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 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

 

 الصفحة

  أخبار الجامعة    

ندوة حول أهمية علم أصول الفقه في ضبط المعرفة في مجتمع 

 (األردنية)العمران في 

5 

 0 يعرض لمستقبل بالده وعالقاته ومواقفه الدولية: بيرديبادي

جامعة في العالم حسب ( 000)ضمن قائمة أفضل " األردنية

 2012تصنيف توظيف الخريجين للعام 

2 

  شؤون جامعية ومحلية

لالتحاد  22تشارك في المؤتمر " جمعية المكتبات والمعلومات"

 العربي للمكتبات

44 

 43 اولمبياد الرياضيات الثاني في جامعة الزرقاء

  مقاالت  

تغيير رؤساء الجامعات بين مطرقة المعايير األمنية والمعايير 

 األكاديمية

45 

 43 صة نجاح يجب ان تستمرصندوق دعم البحث العلمي ق

 41 الوفيات

 42-45 زوايا الصحف

الصحفي محتويات التقرير 

 اليومي
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 (األردنية)ندوة حول أهمية علم أصول الفقه في ضبط المعرفة في مجتمع العمران في 
 

 

عقدت مبادرة إسناد للدراسات  - فادية العتيبي

الشرعية في كلية الشريعة في الجامعة األردنية 

علم أصول الفقه في ضبط )ة علمية بعنوان ندو

 (.المعرفة في مجتمع العمران

  

الندوة التي جاءت بحضور عميد الكلية الدكتورعبد 

الرحمن الكيالني وأدارها الدكتور محمود رشيد 

شديفات جاءت لبيان دور علم أصول الفقه في 

نهضة المجتمعات، والتصدي لألفكار المنحرفة 

مع األدلة والنصوص وضبط كيفية التعامل 

الشرعية، شارك فيها كل من الدكتور وليد 

الشاويش من جامعة العلوم اإلسالمية، والدكتور عبد المعز حريز من كلية الشريعة في الجامعة 

 .األردنية

  

  

وركز المشاركان في مداخالتهما على أهمية علم أصول الفقه في ضبط فهم النصوص الشرعية حتى 

وص ألعوبة في أيدي أصحاب الفهم السطحي للدين، ما يؤدي إلى صدور فتاوى ال تصبح تلك النص

تتصف بالغلو والتطرف نتيجة التجاذبات الفكرية بين الجماعات واالنتماءات، أو التهاون والتخلي 

عن االلتزام بأحكام الشرع نتيجة الخطاب اإلعالمي العاطفي الذي ينساق مع الواقع على أيدي بعض 

 .د والوعاظالدعاة الجد

  

  

وأكدا أن تطبيق قواعد علماء أصول الفقه في فهم النصوص الشرعية يساعد في ضبط المعرفة في 

 .مجال التصديقات والتصورات، ويسهم في عمران المجتمع وازدهاره وتقدمه

  

  

وطالب المشاركان بضرورة توسع كليات الشريعة في مختلف الجامعات بتدريس هذا العلم على منهج 

 .درسة فقهية واحدة بدال من تدريسه بطريقة المقارنة بين المدارس الفقهيةم

  

 

  

 

 أخبار الجامعة 

 طلبة نيوز -نة نيوزالمدي -أخبار األردنية -5الرأي ص 

 43/3541/ 6                                            األربعاء الواقع أون الين                                                       

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 يعرض لمستقبل بالده وعالقاته ومواقفه الدولية: بيرديبادي
 

 

أكد السفير الكزخي في عمان  -زكريا الغول 
عظمات بيرديبادي أن األردن وبالده يتشاطران 

المصالحة تأييدهما لفكرة الحوار بين األديان و 
والتسامح العرقي والديني والتعايش السلمي لصالح 
أتباع جميع األديان في الشرق األوسط وحل 
المشاكل عن طريق التفاعل بين األديان والطوائف 

 .العالمية
 

ويتضح التأييد في الدور الذي يضطلع به البلدان بحسب السفير من خالل دعوة كازاخستان لعقد 
عالمية والتقليدية المتناغم مع رسالة عمان فشكال معا ِمَنَصة لتعزيز الحوار مؤتمر قادة األديان ال

 .البناء بين الحضارات واألديان وتعزيز فكرة عالم قائم على مبادئ التسامح والقيم اإلنسانية
: " جاء ذلك خالل ندوة نظمتها كلية األمير حسين بن عبداهلل الثاني للدراسات الدولية بعنوان

ضمن سلسلة من اللقاءات مع السفارات االعاملة في االردن درجت " في العالم المعاصر كازاخستان
الكلية على تنظيمها الطالع طلبتها على آخر المستجدات في المنطقة والعالم، توسيع افاق البحث 

 .العلمي
 

لخامس لقادة وأشار بيرديبادي إلى أن المشاركة الشخصية لجاللة الملك عبد اهلل الثاني في المؤتمر ا
إشارة واضحة للمجتمع الدولي أنه إذا كان هناك عمل  5102األديان العالمية والتقليدية في حزيران 

ُمَتَضاِفر ودعم ُمتبادل من قبل الزعماء السياسيين والقادة الدينيين فإّن اإلنسانية ستكون قادرة على 
 .مواجهة تحدّيات العالم الحديث بفعالية

 

