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  "الدراسات االستراتیجیة" یطلق وثیقة "القومیة العربیة"

یطلق مركز الدراسات االستراتیجیة في مؤتمر صحفي وثیقة "القومیة العربیة: بقلم جاللة الملك 

الحسین بن طالل، وذلك ضمن سلسلة منشورات ووثائق كرسي الملك الحسین للدراسات األردنیة 

  .والدولیة

یوي إن ھذه الوثیقة التاریخیة، والتي وقال مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة الدكتور موسى شت

، جاءت 1960نشرت باللغة االنجلیزیة في المجلة االمیركیة المشھورة "الیف ماغازین" في ایار 

لتخاطب العالم الغربي حول ماھیة القیم العربیة واالسالمیة االصیلة التي تحملھا فكرة القومیة 

  .عربیة الكبرى والنھضة العربیةالعربیة، التي تبلورت في قیم ومبادىء الثورة ال

وأضاف شتیوي بأننا نأمل من خالل نشر ھذه الوثیقة ضمن سلسلة كرسي الملك الحسین للدراسات 

االردنیة والدولیة بالمركز، أن تحظى باالھتمام الرسمي واألكادیمي، الذي تستحقھ والتي تشكل 

ى الیوم، وألنھا أیضا تلخص فلسفة مدخال لفھم سیاسات مواقف الدولة االردنیة منذ نشأتھا وحت

  .الھاشمیین ورؤیتھم للحكم التي یسترشد بھا ویبني علیھا جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین

ھذا وسیتم تناول الوثیقة التاریخیة بالتفصیل في المؤتمر الصحفي الذي سیعقد یوم االثنین القادم 

نى مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة ظھرا في مب 12:00الساعة  13/5/2019الموافق 

األردنیة.   

 أخبار الجامعة

  /القلعة نیوز/عمون18ص:الرأي 
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  قرارات حاسمة بشأن التخصصات المشبعة والراكدة بالجامعات الخمیس المقبل

 

اعلنت مصادر مطلعة ان قضیة التخصصات المشبعة والراكدة ستكون على مائدة البحث في جلسة 

م خاللھا االطالع على نتائج تقریر اللجنة االكادیمیة مجلس التعلیم العالي یوم الخمیس المقبل، وسیت

  . التي كلفت بمتابعة تفاصیلھ خالل االسبوعین الماضیین

ووفقا للمصادر فإنھ من المتوقع ان یتم اتخاذ قرار بتخفیض ملموس العداد المقبولین بالتخصصات 

الق اي من التخصصات ، انما الراكدة والمشبعة بشكل تدریجي ، مع التأكید على عدم النیة حالیا باغ

  . السعي الجراء تخفیض تدریجي فیھا وصوال الى اعادة ترتیب امورھا

واكدت ذات المصادر انھ لن یتم االستغناء عن اساتذة وال خوف على ذلك ، مشیرة ذات المصادر الى 

بقا ، ان التخفیض لن یمس الطلبة الوافدین تحت اي ظرف ، فقبولھم سیكون كما ھو معمول بھ سا

  . اضافة لذلك سیتم السماح بزیادة بسیطة عن الطاقة االستیعابیة للوافدین فقط

واشارت ذات المصادر الى انھ سیناقش المجلس تقریر اللجنة االكادیمیة ، لیتخذ قرارات حاسمة 
بشأن التخصصات المشبعة والراكدة ، وما خلصت الیھ اللجنة االكادیمیة من معلومات عن 

ا ، وسیتم اعالم الجامعات بتلك التخصصات الواردة بتقریر اللجنة ، والتي استمدت تخصصات بعینھ
  بیاناتھا من شركات القطاع الخاص ودیوان الخدمة المدنیة .

 شؤون جامعیة ومحلیة

  نیوزطلبة 
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  ال نیة إلغالق تخصصات وتخفیض تدریجي ألعداد المقبولین

  
اعلنت مصادر مطلعة ان قضیة التخصصات المشبعة والراكدة ستكون على مائدة البحث في جلسة 
مجلس التعلیم العالي یوم الخمیس المقبل، وسیتم خاللھا االطالع على نتائج تقریر اللجنة االكادیمیة 

  خالل االسبوعین الماضیین .التي كلفت بمتابعة تفاصیلھ 
ووفقا للمصادر فإنھ من المتوقع ان یتم اتخاذ قرار بتخفیض ملموس العداد المقبولین بالتخصصات 
الراكدة والمشبعة بشكل تدریجي ، مع التأكید على عدم النیة حالیا باغالق اي من التخصصات ، انما 

