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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

مجلس أمناء الجامعھ األردنیة یرفض اقتراح استمرار خدمة عضو ھیئة 
  )٧٥(التدریس حتى سن 

٣  

مؤتمرون یوصون بإنشاء مختبرات ومشاغل لتعلیم الریاضیات في 
  المدارس

٤  

"ZINC تقیم فعالیة " الجامعة األردنیةStartup Weekend 
  للطالب والخریجین

٦ 

   شؤون جامعیة

إلغاء قرار إشراك الھیئتین اإلداریة واألكادیمیـة والطلبـة فـي تقیـیــم 
  رؤســاء الجـامعــات

٩ 

 ١١  الفجوة تتسع بین مخرجات التعلیم واالحتیاجات

تعدیالت اسس القبول شملت معدل القبول في : ٢٤عوض لـ االردن
  الشریعة والتوجیھي القدیم

١٢ 

 ١٣  %٨٠ل الجامعي ورفع الحد األدنى للشریعة إلى إقرار أسس القبو

 ١٥  »الدولي«و» الموازي«مؤتة تعلن عن توافر شواغرھا في 

 ١٦  الغاء جمیع القرارات المتعلقة بترخیص الفصلین الصیفیین

 ١٧  معھد اإلعالم یعقد برنامجاً تدریبیاً حول اإلعالم والدیمقراطیة المحلیة

 ١٩  مكرمة المخیمات تشكیل لجان الستقبال طلبات

 ٢٠  كتاب جدید لـمعھد اإلعالم" الثورة العربیة الكبرى في عیون العالم"

 ٢١  البلقاء التطبیقیة تكرم اساتذتھا الباحثین ألول مرة منذ انشائھا

 ٢٢  بمھرجان الفحیص» الصراع في سوریا وعلیھا«ندوة 

   مقاالت

 ٢٥  صالح عبدالكریم عربیات/!معقول وال جامعة؟

 ٢٧  ابراھیم عبدالمجید القیسي/..ھذه الجامعة رائدة التغییر والتطویر

 ٢٩  رحیل محمد غرایبة. د/اعتصام أعضاء ھیئة التدریس

د .أ/ھل من مستفید؟.. اختبار رؤساء الجامعات وخبرة حضاریة سویدیة 
  سامي الخزندار

٣٠ 

تاذ األس/األبعاد األخالقیة في قرارات رؤساء الجامعات تحت التقییم
  الدكتور أنیس الخصاونة

٣٢ 

بین حكم القانون ونظرة .. السرقة األدبیة في األبحاث العلمیة 
  ایھاب عمرو. د/المجتمع

٣٤ 

 ٣٦  وفیات

  ٣٨-٣٧  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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٧٥(مجلس أمناء الجامعھ األردنیة یرفض اقتراح استمرار خدمة عضو ھیئة التدریس حتى سن  ) 

لجامعة األردنیة االقتراح المقدم من مجلس التعلیم العالي بخصوص استمرار رفض مجلس أمناء ا

وحتى وصولھ لسن ال ) ٧٠(خدمة عضو ھیئة التدریس في نفس رتبتھ األكادیمیة بعد بلوغھ سن ال 

)٧٥.(  

  . وقد تم ابالغ مجلس التعلیم العالي بعدم الموافقھ

اذ عدة قرارات جدیده كان من بینھا وضع أسس ویذكر ان اقتراح مجلس التعلیم العالي جاء ضمن اتخ

وھذه األسس رفعت ،  ٢٠١٨_ ٢٠١٧قبول الطلبة الجدد في الجامعات األردنیة للعام الجامعي 

  .معدالت االلتحاق في الجامعات االردنیة خاصة في تخصصات الشریعھ 

 أخبار الجامعة

 الكون نیوز
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 مؤتمرون یوصون بإنشاء مختبرات ومشاغل لتعلیم الریاضیات في المدارس

المشاركون في أعمال المؤتمر العربي السادس ألبحاث الموھبة والتفوق بإنشاء مختبرات أوصى 

 .ومشاغل لتعلیم الریاضیات في جمیع مدارس المملكة كونھا مفتاحا مھما لتعلیم التفكیر وتنمیتھ

 

واكدوا ضرورة االھتمام بمعاییر الجودة في جمیع مراحل التعلیم العام والجامعي، مؤكدین أیضا 

  .ھمیة تطویر المنھاج الدراسي كأداة فاعلة في رقي التعلیم وتقدمھأ

 

وشھد المؤتمر الذي نظمتھ المؤسسة الدولیة للشباب والبیئة والتنمیة بالتعاون مع الجامعة األردنیة 

إعالن وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز توجھ الوزارة إلى إنشاء حاضنة للبحوث التطبیقیة 

ارة لتشجیع المعلمین والباحثین على إعداد مشاریع البحوث والدراسات العلمیة التي تؤدي في الوز

 .إلى النھوض بقطاع التربیة والتعلیم

 

وثمن المشاركون في المؤتمر ھذه المبادرة للوزارة التي تجسد اھتمامھا بمواكبة العالم المتقدم في 

الخبرات بین الدول العربیة لالستفادة من تجاربھا التعلیم والبحث، مؤكدین أھمیة تبادل المعلومات و

  .في ھذا المجال

ونوھوا بأھمیة تدریب وتأھیل المعلمین لما لھم من دور مؤثر وكبیر في تحدیث طرائق ووسائل 

 .التعلم، فضال عن ضرورة التركیز على الطفولة المبكرة وعملیات اكتشاف الموھوبین ودعمھم

 

إن «م للمؤسسة الدولیة للشباب والبیئة والتنمیة الدكتور عدنان الطوباسي وفي السیاق قال الرئیس العا

 8:الرأي ص
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، الفتا إلى أنھ سیتم تزوید وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي »المؤتمر نجح في تحقیق أھدافھ

 .«بنتائج المؤتمر وتوصیاتھ

 

األكبر منھا لتجارب ورقة عمل خصص الجزء ) ١٧(واشار ان المؤتمرین ناقشوا على مدار یومین 

عربیة في میادین دعم التفوق واالبتكار واإلبداع، وأن بعض الدول العربیة تواجھ تحدیات وصعوبات 

 .في تطور مجاالت التعلیم فیھا

 

وشدد الطوباسي على أھمیة إیجاد شبكة ومنظومة للتعاون التعلیمي والتقني بین األقطار العربیة، 

 .ة واستخداماتھا في البحث والتعلیم واإلبداع واالبتكارواالھتمام بالثورة التكنولوجی

 

وفي اختتام أعمال المؤتمر وزع رئیس اللجنة الملكیة للتعلیم رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر 

 .الدكتور مروان كمال الشھادات على المشاركین والجھات الداعمة للمؤتمر

 

ن وتربویون من العراق، السعودیة، یذكر ان المشاركین في أعمال المؤتمر خبراء ومختصو

 .الجزائر، البحرین، قطر، فلسطین، ألمانیا، واألردن
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"ZINC تقیم فعالیة " الجامعة األردنیةStartup Weekend للطالب والخریجین 

التي تقام  Startup Weekendفرع الجامعة األردنیة، فعالیة  ZINCأقامت منصة زین لإلبداع  

ً بمبنى كلیة األعمال في الجامعة، حیث اشتملت للمرة األولى في فرع  ِح مؤخرا ُت المنصة الذي افت

فة، اجتمع خاللھا رواد أعمال ومطوروا ویب ومصممون وخبراء   ٥٤الفعالیة على ّ ساعة مكث

صت ھذه الفعالیة لطالب  تسویق، والمھتمون بمجال ریادة األعمال وتأسیس الشركات الناشئة، وُخصِّ

ً لیتشاركوا األفكار، وشّكل المشاركون وخریجي الجامعة األ ً  ١٥ردنیة الذین اجتمعوا معا فریقا

 .تنافسوا فیما بینھم

 

وتھدف ھذه الفعالیة إلى تسلیط الضوء على ریادة األعمال وأھمیتھا للشباب لیصنعوا الفرص بأنفسھم 

القطاعات المھمة  ولیرسموا مستقبلھم ویطلقوا العنان إلبداعاتھم، حیث بات قطاع ریادة األعمال من

والمتسارعة النمو، ویعمل على تمكین الشباب من المشاركة بشكل فاعل في مواجھة التحدیات وبناء 

مستقبل األردن، كما أنھا لیست المرة األولى التي تقیم فیھا منصة زین لإلبداع ھذه الفعالیة، حیث 

مقرھا الرئیسي الكائن في  في Startup Weekendاحتضنت المنصة العدید من النسخ السابقة لـ 

 .مجمع الملك الحسین لألعمال

 

وأكد مدیر مركز االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة، الدكتور أشرف بني محمد أھمیة مثل ھذه 

الورش التي تجسد التشاركیة بین القطاعین العام والخاص بھدف إیجاد شراكات متجددة لتعمیم األثر 

بداع واالبتكار بین أوساط الشباب الباحثین عن فرص لتحسین واقعھم اإلیجابي ونشر ثقافة اإل

 .االقتصادي واالجتماعي 

 ١٩:الدستور ص



  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 
7 

 

وبین أن الھدف من الورشة ھو تسلیط الضوء على ریادة األعمال وأھمیتھا للشباب وإعطائھم 

الفرصة لصناعة أنفسھم وتقریر مصیرھم الخاص بھم في ظل التطورات التي یشھدھا العالم في 

ً إلى أن ریادة األعمال ھي األمل األكبر لشبابناجمیع ا  .لمجاالت، مشیرا

 

وتطبیقھا  ZINCان منصة زین لإلبداع : "من جانبھ قال الرئیس التنفیذي لشركة زین أحمد الھناندة

في الجامعات األردنیة، یأتي من باب حرص الشركة على تسخیر التكنولوجیا وخدمات االتصاالت 

مصلحة الطالب، وتسھیل الوصول إلى المعلومات التي یحتاجھا في دراساتھ  المتطّورة بما یصب في

وأبحاثھ، وتأمین احتیاجاتھ الالزمة لتطویر أفكاره اإلبداعیة، لیتم تطبیقھا على أرض الواقع واإلفادة 

ً یدّر لھ الدخل  ً بعد التخرج، لتصبح مشروعا  .منھا مستقبال

 

فرع الجامعة األردنیة، ستقوم بتنظیم  ZINCلإلبداع  وأضاف بأن شركة زین ومن خالل منصة زین

وإقامة المحاضرات العلمیة والتعلیمیة وورشات العمل والفعالیات التي تفید طلبة الجامعة، باإلضافة 

 .إلى ربطھا مع منصة زین الرئیسیة الكائنة في مجمع الملك حسین لألعمال

 

ردن من خالل التواصل بین ریادیي األعمال وأكد أن الورشة تعد ظاھرة للمشھد الریادي في األ

وأصحاب الشركات الناشئة في مكان واحد األمر الذي یسھم في عملیة التشبیك بین الریادیین 

والمستثمرین ونشر ثقافة الریادة واإلبداع بین فئة الشباب إضافة إلى دعم المشاریع وتسھیل دخولھا 

 " .إلى سوق العمل بفاعلیة وكفاءة
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رق المشاركة أفكارھا في الیوم األخیر من الفعالیة، أمام لجنة التحكیم التي ضّمت نخبة وعرضت الف

من أصحاب االختصاص والخبرة في األعمال الریادیة وھم رشا بركات؛ المدیر التنفیذي لدائرة 

 الموارد البشریة وقسم ریادة األعمال في شركة زین، نضال البیطار؛ الرئیس التنفیذي لشركة انتاج،

رند المحتسب من شركة اكسبیدیا، ورئیس مركز االبتكار والریادة في الجامعة االردنیة الدكتور 

اشرف بني محمد، وذلك وفق أسس ومعاییر خاصة باألعمال الریادیة حیث تم توزیع الجوائز لألفكار 

 .التي تم اختیارھا كأفضل مشاریع

 

الجامعة األردنیة في شھر حزیران  في) ZINC(وكانت شركة زین افتتحت منصة زین لإلبداع 

في الجامعات، ولیتاح من ) ZINC(الماضي؛ لتكون بذلك أول منصة من منصات زین لإلبداع 

خاللھا بث روح الریادة بین طالب الجامعة االردنیة ودمجھم مع الوسط الریادي بھدف إتاحة 

