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 بمناسبة عید الجلوس الملكي العشرین واألعیاد الوطنیة

 "األردنیة مسیرة االنجاز والتطویر"احتفال في 
 

أقامت الجامعة األردنیة الیوم احتفاال كبیرا بمناسبة عید الجلوس الملكي العشرین  -سناء الصمادي
لتكریم المتمیزین من أعضاء " مسیرة اإلنجاز والتطویر...الجامعة األردنیة"واألعیاد الوطنیة بعنوان 

 .الھیئتین التدریسیة واإلداریة والطلبة
 

وقال رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة في كلمة ألقاھا في تسجیل مصور بُث خالل االحتفال 
إن احتفالنا الیوم بمسیرة إنجاز وتمیز استمرت عشرین عاما، بنیت على مسیرة حوالي أربعة عقود "

والوعي، وبثبات  عام ولوج األردن إلى المستقبل متسلحا بالعلم 1962من اإلنجاز والبناء، كان عام 
الخطى ووضوح الرؤى، فبنى األردنیون أول جامعة وأسموھا باسمھم لتكون عنوان تقدمھم، 

 ".وفخرھم
 

وأضاف أنھ منذ ذلك التاریخ واسمھا یكبر، حیث ضخت في عروق الوطن ما یقارب من ربع ملیون 
لعالمیة، فتمیزت وطنیا خریج، لیكونوا منارات رفعة الوطن وزھوه، واسمھا یتألق في التصنیفات ا

 .وعربیا وعالمیا، لتصبح الجامعة األردنیة منارة ودلیال للباحثین عن التمیز واإلنجاز
 

عشرون عاما من العمل بال كلل، قام خاللھا قائد الوطن جاللة الملك عبدهللا " وتابع القضاة قائال 
الثاني حفظھ هللا بتعزیز مسیرة البناء والتطور، وكانت الجامعة من أوائل المؤسسات التي استلمت 

جیال المستقبل، الرسالة، وترجمتھا إلى إنجازات لیس للجیل الحالي فقط، ولكنھا أضاءت الطریق أل
 ".وأعدت العدة لتكون جامعة عالمیة ذكیة، منتجة جاذبة متطورة، مستقرة مالیا ومنارة تنویر وثقافة

 
وزاد أنھ في ھذا الیوم تكرم الجامعة أعضاء أسرتھا من طلبة وإداریین وأعضاء ھیئة تدریس، ممن 

ومن تعب ونفع، ودفع مسیرة تمیز وأنجز، ومن تسامى وعال، ومن تعلم وعلم، ومن بحث وأبدع، 
 .الجامعة نحو الریادة واالبتكار والعمل الخالق

 
وفي ختام كلمتھ ثمن القضاة دور القائمین على تطویر مسیرة الجامعة، وخص بالذكر مجلس أمناء 
الجامعة، ومنظومة التعلیم العالي، واالعتماد والجودة وكل من شارك في العطاء حتى غدت الجامعة 

 .ھدي بھا كل الناشدین للریادة والتمیّزمنارة یت
 
 

وعرض خالل االحتفال فیدیو النجازات الجامعة خالل عشرین عاما وكلیاتھا التي حصلت على 
 .االعتماد والجودة في مخرجتھا التعلیمیة

 

 أخبار الجامعة

  الحقیقة الدولیة  - المدینة نیوز -عمون -21: الرأي ص - بترا -األردنیةأخبار 
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ریقات، وقدم بعض من رواد الجامعة وخریجیھا منھم میشیل جاد وكیلة، ولین قواس والدكتور لیث ز
المیة داما الكردي عرضا عن إنجازاتھم التي لم تتوقف خالل مسیرتھم العملیة بعد تخرجھم من واإلع

 . الجامعة األردنیة التي كانت وما تزال  داعما  كبیرا في حیاتھم العملیة
 

طالبا وطالبة من المتفوقین وأوائل الكلیات والحاصلین على جوائز محلیة ) 120(وفي الحفل تم تكریم 
عضو ھئیة تدریس نظیر إنجازاتھم البحثیة والعلمیة، وأعضاء ھیئة ) 14(والفاعلین فیھا، و وعربیة

التدریس األكثر نشرا في قاعدة البیانات سكوبس، والمتمیزین في خدمة المجتمع، ورواد تطبیق نظام 
لھم  من العاملین في الجامعة في عمان وفرع العقبة ومستشفاھا ممن كانت) 10(التعلیم المدمج، و

 .بصمات واضحة في مسیرة التطور واالنجاز
 

وشمل التكریم أیضا كلیة التمریض لحصولھا على المركز األول على مستوى الجامعة في األداء 
األكادیمي حسب مؤشر ضمان الجودة، ومجلة دراسات من عمادة البحث العلمي لحصولھا على 

كز االعتماد وضمان الجودة الذي كان لھ دور المركز األول عربیا في معامل التأثیر العربي، ومر
 .فاعل في تدرج الجامعة واحتاللھا مراكز متقدمة في التصنیفات العالمیة

 
 .واختتم الحفل بفقرات غنائیة قدمتھا فرقة كورال الجامعة 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
6 

  
  
  

 اختتام أعمال المؤتمر الدولي وورشات العمل حول
 "بناء القدرات للتعاون الجامعي الدولي والتعاون البحثي"

  
بناء "اختتمت في الجامعة األردنیة أعمال المؤتمر الدولي وورشات العمل حول  - سھى الصبیحي 

بمشاركة واسعة من الجامعات الرسمیة األردنیة " ون البحثيالقدرات للتعاون الجامعي الدولي والتعا
 .وعدد من الجامعات األمریكیة

 
  

بالتعاون مع جامعة ) UCN(واشتمل المؤتمر الذي عقدتھ شبكة التعاون الجامعي األمریكي األردني 
من  والیة كارولینا الشمالیة والجامعة األردنیة وبرعایة السفارة األمریكیة في عمان على عدد

 .ورشات العمل التدریبیة والعروض التقدیمیة
  

وقالت مدیرة وحدة الشؤون الدولیة في الجامعة الدكتورة ھدیل یاسین إن المؤتمر وورشات العمل 
التي استضافتھا الجامعة األردنیة جاءت بھدف مناقشة ودراسة سبل تقویة التعاون البحثي طویل 

 .یة وبناء شبكة قویة من التعاون البحثي بین الطرفیناألمد بین الجامعات األمریكیة واألردن
  

وشارك في المؤتمر مسؤولو التعاون الدولي في وزارة التعلیم العالي وجامعة العلوم والتكنولوجیا 
األردنیة وجامعة مؤتة والجامعة الھاشمیة وجامعة الحسین بن طالل وجامعة الیرموك وجامعة آل 

 .یة باإلضافة للجامعة األردنیةالبیت وجامعة البلقاء التطبیق
  

ً من المواضیع التي تھم الباحثین األردنیین في  وعلى مدار ثالثة أیام ناقشت جلسات المؤتمر عددا
مجال اإلعداد للحصول على المنح البحثیة الخارجیة وإدارتھا واستراتیجیات التعاون البحثي مع 

وسعة حول أبرز مجاالت التعاون البحثي الجامعات األمریكیة، باإلضافة إلى نقاشات علمیة م
 .والمجاالت البحثیة ذات االھتمام المشترك التي تخدم أھداف التنمیة الوطنیة في األردن

  
وركز الیوم األول على قضایا السیاسات واألداء القیادي للمؤسسة، حیث أجمع الحاضرون على 

 .یة وتطویر أدائھاضرورة دعم جھود مكاتب التعاون الدولي في الجامعات الرسم
  

فیما انقسم المشاركون في الیوم الثاني حسب االھتمامات البحثیة الى ست مجموعات عمل بھدف 
 .تدارس أولویات التعاون البحثي وتحدید مجاالت االھتمام البحثي المشترك

  
واشتمل الیوم الثالث على ورشات تدریبیة ركزت على رفع القدرات ووضع سیاسات وإجراءات 

ا للمكاتب الجامعیة الخاصة بالبحوث قدمھا خبراء من المجلس الوطني لمسؤولي البحوث أك ً ثر اتساق
 .NCURAالجامعیة 

  
الالزمة للجامعات لتكون قادرة على " البنیة التحتیة"وكان التوجھ العام لھذه الجلسات ھو وضع 

 .الحكومیة األمریكیة التنافس على المنح البحثیة األمریكیة الكبرى التي تقدمھا الوكاالت
  

  طلبة نیوز -المدینة نیوز - ترونيالغد االلك -االلكترونيالرأي  - بترا -أخبار األردنیة
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واتفق الحضور في الجلسة النھائیة على مواصلة جھود الشبكة ونموھا بإضافة أعضاء جدد من 
 .الوالیات المتحدة وفتحھا على الجانب األردني أمام الجامعات الخاصة الرائدة في مجال البحوث

