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 ــــــوضـــــوعالمـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
في الھندسة " تمیز للنساء"تفوز بجائزة ) األردنیة(أكادیمیة في 

  المعماریة والبناء في الشرق األدنى وشمال أفریقیا
٣  

تواصل النشاطات التوعویة التي تنفذھا العیادة الصدیقة للشباب 
  "تمریض األردنیة"للتوعیة الصحیة في 

٦  

 ٨  یقدم دعماً لكلیة الشریعة" األردني اإلسالمي"
العیادة الصدیقة للشباب تواصل أنشطتھا بدوة تدریبیة على 

  اإلنعاش القلبي والرئوي
١٠ 

 ١١  یستذكرون شھداء تفجیرات عمان) طلبة األردنیة (
یطلع على مشاریع التخطیط المستقبلي لتصمیم مواقع " القضاة"

  الجامعة األردنیة
١٣ 

بیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة یزور وفد من الخدمات الط
  مستشفى الجامعة

١٥ 

   شؤون جامعیة
 ١٧  تحدیات التعلیم العالي كما یراھا الشباب

إمرأة في الھیئات التدریسیة في الجامعات األردنیة وبنسبة  ٢٩٤٢
  ٢٠١٧لعام % ٢٧

٢١ 

 ٢٣  التعلیم والعمل) فجوة(مؤتمرون یطلبون ردم 
 ٢٥  لمي للسالممشاركة أردنیة في مؤتمر عا

   مقاالت
عدنان .د/رجل الفكر والثقافة واألدب.. محمود السمرة . د

  الطوباسي
٢٦ 

 ٢٧  .الحسبان  میعبد الحك. د/في رثاء الثوب الجامعي

 ٣٠  اعالناتت

 ٣١  وفیات
  ٣٣- ٣٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  )األردن(الوحیدة من 

ماریة والبناء في الشرق في الھندسة المع" تمیز للنساء"تفوز بجائزة ) األردنیة(أكادیمیة في 

 األدنى وشمال أفریقیا

قطعت عھدا على نفسھا، بأن  -فادیة العتیبي

تجعل النجاح حلیفا لھا أینما حلت، واإلنفراد سمة 

من سمات مستقبلھا المشرق الذي شقتھ برغبة 

وقناعة وحب، واإلبداع والتألق عناوین تتصدر 

سجل مسیرتھا العملیة الذي حاكتھ خطوة خطوة 

  . جد ومثابرة وإخالصب

صغر سنھا لم یجعلھا تترد لحظة عن خوض 

غمار المنافسة مع من یكبرھا سنا ویفوقھا خبرة، 

فثقتھا بما تكتنزه من علم وخبرة ومعرفة ال حد لھا، دفعتھا لقبول التحدي وخوض السجال وجھا لوجھ 

وجة عامھا الحالي بالفوز أمام بیوت العلم والخبرة ممن نافسوھا، فتسجل السبق وتحقق الھدف، مت

 ٢٠١٨في الھندسة المعماریة والبناء في الشرق األدنى وشمال أفریقیا للعام " تمیز للنساء"بجائزة 

عن فئة المعماریات الصاعدات، التي تقام برعایة مؤسسة الكوفة ومجلس األعمال العراقي في 

  .األردن، وجامعة كوفنتري البریطانیة

عضو ھیئة التدریس في قسم ھندسة العمارة في كلیة الھندسة في الجامعة  الدكتورة دیاال الطراونة

ومساعدة مدیر مركز االبتكار والریادة في الجامعة، التي سجلت إنجازا یشار إلیھ بالبنان / األردنیة

بفوزھا بالجائزة، بعد أن خاضت منافسات قویة ضمن القائمة المختصرة للسیدات المرشحات للفوز 

 أخبار الجامعة

 الكتروني الرأي /الدستور الكتروني/أخبار األردنیة
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سیدة مشاركة من ثمانیة بلدان ) ٤٧٠(العمارة والتي ضمت ست سیدات من أصل  بھا في مجال

  .مختلفة، لتكون بذلك الوحیدة من األردن من ضمن المرشحات التي تظفر بھذه الجائزة

) ذوات اإلنجاز المتمیز، والمعماریات الصاعدات(وجائزة تمیز للنساء في العمارة واالنشاء بفئتیھا؛ 

امج جائزة تمیُز الھادفة إلى تعزیز مشاركة المرأة وتفعیل دورھا في المجتمع تأسست كجزء من برن

من خالل العلم والعمل، وھي جائزة سنویة مفتوحة للنساء من منطقة الشرق األدنى وشمال أفریقیا، 

الالتي إما یعملن في المنطقة ویتخصصن في العمارة واالنشاء، أو یعملن أو یِعشن في الخارج ولكن 

  .اتھن أثرت تأثیًرا مباشًرا على البیئة المبنیة في منطقة الشرق األدنى وشمال أفریقیامساھم

لجنة تحكیم الجائزة المكونة من شخصیات مؤثرة وریادیة  في مجال ھندسة العمارة في الوالیات 

المتحدة األمریكیة وبریطانیا، أشادت بالطراونة وبأعمالھا، مؤكدة أنھا شخصیة تستحق الثناء 

لتقدیر، لیس لما أثرت بھ مجال العمارة والبناء من بحوث ودراسات فقط، بل لما حققتھ أیضا من وا

تأثیر على طلبتھا من خالل الشھادات التي قدموھا بحقھا مؤشًرا واضًحا على تفھمھم الواسع لھا 

   .وتفاھمھا معھم

م، فھي تتطرق للعدید من بحوثھا مثیًرة لالھتما"وأوضحت اللجنة بحسب تعلیقھا على الطراونة أن 

  ."المواضیع الحضریة، وقد یغیّر ھذا طریقة تطور الُمدن، ویؤثر تأثیًرا حقیقًیا على مدینتھا

مشاعر فرح وسرور مخلوطة بالفخر واالعتزاز  تلك التي اختلجت أساریر الطراونة لحظة إعالن 

عد من أرفع الجوائز المختصة فوزھا وتسلمھا للجائزة، معربة عن سعادتھا بفوزھا بالجائزة التي ت

  .بالمرأة وتبرز دورھا الفاعل في مجال عملھا ومجتمعھا

وقالت الطراونة، ھذه المرة األولى التي أحصل فیھا على جائزة، وھو إنجاز یستحق البناء علیھ 

مستقبال  في المحافل الدولیة المختلفة، ویحفزني على مواصلة مشوار البحث والعمل والتغییر في 

معي وجامعتي بشكل عام وبین طلبتي بشكل خاص الذین كان لھم فضل كبیر بحصولي على مجت



  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 
5 

الجائزة إلشاداتھم النبیلة، مشیرة إلى مشاركتھا معھم في مسابقات وجوائز عالمیة ومحلیة لتمثیل اسم 

تعود  الجامعة األردنیة في محافل مختلفة خاصة في المجاالت التي تتعلق بالمرأة والریادة واالبتكار

  .بالنفع على المجتمع وأفراده

ووعدت الطراونة بأن تكون أھال لھذه الجائزة وأن تجتھد لتكرارھا في المرات المقبلة، مؤكدة أن حلم 

الفوز یمكن تحقیقھ، بمزید من الجد واالجتھاد والمثابرة، وأن المرأة األردنیة دائما موجودة في كل 

  .ار بعلمھا وخبرتھا وتمیزھاالمحافل الدولیة وقادرة على لفت األنظ

إلى ) ذوات اإلنجاز المتمیز، والمعماریات الصاعدات(من الجدیر ذكره أنھ فاز بالجائزة  عن فئتي 

  .جانب الطراونة ثالث مرشحات من دول العراق ومصر وفلسطین
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 تمریض"تواصل النشاطات التوعویة التي تنفذھا العیادة الصدیقة للشباب للتوعیة الصحیة في 

"األردنیة  

نفذت   - سناء الصمادي

العیادة الصدیقة للشباب 

للتوعیة الصحیة في كلیة 

التمریض في الجامعة 

األردنیة سلسلة من 

النشاطات التوعویة 

والتثقیفیة عن سرطان الثدي 

  . لطلبة كلیة الفنون والتصمیم

دف في شھر وھدفت النشاطات التي جاءت تزامنا مع شھر التوعیة بسرطان الثدي الذي یصا

ً حول " أكتوبر/ تشرین األول" ً وذكورا من كل عام إلى تقدیم التثقیف الصحي لطلبة الجامعة إناثا

سرطان الثدي، وتوعیة الطلبة وأعضاء الھیئة التدریسیة واإلداریة بأھمیة الكشف المبكر لسرطان 

عي بأھمیة مكافحة الثدي، وكیفیة االستعداد للفحص الذاتي وخطواتھ، إضافة إلى رفع مستوى الو

