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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  ومدیریة الدفاع المدني تنفذان تجربة اخالء وھمي" تمریض األردنیة"

عمداء الدراسات العلیا في الجامعات االردنیة یواصلون اجتماعات 
  ملتقاھم

٤  

تطلق الدورة الثانیة من مشروع " األردنیة"في " دراسات المرأة"
  للتوجیھ المھني" أنـا ھــنـا"

٥  

  ٦  لى برنامج نمذجة أنظمة الطاقةورشة تدریبیة متخصصة ع

تظاھرة فنیة لثقافات وشعوب ) األردنیة(مھرجان اللغات اآلسیویة في 
  مختلفة

٨  

محاضرات وورش عمل في أعمال المؤتمر الطالبي الثاني للبحث الطبي 
  )األردنیة(في 

١٠  

مھندسان أردني وأمریكي یكشفان طرقا فعالة لزیادة كفاءة الري 
  بالتنقیط

١١  

   شؤون جامعیة

من واجب : والبحث العلمي السابق ولید المعاني وزیر التعلیم العالي
  الحكومة وضع خطة تنفیذیة لما ورد في االستراتیجیة

١٢ 

مؤتمرون یوصون بضرورة اعتبار حوكمة الجامعات من متطلبات 
  االعتماد

١٣ 

 ١٥  عجلون الجامعیة تظفر بلقب ریشة الكلیات الجامعیة

   مقاالت

 ١٦  نةانیس الخصاو.د/الحاكمیة غیر الرشیدة في الجامعات األردنیة

 ١٨  اعالنات

 ١٩  وفیات

  ٢٢-٢٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ومدیریة الدفاع المدني تنفذان تجربة اخالء وھمي" تمریض األردنیة"
  
  

نفذت كلیة التمریض ودائرة  -سناء الصمادي
السالمة العامة في الجامعة األردنیة بالتعاون مع 
مدیریة الدفاع المدني الیوم تجربة اخالء وھمي 

  .لمبنى الكلیة
  

وتھدف التجربة إلى اختبار كفاءة اإلجراءات المتخذة 
جھیزات المتوفرة في من قبل العاملین في الكلیة والت

حاالت الطوارئ كالحرائق والزالزل وغیرھا، 
  .وكیفیة التعامل مع تلك الحوادث ومواجھتھا

  
 ً ً عملیا وقالت عمیدة الكلیة الدكتوره منار النابلسي ان تنفیذ الكلیة لتجربة االخالء الوھمي یأتي تطبیقا

ت ونشر الوعي في حال حدوث خطر ألعلى معاییر السالمة العامة حفاظا على األرواح والممتلكا
وكوارث طبیعیة، والوقوف على جاھزیة وتدریب العاملین في الكلیة على عملیات اإلخالء وتعریفھم 

  .بأماكن مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحین وصول فرق الدفاع المدني
  

  .لكلیةوشارك في تجربة االخالء أعضاء الھیئة التدریسیة واإلداریة وعدد كبیر من طلبة ا

 أخبار الجامعة

  األردنیةأخبار 
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  عمداء الدراسات العلیا في الجامعات االردنیة یواصلون اجتماعات ملتقاھم
  
  

ناقش عمداء الدراسات العلیا في الجامعات 
االردنیة العدید من القضایا و التوصیات التي 
قدمتھا اللجان الفرعیة التي شكلھا الملتقى في 
اجتماعھ االول ال سیما تلك المتعلقة بالرفع من 
سویة البرامج التي تقدمھا الجامعات االردنیة 

رجاتھا و نتاجاتھا بحیث تربط و تطویر مخ
  .بحاجات المجتمع و السوق

  
جاء ذلك خالل اجتماعھم الثاني الذي عقد في 
الجامعة االردنیة الخمیس الماضي و حضره 

ما یزید عن عشرین عمید دراسات علیا في الجامعات االردنیة و ركز الملتقى في ھذا االجتماع على 
  .ھم قطاع الدراسات العلیا في المملكة بحث عدد من القضایا و المحاور التي ت

  
ویذكر ان ھذا الملتقى انطلق بمبادرة من كلیة الدراسات العلیا في الجامعة االردنیة في شھر تشرین 

  .الثاني من العام الماضي 
وقال عمید كلیة الدراسات العلیا في الجامعة االردنیة الدكتور كمال الحدیدي ان المسؤولیات الملقاة 

ق ھذا الملتقى كبیرة في معالجة االختالالت في تشریعات و تعلیمات الدراسات العلیا في على عات
االردن و اننا امام تحد جاد في وضع اطر عامة لبرامج الماجستیر والدكتوراه في الجامعات االردنیة 
الرسمیة واالھلیة سعیا من المشاركین في ھذه االجتماعات لتاسیس مدرسة اردنیة ذات شخصیة 

  .مستقلة في برامج الدراسات العلیا 
  

واضاف الحدیدي ان الملتقى مستمر في عقد اجتماعاتھ بشكل دوري مؤكدا ان التوصیات النھائیة 
  .سیتم وضعھا بین یدي اصحاب القرار و المعنیین بشؤون التعلیم العالي

  

  األردنیةأخبار 
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  بدعم من الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي
للتوجیھ المھني " أنـا ھــنـا"تطلق الدورة الثانیة من مشروع " األردنیة"في " دراسات المرأة"

  لالناث
  

تزامنا مع احتفاالت الجامعة  - ھبة الكاید 
األردنیة بیوم المرأة العالمي أطلق مركز 

أنا "دراسات المرأة الدورة الثانیة من مشروع 
للتوجیھ المھني لإلناث بالتعاون مع برنامج " ھنا

تمكین المرأة اقتصادیا في منطقة الشرق األوسط 
المنفذ من قبل )  EconoWin(ا وشمال أفریقی

  ).GIZ(الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي
   
   

وجاءت الفعالیة التي رعى حفل اطالقھا نائب 
رئیس فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي ضمن سلسلة / الرئیس لشؤون المراكز وخدمة المجتمع