- 3األنباط ص  -1الغد ص  -0الدستور ص  -بترا 

 43/3541/ 6ربعاء                                            األ                                                 5صدى الشعب ص 
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ت الثنائية بين الجانيبن لفت بيرديبادي إلى أنها تشهد تطورا ملحوظا بفضل وعلى صعيد العالقا
اإلرادة السياسية لجاللة الملك و للرئيس نورسلطان نزارباييف، حيث أصبحت االجتماعات بين 

 .الزعيمين تقليدية، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية المختلفة
 

جدا بين بلدينا مبنية على مبادئ الصداقة والشراكة، التي أصبحت ُمَراِدفًا  َأَقمنا عالقات قوية: "وقال
وتتمتع أستانا وعمان بنقاط متماثلة في وجهات النظر حول معظم القضايا . للثقة المتبادلة والمساواة

، مما أسهم ذلك إسهاما كبيرا في تطوير العالقات الودية واألخوية بين قادة دولنا. اإلقليمية والعالمية
 ".أعطى دفعة جديدة لتعزيز التعاون بين بلدينا

 
بذكرى مرور خمسة وعشرين عاما على  5102وأشار إلى أن األردن وكزخستان يحتفالن في شباط 

 0991شباط  9إقامة العالقات الدبلوماسية بينهما، التي بدأت بتوقيع بروتوكول إقامة العالقات في 
 .األولى للوفد األردني برئاسة سمو األمير زيد بن  رعد خالل الزيارة الرسمية( ألماتي)في 
 

أما في الشأن العربي فأوضح بيرديبادي أن معاناة الماليين في سوريا والعراق وليبيا واليمن واألزمات 
 . اإلنسانية المستمرة واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان لم تترك أحدا غيَر ُمَبال  

 
ى استضافة كازاخستان عملية أستانا بشأن سوريا لإلسهام في التسوية ووجه بيرديبادي األنظار إل

بدعم ومشاركة مباشرة . السلمية في سوريا وتعزيز المفاوضات التي تقودها األمم المتحدة في جنيف
من الرئيس نورسلطان نزارباييف، التي أسفرت عن نتائج إيجابية واضحة ترمي إلى تعزيز نظام وقف 

نش اء مناطق لوقف التصعيد وتطوير آلية للرصد، على أن تكون والمملكة األردنية إطالق النار وا 
 .الهاشمية هي المراقب في عملية أستانا

 
ودعا بيرديبادي إلى تظافر جهود الجميع من أجل إنقاذ األرواح الَبريَئِة في سوريا باعتبارها واجبا 

 . ر بالغ األهميةأخالقيا، مشيرا إلى أن النجاح في منصات جنيف وأستانا أم
 

وعن القضية الفلسطينية قال بيرديبادي إن لدى كازاخستان موقفا واضحا ومتسقا بشأن عملية السالم 
دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة : في الشرق األوسط، استنادا إلى نهج حل الدولتين
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ف بها، جنبا إلى جنب في سالم ومتحدة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش داخل حدود آمنة ومعتر 
 .مع إسرائيل

 
إلى أن  5121إن كازاخستان تتطلع بحلول العام : "وعرض السفير في المحاضرة لمسقبل بالده قائال

نكون من أكبر ثالثين اقتصادا تنافسيا في العالم، بتلبية المعايير العالمية األكثر تقدما من حيث 
وال سيما تلك التي تتمتع بها منظمة التعاون والتنمية في الميدان األداء االقتصادي والحكومة الشفافة، 

 ".االقتصادي
 

عاما الماضية وأقامت الشركات الدولية 52ضعفا خالل ال  51ولفت إلى أن اقتصاد كازخستان نما 
وَحققت العام الحالي المرتبة . مليار دوالر أمريكي 562الكبرى وعززت وجودها باستثمار أكثر من 

في مؤشر سهولة  12مرتبة، والمرتبة  02بتََقدُّم ملحوظ بواقع  –التصنيف العالمي للتنافسية في  15
 .مرتبة 06ممارسة األعمال، متقدمة 

 
: التحديث الثالث لكازاخستان"واستطرد بخطاب رئيس الجمهورية مطلع العام الحالي حول بعنوان 

قتصادية واالجتماعية لتعزيز وتطوير الهوّية والوحدة واصفا إياه بالَخُواِرْزِمية اال" التنافسية العالمية
الرامي إلى إنشاء نموذج جديد للنمو االقتصادي من شأنه أن يضمن القدرة التنافسية العالمية للبلد، 

التحديث التكنولوجي "تركز إحدى اولوياته على  . وحدد خمسة أولويات رئيسية للتحديث الثالث
وم على التنمية للصناعات الواعدة مثل الطباعة ثالثية األبعاد، والتجارة ، الذي يق"المتسارع لالقتصاد

عبر اإلنترنت، والخدمات المصرفية المتنقلة، والخدمات الرقمية، بما في ذلك الرعاية الصحية 
مشكال أساسا اقتصاديا واجتماعيا متينا لتنمية البلد؛ بالتزامن مع التنمية االقتصادية . والتعليم

 .للبلد والمجتمع وشعب كازاخستان على النطاق العالمي والسياسية
 

وفي سياق الحديث عن السياسة الخارجية لكزاخستان أشار بيرديبادي إلى أن بالده تعد في طليعة 
الدول المناهضة للحركة النووية بعدما أغلق أكبر موقع للتجارب النووية في العالم في خطوة جريئة 