رة على التطّور والتحّول إلى الفرصة أمام الطلبة لالبتكار واإلبداع للخروج بمشاریع ریادیة قاد

  .مشاریع إنتاجیة تخلق فرص عمل للشباب األردني
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  إلغاء قرار إشراك الھیئتین اإلداریة واألكادیمیـة والطلبـة فـي تقیـیــم رؤســاء الجـامعــات
  

لبة في تقییم ألغى مجلس التعلیم العالي قراره السابق حول اشراك الھیئتین اإلداریة واألكادیمیة والط
رؤساء الجامعات ، بعد ان أظھرت النسب ضعف مشاركة وتباینا واضحا في المشاركات واظھرت 

  .النتائج انھا غیر ممثلة لمجتمع الجامعات
واكد المجلس االبقاء على عملیة تقییم رؤساء الجامعات حیث ستنھي لجنة الخبراء عملھا وتقدم 

  .يتقریرھا للمجلس قبل نھایة الشھر الحال
عادل .وناقش المجلس في جلستھ التي عقدھا امس برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

الطویسي نتائج التحلیل العام لعملیة التغذیة الراجعة ألعضاء الھیئتین األكادیمیة واالداریة حول أداء 
ً كب ً وتباینا ً في المشاركة واضحا ً بالنسب المشاركة رؤساء الجامعات الرسمیة والتي اظھرت ضعفا یرا

ً وعلیھ فقد قرر المجلس  ِلة لمجتمع الجامعات احصائیا في الجامعات، حیث جاءت النتائج غیر ُمَمث
  .الغاء احتساب ھذه النتائج في عملیة تقییم رؤساء الجامعات الرسمیة، ھذا العام

ص الفصلین وحسم المجلس  موضوع الفصلین الصیفیین والغى جمیع قراراتھ التي تتعلق بترخی
الصیفیین وتوجیھ الجامعات ممثلة بمجالسھا المختلفة الى استحداث فصل صیفي واحد على التقویم 
ً من ثمانیة اسابیع وال یتجاوز العبء الدراسي فیھ للطالب عن  الجامعي تكون مدتھ عشرة أسابیع بدال

  .ساعة بحده االقصى) ١٢(
الجامعة األردنیة المتضمن قرار مجلس األمناء  الى ذلك اطلع المجلس على كتاب رئیس مجلس أمناء

عدم الموافقة على المقترح المقدم من مجلس التعلیم العالي المتعلق بأن تستمر خدمة عضو ھیئة «
ً ) ٧٥(التدریس في نفس رتبتھ األكادیمیة بعد بلوغھ السن السبعین وحتى سن  ، واخذ المجلس »عاما

ً بذلك   .علما
ات التي سیتم بناًء علیھا المفاضلة بین الطلبات المقدمة إلنشاء الكلیات كما أقرَّ المجلس االولوی

الجامعیة او المتوسطة التقنیة والصحیة المستكملة لشروط االعالن الصادر عن المجلس وذلك بعد 
المكلفة بالنظر في ) اللجنة االكادیمیة والقانونیة(مناقشة التقریر المقدم من اللجنة المشتركة للمجلس

  .بات المقدمةالطل
ویشار الى ان االولویات تضمنت  إعطاء األولویة في الترخیص لطلبات إنشاء كلیات تقنیة متوسطة 

 ً   .او كلیة جامعیة تمنح الدبلوم والبكالوریوس التقني معا
كما اقر المجلس إعطاء األولویة في الترخیص للطلبات التي تتضمن إنشاء كلیات متوسطة 

ة سوق العمل وإعطاء األولویة في الترخیص لطلبات إنشاء كلیات تقنیة بتخصصات حدیثة تلبي حاج
في المحافظات خارج العاصمة عمان والتي ال یوجد فیھا جامعات او كلیات خاصة ، على أن یكون 

ً لجمیع الشروط المعلن عنھا قبل أن یتم تطبیق بنود المفاضلة أعاله   .الطلب مستكمال
قاء على أسس القبول للطلبة في الجامعات األردنیة الرسمیة، للعام وقرر المجلس الموافقة على اإلب

، ٢٠١٧/٢٠١٨وأسس القبول للطلبة في الجامعات األردنیة الخاصة  ٢٠١٧/٢٠١٨الجامعي 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  5-1:الدستور ص
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قانون التعلیم العالي والبحث  ٢٠٠٩لسنة ) ٢٣(من قانون رقم )  ٥/أ/٦( الصادرتین باالستناد، للمادة 
ن االسس تضمنت رفع الحد األدنى لمعدالت االلتحاق لتخصصات الشریعة العلمي وتعدیالتھ، حیث  ا

كما قرر المجلس تعیین األستاذ الدكتور بسام الحلو ). ٨٠(الى ) ٦٥(في الجامعات األردنیة من 
ً من تاریخھ ً لجامعة الزرقاء الخاصة لمدة أربعة سنوات اعتبارا   .رئیسا
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  یاجاتالفجوة تتسع بین مخرجات التعلیم واالحت

  
 ً في جانب تأمین وظائف لھم، في ظل » حالة من القلق«تشكل أعداد خریجي تخصص الطب سنویا

إرتفاع البطالة بین صفوفھم بسبب عدم المواءمة بین مخرجات التعلیم العالي واحتیاجات سوق 
  .العمل، إال أن مجلس التعلیم العالي بصدد الترخیص إلنشاء كلیة طب بشري خاصة

  
ً، ھل یحتاج األردن إلى مزید من كلیات السؤال األ برز الذي تتداولھ األوساط الطبیة والنقابیة حالیا

ُّخرج الجامعات االردنیة سنویا قرابة  طبیب وطبیبة، ركن عدد كبیر منھم  ١٣٠٠الطب؟ في وقت ت
  .إلى صفوف العاطلین عن العمل

  
لى التخصص التي تقبل في األردن یجد ھؤالء األطباء، ممن ال یتقدمون لبرامج اإلقامة للحصول ع

طبیب وطبیبة في المستشفیات المؤھلھ، أنفسھم إما في صفوف البطالة أو العمل  ٨٠٠سنویا فقط 
اآلف  ٤وبحسب أرقام رسمیة فإن ھناك أكثر من . كأطباء عامین في ظروف صعبھ ورواتب متدنیة

  .م إلى أرض الوطنطالب أردني یدرسون الطب وطب األسنان في الخارج ینتظرون عودتھ
  

وفي الوقت الذي كان یدعو فیھ نقابیون ومختصون لتقلیص أعداد دارسي الطب البشري وربطھا 
بسوق العمل، وتوجیھ الطلبة إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل، یعمل مجلس التعلیم العالي 

  .والبحث العلمي على تمھید الطریق أمام افتتاح جامعات طبیة
  

أن یكون فیھا مستشفى «التعلیم العالي أحد إشتراطاتھ إلنشاء جامعة طبیة خاصة  واستبدل مجلس
ال یبعد المستشفى عن حرم الجامعة بما یزید «، لیصبح في التعلیمات الجدیدة »جامعي داخل حرمھا

  .، وھو ما یعتبر تسھیال إلنشاء وتاسیس جامعة طبیة خاصة»كم ٢٥عن 
إلنشاء جامعات طبیة في المملكة، واإلعالن عن فتح الباب  وبرر المجلس أن وضع تعلیمات جدیدة

ً لتلك التعلیمات، تقتضیھ المصلحة الوطنیة، حیث اوضح في وقت  للقطاع الخاص للتقدم بطلبات وفقا
سابق أن التعلیمات تضمنت جمیع األسس العامة المعمول بھا إلنشاء الجامعات الخاصة، إضافة إلى 

على أن التقل نسبة الطلبة الوافدین في أي جامعة طبیة خاصة عن ، أسس تخص الجامعات الطبیة
  .من مجموع الطلبة%) ٦٠(
  

أبرزھا أنھا تتماشى مع خطة » السماح بإنشاء جامعات طبیة«وساق المجلس مبررات لھذه الخطوة 
 ٢٠١٦/زیادة استقطاب الطلبة العرب واألجانب التي أقرھا مجلس الوزراء في شھر تشرین الثاني

  .٢٠٢٠-٢٠١٧عوام لأل
ً من  وبین أن من شأن إنشاء جامعة طبیة في المملكة فتح المجال للطلبة األردنیین التسجیل فیھا بدال
الدراسة في الخارج مما سیؤدي الي انعكاسات اقتصادیة إیجابیة على المملكة، من خالل اإلحتفاظ 

ً بالعملة الصعبة، اذ یبلغ عدد الطلبة األردنیین الذین یدرسون ا لطب وطب األسنان في الخارج حالیا
  .طالب وطالبة، وینقفون أمواال طائلة في الخارج) ٤٠٠٠(حوالي

  
وأبدت نقابة أطباء االسنان تحفظھا على توجھ الحكومة السماح بإنشاء كلیات طب أسنان خاصة في 

ن القرار غیر أ» الرأي«األردن، معتبرة على لسان نقیبھا الدكتور ابراھیم الطراونة في تصریحات لـ
ً أن القرار تم إتخاذه دون التشاور أو الرجوع لنقابة أطباء األسنان وھي الجھة  مدروس، مؤكدا

ً عن تنظیم المھنة   .المسؤولة قانونا

  4:الرأي ص
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  تعدیالت اسس القبول شملت معدل القبول في الشریعة والتوجیھي القدیم: ٢٤عوض لـ االردن
  
  

الدكتورة خولة عوض، أن مجلس التعلیم العالي قرر  أكدت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموّحد،
الموافقة على أسس القبول للطلبة في الجامعات األردنیة والتي تضمنت عدة تعدیالت راعت فیھا 

  .مصلحة الطلبة
  

إلى % ٦٥(إن التعدیالت شملت رفع معدل القبول في كلیة الشریعة من  ٢٤وقالت عوض لـ االردن
  .أسس القبول لطلبة التخصصات المھنیة في المرحلة الثانویة ، باالضافة إلى تعدیل%)٨٠

  
و " التجاري"وأوضحت عوض إن التعلیمات الجدیدة أجازت لطلبة التخصصات المھنیة و 

ممن حصلوا على شھادة الثانویة العامة سابقا االلتحاق بالجامعات دون اشتراط أخذ مواد " الزراعي"
المواد مقررة فیھا، وذلك بشرط احضار وثیقة من وزارة التربیة  اضافیة في السنوات التي لم تكن تلك

والتعلیم تفید بعدم وجود مواد اضافیة في السنة التي تقّدم بھا الطالب المتحان الثانویة العامة، وھذا 
  .١٩٩٥ینطبق غالبا على الطلبة قبل عام 

  
مجلس قرر أنھ وفي حال وفیما یتعلق بالطلبة الحاصلین على شھادات أجنبیة، قالت عوض ان ال

  ".یتّم اجراء امتحان تفاضلي فیما بینھم بأربعة مواد"تساوي العالمات بین الطلبة المتقدمین 
  

واضافت ان طلبات القبول الموحد ستكون متاحة خالل العام الحالي بواسطة الدفع االلكتروني وتعبئة 
وسیتم تامین المبالغ من خالل البنوك " فواتیركم-اي"الطلبات من خالل البطاقات المعتمدة في نظام 

  .ومحالت الصرافة والبرید
  

تھ الجدیدة  ّ لالطالع على المعدالت ) ھنا(ودعت عوض الطلبة إلى زیارة موقع القبول الموحد بحل
سنوات اضافة الى التخصصات الراكدة والتخصصات المطلوبة ومعدالت القبول  ٥التنافسیة في اخر 
  .في كّل تخصص

  
ان الوزارة قامت باعادة ثالث تخصصات بعد ان استبعدتھا في السابق وھي االمامة  ولفتت الى

  .والخطابة في الجامعة االردنیة وتخصص مال واعمال في جامعة ال البیت
  

تخصصات وتم ادخال جامعة العلوم االسالمیة الى  ٥٠٧وقالت ان مجموع التخصصات المعتمدة بلغ 
  .تخصصا جدیدا ١٨تماد القبول الموحد ھذا العام وتم اع

  ٢٤االردن 
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  %٨٠إقرار أسس القبول الجامعي ورفع الحد األدنى للشریعة إلى 