ة أساسیة للتعریف بالمرحلة كخطو) EconoWin(التعاون المستمر بین الجامعة والبرنامج االقلیمي 
في " الموجھات"و" المستفیدات من التوجیھ"الثانیة من المشروع  ودور كل من الطالبات الجامعیات 

  .تفعیلھ من أجل الوصول للنتائج المرجوة من خالل عملیة ربط كل طالبة بموجھة خاصة بھا
   
ألوسط وشمال أفریقیا في األردن نور وقالت مدیرة برنامج تمكین المرأة اقتصادیا في منطقة الشرق ا 

المغربي إن المشروع  یسھم في تحفیز الطالبات على االھتمام بالنشاط االقتصادي، وتشجیع رغبتھن 
  .في دخول سوق العمل وزیادة ثقتھن بأنفسھن

   
   

من جانبھا ثمنت مدیرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبیر دبابنة الدور التشاركي الذي تقوم بھ 
في السعي المستمر نحو تطویر األسالیب في مجال تمكین  EconoWinالجامعة األردنیة وبرنامج  

  .المرأة االقتصادي وادماج الشابات في خضم الواقع الفعلي لسوق العمل
   
للطالبات المستفیدات لبناء قدراتھن ومساعدتھن " تحدید األھداف"وعلى ھامش الفعالیة عقدت جلسة  

  .وات لتحقیق األھداف التي یطمحن إلیھافي تحدید الخط
   
طالبة تم اختیارھن وفقا ) ٢٤(حضر الورشة كل من الموجھات والطالبات المستفیدات وعددھن  

موجھة من مرجعیات مھنیة مختلفة، إضافة إلى نخبة من ) ٢٤(لشروط وأسس ومعاییر لتشبیكھن مع 
  .ممثلي المجتمع المدني وأعضاء الھیئة التدریسیة

   
للتوجیھ المھني لإلناث یعمل على تقدیم الدعم للطالبات الجامعیات "  أنـــا ھـــنـا"ویذكر أن مشروع   
بغرض تسھیل وصولھن إلى سوق العمل حیث یتم تقدیم الرعایة والتوجیھ " المستفیدات من التوجیھ"

قبل نساء من أصحاب  لھؤالء الطالبات في إطار سعیھن لتحقیق تطلعاتھن المھنیة؛ وتتم مرافقتھن من
بحیث یحظى كال الطرفین بفرص للتدریب والتشبیك بما یساھم في " الموجھات"المھن واألعمال 

  .تعزیز المھارات لدى كل منھما

  األردنیةأخبار 
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  )األردنیة(ضمن سلسلة ورش نظمھا قسم الھندسة المیكانیكیة في 
  ورشة تدریبیة متخصصة على برنامج نمذجة أنظمة الطاقة

  
 - فادیة العتیبي) أ ج أ (أخبار الجامعة األردنیة 

نظم قسم الھندسة المیكانیكیة في الجامعة 
األردنیة بالتعاون مع معھد البحوث النمساوي 

)IIASA ( ورشة عمل متخصصة في برنامج
من ) ٢٥(نمذجة أنظمة الطاقة، استھدفت 

اسات العلیا في مختلف الجامعات طلبة الدر
األردنیة ومھندسین من القطاعین العام 
والخاص المتخصصین في مجال الطاقة 
المتجددة، باإلضافة إلى مھندسین من شركة 

  .الكھرباء الوطنیة
   
   

وخصصت الورشة التي جاءت بالشراكة مع جامعة فلینسبورغ األلمانیة ومعھد وویبرتال األلماني 
الذي تم تطویره من قبل ) renpassG!S(ركین على برنامج محاكاة أنظمة الطاقة لتدریب المشا

الجامعة األلمانیة فلینسبورغ بھدف التوصل إلى سیناریوھات مختلفة لمستقبل الكھرباء في األردن 
  .، یتم وضعھا تبعا للمعاییر االقتصادیة والفنیة واالجتماعیة والبیئیة ٢٠٥٠حتى عام 

   
   
   

ي أشرف علیھا رئیس قسم الھندسة المیكانیكیة الدكتور أحمد السالیمة جاءت كجزء من الورشة الت
المعني في دراسة اسھامات ) مسارات الكھرباء المستدامة" (مینا سیلیكت"منظومة عمل مشروع 

تكنولوجیا تولید الكھرباء في الدعم المجتمعي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، والنھوض 
  .ت الطاقة المتجددةفي تقنیا

   
   
   

السالیمة أكد في تصریح صحفي لھ أن التدریب الذي تلقاه المشاركون من شأنھ وضع تصور واضح 
لصناع القرار ممن یمثلون جھات مختلفة ذات ارتباط  وثیق بقطاع الطاقة عن تكلفة تولید الكھرباء، 

ناتجة عن مصادر طاقة تقلیدیة حیث تم خالل الورشة التدرب على حساب سعر تكلفة الكھرباء ال
كالغاز والنفط، ومصادر طاقة جدیدة كالفحم، ومصادر طاقة نوویة، وحتى مصادر طاقة متجددة 

  .كالطاقة الشمسیة سواء حراریة أو كھروضوئیة و طاقة الریاح
   
   

وأوضح السالیمة أن البرنامج الذي تدرب على أسسھ المشاركون فرید من نوعھ، یستطیعون من 
، بنحو منخفض ٢٠٥٠لھ بناء تصورات واضحة لمعدالت استھالك الطاقة في األردن حتى عام خال

أو مرتفع، ودراسة أثر زیادة نسبة الطاقة المتجددة من خلیط الطاقة الكلي على شبكة الكھرباء 
وانعكاساتھا على سعر تولیدھا، مع األخذ بعین االعتبار التطور التكنولوجي المستمر الذي یطال 

  .طاقة المتجددة في السنوات المقبلةال

  ١٦:الرأي ص/طلبة نیوز/األردنیةأخبار 
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ولفت السالیمة إلى أنھ سیتم تزوید شركة الكھرباء الوطنیة األردنیة بنسخ مجانیة من البرنامج لیتم 
استخدامھا من قبل المختصین لدیھم، علما بأن ھناك خمسة مشاركین في الورشة یمثلون الشركة تم 

