل الطالب ومخرجات التعلیم، وذلك نتیجة
ضرة في أي مكان وزمان یختارھما الطالب لمراجعة بالطلبة تمكنھم من االستفادة من محتوى المحا

 ً  ھذه المحاضرة أو استعادة بعض األفكار والمواضیع الواردة فیھا مسبقا
 
ً، إن وجود نظام خاص یوفر المحاضرات المسجلة للطلبة ال یقتصر فقط على إعادة مشاھدة  . ثانیا

ً ما توفر م نصة لتواصل الطلبة مع مدرس ھذه المحاضرات ومراجعتھا، ولكن ھذه األنظمة عادة
المادة بحیث یمكن الطلبة من طرح األسئلة المتعلقة في المادة وتلقي اإلجابات من مدرسھا بطریقة 
واضحة ومباشرة وتساعد في تنظیم الوقت وال تستنزف من وقت المحاضرة، وتساعد في حالة 

ً، ان .تعارض وقت الطالب مع الساعات المكتبیة لمدرس المادة وجود ھذه الكامیرات یساھم في  ثالثا

 اعالنات

  ١٢:الرأي ص
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ً ألنھا تساعد إدارات الكلیات  زیادة كفاءة المدرسین في تدریس المواد وتسھیل عملیة تقییمھم، نظرا
نحن الیوم بأمس الحاجة لتطویر العملیة  .والجامعات في عملیة الرقابة على العملیة التعلیمیة

ن الممارسات العالمیة المتبعة في كبریات التعلیمیة، ومسألة الكامیرات على سبیل المثال ھي م
الجامعات العالمیة، وقد أثبتت نجاحھا وفوائدھا، حتى أن الجامعات المتأخرة في ھذا المجال بدأت 

ً، فعلى سبیل المثال ستبدأ جامعة  في المملكة المتحدة بتطبیق ھذا النظام مع بدایة » درم«بتطبیقھ حدیثا
  .العام الدراسي الجدید
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  طبربور -محمد سامي أیوب هیكل  -
  الصویفیة –فییفیان سروجي سباسیوتي  -
  خلف مجمع جبر –جاسر فرج عقله حداد  -
  
  
  
  
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  الرأي
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اعلنت دائرة األحوال المدنیة والجوازات عن افتتاح مكتب خاص الستقبال المتقاعدین العسكریین من 
ھاء معامالتھم من بطاقات وجوازات من الساعة الثامنة صباحا ولغایة الساعة مختلف األجھزة الن

بموقع الخدمة  (G الواحدة ظھرا ویأتي ھذا االجراء خدمة للنشامى العسكریین للتسھیل علیھم بالطابق
اذ ان الخدمة المستعجلة تبدأ الساعة الواحدة بھذا الموقع ومن یحضر من المتقاعدین ) المستعجلة

  ریین بعد ذلك الوقت فان خدمتھ ستكون بالطابق الثانيالعسك
  

نقابي حراكي بارز یعمل مدیرا في احدى النقابات المھنیة وبراتب ممیز للصدفة زوجتھ تعمل معھ 
  .النقابي دائما یطالب باالصالح.. بذات النقابة

  
لبلدیة المفرق تقدر سنوات في مدیریة أوقاف المفرق تتعلق بعدم البّت بمطالبات  ٥قضیة عالقة منذ 

القضیة عرضت أمام وزراء األوقاف منذ ذلك الحین إال .. الف دینار تعود لصندوق التقسیم فیھا ٣٠بـ
 أنھا لم تحل حتى اآلن

 
طلبة وموظفون .. سنوات ألسباب غیر معروفة ٣المركز الصحي في جامعة آل البیت مغلق منذ 

  ..یستھجنون خلو الجامعة من الخدمة الطبیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زوایا الصحف 

 عین الرأي
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نشر ولي العهد سمو األمیر الحسین بن عبد اهللا الثاني على حساباته عبر وسائل التواصل 
االجتماعي فیدیو من كلمته أمام طلبة جامعة الحسین بن طالل في معان، وكتب تعلیقا باللغتین 