  تحدید أولویات المفاضلة إلنشاء كلیات تقنیة متوسطة أو جامعیة
  
  

أقر مجلس التعلیم العالي في جلستھ التي عقدھا أمس برئاسة الدكتور عادل الطویسي - حاتم العبادي
  .٢٠١٨-٢٠١٧لرسمیة والخاصة للعام اسس القبول في الجامعات ا

  
  %).٨٠(الى %) ٦٥(وبحسب األسس، رفع الحد األدنى لمعدالت االلتحاق لتخصصات الشریعة من 

  
وألغى المجلس احتساب تقییم اعضاء الھیئتین اإلداریة والتدریسیة ألعضاء ھیئة التدریس لرؤساء 

ً الجامعات لھذا العام، بعد مناقشة نتائج التحلیل العام  ً كبیرا ً في المشاركة وتباینا للنتائج، إذ تبین ضعفا
  .بنسب المشاركة في الجامعات

  
ِلة لمجتمع الجامعات  ووفقا لبیان صادر عن أمانة سر المجلس، فإن نتائج التقییم جاءت غیر ُمَمث

 ً   .احصائیا
  

نة الخبراء التي وأكد على عملیة تقییم رؤساء الجامعات في باقي المحاور والتي تعمل علیھا حالیا لج
والغى المجلس قراراتھ التي تتعلق بترخیص الفصلین الصیفیین . یترأسھا الدكتور أمین محمود

وتوجیھ الجامعات ممثلة بمجالسھا المختلفة الى استحداث فصل صیفي واحد على التقویم الجامعي 
ً من ثمانیة اسابیع وال یتجاوز العبء الدراسي  ) ١٢(فیھ للطالب عن تكون مدتھ عشرة أسابیع بدال

  .ساعة بحده االقصى
  

على صعید آخر، أقر المجلس االولویات التي سیتم بناًء علیھا المفاضلة بین الطلبات المقدمة إلنشاء 
الكلیات الجامعیة او المتوسطة التقنیة والصحیة المستكملة للشروط، وذلك في ضوء تقریر اللجنة 

  .المكلفة بالنظر في الطلبات المقدمة) قانونیةاللجنة االكادیمیة وال(المشتركة للمجلس
  

وبحسب البیان، فإن االولویات تضمنت إعطاء األولویة في الترخیص لطلبات إنشاء كلیات تقنیة 
ً واألولویة في الترخیص للطلبات التي  متوسطة او كلیة جامعیة تمنح الدبلوم والبكالوریوس التقني معا

إعطاء األولویة : إلى جانب. حدیثة تلبي حاجة سوق العمل تتضمن إنشاء كلیات متوسطة بتخصصات
في الترخیص لطلبات إنشاء كلیات تقنیة في المحافظات خارج العاصمة عمان والتي ال یوجد فیھا 

  .جامعات او كلیات خاصة
  

ً لجمیع الشروط المعلن عنھا قبل أن یتم «وأكد أنھ  في جمیع األحوال یجب أن یكون الطلب مستكمال
  .»بنود المفاضلة تطبیق

  
الى ذلك اطلع المجلس على مخاطبة رئیس مجلس أمناء الجامعة األردنیة المتضمن قرار مجلس 

عدم الموافقة على المقترح المقدم من مجلس التعلیم العالي المتعلق بأن تستمر خدمة عضو «األمناء 
ً ) ٧٥(سن ھیئة التدریس في نفس رتبتھ األكادیمیة بعد بلوغھ السن السبعین وحتى  ، واخذ »عاما

ً بذلك   .المجلس علما
  

  ٤:االنباط ص/٥- ١:ر صالدیا/١:الجوردان تایمز ص/٤-١:الرأي ص
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 ً ً لجامعة الزرقاء الخاصة لمدة أربع سنوات اعتبارا كما قرر المجلس تعیین الدكتور بسام الحلو رئیسا
.من تاریخھ
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  »الدولي«و» الموازي«مؤتة تعلن عن توافر شواغرھا في 
  

ازي والدولي وبطریقة تتمیز بسھولة أعلنت جامعة مؤتة استقبالھا لطلبات االلتحاق في برنامجي المو
اإلجراءات المتعلقة بالتسجیل مع مراعاة األنظمة الخاصة بكل برنامج منھا وفقا لرئیس الجامعة 

  .الدكتور ظافر الصرایرة
  

ولفت الصرایرة في حدیث صحفي إلى سعي جامعة مؤتة لالرتقاء بمسیرتھا األكادیمیة والمعرفیة 
ت والمتطلبات للوصول بمؤتة الجامعة وخریجیھا إلى المستوى العلمي والتنمویة ومواكبة المستجدا

  .والحضاري المرموق
  

وحول البرامج المستحدثة اوضح الصرایرة أن البرنامج الموازي في تخصصات الطب والجراحة 
، ٢٠١٧والتمریض والھندسة المدنیة سیكون للطلبة الحاصلین على شھادة الثانویة العام الحالي 

  .ج الدولي والمخصص للطلبة غیر األردنیین مفتوح لجمیع السنوات والتخصصاتوالبرنام
  

بدورھا أشارت مدیرة وحدة القبول والتسجیل منتھى الطراونة إلى أن بدء القبول للموازي والبرنامج 
  .٣١/٨/٢٠١٧الدولي سیكون ابتداء من االثنین القادم وحتى یوم الخمیس 

  

  8:الرأي ص
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 تعلقة بترخیص الفصلین الصیفیینالغاء جمیع القرارات الم
 

ناقش مجلس التعلیم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي 
 .الصیفیین والبحث العلمي موضوع الفصلین

وقرر المجلس الغاء جمیع قراراتھ التي تتعلق بترخیص الفصلین الصیفیین وتوجیھ الجامعات ممثلة 
بمجالسھا المختلفة الى استحداث فصل صیفي واحد على التقویم الجامعي تكون مدتھ عشرة أسابیع 

ً من ثمانیة اسابیع وال یتجاوز العبء الدراسي فیھ للطالب عن   .بحده االقصى ساعة) ١٢(بدال

  ٤- ١:االنباط ص/٥- ١:الغد ص/الدستور الكتروني
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 معھد اإلعالم یعقد برنامجاً تدریبیاً حول اإلعالم والدیمقراطیة المحلیة
  

، "اإلعالم والدیمقراطیة المحلیة"بدأ في معھد اإلعالم األردني البرنامج التدریبي األول بعنوان، 
ؤسسات ، بمشاركة أربع م"بناء قدرات المجتمعات المحلیة في المشاركة والمساءلة"ضمن مشروع 

من المجتمع المدني في محافظات معان وإربد والمفرق وعجلون، لمراقبة السیاسة العامة من خالل 
اإلعالم الرقمي والذي یأتي ضمن مشروع دعم االتحاد األوروبي للمجتمع المدني في االردن وبإدارة 

 .المركز الوطني لحقوق اإلنسان وبتمویل من االتحاد األوروبي
 

ا البرنامج ضمن نشاطات المشروع الذي یھدف إلى تعزیز الدیمقراطیة في األردن ویأتي انعقاد ھذ
من خالل زیادة فعالیة المواطنین في الحیاة السیاسیة والعامة، وبمشاركة شباب وشابات ملتقى الوان 
الثقافي بمحافظة عجلون، وجمعیة الكرامة بمحافظة إربد، ومؤسسة بذورنا بمحافظة المفرق، وبیت 

 .اط بمحافظة معاناألنب
 

وقال عمید المعھد، الدكتور باسم الطویسي، الذي افتتح فعالیات البرنامج، إن ھذا البرنامج یأتي 
ً إلى أن الدیمقراطیة  بالتزامن مع بدء االنتخابات للمجالس المحلیة وظھور مجالس المحافظات، مشیرا

 .البلدیات ومجالس المحافظاتوالتي تمثلھا " القاعدة"الحقیقیة تبدأ من المجالس المحلیة 
 

حان الوقت إلى أن التنبھ لمسألة الدیمقراطیة المحلیة في األردن بشكل أكبر ألھمیتھا في "وأضاف، 
ً إلى أن النموذج التقلیدي للدیمقراطیة "خدمة الصالح العام وتحقیق االحتیاجات الیومیة للناس ، مشیرا

بدون تحقیق شيء للناس على أرض الواقع إلھمالھ  في دول العالم النامیة تحول إلى نموذج شكلي،
 .للمحلیات

 
نسعى إلى زیادة الوعي الوطني لدى الشباب في المحافظات بأھمیة التحول الذي یسیر فیھ "وقال 

األردن نحو الالمركزیة، وأھمیة مشاركة أھل المحافظات في تحدید أولویاتھم التنمویة والمیزانیات 
 .فظاتھموالمشاریع المطلوبة لمحا

 
وأوضح أن دور اإلعالم في ھذا األمر رئیسي وإیجابي بتطویر وعینا نحو الصالح العام والمصلحة 
العامة من خالل مراقبة أداء ھذه المجالس ومدى قدرتھا على بناء أجندة تنمویة حقیقیة تستجیب 

 .ألولویات المواطنین، وتعمل على تحقیق البناء المنشود والتنمیة المستدامة
 
ن جھتھ أكد رئیس ملتقى ألوان الثقافي، محمد الصمادي، أھمیة البرنامج الذي صممھ المعھد، في م

تقویة المعارف العامة حول الدیمقراطیة والمھارات األساسیة في العمل اإلعالمي لتطبیقھا في 
محافظات موضوع مساءلة الجھات التي نقوم بانتخابھا سواء في المجالس النیابیة والبلدیة ومجالس ال

 ".الالمركزیة"
 

ویھدف البرنامج ، وفق مدیرة المشروع ساندرا زوایدة، إلى تمكین المشاركین من المفاھیم األساسیة 
حول الدیمقراطیة المحلیة والتنمیة وعالقتھا باإلعالم والمھارات األساسیة التي تساعد في بناء 

المحافظات، واستخدام أدوات اإلعالم قدراتھم في مراقبة أداء مؤسسات الدیمقراطیة المحلیة في 
 .المعاصر في الرصد والتغطیة اإلعالمیة والتوثیق والمساءلة

 

  ٤:الدیار ص/٧:السبیل ص/٢:الرأي ص
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كما یھدف إلى تطویر وعي الشباب المستھدف في المعرفة العامة حول أھمیة الدیمقراطیة المحلیة 
تعامل مع وسائل ومجاالت عملھا، والتربیة اإلعالمیة، وفھم اإلعالم المعاصر وآلیات عملھ، وكیفیة ال

اإلعالم، وتطویر التفكیر النقدي حول المضامین اإلعالمیة، باإلضافة إلى بناء مھارات إعالمیة 
 .أساسیة في إنشاء المحتوى اإلعالمي وتنمیة المشاركة من خالل وسائل اإلعالم

 
ي التربیة اإلعالم والدیمقراطیة المحلیة، ومقدمة ف: ویشتمل البرنامج على عدد من المحاور، منھا

اإلعالمیة والمعلوماتیة، دور البلدیات ووظائفھا، قانون البلدیات، البرلمان والدیمقراطیة المحلیة، 
مفھوم الالمركزیة ووظائفھا وأھمیتھا، قانون الالمركزیة، مقدمة في األخبار، كتابة التقاریر الصحفیة 

 .في شؤون الخدمات العامة، وصحافة الفیدیو
 

 .ج تدریبیة مماثلة للمحافظات الثالث الباقیة خالل األسابیع المقبلةوسیتم تنفیذ برام
 

ویقوم فریق المشروع بنشر تقریر كل ثالثة اشھر بعنوان تقریر الدیمقراطیة المحلیة، كما سیتم نشر 
األعمال التي یقوم بھا الشباب على الموقع اإللكتروني الخاص بالمشروع باإلضافة إلى تطبیق 

  "دیمقراطیة میتر: "نوانإلكتروني تحت ع
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 تشكیل لجان الستقبال طلبات مكرمة المخیمات
 
 
بحث مدیر عام دائرة الشؤون الفلسطینیة المھندس یاسین أبوعواد، خالل لقائھ رؤساء لجان خدمات  