  
جامعة أردنیة وأمریكیة تم ) 16(وشبكة التعاون الجامعي األمریكي األردني تضم في عضویتھا 

  .توطین مكتب ارتباط لھا في كل من الجامعة األردنیة وجامعة فرجینیا تك األمریكیة
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 تفتتح مشروع الشجرة الشمسیة" األردنیة"
  

) Off-G(انطلقت في الجامعة األردنیة الیوم فعالیات افتتاح مشروع الشجرة الشمسیة  - ھبة الكاید 
كیلو واط، وبدعم من المفوضیة  2الذي تم تصمیمھ وتدشینھ أمام البوابة الرئیسیة للجامعة بقدرة 

 .األوروبیة والسفارة الفرنسیة ومجموعة المناصیر
 
بھذا النوع من " األردنیة"وأثنى رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة على المشروع وانفراد  

المشاریع على مستوى الشرق األوسط، معبرا عن فخره باھتمام أساتذة الجامعة وطلبتھا بالطاقة 
 .تجددةالشمسیة؛ سیّما وأنھا أخذت تتبوأ مكانة مھمة ضمن البدائل المتعلقة بالطاقة الم

  
وعبّر القضاة عن اعتزازه بكل من ساھم في نجاح المشروع، مثنیا على دورھم التشاركي  

 .وإسھاماتھم الكبیرة بكثیر من المشاریع التي تعود بالنفع على المجتمع بمختلف فئاتھ وشرائحھ
   

ألطراف القائمین بالتعاون الممیز بین جمیع ا" دیفید بارتولوتي"وأشاد السفیر الفرنسي في األردن 
على المشروع، مؤكدا أھمیة المشاریع التي تنتج عن خبرات متعددة في قطاع معین للخروج بحصیلة 
مھمة تخدم أكبر شریحة ممكنة من العالم، معبرا عن امتنانھ بالعالقات التي تربط األردن وفرنسا في 

 .عدد كبیر من المشاریع المنتجة
  

إلى أن قطاع الطاقة في األردن بحاجة إلى مثل " أندریا فونتانا"بدوره لفت سفیر االتحاد األوروبي 
ھذه المشاریع لتنمیة الفكر اإلبداعي والریادي عند الطلبة والقطاع األكادیمي، منوھا بأن ھذا 

 .المشروع من المشاریع األردنیة التي یقدم لھا االتحاد الدعم الفني والمالي
  
الجامعة على جھودھا التي كانت سباقة بطرحھا للمشروع، ایمانا منھا بأھمیة دور " فونتانا"وشكر  

الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة للحد من انبعاث الغازات الضارة، متمنیا استمرار التعاون بمزید من 
 .المشاریع المثمرة والمنتجة التي تنعكس آثارھا الطیبة على الجمیع

  
یعد أحد أھم مشاریع " الشجرة الشمسیة"تھ أكد مدیر المشروع الدكتور معتصم سعیدان أن من جھ

مركز المیاه والطاقة والبیئة في الجامعة وھو األول من نوعھ في منطقة الشرق األوسط ویحاكي في 
 .مبدأ عملھ الشجرة الموجودة في جامعة بریستول البریطانیة

  
لى تعزیز مفھوم الطاقة المتجددة وأھمیتھا لدى الجسم الطالبي، ویھدف المشروع وفقا لسعیدان إ

منوھا بأن المشروع من شأنھ أن یخدم أیضا الباحثین في الجامعة في مجاالت استدامة الطاقة 
 .وتكنولوجیا الطاقة الشمسیة وتكنولوجیا تخزین الطاقة

  
  

جھاز كھربائي تشمل أجھزة  100وتتمیز الشجرة التي ترتفع سبعة أمتار بأنھا قادرة على شحن 
تمتد على عشرة أعمدة أمام  LEDلمبة  20حاسوب وھواتف محمولة وكراسي متحركة وإضاءة 

 .المكتبة باتجاه برج الساعة، مع إمكانیة التحكم بالفترات الزمنیة إلضاءتھا أثناء اللیل، بحسب سعیدان
  

  3: السبیل ص -9: الدستور ص -35: صالرأي  –بترا  -دنیةأخبار األر



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
9 

  
د من تلك الفروع بلوح شمسي لتخزین فرعا یتصل كل واح 18وتابع سعیدان أن الشجرة تتكون من 

 .الطاقة الكھربائیة للشبكة الموصولة ببطاریات ولیس بشركة الكھرباء الوطنیة
  

إلى ذلك أشار رئیس الفرقة الكھربائیة في المشروع الدكتور حسام الخصاونة إلى أن المشروع نفذ 
یم المعماري وثم التنفیذ على مدار سنتین من العمل المتواصل وضمن ثالث مراحل بدأت بالتصم

اإلنشائي إلى أن تم استكمال المرحلة النھائیة منھ  بتركیب األلواح الشمسیة والبطاریات التي تغذي 
جسم الشجرة بالطاقة وتخزنھا وفقا لحسابات معقدة متعلقة بالنظام الشمسي أجرتھا الفرقة على حد 

 .تعبیره
  
معماریة والمدنیة والكھربائیة المتعلقة بمشروع الشجرة ونّوه الخصاونة إلى أن جمیع التصامیم ال 

الشمسیة تمت من خالل فریق من المركز وطلبة من أقسام الھندسة الكیمیائیة والمعماریة 
 .والمیكاترونكس في كلیة الھندسة

وفي الختام كرم رئیس الجامعة الجھات الداعمة والقائمین على المشروع وكل من ساھم في إنجاحھ 
 .ه على اختالف مراحلھوإنجاز
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 ابو رمان ورویضان یلتقیان مجموعة من طلبة الھندسة في الجامعة األردنیة
 
 

لتقى وزیر الثقافة وزیر الشباب الدكتور محمد ابو رمان، وبحضور مدیر مدینة الحسین للشباب ا 
الدكتور عاطف الرویضان، مجموعة من طلبة كلیة الھندسة في الجامعة األردنیة، للتباحث في 

م المقترح مجموعة من المشاریع المقترحة من الطلبة لتطویر وتأھیل مدینة الحسین للشباب، حیث یقو
على تطویر مدخل المدینة والبوابات والحدیقة العامة والغابة الریاضیة، والعیادة الطبیة والساحات 

 .والحدائق، بما یخدم مرتادي المدینة
 

  اعةمدار الس
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 رئیس ھیئة االعتماد یلتقي رؤساء الجامعات الحكومیة والخاصة
 

شیر الزعبي رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا رؤساء ستاذ الدكتور بالتقى ال
رؤساء  27/6/2019الجامعات االردنیة الرسمیة والخاصة حیث التقى یوم الخمیس الموافق 

رؤساء الجامعات الحكومیة، حیث تم بحث  30/6/2019الجامعات الخاصة ویوم االحد الموافق 
برزھا موضوع المتعطلین عن العمل من أردني، مسیرة التعلیم العالي األالعدید من القضایا التي تھم 

غالقھا لعدم مواكبتھا إات المستحدثة والبرامج التي تم صحملة درجة الدكتوراه، والبرامج والتخص
وضبط اعداد المقبولین في برامج الدكتوراه،  الخاص الصادرة عن الھیئة،عتماد لمعاییر اال

في وعدم السماح ضالیات لضبط العمل اإلآالجودة ووضع یر االعتماد وضمان والمستجدات على معای
داریة بالتدریس في حال توفر البدیل من حملة درجة الدكتوراه المتعطلین عن ألعضاء الھیئة اإل

العمل من قبل مؤسسات التعلیم العالي وعدم التجاوز على الطاقات االستیعابیة الممنوحة من قبل 
مور التي تتعلق بمنظومة التعلیم والتعلم وغیرھا من الموضوعات التي لى بحث األإة الھیئة باإلضاف

  .تھم التعلیم العالي
 

حیث اكد الدكتور الزعبي ان الھیئة تقف وباستمرار على مسافة واحدة من الجامعات االردنیة، بھدف 
والخاص التي تتابعھا ھیئة  االرتقاء بجودة مخرجاتھا التعلیمیة من خالل تطبیق معاییر االعتماد العام

  .اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا
 

وقد اشار رئیس الھیئة الى ضرورة اھمیة التواصل المستمر مع الجامعات من خالل عقد اجتماعات 
  .دوریة، للوقوف على ابرز القضایا التي تھم مسیرة التعلیم العالي

 
الت وسوف تقوم الھیئة بعقد سلسلة من ورش عمل وقد تم مناقشة اھمیة االطار الوطني للمؤھ