رسانة لألسلحة النووية في العالم في وقت لم َيَتعاَف العالم بعد من متخليا طوعا عن رابع أكبر ت
 .الحرب الباردة
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وأوضح أن كازاخستان تؤمن أن المناطق الخالية من األسلحة النووية ُتْسِهم في تعزيز األمن العالمي؛ 
بادرة ، م5101فكان طرح الرئيس نورسلطان نزارباييف في قمة األمن النووي العالمي في واشنطن  

تتبنى ضمن االمم المتحدة اإلعالن العالمي بشأن إيجاد عالم خال من األسلحة النووية، مؤكدا 
تصميم جميع الدول للتحرك نحو النموذج لعالم خال من األسلحة النووية كخطوة مهمة العتماد 

 .اتفاقية األسلحة النووية
 

، الذي لفت االنتباه الدولي إلى مبادرات " العالم والقرن الحادي والعشرين"وعرج بيرديبادي على بيان 
مشكال منصة عالمية جديدة لمكافحة األسلحة النووية من . كازاخستان المناهضة لألسلحة النووية

ويمكن ألحكامه األساسية لإلمكانية الحقيقية إليجاد عالم جديد . أجل اتخاذ إجراءات طويلة األجل
سالح في جميع أنحاء العالم وخريطة طريق فّعالة آمن للجميع أن تصبح األساس لحركة نزع ال

 .لجميع دول العالم
 

وبغية تقديم مساهمة كبيرة في استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية وتعزيز نظام عدم االنتشار 
العالمي، لفت السفير إلى أن بالده أنشأت في آب العام الحالي بنك اليورانيوم منخفض التخصيب 

لة الدولية للطاقة الذرية في كازاخستان، األمر الذي جعل منها دولة رائدة عالميا في والتابع للوكا
 .مجال األمن النووي وأنموذجا للقضاء على المواد النووية

 
في هذا السياق ذكر السفير مبادرة الرئيس الكازاخستاني  بتأسيس جائزة نزارباييف من أجل عالم خال 

المي التي أطلقها إلطالع قادة العالم ومنظماته ومسؤوليه وغيرهم على من األسلحة النووية واألمن الع
اإلسهامات الكبيرة من أجل االستقرار اإلقليمي وتعزيز األمن العالمي ووقوفها ِبثََبات  ضد الحرب 

وقد اختير فيها جاللة الملك األردني عبد اهلل الثاني . واإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والفقر
الحسين كأول حائز على هذه الجائزة حيث تم َتْسليمها خالل الزيارة الرسمية لجاللته إلى استانا  ابن

 .غرة  الشهر الماضي
 

وقدم بيرديبادي إيجازا حول جملة من اإلنجازات التي حققتها بالده على مستوى السياسة الخارجية 
التي اعتبرها . 5102-5102ة معرجا على فوزها بالعضوية غير الدائمة في مجلس األمن للفتر 

دولة  012بمثابة دليل على الثقة الكبيرة للمجتمع الدولي حيث تم تأييد ترشيح كازاخستان من قبل 
بالرغم من أن  كازاخستان لم تكن يوما عضوا في . دولة عضو في األمم المتحدة 091من أصل 
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مناطق الحساسة والمعقدة ضمن مجلس األمن لألمم المتحدة، ولكن لديها خبرة واسعة في معظم ال
 .األجندة الدولية 

 
وشدد على أن كازاخستان ملتزمة بدبلوماسية متعددة األطراف أكثر فعالية، واستطاعت إشراك البلدان 
 -األعضاء في استجابة عالمية موحدة لألمن الغذائي واألمن المائي وأمن الطاقة واألمن النووي 

 .لسياسة الخارجية طويلة األجل لكازاخستانوهي مسائل ذات أولوية في أجندة ا
 

وكازاخستان دولة ذات ماض تاريخي وثقافي عريق، لعب موقعها الجغرافي وحالتها السياسية دورا 
مهما في تنميتها لوقوعها في وسط أوراسيا، على تقاطع الحضارة العالمية القديمة وعلى مفترق طرق 

٪ من السكان من القومية الكزخية 62أكثر من . ن نسمةمليو  02يبلغ عدد سكانها . النقل الرئيسية
وبشكل عام هناك أكثر من . واألقلية تشمل الروس واألوزبك واألوكران والبيالروس والتتار وغيرهم

 .من األعراق في البالد 011
 

، لها حدود (مليون كيلومتر مربع 5.2أكثر من )وتعد تاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة 
. روسيا والصين وبلدان آسيا الوسطى قيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وُتَجاِور بحر قزوينمع 

 .وهي أكبر بلد مغلق على المحيطات في العالم
 

ولدى كازاخستان مخزون وفير من الموارد المعدنية والوقود اأُلْحُفوري، حيث تمتلك ثاني أكبر 
الزنك، وثالث أكبر احتياطيات المنغنيز، وخامس أكبر احتياطي من اليورانيوم والكروم والرصاص و 

 06احتياطي من النحاس، ومن الدول العشر األولى بالنسبة للفحم والحديد والذهب، وتحتل المرتبة 
 .عالميا من حيث إنتاج النفط
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 8102حسب تصنيف توظيف الخريجين للعام 
حسب تصنيف توظيف الم جامعة في الع( 011)ضمن قائمة أفضل " األردنية"

 8102الخريجين للعام 
 

جامعة في العالم من حيث توظيف الخريجين ( 211)حّلت الجامعة األردنية ضمن قائمة أفضل 
(QS Graduate Employability Rankings ) حسب تصنيف مؤسسة   5102للعام

QSالبريطانية السنوي. 
 