المخیمات ومدراء المكاتب، استعدادات الدائرة ولجان خدمات المخیمات الستقبال طلبات االلتحاق 
االردنیة الرسمیة ضمن المكرمة الملكیة ألبناء المخیمات مع اقتراب االعالن عن نتائج  بالجامعات

 ".التوجیھي"امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة 
وأّكد أبوعواد أھمیة تنفیذ المطلوب من قبل اللجان ومكاتب الدائرة بأعلى معاییر النزاھة والشفافیة ، 

 .التي تم وضعھا وبما یتوافق مع االسس والمعاییر
وأشار الى شروط استقبال الطلبات، ومنھا أن یكون الطالب من سكان أحد المخیمات لفترة ال تقل عن 

وأضاف أن ھذه المكرمة تشمل ایضا . خمسة أعوام، والدراسة في احدى مدارس وكالة الغوث الدولیة
 .ابناء قطاع غزة المقیمین في المخیمات

جان الرئیسیة والفرعیة في المخیمات والمكاتب الستقبال طلبات قبول وأعلن ابوعواد عن تشكیل الل
الطالب من الجامعات، مشیرا الى أن المكرمة السامیة لطالب الجامعات من ابناء المخیمات 

 .مقعدا جامعیا للطالب والطالبات من المخیمات ٣٥٠خصصت 
من خالل الصحف المحلیة وسیعلن بشكل رسمي عن موعد استقبال الطلبات بعد اعالن النتائج 

  - .وموقع الدائرة االلكتروني

  ٥:الغد ص/٤:الرأي ص
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 كتاب جدید لـمعھد اإلعالم" الثورة العربیة الكبرى في عیون العالم"
  

الثورة "صدر حدیثا عن معھد اإلعالم األردني بالتعاون مع السفارة األمیركیة في عمان، كتاب 
 ".لصحافة األمیركیةمجموعة لویل توماس وا: العربیة الكبرى في عیون العالم

صفحة، وزین غالفھ الخارجي  ١٣٩وفي مقدمة الكتاب الذي جاء باللغتین العربیة واإلنجلیزیة في 
بصورة للمغفور لھ بإذن هللا تعالى الشریف الحسین بن علي مفجر الثورة وقائدھا، وأخرى لقطاعات 

 .عسكریة من جیش الثورة
بھا الصحفي والرحالة وصانع األفالم لویل توماس ویشتمل الكتاب على مجموعة صور وتقاریر كت

الذي سلط الضوء على دور المغفور لھ بإذن هللا تعالى األمیر فیصل، وعلى الضابط البریطاني 
 .، في ھذه الفترة من التاریخ"لورنس العرب"توماس ادوارد لورنس المعروف بـ

ھا البارزة ومنھا صور قائد واشتمل الكتاب على مجموعة صور مختارة لقادة الثورة وشخصیات
الثورة العربیة الشریف الحسین بن علي واالمیر فیصل بن الحسین والمغفور لھ باذن هللا تعالى الملك 
المؤسس عبدهللا بن الحسین، وبعض أبطال الثورة من أبناء البادیة األردنیة والسوریة من أمثال الشیخ 

وضم كذلك صورا لمقاالت والتغطیات الصحفیة . عودة أبو تایھ الحویطات والشیخ طالل الحریدین
وتمثل  ١٩٣٠ولغایة العام  ١٩١٦االمیركیة ألحداث الثورة العربیة الكبرى وتداعیاتھا من العام 

صحیفة كانت تصدر في أمیركا في تلك المرحلة ومنھا  ٣٠بعض األمثلة لنتائج رصد حوالي 
  -.وغیرھا" ذا واشنطن بوست"و" نیویورك تایمز"

  ١٠:الدیار ص/١٤:الرأي ص
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 لقاء التطبیقیة تكرم اساتذتھا الباحثین ألول مرة منذ انشائھاالب
  

رعى رئیس مجلس امناء جامعة البلقاء التطبیقیة  الدكتور محمد عدنان البخیت وبحضور اعضاء 
مجلس االمناء ورئیس الجامعة  الدكتور عبدهللا سرور الزعبي الحفل الذي اقامتھ الجامعة لتكریم 

 ١٩٩٧ة العاملین في جامعة البلقاء التطبیقیة ألول مرة منذ انشائھا عام باحثا من االساتذ) ١١١(
تقدیرا النجازاتھم المتمیزة في البحث العلمي من خالل عدد االستشھادات لكل باحث البحاثھ العلمیة 

لقیاس االنتاجیة البحثیة ) h-index(المنشورة او من خالل الحصول على عالمة مرتفعة في مؤشر 
 .النتشاريوتأثیرھا ا

وقال  الدكتور محمد عدنان البخیت في كلمتھ في االحتفال الذي نظمتھ عمادة البحث العلمي في 
الجامعة واقیم في مدرج كلیة السلط في مركز الجامعة ان جامعة البلقاء التطبیقیة وھي جامعة الوطن 

تفال الكبیر وبمبادرة كریمة تفتخر بھذه االنجازات التي حققھا اساتذتھا وألول مرة یقام مثل ھذا االح
من رئیسھا االستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي ، واننا نعتز بكم كما نعتز في انجازات الجامعة 

 .المزروعة في كل نواحي الوطن
وأشار الدكتور البخیت الى اعتزاز مجلس االمناء في االساتذة المكرمین تقدیرا النجازاتھم البحثیة ، 

الباحثین الى المشاركة في المؤتمر االول للباحثین من كافة انحاء العالم الذي سیعقد داعیا ایاھم وكل 
في البحر المیت خالل شھر تشرین الثاني من ھذا العام وسیحضره الفي باحث من كافة دول العالم، 

تھ وھذا المؤتمر ھو تكریم لالردن بقیادة جاللة الملك عبدهللا الثاني، الذي تغلب بفضل حنكة قیاد
 .الھاشمیة وحكمتھا  على التحدیات والظروف الصعبة التي یمر بھا االردن

وأشاد باسم مجلس االمناء بادارة الجامعة الكفؤة والذكیة بالخروج من ازمات الجامعة والنھوض بھا 
 .ياكادیمیا واداریا، والتي قامت بالمبادرة بتكریم الباحثین وتشجیعا لكل اساتذتھا للقیام بالبحث العلم

ایمانا من : وكان  الدكتور عبدهللا سرور الزعبي رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة قد القى كلمة قال فیھا 
جامعة البلقاء التطبیقیة بأھمیة البحث العلمي كونھ العمود الفقري لنھضة االمم والمساھمة في التنمیة 

میة ورغم الضائقة المالیة التي تمر االقتصادیة للدولة االردنیة ورفع اسم الجامعة على الساحة العال
بھا الجامعة اال ان الجامعة بدعم من رئیس واعضاء مجلس االمناء قررت تكریم نخبة النخبة من 

 .اساتذتھا لیكون حافزا لالخرین ولتبقى جامعة البلقاء التطبیقیة ممیزة ومتمیزة
ي والتبرعات لدعم االفكار وأعلن الدكتور الزعبي عن انشاء حساب خاص للحصول على الدعم المال

االبداعیة للطلبة وكان اول المتبرعین ، حیث قدم قیمة الجائزة المادیة التي حصل علیھا الى ھذا 
 .الحساب واستلم الشیك المالي مدیر وحدة الشؤون المالیة في الجامعة 

موحات قائدنا وأشار الدكتور الزعبي الى ان جامعة البلقاء التطبیقیة تعمل للمساھمة في تحقیق ط
المفدى جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین المعظم بالنھوض في االردن والعمل على تجذیر 
وتشجیع وتوطین البحث العلمي والتعلیم التقني والتطبیقي في الجامعة نظرا لدوره الكبیر في مستقبل 

 .االردن المشرق دائما في ظل القیادة الھاشمیة 
كتور محمد عدنان البخیت رئیس مجلس االمناء االساتذة الجوائز والدروع وقد سلم االستاذ الد

كما سلم الدكتور البخیت الجوائز لباحثین من الجامعة فازا على المستوى العربي حیث فاز .ألصحابھا
االستاذ الدكتور صدام العوایشة من كلیة الزراعة التكنولوجیة بجائزة الباحث العربي المتمیز في 

بي والصحي والتي منحت الیھ من اتحاد الجامعات العربیة واالستاذ الدكتور ربحي الحقل الط
 .٢٠١٧الدعامسة من كلیة الحصن الجامعیة لفوزه بجائزة االمارات للطاقة في دورتھا الثالثة للعام 

كما سلم الجوائز لقسم الریاضیات في كلیة العلوم وقسم الھندسة الكیمیائیة في كلیة الھندسة 
 .ولوجیة لحصولھما على اعلى نسبة استشھاد من ابحاث الباحثینالتكن

وقد حضر االحتفال اعضاء مجلس امناء الجامعة ونواب رئیس الجامعة والعمداء ومدراء الدوائر في 
  .الجامعة

  ١١:الدستور ص
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 بمھرجان الفحیص» الصراع في سوریا وعلیھا«ندوة 

  
 ٢٦فعالیات مھرجان الفحیص الـ  ضمن» منبر المرحوم خالد المنیزل«استضاف المنبر الثقافي 

الصراع في سوریا وعلیھا «الدكتور زید النوایسة والدكتورة ناھد عمیش اللقاء محاضرة بعنوان 
 .والتي أدارھا المھندس جریس غطاس. »والموقف االوروبي وخصوصا الفرنسي منھا

ھا في العصر الحدیث في البدایة تحدث الدكتور زید النوایسة الذي استعرض تاریخ سوریا منذ نشأت
 .منذ عھد الملك فیصل وھزیمة الدولة العثمانیة، معرجا على معظم المحطات التي مرت بھا

وقال في محاضرتھ ان سوریا ھي مركز صراع عالمي معقد تستخدم فیھ كل أنواع االسلحة الناریة 
أساسا من موقعھا  واالعالمیة والمالیة والدینیة، وأن أھمیة سوریا كقرار استراتیجي دولي تنبع

الجغرافي شمال اسرئیل وكونھا بوابة أساسیة الیران على العالم بعد ان أطبق الحصار الغربي علیھا 
 .لثالثین عاما

واضاف ان أھمیة سوریا تكمن في توسطھا ألھم منطقة اقتصادیة في السوق العالمي وما تمثلھ 
 .الدول المنتجة للغاز لقطر مثالخاصة بعد اكتشاف الغاز في المتوسط، ما یشكل خطرا على 

ان قراءة مشھد الصراع األكبر عالمیا بین الوالیات المتحدة وحلفائھا ومعكسر الصین : وقال النوایسة
وروسیا ھي حجر االساس في قراءة المشھد وتحلیل األزمة السوریة ومآالتھا المستقبلیة، ھذا 

أوكرانیا، وكذلك بسبب استسالم االتحاد  الصراع ازدادت حدة وتصاعدا نتیجة الموقف الروسي من
 .االوروبي الستراتیجیة أمریكا في العالم وقبولھ بدوره التابع

الروسیة على االرض وھذا  -وأضاف النوایسة ان المشھد السوري الیوم تنجزه الشراكة االمریكیة
نظام وحلفائھ سیؤدي في نھایة االمر الى المفاوضات السیاسیة وال بد من تقدیم تنازالت من ال

 .والمعارضة وحلفائھا االقلیمیین ومن بقي لھا من سند
وأكد النوایسة ان السیناریو المتوقع لھذه األزمة، ال غالب وال مغلوب، وأنھ ال بد من تنفیذ القرار 

بقیام ھیئة الحكم االنتقاللي من أعضاء في الحكومة والمعارضة  ٢١١٨والقرار ) ٢٢٤٥(الدولي 
تمارس السلطات التنفیذیة الكاملة، لیس من صالح من بقي من المعارضة  ومجموعات أخرى،

 .المعتدلة ان تعاند قطر الحل السیاسي، المعاناة والوقوف بوجھ الرغبة الدولیة في وقف القتال
بالمعنى االستراتیجي الحرب في سوریا تضع اوزارھا : واختتم الدكتور النوایسة محاضرتھ قائال

في سوریا وعلى سوریا طالما ان المشروع االسرئیلي ھو المبتدأ والخبر في  ولكن الصراع مستمر
المشھد العربي وفي ظل غیاب مشروع عربي فاعل یكون المدخل دائما ھو الدیمقراطیة اوال واخیرا، 