توعویة تتعلق باالطار الوطني للمؤھالت في مؤسسات التعلیم العالي والیة تسكین المؤھالت بحیث 
  .تصب في مصلحة قطاعات التعلیم المختلفة لما فیھ مصلحة الوطن

 
اھمیة مثل ھذه اللقاءات شاد رؤساء الجامعات االردنیة الرسمیة والخاصة الى وفي نھایة اللقاء، 

للوقوف المستمر على ابرز القضایا التي تھم مسیرة التعلیم العالي ووضع الحلول لمعالجتھا بحیث 
  .یكون لھا اثر واضح على منظومة التعلیم العالي مستقبال

 شؤون جامعیة ومحلیة

  نیوزطلبة 
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 مساٍع لتطبیق حظر التدخین بالمستشفیات
  

لیوم األحد، ورشة عن تطبیق سیاسة منع عقدت مدیریة التوعیة واإلعالم الصحي في وزارة الصحة ا
التدخین في مستشفیات القطاع العام والخاص والجامعیة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة 
وممثلین من المستشفیات الجامعیة والخاصة وضمن سیاسات الوزارة تطبیق قانون الصحة العامة 

  .2008لسنة  47رقم 
 

الدكتورة عبیر الموسوس، المؤسسات الصحیة إلى تطبیق ودعت مدیرة التوعیة واإلعالم الصحي 
سیاسة منع التدخین وإیجاد بیئة صحیة خالیة من التدخین وتطبیق إجراءات تثقیفیة وإداریة ورقابیة 

 .لرسم سیاسة منع التدخین والمخاطر الناتجة عن تلك اآلفة والمرتبطة بكثیر من األمراض المزمنة
 

سیاسة التوعیة والتثقیف من خالل عیاداتھا في مختلف المواقع،  وأشارت الى أن الوزارة تطبق
ورفدھا بالكوادر المؤھلة والمدربة، وتوفر أدویة اإلقالع عن التدخین وصرفھا بالمجان لجمیع 
المواطنین، كما تتجھ نیة الوزارة للتوسع بإنشاء عیادات جدیدة لإلقالع عن التدخین، واالستمرار في 

 .لمستقبل القریب بالشراكة مع جمیع القطاعات الصحیة في المملكةتدریب الكوادر في ا
 

وبین مدیر مستشفى الجامعة األردنیة الدكتور زیادات، أن مستشفى الجامعة نجح في تطبیق 
سیاسة منع التدخین من خالل إلزام الموظفین والمراجعین التدخین في األماكن العامة من خالل 

صیص أماكن لھم خارج مبنى المستشفى، للحفاظ على الصحة عیادة لإلقالع عن التدخین وتخ
 .العامة

 
ودعا الدكتور الزیادات مدراء المستشفیات المشاركین في الورشة للجدیة في اتخاذ القرار وتطبیق 
سیاسات وإجراءات منع التدخین في جمیع األماكن العمومیة الداخلیة لتوفیر بیئة خالیة من 

 .التدخین
 

ة مندوبون من مستشفیات القطاع العام والخاص والمستشفیات الجامعیة ومركز وشارك في الورش
  .الحسین للسرطان

  

  خبرني 
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 اردنیان یحصالن على اعتماد امیركي لتدریب الذكاء االصطناعي في األردن
   

كاء حصل شابان اردنیان من خریجي الجامعات االردنیة على اعتماد الھیئة الدولیة االمیركیة للذ
 ). انیفوترز(االصطناعي، لتأسیس اول مركز اكادیمي للتدریب 

 
ویتضمن االعتماد تقدیم دورات متخصصة في الذكاء االصطناعي وتطبیقاتھ، ووضع خطط للذكاء 
االصطناعي للشركات، وتدریب األفراد على تھیئة وتطویر شركاتھم لتصبح ذات قیمة عالمیة 

 .ومعتمدة دولیا
 

إن ھذا االعتماد جاء : فیذي لألكادیمیة الدكتور مھند عبدالقادر لوكالة األنباء األردنیةوقال المدیر التن
 . مواكبا لالستراتیجیات العالمیة في الذكاء االصطناعي، ولنشر ھذا العلم في المملكة

 
 .وأوضح أن أكادیمیة انیفوترز تعد أول أكادیمیة في المملكة تحصل رسمیا على ھذا االعتماد

 
متلقو الدورة على الرخصة الدولیة للذكاء االصطناعي، اضافة الى تقییم مدى نضج الذكاء ویحصل 

 .االصطناعي على المستوى المؤسسي عن طریق خبراء في المجال

  عمون
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 مستعدون لتبني جمیع أفكار الشباب الریادیة: التربیة النیابیة

أكدت لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة استعدادھا لتبني جمیع األفكار الریادیة التي یطلقھا الشباب 
 .األردني والعمل على تنفیذھا بالتشارك مع الجھات ذات العالقة لتجاوز التحدیات التي تواجھھم

تخفیض سن الترشح لالنتخابات  وعبر رئیس اللجنة النائب الدكتور ابراھیم البدور عن دعمھ لفكرة
ً منھ بقدرة الشباب » كوتا«عاما، وإیجاد  25النیابیة الى سن  للشباب في المجلس النیابي، ایمانا

 .األردني وكفاءتھ على احداث التغییر اإلیجابي الذي یصب في مصلحة الوطن

ع على دور اللجنة جاء ذلك خالل لقاء اللجنة بدار مجلس النواب امس، مجموعة من الشباب لالطال
، بحضور مدیر عام ھیئة شباب كلنا )UNDP(وأھدافھا بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة االنمائي 

 .األردن عبد الرحیم الزواھرة

وأشار البدور الى ان الشباب یشكلون ثلثي المجتمع، أي الشریحة االوسع بیننا، ویطلقون مبادرات 
ً لبلورة أفكارھم على أكمل وحلوال لخدمة مجتمعاتھم ما یتطلب ت مثیلھم في المجلس بحیث یكون منبرا

 .وجھ ولحمل ھم وطنھم على اكتافھم

ودعا الى االستثمار في العقول والطاقات الشبابیة والطلبة المتمیزین واوائل الجامعات والكلیات، 
ً على انھ ال نھضة وال ازدھار دون سواعد الشباب األردني  .مشددا

وابدى البدور استعداد اللجنة لعقد اجتماع الحق مع وزراء التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والداخلیة 
والشؤون السیاسیة والبرلمانیة لمناقشة األفكار التي تقدم بھا الشباب والعمل على ترجمتھا الى واقع 

 .عملي للنھوض بالواقع الشبابي

من االقتراحات واألفكار النیرة تمحورت حول تعزیز  وأشار البدور ان اللجنة خلصت الى جملة
تجربة مدارس الملك عبد هللا الثاني للتمیز وتوسیع انتشارھا في المحافظات كافة، بحیث یصبح في 

مدارس على األقل، والعمل على دمج التخصصات في الجامعات وانتھاج سیاسات  5كل محافظة 
ً في ظل ما جدیدة لتقلیص الفجوة بین مخرجات التعلیم  وسوق العمل للحد من مشكلة البطالة خصوصا

یسمى بالبطالة الكفؤة أي المرتبطة بالخریجین من ذوي الخبرة والكفاءة واتخاذ خطوات واسس حدیثة 
 .لتقییم أداء الھیئات التدریسیة واألكادیمیة في الجامعات وذلك لرفع كفاءة مخرجات التعلیم

الشباب بالمشاركة في الحیاة السیاسیة والحزبیة عبر تخفیض سن كما تناولت المقترحات تعزیز دور 
عاما واعادة النظر بقانون األحزاب ونظام الدعم المالي المقدم  25الترشح لالنتخابات النیابیة الى 

لألحزاب وربطھ بالبرنامج ومدى مشاركة الحزب وفاعلیتھ على الساحة الوطنیة باإلضافة الى غرس 
التنشئة السیاسیة المرتبطة بالدستور والقانون وثقافة االنتخاب واألحزاب من خالل المفاھیم الوطنیة و

 .تضمین ذلك في المناھج الدراسیة

من جھتھما، أعرب النائبان الدكتور محمد العیاصرة والدكتور نبیل الشیشاني عن فخرھما بالشباب 
 .قضایا الوطنیةاألردني واألفكار اإلبداعیة والممیزة التي یطرحونھا لمعالجة ال

  4: صالدستور 
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وثمنا دور ھیئة شباب كلنا األردن بدعم الشباب ودورھا في تفعیل الشریحة األوسع في مجتمعنا 
والتي تشكل ثلثي المجتمع داعین الى فتح الفرصة امامھم لیتمكنوا من مواصلة دورھم الریادي في 