جامعة عربية؛ أربع جامعات من مصر، ( 01)وضمت القائمة، باإلضافة إلى الجامعة األردنية، 
وفي هذا . وثالث جامعات لكل من السعودية واإلمارات، وجامعتين من لبنان، وجامعة كويتية

 .مسبوقة فقط بأربع جامعات عربية( 211-110)الفئة " األردنية"التصنيف تبوأت 
 

وهي السمعة التوظيفية  واعتمد هذا التصنيف العالمي على خمسة مؤشرات تتعلق بتوظيف الخريجين
، والشراكات مع أرباب %(52)، وتميز الخريجين في مجاالت التأثير واإلنجاز واإلبداع %(11)

 %(.01)، وتواصل أرباب العمل مع الطلبة %(01)، ونسبة التوظيف %(52)العمل 
 

الستراتيجيات وبّين مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة أّنه لدى الجامعة الكثير من الخطط وا
تعمل حاليًا وبشكل مكثف على ملفات مالءمة " األردنية"فيما يخص ملف توظيف الخريجين، وأّن 

 . الخريجين للتوظيف وتزويدهم بما يلزم لوظائفهم المستقبلية
 

وبحسب تصريحات من مركز االعتماد وضمان الجودة فقد تم إنجاز الكثير في ملف نتاجات تعلم 
ة العتماد أهم المعارف والمهارات والسلوكيات لكل برنامج أكاديمي في الجامعة البرامج األكاديمي

عامًا لتطوير الخطط الدراسية التي سيراعى فيها مالءمة أساليب التعلم والتعليم  5102ليكون العام 
ليا وأساليب التقييم لمخرجات التعلم المعتمدة والتركيز على األنشطة التعلمية والمهارات العقلية الع

 . واالنتقال إلى التعلم المدمج الموظِّف للموارد التعليمية المفتوحة
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وبين المركز أّن هناك حاجة لمزيد من العمل في متابعة الخريجين والتواصل معهم ليساهموا في 
تطوير جامعتهم وأخذ التغذية الراجعة منهم، من خالل تفعيل المكتب الخاص بمتابعة الخريجين 

 .لزموتزويده بما ي
 

( 562)المركز " األردنية"احتلت  5102العالمي للجامعات للعام  QSيشار إلى أنه وحسب تصنيف 
 .عالميًا في مؤشر السمعة التوظيفية للخريجين
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 لالتحاد العربي للمكتبات 22تشارك في المؤتمر " جمعية المكتبات والمعلومات"
  

 

لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  35المكتبات والمعلومات األردنية في المؤتمر  شاركت جمعية

شبكات التواصل االجتماعي وتأثيراتها في "والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان 

 ".مؤسسات المعلومات في العالم العربي

 

بحي عليان في تصريح صحافي اليوم وقال رئيس جمعية المكتبات والمعلومات االردنية الدكتور ر

استخدام وسائل التواصل االجتماعي في مجال المكتبات ومراكز : الثالثاء إنه قدم ورقة بعنوان

المعلومات من قبل أعضاء جمعية المكتبات والمعلومات األردنية والمشكالت التي تواجههم من 

 .وجهة نظرهم

 

عيات المكتبات والمعلومات في الوطن العربي واضاف انه شارك في االجتماع األول لرؤساء جم

حيث تناول فيه التطور التاريخي لجمعية المكتبات والمعلومات األردنية وأنشطتها المختلفة في مال 

 .المؤتمرات والندوات والتأليف والنشر والدورات التدريبية

 

صص علم المكتبات و واقع استخدام طلبة تخ: وشارك الدكتور عبد الرازق يونس بورقة بحث بعنوان

المعلومات بالجامعة االردنية لمواقع التواصل االجتماعي وخدمات المعلومات المطلوبة لتلبية 

 .دراسة استطالعية: احتياجاتهم العلمية واالجتماعية

 

واشار الى انه قد شارك في المؤتمر ايضا الدكتور عمر جرادات الذي ترأس الجلسة العلمية الخامسة 

ب الشربجي الذي ترأس الجلسة العلمية الرابعة اضافة الى مشاركة عضوي الهيئة والدكتور نجي

 .االدارية عبد المجيد أبو جمعة منسق االتحاد في األردن ونزار حمادنه

 

خولة الزغلوان، ايمان العمري، هدى عباس، : يذكر انه قد شارك من الهيئة العامة للجمعية كل من

 .الرواجفةعبد الرحيم عبد السالم، فاطمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومحليةشؤون جامعية 
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 ولمبياد الرياضيات الثاني في جامعة الزرقاءأ
 

 

برعاية رئيس جامعة الزرقاء األستاذ الدكتور بسام الحلو، عقد في الجامعة اليوم اولمبياد الرياضيات 

