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 ـــــــــــوضـــــوعالم                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٣ تشكیالت إدرایة محدودة" األردنیة"

 ٤ الجامعة األردنیة لن تتخلى عن فرعھا في العقبة ولن یتم إغالقھ: الضمور
 ٥ رد من الجامعة األردنیة فرع العقبة

 ٦ »األردنیـة«طالب یتقدمون لبرنامجي المـوازي والدولـي فــي  ٧٨٠٠
 ٧ لمفاجآت صیف دبي" الزمالة التدریبیة"فائزة األردنیة تودع دبي بعد تحقیقھا نجاحا باھرا في ال

 شؤون جامعیة
 ٨ او الخمیس ربعاءألاعالن قوائم القبول الموحد ا

 ١٠ شبكة الجامعات االردنیة تناقش المیزانیة العامة
 مقاالت

 ١١ ل یونسنضا.د.أ//  كیف ُتبنى الجامعات العریقة والعالمیة؟
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 ١٣ ١عطاء 
 ١٤  ٢عطاء 
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 ١٧ عین الرأي

 ١٨ صنارة الدستور
 ٢٠ زواریب الغد

 ٢١ كوالیس العرب الیوم
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 تشكیالت إدرایة محدودة" األردنیة"

  
 

ة محدودة، یجري العمل بھا قرر رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة  إجراء تشكیالت إداری
  .٢٠١٤/٢٠١٥اعتبارا من بدء العام الجامعي الجدید 

 
ونص قرار الطراونة على بقاء الدكتور عماد صالح مدیرا لوحدة القبول والتسجیل اضافة الى مھامھ 
نائبا للرئیس للشؤون االداریة والمالیة، وتكلیف كل من الدكتورة عبلة البصول قائما بأعمال مدیر 

ز حمدي منكو للبحوث العلمیة والسیدة رندة تامبي قائما بأعمال مدیر وحدة االعالم والعالقات مرك
العامة والثقافیة والدكتور منیف قطیشات قائما بأعمال مدیر وحدة الشؤون المالیة والدكتور عادل بینو 

 .قائما بأعمال مدیر وحدة الصنادیق المالیة
  

روضان قائما بأعمال مدیر مركز الحاسوب والدكتور فالح كما كلف الطراونة الدكتور علي ال
السواعیر قائما بأعمال مدیر مركز االعتماد وضمان الجودة والدكتور محمد الناصر قائما بأعمال 

 .مدیر مكتب الشؤون القانونیة
  

وجاء في القرار التجدید لكل من الدكتور محمد عدنان البخیت مدیرا لمركز الوثائق والمخطوطات 
ودراسات بالد الشام والدكتور عبدهللا العویدي العبادي قائما بأعمال مدیر مركز الخالیا الجذعیة 
والدكتور موسى شتیوي قائما بأعمال مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة والدكتور مھند مبیضین 

موارد البشریة قائما بأعمال مدیر وحدة المكتبة والدكتور محمد الشریدة قائما بأعمال مدیر دائرة ال
 .والدكتور رامي العلي قائما بأعمال مدیر مكتب العالقات الدولیة

  
والتجدید للدكتور سید خلیل خطاري قائما بأعمال مدیر مركز المیاه والطاقة والبیئة والدكتور محمد 

قافي القضاه قائما بأعمال مدیر مركز اللغات والدكتور عدنان العساف قائما بأعمال مدیر المركز الث
االسالمي والدكتورة عبیر دبابنة قائما بأعمال مدیر مركز دراسات المرأة والدكتور عمر كفاوین 

  .رئیسا للجنة العطاءات المركزیة
 

 الجامعة  أخبار 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"

  المدینة نیوز+جفرا نیوز +٨: الغد ص+ ١٣: الدستور ص+أخبار األردنیة 
 ١/٩/٢٠١٤اإلثنین                                            
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 الجامعة األردنیة لن تتخلى عن فرعھا في العقبة ولن یتم إغالقھ: الضمور

  
ضمور أن إدارة الجامعة في عمان لن أعلن رئیس فرع الجامعة األردنیة في العقبة الدكتور ھاني ال

تتخلى عن فرعھا في مدینة العقبة ولن یتم إغالقھ كما ورد في بعض وسائل إعالمیة صباح الیوم 
 .األحد

  
وأضاف في اتصال ھاتفي أجراه مع إذاعة الجامعة األردنیة أنھ أكد مرارا ضرورة تشاركیة 

اندة مشروع الفرع الذي یعتبر محركا تعلیمیا مؤسسات وھیئات المجتمع المدني في العقبة لدعم ومس
أساسیا في نھضة المدینة والمناطق المحیطة بھا خصوصا في التنمیة المستدامة التي تشمل االستثمار 

 .االقتصادي والسیاحة وتوطین التكنولوجیا وعلوم البحار وبیئتھا
  

وات الماضیة إلنجاح فكرة ولفت الضمور إلى أن الجامعة األم قدمت دعما مالیا خالل الخمس سن
 .إنشاء فرع الجامعة في العقبة بھدف بناء نظام تعلیمي متمیز یواكب التطورات العالمیة

  
إنھ بالرغم من الصعوبات المالیة إال أن الفرع تمكن من إنشاء مركز لالستشارات لخدمة :" وقال 