 .المسیرة الوطنیة

ابیة على الصعید السیاسي والتعلیمي السیما بدوره قدم الزواھرة عدة مقترحات للنھوض بالحركة الشب
ً الى ان الشباب األردني یتطلع بفخر الى مجلس النواب  تخفیض سن الترشح لمجلس النواب الفتا
وانحیازه الدائم الى القضایا الشبابیة والشراكة مع القطاع الشبابي التي سیتم تعزیزھا وترجمتھا في 

 .قادم األیام

على قدر عال من الكفاءة واالبداع، واثبت نفسھ في جمیع المیادین، فھم وأكد ان الشباب األردني 
الیوم یقدمون األفكار والحلول، وال یكتفون بطرح القضایا فقط االمر الذي یتطلب دعمھم بشتى 

 .السبل

األمم المتحدة االنمائي دیانا كمال )UNDP(من جانبھا قدمت منسقة البرامج السیاسیة في برنامج 
ً عن اھداف التنمیة المستدامة والبالغة جریسات مو ً على المؤشرات المرتبطة  17جزا ً مركزة ھدفا

ً مرتبطا ارتباطا مباشرا بالشباب و 68عام والبالغة 30 20بالشباب في خطة  مرتبطا  18موشرا
 .ارتباطا غیر مباشر بالشباب

« تدامة الذي ینص على من اھداف التنمیة المس 16كما ركزت جریسات على البند السابع من الھدف 
ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجیب لالحتیاجات وشامل للجمیع وتشاركي وتمثیلي على جمیع 

 .المستویات

من جانبھم طالب الشباب الحضور باالستثمار في العقول الشبابیة وفتح األبواب واآلفاق امامھم 
السیاسیة والحزبیة ودعم المشاریع وإزالة العقبات عبر بناء جسر حقیقي إلشراكھم في الحیاة 

 .واألفكار الریادیة

كما ركزوا على ضرورة االھتمام بمشاریع تخرج الطلبة وما تحملھ من أفكار نیرة ودعم البحث 
العلمي وتعزیز قدرات ومھارات الشباب ودمج التخصصات المتشابھة وسد الفجوة بین مخرجات 

 .التعلیم وسوق العمل
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 جامعة آل البیتمدیونیة الجامعات ومأساة 
  محمد تركي بني سالمھ. د.أ

 
كبر تحدي للقائمین على ھذه أمن مدیونیة مالیة ثقیلة تشكل  یةتعاني غالبیة الجامعات الحكوم

نعكس ، و تالمنافسة في سلم تصنیف الجامعات الجامعات ، وتعیق نھوضھا و تطورھا ودخولھا میدان
سلبا علي واقعھا ومخرجاتھا، وبالتالي تنحسر فرص منافسة خریجیھا في سوق العمل، في عالم الیوم 

  .الذي ال مكان فیھ إال للكفاءة والجدارة واالستحقاق
 

تنص قوانین الجامعات األردنیة على استقاللیة الجامعات المالیة واإلداریة، ولكن ھذه االستقاللیة ھي 
ة فقط، فواقع الحال یشیر بما ال یدع مجاال للشك ان الحكومة أصبحت تتدخل في من الناحیة النظری

شؤون الجامعات ، وتتخذ قرارات تنسف ھذه االستقاللیة ، حیث تخضع الجامعات ألوامر وتعلیمات 
  .وقرارات الحكومة

 
جامعات وبالرغم من أن لكل جامعة ظروفھا وخصوصیتھا ، وبالتالي تتنوع وتتعدد أسباب مدیونیة ال

الرسمیة ، إال أن ھناك إجماع في كل الجامعات المدینة على ان ھناك سبب رئیسي ویعود إلیھ نصیب 
األسد في مشكلة المدیونیة ، وھذا السبب المسكوت عنھ ھو ما یعرف بالجسیم ، حیث تتحمل 

النحو المطبق  الجامعات األردنیة مالیین الدنانیر سنویا نتیجة الجسیم، والذي في حال استمراره على
  . حالیا ، حتما سیكون لھ أثارا كارثیة علي الجامعات

  
وھنا ال بد من التأكید على انھ ال احد یقف ضد تعلیم أبناء العاملین والمتقاعدین في القوات المسلحة 
وكافة األجھزة األمنیة ، فھم سیاج الوطن، والمدافعین عن شرف االمة ، وھم عیونھ التي تحرس امنھ 

ره ، وأحق الناس بالتعلیم المجاني ، ولكن ھذا التعلیم سواء كان ألبناء العاملین او المتقاعدین واستقرا
العسكریین واالمنیین لھ كلفة ، والبد من جھة ما تتحمل ھذه الكلفة في ضوء عدم قدرة الجامعات على 

ور األردني على ومما یجدر ذكره انھ ینص الدست. تحملھا نتیجة تراجع الدعم الحكومي المقدم لھا
كفالة الدولة للمواطنین حق التعلیم ضمن إمكاناتھا ، ولكن ھذه الكفالة لیست الى حد الحصول على 

  .درجھ الدكتوراة ، ولیست لفئة محددة وإنما لكافھ المواطنین 
 

الشك ان موضوع الجسیم بحاجة إلى إعادة نظر وتعدیل في أنظمتھ وتعلیماتھ ، وربما ھذا الموضوع 
لحساسیتھ، یخرج من والیة الحكومة ، وبالتالي یمكن القول انھ األوان لرؤساء مجالس أمناء نظرا 

الجامعات ، وجلھم رجال دولة وموضع ثقة القیادة والشعب، ان یبادروا الى طلب لقاء مع جاللة 
 الملك عبد هللا الثاني لطرح ھذا الموضوع الھام والبالغ الحساسیة ، ووضع جاللة الملك بصورة
الوضع المالي للجامعات ، وإیجاد حل جذري یكفل حق أبناء العاملین والمتقاعدین العسكریین وكافة 
االجھزة االمنیة في التعلیم ، وبنفس الوقت تتحمل الدولة كلفة ھذا الحق في ضوء عدم قدرة الجامعات 

باعتبارھا السبب في  منفردة على تحمل ھذه الكلفة، فحل مشكلھ الجامعات المالیة ھو مسؤولیة الدولة
مدیونیة ھذه الجامعات ، وعلى الحكومة تحمل مسؤولیاتھا فال یعقل ان تبقى الجامعات في واد 

 .والحكومة في واد آخر

  نیوزطلبة 

 مقاالت 
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وإذا نجح رؤساء مجالس أمناء الجامعات في ھذه المھمة، فان ھذا سیكون اكبر انجاز لھم ، ویكونوا 
ویكون موقفھم وانجازھم ھذا اكبرا رد علي الھجمة قد قدموا خدمة كبیرة للجامعات األردنیة ، 

اإلعالمیة التي تتعرض لھا مجالس األمناء ، حیث یتم التشكیك في تشكیلھا ومھامھا وأھدافھا، رغم 
  .قصر عمرھا ، ومن المبكر تقیمھا والحكم علیھا

 
غطي في مسألة أخرى ذات عالقة بموضوع مدیونیة الجامعات وھي رسوم الجامعات التي لم تعد ت

كثیر من الجامعات اال جزء یسیر من نفقة ما تقدمھ ھذه الجامعات ، فقرار رفع رسوم الجامعات ھو 
قرار سیاسي قبل ان یكون قرار إداري او اكادیمي ولیس بوسع رئیس اي جامعة ان یتخذه منفردا 

  .دون ان یكون مدعوما من كافھ دوائر صنع القرار في الدولة
 

ت كإحدى الجامعات الحكومیة المدینة، فعندما تأسست ھذه الجامعة قامت وبخصوص جامعھ آل البی
على رؤیة مختلفة عما ھي علیھ الیوم، فقد كانت الجامعة مدعومة بالكامل ولذى كانت رسومھا 
منخفضة وغالبیھ طلبتھا من خارج األردن، ویشكل حضورھم لألردن اھداف سیاسیة واقتصادیة 

فھي جامعة حكومیة مثل بقیة الجامعات ، والغالبیة الساحقة من طلبتھا من  وثقافیة متعددة ، أما الیوم
ملیون دینار، غالبیتھا تشكل  20األردن وتعاني الجامعة من مدیونیة وصلت إلى ما یزید عن 

التزامات مالیة متأخرة للعاملین والطلبة والمجتمع المحلي علما بأن ما تحصلھ الجامعة من رسوم 
من كلفھ اإلنفاق فقط حیث ان رسوم الساعات المعتمدة لم % 55ة یغطي حوالي دراسیة من الطلب

  . 1994تتغیر منذ عام 
  

وفي الجامعة جیش من الموظفین اإلداریین الزائدین عن حاجة الجامعة، وقد تم تعیین عدد كبیر منھم 
درة الیوم استجابة لضغوطات المجتمع المحلي، فال ھي حافظت على خصوصیتھا القدیمة ، والھي قا