 .ولكن في اطار دولة علمانیة تحترم حقوق مواطنیھا ومراعاة مرجعیاتھم ومكوناتھم
وباألخص الفرنسي تجاه االزمة .. ناھد عمیش حول الموقف االوروبيمن جانبھا تحدثت الدكتور 

ان االزمة السوریة التي بدأت كانتفاضة سلمیة مطالبة بالحریة والدیمقراطیة، فقد : السوریة فقالت
صة بعد عسكرة االنتفاضة الى صراع مسلح على السلطة السیاسیة، تحولت بعد مرور الوقت وبخا

 .»دولنتھ»ومع مرور الوقت فقد تم أقلمة الصراع و. وفقدت معھ الثورة السلمیة روحھا
وفي محاولة لفھم الموقف االوروبي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص ال بد من : وتابعت عمیش

ت التي كان لھا أثر كبیر على مواقف االتحاد االوروبي االشارة الى مجموعة من العوامل، والمحددا
 :وفرنسا تحدیدا وھي

 .تكتسب سوریا أھمیة كبیرة بسبب موقعھا الجیواستراتیجي: اوال
من المتوقع ان تكون السیاسة االوروبیة متناغمة مع االطار العام للسیاسة االمریكیة نحو األزمة : ثانیا

 .السوریة

  ٢٥:الدستور ص
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ؤخذ المصالح االستراتیجیة واالقتصادیة في المنطقة وال سیما العالقات من المتوقع ان ت: ثالثا
االقتصادیة الكبیرة والممیزة مع العدید من الدول العربیة خاصة دول مجلس التعاون الخلیجي من 

 .جانب، وعالقاتھا التاریخیة والممیزة مع اسرائیل من جانب آخر
اصة قد تغیر وتطور حسب التطورات العسكریة ان الموقف االوروبي بعامة والفرنسي بخ: رابعا

 .على االرض في سوریا
المبادىء واألسس والقیم التي تستند الیھا األنظمة السیاسیة االوروبیة وھي اللیبرالیة : خامسا

والدیمقراطیة والتحول السیاسي ھي عوامل ومحددات السیاسة االوروبیة والفرنسیة تجاه األزمة 
 .السوریة

كان الموقف االوروبي یحث سوریا على إجراء صالحیات شاملة واالستجابة لمطالب : وقالت عمیش
المتظاھرین، لكن بعد شھرین من بدایة االنتفاضة في سوریا بدأ الموقف االوروبي یأخذ طابعا أكثر 

 .تشددا
ى اعتمد االتحاد االوروبي تدابیر تقییدیة وشدد العقوبات ضد النظام السوري للتأثیر عل: وأضافت

 :تطور االحداث فیھا، ویمكن تقسیم عقوبات االتحاد االوروبي الى أربع مراحل
وكانت عقوبات تستھدف االشخاص االعتباریین او  ٢٠١١امتدت من أیار الى آب : المرحلة االولى

 .الكیانات او الھیئات
وبي للنفط فرض مزید من العقوبات وكان ھناك حظر على استیراد االتحاد االور: المرحلة الثانیة

 .والمتجات النفطیة السوریة
 .حیث تم تمدید العقوبات المختلفة ٢٠١٣حتى شباط  ٢٠١٢امتدت من حزیران : المرحلة الثالثة

بدأت مرحلة رابعة اتسمت بمبادرات جدیدة من جانب االتحاد االوروبي فقد  ٢٠١٣وفي ربیع عام 
 .مع الموقف االوروبي خفف بعض العقوبات، اما الموقف الفرنسي فقد كان منسجما

تفاقم بعد ذلك  ٢٠١٥وقالت الدكتورة عمیش ان ھناك تحوال في الموقف الفرنسي في اواخر عام 
 :لالسباب األتیة

 .عدم امكانیة التدخل العسكري المباشر* 
 .»الجیش السوري الحر«فشل الجھود الغربیة في دعم * 
 .تصاعد حدة االعمال االرھابیة داخل سوریا وسوریا* 
 .تصاعد حدة وأزمة الآلجئیین السوریین* 

وتابعت الدكتورة عمیش انھ في عھد الرئیس ماكرون حصلت استدارة فرنسیة كاملة اذ بعد فوز 
ماكرون واجرائھ مجموعة من اللقاءات مع الزعماء العالمیین وال سیما فالدیمیر بوتین وتابعت انھ 

 .شرعي للرئیس االسد استنادا الى التحوالت ھناك، فانھ ال یوجد بدیل
ثم قام كل من زاھي صویص وطارق .. وفي ختام الندوة جرى نقاش بین المحاضرین والجمھور

 .المنیزل بتكریم المحاضرین
  

 ذات صلة
 بمھرجان الفحیص الیوم» افاق وتحدیات.. الدراما العربیة« ندوة 

رجان الفحیص بصفات عاكف سیاسیون یشیدون في ندوة بمھ: كان تاریخا ملیئا بالمواقف الخالدة
 الفایز وطنیا وقومیا

مشاركون في ندوة عن الراحل عیسى : استضافھم ركن الشخصیة االردنیة بمھرجان الفحیص
 الناعوري یؤكدون ریادتھ االدبیة اردنیا وعربیا

 دول خلیجیة أججت لھیب الصراع في لیبیا وعلیھا اآلن المساعدة في خفضھ: أوباما
 في سوریا وعلیھا» الوكالة«حروب بـ

 أجندات ثالث تصطرع في سوریا وعلیھا
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 من سیئ إلى أسوأ... الحرب في سوریا وعلیھا 
 الصـراع في سوریا وعلیھا  أنھك األطراف المتورطة فیھ: الرنتاوي
 الصـراع في سوریا وعلیھا أنھك األطراف المتورطة فیھ: الرنتاوي

 حـایـا وتـوزیعـاتھـمالحرب في سوریا وعلیھا من منظور أعــداد الضـ
 «ظالل الیاسمین»صباح فخري یغرق جمھوره في : في لیلة القدود الحلبیة بمھرجان الفحیص

االصالة التي خلفھا لنا : صباح فخري: في مؤتمر صحفي على ھامش مشاركتھ بمھرجان الفحیص
 األوائل ھي كنزنا التراثي العظیم

د الرفاعي وناصر الدین االسد یقرآن سیرة رجل زی: في ركن الشخصیة االردنیة بمھرجان الفحیص
 الدولة الراحل سمیر الرفاعي

 ندوة طبیة في الفحیص
 »الفحیص الثقافي«ندوة حواریة في منتدى 

 ندوة في الفحیص حول القضاء العشائري
 تناقش بمھرجان أبوظبـي آفـاق التنمیـة الثقافـیـة المسـتدامــة» االقتصاد اإلبداعي«ندوة 

 ندوة حواریة في منتدى الفحیص» ات الزوجیةالخالف«
 !سؤال زاویة لحل الصراع في سوریا

 النصرة تتوعد بقلب موازین الصراع في سوریا
 النصرة تتوعد بقلب موازین الصراع في سوریا

 بین الشیعة والعلویین.الصراع الخفي في سوریا 
 ألف قتیل ضحایا الصراع في سوریا ٢٠٠
 اع في سوریاألف قتیل ضحایا الصر ٢٠٠

 االقتصاد الریفي في سوریا یتكیف مع الصراع
 في نادي شباب الفحیص» الدیمقراطي* التیار «ندوة سیاسیة حول 

 الیوم» الوحدات«ندوة تناقش مستقبل الصراع ما بعد غزة في 
 الف قتیل حصاد الصراع الدموي في سوریا ٩٤

ً في الصراع داخل سوریا: الطراونة   األردن لیس طرفا
 الصراع في سوریا غیر قابل للحل: زیر بریطانيو

 عن الصراع في سوریا» المخیمات«تظاھرة بغزة لتحیید 
  مھرجان الفحیص یستذكر : في ندوة ركن الشخصیة
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  !معقول وال جامعة؟
  
  

  صالح عبدالكریم عربیات
  

طبق ) نعنع(زراعة  تناقش سنویا في جامعاتنا اآلالف من مشاریع التخرج؛ ھل من بینھا ولو مشروع
  !! على أرض الواقع

مؤسس فیسبوك، أو واتس أب، او تویتر، شباب في مقتبل العمر، لم یحملوا على األكتاف لیردد 
یا ویل اللي یعادینا، ولم یغلقوا الطریق، ولم یولموا لألصدقاء والجیران واألقارب حتى : المئات خلفھم

الناجحة والعبقریة یعادل دخل الدول العربیة بغازھا بوجبات برجر، ومع ذلك َدْخل تلك المشاریع 
  !! جمیعھا

  
كثیرا ما أصدف فاردة ألحد الطالب بعد مناقشة مشروع تخرجھ وقد أغلق الطریق بالكامل، وال أبالغ 

  !! إن قلت إن أول رائد فضاء لم یحظ بھذا الموكب المھیب بعد عودتھ من القمر
  

ع تخرج طالب تخصص إنتاج نباتي استطاع أن یحدث ثورة لو كان إغالق الطریق احتفاال بمشرو
في عالم الزراعة وأنتج بطیخا بال بزر لما غضبنا، ولو كان الموكب المھیب احتفاال بمشروع تخرج 
طالب تخصص إنتاج حیواني استطاع مضاعفة إنتاج الماعز من الحلیب لكان الوقوف على جانب 

اجباتنا الوطنیة، ولو كان مشروع تخرج أحد طالب الھندسة الطرقات لتحیتھ والسالم علیھ أحد أھم و
  !! إیجاد حل ألزمة دوار أو تقاطع كان یسبب معاناة للناس لكان تسمیة الدوار باسمھ ھو أقل تكریم

  
ولكن، من بین كل تلك المشاریع التي نزغرد لھا، ونذبح ونسلخ لھا، ال یوجد أي مشروع قابل 

  )!! قارص(لمشروع مصیدة للتطبیق العملي حتى لو كان ا
  

جامعات العالم تفخر دائما بطالبھا وإنجازاتھم العلمیة والعملیة ولدیھا لوحات شرف بأسمائھم 
وابتكاراتھم، ونحن نناقش سنویا اآلالف من مشاریع التخرج وعلى دوالي الجامعات في كلیاتھا 

  ! الزراعیة ال یوجد قطف عنب سلیم
عات في الشرق األوسط المنشور مؤخرا، ویحتل الكیان حین نغیب عن تصنیف أفضل الجام

  !! الصھیوني بالتصنیف المراتب األربع االولى، ندرك مدى ما وصل إلیھ حال الجامعات في األردن
  

طبیعي أن ال یكون لنا تصنیف والطالب یشتري مشروع التخرج من نفس المكان الذي یشتري منھ 
ا تصنیف ونحن نخصص لمشروع تنقیة المیاه العادمة في وجبة الزنجر، من المنطق أن ال یكون لن

إحدى المحافظات ما یعادل مخصصات البحث العلمي في كل الجامعات، طبیعي أن ال یكون لنا 
تصنیف وإحدى الجامعات األردنیة أعداد من تخرجھم من حملة درجة الدكتوراة أصبحوا أكثر من 

  !!حملة شھادة خلو األمراض في األردن
  

  10:الغد ص/عمون

 مقاالت
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لجامعات األردنیة عن التصنیف لم یستفّز احدا، ولم تعقد الحكومة جلسة طارئة لمناقشة غیاب ا
أسبابھ، ولم تدُع لمؤتمر عاجل یناقش بأسلوب عقالني ھذا الفشل الذریع في المنظومة التعلیمیة، بینما 

  !! قاعات الفنادق مشغولة في الصباح والمساء بمناقشة وشرح قانون الالمركزیة
  

رفت على بوفیھات وورشات الالمركزیة حتى اآلن، ولو وضعنا لكل مواطن أردني معلما مالیین ص
  ! خاصا لشرح القانون في منزلھ لكان ذلك أوفر بكثیر على خزینة الدولة

  
ھل فكرت جامعاتنا بحوسبة االمتحانات بحیث ال یكون للعنصر البشري أي تدخل في العالمة، 

بحث عن قوات التدخل السریع من أقارب الدكتور وأصدقائھ ویكون خیار الطالب الدراسة ال ال
  ! وجیرانھ لمساعدتھ