 .الثاني على مستوى الجامعات األردنية الرسمية والخاصة، والتي نظمته كلية العلوم في الجامعة

لدكتور بسام الحلو، أن هذا اللقاء يسهم بتبادل المهارات والمعارف بين المشاركين من وقال ا

، على تقديم الحلول البديلة، وتطوير مهارات التفكير، الجامعات األردنية، وتكوين النظرة العلمية

فيز واكتشاف الطلبة المتميزين بتح، وتعزيز التواصل بين أقسام الرياضيات في الجامعات المشاركة

 .قدراتهم اإلبداعية وتوجيهها وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات العالمية

بدورة بين عميد كلية العلوم في جامعة الزرقاء الدكتور قاسم الحاج، إن الهدف من أقامه اولمبياد 

الرياضيات توفير منتدى ألبنائنا الطلبة لتبادل األفكار ونقل المعرفة واالطالع على ما هو جديد 

محاور المسابقة التي تضمنت التفاضل والتكامل، والتحليل الرياضي، والمنطق واإلحصاء  ضمن

 .الرياضي، والجبر والمعادالت التفاضلية، والهندسة واألحاجي، واأللغاز الرياضية

الزرقاء، عجلون الوطنية، آل البيت، الطفيلة : وشارك في المسابقة فرق ضمت كل من جامعات

طالل، األردنية، الزيتونة، فيالدلفيا، جرش، اربد، الهاشمية، البلقاء التطبيقية  التقنية، الحسين بن

 .عجلون، اليرموك، جدارا/

وجاءت نتائج المسابقة بفوز فريق الجامعة الهاشمية بالمركز األول، والجامعة األردنية بالمركز 

 .الثاني، واحتلت جامعة الزرقاء المركز الثالث

وجرت المسابقة ضمن الفرق المشاركة بنمط التصفيات على ثالث جوالت، حيث تعقد الجولة األولى 

بمشاركة جميع الجامعات ثم يتم اختيار أعلى ثمانية للمرحلة الثانية، ويتم اختيار أعلى ثالثة للمرحلة 

 .األخيرة

ئل الرياضية، واكتشاف وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز موهبة الرياضيات والقدرة على حل المسا

وتشجيع وتحفيز الطلبة الموهوبين، كما تساهم هذه المسابقة في تعزيز التعاون بين الجامعات من 

 .خالل لقاء طلبة أقسام الرياضيات في مختلف الجامعات وتنمية مهاراتهم 

الدكتور بسام  وفي نهاية المسابقة التي حضرها عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، قدم

 .الحلو الهدايا للفائزين بالمراكز األولى، والشهادات للمشاركين
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 تغيير رؤساء الجامعات بين مطرقة المعايير األمنية والمعايير األكاديمية
 

 

 

 الدكتور أنيس الخصاونة

 

تلحق أهمية خاصة يعتبر التغيير في قيادات الجامعات قضية حيوية ومهمة في معظم الدول التي 

وانطالقا من هذا الدور فإن . بدور المؤسسات العلمية الطليعي في إحداث التنمية والتطوير المجتمع

معايير اختيار رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس األمناء أو مجالس اإلدارة كما تسمى في بعض 

خرجات هذه العملية قيادات الدول تخضع لمعايير بالغة الشفافية والرقي والمهنية من أجل أن تكون م

ولعلى أبرز هذه المعايير في اختيار هذه القيادات . حقيقية لها أدوار ريادية وإستشرافية للمستقبل 

الجامعية هو التاريخ العلمي والمهني للشخص، ومساهماته األكاديمية، وصفاته الشخصية وخصوصا 

ات اإلبداعية، ومهارات التشبيك مع مؤسسات المتصلة بالرؤى الثاقبة، والتفكير اإلستراتيجي ،والقدر

هذه المتطلبات وغيرها إلشغال موقع رئيس جامعة أو رئيس . المجتمع ،إضافة إلى المهارات القيادية

مجلس أمناء ال تشتمل على أي بعد متعلق بالمنطلقات واألفكار السياسية للشخص ووالءه وانتماءاته 

األبعاد ترتبط بحقوق مدنية للمواطن ذات صلة بممارسات  الحزبية واأليديولوجية حيث أن مثل هذه

 .قانونية مشروعة تضمنها دساتير الدول ومنظوماتها التشريعية

يمر التعليم العالي في األردن بمرحلة حساسة خصوصا وأن قوانين جديدة للتعليم العالي والجامعات 

دارية وموضوعية للتغيير في مطروحة للنقاش في البرلمان،وكذلك بروز استحقاقات تشريعية وإ

رؤساء الجامعات ومجالس األمناء استنادا لنتائج تقييم هذه القيادات ،واستنادا لتصريحات متتالية من 

مسئولين التعليم العالي حول أهمية ما يشكله التقييم من إطار مرجعي يمكن على ضوءه أن تحدث 

. واجه مؤسسات التعليم العالي في المملكةتغييرات من شأنها اإلسهام في معالجة التحديات التي ت

والسؤال المطروح هنا هل المعايير األكاديمية والفنية المعلنة هي األساس في التجديد أو عدمه 

لرؤساء الجامعات األردنية؟ وهل فعال أن مجلس التعليم العالي هو السلطة المرجعية األولى في 