  .أورام الثدي، والترویج لثقافة الكشف المبكر

واشتملت النشاطات بحسب مسؤولة العیادة الدكتورة نجاح سالمة على معرض تم فیھ توزیع 

بروشورات على الطلبة عن مرض سرطان الثدي وأسبابھ وأعراضھ وأنواع الفحوصات للكشف 

  .جسمات لتدریب متلقي الخدمة على كیفیة الفحصعنھ، والطرق الصحیحة لفحص الثدي، ونماذج م

 أخبار األردنیة
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وقدمت كل من الدكتورة نجاح سالمة، وأزھار النصر وسلوى طھ من المركز الوطني لسرطان 

الثدي، ندوة تناولت شرحا تفصیلیا عن سرطان الثدي وعوامل الخطورة وأوقات الفحص، وعرضت 

  .خالل الندوة فیدیو لتجربة ناجیات من المرض

  

حوصات عدد من طلبة الكلیة من شعبة تمریض صحة المجتمع ممن تم تدریبھم على كیفیة وأجرى الف

القیام بالفحص الذاتي للثدي بإشراف من أعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیة، وبدعم من المركز 

  ."مبادرة لما/ "الوطني لسرطان الثدي 

عمید كلیة الفنون والتصمیم الدكتور حضر النشاطات عمیدة كلیة التمریض الدكتورة منار النابلسي، و

  .رامي حداد
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  یقدم دعماً لكلیة الشریعة" اإلسالمي األردني"

قدم البنك  -آیھ عویدي العبادي 

ً لكلیة  األسالمي األردني تبرعا

الشریعة في الجامعة األردنیة 

بخمسة أجھزة سكانر ذات 

مواصفات عالیة ألغراض 

 األرشفة اإللكترونیة في الكلیة

 .  

ً لمسیرة المشاركة والتعاون ما بین الجامعة والبنك في تقدیم الخدمات والمشاریع  وجاء التبرع تعزیزا

  .التي تستھدف النھوض بالعملیة التعلیمیة وخدمة المجتمع الطالبي

ً من عمید كلیة الشریعة الدكتور عدنان العساف ومدیر العالقات العامة في البنك  وجمع اللقاء كال

ردني أحمد عبدالكریم ونائب العمید للشؤون األكادیمیة الدكتور عماد الزیادات ونائب اإلسالمي األ

  .العمید للشؤون اإلداریة الدكتور باسل الشاعر

وأعرب العساف عن شكره وأمتنانھ للدعم المتواصل الذي یقدمھ البنك في تطویر خطط وبرامج 

ً إلى أن البنك یعتبر مؤسسة مصرفیة الكلیة التعلیمیھ والبحثیة  والتعاون  الدائم في ما  بینھما، الفتا

رائدة بالعمل المصرفي واالسالمي في األردن، عالوة عن طبیعة عملھ ودوره في دعم االقتصاد 

الوطني وتنمیة المجتمع المحلي بحیث أضاف نقلة نوعیة في الخدمات المصرفیة والتمویلیة وفق 

  . أحكام ومبادئ الشریعة االسالمیة

 أخبار األردنیة
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لعساف على عمق العالقة التشاركیة المستدامة والمسؤولیة االجتماعیة التي تجمع البنك مع وأضاف ا

الجامعة والتعاون البحثي واألكادیمي ورفد الخبرات مابین الجانبین، للنھوض بالمجتمع األكادیمي 

  . الذي یعود بالمنفعة على المسیرة التعلیمیة  واألكادیمیة والمجتمع

المي األردني قام بمجموعة من الخدمات والنشاطات الداعمة للجامعة األردنیة یذكر أن البنك األس

  .وكلیة الشریعة على وجھ الخصوص 
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  العیادة الصدیقة للشباب تواصل أنشطتھا بدوة تدریبیة على اإلنعاش القلبي والرئوي

واصلت العیادة الصدیقة للشباب 

للتوعیة الصحیة في الجامعة 

الیوم بعقد دورة األردنیة نشاطاتھا 

تدریبیة لطلبة الجامعة على تقدیم 

اإلسعافات األولیة في حاالت 

  . اإلنعاش القلبي والرئوي واالختناق

وتدرب الطلبة خالل الدورة على 

آلیات تقدیم اإلسعافات األولیة للحاالت الطارئة التي تعاني من نوبة قلبیة، أو توقف التنفس وتوقف 

  .رق، وإجراء اإلنعاش القلبي الرئوي بتوجیھ الضغطات الصدریةدقات القلب، أو تعرضت للغ

وقالت مسؤولة العیادة الدكتورة نجاح سالمة إن ثمة توجھا لعقد الدورة لجمیع طلبة الجامعة ضمن 

  .جملة مبادرات العیادة وأنشطتھا المختلفة

م صحیا في المواضیع وأضافت أن العیادة تسعى إلى تدریب الطلبة على اإلسعافات األولیة، وتوعیتھ

التي تتعلق بأسلوب حیاتھم، وتغذیتھم وارتیادھم لألماكن العامة، والمتعلقة أیضا بفئتھم العمریة، إلى 

  .جانب اطالعھم على األمراض المعدیة والمزمنة وكیفیة التعامل معھا

 أخبار األردنیة
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  یستذكرون شھداء تفجیرات عمان) طلبة األردنیة (

الجامعة  محمد المبیضین ـــ استذكر طلبة

األردنیة مساء الخمیس بكل مشاعر األلم 

والغضب الذكرى الثالثة عشرة لشھداء 

   . تفجیرات عمان

وتجمع المئات من الطلبة في الساحة 

الواقعة أمام مبنى إدارة الجامعة في ملتقى 

جیرات وطني  استھلت فعالیاتھ بقراءة سورة الفاتحة والترحم على أرواح الشھداء الذین قضوا في التف

  . المروعة

وشكل الملتقى الذي نظمھ قائمة نشامى الطالبیة بحضور رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة  

في جوھره ومضامینھ إصرار الطلبة على مواجھة ومحاربة القوى الظالمیة التي تحاول النیل من 

  . الكیان األردني ومقدراتھ

إحیاء ھذه الذكرى األلیمة ، وأكد أن ھذه الحادثة  لن تزید  وأثنى القضاة على مبادرة طلبة النشامى في

   . طلبة الجامعة إال قوة وصالبة في مواقفھم المشرفة  لمحاربة قوى الشر والطغیان

وألقى كل من الطالبة سارة العبادي  والطالب رعد العجلوني كلمتین أشارا فیھما الى الحزن العمیق   

ً إزاء ھذه الفاجعة البعیدة عن ا لقیم الجوھریة للدیانات السماویة ، وأكدا وقوف طلبة الجامعة صفا

ً في خندق الوطن لمواجھة المخططات االرھابیة ، وتمسكھم وانتماءھم لھذا الوطن العزیز   . واحدا

وأشادا بدور األجھزة األمنیة في كشف وإحباط العدید من الھجمات االرھابیة التي كانت تستھدف 

  . قبل العصابات والمنظمات االجرامیة سالمة األردنیین من

 أخبار األردنیة
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وألقى الطالب مھند السالمین قصیدة شعریة عبر فیھا عن تالحم طلبة الجامعة مع أھالي ضحایا 

ً وقرابة )  ٥٧(التفجیرات التي راح ضحیتھا  ً ) ١١٥(شھیدا   . جریحا

وع التفجیرات وعرض فیلم وثائقي أظھر حالة الخوف والفزع التي تعرض فیھا أناس أبریاء لحظة وق

ً عن حجم الخراب والدمار لمباني الفنادق الثالث وتسجیالت لشھود عیان كانوا في أماكن  فضال

  . التفجیرات لحظة وقوعھا

ً عن الحزن واألسى واأللم بفقدان كوكبة  وشارك رئیس الجامعة الطلبة الحضور بایقاد الشموع تعبیرا

  . یة التي نالت استنكار وشجب وسخط العالم أجمعمن الشھداء األردنیین في ھذه الحادثة اإلجرام

ثالثة تفجیرات حیث  ٢٠٠٥یشار إلى أن العاصمة عمان شھدت مساء التاسع من تشرین الثاني العام 

ً بالتوقیت المحلي وضرب مدخل فندق الرادیسون ساس  ٩:٣٠وقع التفجیر األول عند الساعة  مساءا

رات األمتار ضرب تفجیر ثان فندق حیاة عمان الواقع وقتھا وبعدھا بدقائق معدودة وعلى بعد عش

  . على الدوار الثالث في جبل عمان فیما إستھدف التفجیر الثالث فندق الدیز إن في منطقة الرابیة

وألحقت التفجیرات الثالث خسائر بشریة ومادیة حیث كان فندق الرادیسون ساس أكثر دمویة 

  .تللك األثناء لیتحول حفل الزفاف الى مجزرة بشریة  الغتیالھ فرحة زفاف عروسین كان یقام في
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  یطلع على مشاریع التخطیط المستقبلي لتصمیم مواقع الجامعة األردنیة" القضاة"