الصیفیة معربا عن أملھ في  مؤسسات القطاعین العام والخاص في المدینة ومركز اللغات والمدرسة
أن تلتقي تطلعات فرع الجامعة مع المؤسسات الوطنیة للتشارك في أحداث نقلة نوعیة في الخدمات 

 .التي یتطلع الفرع إلنجازھا
  

وأشار الضمور إلى أن الكلفة التشغیلیة تتطلب مزیدا من تضافر جھود الحكومة لدعم فرع الجامعة ال 
ة الخلیجیة لدعم مشاریع الفرع الذي یتطلع إلى استحداث تخصصات سیما تخصیص جزء من المنح

أكادیمیة جدیدة تلبي حاجات السوق المحلي وزیادة أعداد الطلبة وإقامة دورات تدریبیة لتأھیل أبناء 
  .المدینة في مجاالت تنمویة مختلفة

  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"

  طلبة نیوز+المدینة نیوز+٦: الدیار ص+٥: صدى الشعب ص+١٣: الدستور ص+أخبار األردنیة
 ١/٩/٢٠١٤اإلثنین                
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 رد من الجامعة األردنیة فرع العقبة

  
 السادة جریدة الغد المحترمین

  
 تحیة طیبة وبعد،،،

  
من باب حق الرد ولإلیضاح حول ما حملھ عنوان الخبر المنشور بصحیفتكم الغراء الیوم األحد 

مھددة " أردنیة العقبة: "الضمور.د"حول الجامعة األردنیة فرع العقبة تحت عنوان  ٣١/٨/٢٠١٤
س وفتح أبواب قبول الطلبة ، والذي أربك صورة الجامعة في ھذا الوقت الحسا"باإلغالق العام المقبل

الجدد، نأمل أال تكون لھ ردود فعل سلبیة على طلبتھا المنتظمین بالدراسة أو على نسبة التسجیل 
والقبول للعام الدراسي الحالي، فإننا نؤكد أن فرع الجامعة األردنیة في العقبة غیر مھدد باإلغالق 

ھھ من عسر مالي وارتفاع في كلف التشغیل، على اإلطالق، وال یمكن التفكیر بإغالقھ رغم ما یواج
انطالقا من حرص الجامعة األردنیة على ترجمة الرؤیة الملكیة السامیة للعقبة كمنطقة اقتصادیة 

 .خاصة وان یحقق الفرع األھداف التي وجد من اجلھا وان یشكل ركیزة أساسیة لدعم المشروع
  

  فرع العقبة/ الجامعة األردنیة

 ١/٩/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                          ١٥: صالغد 
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 »األردنیـة«یتقدمون لبرنامجي المـوازي والدولـي فــي طالب  ٧٨٠٠

  
اخلیف الطراونة انھ تقدم للبرنامج الموازي والدولي . كشف رئیس الجامعة االردنیة د - امان السائح

% . ٣٠طالب وطالبة وسیقبل في البرنامجین النسبة المخصصة وھي الـ  ٧٨٠٠« لغیر االردنیین « 
مقبولین وفقا  ١٤٠٤طالب منھم  ٤٩٠٠) الدكتوراة والماجستیر(ت العلیا كما تقدم للبرنامج الدراسا

  .ماجستیر ١٠٥٢دكتوراة و ٢٥٢للشروط منھم 
 

 ١٣٢موازي  ٧١٨دولي للطب ولالسنان  ٢٢٢للبرنامج الدولي منھم  ٦٢٣وتقدم للبرنامج الدولي 
دولي وعلوم  ١٠موازي و ٥٢٨دولي، اللغات االجنبیة  ٨٦موازي و ١٧٨٤دولي اما الھندسات 

 ١٢٢دولي ، علوم التاھیل  ١٨موازي و ١٠٦٩دولي ، االعمال  ١٠٥للموازي و ١٢٢التاھیل 
  .دولي ١٠٥للموازي و

 
الطراونة إجراء تشكیالت إداریة محدودة، یجري العمل بھا اعتبارا من بدء . من جھة اخرى، قرر د 

قاء الدكتور عماد صالح مدیرا ونص قرار الطراونة على ب. ٢٠١٤/٢٠١٥العام الجامعي الجدید 
لوحدة القبول والتسجیل اضافة الى مھامھ نائبا للرئیس للشؤون االداریة والمالیة، وتكلیف كل من 
الدكتورة عبلة البصول قائما بأعمال مدیر مركز حمدي منكو للبحوث العلمیة والسیدة رندة تامبي 

لثقافیة والدكتور منیف قطیشات قائما بأعمال قائما بأعمال مدیر وحدة االعالم والعالقات العامة وا
 .مدیر وحدة الشؤون المالیة والدكتور عادل بینو قائما بأعمال مدیر وحدة الصنادیق المالیة

كما كلف الطراونة الدكتور علي الروضان قائما بأعمال مدیر مركز الحاسوب والدكتور فالح 
الجودة والدكتور محمد الناصر قائما بأعمال السواعیر قائما بأعمال مدیر مركز االعتماد وضمان 