  
ھل استفدنا من اتفاقیات التوأمة بین جامعاتنا والجامعات الغربیة المرموقة لرفع سویة التعلیم، أم انھا 

  ! ما تزال حبرا على ورق مثل آالف اتفاقیات التعاون التي نسمع عنھا وال نرى تطبیقاتھا
  

تغیب المؤسسات التعلیمیة عن التصنیف والتي مھمتھا صناعة قادة المستقبل، بكل تأكید لن  حین
  !یكون ھناك مجرد حلم بمستقبل؟
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  ..ھذه الجامعة رائدة التغییر والتطویر
  

  ابراھیم عبدالمجید القیسي
  

الب والطالبات ؟ تلك التي كانت تستقطب الط)كنا نسمیھا المعھد(ھل تتذكرون كلیة المجتمع السلطیة 
من مختلف مناطق األردن، یغیبون لمدة عامین، ثم یعودون بدبلوم وال ینتظرون طویال، لیصبحوا 
معلمین ومعلمات، ویتولون جزءا رئیسیا من صناعة المستقبل بتعلیم أجیال من األردنیین، تكاثرت 

  .. لتعلمبدورھا، وأصبحت الیوم تعاني أزمة البحث عن الخیار األنسب في الدراسة وا
أستطیع القول بأن الوضع لم یتغیر، وھاھي تتمدد وتتطور، تلك الكلیة او المعھد الذي كان یخرج 
المعلمین، فوصلت تقریبا الى كل منطقة من األردن، وأصبح اسمھا جامعة البلقاء التطبیقیة وتخرج 

الرسمیة والخاصة؛ معلمین وخبراء في أغلب المیادین، فھي الجامعة األكثر تمیزا بین الجامعات 
ألنھا متواجدة في كل مكان وقریبة من الناس، قربا جغرافیا، وقربا آخر تختص بھ وتتمیز عن 
غیرھا، فھي أقرب جامعة للطالب الباحث عن مستقبلھ؛ ألنھا توفر خیارات عملیة بناءة في 

وم بعد تخرجھ، تخصصاتھا الدراسیة، وفي حال أحسن الطالب االختیار فإنھ سیجد الوظیفة في أول ی
  .متحررا من سجن انتظار الوظیفة الذي یكبل خریجي الجامعات بأكثر من قید

البلقاء التطبیقیة؛ جامعة حیویة تعج بالعمل المختص، فھي جامعة تزخر بالتخصصات التقنیة، وھي 
كخطوة  أقرب وأسرع الجامعات إلى تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة للموارد البشریة، التي أطلقھا األردن

مھمة على طریق الخروج من مآزق التعلیم العالي والعام الكثیرة، والتي تتراكم وتتفاقم بناء على 
سوء االختیار بالنسبة للطلبة الذین یصبحون حملة شھادة جامعیة، ویفنون عقودا من أعمارھم بانتظار 

ث عن وظیفة مناسبة وال ھل تقدرون حجم ھذا القید الذي یخطف ربیع حیاة الشاب، إذ یبح!! الوظیفة
إنھا مأساة بكل المقاییس، لكنھا مبنیة على ثقافة .. یجدھا بسبب عدم حاجة سوق العمل لتخصصھ؟

  .ثاویة في عقلیات قدیمة، ال تقرأ الواقع بشكل جید، فیدفع األبناء ثمن ھذا الفھم القدیم عن التعلیم
جواز سفره الى مستقبل أفضل، والبلقاء التعلیم التقني ھو ضالة أي طالب باحث عن شھادة، تعتبر 

التطبیقیة ھي جامعة العلوم التقنیة والمھنیة والمھاریة، وھي األقرب الى سوق العمل، وأجزم بأن 
خریجیھا ھم أسرع األردنیین في الوصول الى فرص العمل وبناء الحیاة والنجاح فیھا، األستاذ 

د یجلس في مكانھ ساعة من زمان، وال یجد وقتا للرد الدكتور عبدهللا الزعبي، ھذا الرجل الذي ال یكا
على ھاتف، بسبب كثرة كلیات جامعتھ التي یدیر شؤونھا، وبسبب انتشار ھذه الكلیات في كل الوطن 

  :من شمالھ الى جنوبھ، یقول لي 
تخصصا، ھي التخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلیة والعربیة، ونقدم فیھا  ٢٩لقد حددنا 

، والطالب الذي یحوز على شھادة في أي من ھذه التخصصات، »بكالوریوس ودبلوم«راسیة برامج د
لن ینتظر طویال لیجد فرصة عمل محترمة توفر لھ حیاة كریمة، فھذه التخصصات لم تحددھا 
الجامعة وحدھا، بل جاء التحدید بناء على دراسات مع الجھات الممثلة لسوق العمل، والجھات 

مكنھا تحدید التخصصات الراكدة والتي تعاني اشباعا في عدد خریجیھا، الذین الحكومیة التي ی
یصطفون ضمن طوابیر الباحثین عن فرصة للحیاة الكریمة والعمل المحترم، ومن بین ھذه 

إسألوا عن ! ..ما یتم استقبال الطلبة فیھ بال رسوم فالدارسة والتعلم فیھا مجاني  ٢٩التخصصات ال 
  .ھذه التخصصات

جدید الذي تقدمھ البلقاء التطبیقیة في عھدة إدارتھا الحالیة، متعلق بالتخصصات المزدوجة، تلك التي ال
تقدم للوطن ولمؤسساتھ العامة والخاصة خریجا أكثر تأھیال للعمل، فھي تخصصات تقدم مواد 

صات، دراسیة أكادیمیة نظریة وعملیة، لكنھا تقدم في الوقت نفسھ مھارات تقنیة في ھذه التخص
فالخریج منھا ھو بحجم خبیر في تخصصھ بالنسبة لسوق العمل، ال یحتاج تدریبا وال سیرة ذاتیة تبین 

  الكترونيالدستور 
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سنوات خبرة، فھو بحد ذاتھ خبیر في مجالھ، ومثل ھذا الخریج ھو الموظف المثالي الذي تبحث عنھ 
  .المؤسسات في مجاالت اختصاصھا المتعددة

لتطبیقیة، ال سیما ونحن على موعد مع اعالن نتائج الثانویة نحن بحاجة للحدیث أكثر عن البلقاء ا
العامة، حیث یتقدم الطلبة الى الجامعات بحثا عن مقاعد دراسیة، وألننا ما زلنا نعاني من بعض 
الثقافات القدیمة التي تنطوي على نظرة غیر متعمقة للتخصص المطلوب في سوقنا األردنیة وغیرھا، 

عن أكبر وأوسع الجامعات وأكثرھا اختصاصا وقربا للناس، فھي ال بد فنحن بحاجة أكثر للحدیث 
ستقدم في السنوات القلیلة القادمة حلوال عملیة لمشاكل التعلیم العالي ومخرجاتھ، وتقود التعلیم التقني 
المھني وتفتح آفاقا أكثر رحابة لسالمة وحسن وتعدد الخیارات بالنسبة ألجیالنا األردنیة، وھي بھذا؛ 

دم نموذجا ملھما لكل الجامعات األخرى، بأن تقوم بتعدیل برامجھا التدریسیة بناء على توصیات تق
  .وأھداف االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، فھي مفتاحنا الى المستقبل األكثر اشراقا 
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  اعتصام أعضاء ھیئة التدریس
  رحیل محمد غرایبة. د

  
صحف األردنیة ووسائل اإلعالم حول اعتصام أعضاء ھیئة التدریس قرأت مادة صحفیة مثیرة في ال

في جامعة الیرموك على أبواب الرئاسة من أجل االحتجاج على بعض القرارات اإلداریة واألكادیمیة 
، وتعلیمات تثبیت أعضاء ھیئة التدریب التي تفتقر إلى العدالة )٢٠١٦(المتعلقة بتعلیمات الترقیة لعام 

  .أمور أخرى تتعلق بالسكن وبعض العالوات والمسائل المادیةكما یقولون، و
ما یجلب االنتباه ھو اضطرار أعضاء ھیئة التدریس للقیام باالعتصام من أجل توصیل كلمتھم إلدارة 
الجامعة، ولماذا تكون طرق التواصل بین األساتذة وإدارة الجامعة مغلقة ومعطلة، ولماذا تكون 

الجفاء والتوتر، ألنھ من المفترض  إتاحة الفرصة لعضو ھیئة التدریس  العالقة على ھذا النحو من
ً باستخدام وسائل الحشد  لبحث أموره مع مرؤوسیھ بطریقة سھلة ومیّسرة، بحیث ال یتم التفكیر مطلقا
ً، ومھنة التدریس  والجمھرة واالعتصام واالضراب، ألن ذلك ال یتناسب مع مھنة التدریس عموما

 ً   .الجامعي خصوصا
مھنة التدریس تختلف عن كل المھن األخرى من حیث روح العمل وجوھره، ألن المسألة ال یمكن 
قیاسھا بااللتزام الشكلي بالوقت وحضور المحاضرة، بل یتعدى األمر فیھا إلى أبعاد أخرى غیر 

ً نحو األبن اء، ذلك منظورة تتمثل بالتواصل العقلي والفكري والوجداني، ویدخلھا شعور األبّوة أحیانا
الشعور الذي تتداخل فیھ شبكة معقدة من األحاسیس التي تتناول الشأن اإلنساني بإجمال؛ فاألستاذ 
یشعر بعبء المسؤولیة عن عملیة البناء المتكامل للجیل، من أجل انتاج القادرین على فھم 

ً إلى درجة اإلبداع باإلضافة إلى امتالك القدرات على االسھام في ح مایة األوطان تخصصاتھم أوال
  .وصناعة النھضة الوطنیة الشاملة

عضو ھیئة التدریس في الجامعة یحتل مكانة ال تدانیھا مكانة أخرى من حیث الشرف وسمّو المھنة، 
ّ ما یشترك معھا في الغایة والھدف، وھذا یقتضي توفیر أعلى درجات التكریم  وخطورة الدور، إال

المعنویة والمادیة، من أجل المحافظة على شرف المھنة واالحترام والتقدیر، على جمیع األصعدة 
ً الستخدام وسائل ال تلیق بھذه المكانة   .وعظمة الدور، وأن ال یكون مضطرا

في الوقت نفسھ وعلى الجانب اآلخر یطلب من عضو ھیئة التدریس أن یقدر مكانتھ ودوره، وكل من 
ً علیھ أن یدفع ضریبة ھذا الوصف و ً جامعیا یقدر حساسیتھ المفرطة في العالقة مع یصبح استاذا

الطالب والمؤسسة والمنھاج والمعلومة والمجتمع، ألنھ على ثغرة عظیمة في الجدار المجتمعي، 
حیث أنھ ینتمي إلى مجتمع العلم والمعرفة والفكر والثقافة، ویتصل بدائرة العقل وحقل اإلبداع 

  .ارد وأخطرھا وھي المورد البشريّ واالبتكار والتحسین والتطویر التي تعنى بأعظم المو
الدور الذي تقوم بھ إدارة الجامعات في رفع مستوى األساتذة والمدرسین، وتطویر العملیة التدریسیة 
ً، ولكن دون تعسف ودون إھمال للبیئة المحیطة واالمكانات  ً ومتفھما دور مھم، ویجب أن یكون مقدرا

تحتیة لعملیة التدریس الجامعي ما زالت دون المستوى المتوافرة،  نحن یجب أن نعترف بأن البنیة ال
المطلوب، من حیث القاعات وتجھیزاتھا والمقاعد والوسائل المعاصرة والصوتیات وآالت العرض 
وغیرھا، باالضافة أن رواتب األساتذة ما زالت دون الحد األدنى والمستوى المطلوب الذي یجعلھم 

عطائھم غیر المنظور والذي یصعب قیاسھ،كما ان ان في وضع نفسي مریح یساعدھم على زیادة 
  .بعض المطلوبات في ملف الترقیة تصبح شكلیة وتعجیزیة في ضوء ھذه البیئة غیر المكتملة 

نعم نحن بحاجة إلى تعاون واسع وتفاھم كبیر في  بذل الجھد المشترك على االرتقاء بمستوى 
الرتقاء بمستوى األجیال القادمة القادرة على جامعاتنا وما یطرح فیھا من علم ومعرفة من أجل ا