على االستمرار في تأدیة رسالتھا على الوجھ االكمل ، وبالرغم من الجھود الحدیثة التي یقوم بھا 
رئیس الجامعة لضبط النفقات ، مثل اعادة النظر في بعض التعلیمات وضبط الكثیر من الممارسات 

دیمیة جدیدة ذات والمكافأت، وتقنین المشاركة في االنشطة و المؤتمرات، والبحث عن برامج أكا
جودة ونوعیھ عالیة، والبحث عن مصادر التمویل والفرص االستثماریة التي قد تساعد في سد الفجوة 

إال أن ھذه اإلجراءات غیر كافیھ إلنقاذ الوضع المالي للجامعة، واثناء زیارة . بین اإلیرادات والنفقات
، ولقاءه بالفعالیات الشعبیة فیھا، تم إیصال  جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسین إلى مدینة المفرق

الرسالة لجاللة الملك بخصوص الوضع المالي للجامعة، ولعل من حسن حظ جامعة ال البیت الیوم 
ان رئیس مجلس أمناءھا ھو الرئیس المؤسس لھا، واألكثر درایة بشؤونھا وھمومھا ، ورئیسھا 

ات األردنیة والعربیة ، یعمل بھمة عالیة وعزیمة الحالي أكادیمي عریق ولھ خبرة واسعة في الجامع
كبیرة ، لكن الخوف ان یصاب باإلحباط ویعجز عن تحقیق ما في جعبتھ من افكار من اجل النھوض 
بالجامعة ، واستعادة مكانتھا والقھا ورفع سویتھا لتحتل المكان الذي یلیق بھا ضمن شقیقاتھا من 

  .الجامعات االخرى
 

ع التعلیم على رأس أولویاتھا الوطنیة ، ویسجل للحكومة الحالیة انھا زادت الدعم الدولة األردنیة تض
ملیون إلى  72المخصص للجامعات في عھد وزیر التربیة والتعلیم العالي الدكتور ولید المعاني من 

ملیون وھذا انجاز یسجل إلى معالي الدكتور ولید المعاني ، ولكن ھذا المبلغ المخصص الى  90
ملیار دینار أردني وتخصص مالیین  8ات متواضع جدا في دولھ تقدر میزانیتھا بحوالي الجامع

الدنانیر لمشاریع ومؤسسات لیست بأھم من الجامعات األردنیة التي بات بعضھا مھدد بخطر اإلفالس 
، وتحت وطأة ضغوط البنوك ، وبدل ان تنشغل إدارة الجامعة بالخطط والبرامج والتطویر واالبتكار، 

 .اصبح شغلھا الشاغل توفیر رواتب العاملین فیھا
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ان توزیع المخصصات المحدودة على الجامعات األردنیة یجب ان یراعي خصوصیة كل جامعة من 
حیث الرسوم الجامعیة وعدد الطلبة وطبیعة المنطقة التي تنتمي لھا الجامعة من حیث فرص التنمیة 

ھا مجلس والظروف االقتصادیة واالجتماعیة السائدة فیھا باإلضافة الى المعاییر األكادیمیة التي تبنا
  .التعلیم العالي

 
إننا نأمل ان تجد ھذه األفكار أذانا صاغیة من قبل المعنیین في الدولة، فاالستثمار في التعلیم في 
األردن ھو االستثمار األمثل ألنھ ذو جدوى اقتصادیة كبیرة للدولة والمجتمع، ونحن ال مصلحة لنا 

قى خطوطنا متصلة بخطوط الذین ال ھم وال في طرح ھذا الموضوع إال مصلحة البلد والعباد ، وستب
غایة وال ھدف لھم سوى مصلحة المجتمع ، ورفع قامتھ باتجاه االعلى، والشموخ في طریق البناء 

  .المجتمعي اإلنساني، لكل الناس من اجل خیر حاضر الوطن ، وأجیالھ المستقبلیة
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قافّي وسؤال التنویر ّ ُردنیّة الث  ُمنتدى الجامعة األ
 محمد القضاة. د

  
التنویر نور ومعرفة وحیاة یكسب االنسان المقدرة على التفكیر لتحقیق غایاتھ في استكشاف الحقیقة 
والتعلق بالجمال والتوق الى الخیر وفعل العمل الصالح الذي یعلي قیم الحیاة واالنسانیة، ولقد اولت 

الفلسفة والتفكیر  الجامعة موضوع التنویر والفلسفة والتفكیر جل اھتمامھا عندما طرحت مقدمة في
الناقد كي یتمكن الطلبة من اداء دورھم في استنباط االسئلة وطرحھا بمنتھى الحریة والجدیة، 
للوصول الى اعادة تشكیل الوعي بعیدا عن التدوین واالستنساخ، والجامعة االردنیة مذ أنشئت عام 

َل ما زالت حاضنة ثقافیة وتنویریة وكانت كلیة اآلداب أَوُل كلیّ  1962 َُشكِّ ِت ِي الجامعِة انطلقْت ل ِة ف
ِي العامین  ً وثقافة، وف ً قنادیَل الحیاِة َمعرفة َة َ األولى في نشر رسالة الفكِر والتنویر حاِمل َْصَمة الب
اآلخرین دبت الحیاة في مدرجاتھا وقاعاتھا بشكل الفت؛ وكأنھا تولد من جدید مع والدة منتدى 

لذي سیشارك كلیات الجامعة في بث رسالة التنویر، ومن المؤمل ان الجامعة االردنیة الثقافي الجدید ا
یُعّد المنتدى مظلة عامة تغطي كافة األنشطة الفكریة والثقافیة والعلمیة والفنیة التي تعقدھا الجامعة، 
وھو رافد إضافي ثقافي وتنویري للكلیات والعمادات وسوف یعمل لتحقیق رسالة الجامعة التنویریة 

فضال عن عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمعارض الفنیة والمسرحیات  والثقافیة،
واالمسیات الموسیقیة والمسابقات الثقافیة والریاضیة والشعریة، وإصدار المجالت والتعاون مع 

 .المؤسسات الثقافیة والفكریة داخل الوطن وخارجھ
 

الصورة النمطیة التي تعیشھا الجامعات  جاء المنتدى خطوة في االتجاه الصحیح، وبھ كسرت الجامعة
االردنیة، وھو باكورة مھمة إلعادة الحیاة الثقافیة ألوصال الجسد االكادیمي والجامعي، ویأتي 
استكماال لما بدأتھ الجامعة من خطط طموحة ورغبة صادقة في تبني األفكار البناءة ألحداث نقلة 

تم األعالن عن المنتدى في خطوة تھدف لترسیخ . عينوعیة في العالقة بین الجامعة ومحیطھا المجتم
ثقافة فكر الطالب الجامعي وحیاتھ العلمیة، واالنتقال بھ لبناء منظومة اخالقیة اساسھا الحوار 
ً مھما یضاف الى دورھا في تقدیم تعلیم  واالنتماء وبناء مستقبل األجیال، وبذلك توفر الجامعة جانبا

توفیر بیئة منافسة حاضنة ومحفزة لالبداع والثقافة واالبتكار والبحث أكادیمي وتقني عالي الجودة، و
والتطویر والریادة، لتحقیق تنمیة مستدامة تنعكس في بناء المجتمع االردني برمتھ، الطموح والرؤیة 
المستقبلیة للجامعة ال تتوقف، وھو طموح یؤكد أھمیة توظیف الطاقات المتنوعة في الجامعة إلعادة 

التنویر الذي طالما حلم بھ كل إنسان عاقل وطموح، وفي الجامعة طاقات شبابیة متنوعة بذور فكر 
ومبدعة في مختلف انواع المعرفة والثقافة، وتمتلك الجامعة العقول المفكرة في التخصصات كافة، 

حقیقیة  فضال عن البنیة التحتیة التي تؤھل المنتدى ألداء رسالتھ التنویریة التي تتوافق مع رغبة ملكیة
في ان تكون الجامعات القائد العلمي والتنویري في الكفاءة والجدارة والعدالة والشفافیة والعمل 
المیداني، ومحاربة التطّرف والعنف، ونشر الوعي، وانتھاج الحوار، وبث رسالة التسامح، وثقافة 

واالنجاز والجودة العلمیة، المحبة، وعلى الجامعات أخذ زمام المبادرة في اإلبداع والتنویر واالبتكار 
وھي دعوة لھا أن تتحرك لتجسیر العالقة بینھا وبین المجتمعات المحلیة، بذلك یشعر كل طرف 
ِي الختام ان كان من تحیة  بأھمیتھ ودوره في نشر ثقافة التنویر لكي تصل الى ارجاء الوطن كلھ، وف