اطلع رئیس  - آیھ عویدي العبادي

الجامعة األردنیة 

الدكتورعبدالكریم القضاة على 

المشاریع الھادفة إلى زیادة 

المساحة اإلجمالیة وإعادة 

م بعض مواقع  الجامعة تصمی

وذلك خالل محاضرة ،  األردنیة

عقدت في كلیة الزراعة حضرھا نائب الرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة ونائب 

الرئیس للشؤون اإلداریة الدكتور عمر كفاوین وعمید كلیة الزراعة الدكتور ھاني صعوب ومشرف 

في الكلیة الدكتور مالك غازي العجلوني وعدد من األكادیمیین المشروع من قسم البستنة والمحاصیل 

  . والطلبة

وعرض خالل المحاضرة التي ألقاھا العجلوني مجموعة من المخططات والتصمیمات المستقبلیة 

منھا إعادة تصمیم حدیقة السوسنة وتصمیم ، الالزمة لتطویربعض المواقع والمساحات في الجامعة

والحدیقة ، وتصمیم الحدیقة النباتیة، والمسطح االخضر، سة الجامعةوشارع رئا، دوار الساعة

ً في جمالیة المنظر العام ، الجانبیة لكلیة الزراعة ً واساسیا ً ھاما وغیرھا من التصامیم التي تلعب دورا

للجامعة وإیجاد حل لبعض المشكالت المتعلقة بتصریف المیاه العادمھ ومیاه األمطار واإلستفادة من 

  .مساحات ألسباب جمالیة وھندسیةبعض ال

وأشار العجلوني خالل المحاضرة إلى المشاریع التي تم تنفیذھا بجھود وسواعد طلبة الجامعة 

وبتعاون العاملین وأعضاء الھیئة التدریسیة منھا الحدائق النباتیة في محطة البحوث الزراعیة في 

 أخبار األردنیة
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وأضاف أن ھذه المشاریع ،  قة متحف األثاروحدی، والحدیقة المقابلة لكلیة الزراعة، منطقة األغوار

  .تم إنجازھا بمبالغ بسیطة بالمقارنة مع التكلفة السوقیة لھا

وفي ختام المحاضرة تم عرض بوسترات تشرح أھم المشاریع والمخططات التابعة للكلیة التي تم 

  .تنفیذھا وسیتم تنفیذھا في المستقبل
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  عربیة المتحدة یزور مستشفى الجامعةوفد من الخدمات الطبیة لدولة اإلمارات ال

ً من الخدمات الطبیة  استقبل مدیر عام مستشفى الجامعة األردنیة الدكتور عبد العزیز الزیادات  وفدا

ّسھ العقید الركن الطبیب سرحان النیادي نائب مدیر الخدمات  لدولة اإلمارات العربیة المتحدة  ترأ

ً من المقدم عبد هللا المزروعي نائب المحلق العسكري اإلماراتي، والمقدم  الطبیة اإلماراتیّة وضم كال

الطبیب راشد السویدي رئیس اللجنة الطبیّة باإلضافة إلى المنسق الطبي في السفارة اإلماراتیّة رامي 

عفیفة، بحضور نائبي المدیر العام للشؤون الطبیة األستاذ الدكتور عماد العبدالالت وللشؤون اإلداریة 

  .خلة أبو یاغي وعدد من مدراء الدوائر اإلداریّة ذات العالقةالدكتور ن

وتأتي زیارة الوفد بھدف االستفادة من تجربة مستشفى الجامعة األردنیة المتمیزة في مجاالت 

الخدمات العالجیة والطبیة وسبل توسیع أفق التعاون بین الطرفین، باإلضافة إلى التعّرف على أقسام 

  .ز الخدمات التخصصیّة الموجودةالُمستشفى الطبیة وأبر

وقدم الّدكتور الزیادات نبذة عن الُمستشفى ومسیرتھ كأّول مستشفى جامعي تعلیمي في المملكة 

 ً ّعلیم الطبّي على مستوى المنطقة واإلقلیم باعتباره مركزا األردنیّة الھاشمیّة وصاحب الّسبق في الت

ً بفتح أفق ً، ُمرّحبا ً طبیّا ً عالمیّا ّعاون  أكادیمیّا ّفاقیّات وبرتوكوالت الت ّرفین ضمن ات ّعاون بین الط الت

المعمول بھا في الُمستشفى، باإلضافة إلى إمكانیّة استقبال المرضى اإلماراتیین وتأمین كافة 

  .اإلجراءات العالجیة والطبیة الالزمة لھم

ًع لى المستوى الذي وصل من جانبھ شكر العقید النیادي إدارة المستشفى على ُحسن االستقبال، ُمثنیا

إلیھ مستشفى الجامعة في مجاالت االعتمادیّة الدولیّة لخدمات المستشفى الطبیّة الُمقّدمة للمریض 

ّ على الّسمعة الطیّبة التي یحظى بھا المستشفى على المستوى العربي والعالمي   .عالوة

  

 الحقیقة الدولیة
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األجنحة الخاصة، وحدة  وقام الوفد على ھامش الزیارة بجولة شملت قسم األشعة، وحدة التنظیر،

العنایة المركزة الجدیدة، وحدة الحروق وقسم العالج الطبیعي، اطلع من خاللھا على تجربة 

المستشفى الطبیّة وعلى طبیعة خدمات الرعایة الصحیة وأنواعھا ومستواھا باإلضافة إلى الخدمات 

  .الفندقیة التي تقدم للمرضى
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.  

  
  ا الشبابتحدیات التعلیم العالي كما یراھ

  
  
  
  

عشرات المؤتمرات والندوات والدراسات والبحوث على مدى سنوات، عرضت للمشاكل والتحدیات 
وشكلت لجان، ودّونت عشرات التوصیات، جرى األخذ  .التي تواجھ التعلیم العالي في المملكة

ُھمل بعضھا اآلخر    .ببعضھا وأ
  

ال بقاء التحدیات وبروز تحدیات أخرى ورغم ذلك، ما تزال الشكوى من جمیع الجھات، تتعالى حی
  جدیدة، واألنكى؛ التراجع المستمر في مستویات التعلیم العالي ومؤسساتھ األكادیمیة العامة والخاصة

 
ما كنت تسمع أو ترى التفاتا من  ّ ورغم تواصل المؤتمرات والندوات وتشكیل اللجان، إال أنھ قل

لبة والشباب، وھم مادة التعلیم العالي وجوھره وغایتھ، الباحثین والمطورین والمعالجین إلى رأي الط
 ومحاولة التعرف إلى المشاكل والتحدیات من وجھة نظرھم أو ما یعانونھ في دراستھم األكادیمیة

 
، ولیس دراسة علمیة موثوقة، على آراء بعض »متواضعة«تحاول ھنا تقدیم إطاللة  'الرأي الشبابي"

  .من منظورھم، وبعض المشاكل التي تقف في طریقھم الشباب والطالب حیال التحدیات
  

تخبط السیاسات الدكتورة أماني الریاالت، التي ذّكرت بتمیز التعلیم العالي األردني على مدى عقود، 
وأرجعت ذلك ألسباب من أھمھا فقدان الجامعات االردنیة  .«لم یستمر طویال«رأت أن ھذا الحال 

تعاني من تدخالت على مختلف المستویات أدت على «إذ ) ستقاللیةبالمعنى النسبي لال(استقاللیتھا 
 .المدى الطویل إلى إضعاف البنیة االكادیمیة واالداریة للجامعات

 
كما شھدت الجامعات تراجعا واضحا في طریقة وضع السیاسات والتشریعات التي تنظم عملھا ما  

عكس سلبا على الواقع األكادیمي واإلداري أدى إلى تراجع جودة التشریعات وعدم استقرارھا بحیث ان
عدم «والحظت أن الجامعات تعاني  .وحتى على مستوى مدخالت ومخرجات العملیة التعلیمیة

االستقرار في أوضاع مجالس األمناء وضبابیة المعاییر الخاصة باختیار أعضاء ورؤساء المجالس، 
  .ما جعل ھذه المجالس بدون فاعلیة حقیقیة

 
شعارات فقط وال «لجودة مدخالت ومخرجات العملیة التعلیمیة، فتؤكد الریاالت أنھا  أما بالنسبة

تشابھ التخصصات وتكرارھا «إذ تعاني الجامعات، وفق توصیفھا، من  .«..تطبق على أرض الواقع
، وھو مما یؤثر بشكل سلبي على مخرجات التنمیة بشكل »وعدم تناسبھا مع متطلبات سوق العمل

ھجرة الكفاءات العلمیة وفیما یتعلق بأعضاء الھیئات التدریسیة من  .معدالت البطالة عام ویزید من
األكادیمیین، تؤشر الریاالت إلى أن ھناك خلال واضحا في العملیة التعلیمیة أدى الى ھجرة الكفاءات 