  .انتدابھم للتدرب على البرنامج خالل أعمال الورشة التي استمرتلیومین
   
   
   

لجدیر ذكرة أن الورشة تشكل امتدادا لسلسلة من ورش عمل أقیمت أواخر العام الماضي وبدایة من ا
العام الحالي لتسلیط الضوء على تقنیات تولید الكھرباء المختلفة واألھداف االنمائیة المرتبطة بالطاقة 

  .امع األخذ بعین االعتبار العوامل االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة واألمنیة أیض
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  تظاھرة فنیة لثقافات وشعوب مختلفة) األردنیة(مھرجان اللغات اآلسیویة في 
  

  
تظاھرة فنیة جمعت  -فادیة العتیبي

ثقافات مختلفة لشعوب وحضارات 
قدیمة احتضنھا مدرج سمیر الرفاعي 

ردنیة، تمثلت في في الجامعة األ
مھرجان اللغات اآلسیویة الذي نظمھ 
قسم اللغات اآلسیویة في كلیة اللغات 

  .األجنبیة
   
   

المھرجان الذي رعاه نائب الرئیس 
لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد 

مجدوبة أسھم من خالل فقراتھ المتنوعة في صھر الثقافات وقد اجتمعت تحت مظلة قسم اللغات 
  .یة، ما أدى إلى التعرف على  طبیعة حیاة شعوبھا من عادات وتقالید وحضارةاآلسیو

   
   

عمید الكلیة الدكتور محمود الشرعة أكد في كلمة  ألقاھا خالل الحفل الذي حضره عدد من السفراء 
ت والملحقین الثقافیین وكبار المسؤولین في الجامعة والكلیة وجمع من الطلبة، أن اللغات اآلسیویة بات

من أھم اللغات التي تدرس في العالم، فھي التي ستھیمن علیھ مستقبال، وأن في اختیار الطلبة 
  .لدراستھا وتعلمھا أمرا موفقا ألن باتقانھا ستفتح لھم األبواب

   
   

وأوضح الشرعة أن قسم اللغات اآلسیویة ماض في تطویر خططھ وبرامجھ المستقبلیة على رأسھا 
  .طرح برنامج في اللغة التركیة وآدابھا كبرنامج مستقل، وغیرھا من البرامج المستقلة

   
   

في حین أشارت رئیسة قسم اللغات اآلسیویة الدكتورة باغدال غول إلى أن قسم اللغات یضم أربع 
 –االنجلیزیة، والتركیة –االنجلیزیة، والكوریة  -االنجلیزیة، والروسیة –الصینیة : ھي شعب 

  .االنجلیزیة، مشیرة إلى تدریس القسم للغتین العبریة والیابانیة للمبتدئین
   
   

من أعضاء الھیئة التدریسیة ممن یعملون في القسم ھم من المواطنین % ٩٩وأضافت أن ما یقارب الـ 
ؤكدة مدى االستفادة المتحققة من خبراتھم العلمیة والعملیة في تنمیة قدرات ومھارات األجانب، م

الطلبة في تعلم اللغات عن جدارة واقتدار، معربة عن شكرھا للسفارات والمعاھد والمراكز الثقافیة 
  .الدائمة الدعم للقسم والكلیة والجامعة

   
   

الموروث الثقافي لشعوب دول تركیا وروسیا وشھد برنامج المھرجان فقرات فنیة متنوعة عكست 
وكوریا والصین والیابان، قدمھا طلبة القسم بمنتھى الحرفیة واالتقان كان من ضمنھا إلقاء الطلبة 

  ١٦:الرأي ص/طلبة نیوز/األردنیةأخبار 
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بلغات مختلفة، وعرض أزیاء تقلیدیة لتراث ) أحن إلى خبز أمي( لقصیدة للشاعر محمود درویش
  .التقالید التركیة للیلة الحناء قبل حفل الزفافالدول اآلسیویة، وفقرة خاصة تناولت العادات و

   
   

واشتمل المھرجان أیضا  على عروض مسرحیة تركیة وروسیة، وفقرات غنائیة باللغة الصینیة 
والروسیة، وأخرى راقصة كالرقص بالمروحة الیدویة للشعب الكوري، إلى جانب سلسلة من 

  .بلغات مختلفة، أو أسئلة معلومات عامة المسابقات المختلفة في طرحھا كالنطق بكلمات معقدة
   
   

وتخلل المھرجان االعالن عن نتائج مسابقة الترجمة التي عقدھا القسم األسبوع الماضي في مختلف 
اللغات التي یطرحھا، حیث سلم الدكتور مجدوبة إلى جانبھ عمید الكلیة الطلبة الفائزین بالمراكز 

الصینیة : قدیریة التي جاءت بتبرع سخي من المراكز والمؤسساتالثالثة األولى الشھادات والھدایا الت
  .والكوریة والتركیة والروسیة الداعمة للقسم إلى جانب دعم أعضاء الھیئة التدریسیة
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  )األردنیة(محاضرات وورش عمل في أعمال المؤتمر الطالبي الثاني للبحث الطبي في 

  
عقد في الجامعة األردنیة  - فادیة العتیبي

أمس المؤتمر الطالبي الثاني للبحث 
 Medical research(الطبي 

conference 2017 ( الذي ینظمھ
االتحاد الدولي لجمعیات طلبة الطب في 

بالتعاون مع كلیة ) IFMSA( األردن
  .الطب في الجامعة

   
ویشكل المؤتمر الذي امتدت فعالیاتھ 

)  ١٥٠(یوما واحدا بمشاركة  زھاء 
من طلبة كلیة الطب في الجامعة، 
فرصة ذھبیة ألطباء المستقبل للتعرف 

  .ث العلمیة وآلیاتھا وكیفیة إعدادھا في مختلف المجاالت الطبیة المتخصصةعلى أنواع البحو
   