لفریق الثقافي على انشاء المنتدى، صادقة فھي لصاحب مبادرة المنتدى رئیس الجامعة األردنیة ول
   .ولكلیة اآلداب على دورھا ھذا العام في خدمة الثقافة والتنویر

  عمون
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ًا تجاه بیتنا األردني ًا وفكری  تحصین الشباب ثقافی
 عدنان مساعدة. د

  
في ظل التیارات الفكریة وعواصف التغییر التي اجتاحت القریة العالمیة في ظل مفھوم العولمة حیث 
نجحت العولمة الى درجة كبیرة في تغییر المفاھیم والقیم النبیلة والعادات االصیلة في كثیر من 

ثرات السلبیة أو المجتمعات وانتشر تأثیرھا بسرعة كانتشار النار في الھشیم دونما مقاومة لھذه المؤ
فلترة وأخذ االیجابیات منھا، وأصبحت البوصلة ال اتجاه محدد لھا، والسلوكیات ال تستقر على حال 
متزن، بل مضطربة ھنا وھناك في نفوس الشباب فانعكس ذلك على شخصیاتھم التي اصبحت 

تعالیم دیننا تتصف بالنزق والتھور حینا، وعدم احترام قدسیة المرجعیات القیمیة المستمدة من 
االسالمي السمحة وموروثنا الحضاري وعاداتنا الذي یدعو للجمع بین االصالة والمعاصرة حینا 

  .آخر
 

نعم، إن شبابنا یعیش أزمة قیم وسلوكیات خاطئة وعادات بحاجة الى مراجعة وتصحیح، وال یتم ذلك 
النفسي واستقرارھم اال بتحصین الشباب ضمن برامج وطنیة شاملة ومدروسة تحفظ لھم توازنھم 

االجتماعي والتمسك بالمرجعیات االصیلة لیكون االنسان المتطور بعقلھ وفكره ھو القادر على غربلة 
الغث من السمین  الذي یفھم معنى الحریة المسؤولة دون انفالت وال تعصب وال ضیق افق، وھو 

عن التعصب االعمى، واالنتماءات القادر على التأثیر االیجابي الذي یقود المجتمع الى التطور بعیدا 
  .الفرعیة، ولغة األنا المقیتة

 
لذا فان توجیھ الشباب واستثمار الوقت في تنمیة قدرات وإطالق طاقاتھم الكامنة وتوظیفھا بإسلوب 

 ً ً ومضمونا ً یشكل مھمة وھدفا ورؤیة حاضرا ومستقبال على , علمي رصین قالبا ً وتدریبا وتأھیلھا علما
نا ومدارسنا واعالمنا الوطني ان تتابعھا وتھيء المناخ المناسب لنجاحھا لینعكس جامعاتنا ومعاھد

ذلك على تحقیق التنمیة بمفھومھا الشمولي ومنھا التنمیة الفكریة، وترسیخ المجتمع العلمي  تدریسا 
ً ومرجعیة للتنمیة المستدامة لیكون رافد خیر وع ً أساسیا طاء وبحثا وتحلیال علمیا الذي یعتبر محورا

للوطن في جمیع مرافق الحیاة، اضافة الى ترسیخ مفھوم المشاركة، والحریة المسؤولة، وذلك عن 
طریق برامج تربویة شاملة متصلة لھا التأثیر العمیق في غرس قیم االنتماء الحقیقي للنھوض بالوطن 

رة التفاؤل ومقدراتھ، ولتصبح مؤسساتنا التعلیمیة ورسالة االعالم ایضا  قادرة على ترجمة نظ
  .بمستقبل الوطن وقدرة أبنائھ ونضوج تجربتھم لتجاوز كل الصعاب

 
إن ذلك یسھم بشكل فاعل في تحصین ابناء الوطن من كل السلبیات واالفكار الھّدامة والمتطرفة  
واالشاعات المغرضة كما یسھم في بناء اطار فكري انساني تربوي حداثي  لدى الشباب اضافة الى 

ً اضفاء المسحة  الثقافیة وترسیخ مفھوم الوعاء الثقافي الشمولي لدى جیل الشباب الذي یعّد ركنا
ً لبرامج التنمیة، األمر الذي یتطلب أن تكون البرامج قویة ومؤثرة معرفة وتربیة  ً حقیقیا ً وداعما أساسیا

العطاء وسلوكا وتوجیھا نحو طرق تفكیر ضمن بناء عقلیة اإلبداع واالبتكار، وتعظیم قیمة العمل و
الذي یرّسخ مفھوم اإلنتاج لینعكس ذلك على تنمیة المجتمع، الن اإلنسان المؤھل والمبدع والمنتمي 
والحریص على العمل المخلص الدؤوب ھو الذي یمتلك القدرة على فھم مستجدات العصر ومتابعة 

  .التطور
 

  17 :صالدستور 
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في أكثر من مناسبة الى   ان اھتمام جاللة سید البالد بقطاع الشباب اولویة وطنیة حیث وجھ جاللتھ
توحید القیم والمفاھیم لیتم تأصیل ثقافة شبابیة ومجتمعیة  تعمل لألردن وتضع مصالح الوطن فوق 
كل اعتبار، وضرورة النھوض بالبنیة الفكریة للشباب وخصوصا طلبة الجامعات الستثمار كفاءاتھم 

وخصوصا قطاع الشباب الى وضع وقدراتھم للمساھمة في مسیرة االنجاز، وھذه دعوة لنا جمیعا 
األمور في نصابھا الصحیح بما یخدم أردننا وینھض في بناء أسواره بإرادة قویة وبكل عزیمة 

  . ومضاء
 

فھل ستكون جامعاتنا ومؤسساتنا التعلیمیة والتربویة واالعالمیة قادرة على ترجمة رؤیة جاللة الملك 
تج شبابي منتم لوطنھ وقضایا أمتھ بوعي وادراك واالفادة من التوجھ الملكي الصادق في اعداد من

لیتجذر ویترسخ االنتماء لألردن وطنا لھ حق علینا جمیعا ألنھ القاسم المشترك األعظم الذي یجمعنا 
وھل نبدأ من اآلن دون تأجیل أو تسویف، ألن ذلك یتعلق بمصیر مستقبل األجیال ومستقبل . ویوحدنا

أن نمتثل ونصدع لإلشارات والتوجیھات التي یوجھھا جاللة سیدنا مسارات التنمیة في بلدنا؟ علینا 
ً أن النھضة الحقیقیة والتنمیة  الذي یتابع مسیرة التعلیم في أردننا الغالي حیث یؤكد جاللتھ دائما
الشاملة تبدأ من مدارسنا ومعاھدنا وجامعاتنا، وعلى الجامعات أن تسمو وتترفع عن الصغائر وإزالة 

لسلبیات التي تظھر من وقت آلخر حیث ما زلنا نقف موقف المتفرج دون أن یكون كل الرواسب وا
إن معالجة ذلك ال یتم في عقد مؤتمرھنا او ندوة ھناك، فاألمر بحاجة إلى جھود . ھناك أدنى عالج

مخلصة تعمل للوطن وتتقي هللا في مستقبل أبنائھ الذین ھم بحق مستقبل الوطن الذي یتطلع إلیھ جاللة 
ّى وجدتسید ً على مواجھة التحدیات والصعاب أن ً وقادرا ً ومشرقا فھل نبدأ نحن . نا لیكون واعدا

العاملین في الجامعات إدارات وأساتذة وعاملین وطلبة بجھد مخلص وعقل منفتح وضمیر حي 
الذي یترجم إلى معالجة الخلل ھو بدایة ) ولیس جلد الذات(للتخلص من ھذه السلبیات ألن نقد الذات 

ً عن التنظیر أو تبریر األخطاء وإلقاء أسبابھا على اآلخر أو تزیینھا بمكیاج ا لطریق الصحیح بعیدا
  زائف أو الھروب من مواجھة الواقع؟

 
وخالصة القول ان تحصین ابنائنا ثقافیا وفكریا ونفسیا وتربویا واجتماعیا  ضمن برامج وطنیة قویة 

الوطن ما حیینا والدفاع عن ثوابتنا الوطنیة  بعزیمة تعزز االنتماء الصادق واالرتباط بتراب ھذا 
وایمان لتكون نھج حیاة نمارسھ سلوكا وواقعا لیبقى اردننا یعیش في عقولنا وقلوبنا وضمائرنا في كل 

وحمى هللا األردن حرا أبیا عزیزا قویا بقیادتھ الشابة والحكیمة .  زمان ومكان وطن الكرامة والمجد
مة ومضاء نحو أردن مزدھر وشامخ بعون هللا ودام جاللة الملك قائدا وسیدا التي ترسم الخطى بعزی