  . العلمیة
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢٠:الرأي ص
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مستوى البحث وبالتالي بقي من ھم اقل كفاءة وخبرة مما أثر على جودة المخرجات العلمیة على 
كما یعاني ھذا القطاع من غیاب المتابعة والتقییم مما یؤدي الى  .العلمي او حتى على أخالقیاتھ

استغالل البعض لھذه السلطة واستخدامھا بشكل تعسفي ضد الطالب اما لجھل ھذا االكادیمي او 
باالضافة الى الخلل المالحظ الفتقاره الخالقیات التعلیم مما یؤثر سلبا على العملیة التعلیمیة برّمتھا 

بالھیئات االداریة داخل الجامعات وما تعانیھ من تخبط وضبابیة في القرارات وعدم استقرار 
الحفاظ على سمعة التعلیم  .التشریعات الناظمة لعملھا، وبالتالي تخبط الطالب واإلثقال على كاھلھ

صرنا نسمع ونرى انتقادات توجھ «ضیة الدكتور عادل فالح الحناحنة لفت إلى أنھ في السنوات الما
إلى التعلیم العالي وبعض المؤسسات التعلیمیة أو أحد طواقم تلك المؤسسات وھذا ما ال نرضاه 

 <لتعلیمنا
 
والحظ أنھ ومع انعدام الموارد الطبیعیة وشّحھا باألردن؛ یعتبر التعلیم أحد أھم الموارد االقتصادیة  

ة العرب واألجانب للدراسة في األردن في مختلف المراحل للدولة وذلك من خالل جذب الطلب
فالطلبة األجانب، باالضافة لما یتم دفعھ من رسوم دراسیة للجامعات وعلى البرامج الدولیة  .الجامعیة

وبالعمالت االجنبیة؛ فھم یساعدون في تحریك عجلة االقتصاد من خالل االسواق المحلیة بمختلف 
للسیاحة فنحن وفي ھذه الفترة االقتصادیة الصعبة باعتقادي أننا في أمّس  القطاعات التجاریة وتنشیط
  .الحاجة لمثل تلك االیرادات

 
أكد الحناحنة الدور الذي یقع على عاتق وزارة التعلیم العالي من خالل التنبھ والعمل بكل الجھود  .

مستوى التعلیم العالي للمحافظة على السمعة الطیبة التي كانت جامعاتنا تفخر بھا واالرتقاء ب
   .وبمؤسساتھ الرسمیة والخاصة لتلبیھ الطموحات وجذب الطلبة العرب واألجانب

  
وكذلك الدفاع بكل ما تملكھ من أدلة وبراھین في حال توجیھ أصابع االتھام لجامعاتنا وأن تقف موقفا 

لرقابة على تطبیقھا حازما في تطبیق اقصى العقوبات بحق الجامعات التي تقع في مخالفات وتشدید ا
 لألنظمة والتعلیمات وااللتزام بالمعاییر التعلیمیة

 
ال أتھم جامعة بعینھا وال أدافع عن جامعة أخرى ومع «وأشار إلى أنھ عندما نتحدث عن الجامعات  

ذلك حتى یومنا ھذا ھنالك مؤسسات تعلیمیة مرموقة عملت وما زالت تعمل بطواقمھا المختلفة 
عتھا التي تمیزھا عن المؤسسات التعلیمیة االخرى وتسعى بصورة مستمرة للحفاظ للمحافظة على سم

على المستویات الممیزة التي وصلت لھ ابراھیم ملحم، ماجستیر محاسبة من الجامعة االردنیة، تحدث 
حیث ممكن ان یبقى طالب من دون » لنقص الدائم بالكادر التعلیمي«عن مشكلتھ اثناء دراستھ وھي 

مواد لعدم وجود كادر اكادیمي كاٍف یغطي ھذه المواد وأن ھذه المشكلھ یعاني منھا طلبة  ان یسجل
  ).. الرسالة(الماجستیر مسار 

  
قبول : وما زاد من ھذه المشكلة أیضا .إذ قد یبحث طالب الماجستیر عن مشرف لمدة قد تصل سنة

عدد محدد ینسب بھ من  طالب وخصوصا في الماجستیر فوق الحد المسموح رغم أنھ یفترض قبول
حتى ال نقع في مشكلة عدم توافر عدد كاف من «قبل لجنة القسم بناءا على الكادر األكادیمي المتوافر 

طالبة الدكتوراة نور العدوان شكت من تأخر إدراج بعض المواد على جدول المواد  .«المشرفین
حاصال على األستاذیة، وھو ما المطروحة لعدم وجود اساتذة لتلك المادة؛ إذ یشترطون ان یكون 

   .یؤخر تخرج الطلبة
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ً یؤثر سلبا على  موضوع مناقشة الرسائل الجامعیة؛ «والحظت أن نقص الكادر االكادیمي ایضا
ً إلى االنتظار حتى ینھي طالب آخر مناقشة بحثھ، أو البحث عن مشرف  بحیث یضطر الطالب أحیانا

   .من خارج الجامعة
  

ستیر في ادارة االعمال من الجامعة االردنیة، تحدث عن آلیة طرح البرنامج عدي ھاني العموش، ماج
وآلیة القبول والترشح للحصول على مقعد دراسي ضمن برامج الدراسات العلیا في برنامجھا المعني 

وعرض العموش لتجربتھ في االلتحاق بالماجستیر في إدارة  .بدرجة الماجستیر أو درجة الدكتوراة
الجامعة االردنیة التي كان لھا االثر الكبیر في تغییر مسار الحیاة العلمیة  /لیة األعمالاالعمال من ك

والعملیة الخاص بھ من إثراء معلوماتي كبیر والقدرة على الصبر والتحمل ومواجھة الصعاب التي 
سات وأشار إلى أن معاناتھ، وھي قصة معاناة كثیر من طلبة الدرا .یواجھھا أي طالب دراسات علیا

العلیا، وتتمثل في عدم توافر عدد كاف من األساتذة لإلشراف على رسائل التخرج، بسبب تحدید 
نصاب للمشرفین، فیضطر بعض الطلبة إلى االنتظار فصوال وسنوات وھم یبحثون عن مشرف من 

عبد الرحمن مطلب، طالب ماجستیر تمریض في الجامعة األردنیة، كانت  .داخل الجامعة وخارجھا
ناتھ بالبدایة تكمن بعدم وجود فصل صیفي لطلبة الدراسات العلیا كما لطلبة البكالوریوس وكان معا

ذلك قرار من التعلیم العالي اال انھ في نفس السنة سمح التعلیم العالي لطلبة الدراسات العلیا بتسجیل 
 مواد على الفصل الصیفي

 
جامعة آل البیت أنھ على الرغم مما تحظى  /ماجستیر قانون–إنتاج الباحثین واضاف محمد الخزاعلة 

بھ منظومة التعلیم من قوة علمیة واتساع فكري وتعدد في العلوم والتخصصات المنتشرة منھا 
والنادرة وقدرتھا على تأمین الكوادر والمرافق الالزمة، فإنھ من جھة أخرى تطفو أمامنا بعض نقاط 

   .في ھذه المنظومة ككل النقد التي تعوق عجلة النمو المستمر والمرتجى
  

وھذا ما  ,ولیس إنتاجھا، ما نراه وبخاصة في التخصصات اإلنسانیة على تدویر المعلومة: ومنھا
یخرج عن اإلطار العام لمعنى طالب الدراسات العلیا الذي یجب أن یكون ابتداءا باحثا ومنتجا 

؛ فھو الذي یزود بنك العلم واشار إلى أھمیة دورالباحث .للمعلومة ولیس مدّورا أو جامعا لھا
كما الحظ قبوع الفكر التقلیدي حول المراجع العلمیة على . والمعرفة في نفسھ أوال ثم جامعتھ وبلده

الفكرة التقلیدیة للمرجع الورقي وقلة المراجع االلكترونیة أو المحوسبة وقلة المراجع العلمیة بعامة، 
مع ما یالزمھا من ، كرة تكدیس المراجع في المكتباتواألجنبیة منھا بخاصة، وبقاء االعتماد على ف
وأكد أھمیة المكتبات وأنھا ال تحظى باھتمام واسع  .صعوبة البحث عن المرجع أو الوصول إلیھ

وعدم االھتمام كثیرا بفكرة المكتبات االلكترونیھ والتي توفر سھولھ الوصول للمعلومة واختصار 
واعتبرالخزاعلة أن من أھم المعوقات  .لطالب الدراسات العلیاالوقت وھما من أھم العوامل المساعده 

ھجرة العقول العلمیة والكفاءات االكادیمیة أو التطبیقیة ألسباب «والتحدیات التي تواجھ التعلیم ھي 
یطول شرحھا وفي مقدمھا العوائق المادیة والمعیشیة التي تجبر أصحاب الكفاءات للبحث عن فرص 

 كةعمل أخرى خارج الممل
 
الرفع المتواصل للرسوم وركز زید المجالي طالب الماجستیر في جامعة مؤتة على معاناة الطلبة  .