  .صناعة المستقبل بكفاءة

  ١٦:الدستور ص
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  ھل من مستفید؟.. اختبار رؤساء الجامعات وخبرة حضاریة سویدیة 

  
  

  د سامي الخزندار.أ
قبل عدة سنوات أتیحت لي الفرصة للعمل كأستاذ زائر في قسم دراسات السالم والصراع وھو واحد 

صة في ھذا المجال العلمي في العالم، في واحدة من أعرق جامعات العالم من أفضل األقسام المتخص
، حیث حصلت بعد منافسة حادة على منحة )١٤٧٧تأسست عام (وھي جامعة اوبساال السویدیة 

وھذا القسم األكادیمي یقدم . من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي' التمیز األكادیمي '
ستوى البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه، في مختلف مجاالت علم دراسات برامج علمیة على م

الصراع والسالم وفض المنازعات األھلیة والدولیة والمجتمعیة، باإلضافة الى مھامھ االستشاریة 
وفي ھذه الفترة انتجت واحدا من أھم كتبي العلمیة في ھذا المجال العلمي، وتعرفت خالل . والبحثیة

ه الجامعة على بعض التقالید العریقة التي تمارسھا ھذه الجامعة ، منھا تقالیدھا في عملي في ھذ
اختیار رئیس الجامعة وھو بیت القصید في ھذا المقال ، حیث شرح لي البروفیسور الذي كنت أعمل 
معھ بیتر فالنستین وھو مؤسس علم دراسات الصراع والسالم في السوید، و أحد رواد ھذا الحقل 

سنة فیھا وكان لھ اسھامات  ٤٠ي على المستوى العالمي، وقضى في ھذه الجامعة ما یزید على العلم
  .في بعض قوانین وأنظمة الجامعة 

تتكون العضویة فیھ، إن ' مجلس انتخاب 'فأوضح لي ألیة انتخاب رئیس الجامعة ، حیث تتم من خالل 
ً، منتخبین من ثالث فئات ٦٥لم تخني الذاكرة ، من    :عضوا

ً منتخبین من كلیاتھم، وفق نسب  ٣٣أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة، وعددھم : الفئة االولى عضوا
  .تمثل عدد أعضاء كل كلیة

أعضاء، یتم انتخابھم من  ١٠الجھاز االداري في الجامعة، أي موظفو الجامعة وعددھم : الفئة الثانیة
خابیة على اعتبار انھم جزء اساسي في ادارة ھذا الجھاز اإلداري ، ومشاركتھم في ھذه العملیة االنت

  .الجامعة
وھي الفئة التي تتعرض لمعظم قرارات رئاسة الجامعة ونتائجھا وتداعیاتھا، وھم محور : الفئة الثالثة

العملیة التعلیمیة في الجامعة ، ومن ھنا كان ال بد لھم من المشاركة االساسیة في عملیة اختیار صناع 
ً منتخبین من قبل الطلبة  ٢٢ویمثل الطلبة في ھذا المجلس بعدد  القرار في الجامعة،   .طالبا

وتتم إجراءات العملیة االنتخابیة من خالل قیام المرشحین المتنافسین بعرض برنامجھم المجلس 
االنتخابي ویناقشونھ معھم، وبعد ذلك یتم اختیار المرشح الفائز بأغلبیة أصوات أعضاء المجلس، 

  .ادقة الشكلیة من قبل مجلس الجامعة على نتیجة اختیار الرئیس المنتخب ومن ثم یتم المص
ً حصلت قصة تاریخیة مدھشة في ھذا المجلس ، تعكس العمق الحضاري والثقافي  تاریخیا

عام تنافس مرشحان اثنان أمام ھذا  ٢٠٠للدیمقراطیة في المجتمع السویدي ، قبل ما یزید عن 
ً ، وكان للحكومة آنذاك  ٣٢صوت ، واألخر حصل على  ٣٣المجلس، أحدھما حصل على عدد  صوتا

صوت ،  ٣٢حق اختیار احد المرشحین وكانت الحكومة تمیل الى اختیار المرشح الذي حصل على 
ولیس المرشح األخر الذي تفوق علیھ بفارق صوت واحد فقط ، فقرر ھذا المرشح الذي حصل على 

ً ، وھو أ ً تاریخیا ن یسحب ترشیحھ والخروج من العملیة االنتخابیة، حتى ال یتم عدد أقل أن یتخذ موقفا
، !! اختیاره رئیسا من قبل الحكومة ، وتصبح ھذه الممارسة الحكومیة سابقة في مسیرة الجامعة 

وال شك . ممارسة كما یراھا تتناقض مع تقالید الدیمقراطیة واحترام قرار واستقاللیة مؤسسة الجامعة 
ھذه الثقافة الدیمقراطیة التي ال ترى إال االستقاللیة والدیمقراطیة في ادارة یعكس ھذا الموقف عمق 

  .وأظن ھذا ھو مفھوم االنتماء الحقیقي لمصالح الوطن ومؤسساتھ. الجامعات

  عمون
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فھل یمكن أن نمارس ھذه العملیة الدیمقراطیة في جامعاتنا، بحیث تقوم على مبدأ االنتخاب وتوسیع 
قرار فیھا؟ البعض سیقول أین نحن وأین ھم؟ أقول ھم كانوا في مستوى دائرة المشاركة في صنع ال

 ً علمي وحضاري أدنى منا بكثیر، خاصة في العصور الوسطى وكانت الحروب تتجاذبھم، فمثال
ً، وال أظن أن شیئا یمنعنا من السیر بممارسة ١٥٠استمرت الحروب بین السوید والدنمارك مدة  عاما

إال غیاب اإلرادة الحقیقیة أو الجادة لممارستھا، وال یمكن الوصول لتحقیق  بھذه العملیة الدیمقراطیة
  .أي غایة حضاریة منشودة إال بعد البدء بالمسیر نحوھا، فالوقوف ال یؤدي للوصول للمحطة النھائیة

....  
ً في جامعة أوبساال السویدیة ، وھي من اعرق الجامعات العالمیة * ُ زائرا  –الكاتب كان أستاذ ا
ً في برنامج العالقات الدولیة  -جامعة في العالم ١٠٠صنف من افضل ت ً جامعیا ً استاذا ، ویعمل حالیا

والدراسات االستراتیجیة في الجامعة الھاشمیة باألردن ، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السیاسیة 
النكلیزیة منشورة في من جامعة مانشستر ببریطانیا ، ولدیھ العدید من المؤلفات باللغتین العربیة وا

العدید من دول العالم مثل امریكا وبریطانیا واالمارات وقطر والسعودیة ومصر واألردن والجزائر 
  .وغیرھا
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  األبعاد األخالقیة في قرارات رؤساء الجامعات تحت التقییم 
  
  

  األستاذ الدكتور أنیس الخصاونة 
  

لعالي في األردن بأن تغییرات وشیكة ستتم على لم یعد خافیا على كافة المتابعین لشؤون التعلیم ا
فقد انخرطت .تشكیلة رؤساء الجامعات الحكومیة وعلى فرقھم التي تشاركھم إدرات ھذه الجامعات 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في نشاط حقیقي فاعل في تنفیذ مضامین وبنود االستراتیجیة 
ركة ورعایة ملكیة سامیة ، وتم اعتمادھا وتبنیھا من قبل الوطنیة للموارد البشریة التي حظیت بمبا

لجان كثیرة تشكلت وإجراءات فعلیة وعملیة تم اتخاذھا ، أو ھي بطور . حكومة الدكتور ھاني الملقي
اإلعداد والتنفیذ ، وإرادة صلبة نجدھا في القیادة الشابة للوزیر الدكتور الطویسي الذي لمسنا منھ نحن 

معات إحساسا حقیقیا لواقع التحدیات والمشكالت التي تعترض التطویر والتقدم في العاملین في الجا
  .مستوى جودة التعلیم العالي ومخرجاتھ في المملكة

  
الملفت للنظر، ال بل والصادم أیضا ، أن یقوم بعض رؤساء الجامعات الذین یخضعون حالیا لعملیة 

ن یقوم ھؤالء الرؤساء باتخاذ قرارات ھامة ورئیسة تقییم ومراجعة دقیقة لمجمل أدائھم وإنجازاتھم، أ
قبل انتھاء عملیة التقییم والنظر في إمكانیة استمرارھم في الخدمة أو تعیین بدائل لھم، وذلك على 

  .ضوء مخرجات تقییم األداء والمراجعة لنماذج المنجزات التي تقدم بھا ھؤالء الرؤساء
  

معات في المملكة في التنسیب بعقد جلسات لمجلس لیس من المعقول أن یقوم بعض رؤساء الجا
اآلمناء ، والتنسیب بتشكیالت تطال نواب الرئیس والعمداء ورؤساء المراكز العلمیة في الوقت الذي 
تزداد احتماالت تغییر ھؤالء الرؤساء الذین لم یجدوا إنجازات لھم خالل مدة والیتھم إال اإلدعاء 

تھا إلیھم؟ لیس من المعقول أن یقوم الرؤساء محور التقییم بتعیین بإنجازات الرؤساء السابقین ونسب
ألیس ذلك یتعارض مع األعراف !!! العمداء ونواب الرئیس لیعملوا ضمن فریق الرؤساء القادمین 

والقیم األخالقیة واألدبیة التي ألفھا الناس والمسؤولین والمتجسدة في أن یحجم المسؤول المنتھیة 
لى وشك أن تنتھي والیتھ عن اتخاذ قرارات ھامة وذلك لدرء التحیزات الشخصیة والیتھ أو الذي ع

  ونزعات االنتقام أو مكافأة األصحاب واألحباب؟
  

بعض رؤساء الجامعات على ما یبدوا أنھم استشعروا قرب رحیلھم وبلغت قلوبھم الحناجر جزعا من 
والغضب على شكل إنذارات وعقوبات التخلي عن السلطة والمال والسفر وتفریغ شحنات اإلستبداد 

بحق الشرفاء من العاملین في منظماتھم الذین تجرأو وواجھوا ھؤالء الرؤساء بتردي األمور، 
وانخفاض األداء، وانتشار الشللیة، وضعف المھارات القیادیة لدى الرؤساء، وسیطرة نوابھم 

إلغاء عقوبات سابقة تم إیقاعھا من بعض ھؤالء الرؤساء قاموا ب.وأھوائھم على قراراتھم وتصرفاتھم 
قبل رؤساء سابقین للجامعات على أعضاء ھیئة تدریس بسبب سرقات علمیة وبحثیة في الوقت الذي 
توجھ بعض اإلدارات الحالة االنذارات ألعضاء ھیئة تدریس ألنھم یكتبون في الصحف في قضایا 

ساتھم إلى الخلف ولیس إلى األمام ، ھؤالء الرؤساء قادوا مؤس.. .واعجبي..متعلقة بالشأن العام
وحولوا ھذه المنابر العلمیة والمعاھد التعلیمیة إلى ثكنات یسودھا اإلخضاع وكتم األصوات الحرة إذ 
كیف من الممكن أن نفسر انتشار لجان التحقیق ، وانعقاد دائم للمجالس التأدیبة ، وإصدار اإلنذارات 

أو إعجاب على مقال أو تعلیق )  like(عن رأیة أو أن یضع بالجملة لكل من تسول لھ نفسھ التعبیر 
كیف یمكن تفسیر ازدیاد عدد القضایا .على الفیس بوك أو وسائط التواصل االجتماعي األخرى؟

المرفوعة على الجامعات أو التي تخسرھا الجامعات نتیجة قرارات ضعیفة لإلدارة وما یترتب علیھا 

  ٢٤االردن 
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أصال؟ كیف یمكن أن نفسر قیام رؤساء بعض الجامعات ونوابھم  من تبدید لموارد الجامعة الناضبة
بتجییش العاملین في الھیئتین االتدریسیة واإلداریة للقیام بتقیم رؤساء الجامعات إیجابیا عبر توجیھ 
رسائل شخصیة من قبل بعض العمداء یطالبون زمالئھم بالفزعة للرئیس وكأن التقییم معركة تستخدم 