لهم ؟ وهل هناك معايير غير أكاديمية وغير فنية وغير اختيار أو تعيين رؤساء الجامعات أو التجديد 

قيادية وغير معلنة تؤثر في اختيار الرؤساء أو التجديد لهم في مواقعهم؟ ومن هي هذه الجهات 

 .األخرى إن وجدت التي تتدخل في التأثير على اختيار أو التجديد لرؤساء الجامعات في مواقعهم؟

وغيرها فإننا نعتقد بأن معظم العاملين في الجامعات األردنية  وفي معرض اإلجابة على هذه األسئلة

يدركون دور األجهزة األمنية في قرار اختيار الرؤساء أو الجديد لهم ،وأن هذا الدور مستتر وغير 

معلن ولكنه فعال ويكاد يكون أحيانا حاسما حسب درجة قدرة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي 

زة بأهمية وسالمة اختيار رؤساء الجامعات أو التجديد لهم، وحسب قوة وصالبة على إقناع هذه األجه

ال نعلم ما هي المتطلبات األمنية في .ومهارة هؤالء المسئولين في الدفاع عن قراراتهم واختياراتهم 

موضوع اختيار رئيس الجامعة؟ عمل رئيس عمل أكاديمي قيادي محض وهو ذا طابع فني يتعلق 

بحث العلمي وخدمة المجتمع ، ومن المحير أصال أن يكون للنشاط واالنتماءات السياسية بالتعليم وال

نتحدث عن هذا وقد علمنا من بعض .للشخص دورا بالغا في اختيار المرشح لشغل هكذا موقع 

المصادر بوجود توصية أمنية بعدم الولوج في التغيير الذي تم الترويج له أو اإليحاء به في أوساط 

 مقاالت
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يا ترى أال ينسف هذا التدخل إن حدث الجهود الكبيرة التي تقوم بها . الجامعات األردنية رؤساء 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟أال يعتبر هذا تدخال في صالحيات وواجبات مجلس التعليم 

تستند العالي الذي تناط به هذا الصالحية بموجب القانون؟ وهل المعايير واالعتبارات األمنية التي 

إليها توصيات بعض الجهات واألجهزة تسهم في خدمة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي؟ وهل 

للصالت الشخصية لبعض رؤساء الجامعات مع بعض العاملين في األجهزة األمنية دورا في تثبيتهم 

 .في مواقعهم أو تعيينهم أصال في هذه المواقع؟

ة األمنية المختلفة خصوصا في ظل القدرة الفائقة التي األردنيون بكافة شرائحهم يدعمون األجهز

ويقدر األردنيون التضحيات الجسام التي . أبدتها في المحافظة على استقرار المملكة في محيط ملتهب

ال نريد لهذه األجهزة أن تنخرط في .تبذلها هذه األجهزة ضمن إطار الواجبات األمنية المناطة بها 

مها وواجباتها بما يعرضها لعدم القدرة على اتخاذ القرارات الفعالة واألداء خارج سياقاتها وخارج مها

الجامعات ليست هي النطاق . المتميز الذي عهدناه عنها في مجالها وفضائها األمني المتخصص

والفضاء المهني لألجهزة األمنية، واختيار رؤساء الجامعات قضية أكاديمية علمية وينبغي أن تخضع 

 !!ية وأكاديمية صرفة إذا أردنا لهذه المؤسسات التقدم والتطور الحقيقي فهل من مدكرلمعايير مهن
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 صندوق دعم البحث العلمي قصة نجاح يجب ان تستمر
 

 

 

 محمد القضاة  . د 

 

بحثية الكثيرة في العيد العاشر لصندوق دعم البحث العلمي نستذكر البدايات واالنجازات والمشاريع ال

التي دعمها الصندوق وغدت حقيقة ناصعة في مجتمعنا االردني، ال اريد ان اتحدث عن ادارات 

الصندوق المتتابعة التي اسهمت جميعها في دفع الصندوق الى االمام، وال عن دعم وزراء التعليم 

ين؛ االستقاللية العالي الذين دعموا الصندوق بوتيرة مستمرة، وإنما الحديث عن نقطتين أساسيت

 .واالبتكار، وهما لب النجاح واالستمرار

 

والسؤال المنطقي ما الذي دفع لجنة هيكلة المؤسسات المستقلة إللغاء استقاللية الصندوق وإعادته 

مديرية داخل وزارة التعليم العالي في وقت يسجل فيه الصندوق النجاح تلو النجاح؟ ولعل المشاريع 

لصندوق من خالل لجانه العلمية المتعددة تؤكد مدى الحاجة لالبقاء على العلمية التي يدعمها ا

استقاللية الصندوق؛ خاصة أّن وزير التعليم العالي الحالي وراء إعادة تسمية الصندوق لكي يتواءم 

مع متطلبات الحياة العلمية ومتطلباتها العصرية، والتي تنطلق من االبداع واالبتكار وكل شيء جديد 

معرفة االنسانية والتميز الذي يرغب به الصندوق، وبالتالي ال يجوز مقارنة مؤسسة علمية يضيف لل

بحثية ناجحة تحقق شروط التنافسية الدولية بمؤسسة خدمية، ولذلك من المؤمل على مجلس الوزراء 

نك والمعنيين بتطوير البحث العلمي ان يبقى الصندوق متمتعا باالستقاللية، ووفقا الخر دراسة للب