 .مدیر مكتب الشؤون القانونیة
وجاء في القرار التجدید لكل من الدكتور محمد عدنان البخیت مدیرا لمركز الوثائق والمخطوطات 
ودراساتبالد الشام والدكتور عبدهللا العویدي العبادي قائما بأعمال مدیر مركز الخالیا الجذعیة 

وسى شتیوي قائما بأعمال مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة والدكتور مھند مبیضین والدكتور م
قائما بأعمال مدیر وحدة المكتبة والدكتور محمد الشریدة قائما بأعمال مدیر دائرة الموارد البشریة 

 .والدكتور رامي العلي قائما بأعمال مدیر مكتب العالقات الدولیة
خطاري قائما بأعمال المدیر مركز المیاه والطاقة والبیئة والدكتور محمد والتجدید للدكتور سید خلیل 

القضاه قائما بأعمال مدیر مركز اللغات والدكتور عدنان العساف قائما بأعمال مدیر المركز الثقافي 
االسالمي والدكتورة عبیر دبابنة قائما بأعمال مدیر مركز دراسات المرأة والدكتور عمر كفاوین 

  .جنة العطاءات المركزیةرئیسا لل
  

 ١/٩/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                           ١٣: الدستور ص
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 لمفاجآت صیف دبي" الزمالة التدریبیة"الفائزة األردنیة تودع دبي بعد تحقیقھا نجاحا باھرا في 
  

ً في  آیة جردانة من الجامعة األردنیةعادت الطالبة األردنیة  ً الفتا إلى أرض الوطن بعد تحقیقھا فوزا
والتي  ٢٠١٤ج مفاجآت صیف دبي للزمالة التدریبیة الدورة التدریبیة التاسعة المقامة ضمن برنام

ً إلى جنب مع . استمرت على مدار اسبوعین ً جنبا ً بارزا ً من مختلف  ١٦وقد حققت آیة نجاحا مشاركا
  .  أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 
ً ” ٢٠١٤مفاجآت صیف دبي للزمالة التدریبیة “وشھدت الدورة التاسعة من برنامج  منقطع نجاحا

النظیر، وأسھمت في صقل تجارب نخبة من ألمع الطالب وتوفیر األجواء المثالیة لتبادل األفكار 
والمقترحات التي من شأنھا تعزیز نجاح الدورات المقبلة من المھرجان وجذب المزید من الزوار من 

. لصیفمختلف األسواق والمناطق إلى مفاجآت صیف دبي، لیكون وجھتھم المثلى خالل موسم ا
وتنظم مؤسسة دبي للمھرجانات والتجزئة البرنامج التسویقي المعروف والحائز على جوائز تقدیر 
عالمیة، وتعد إحدى مؤسسات دائرة السیاحة والتسویق التجاري بدبي، والجھة المنظمة لحدث 

  . مفاجآت صیف دبي
 

لتجزئة، عن سعادتھا لنجاح وأعربت سعادة لیلى سھیل، المدیر التنفیذي لمؤسسة دبي للمھرجانات وا
مفاجآت صیف دبي للزمالة “یسرنا ویسعدنا إقامة دورة جدیدة ناجحة من برنامج ”:ھذه الدورة بالقول

وبالنیابة عن جمیع أعضاء فریق عمل البرنامج، أتقدم بخالص التھنئة لجمیع . في دبي” التدریبیة
عالمة فارقة جدیدة في حیاتھم المھنیة الطالب المشاركین الستكمالھم ھذه الدورة بنجاح، وإضافة 

التي بذلوھا لتقدیم استراتیجیات  ١٧وأود بھذه المناسبة أن أثني على جھود الطالب الـ . والشخصیة
مبتكرة وأفكار جدیدة من شأنھا إثراء تجربتھم وجدول األعمال السنوي لمھرجانات وحمالت مؤسسة 

  .دبي للمھرجانات والتجزئة

 ١/٩/٢٠١٤سوق ومال                                                 اإلثنین                                            /٥: الغد ص
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 او الخمیس ربعاءألئم القبول الموحد ااعالن قوا
  

 نھایة الرسمیة بالجامعات الموحد القبول قائمة تعلن ان مطلعة مصادر رجحت  - العبادي حاتم
 یوم المقبولین قائمة تعلن ان المرجح من« »الرأي« الى تصریح في المصادر وقالت.الحالي سبوع اال
 تسع في للقبول وطالبة طالب الف) ٢٨( ترشیح یتم ان وتوقعت.»المقبل الخمیس او ربعاء اال

 السامیة الملكیة المكرمة قوائم على المقبولین وتشمل ،التخصصات مختلف في ،رسمیة جامعات
 السابقة السنوات خریجي وكذلك ،المخیمات وابناء والمعلمین المسلحة القوات في العاملین بناء ال

 وحدة موقع ل خال من نھا اعال حال نتائجھم معرفة للطلبة ویمكن.ردنیة اال غیر العامة الثانویة وحملة
 متحان ال الجلوس رقم او الوطني الرقم ل خال من، )www.admhec.gov.jo( الموحد القبول تنسیق