وأشار إلى ضعف مكاتب ارتباط الجامعات في  .من ارتفاع رسوم الساعات والرسوم اإلداریة والفنیة
أي إجراء بسیط یتعلق بدراسة الطالب « الدراسیة لھا، إال أن عمان؛ فبالرغم من زیادة رسوم الساعة 

أما بالنسبة للوضع األكادیمي وتعلیمات منح  .«یضطره للذھاب إلى مركز الجامعة نفسھا في الكرك
 .«مجحفة بحق الطالب األردني وتفضل الطالب األجنبي علیھ»درجة الماجستیر، فیشیر إلى أنھا 

الب األجنبي التحویل من برنامج الشامل إلى برنامج الرسالة إذا حصل یحق للط: ویمثل لذلك بالقول
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 .فما فوق ٨٤فما فوق، إال أن األردني ال یستطیع ذلك إال عند تحصیلھ معدال تراكمیا  ٨٠على معدل 
وعلى صعید البحث العلمي یلفت المجالي إلى أن كثیرا من الطلبة یعانون من موضوع اختیار عنوان 

طروحة مما یدفعھم إلى اختیار مواضیع مستھلكة ال إبداع فیھا، فاقترح على كل قسم أن الرسالة أو األ
یضع قائمة بالموضوعات التي یتوجب على الباحثین التعمق فیھا والكتابة عنھا؛ لرفد مجال البحث 

  العلمي في االردن بأبحاث متطورة وتعالج مشاكل عدیدة على مستوى الوطن واالقلیم
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  ٢٠١٧لعام % ٢٧إمرأة في الھیئات التدریسیة في الجامعات األردنیة وبنسبة  ٢٩٤٢
   
  
   

والصادرة عن وزارة التعلیم  ٢٠١٦/٢٠١٧أكدت إحصاءات التعلیم العالي في األردن للعام الجامعي 
في مختلف الجامعات ) الجھاز األكادیمي(العالي الى أن عدد أعضاء وعضوات الھیئة التدریسیة 

 ٢خاصة و  ١٨حكومیة و  ١٠(جامعة  ٣٠الحكومیة منھا والخاصة واإلقلیمیة وعددھا األردنیة 
ً منھم  ١٠٩٢١بلغ ) إقلیمیة مقارنة مع % ١مرتفعة % ٢٧إمرأة وبنسبة وصلت الى  ٢٩٤٢عضوا

  .إمرأة ٢٨٢٦حیث كان عدد عضوات الھیئات التدریسیة  ٢٠١٦عام 
الى أن عدد أعضاء وعضوات الھیئة " تضامن"وتشیر جمعیة معھد تضامن النساء األردني 

ً منھم  ٧٦١١جامعات بلغ  ١٠التدریسیة في الجامعات الحكومیة وعددھا  امرأة وبنسبة  ١٩٨٧عضوا
 ١٨في حین أن عدد أعضاء وعضوات الھیئة التدریسیة في الجامعات الخاصة وعددھا %. ٢٦.١

ً منھم  ٣٠١٦جامعة بلغ  غت نسبة عضوات الھیئة ، فیما بل%٢٩.٤امرأة وبنسبة  ٨٨٨عضوا
  ).عضو ھیئة تدریس ٢٩٤امرأة من مجموع  ٦٧% (٢٢.٨التدریسیة في الجامعتین اإلقلیمیتین 

فیما تعمل ) امرأة ١٩٨٧(من عضوات الھیئة التدریسیة في الجامعات الحكومیة % ٦٧.٥وتعمل 
  .نمنھن یعملن في الجامعتین اإلقلیمیتی% ٢.٣منھن في الجامعات الخاصة، و % ٣٠.٢

 ٤٩٤بأن العدد األعلى لعضوات ھیئة التدریس كان في الجامعة األردنیة وبعدد " تضامن"وتضیف 
امرأة، ومن ثم جامعة العلوم والتكنولوجیا وبعدد  ٤٤٣امرأة، وتالھا جامعة البلقاء التطبیقیة بعدد 

  .إمرأة، وجمیعھا جامعات حكومیة ٢٥١امرأة، وجامعة الیرموك  ٢٥٤
المركز األول بنسبة عضوات ھیئة التدریس من مجموع ) خاصة(األردن الجامعیة  فیما إحتلت كلیة

، وجاءت في المركز الثاني )عضو ھیئة تدریس ٣٠امرأة من مجموع  ١٤% (٤٦.٧األعضاء 
، ومن ثم  )أعضاء ھیئة تدریس ٧نساء من  ٣( ٤٢.٨بنسبة ) خاصة(الكادیمیة األردنیة للموسیقى 

 ٢٧٣امرأة من مجموع  ١١٥% (٤٢.١بنسبة وصلت الى ) حكومیة(نیة الجامعة األلمانیة األرد
 ١١٦% (٤٠.٣المركز الرابع بنسبة ) خاصة(، وإحتلت جامعة البترا الخاصة )عضو ھیئة تدریس
  ).عضة ھیئة تدریس ٢٨٨امرأة من مجموع 

ضاء في وبتوزیع أعداد عضوات الھیئة التدریسیة في الجامعات الحكومیة ونسبتھن الى مجموع األع
، الجامعة األلمانیة %)٣١.٥امرأة وبنسبة  ٤٩٤(الجامعة األردنیة : الجامعات ذاتھا فإننا نجد 

، جامعة آل %)٢٧.٤امرأة وبنسبة  ١٨٥(، الجامعة الھاشمیة %)٤٢.١امرأة وبنسبة  ١١٥(األردنیة 
، جامعة %)٢٨.٤امرأة وبنسبة  ٤٤٣(، جامعة البلقاء التطبیقیة %)٢١امرأة وبنسبة  ٧٨(البیت 

، %)١٣امرأة وبنسبة  ٣١(، جامعة الطفیلة التقنیة %)١٤.٢امرأة وبنسبة  ٤٧(الحسین بن طالل 
امرأة  ٢٥١(، جامعة الیرموك %)٢٧.٨امرأة وبنسبة  ٢٥٤(جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة 

ً جامعة مؤتھ %)٢٣.٢وبنسبة    %).١٤.٨امرأة وبنسبة  ٨٩(، وأخیرا
األكادیمیة األردنیة للموسیقى : ة التدریسیة في الجامعات الخاصة فكانت كالتالي أما عضوات الھیئ

، %)٢٥.٧امرأة وبنسبة  ١٩(، الجامعة األمریكیة في مادبا %)٤٢.٨نساء وبنسبة  ٣(الخاصة 
امرأة  ٥٦(، جامعة اإلسراء الخاصة %)١٤.٤امرأة وبنسبة  ١٣(جامعة إربد األھلیة الخاصة 

، جامعة البترا %)٢٠امرأة وبنسبة  ٢٥(امعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا ، ج%)٢٦.٧وبنسبة 
، %)٢٦.٦امرأة وبنسبة  ٨٥(، جامعة الزرقاء الخاصة %)٤٠.٣امرأة وبنسبة  ١١٦(الخاصة 

   رينیوز حص
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امرأة  ٥٠(، جامعة الشرق األوسط %)٣٥.٤نساء وبنسبة  ١١٠(جامعة الزیتونة األردنیة الخاصة 
امرأة  ٢٦(، جامعة جدارا %)٣٤امرأة وبنسبة  ٩٠(التطبیقیة الخاصة ، جامعة العلوم %)٢٩وبنسبة 
، جامعة عجلون %)٢٠.٣امرأة وبنسبة  ٣٥(، جامعة جرش األھلیة الخاصة %)١٨.٦وبنسبة 

امرأة وبنسبة  ٩٩(، جامعة عمان األھلیة الخاصة %)١٤.٣نساء وبنسبة  ١٠(الوطنیة الخاصة 
نساء  ١٠٥(، جامعة فیالدلفیا الخاصة %)١٨.١ة وبنسبة امرأ ٢٥(، جامعة عمان العربیة %)٣٧.٢

ً كلیة العلوم التربویة %)٤٦.٧امرأة وبنسبة  ١٤(، كلیة األردن الجامعیة %)٣٤.٤وبنسبة  ، وأخیرا
  %).٢٠.٦نساء وبنسبة  ٧(واآلداب 

رأة ام ١٦بحدود ) إقلیمیة(فیما كان عدد عضوات الھیئة التدریسیة في الجامعة العربیة المفتوحة 
  %.  ٢٠.٩امرأة وبنسبة  ٥١) إقلیمیة(، وجامعة العلوم اإلسالمیة %٣٢وبنسبة 
ً ومسؤولیات أكبر للمساھمة في " تضامن"وتعتقد  بأن تمكین النساء األكادیمیات وإعطائھن أدورا