   

عضو االتحاد والمشرف على فعالیات المؤتمر محمد جرادات أكد أن المؤتمر في دورتھ لھذا العام 
جمع ما بین المعرفة العلمیة والتطبیقات العملیة، حیث ضم في أجندة أعمالھ النشاطات والمحاضرات 

لعمل والجلسات الحواریة التي تسعى في محاورھا إلى تعزیز جذور البحث العلمي الطبي وورش ا
  .المتخصص

   
   

وقال جرادات إن المؤتمر حفل بمحاضرات متخصصة في مجال البحث العلمي الطبي وآلیات إعداده 
ن في كلیة من حیث جمع البیانات وتحلیلھا، وتطبیق الفرضیات، قدمھا نخبة من األساتذة واالستشاریی

الطب في الجامعة األردنیة ومركز الحسین للسرطان، باإلضافة إلى عقد أربعة ورش عمل تناولت 
  .ذات المضمون من أبعاد مختلفة

   
   

وأضاف أن للطلبة المشاركین دورا بارزا  في ھذا المؤتمر حیث قدموا عددا من الفقرات على ھیئة 
دى االستفادة المرجوة في تنمیة قدراتھم العلمیة، ما محاضرات ناقشوا فیھا أھمیة البحث الطبي وم

  .یعود بالنفع علیھم سواء في دراستھم أو في مستقبلھم المھني المشرق
   
   

وأشار جرادات إلى أنھ تم خالل المؤتمر استحداث تجربة بحثیة من قبل عدد من الطلبة المشاركین، 
من خالل خطوات محددة متخذین من المعرفة نفذوا خاللھا جملة من الفرضیات التي سعوا إلثباتھا 

  .النظریة في البحث الطبي مرجعیة لقیاسھا وتحقیقھا

  ١٠:الدستور ص/٣:السبیل ص/طلبة نیوز/األردنیةأخبار 
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  ي یكشفان طرقا فعالة لزیادة كفاءة الري بالتنقیطمھندسان أردني وأمریك
  

نشر استاذ في الجامعة االردنیة وزمیل لھ من جامعة فلوریدا في 
الوالیات المتحدة االمریكیة كتابا حول أحدث ما وصلت الیھ التكنولوجیا 

ن لطرق رفع كفاءة الري بالتنقیط فیما یتعلق بالري الدقیق، عارضی
  .في المائة وتوفیر المیاه بشكل غیر مسبوق ٩٥والرذاذ الى 

ونشر الكتاب المھنسان الزراعیان براین بومان، وھو أستاذ شرف غیر 
مركز اندیان ریفر للبحوث والتعلیم والواقع / متفرغ في جامعة فلوریدا 

تربة في الجامعة األردنیة والدكتور أنور البطیخي، وھو أستاذ فیزیاء ال
دلیل إرشادي لتصمیم وتشغیل وصیانة أنظمة الري « في الكتاب بعنوان 

  .«الدقیق 
وقال البروفیسور البطیخي لوكالة االنباء االردنیة، ان ھذا الجھد العلمي موجھ لمھندسي الري 

الرذاذ لتوفیر واصحاب مزارع الخضروات واشجار الفاكھة وكل من یعتمد الري بالتنقیط والري ب
في المائة بدل الري بالرشاشات التي تبلغ كفاءتھ  ٩٥استعمال المیاه بحیث ترتفع كفاءة االستعمال الى 

في المائة،  ٤٥الى  ٤٠في المائة والري السطحي الذي تبلغ كفاءتھ ما بین  ٧٥الى  ٧٠ما بین 
  .وبالتالي تتضاعف المساحات المزروعة بالكمیات  نفسھا

ب، كیفیة احتساب االحتیاجات المائیة لكل نبات في كل بقعة على االرض وطرق ویشمل الكتا
وباستعمال السماد ) البولي اثیلین والبولي فانیلكلوراید(التصمیم للري الدقیق باستعمال انابیب الري 

ل السائل والفالتر المصاحبة ألنظمة الري الدقیق الموفرة للعمالة وتكالیف العمالة على المدى الطوی
بحیث یعطى النبات حاجتھ فقط من المیاه والسماد وال یضیع ھدرا اخذین بعین االعتبار فصول السنة 
المختلفة لحرارتھا وضوئھا وامطارھا وطبیعة النبات المزروع واحتیاجاتھ على مر الزمن في كل 

حفاظ على رقعة من االرض باقل تكلفة ممكنة، كما یؤخذ بعین االعتبار طرق الصیانة المطلوبة لل
  .انظمة الري بحیث تستعمل لسنوات عدة وقد تتجاوز العشر سنوات

واشار البطیخي، الى انھ یمكن ایضا استعمال رش المبیدات مع السائل المستعمل كما یمكن مكافحة 
بعض االمراض المستعصیة كالنیماتودا عن طریق استعمال الملش البالستیكي االسود وبالتالي قتل 

بالحرارة المرتفعة اثناء فصول مختلفة في السنھ كما یمكن استخدام االنابیب المنقطعة  ھذه النیماتودا
  .لسنوات اعلى

وكشف ان ھذه الطرق كانت مستعملة من قبل العرب والمسلمین بطرق قدیمة حیث كانوا یضعون 
فخارة مرة كل فخارة بجانب النبتة ویمألونھا بالماء ویتركونھا ترشح على النبتة ثم یقومون بتعبئة ال

وقال البطیخي ان االردن اكثر دولة في العالم .أشھر  حیث كانت مستخدمة في بالد المغرب العربي ٣
  .تستخدم الري بالتنقیط والرذاذ 

على الرغم من أنني والدكتور البطیخي لدینا خلفیات وتعلیم مختلفان اال « وقال البروفیسور  بومان 
أنھما متكامالن، حیث لدینا رغبة قویة للمساعدة في تحسین إنتاج وكفاءة المزارعین، وبالتالي 