 ان بینت انھا  إال ،بعد تستقر لم انھا المصادر تلك أوضحت ،القبول مؤشرات وحول.العامة الثانویة
 بالجامعات الطب تخصص في القبول لمعدل دنى اال دالح على ستطرأ واحدة مة عال بحدود انخفاض
 ان المصادر اكدت ،»ختیار اال ساءة ال« قائمة ھنالك سیكون إذا ختیاروفیما اال اساءة قائمة.الرسمیة
 سیتم ختیار اال مسیيء فئة ان الى مشیرة ،ختیار اال لمسيء قائمة وجود سیقر العالي التعلیم مجلس

 الذین الطلبة فئة ان واوضحت.القبول لمعیطات وفقا ،الموحد القبول قائمة ن إعال بعد تحدیدھا
 ختیار اال اساءة فئة وتعّرف.العالي التعلیم مجلس قبل من حقا ال تحدیدھا سیتم اختیار مسیئي سیعتبرون

 ستعلن التي ،تنافسیا القبول ت معدال ضمن الحالي للعام العامة الثانویة في تھم معدال الذین الطلبة بانھم
 عدم الى ادى ما ،العامة الثانویة في تھم معدال فیھا یراع لم للتخصصات اختیاراتھم ان  إال ،حقا ال

 عددا العالي التعلیم مجلس ویراعي.اختاروھا التي التخصصات من تخصص اي الى ترشیحھم
 المقبولة ت المعدال ذوي من للقبول یرشحوا لم الذین الطلبة بعدد مقارنة الجامعات في الشاغرة المقاعد

 ویكلف.القبول اسس علیھ تنص ما حسب ،التخصصات تلك في للقبول دنى اال الحد وكذلك ،نافسیات
 لتوزیع الموحد القبول تنسیق وحدة »ختیار اال اساءة« على الموافقة قرار في ،العالي التعلیم مجلس
 العالي یمالتعل مجلس وكان.منھا كل في المتاحھ للشواغر وفقا،  الجامعات على الفئة ھذه من الطلبة

 الذین ،القبول لسنة العامة الثانویة خریجي بالطلبة ختیار اال اساءة فئة حدد الماضیتین السنتین في
 عدد احصائیاتوبلغ.الموحدة القائمة ضمن للقبول یرشحوا ولم فوق  فما%) ٨٠( تھم معدال كانت

) ٢٤٧٥٣( الحالي عاملل العامة الثانویة امتحان خریجي من الرسمیة بالجامعات للقبول المتقدمین
 السنوات خریجو یتنافس حیث ،وطالبة طالب) ٨٨٥٦( السابقة السنوات خریجي ومن وطالبة طالب

 الطلبة عدد بلغ بینما ،القبول اسس بموجب لھم المخصصة للنسبة وفقا مقعدا) ١٦٥٠( على السابقة
 سس ال وفقا ،مقعدا) ١٦٥٠( على یتنافسون) ٣٠٣٩( ردنیة اال غیر العامة الثانویة حملة

 الجامعات في المقبولین الطلبة عدد من%) ٥( على یزید  ال ما« القبول اسس وتخصص.القبول
 من یعادلھا ما أو ،العامة الثانویة الدراسة شھادة على الحاصلین( المغتربین ردنیین األ للطلبة ردنیة األ

/  الكلیة في التنافسي القبول لمعدل دنى األ الحد عن منھم أي معدل یقل  ال أن شریطة، )المملكة خارج
 ودكتور ،والصیدلة ،سنان األ وطب ،الطب تخصصات باستثناء ،تنافسیاً توزیعھم ویتم،  التخصص

 مراعاة مع الدول من المقدمة الطلبات لعدد المئویة النسبة حسب ،الدول على توزع التي الصیدلة
 كما.»فیھا للمتقدمین المئویة لنسبةا عن النظر وبغض الدولة من على األ المعدل صاحب الطالب قبول

 ردنیین األ للطلبة ردنیة األ الجامعات في المقبولین الطلبة عدد من%) ٥( على یزید  ال ما«  تخصص
 أي معدل یقل  ال أن على السابقة السنوات من یعادلھا ما أو,  العامة الثانویة الدراسة شھادة حملة من

 شؤون جامعیة

 ١/٩/٢٠١٤                                    اإلثنین                                                            ١/٢: الرأي ص
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 القبول تنسیق وحدة تقوم أن على, التخصص/الكلیة في فسيالتنا القبول لمعدل دنى األ الحد عن منھم
 المعدل باحتساب الموحد القبول لعملیة التوجیھیة اللجنة تقوم ان أو القرعة مبدأ بتطبیق الموحد

 ردنیین األ الطلبة لتوزیع) احیاء ،كیمیاء ،فیزیاء ،ریاضیات: (التالیة ساسیة اال المواد في على اال
 المقاعد على یعادلھا ما أو, العامة الثانویة الدراسة شھادة امتحان في ساویةمت ت معدال على الحاصلین

, والصیدلة, سنان األ وطب, الطب تخصصات/ كلیات في ردنیة األ الجامعات في لھم المخصصة
,  متاحاً ذلك كان حیثما الطبیة التخصصات غیر أخرى تخصصات أي وفي, الصیدلة ودكتور

 الطلبة بین ت مناقال إجراء إمكانیة والجامعاتوحول التخصصات بین ت مناقال احتمالیة.»وضروریاً
 العالي التعلیم مجلس یدرس ان احتمالیة الى المصادر اشارت ،الموحد القبول قائمة ن إعال بعد