تنمیة مجتمعاتھن، ورفع قدراتھن ومھاراتھن المھنیة وإتاحة الفرصة أمامھن على قدم المساواة مع 
ھن من الرجال، كل ذلك یتطلب زیادة أعدادھن بالجھاز األكادیمي بشكل عام وفي مختلف نظرائ

الرتب األكادیمیة والحقول التعلیمیة بشكل خاص، وعدم إقتصار مشاركاتھن بعدد من الحقول النمطیة 
  .المرتبطة بعمل النساء
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  التعلیم والعمل) فجوة(مؤتمرون یطلبون ردم 
  

إلى أھمیة وجود إرادة لدى الدولة » تحدیات واقع العمل وتطلعات المستقبل«نبّھ مشاركون في مؤتمر 
لحل مشكلة البطالة وتوجھ الشباب الى التعلیم والتدریب المھني والتقني، من خالل وضع سیاسات 
قابلة للتطبیق، واعادة ھرم القوة العاملة إلى الوضع الطبیعي بالتركیز على مزودي الخدمة والتعلیم 

وطالبوا، في المؤتمر، الذي نظمتھ مؤسسة الیاسمین، أمس، في عّمان، ورعاه وزیر  .والمھنيالتقني 
العمل سمیر مراد، بردم الفجوة بین التعلیم والتدریب وسوق العمل، والعمل حمایة اخالقیة على 

   .وسوق العمل المنتج الوطني، وتعزیز التشاركیة بین مزودي التدریب والتعلیم المھني 
  

المشاركون في المؤتمر الذین یمثلون قطاعات شبابیة واصحاب العمل والعمال والحكومة  وناقش
اوراق عمل مختلفة حول واقع التعلیم والتدریب المھني في االردن، وآلیات وطرق توسیع نسبة 

وزیر العمل سمیر مراد أكد، في كلمة خالل المؤتمر، أھمیة مشاركة  .مشاركة المرأة في سوق العمل
اع الخاص للنھوض بمستوى قطاع التعلیم والتدریب المھني والتقني لمعالجة تشوھات سوق القط

   .العمل، وأھمیة انخراط الشباب في ھذا القطاع لمعالجة مشكلة البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة
  

م الیوم، وقال مراد ان بحث مستقبل العمل یجب أن یبدأ من الفھم األساسي لما یبدو علیھ العمل في عال
ولفت الى أن  .وفھم الظروف التي تحكم القوى العاملة، وتحدید مواطن العجز في توفیر العمل الالئق

ّصالن لحدٍّ كبیر بقدرة اإلقتصاد الوطني على إیجاد فرص عمل للشباب، مؤكدا  الفقر والبطالة مت
لبشریّة التي جاءت لتعالج إلتزام الحكومة بتنفیذ مخرجات االستراتیجیّة الوطنیّة لتنمیة الموارد ا

بالتوازي مع إطالق برامَج تؤھِّل ، موضوع البطالة ووضع جدول زمنيٍّ محّدد إلجراءات التنفیذ
ً من فئة الشباب لین عن العمل، خصوصا ّ وبناء ثقافة المبادرة واالعتماد على الذات لدیھم، ، المتعط

ل الفترة القادمة التخفیف من نسب والتي من المتأمل خال، لیصبحوا شركاء فاعلین في التنمیة
وتحدث أمین عام وزارة العمل األسبق حمادة ابو نجمة عن الدور الحكومي الذي  .ومعدالت البطالة

یتمثل في االشراف ع من جانبھ أشار مدیر دائرة التدریب في الشركة الوطنیة للتشغیل والتدریب 
   .ة التدریب والحد من ثقافة العیبالمھندس محمد الصعوب إلى إجراءات الشركة لتحسین جود

  
ّل على ذلك بإشارتھ إلى »تم تطویر المناھج والبرامج؛ بادخال التكنولوجیا في المھن«وقال  ، ومث

تطویر مھنة القصارة باستخدام ماكینات القصارة والتدریب علیھا ومنھا للمتدربین الخریجین الدارة «
 .«تاجي وتسلیم ھذه الماكنة لمن یحقق أكبر عائد ماديمشاریعھم المیكرویة ضمن مفھوم التشغیل االن

تدریب وتأھیل الشباب المتعطل عن العمل ببرامج مھنیة في مجال «ونوه بأن غایة الشركة 
ً موزعة على جمیع محافظات المملكة( ١٦(االنشاءات والمھن الصناعیة من خالل  ً أن . معھدا مبینا

متدرب، وفرت فرص عمل لحوالي  ٢٠٠٠٠لي متدرب خرجت حوا ٢٤٠٠٠الشركة دربت حوالي 
 منھم% ٧٤

 
باشرت الشركة بتنفیذ المحاور المنبثقة عن االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة : وأضاف 

التي أطلقھا جاللة الملك العام الماضي، وذلك من خالل زیادة دور القطاع الخاص وتمكینھ من إدارة 
ر المناھج والبرامج على غرار تجربة الشركة في معھد ماركا بعض المعاھد، ومشاركتھ بتطوی

وجرى خالل المؤتمر عرض تفصیلي ألھداف حملة صنع في االردن قدمھ المھندس  .الصناعي
موسى الساكت رئیس الحملة؛ وأكد أنھ نتیجة التغیرات المتسارعة في اسالیب العمل واالنتاج، فال بد 

 م وتحسین ادائھم؛ لیتمكنوا من االنخراط في سوق العملمن تدریب الخریجین وتطویر مھاراتھ
 

  ٢٠:الرأي ص
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تجسیر الھوة بین التعلیم التقني والصناعي واستثمار مخرجات البحث العلمي «وشدد على ضرورة  .
التطبیقي للمساھمة في زیادة المكون التكنولوجي، االمر الذي سینعكس إیجابا على تنافسیة الصناعات 

ادارة جمعیة الفنادق االردنیة المھندس عبد الحكیم الھندي شرحا  وقدم رئیس مجلس .«األردنیة
 .توضیحیا حول تطلعات الجمعیة ودور قطاع الفندقة والضیافة في تشغیل الشباب االردني
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  مشاركة أردنیة في مؤتمر عالمي للسالم
  

المتحدة لعام  مثلت الشابة مالك األعمر الشباب األردني في مؤتمر شباب آسیا الدولي لنموذج األمم
جھود مالك  .بتایالند األسبوع الماضي» تحقیق السالم العالمي«الذي عقد تحت شعار  ٢٠١٨

ً من بین  ثة َّز إلى دعوتھا للمشاركة متحدِّ مندوب یمثلون  ٢٠٠٠اإلنسانیة في الفترة الماضیة ھو ما حف
ً في بالدھم ٧٠اكثر من     .دولة یعتبرون األفضل واألكثر انجازا

  
كانت تجربة فریدة كونت خاللھا صداقات من مختلف دول «دت االعمر سعادتھا بذلك قائلة وقد أب

وتحدثت األعمر خالل المؤتمر باسم الشباب األردني، فیما  العالم حتى تلك التي لم اسمع بوجودھا
   .اتاحت لھا المشاركة التعرف على الثقافة اآلسیویة

  
 .اركة بھذا المؤتمر منھا الخطوط الملكیة وشركة اورانجوثمنت األعمر المؤسسات الداعمة لھا للمش

ویھدف المؤتمر الى توفیر منبر للدبلوماسیین الشباب من مختلف دول العالم لتشجیعھم على فھم 
 القضایا والسیاسات الدولیة ومناقشة ومشاركة وجھات نظر المشاركین من خلفیات واعراق مختلفة

 
باب بالعالقات والقضایا الدولیة الحالیة ومحاولة إیجاد حل ویھدف المؤتمر الى رفع وعي الش .