ق في جمیع إن ھذا الجھد موجھ للمزارعین والعاملین في مجال الري الدقی« ، وقال »مصادر رزقھم
 ١٤٥یشار الى أن الكتاب نشر  باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة، حیث یقع باإلنجلیزیة  في .»أنحاء العالم

صفحة ویتضمن جداول ورسوما توضیحیة ملونة نتجت من خالل دمج  ١٥٠صفحة، وبالعربیة في 
االخرى ومع  عاما مجتمعة من خبرة العالمین في العمل مع الحمضیات والبطیخ والخضراوات ٧٠

عالقة التربة ومیاه النبات األساسیة والعوامل : منتجي المحاصیل النباتیة ویغطي ثالثة اقسام ھي
المؤثرة في استخدام میاه النبات  وتقدیر المیاه المستخدمة للمحاصیل وموعد ومقدار الري وأساسیات 

  .تصمیم نظام الري الدقیق والتشغیل والصیانة

  :صالدستور 
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من واجب الحكومة وضع خطة تنفیذیة : وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي السابق ولید المعاني

  جیةلما ورد في االستراتی
  
  

وازي، وھي  امج الم وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي السابق ولید المعاني، والذي ترأس لجنة البرن
ا  ة لم منبثقة عن اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، أكد أن من واجب الحكومة وضع خطة تنفیذی

  .ئل وخیارات وقرارات غیر التي جاءت فیھاورد في االستراتیجیة، ال البحث عن بدا
اء   وازي"وقال إنھ ال بدیل عن الخیارات الواردة في االستراتیجیة، بخصوص الغ ن تعویض " الم ع

ا  ادي، إم وازي والع امجین الم ي البرن دة ف الجامعات عن الفرق في االیراد بین رسوم الساعات المعتم
ـ عبر تعویض الحكومة للجامعات الرسمیة عن ھذا ھ األول ل ي عام ذي یصل ف رق، وال ون  ١٧الف ملی

ـ ٣٤دینار، وبالثاني إلى  امن،  ١٣٦ملیونا، وصوال ل ام الث امج الع ن البرن ا م اء تمام د االنتھ ا عن ملیون
  .وفق المقترح الوارد في االستراتیجیة

د  ص، لی ق كل تخص فع وأضاف المعاني، ان الخیار اآلخر، یكمن في رفع رسوم البرنامج العادي وف
ن طرف  ي البحث ع ن ف كل طالب الكلفة الحقیقیة لرسم الساعة المعتمدة، مؤكدا أن الخیار الثالث یكم

  .ثالث یعوض الجامعات عن فرق االیراد اللغاء البرنامج الموازي
دار  زین بمق ى البن فلسات  ٦٦وأشار إلى انھ سبق وان قدم مقترحا یقضي بفرض ضریبة خاصة عل

وفی ل ت ر، مقاب ل لت ى ك اء عل ا، والغ ة مجان ى الجامع دخول إل تحق ال ب یس ل طال اني لك یم مج ر تعل
  .الموازي، مشیرا إلى أن المواطن یقبل دفع ھذا المبلغ مقابل توفیر تعلیم مجاني البنائھ

ن الرسوم أو الضرائب أو   لكن ھذا المقترح لم یحظ بالقبول حینھا، بحجة أن ال رغبة بفرض مزید م
  .نین، ما تاله فرض رسوم وضرائب أضعاف ھذا المبلغرفع األسعار على المواط

ات ال   ض التوجھ ن بع ا، لك ن التمسك باالستراتیجیة وتطبیقھ دیث ع ونوه المعاني إلى انھ یجري الح
تم اال "تتفق مع ما ورد بھا، قائال ان  ي ال ت ة صیانتھ الت ى عملی البدء بحفر الطریق، یعطي مؤشرا إل

الي بعد تعبیده، لكن ما یحصل على  یم الع ذا ھو حال إصالح التعل د، وھ أرض الواقع، حفر دون تعبی
  ".في البالد

ة   ا والواسطة ال تسمح بالعدال ة مجتمعن دا أن ثقاف وجدد معارضتھ للقبول المباشر في الجامعات، مؤك
ي  دم االصالح ف ا، وال یخ ا ومعنوی الیھم مادی ة واھ ى الطلب ا عل في القبول، فضال عن انھ یضیف عبئ

  .یم العاليالتعل
دیث   ذا الح ن ھ ات الرسمیة، لك ي الجامع وقال المعاني ان االستراتیجیة تحدثت عن القبول المباشر ف

  .جاء ضمن حزمة متكاملة السس وسیاسات القبول واالستثناءات، ولیس بصیغة الوزارة الحالیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  نیوزطلبة 
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  مؤتمرون یوصون بضرورة اعتبار حوكمة الجامعات من متطلبات االعتماد

  
أوصى المؤتمر الدولي للحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي في ختامھ أمس على ضرورة اعتبار 

  .حوكمة الجامعات واحدة من متطلبات اعتماد الجامعات وربطھا بالجودة ومعاییر االعتماد
  

الجامعات العربیة الدكتور یعقوب ناصر الدین التوصیات التي وأعلن االمین العام لمجلس حوكمة 
دعت إلى وضع مؤشرات ومعاییر لتقییم أداء الجامعات في مجال الحوكمة، ووضع دلیل لتطبیق 

  .معیار النوعیة وضمان الجودة في كل جامعة مع مؤشرات االداء الدالة على تنفیذ المعیار
  

لتعاون مع اتحاد الجامعات العربیة وجامعة الشرق االوسط ونظم مجلس حوكمة الجامعات العربیة با
مفھوم الحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي، ومعاییر الحوكمة : المؤتمر الذي تناول ستة محاور ھي

الجامعیة، المساءلة، الشفافیة، المشاركة، أثر البیئة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في تعزیز 
لمصالح في حوكمة الجامعات، والحوكمة وضمان الجودة، وتجارب الحوكمة، ودور أصحاب ا

الجامعات في الحوكمة حیث یعرض آللیات تطبیق الحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي الوطنیة 
 ً واإلقلیمیة والدولیة، ومقارنة الحوكمة في الجامعات العربیة، ومخرجات التعلیم العالي، وأخیرا