       .وحفظ هللا سمو ولي العھد االمین
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  !!! البحث العلمي ... تحدیات أمام الحكومة 
  الينایل ھاشم المج

  
نایل ھاشم المجالي   كلنا یعلم ان رقي المجتمعات !!! البحث العلمي ... تحدیات أمام الحكومة  

وتطورھا ونھضتھا یرتكز بشكل اساسي على البحث العلمي واالبداع واالبتكار ، وذلك لما یقدمھ من 
لمتقدمة ترصد وجمیع الدول ا. حلول للكثیر من المعضالت التي تساھم في حل الكثیر من المشكالت 

المبالغ الكبیرة وتستثمر في ھذا المجال لغایات تطویر وسائل البحث العلمي لیكون اكثر مواكبة وقدرة 
فھو یتناول . على مواكبة التطور التكنولوجي وعلى التعامل مع متطلبات الواقع واستشراق المستقبل 

شیئا من الكمالیات او الترف او زائدا عن  كافة المجاالت الحیاتیة والعلمیة والعملیة ولم یعد ھذا االمر
الحاجة بل اصبح من االساسیات التي ینعكس اثرھا على الواقع المجتمعي لتحقیق التنمیة والتنافسیة 

ً في ھذا المجال    . مع الدول االكثر تقدما
  

وكما نعلم فان مراكز البحث العلمي تتواجد في الجامعات والمصانع والشركات الكبرى كذلك في 
عض المدارس الحدیثة حیث تعطي اولویات لھذا المجال واصبحت ابحاث ودراسات ورسائل تخرج ب

لكننا جمیعنا یعلم ان المخصصات المالیة المرصودة لھذا . لما تقدمھ من خدمة وطنیة وأثر ملموس 
ً وغالبیة ھذه الموارد المالیة تأتي من مصدر واحد وھو میزانیة ھذه  االختصاص ضعیفة جدا

ً فلیس ھناك صنادیق متخصصة المؤ سسات ، وتكون مساھمة القطاعات الخاصة المختلفة ضعیفة جدا
في المحافظات لدعم ھذا التخصص في ھذه المؤسسات ، مما یعني ان الحكومات المتعاقبة وكذلك 
ُ لم یرقى الى مستوى  ً ھامشیا القطاع الخاص لم یعطي االھتمام بالبحث العلمي بل كان اھتماما

  . بة التقنیة المطلوبة المواك
  

ً جماعیة تجد بعضھا تحت مظلة  وبقیت كثیر من المحاوالت االبداعیة محاوالت فردیة واحیانا
جمعیات او مراكز ابداع ، كذلك فان الحلول االبداعیة ستحظى في اھتمام المنظمات الدولیة 

ً من أي نجاح علمي تقني وابتكاري في عصر الثورة  والشركات العالمیة التي ستنتفع ایضا
ً وفي عصر تعتبر فیھ المعلومة مصدر قوة لمن یمتلكھا ویحسن  المعلوماتیة ، وسرعة انتشارھا عالمیا

 ً   . توظیفھا واھتمام الجامعات العالمیة بھا ایضا
  

اي اننا نبحث عن حكومة تعطي االھتمام الكافي من خالل مكتب متخصص یتبع لدولة الرئیس ینسق 
شركات الكبرى والمؤسسات العلمیة كل ما یتعلق بھذا المجال وایھما یستحق ویتابع مع الجامعات وال

الدعم الكافي لغایات التطویر ومتابعة رصد المخصصات المالیة لھذه المؤسسات ضمن موازناتھا 
السنویة ، وتفعیل دور الشركات المعنیة والمنظمات الدولیة والمحلیة في دعم ھذه االبحاث العلمیة 

متطورة وذلك ضمن خطة وطنیة للبحث العلمي ، حیث ان المجالس المختلفة بقیت شكلیة المبتكرة وال
وعاجزة عن تقدیم الدعم المالي والمعنوي لھذا المجال او جذب االستثمار الخارجي لھذه الغایة او 
التشییك مع الجامعات العربیة والدولیة ومؤسسات البحث العلمي العالمیة لتقدیم االبحاث لتحظى 

  . لدعم المطلوب لتطویرھا وابرازھا حیز الوجود با
  

ً خاصة تبني الدراسات العلمیة للمتخرجین من  ً وخارجیا ً داخلیا اي ان على ھذا المكتب دور كبیر جدا
الجامعات والتي یجب ان تحظى باالھتمام المطلوب وانشاء دلیل سنوي یشمل كل ما قدم بھذا المجال 

  4: صاألنباط 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
23 

تستفید منھ كافة الجھات المعنیة ، لكون ھذه االبحاث قابلة للتطبیق وباللغتین العربیة واالنجلیزیة ل
  .وملموسة النتائج 

  
فما قیمة الشھادات العلمیة واصحابھا ان لم یمتلكوا القوة والقدرة وقوة التأثیر في خدمة وتطویر  

ات مجتمعاتھم ، كذلك اھمیة تصنیف مراكز االبحاث العلمیة حسب التخصصات المختلفة لعدة مستوی
فھناك الكثیر من المشاكل المعقدة والمتزایدة التي تحتاج الى حلول مبتكرة ، وھذا االبتكار یوجھ 
ً الى االستثمار وتحفز العمل نحو مستقبل افضل ونشر المعرفة العلمیة العطاء  بشكل رئیسي ایضا

  . قیمة اضافیة للمتعلمین 
  

ي جمیع محافظات المملكة ، فھناك تنوع وھذا االھتمام یجب ان ال یقتصر على العاصمة عمان بل ف
ً في حجم ونوع المشكالت الخدماتیة والزراعیة والصناعیة والوسائل المستخدمة فیھا وغیرھا  ایضا
والتي یجب ان یتم االھتمام بھا بشكل عادل ومتوازن ، ویجب في نھایة كل عام عقد مؤتمر وطني 

تم تنفیذه في ھذا المجال ، وما یجب ان یحظى  ودعوة المعنیین من داخل المملكة وخارجھا لعرض ما
من ھذه االبحاث من اھتمام وتطویر من قبل كافة الجھات المشاركة ، كذلك ما ھو المردود المعنوي 
والعلمي من الذین استفادوا من منح مراكز االبحاث العلمیة التي تحتضن الباحثین ، وما الجدوى من 

اعدة في المحافظات لكافة الفئات العمریة الشبابیة للمشاریع ابحاثھم واھمیة وجود مراكز ابحاث و
  .التي تتسم بأھداف متوسطة ویكون لھا تأثیر اجتماعي وبیئي واقتصادي ملموس على المجتمع 
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 ضرورة النھوض بالبحث العلمي

يلھاشم المجانایل   

یرتكز بشكل أساسي على البحث العلمي واالبداع واالبتكار، رقي المجتمعات وتطورھا ونھضتھا 
 .وذلك لما یقدمھ من حلول للكثیر من المعضالت التي تساھم في حل الكثیر من التحدیات

جمیع الدول المتقدمة ترصد المبالغ الكبیرة وتستثمر في ھذا المجال لغایات تطویر وسائل البحث 
مواكبة التطور التكنولوجي وعلى التعامل مع متطلبات الواقع العلمي لیكون اكثر مواكبة وقدرة على 

واستشراف المستقبل، فھو یتناول جمیع المجاالت الحیاتیة والعلمیة والعملیة، ولم یعد االمر من 
الكمالیات أو الترف أو زائد عن الحاجة، فأثره ینعكس على الواقع المجتمعي ویحقق التنمیة 

ً في ھذا المجالوالتنافسیة مع الدول االكثر    .تقدما

تتواجد مراكز البحث العلمي في الجامعات والمصانع والشركات الكبرى كذلك في بعض المدارس 
الحدیثة، حیث تعطي اولویات لھذا المجال واصبحت ابحاث ودراسات ورسائل تخرج لما تقدمھ من 

  .خدمة وطنیة وأثر ملموس

ً وغالبیة الموارد المالیة لكننا جمیعنا یعلم ان المخصصات المالیة المرصو دة لھذا الباب ضعیفة جدا
تأتي من مصدر واحد ھو میزانیة ھذه المؤسسات، وتكون مساھمة القطاعات الخاصة المختلفة 
ً، فلیس ھناك صنادیق متخصصة في المحافظات لدعم البحث العلمي، ما یعني ان  ضعیفة جدا

ھتمام بالبحث العلمي بل كان اھتماما ھامشیا لم الحكومات المتعاقبة وكذلك القطاع الخاص لم یعط اال
  .یرق الى مستوى المواكبة التقنیة المطلوبة