 الطالب تحقیق اشتراط لجھة ،الطلبة بین العدالة تضمن شروط ضمن ت مناقال اجراء على الموافقة
 یتوفر وان الیھ نتقال اال یرغب الذي التخصص في الحالي للعام التنافسي لالقبو لمعدل دنى اال الحد

 تفویض یتم ،ت المناقال أجراء على الموافقة حال في انھ واضافت.التخصص او الجامعات في شواغر
 التي ،التخصصات في المتاحة بالشواغر درى اال انھم بحكم ت المناقال جراء ال الجامعات رؤساء
 رغبتھم عدم ابدوا جامعات رؤساء ان ذاتھ الوقت في فتة ال ،الیھا نتقال لال التقدم الطلبة یرغب

 التعلیم وزیر مع السابقة اللقاءات ل خال ،الموحد القبول قائمة ن إعال بعد ت مناقال إجراء على بالموافقة
 نم عشر الثانیة الساعة عند انتھت ،متصل صعید الدراسیةعلى والمقاعد المنح.العلمي والبحث العالي

 نفقة/  الدراسیة والمقاعد الخارجیة المنح من ستفادة اال طلبات تقدیم لعملیة المحددة الفترة أمس لیل
 عن اعلنت العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة كانت التي،  ٢٠١٥/  ٢٠١٤ الدراسي للعام خاصة
 التقدم لھم حالمسمو الطلبة فئة الوزارة وحددت.الماضي الشھر من والعشرین السابع في فتحھا

 للدورة یعادلھا ما أو ردنیة األ العامة الثانویة بخریجي الدراسیة والمقاعد المنح تلك من ستفادة لال
  .٢٠١٤ الدراسي للعام) فقط دبي واأل العلمي الفرعین( الصیفیة والدورة الشتویة
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 شبكة الجامعات االردنیة تناقش المیزانیة العامة
  

عقدت الھیئة العامة لشبكة الجامعات األردنیة اجتماعھا غیر العادي برئاسة رئیس مجلس ھیئة 
المدیرین الدكتور نبیبل شواقفة وحضور المدیر التنفیذي الدكتور فاروق العمري في مكتب ارتباط 

 .جامعة ال البیت
 

اقرار المیزانیة السنویة وتم خالل االجتماع اقرار محضر اجتماع الھیئة العامة السابق ومناقشة و
وانتخاب مدقق للحسابات، والموافقة على ضم الجامعة االلمانیة  ٢٠١٤و ٢٠١٣للشبكة لعامي 
 .االردنیة للھئیة

 
وناقش المجتمعون االجراءات المطلوبة لتصویب بعض االوضاع والمالحظات مع وزارة الصناعة 

لمواصلة نجاح عمل الشبكة وبما یعود بالفائدة والتجارة والعمل على توفیر السیولة المالیة الالزمة 
 .على اعضاء الشبكة

 
واستعرض الشواقفة االنجازات التي قامت بھا الشبكة والخطة المنفذة لتقدیم الخدمة والبرامج 

 .المعلوماتیة والحاسوبیة لكافة الجامعات االردنیة الرسمیة
 

یع الشبكة لتسھم في تطویر المجال واكد حرص الجامعات االردنیة على التواصل مع خطط ومشار
 .الحاسوبي وااللكتروني وتقدیم خدمة االنترنت الحدیثة للجامعات االعضاء في الشبكة

 
یذكر ان شبكة الجامعات االردنیة ھي شركة غیر ربحیة تملكھا الجامعات االردنیة الرسمیة، وتم 

دمة الجامعات االعضاء في بھدف بناء شبكة معلوماتیة حدیثة ومتطورة لخ ٢٠٠٣تاسیسھا عام 
.الشبكة

 ١/٩/٢٠١٤اإلثنین                                                                                               ٢٣: الدستور ص+ بترا 
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 كیف ُتبنى الجامعات العریقة والعالمیة؟
  

  نضال یونس .د.أ
  

سواء أصاب رؤساء الجامعات، أولم یوفقوا في اختیار الطاقم القیادي إلدارة الجامعات فى المرحلة 
الحد الذي باتت فیھ اغلب القادمة فلیس ھذا ھو المھم االن، وإنما كیف نوقف تراجع التعلیم العالي إلى 

الجامعات األردنیة تعاني من العجز المالي والترھل االداري، وفقدان القدرة على المبادرة في معالجة 
القضایا والتحدیات التي تواجھ األردن، من مشكلة الطاقة إلى المیاه إلى التطرف الدیني والعنف 

تجد لھا صدا قویا فى جامعاتنا، ولكن مثلما  المجتمعي، وحتى عملیةاالصالح والتحول الدیمقراطي ال
جاء ھؤالء الرؤساء نتیجة أنظمة وسیاسات لم تفرز أفضل ما لدینا من قیادات، فھم أیضا ضحیة 
الضغوطات والتدخالت، وضحیة التراجع االقتصادي الذي اثرعلى الدولة وأوصلنا إلى ما نحن فیھ 

 !من أوضاع اقتصادیة ومالیة صعبة ومعقدةّ 
ات كثیرة في العالم ركزت على التدریس وتخریج الطلبة وتأھیلھم لسوق العمل، ولھا مساھمات جامع