لقضایا معینة وتوفیر جو مناسب للمشاركین لتحسین مھاراتھم في التواصل وتطویر المھارات 
ویعد المؤتمر منصة أكادیمیة إلشراك المناظرین البرلمانیین  .الدیلوماسیة والتفكیر النقدي والتواصل

األكادیمیة أو الجامعیة في مناظرات مبھجة حول قضیة معینة داخل  الشباب من مختلف الخلفیات
   .الجدران البرلمانیة

  
وعمل المؤتمر على تدریب المشاركین بشكل غیر مباشر على مناقشة الجدال، باإلضافة إلى التحدث 

  .ناعل

  ٢٠:الرأي ص
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  رجل الفكر والثقافة واألدب.. محمود السمرة . د

  
  عدنان الطوباسي.د

  
العربي الكنز الثقافي الكویتي الذي یمد الناس في كل زمان ومكان بالفكر المنیر ومتعة  كانت مجلة

القراءة ، وكنت من صغري احرص على اقتنائھا واستمتع بما یكتبھ فیھا أستاذ الجیل الدكتور محمود 
ً مطلع الثمانینات من القرن  الماضي السمره في حدیث الشھر ، وعندما دخلت الجامعة األردنیة موظفا

كانت كلیة اآلداب تزھو بكوكبة من العلماء االجالء ینیرون دروب الباحثین عن العلم والمعرفة بفكر 
ثاقب وحس مرھف وأدب جم ، وكان من بین ھؤالء االجالء المفكر واألدیب األستاذ الدكتور محمود 

ً لرئیس الجامعة  األردنیة یوم كان رئیسھا السمره ، وتعرفت على الرجل اإلنسان أكثر عندما كان نائبا
دولة األستاذ الدكتور عبد السالم المجالي ، حیث وضعت قوانین وتعلیمات للجامعة ما زالت 

  ...الجامعات األردنیة تعتمدھا حتى اآلن 
  

ً للجامعة األردنیة حیث  واقتربت من األستاذ الدكتور محمود السمره أكثر وأكثر عندما أصبح رئیسا
ً كنت أعمل في قسم اإل عالم والمطبوعات في دائرة العالقات العامة والثقافیة ، وكنت أجد فیھ محبا

ً لھا ، وذات یوم طلبت منھ إقامة مسابقة ثقافیة تشرف علیھا مجلة أنباء الجامعة وكنت  للثقافة داعما
ً وأن تكون المسابقة بشكل سنوي في العدید من المجاالت األدبی ً للتحریر فیھا فوافق فورا ة سكرتیرا

كان الدكتور السمره ینظر إلى الجامعات على أنھا ... للطلبة والعاملین وتخصص لھا جوائز قیمة 
ً یقول .. أماكن علم ومعرفة وبناء لإلنسان  ً لصنع الشھادات فقط : وكان دائما أن الجامعات لیست مكانا

  .وإنما لصقل الشخصیة وتنمیة القیم واالتجاھات والمواھب والھوایات 
  

الفضل الكبیر ألستاذي أبو الرائد بأنھ أول من فتح لي الطریق إلكمال دراستي العلیا بعد أن أدین ب
وعندما جمعت مقاالتي المبعثرة إلصدارھا في كتاب .. واغلقت األبواب .. ضاقت علّي الطرق 

ً لھ ، ف" شواطئ بال أمواج " بعنوان  قال لي ذھبت إلیھ وكان وزیر للثقافة وطلبت منھ أن یكتب تقدیما
ً ألنني سأقرأ بعنایة ما كتبت ، :  أنني مقل في كتابة المقدمات ولك سأكتب ولكن علیك أن تنتظر طویال

وكان التقدیم الذي زین فیھ تلك الخواطر والمقاالت بكلمات رائعة ... فقلت لھ سأنتظر حتى تنادیني 
 ً   ..اعتز بھا دوما

  
مفكر واإلنسان والوزیر والمعلم والباحث اثریت األستاذ الدكتور واألدیب وال... محمود السمره 

الثقافة والجامعات بأدبك وعلمك وكتبك وأبحاثك وثقافتك وما أرسیت من قواعد وقوانین وتعلیمات 
  ..ستبقى تذكرك ما دامت الحیاة 

  
  ...رحمك هللا یا أبا الرائد وأسكنك في العلیین من جنانھ والسالم علیك في الخالدین 

  عمون

 مقاالت
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  ب الجامعيفي رثاء الثو
  

  .عبد الحكیم الحسبان . د
  

والن الدولة الحدیثة ھي نتاج المعرفة العلمیة، تلك المعرفة التي تجاوزت االسطورة والمیتافیزیقا 
والفلسفة، والن كل عناصر قوة الدولة من جیش واقتصاد وسیاسة واخالق یتم انتاجھا وتصنیعھا 

اضرات أساتذتھا، صاغ عالم االجتماع الفرنسي داخل الجامعة بمختبراتھا وقاعات تدریسھا ومح
الشھیر بییر بوردیو واحدة من مقوالتھ الشھیرة التي تلحظ أن الدولة الحدیثة وعلى عكس الدولة 
القدیمة التي كانت تقوم وتنشأ بفعل قوة السیف والجیوش الفاتحة والغازیة، والتي ھي بھذا المعنى 

كما یردد إبن خلدون، فان الدولة الحدیثة باتت " العصبیة"قوة أو " نبالة السیف"تكون قد نشأت بفعل 
تنشأ بفعل قوة جامعاتھا ومراكز البحث العلمي فیھا وبفعل نشاط وعبقریة النخب العلمیة واالكادیمیة 

وبھذا المعنى فقد  ."نبالة الثوب الجامعي"فیھا الى الحد الذي جعل بییر بوردیو یتحدث عن شرف و
فكل . في انتاج الدولة الحدیثة" نبالة السیف"في المجتمعات الحدیثة " لثوب الجامعينبالة ا"استبدلت 

العناصر المكونة والمشكلة لقوة الدولة من طرق ومشافي ومصانع وسفارات وأمن یتم انتاجھا داخل 
  .من النخب االكادیمیة والعلمیة" النبالء الجدد"الجامعة وعلي ید 

  
ربون والمقاتلون ھم من یرسمون حدود الدولة والملك، بل صار أساتذه وبكلمات اخرى فلم یعد المحا 

وعلیھ، فلیس . الجامعات ھم من ینتجون الدولة وینتجون حدود نفوذھا على االرض كما في الفضاء
من باب المصادفة أن تكون أفضل الجامعات في العالم في الوالیات المتحدة التي تتربع ومنذ عقود 

االمریكي ھي من تنتج عظمة " نبالة الثوب الجامعي"ف. ظم في ھذا الكونعلى عرش القوة األع
وال یمكن الفصل . الوالیات المتحدة االمریكیة في االقتصاد كما في في االعالم كما في منظومة القیم

مطلقا بین ذروة االندفاع االمبراطوري االمریكي والبریطاني وبین احتفال جامعة كامبریدج 
ید الثمانمائة على تأسیسھا واحتفال الوالیات المتحدة بمرور قرون على تأسیس جامعة البریطانیة بالع

القوة االمبراطوریة في اوج أندفاعھا الن جامعة ھارفرد ھي في أوج نموھا وازدھارھا . ھارفرد
   .قوة الدولة وقوة الجامعة ال یمكن الفصل بینھما. وعظمتھا

  
یة كي ألج إلى الحال الوطني العام والواسع كما ألى شأن والحال، أنني أسوق ھذه المقدمة النظر

ھنا ال مجال للفصل، ازمة الوطن ھي نفسھا أزمة الجامعة، . المؤسسة أو الجامعة التي فیھا أعمل
انحطاط الجامعة نذیر شؤم یشي . وأزمة الجامعة وانحطاطھا ھي نفسھا أزمة انتاج الوطن والدولة

تشیخ  .طر، وھو قد یشبھ حمام الدم وحرب الجمیع ضد الجمیعبأن القادم على الوطن ھو األخ
  . الجامعة في بالدي وتموت في عمر مبكر

  
بین والدة المؤسسة وموتھا فاصل زمني قصیر یمكن لجیل واحد أن یعیشھ، وان یلحظ تواتر 

تتجاوز اللحظات المفصلیة في عمر الجامعة ما بین والدتھا الواعدة وموتھا الحزین والمفجع وھي لم 
في اقل من خمسین عاما تولد الجامعة وتولد كلیاتھا وأفرعھا العلمیة واعدة ومبشرة . عمر الطفولة قط

بوالدة مجتمع ووطن قوي، وفي أقل من خمسین عاما تموت الجامعة وتموت كلیاتھا بعد أن تعمل 
د أن تقذف الشللیة العشائریة والمناطقیة والشللیة والجھویة سكینھا في شرایینھا وفي قلبھا، وبع

والعشائریة واإلقلیمیة الى الجامعة بأسوأ العناصر الفاسدة في المجتمع لكي یحاضروا في الجامعة 
في ثمانینیات القرن الماضي تولدت فكرة نبیلة انبثقت عن  .ولكي یقودوا الجامعة بطالبھا وأساتذتھا

حاجات البالد معرفیا واقتصادیا  رجل علم من طراز رفیع ھو الدكتور معاویة ابراھیم الذي تلمس
فطرح فكرة أنشاء جسم معرفي متخصص یكون موجھا للبحث العلمي المیداني ولیكون مركزا لتأھیل 

  خبرني
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كوادر محلیة اردنیة وعربیة في محال االثار واالنثروبولوجیا، وقد تلقف الفكرة حینھا دولة الرئیس 
  .الدكتور عدنان بدران رئیس الجامعة انذاك

  
والن . بانشاء معھد االثار واالنثروبولوجیا في ثمانینیات القرن الماضي ١٩٨٤لقرار في العام فكان ا 

  . الفكرة كانت نبیلة ووطنیة جلیلة فقد حظیت المؤسسة برعایة رجل یحمل عقل دولة بل وقد یتجاوزه
  