كثیر من المحاوالت اإلبداعیة ظلت فردیة، وقلیل منھا جماعیة تحت مظلة جمعیات أو مراكز ابداع، 
ستنتفع ایضا  كذلك فان الحلول اإلبداعیة تحظى في اھتمام المنظمات الدولیة والشركات العالمیة التي

من أي نجاح علمي تقني وابتكاري في عصر الثورة المعلوماتیة، وسرعة انتشارھا عالمیا وفي 
عصر تعتبر فیھ المعلومة مصدر قوة لمن یمتلكھا ویحسن توظیفھا واھتمام الجامعات العالمیة بھا 

 ً   .ایضا

ولة الرئیس ینسق نحن نبحث عن حكومة تعطي االھتمام الكافي من خالل مكتب متخصص یتبع لد
ویتابع مع الجامعات والشركات الكبرى والمؤسسات العلمیة كل ما یتعلق بھذا المجال وایھما یستحق 
الدعم الكافي لغایات التطویر ومتابعة رصد المخصصات المالیة لھذه المؤسسات ضمن موازناتھا 

دعم االبحاث العلمیة المبتكرة  السنویة، وتفعیل دور الشركات المعنیة والمنظمات الدولیة والمحلیة في
والمتطورة، ضمن خطة وطنیة شاملة لتطویر البحث العلمي، فالمجالس المختلفة بقیت شكلیة 
وعاجزة عن تقدیم الدعم المالي والمعنوي لھذا المجال أو جذب االستثمار الخارجي لھذه الغایة، أو 

  15: صالغد 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
25 

لمي العالمیة لتقدیم االبحاث لتحظى التشبیك مع الجامعات العربیة والدولیة ومؤسسات البحث الع
  .بالدعم المطلوب لتطویرھا وابرازھا لحیز الوجود

ً وخارجیا، خصوصا في تبني الدراسات العلمیة  ً؛ داخلیا إن مثل ھذا المكتب سیكون لھ دور كبیر جدا
للخریجین، والتي یجب ان تحظى باالھتمام المطلوب وانشاء دلیل سنوي یشمل كل ما قدم بھذا 

جال وباللغتین العربیة واالنجلیزیة لتستفید منھ جمیع الجھات المعنیة، لكون ھذه االبحاث قابلة الم
  .للتطبیق وملموسة النتائج

ً ھ ذا االھتمام یجب اال یقتصر على العاصمة عمان بل في جمیع محافظات المملكة، فھناك تنوع ایضا
الوسائل المستخدمة فیھا، والتي یجب ان في حجم ونوع المشكالت الخدماتیة والزراعیة والصناعیة و

یتم االھتمام بھا بشكل عادل ومتوازن، ویجب في نھایة كل عام عقد مؤتمر وطني ودعوة المعنیین 
من داخل المملكة وخارجھا لعرض ما تم تنفیذه، وما یجب ان یحظى باالھتمام من ھذه االبحاث، أو 

اآللیات نكون قد بدأنا نؤسس لتطویر عملیات البحث بھذه . األبحاث الالفتة والتي تحتاج إلى تطویر
 .وآلیاتھ
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  !تعلیم تقلیدي لعالم جدید

  إبراھیم سیف 

انتھاء االنشغال بتفاصیل االمتحانات ومدى صعوبتھا مع انطواء صفحة امتحان الثانویة العامة و
وسھولتھا، یبرز السؤال األھم الذي یتطلب اإلجابة علیھ والمتعلق بمناھج التعلیم، والمھارات التي 
یكتسبھا أبناؤنا وبناتنا، فما ھو الجدید الذي نعلمھ لھؤالء الطلبة الذین یفترض ان یشكلوا قوة العمل 

  .المستقبلیة
 

بد من اإلشارة الى ان العدید من التقاریر الدولیة ذات المصداقیة العالیة، تتحدث عن أن ما ال  بدایة ال
في المائة من الوظائف التي نعرفھا اآلن، سوف تتالشى خالل عقد من الزمان،  30یقل عن 

ما مع واألسباب الرئیسة لھذا التحول ھو التغییرات التكنولوجیة الكبیرة التي یشھدھا العالم ال سی
دخول تطبیقات الذكاء االصطناعي الى الواقع العملي، وكذلك التغییر الكبیر الذي یشھده السلوك 
االستھالكي، فعلى سبیل المثال فإن وسائل التسوق والقراءة والتواصل اختلفت وسوف تواصل 
 .التغییر بصورة ھائلة، مما یعني ان وظائف معینة ستختفي، في حین ستظھر وظائف جدیدة

ذه الوظائف الجدیدة المختلفة، ھي التي یجب اعداد طالب الیوم علیھا، وھي ستتطلب مھارات من ھ
نوع مختلف، مھارات تقوم بالدرجة األولى على توظیف التكنولوجیا، مھارات التواصل، ومھارات 

ھناك الكثیر ترتبط بكیفیة تشغیل اآللة والتحكم بھا، بما ینسجم وواقع العمل الجدید، فعلى سبیل المثال 
من الوظائف التي تتعامل مع البیانات الكبیرة وتحلیلھا، وظائف قائمة على تحلیل الذكاء العاطفي 
وغیرھا من تطبیقات الطباعة ثالثیة االبعاد وما یعنیھ ذلك في حقول الصناعة والصحة والقائمة 

شراكات مع معاھد  وھذه تخصصات ال اعرف أیا من جامعاتنا تقوم بتوفیرھا حتى من خالل. تطول
  .عالمیة متخصصة

 
وبخالف االنطباع بأن التكنولوجیا واآللة تحل مكان االنسان في سوق العمل، فإن نسبة التشغیل في 
الدول المتقدمة صناعیا مثل الوالیات المتحدة وبعض الدول االوروبیة مثل المانیا في الوظائف 

دیث، حیث سجلت معدالت البطالة ادنى المستحدثة تشھد اعلى معدالت تشغیل في تاریخھا الح
  .مستویات لھا في تلك الدول التي تعتبر األكثر توظیفا للتكنولوجیا

 
في بعض الحسابات فإن كل نقطة مئویة واحدة من . ولكن ماذا یعني ذلك بالنسبة لسوق العمل المحلي

ن نسبة النمو الف فرصة عمل سنویة، ومع افتراض ا 40الى  35النمو في األردن تحقق ما بین 
في المائة، فإن ھذا یعني ان مشكلة البطالة ستستمر في التفاقم،  3خالل السنوات المقبلة لن تتجاوز 

وإذا بقیت البرامج العلمیة على ما ھي علیھ، فھذا یعني ببساطة اننا سنشھد تراجعا في بعض الوظائف 
لیھا، ونترك دینامیكیة االقتصاد تسیر التقلیدیة التي ما نزال نؤھل الداخلین الجدد الى سوق العمل ع

 .وتأخذ مداھا بما یعني ان النظرة المستقبلیة لن تتغیر بل مرشحة للتفاقم
ھذا التحدي یقتضي توحید الجھود وعقد شراكة بین القطاع الخاص والجھات الحكومیة بما یضمن 

لبرامج الجدیدة، دراسة واضحة للمستقبل، وبما یساھم في تحدید نوعیة المھارات ومحتویات ا
وبالتزامن مع ذلك اتخاذ قرار بإلغاء بعض التخصصات نھائیا، ومن دون ذلك التوجھ الذي یعني 
تغییرا ھیكلیا، فسنبقى في نفس الدوامة وستبقى مشكلة البطالة احد التحدیات الھیكلیة والتي ال نقوم بما 

 .یكفي للتعاطي معھا

  25: صالغد 
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 طقس صیفي اعتیادي یمیل للحرارة قلیالً .. االثنین 
   

 .ارتفاع قلیل على درجات الحرارة مع بقاءھا حول معدالتھا العامة أیطر
 

ً في مناطق األغوار والبحر  ویسود طقس صیفي اعتیادي في أغلب المناطق، في حین یكون حارا
 .المیت وخلیج العقبة

 
 .وتكون الریاح شمالیة غربیة ُمعتدلة السرعة

 
خفیف : حالة البحر وارتفاع األمواج -. شمالیة غربیة معتدلة السرعة: الریاح -: وفي خلیج العقبة

 .درجة مئویة 26: درجة حرارة سطح میاه البحر -). سم 15- 10(ارتفاع الموج 
 

 ً  لیال
ً إلى لطیف بشكل عام  .یكون الطقس ُمعتدال

  .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة الُسرعة 
  

  العربطقس 

 حالة الطقس
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  سوادا –ناصر عواد محمد خریسات  -
  خلدا –رنده الیاس سلیم االرملي  -
  طریق الیادودة –مریم البستنجي  -
  اربد –نازك ابراھیم سلیم ابو غزالھ  -
  الشمیساني - سماح زھیر علي المیناوي  -
  
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  عمون