ً مقارنة بالجامعات البحثیة العریقة التي كان لھا الفضل في  ً صغیرا بحثیة متواضعة، لكنھا تبقى قزما
النساني الحدیث، انطالقة الثورة التكنولوجیة والنمو االقتصادي والمشاركة فى بناء الدول والمجتمع ا

ً للمستقبل یسھم في بناء  جامعاتنا العربیة في غالبیتھا من النوع االول، فقد عجزت أن تضع مشروعا
الدولة القویة، وما الترھل اإلداري والتراجع الحكومي واألزمات االقتصادیة واالجتماعیة التي نمر 

جامعات عن قیادة األمة وتحملھا بسبب تراجع المؤسسات الفكریة وعلى رأسھا ال" جزئیا"بھا إال 
لمسئولیتھا في بناء األجیال المتعلمة والمثقفة القادرة على حمل أعباء التطورالحضاري، وما ذاك إال 

 .بسبب اإلدارات والقیادات الضعیفة أوالفاشلة
تحتاج جامعاتنا إلى قادة اكادیمین أقویاء وفاعلین، قادرین على إحداث النمو الحقیقي والتطور 

االكتفاء الذاتي لجامعاتھم ،وھم بذلك نقیض تحجیمھا واختزالھا بقیادات ضعیفة تنعكس على تراجع و
وأفق مجاالتھا وأنشطتھا ووظائفھا المختلفة من نقص القاعات والمختبرات " إمكانات الجامعة"في 

ھا على التي تكمن في قدرت" قوة الجامعة"والمرافق الى دعم النشاطات الالمنھجیة، وتراجع في 
إطالق الطاقات البحثیة واإلبداعیة من خالل وضع السیاسات وسن األنظمة والقوانین ووضعھا 

صحیح أن بعض . موضع التنفیذ بما یدعم نمو الجامعة وتقدمھا فى معاییر التصنیف العالمیة
النقاد الجامعات الجامعات العریقة في العالم مرت بحالة سكون وربما تراجع لبعض الوقت ما یعتبره 

ً یقابلھ ھبوط تفرضھ عوامل متداخلة، لكنھا سرعان ما استعادت عافیتھا عبر رؤساء مفكرین  صعودا
ومتمیزین استطاعوا نقل الجامعة والمجتمع إلى مستویات متقدمھ لیعید المجتمع تدویر حیاتھ نحو 

 ..نھضة جدیدة
 

القویة التي " عیة القیادات االكادیمیةشر"قوة الجامعات وقدرتھا على قیادة األمة والمجتمع تنبني على 
وبعد النظر، وإعادة الھیكلة بما یتناسب مع العوامل االجتماعیة ,االدارة والقیادة : تبرز في مجال

والثقافیة السائدة فى المجتمع، من ھنا فان غالبیة الجامعات العربیة ال تعد جامعات قویة بل في الواقع 
الذي یؤدى بدوره الى تراجع الدورالقیادي للجامعة في مساعدة ضعیفة وتعاني من عدم االستقرار 

الشرعیة القیادیة في صلب التطور والتقدم العالمي وتحتل مكان الصدارة في بناء . المجتمع واألمة

 مقاالت

 ١/٩/٢٠١٤نیوز                                                                  اإلثنین                                            طلبة 
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السیستم الغربي سواء في الوالیات المتحدة األمریكیة وأوروبا أو وبقیة الدول المتقدمة في النظام 
ى االردن وبالنظر لضعف سیاسات التعلیم العالي وقوانین الجامعات، وما ترتب العالمي، ولكننا ف

تسببت في تحجیم امكانات الجامعة واضعاف قدرتھا " ضعیفة"علیھا من مجالس امناء و تعلیم عالي 
المؤسساتیة الى المستوى الذى نراه، وھذا خطأ جسیم ال بد من تصحیحھ حتى تتمكن جامعاتنا من 

الشكل الصحیح، حتى وإن خسرت بعض الدعم المالي واضطرت الى تقلیص حجمھا فى اداء دورھا ب
اي “ أصغر لكن أقوى “ ، ولعلھ من ھنا تنبع أھمیة ان تكون الجامعات "االستقاللیة"سبیل مزید من 

 ..ضرورة ان تكون الجامعة أصغر مدى و امكانات وأقوى قدرة أكادیمیة وإداریة
االزمة االقتصادیة وتحدیات االصالح والتحول الدیمقراطي التي نمر  القضیة المحوریة فى معالجة

بھا ال تقتصر على زیادة عدد الجامعات اوالتوسع بعدد المقبولین فیھا، بل كیفیة بناء جامعات قویة 
وفاعلة، ولعل التحدي االكبر الذي یواجھ الدول النامیة ویعوق إمكانات التطویراالقتصادي 

، وال تحتاج ھذه البلدان "الشرعیة القیادیة"یھا یكمن بوضوح في اسس ومعاییر واالصالح السیاسي ف
دعما اقتصادیا ومالیا كبیرا بقدر حاجاتھا الى مؤسسات وجامعات قویة برؤسائھا وقیاداتھا الفاعلة 

  .والمؤثرة
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 ١/٩/٢٠١٤اإلثنین                                                                                 ١٢: الدستور ص+٣٦: الرأي ص