الدولي حصل الصندوق على المرتبة الرابعة بحثيا على كافة الدول العربية، وهذا يؤكد ضرورة 

الحفاظ على استقاللية الصندوق لكي يستمر في اداء دوره على أكمل وجه؛ خاصة أنه لم يخضع ألي 

لكة مخالفات طيلة فترة عمله، والصندوق منذ انطالقته يهدف إلى تشجيع البحث العلمي في المم

ويدعمه ويرفع مستواه؛ خاصةً البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته وحل 

مشكالته، وتوحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، وتوجيه الباحثين نحو البحوث 

ات البحث العلمي العلمية األكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع األردني، وتقديم الدعم المالي لمشروع

التي تقدمها الجامعات األردنية والمؤسسات العامة والخاصة ذات العالقة، ومنح الباحثين المتميزين 

جوائز عما يقدمونه من بحوث مميزة، ودعم إصدار المجالت العلمية األردنية المتخصصة 

امعات األردنية والمؤسسات والُمحكمة، واالسهام في دعم المؤتمرات العلمية الُمحّكمة التي تعقدها الج

ذات العالقة داخل األردن، إضافة إلى تقديم المساعدة لحل المشكالت الفنية التي تواجهها المؤسسات 

والشركات األردنية لتطوير صناعتها ومنتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية 

المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية بالتعاون مع الجامعات األردنية، والتعاون مع الهيئات 

للتنسيق في مجال دعم البحوث العلمية والتطوير التقني، وتقديم الدعم بما يخدم توظيف العلوم 

والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها إلى حل المشكالت بما في ذلك مراكز 

طوير اإلبداع وتسويق نتائج البحوث العلمية، وتشجيع البحوث وحاضنات األعمال القادرة على ت

الشركات والمؤسسات الوطنية على المزيد من اإلنفاق على نشاطات البحث والتطوير، وغيرها من 

 .األهداف
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يسعى الصندوق الى تطوير البحث العلمي في مجاالت استراتيجية ذات تأثيرات كبيرة على التنمية 

األردن، وبناء البحث وتقويته لتمكين األردن من المنافسة على المدى  االقتصادية واالجتماعية في

البعيد السيما في مجاالت الطاقة والمياه والبيئة والتطبيقات التكنولوجية، وعند النظر في حجم 

المشاريع المقدمة للصندوق نجد سياسة الصندوق تنسجم مع دعوات الملك عبدهللا في دعم البحث 

ولذلك ينطلق . ن البحث العلمي عصب تنمية الدولة وتطورها في مجالت الحياة كلهاالعلمي وإيمانه با

الصندوق من رؤية أن األمم المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إليه إال من خالل دعم البحوث العلمية 

ومما يحسب للوزير انه قاتل الجل انجاز القانون الجديد حيث اعاد تسمية . واإلفادة من نتائجها

من ارباح الشركات الخاصة مما يوفر للصندوق عدة ماليين سنويا % 4وق واعاد نسبة ال الصند

 .تساعد الصندوق االستمرار في دعم مشاريعه العلمية

 

ان االستثمار بالبحث العلمي من شأنه أن ينعش قطاعات الدولة االردنية كلها، فضال عن دوره المهم 

د من نشر ثقافة البحث العلمي لترسيخ قيم علمية نوعية، في بناء مستقبل هذه األجيال، ولذلك ال ب

تنطلق من ثقافة وطنية عالية تراعي مصلحة الوطن وتعترف أّن التقدم والرقي اإلنساني ال يتحقق 

وحين أتوقف عند صندوق دعم البحث . دون بحث علمي حقيقي ينعكس في مفاصل المجتمع كله

ن بحثيّتين يستقبل فيهما مشروعات البحوث العلميّة المتنّوعة العلمي الذي يفتح أبوابه سنويًّا لدورتي

واإلنسانيّة، فإنني أشعر باالعتزاز النفتاح الصندوق على مختلف االنشطة البحثية والرغبة الحقيقية 

في دعم الباحثين والبحث العلمي، وللحّق فقد اطّلعت إدارة الصندوق وناقشُت مّرات ومّرات سياساتِ 

في الصندوق والفرص المتاحة أمام الباحثين، فوجدتها جاّدة وعمليّة وعلميّة؛ إذ تنظر  البحث العلميّ 

وهنا يجب . إلى الباحثين بموضوعيّة، تحدوها الرغبة الصادقة في خدمتهم على اختالف توّجهاتهم

علّي أن أسّجل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ولمديرة الصندوق وللقائمين على الصندوق 

لتقدير والعرفان على الجهود الكبيرة المبذولة لتخطي الصعوبات وتجاوز العثرات، سعيًا منهم إلى ا

تحقيق األمنيات وتنفيذ الخطط والوصول إلى مراحَل متقّدمة من التطبيق، والشاهد الّداّل على ذلك أّن 

سه أن يستمّر هناك عشرات المشروعات التي تجاوزت النور إلى الحياة، ومؤّمالً في الوقت نف

ُعد، وأن يحظى بدعم المخلصين من أبناء وطننا الحبيب،  الُصندوق في عطائه المتميّز على جميع الصُّ

 .لكي يبقى الصندوق المظلة العلمية التي ترعى الباحثين من ابناء الوطن كافة
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 بلدة بيت ايدس –سمية ياسر األسعد الشربيني 