المؤسسة فكان الدعم الكبیر من لدن سمو االمیر الحسن الذي كرس وقتا وجھدا كبیرین في رعایة 
كانت الفكرة من صناعة عقل یتوق لنقل االردنیین من شرنقة . وفي دعم استقاللیتھا الفكریة والعلمیة

  . ھویاتھم الضیقة ومن منطق العشیرة والمنطقة الجغرافیة الى منطق االمة والدولة الجامعة
  

تعاثي الى واحدة من في ھذه المؤسسة تلقیت بعضا من سنوات الدراسة العلیا، والتي من قبلھا تم اب
أقدم وافضل الجامعات الفرنسیة، والتي الیھا كان القرار قاطعا وجازما بالعودة للعمل في رحابھا 
الستكمال مسیرة االباء المؤسسین ولترجمة الحلم الذي ساھم بصیاغتھ عقل سمو االمیر وجعلھ واقعا 

ضراتي على ید أساتذة زائرین ومقیمین في حقبة البدایات الواعدة لتلك المؤسسة تلقیت كل محا .معاشا
قدموا من افضل الجامعات العالمیة وكان سمو االمیر الحسن یعرفھم واحدا واحدا، وقد قلد سموه 

في تلك الحقبة كان ھناك اساتذة قدموا من جامعة كامبریدج البریطانیة . بعضا منھم أعلى االوسمة
  . ومن جامعة لندن

  
یخضعون الختبارات تنافسیة غایة في الصعوبة كي یتم انتقاء االفضل  وأما طلبة المؤسسة فقد كانوا

مرشحا خضعنا جمیعا المتحان  ٧٦واذكر أنني قدمت امتحان القبول لدرجة الماجستیر مع . منھم
كتابي تاله امتحان كتابي، واشرف على االمتحان االستاذة مارثا مندي التي تقاعدت مؤخرا من افضل 

 of School London دراسیة في العالم وھو مدرسة لندن العلیا لالقتصادالمراكز البحثیة وال
Economics  وكان ھناك استاذ الماني ھو فرانك فانسیلیو الذي درس في جامعة طوكیو الیابانیة ،

واخر تركي ھو زولكوف أیدن الى جانب الدكتوره ستناي شامي التي تخرجت من واحدة من افضل 
 نت الجامعة والكلیھ حینھا تتماھى وتنسجم مع دالالت ومعاني مصطلحكا. سبع جامعات امریكیة

University"والن التاریخ في بالدي ال یسیر بشكل خطي تصاعدي،  .لغویا واصطالحیا" الجامعة
فالمؤسسة الواعدة التي . فلم یكن الزمن الالحق بمثابة بناء نوعي یستكمل البدایات النوعیة الواعدة

الذي حملھ سمو االمیر الشاب، قذفت الیھا الشللیة والعشائریة وعصبیات ما قبل رعاھا عقل الدولة 
وھي عناصر انتحلت الصفة العلمیة واالكادیمیة وارتدت . الدولة وما قبل المجتمع بأسوأ العناصر

 النبیل في حفل أشبھ بحفالت الھالووین التنكریة في الثقافة االمریكیة" الثوب الجامعي"زورا وبھتانا 
 
في المؤسسة الحالیة التي ورثت المؤسسة الحلم یرث من احتصلوا على شھادات الدكتوراه بطریقة  

" الراكب المجاني"الغنائم والسبي، ومن حصلوا على ترقیاتھم لالستاذیة بطریقة االنتحال وبطریقة 
وخرافیة،  فیحاضروا في الطلبة كي یزرعوا فیھم معرفة سابقة للمعرفة العلمیة من معرفة اسطوریة

  . وكي یزرعوا فیھم منظومة قیم شللیة وعشائریة وطائفیة ھادمة للدولة والمجتمع واالمة
  

في المؤسسة الحالیة یجلس في أعلى المواقع، وتذیل االوراق والمعامالت بتوقیع من أدانتھم لجان 
بة عن تلقیھم تحقیق بالسرقة العلمیة وبمن اعتدوا على زمالئھم بالضرب وبمن تتھامس السنة الطل

رشى مقابل عالمة مرتفعة او مقابل تدبیر مكیدة لزمیل محترم كي تھان كرامتھ وھو یتابع جلسات 
أیھا السادة، حین تستمعون الى رؤساء الجامعات في  .محاكمتھ في المحاكم جراء قضیة مدبرة وملفقة

امعاتھم ضمن سباقات بالدي وھم یتحدثون على منابر االعالم عن انجازات جامعاتھم وعن تقدم ج
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التنافسیة الفضل الجامعات العربیة او العالمیة، فال تصدقوا الكالم الذي یقال، فكالم رئیس الجامعة 
ففي الحلقات الضیقة والمغلقة یتحدث رئیس الجامعة عن طلبة . في السر غیر ذلك الذي في العلن

ابجدیات التحصیل العلمي من  یتخرجون وھم ال یعرفون خریطة الوطن، وعن طلبة ال یجیدون حتى
قبیل اتقان الكتابة ومعرفة قواعد الصرف والنحو واالمالء االساسیة في اللغة العربیة فما بالك بحجم 

  .ونوع المعرفة التقنیة والعلمیة والقیمیة واالخالقیة التي خرج بھا الطالب
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 اعالنات

 ٦:الدستور ص/٤٩:صرأي ال
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.  
  

  
  
  
  الرمثا –مریم عوض الخزاعلة  -
  
  دیوان عشیرة الجراح –راح قطنة مفلح محمد الج -
  
  ضاحیة االمیر راشد –كمال عبداهللا عیسى المدانات  -
  
  اربد –غاده سامي سعدو الرجال  -
  
  ماركا الشمالیة –فلحھ مفلح مخیمر أبو جاموس  -
  
  أم السماق –شفیق سلیمان میخائیل سویدان  -
  

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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.. توقع ان تعید نشاطھا االقتصادي بعد فتح معبر جابرشركة تخلیص ی( ٢٠٠(استراحة و( ٦٠( نحو 
  .الشركات واالستراحات بدأت حالیا في تجھیز محالھا ومكاتبھا داخل وخارج المعبر

  
فرق من ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد زارت بلدیات في محافظة المفرق لالستفسار عن قضایا وردت 

  .شكاوى حولھا
  

ي إحدى المناطق الحرة تم تحویلھم للجھات المعنیة للتحقیق معھم أن عاملین ف» عین الرأي«علمت 
.موجودات وممتلكات في المنطقة لتجار بشكل غیر قانوني» بیع«بعد أن كشفت مالبسات 

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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یونس . د" مؤمنون بال حدود"محمد ابو رمان عاد امس امین عام منظمة . وزیر الثقافة والشباب د
شفى، حیث یتعافى من اعتداء آثم تعرض لھ من مجھولین مساء قندیل على سریر الشفاء بالمست

أمس إن زیارتھ لقندیل جاءت بتوجیھ من رئیس " تویتر"أبو رمان قال بتغریدة على موقع . الجمعة
الوزراء عمر الرزاز، وأنھ أكد رفض استخدام التحریض وخطاب الكراھیة، وأن الحكومة تنتظر 

  ".لن تستبق التحقیقات األمنیة"وراء الحدث وخلفیة ذلك، وأنھا معرفة التفاصیل والجھات التي تقف 
  

محمود زریقات، طبیبا أشرف على حالة مریضة، إلى االدعاء العام، . أحال مدیر مستشفى البشیر د
أمس، إن المریضة " الغد"زریقات قال لـ. أدى إلى وفاة جنین تلك المریضة" تقصیر وإھمال"بشبھة 

كوى بھذا الخصوص، تم على إثرھا تشكیل لجنة تحقیق بدایة الشھر الماضي، وذویھا  كانوا سجلوا ش
خطأ طبي وإھمال وتأخیر في إجراء "والتي خرجت بتوصیات بإحالة الطبیب لالدعاء العام، لوجود 

  ".الالزم
  

. د" ذبحتونا"جامعة خاصة سجلت شكوى قضائیة بحق منسق الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
، ویتناول قضیة "فیسبوك"اس، على خلفیة منشور للحملة نشره الدعاس على صفحتھ فاخر الدع

منسق الحملة یمثل الیوم أمام المدعي العام لالستماع ألقوالھ، في ثاني قضیة ترفعھا . تتعلق بالتطبیع
  .جامعة بحق الحملة استنادا لقانون الجرائم االلكترونیة

  
ح كلفة سعر شراء الكیلوواط من الكھرباء من شركة النائب خمیس عطیة طالب الحكومة بإیضا

التولید عن األشھر العشرة األولى من العام الحالي وأیضا سعره من شركة تولید الطاقة البدیلة، 
عطیة، طالب أیضا بسؤالھ النیابي، بتوضیح وآلیة . وسعر كیلو الكھرباء للمستھلك عن نفس الفترة

  .باء الفائضة والمخزنة الناتجة عن الطاقة الشمسیةشراء شركة الكھرباء الوطنیة، الكھر

 زواریب الغد
  