 إعالنات 
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 ١/٩/٢٠١٤    اإلثنین                                                                                               ٣٦: الرأي ص
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 ١/٩/٢٠١٤اإلثنین                                                                                  ١٦: الغد ص+٣٦: الرأي ص
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 ١/٩/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                       ٢٣: الرأي ص
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 الیوم رئاسة مجلس النقباء خلفا لنقیب األطباء إبراھیم الطراونھ یتسلم . نقیب أطباء األسنان د
 ٦٠یتناوبون على رئاسة مجلس النقباء كل » نقابات الداخل«نقباء .. ھاشم ابو حسان. د

  .یومیا
  

  مھندسا من سجالتھا اعتبارا من الثامن عشر )  ٣٧٣( نقابة المھندسین الزراعیین شطبت
النقابة أمھلت المشطوبین لالعتراض .. ھممن الشھر الماضي لعدم دفع المستحقات المالیة علی

  .على قرارھا وتسویة األمور المالیة حتى السابع من الشھر الحالي
  

  ان رورد فعل سلبیة وصلت الى درجة اإلحباط في أوساط تیار » عین الرأي«علمت
في الیوم الذي خصص » الضعیف«الصقور في جماعة اإلخوان المسلمین جراء الحضور 

ة المین عام حزب جبھة العمل اإلسالمي محمد الزیود وألعضاء المكتب لتقدیم التھنئ
  .التنفیذي بعد فوزھم باالنتخابات

  
  سنة ) ٣٠ -  ١٨(وزارة الثقافة أعلنت ان باب الترشح لمسابقة اإلبداع الشبابي للفئة العمریة

ابع من سیفتح في السابع من الشھر الحالي في حقوق الشعر والقصة والروایة ویغلق في الس
الوزارة ستمنح الفائزین الثالثة في كل حقل مبالغ مالیة تتراوح بین .. تشرین األول المقبل

  .دینارا ٢٥٠الى  ٥٠٠
  

  ألف طن ) ١٠٠(وزارة الصناعة والتجارة والتموین طرحت للمرة الثانیة عطاء شراء
  .شعیرة

  
 ج والتخصصات مؤسسة التدریب المھني فتحت باب القبول والتسجیل في مختلف البرام

  ).٢٠١٥/  ٢٠١٤(المھنیة للعام التدریبي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 ١/٩/٢٠١٤ عین الرأي                                                                  اإلثنین                                           
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  ،جاللة الملكة رانیا العبدهللا شكرت الذین ھنأوھا بمناسبة عید میالدھا الذي صادف أمس
ً على معایداتكم » حیث قالت في تغریدة لھا على مواقع التواصل االجتماعي شكرا

  .»ًشكرا.. ومشاعركم
  

 كي الھاشمي جاللة الملكة رانیا العبدهللا بعید میالدھا الذي صادف امس ھنأ الدیوان المل
  .»االحد

 یھنىء الدیوان الملكي الھاشمي صاحبة الجاللة الملكة رانیا العبدهللا «: وجاءت التھنئة
  .»بمناسبة عید میالدھا ویتمنى لھا العمر المدید

  
 دة لحقوق اإلنسان خلفا لنفاي بالي باشر األمیر زید بن رعد مھامھ مفوضا سامیا لالمم المتح

وكان األمین العام لألمم . المفوض السامي السابق التي انتھت والیتھا مع نھایة شھر آب
  .المتحدة بان كي مون رشح األمیر زید لھذا المنصب في حزیران الماضي

  
 رسھم رئیس الوزراء االسبق العین سمیر الرفاعي حمد هللا كثیرا على عودة الطلبة الى مدا

  .واستئناف العملیة التربویة بصورة طبیعیة
  وقال الرفاعي في تغریدة لھ صباح امس ان المصلحة الوطنیة العلیا ھي التي تقدمت على كل

  .شيء
  

  یعقد السفیر البریطاني في عمان بیتر میلیت، مؤتمرا صحفیا في مقر اقامتھ الساعة الرابعة
و  ٤ناتو التي ستعقد في المملكة المتحدة یومي من عصر یوم غد الثالثاء للحدیث عن قمة ال

  .أیلول ٥
  

  ألف عبوة زیت غیار سیارات  ٣٢رفضت مؤسسة المواصفات والمقاییس ادخال حوالي
لألردن لوجود مخالفة في الفحوص المخبریة ونسبت المؤسسة بعدم دخولھا لألردن، 

 .وإعادتھا إلى البلد المصدر
  
  

 ي محیط شارع بسمان بوسط البلد االعتداء على ارصفة تواصل بعض مطاعم شواء اللحوم ف
  .المشاة بنصب الطاوالت فوقھا

  
  شكا سكان وتجار شارعي رشید بیوك والوسامة في بیادر وادي السیر لـ صنارة الدستور من

التصرفات السلبیة لبعض الطلبة في كلیة تدریب وادي السیر التابعة لوكالة الغوث الدولیة 
ومضایقات یومیة لسكان وزوار وتجار المنطقة، مشیرین انھم رفعوا  وتسببھم بازعاجات