 

 ابو السوس –المحارمة  عيسى مطلق سكر

 

 الصويفية –صابط متري المسنات 

 

 بلدة بليال –أحمد حسن مصالحة « منذر»أسامة 

 

 ضاحية األمير راشد –جميلة وكيم صوالحة 

 

 الرابية –وليد فائق سعيد الدقائق 

 

 جمعية االزهار التعاونية –سوريا سليمان جريس النصر هللا 

 

 رجانع –عبدالمجيد رجب أحمد الشعراوي 

 

 جمعية أهالي جبع –شادي محمدصالح محمدعلي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات
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  وصفت جاللة الملكة رانيا العبد هللا منسوجات وأعمال ألردنيات والجئات سوريات في

معرض نظمته مؤسسة نهر األردن بشراكة مع ايكيا أمس بالجميلة وكتبت في تعليق على 

منسوجات )نستجرام خالل زيارتها للمعرض امس صورة نشرتها جاللتها على حسابها اإل

حرفية جميلة رأيتها اليوم  حاكتها مجموعة من السيدات األردنيات والجئات سوريات ضمن 

 (.شراكة عقدتها مؤسسة نهر األردن مع ايكيا بهدف توفير فرص عمل مستدامة للسيدات

 

 

 عه بوزيرة الدولة لشؤون نشر سمو ولي العهد األمير الحسين بن عبد هللا امس صورة تجم

الشباب اإلماراتية أمس عبر حساباته على وسائل التواصل االجتماعي وكتب تعليقا باللغتين 

مع وزيرة الدولة لشؤون الشباب اإلماراتية شما المزروعي اليوم في )العربية واإلنجليزية 

باب وتنمية نطمح الى تبادل الخبرات مع دولة اإلمارات لتحفيز الش. مؤسسة ولي العهد

 (.قدراتهم

 

 

  شكر وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرّزاز كل من أبدى رأيه بقضية العنف وآليات

كل الشكر للردود الغنية والمتشعبة  التي »عالجه وكتب في تغريدة على حسابه تويتر أمس 

نأخذ به ما لم . ساهمت بتشخيص ظاهرة العنف واقتراح الحلول، وسوف نأخذ بالكثير منها

إذ إن  موضوع الضرب والعنف ليس وجهة . وال نرضى به هو مقولة أن الضرب مبرر

وديننا الحنيف واألديان السماوية كافة دعت إلى  احترام كرامة . نظر، فهو مخالف للقانون

 .«اإلنسان

  أن لجنة فنية مختصة شارفت على االنتهاء من تقرير يوضح « الدستور»علمت صنارة

لغامضة لحادث  انحراف مسار طائرة مملوكة لشركة طيران محلية اثناء المالبسات ا

 .هبوطها في مطار العقبة 

 

 

  دينار بدل  455مدير االحوال المدنية والجوازات فواز الشهوان رفض استالم شيك  بمبلغ

 .مياومات، واوعز الشهوان بإعادته الى خزينة الدولة

 

 ردني حافل باألخطاء اللغوية الفظيعةالشريط اإلخباري على شاشة التلفزيون األ. 

 

 

  وافق مجلس التعليم العالي على تنسيب مجلس امناء جامعة مؤتة والقاضي بتعديل نظام

عالوة »الرواتب والعالوات في الجامعة ومن ذلك منح الموظفين االداريين عالوة بمسمى 

 .الداريينبالمئة من الرواتب االساسية لموظفي الجامعة ا 55مقدارها « جامعة

 زوايا الصحف 

 6/43/3541                                                األربعاء                                                           صنارة الدستور
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  بثت مديرية األمن العام يوم أمس فيديو توعويا تحذر فيه المواطنين من إساءة استخدام مواقع

التواصل االجتماعي، واحتمال التورط في مخالفات قانونية أو التعرض لعمليات نصب 

 .الفيديو بث عبر المواقع اإللكترونية الصحفية ومواقع التواصل االجتماعي. واحتيال

 

 لترميم بيوت األسر " 3فزعة أهل "لق نقابة المهندسين األردنيين األحد المقبل حملة تط

وتعقد النقابة لهذه الغاية مؤتمرا صحفيا في مقر النقابة بمجمع النقابات . العفيفة في األردن

 .بالشميساني عند الثانية من بعد ظهر األحد

 

 ز الشهوان أمس بإشادة الفتة عبر حظي مدير عام دائرة األحوال المدنية والجوازات فوا

دينارا، بدل  435مواقع التواصل االجتماعي، بعد تسرب خبر رفض استالمه لمبلغ 

الشهوان كان أوعز لمسؤولي الدائرة بإعادة قيمة الشيك إلى . كانت مخصصة له" مياومات"

 .خزينة الدائرة

 

 "بية الكبرى مصدًرامذكرات رجال الثورة العر: األردن في الحرب العالمية األولى .."

عنوان محاضرة ينظمها منتدى الفِْكِر العربـّي مساء اليوم وتتحدث فيها الّدكتورة هند أبو 

 .الشعـــر الكاتبة والباحثة األكاديمية في التاريخ الحديث؛ وعضو المنتدى

 6/43/3541                                                األربعاء                                                           زواريب الغد

 

 

 