  .يالحوكمة والتخطیط اإلستراتیج
  

بحثا علمیا محكما من قبل لجنة علمیة معتمدة من األمانة العامة لمجلس حوكمة  ٣٤ونتج عن المؤتمر 
  .الجامعات العربیة، وستنشر األبحاث في مجلة اتحاد الجامعات العربیة المحكمة

  
كما أكدت التوصیات أھمیة انشاء مجالس حوكمة على مستوى كل جامعة مھمتھا وضع إطار 

حوكمة ومعاییر تطبیقھا، وتألیف مساق تدریسي حول الحوكمة وأھدافھا ووسائل تطبیقھا، مفاھیمي لل
من أجل نشر ثقافة الحوكمة كإجراءات وسلوك وظیفي، وتأكیدا على أن الطلبة جزء ال یتجزأ من 

  .مجموعة االشخاص المتأثرین ویؤثرون بأھداف وانجازات المؤسسة
  

كذلك شددت التوصیات على ضرورة قوننة ومأسسة الحوكمة في الجامعات العربیة، وانشاء دائرة 
في كل جامعة إلدارة المخاطر وفق معاییر الحوكمة، وتعزیز دور االقسام العلمیة في الجامعات في 

  .مجال رسم السیاسات واتخاذ القرارات االستراتیجیة
  

علمي كما ونوعا بما یساھم في حل المشكالت المجتمعیة عن كما أوصى المشاركون بتعمیق البحث ال
  .طریق تجسید مفاھیم الحوكمة وفي مقدمتھا العدالة والنزاھة والشفافیة

  
وشارك في المؤتمر خبراء من بریطانیا ، السعودیة، االمارات العربیة المتحدة، المغرب، الجزائر، 

ردن، یمثلون أعضاء الھیئات التدریسیة في لبنان، العراق، فلسطین والسودان باإلضافة الى األ
جامعات عربیة وأجنبیة باإلضافة إلى عدد من المنظمات الدولیة التي تعنى بالتعلیم العالي من مختلف 

  .أنحاء العالم
  

وكان المتحدثون شددوا على ضرورة أن تكون القناعة راسخة بأھمیة وجدوى الحوكمة في إدارة 
اجة إلیھا لمواجھة التحدیات والصعوبات التي یتعرض لھا قطاع التعلیم شؤون التعلیم العالي، والح

العالي والبحث العلمي في الوطن العربي ، وزیادة قدرة المؤسسات األكادیمیة على التغییر االیجابي، 

  ١٠:الدستور ص/١٦:صالرأي 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  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 

14 

نحو استقاللیة الجامعات وتعمیق دورھا وفعالیتھا في عملیات اإلصالح والتحدیث والتطویر والتنمیة 
  .الشاملة

  
وركزت جلسات الیوم األول للمؤتمر وعددھا ثماني على موضوعات تناولت تجارب الجامعات، 
وعالقة الحوكمة وضمان الجودة، وومعاییرھا ومفھومھا ، وسلطت الضوء على المفھوم لدى رؤساء 
االقسام العلمیة، وأثر الحوكمة في تعزیز معاییر الشفافیة والمساءلة والمشاركة، واالجراءات 

الضوابط المتبعة في جامعة الملك عبدالعزیز لضمان جودة الدراسات العلیا، والحوكمة والمخاطر و
السیاسیة، ورصد التجاھات أعضاء ھیئة التدریس نحو تطبیق متطلبات ضمان الجودة في الكلیات 

  .یم العاليالعلمیة بالجامعة االردنیة، وإشكالیة قیاس الحوكمة كأداة لتعزیز التغییر في مؤسسات التعل
  

في حین ركزت جلسات الیوم الثاني على موضوعات تتعلق بتجارب الحوكمة في الجامعات، 
وعرضت لواقع تطبیقھا ومعوقاتھا في بعض الجامعات الفلسطینیة، وأثرھا في االحتفاظ بالعاملین في 

تحقیق الجامعات، ودور أصحاب المصالح في الحوكمة، ودور تطبیقات التكنولوجیا الرقمیة في 
  .أھداف الحوكمة في الجامعات العربیة

  
كما أن المؤتمر أتاح فرصة ااالطالع على التجارب العالمیة في مجال الحوكمة، عبر مشاركة 
الرئیس التنفیذي لمؤسسة القیادة للتعلیم العالي البریطانیة الدكتورة الیسون جونز التي عرضت 

تمع االكادیمي والتعلیمات والسوق وأثرھا على لمحددات وتحدیات الحوكمة، و مكوناتھا من المج
مسار الحوكمة مؤكدة ضرورة التركیز على امال الطلبة في تحدید العناصر المؤثرة بالعملیة برمتھا 

  .في الجامعات، مشیرة لتأثیر البیئة التشریعیة والمالیة على نتائجھا
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  عجلون الجامعیة تظفر بلقب ریشة الكلیات الجامعیة

  
  

استطاع فریق كلیة عجلون الجامعیة للطالب الظفر بلقب بظولة ریشة الكلیات الجامعیة اثر فوزه 
في الصالة الریاضیة صفر والتي اقیمت / ٢بالمباراة النھائیة على فریق الھندسة التكنولوجیة بنتیجة 

  .في كلیة االمیرة عالیة الجامعیة 
فوز فریق كلیة عجلون على كلیة :فرق حیث جاءت النتائج الفنیة ) ٧(وقد شارك بالبطولة 

صفر ، فوز مركز الجامعة /٢صفر ، فوز كلیة الھندسة التكنولوجیة على كلیة رحمة / ٢الخوارزمي 
صفر ، فوز /٢الھندسة التكنولوجیة على عمان الجامعیة صفر ، فوز /٢على اكادیمیة االمیر حسین 

  .صفر /٢عجلون الجامعیة على مركز الجامعة 
وفي ختام البطولة سلم الدكتور بشار تلیالت نائب عمید كلیة االمیرة عالیة الجامعیة مندوبا عن عمید 