  .والفرق المجوقلة وغیر المجوقلة بدون معاییر أخالقیة وأدبیة؟فیھ كافة األسلحة 
  

أعتقد بأن المصلحة العامة تقتضي من المسؤولین في التعلیم العالي أن یطلبوا من رؤساء الجامعات 
ورؤساء مجالس األمناء بعدم اتخاذ قرارات رئیسیة ھامة وخصوصا تتعلق بالتشكیالت األكادیمیة 

من جانب آخر فإن على رؤساء الجامعات . االنتھا من عملیة التقییم وبیان نتائجھ واإلداریة لریثما یتم
أن یحجموا عن مثل ھذه القرارات ألنھا قرارات ستختلط فیھا الجوانب الشخصیة مع الرسمیة 

المتعلقة بمواقعھم، وعواطفھم وتشنجاتھم ، ) uncertainty(وسیتأثر ھؤالء الرؤساء بحالة عدم التأكد
  .ن أن یؤدي إلى اإلضرار بمصالح الجامعات والحقوق المھنیة والوظیفیة للعاملینمما یمك
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  بین حكم القانون ونظرة المجتمع.. السرقة األدبیة في األبحاث العلمیة 
  
  

  ایھاب عمرو. د
  

تثور على السطح بین الفینة واألخرى تساؤالت بخصوص السرقة األدبیة في األبحاث العلمیة، 
ً رسائل  الماجستیر والدكتوراه، ومدى الحاجة إلى تفعیل اإلجراءات القانونیة ذات العالقة؟ خصوصا

حقوق شخصیة، وحقوق عینیة، : وال بد من اإلشارة ابتداء إلى أن الحقوق تنقسم إلى ثالثة أقسام ھي
  . وحقوق معنویة تشمل الحقوق الناشئة عن الملكیة األدبیة والفنیة والصناعیة

سبة لدول الشرق عنھ في دول الغرب، حیث أطاحت بعض تلك السرقات األدبیة ویختلف الحال بالن
بمستقبل سیاسیین بارزین في دول غربیة عدة أذكر منھا، على سبیل المثال ال الحصر، استقالة وزیر 

على خلفیة لجوئھ إلى السرقة األدبیة في أجزاء من ' تیودور تسو غوتنبرغ-كارل' الدفاع األلماني 
ً في حزب االتحاد المسیحي ٢٠١١كتوراه الخاصة بھ في العام رسالة الد ، وھو الذي كان عضوا

كذلك، استقالة وزیرة التعلیم والبحث . الحاكم الذي تتزعمھ المستشارة األلمانیة القویة أنجیال میركل
موثقة على خلفیة اتھامات وجھت لھا حول اقتباسات غیر  ٢٠١٣العلمي األلمانیة أنیتا شافان في العام 

وفي المجر، قدم الرئیس المجري بول شمیت استقالتھ من منصبھ . من رسائل وأبحاث مؤلفین آخرین
وفي الوالیات . بسبب تورطھ في فضیحة سرقة أدبیة في رسالة الدكتوراه الخاصة بھ ٢٠١٢في العام 

رشحھ عن المتحدة األمیركیة، أجبر نائب الرئیس األمیركي األسبق جو بایدن على التخلي عن ت
عندما طفت إلى السطح معلومات حول قیامھ  ١٩٨٨الحزب الدیمقراطي لالنتخابات األمیركیة عام 

بالسرقة األدبیة ما اضطره إلى االعتراف في نھایة المطاف بسرقتھ األدبیة، التي جاءت على شكل 
ً لذلك ت طول ما یثبت حجم بحث قانوني كتبھ خالل السنة األولى من دراستھ الجامعیة، والقائمة تبعا

  . الرقابة على تلك األبحاث العلمیة من قبل وسائل اإلعالم ذات التأثیر الواسع داخل تلك الدول
وفي الشرق، فإن الواقع یثبت أن السرقة األدبیة تنتشر بشكل أو بآخر داخل الحیاة األكادیمیة ما یبرز 

البحث العلمي كأداة لتطویر الملكات حجم الكارثة التي حلت بأجیالنا الشابة نتیجة عدم إیمانھم ب
. الفكریة والبحثیة الذاتیة من جھة، وكوسیلة إلیجاد حلول جذریة لمشكالت مجتمعیة من جھة أخرى

وتوصلت أثناء قیامي بالتدریس الجامعي إلى استنتاج قاطع مفاده أن نسبة من الطالب والطالبات 
دون توثیق للمصادر ' اإلنترنت'بكة العنكبوتیة یقومون بالحصول على المعلومات ذات العالقة من الش

وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على غیاب ثقافة . والمراجع ما یثبت السرقة العلمیة بشكل واضح
  . البحث العلمي داخل المجتمعات العربیة بالعموم

ً باالعتماد على بعض مراكز الخدمات الط البیة ویقوم نسبة من الطلبة في العالم العربي أیضا
لمساعدتھم في إعداد تلك األبحاث، حتى وصل األمر ببعضھم إلى االعتماد على تلك المراكز في 

ناھیك عن قیام . إعداد رسائل الماجستیر كما سمعت من بعض العاملین والعامالت في تلك المراكز
اخلي أو بعض تلك المراكز بتصویر مؤلفات ألكادیمیین وبیعھا للطلبة بأسعار زھیدة دون وازع د

رادع خارجي على الرغم من أن بعض تلك المؤلفات یتمتع بالحمایة القانونیة نتیجة إیداعھا لدى 
 ً وبالقیاس، سمعت أثناء إقامتي في الیونان عن قضیة تقدم بھا . الجھات المختصة كما سنوضح الحقا

ر بتصویر نسخة أحد األكادیمیین الیونانیین ضد مركز خدمات طالبیة نتیجة قیام المركز المذكو
واحدة فقط من مؤلفھ بناء على طلب من أحد الطلبة، وقد تم تعویض األستاذ المذكور بمبلغ ثمانیة 

  . آالف یورو من قبل المحكمة المختصة نتیجة الضرر المعنوي الذي لحق بھ
  

ئم ومعلوم بالضرورة أن ھذا النوع من السرقات األدبیة تعد حال ثبوت الوقائع المرتبطة بھا جرا
تحاسب علیھا القوانین النافذة ذات العالقة بالملكیة الفكریة أھمھا قانون حمایة حق المؤلف األردني 

  عمون
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وینص القانون المذكور على توفیر الحمایة . ٢٠١٤الذي تم تعدیل أحكامھ في العام  ١٩٩٢لعام 
سواء كانت –سبة القانونیة لحقوق الملكیة األدبیة كحقوق معنویة، ما یشمل إیقاع العقوبات المنا

ومؤدى ذلك أن . بحق المخالفین، شریطة إیداع المؤلف لدى دائرة المكتبة الوطنیة-حقوقیة أو جزائیة
ً -المؤلفات التي ال یتم إیداعھا لدى دائرة المكتبة الوطنیة  وحصولھا على الرقم -كجھة مختصة قانونا

وفي القانون . لھا عند وقوع االعتداء الدولي الموحد للكتاب فإنھ ال یمكن توفیر الحمایة القانونیة
المقارن، فإن ھناك بعض القوانین التي تناولت تلك المسألة أھمھا قانون حق التألیف العثماني لعام 

میالدي ساري المفعول في فلسطین الذي نص على توفیر الحمایة  ١٩١٠ھجري الموافق  ١٣٢٨
نظارة المعارف ومدیریة 'ھات المختصة القانونیة للمؤلفات حال نشرھا بشرط إیداعھا لدى الج

كما نص القانون المذكور على عقوبات بحق المخالفین تتراوح بین الغرامة والحبس، مع . 'المعارف
تأكیده على أن تلك الحمایة القانونیة متوقفة على وجود شكوى شخصیة كشرط الزم للمالحقة 

انون یتناول حقوق الطبع والتألیف في العام إضافة إلى ذلك، صدر في الحقبة االنتدابیة ق. القضائیة
على فلسطین كإحدى  ١٩١١ُسمح بموجبھ بسریان قانون حقوق الطبع البریطاني لعام  ١٩٢٤

ً على أحكام المادة ) المستعمرات(الممتلكات  من قانون حقوق الطبع  ٢٥البریطانیة آنذاك تأسیسا
  . سالف الذكر

نظرة المجتمع في الشرق للسرقات األدبیة تختلف عنھ في  خالصة القول، ال بد من اإلشارة إلى أن
الغرب، حیث إن الشرق ال یولي اھتماما بالكتاب بشكل عام وال یمنحھ أیة قیمة تذكر ما یؤثر على 
ً، في حین أن الغرب یولي اھتماما منقطع النظیر  ً مألوفا نظرتھ ألیة سرقة علمیة ویعتبرھا أمرا

 ً ً ھاما للمعلومة ما یفسر تلك النظرة السلبیة من قبل المجتمعات الغربیة لكل  بالكتاب ویعتبره مصدرا
من یقومون بالسرقة األدبیة، وإال بماذا نفسر تلك االستقاالت المتوالیة لسیاسیین بارزین في الغرب 

  نتیجة مجرد اتھامات وجھت لھم بھذا الخصوص؟
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  الصویفیة -سلمى سلیم قسطندي طنوس  -
  
  الذراع الغربي –للطیف حمدان حمادنة منى عبدا -
  
  دابوق -سلوى موسى ذھبیة  -
  
  الكرك - زیاد خلف البقاعین  -
  
  السرو –محمد خلیل حمدان العبدالالت  -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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.. الفا من العمالة الوافدة تعمل بشكل قانوني في االردن)  ٣٥٧( احصائیة رسمیة اظھرت ان 
  .الف عامل وافد في المملكة یعملون بشكل غیر قانوني)  ٨٠٠(اك االحصائیة بینت ان ھن

  
  

ما زال عدد من ارباب االسر لم یحصلوا على مستحقاتھم من المكرمة الملكیة لطلبة المدارس 
  .الحكومیة رغم مرور عام على بدء الصرف

  
في تسویة  غرفة صناعة االردن تعقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة المالیة حول نظام المقاصة

العالقة المالیة للمواطنین والشركات التي لھا مطالبات على الدوائر الحكومیة وعلیھا التزامات مالیة 
  .اتجاھھا

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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تقریبا من مجمل عدد طلبة الجامعات % ٣٠كشفت مصادر مطلعة في قطاع التعلیم العالي ان 
. ون فیھا ضمن البرنامج الدولياالردنیة الرسمیة ھم من الطالب العرب واالجانب، ممن یدرس

من مجمل ایرادات الجامعات %  ٥٠التقدیرات الرسمیة ھي ان ھؤالء الطلبة یساھمون بنحو 
 .الرسمیة

  
ً في مركز الملكة رانیا العبد هللا لتكنولوجیا . یعقد وزیر التربیة والتعلیم د ً صحفیا عمر الرزاز مؤتمرا

الخمیس، لالعالن عن نتائج امتحان شھادة الدراسة الثانویة  التعلیم عند الثانیة عشرة من ظھر یوم غد
ً على الرابط . العامة للدورة الصیفیة  .www.tawjihi.joوذكرت الوزارة أن النتائج ستعلن الكترونیا

  
غرفة عملیات لمراقبة االنتخابات البلدیة والالمركزیة التي تجرى " راصد"یفتتح مركز الحیاة 

 ٢٠٠٠فة، التي تقام في فندق الریجنسي، ستكون مخصصة لمتابعة عمل نحو الغر. الثالثاء المقبل
المركز . مراقبا متحركا ٢٥٠مراقب ثابت موزعین على مراكز االقتراع بمختلف مناطق المملكة و

اعلن انھ سیعقد یوم االقتراع، الثالثاء المقبل، اربعة مؤتمرات صحفیة حول مراقبتھ لمجریات 
 .االقتراع

  
ب ان یتوافد على عمان االسبوع المقبل عشرات الصحفیین العرب واالجانب لتغطیة من المرتق

الھیئة المستقلة لالنتخاب تفتتح . االنتخابات البلدیة والالمركزیة، المقرر اجراؤھا الثالثاء المقبل
قاعة عمان "المركز االعالمي الخاص باالنتخابات یوم االحد المقبل في مدینة الحسین للشباب 

 ".برىالك

 زواریب الغد
  