  .شكاوى لكافة الجھات المعنیة بال جدوى
  

  داعش الظاھرة «تقیم الجمعیة األردنیة للعلوم السیاسیة محاضرة مساء الیوم بعنوان
جابر، كامل ابو.  محمد ابو رمان نائب رئیس الجمعیة ویدیر الحوار  د.  یلقیھا د»  والحقیقة

  .وذلك في الساعة السادسة والنصف في منتدى مؤسسة عبد الحمید شومان الثقافي 

 ١/٩/٢٠١٤                                                    صنارة الدستور                                                    اإلثنین      
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  مھندس زراعي قرر مجلس نقابة المھندسین الزراعیین شطبھم من سجالت  ٥٠٠أكثر من

النقابة، لعدم دفعھم االلتزامات المالیة المطلوبة، مع امكانیة مراجعتھم للنقابة لالعتراض 
  .ایلول الحالي قبل أن یصبح القرار نافذا  ١٧امورھم المالیة حتى تاریخ  على القرار وتسویة

  
  تستقبل عمادة شؤون الطلبة في الجامعة االردنیة الیوم االثنین الطلبة الذین تقدموا لطلبات

القبول في الجامعة على أساس التفوق الفني، وذلك بھدف المقابلة وفحص القدرات الفنیة  
 .للمتقدمین
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  مركز الدراسات االستراتیجیة، التابع للجامعة األردنیة، یعكف حالیا على إجراء استطالع
االستطالع یتناول . للرأي العام األردني، حول عدد من القضایا المحلیة واإلقلیمیة الراھنة

یلي األخیر المواقف الشعبیة والنخبویة من التعدیالت الدستوریة األخیرة، والعدوان اإلسرائ
على قطاع غزة، والموقف من العالقات مع إسرائیل، إضافة إلى الموقف من تنظیمات 

 .داعش والنصرة والقاعدة، وغیرھا من محاور
  تنظم اللجنة الشعبیة لدعم المقاومة الفلسطینیة في الزرقاء مساء الیوم مھرجانا، تحت عنوان

ة، یتحدت فیھ عبر الھاتف من القدس األب ، وسط المدین"المقاومة طریقنا للتحریر والعودة"
عطا هللا حنا، إضافة إلى رئیس بلدیة الزرقاء عماد المومني، وعضو المكتب السیاسي لحزب 
الوحدة عماد المالحي، فیما تقدم فیھ فقرات شعریة وغنائیة، ویختتم بحملة تبرع بالدم لألھل 

 .في قطاع غزة
 مشعل الزبن احتفل الخمیس الماضي بزفاف أحد  رئیس ھیئة األركان المشتركة الفریق أول

 .أنجالھ، وسط مشاركة وحضور لفیف واسع من كبار المسؤولین
  قرر وزیر العمل إعادة تشكیل اللجنة الثالثیة لشؤون العمل، وضمت الوزیر رئیسا، وأمین

ه عام الوزارة نائبا للرئیس، وعضویة كل من مساعد األمین العام للشؤون الفنیة، ومساعد
لشؤون مدیریات المیدان، ورؤساء غرفتي تجارة وصناعة األردن، واتحاد نقابات العمال، 

 .واتحاد المزارعین، ونقابة الخدمات العامة، ونقابة الطباعة ومدیر مدیریة عالقات العمل
  السفیرة األمیركیة الجدیدة في عّمان ألیس ویلز زارت أمس رئیس الوزراء األسبق طاھر

أن المصري دعا السفیرة، خالل اللقاء، لمطالبة " زواریب"وعلمت . لھالمصري في منز
حكومة بالدھا بتقدیم الدعم االقتصادي الالزم لألردن، الذي یعاني من ثالث أزمات كبرى، 
ھي الالجئون السوریون، وفاتورة الطاقة الباھظة، إضافة إلى الفاتورة األمنیة المتزایدة، 

ھذا اللقاء یأتي ضمن . ود الشرقیة والشمالیة للمملكة من أخطاروالمترتبة على ما تشھده الحد
سلسلة لقاءات تعارفیة للسفیرة األمیركیة مع شخصیات ومسؤولین أردنیین، بعد التحاقھا 

  .بعملھا قبل نحو أسبوعین

 ١/٩/٢٠١٤زواریب الغد                                                               اإلثنین                                            
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  مراجع مھمة في الدولة اھتمت بالعبارات التي وردت على لسان الزعیم السیاسي
  .مشعل في المھرجان األخیر لالخوان المسلمینلحركة حماس خالد 

  
  # مشروع حیوي لطالب جامعیین في األردن، فكرتھ التواصل مع نجوم ورموز

الثقافة الغربیة الذین وقفوا مع الشعب الفلسطیني في العدوان األخیر على قطاع 
  .غزة

  
  #ق الرئیس الفلسطیني محمود عباس طلب من نشطاء مستقلین في اوروبا التنسی

  .أكثر مع سلطتھ فیما یتعلق ببرنامج المقاطعة للشركات اإلسرائیلیة
  

  # أنباء لم تتأكد رسمیا عن استعداد مصر لتأمین الحمایة للجنرال اللیبي المطارد
 .اآلن خلیفة حفتر وعن وصول أفراد من عائلتھ للقاھرة

  
 ك.ھـ

 ١/٩/٢٠١٤                        العرب الیوم                                                                   اإلثنین                    
  