  .سة التكنولوجیة الكلیة الكأس والمیدالیات لفریق عجلون ومیدالیات المركز الثاني لفریق الھند

  ٢٨:صالدستور 
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  الحاكمیة غیر الرشیدة في الجامعات األردنیة
  
  

  انیس الخصاونة.د
المتتبع لشؤون التعلیم العالي في األردن یصاب بالصدمة عندما یستمع لتصریحات القیادات سواء في 
وزارة التعلیم العالي أو في الجامعات والتي تتضمن إشارات إلى إنجازات وھمیة وبطوالت قیادیة 

تویات وإداریة في الوقت الذي ینحدر مستوى التعلیم والبحث العلمي في ھذه المؤسسات إلى مس
تتحدث ھذه القیادات عن جودة التعلیم وبناء شخصیات الطلبة والعنایة بالنشاطات الالمنھجیة .قیاسیة 

في الوقت الذي یلمس فیھ األھالي وأرباب األعمال الذین یتعاملون مع مخرجات الجامعات بأنھا 
ي ابتلیت بقیادتھم یتحدث رؤساء الجامعات عن المكانة المرموقة للجامعات الت. تتراجع بشكل خطیر

لھا سمعة طیبة في الماضي ولم تعد ' كانت'ونسوا أن یضیفوا إلى تصریحاتھم بأن ھذه الجامعات 
نسي رؤساء الجامعات أنھ لیس ھناك أي جامعة أردنیة وال عربیة أیضا احتلت مكانة .تتمیز بھا حالیا 

اإلنتاج البحث العلمي أو التعلیم مرموقة وفق المعاییر والتصنیفات العالمیة المعمول بھا سواء في 
فعن أي إنجازات وتمیز یتحدثون إذا كانت معظم القیادات في الجامعات جاءت بالواسطة والمال 

  السیاسي والتزلف ألولي األمر واألجھزة األمنیة؟
  

أسئلة كثیرة تدور في خلد المرء وھو یستمع لبرامج عن عبقریة بعض رؤساء الجامعات وإبداعاتھم 
رة وتاریخھم العلمي المشرف علما بأنھم تخرجوا بصعوبة واستغرقوا في برنامجھم سبعة سنین الكبی

رئیس أحدى جامعات المرموقة یعد العاملین في الجامعة . بدال من أربعة وحازوا على درجة مقبول 
معة خالل بتطویر وتغییر كبیر في الجامعة وأنھ سیقدم استقالتھ من الجامعة إذا لم یحدث فرقا في الجا

عام واحد وھا ھو العام الثاني یوشك أن ینتھي دون أن یشعر العاملون في الجامعة بفرق حیث یستمر 
سعادة الرئیس بالسفر الخارجي والتنقل خارج البالد دون كلل أو ملل وال نعلم متى ستفرغ إلحداث 

  . الفرق الموعود في أداء الجامعة  
عات الحكومیة فھم أسوأ حاال من رؤساء الجامعات فمعظم أما رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجام

ھؤالء األمناء مستنفذین ومجھدین بدنیا وذھنیا قدموا كل ما لدیھم من طاقات وأفكار عندما خدموا 
كثیر من رؤساء مجالس . رؤساء تنفیذیین للجامعات التي أصبحوا فیما بعد رؤساء لمجالس أمنائھا

ھم الزمن ویحتاجون للراحة واالسترخاء وعلیھم وعلى الدوائر األمنیة األمناء بلغ بھم العمر وتجاوز
التي عینتھم أن یدركوا أن تقادم العمر لھ مقتضیات وخصوصیات تحول دون التفكیر الصافي 

  . والقرارات العقالنیة التي تمكنھم من إحداث تغییر نوعي في مسیرة الجامعات
نیة أن تتمتع باستقالل حقیقي یمكنھا من اتخاذ قراراتھا الجامعات األردنیة تستحق من الدولة األرد

انتقاء رؤساء الجامعات ینبغي أن ال یتدخل فیھ المال . وفق أسس علمیة ولیس أسس أمنیة ومخابرتیھ
  .السیاسي وال التمثیل العشائري والقبلي وال الصالت مع األجھزة 

   
إلى موظفین بیروقراطیین تنفیذیین لدرجة رؤساء مجالس أمناء الجامعات ورؤساء الجامعات تحولوا 

أصبح العاملین في الجامعات یتندرون ویسخرون من ضعفھم ورعبھم من أولیاء نعمتھم الذین 
  . عیونھم بغیر وجھ حق

  
   

 مقاالت

  عمون
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لقد بدأ الكثیر یشكك في نیة الدولة األردنیة في النھوض بالجامعات والمحافظة على سویتھا فھي ال 
یق ذلك، ولم تعطي الجامعات المال الذي كانت تجمعھ لعقود باسم ھذه تخصص المال الالزم لتحق

الجامعات، وتستمر في االبتعاث دون أن تدفع رسوم الطلبة المبتعثین ، واألنكى من ذلك أن الدولة 
تقوم وبصلف شدید بتعیین القیادات على أسس قبلیة وعشائریة وأمنیة ضاربة بعرض الحائط ما تنص 

وخالصة القول أن قیادات التعلیم العالي في األردن قیادات . لجامعات وتشریعاتھاعلیة لوائح ھذه ا
تفتقر للحیویة والطاقة واإلمكانات التي تحتاجھا الجامعات لیس فقط للنمو وتطویر نفسھا ولكن 

إن حركة المناقالت والتعیینات . للمحافظة على ما ھو موجود والحیلولة دون االنحدار إلى الھاویة
مع إجراؤھا بین رؤساء الجامعات الحكومیة لن تغیر من الوضع شیئا إذا لم تتغیر القواعد المز

واألسس التي یتم اختیار ھذه القیادات على أساسھا وإال فإننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة نودع قیادة 
  .يضعیفة ونرحب بأخرى أكثر ضعفا منھا وبالطبع الخاسر األكبر ھي الجامعات والشعب األردن
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 اعالنات