ونشر سموه  ).من كلمتي الیوم أمام طلبة جامعة الحسین بن طالل في معان(العربیة واإلنجلیزیة 
ا لكلمته كاملة على حسابه تویتر الشخصي، داعیا الراغبین باالستماع لها، زیارته   .    رابًط

  
أكدت وزیرة تطویر القطاع العام مجد شویكه أن هناك العدید من المنصات الحكومیة االلكترونیة 

شیرة إلى أنه جاري البوابة االلكترونیة ونظام الشكاوى وتطبیق بخدمتكم، م: للتواصل مع المواطن
  .العمل على إیجاد أفضل وأسرع وأبسط طریقة لسماع صوت المواطن من خالل بوابة تفاعلیة واحدة

  
إن لم تستطع إعادة (رفعت وزارة البیئة شعارا في الیوم العالمي لعام خاٍل من األكیاس البالستیكیة 

العالم یوما عالمیا لعالم خال من ، علما بأن الثالث من تموز یحتفل به )استخدامه ارفض استخدامه
  .األكیاس البالستیكیة

  
تموز یقیم سفیر الجمهوریة العربیة المصریة لدى األردن طارق عادل حفل ) ٢٣(بمناسبة ذكرى ثورة 

استقبال یوم اإلثنین الثالث والعشرین من تموز الجاري، عند الساعة السابعة مساء في مقر سفارة 
ان   .بالده في عمّ

  
  
تمشي في شارع  مأدبا هاجمها شباب في سیارة وسرقوا حقیبتها، وعندما قاومتهم رموها على سیدة  

وهذا ثالث حادث یقع في مادبا لسیدات خالل . األرض وكسروا أنفها، ومع الشد كسروا كتفها وهربوا
  .أسبوعین ونفس أوصاف السیارة

  

 صنارة الدستور
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نیة لجمع التبرعات الهیئة الخیریة الهاشمیة، التي تقود وتنسق الحملة الوط
والمساعدات اإلغاثیة للسوریین أكدت أن المساعدات التي تبرع بها أبناء الشعب 

معوقات عدیدة بالوصول للداخل السوري "، لكن ثمة "موجودة بكثرة"األردني 
الهیئة تعمل جاهدة على ". إلیصالها، والفوضى والترتیب في صفوف النازحین

ات للجانب السوري بالتعاون مع القوات المسلحة، إدخال المساعدات وعشرات الشاحن
 .فیما أعلنت الحكومة عن فتح ثالثة معابر إنسانیة على الحدود اعتبارا من الیوم

  
النقابات المهنیة قررت أمس إقامة مستشفى میداني على الحدود مع سوریة لمعالجة 

طبیب  ٢٠٠ علي العبوس أن.وذكر رئیس مجلس النقباء نقیب األطباء د. النازحین
وطبیب أسنان تبرعوا للعمل بالمستشفى، فیما ستقوم نقابة الصیادلة بتزویده باألدویة 
ونقابة الممرضین بالكوادر التمریضیة، فیما تقوم النقابات األخرى بتزوید المستشفى 

 .بالخیم، وبإشراف لوجستي من نقابة المهندسین
  

التعلیم العالي في "اح مؤتمر األمیر الحسن بن طالل یرعى االثنین المقبل افتت
الذي تستضیفه عمان بتنظیم من جمعیة " الواقع والتحدیات: الوطن العربي

 .األكادیمیین األردنیین، بمشاركة عربیة وأجنبیة وأردنیة واسعة
  

حذرت منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة أمس من أن مرضًا شدید 
المستزرعة والبریة التي تعتبر إحدى أهم أنواع " البلطي"العدوى ینتشر بین أسماك 

المنظمة أشارت عبر موقعها الرسمي إلى تأكد . األسماك لالستهالك البشري عالمیا
بخمس دول، منها الكیان اإلسرائیلي، فیما دعت " فیروس بلطي البحیرات"انتشار 

هذا المرض المنظمة الدول التي تستورد هذا السمك إلى ضرورة التعامل مع انتشار 
ولم یصدر عن وزارة الزراعة أي موقف . بجدیة واتخاذ إجراءات إلدارة المخاطر

 .حول التحذیر األممي المذكور

 زواریب الغد
  