 ١١:صدستور ال/٣٥ :الرأي ص
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تحت رعایة وزیر الدولة لشؤون االعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني یعقد 
مكتب األردن جلسة / مع منظمة األمم المتحدة للطفولة المجلس الوطني لشؤون األسرة وبالتعاون

قدرات اإلعالمیین واإلعالمیات في تناول قضایا الطفل من اإلساءة «نقاشیة إلطالق التقریر التقییمي 
وذلك عند الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم االربعاء الثاني والعشرین من آذار الحالي في فندق « 

  حیاة عمان
  

أقام موظفو دائرة األحوال المدنیة والجوازات حفل تكریم لمدیر الدائرة العام مروان قطیشات، نظرا 
ین لدوره الكبیر في لقرب احالتھ إلى التقاعد مع نھایة األسبوع الحالي، تضمن كلمات تقدیر وتثم

إدارة الدائرة وشؤونھا وتسییر شؤون المواطنین بكل سھولة وتوفیر األفضل لمراجعي الدائرة 
وتحقیق الكثیر من اإلنجازات تحدیدا فیما یتعلق بإصدار بطاقة األحوال الذكیة، واصدار جداول 

  .الناخبین
  

م وزارة السیاحة واآلثار بالتعاون مع بعثة االتحاد األوروبي في عّمان رحلة تضامنیة الى  ّ تنظ
لساعة العاشرة من صباح یوم الخمیس السادس عشر من ، وذلك عند ا»قلعة الكرك«محافظة الكرك 

  .آذار الجاري
  

ة عشرة من صباح بعد غد األربعاء عن نتائج تقریره عند الساعة الحادی» راصد«یعلن مركز الحیاة 
، وتقدیم عرض شامل حول تقریر االنتخابات البرلمانیة الذي ٢٠١٦لمراقبة االنتخابات البرلمانیة 

 ٢٠١٦یتضمن نتائج مراقبة جمیع مراحل العملیة االنتخابیة ومقارنة لإلجراءات االنتخابیة لعام 
ابات كما ویقدم التقریر مجموعة من التوصیات یمكن أن تشكل بالمعاییر الدولیة الخاصة باالنتخ

  .خارطة طریق لإلصالح السیاسي في األردن، وذلك في فندق جنیفا
  

مول »على مواقف سیارات مخصصة لـ» عنوة«في بلدة وادي السیر القدیمة یسیطر سائقو سرفیس 
. فاف في المواقف، ویمنع سائقو السرفیس السیارات الخاصة لزبائن المول من االصط»تجاري

ویشار الى أن سائقي السرفیس یرفضون الوقوف في الكراج المخصص من قبل البلدیة لركن 
  .سیاراتھم

  
كتاب «طالب الصفین الثاني والثالث االساسي في عموم مدارس المملكة  لم یتسلموا  حتى االن 

أن الوزارة لم تفصح عن االسباب وراء ھذا  ، ورغم شكاوي االھالي المتكررة اال« االجتماعیات 
والالفت بالموضوع ان بعض مدرسي مادة االجتماعیات یلزمون الطالب بشراء الكتاب على . التأخر

  .نفقاتھم الخاصة
  

 زوایا الصحف 

 ارة الدستور صن
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ھو االعلى « الحاملة « ویجدر القول أن سعر . دنانیر ١٠یباع في االسواق بـ« الحاملة «سعر كیلو  
  .نسبیا  مقارنة  ببقیة الخضار والفواكھ

  
تعلن وزارة الثقافة، خالل مؤتمر صحفي ظھر الیوم، في مبنى الوزارة، عن إطالق مرحلة جدیدة من 

  .٢٠١٧اإلبداعي الثقافي األردني وفتح باب الترشح لدورة مشروع التفرغ 
  

في مقر الوزارة مباحثات یعقد وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات صباح الیوم ونظیره األلماني 
  .أردنیة ألمانیة تھم القطاع الزراعي في البلدین

  
ت الھیئة العامة لحزب الشراكة واإلنقاذ في اجتماع عقدتھ أمس االول  السبت عن اندماج حزب اعلن

  .وتم انتخاب ھیئة تحضیریة جدیدة إلدارة المرحلة المقبلة. الیقظة تحت التأسیس مع الشراكة واإلنقاذ
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تشھد منطقة البحر المیت حمالت نظافة وصیانة واسعة، استعدادا الستضافة القمة العربیة المرتقبة 
م وساق وعلى مدار الساعة ومن قبل مختلف االستعدادات تجري على قد. نھایة الشھر الحالي

  .االجھزة الحكومیة والبلدیة النجاح قمة الزعماء العرب التي تستضیفھا المملكة
  

یرعى رئیس ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد محمد العالف في فندق جینیفا غدا االثنین، الحفل الختامي 
، والتي اطلقتھا "منظومة النزاھة الوطنیة"، تحت عنوان ٢٠١٧ات األردن الثانیة للعام لبطولة مناظر

والمجلس الثقافي البریطاني ضمن البرنامج اإلقلیمي " األردن -الشفافیة الدولیة"منظمة رشید 
  .جامعة حكومیة وخاصة ١٦یشارك في ھذه البطولة ". صوت الشباب العربي"
  

مؤتمر القمة : "یقیم مركز دراسات الشرق األوسط السبت المقبل صالونھ السیاسي تحت عنوان
  .، وذلك في مقر المركز في عمان"التحدیات والفرص: ٢٠١٧العربیة 

  
ر واصف عازر امینا عاما انتخب المجلس الوطني لحزب الجبھة االردنیة الموحدة امس الدكتو

  .للحزب، خلفا للعین نایف الحدید، الذي كان تقدم باستقالتھ من منصبھ
  
  

الحالي حفل استقبال في فندق  ٢٢السفیر الباكستاني في عمان شفاعة هللا شاه وعقیلتھ یقیمان یوم 
 .باكستان االسالمیةالرویال بمناسبة الیوم الوطني لجمھوریة 

  زواریب الغد