  ب امورھا .السعي الجراء تخفیض تدریجي فیھا وصوال الى اعادة ترتی
واكدت ذات المصادر انھ لن یتم االستغناء عن اساتذة وال خوف على ذلك ، مشیرة ذات المصادر الى 
ان التخفیض لن یمس الطلبة الوافدین تحت اي ظرف ، فقبولھم سیكون كما ھو معمول بھ سابقا ، 

  .اضافة لذلك سیتم السماح بزیادة بسیطة عن الطاقة االستیعابیة للوافدین فقط 
واشارت ذات المصادر الى انھ سیناقش المجلس تقریر اللجنة االكادیمیة ، لیتخذ قرارات حاسمة 
بشأن التخصصات المشبعة والراكدة ، وما خلصت الیھ اللجنة االكادیمیة من معلومات عن 
تخصصات بعینھا ، وسیتم اعالم الجامعات بتلك التخصصات الواردة بتقریر اللجنة ، والتي استمدت 

یاناتھا من شركات القطاع الخاص ودیوان الخدمة المدنیة .ب

  3ص:الدستور 
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  إجازة التفرغ العلمي!
  

  د. مفضي المومني
في خضم الدورات االصالحیة للتعلیم العالي في بلدنا وبالذات في مجال البحث العلمي والذي تشیر 
كل التجارب العالمیة على اھمیتھ وانھ المحرك االساسي للتقدم واالزدھار والتطور، وان الدول 

ث العلمي فال المتقدمة تنفق بسخاء على البحث العلمي ولدیھا بنیة تحتیة لذلك، اما تجاربنا في البح
تزال تحبو ولم تتجاوز حد البحث عن الترقیة في الغالب او نجاحات فردیة، وقد ال یكون ذلك ذنب 
الباحثین بقدر ما یكون ذنب واشكالیة المنظومة في مؤسسات التعلیم العالي التي عظمت دور الترقیة 

وبقیت عقبات كثیرة تقف  المجردة بغض النظر عن قیمة البحث ونوعیتھ، وعلى ذلك لم نتطور بحثیا
امام الباحث واولویات البحث والتمویل والتفرغ وعدم وجود بیئة بحثیة مناسبة وغیر ذلك، وتختلف 
المعیقات من جامعة الخرى ومن تخصص آلخر، وما ساكتب عنھ الیوم ھو اشكالیة قضاء اجازة 

حقاقھم لسنة التفرغ العلمي بعد عدة التفرغ العلمي او االستاذ الزائر العضاء الھیئة التدریسیة عند است
سنوات من الخدمة، واالصل ان یكون التفرغ فعال للبحث العلمي وضمن محددات رصینة تسھم في 
رفع سویة البحث العلمي وانعكاسھ تطبیقیا وعملیا على الواقع، ومع تفضیل الجامعات ان تكون 

غیر متاح دائما السباب كثیرة، ویستعاظ سنوات التفرغ العلمي في مؤسسات بحثیة عالمیة اال ان ذلك 
عن ذلك ان یبحث عضو ھیئة التدریس عن جامعات وطنیة لقضاء سنة التفرغ العلمي فیھا، وبسبب 
عدم وجود تنسیق بین الجامعات وعدم تفعیل التشاركیة والتكامل فیما بینھا، نجد ان ایجاد جامعة 

معات اصبحت معضلة كبیرة تواجھھم السباب لقضاء مدة التفرغ العلمي لالستاذ الزائر في الجا
كثیرة، منھا ان االمر ال یخلوا احیانا من الواسطة والعالقات الشخصیة، واحیانا احجام الجامعات عن 
استقبال اعضاء ھیئة تدریس من جامعات اخرى لقضاء فترة التفرغ السباب مختلفة منھا مالیة ومنھا 

دى االقسام االكادیمیة لقصر نظر البعض بأن قبول تخصصیة، وكذلك حسابات العبء االضافي ل
احدھم للتفرغ سیعمل على تقلیل عبئھ التدریسي االضافي، مع ان االصل ان یفتح مجال التفرغ بین 
الجامعات وباعداد مناسبة الستقبال المستحقین واالستفادة من خبراتھم وتبادل التجارب والمشاریع 

ء الھیئات التدریسیة، مطلوب من مجلس التعلیم العالي تنظیم والمعارف فیما بین الجامعات واعضا
اجازات التفرغ العلمي لالستاذ الزائر بین الجامعات وتفعیلھا، بحیث یتم االستفادة من الخبرات 
وتنوعھا بما ینعكس ایجابا على العملیة االكادیمیة من خالل تبادل اعضاء ھیئات التدریس، وكذلك 

یة وطنیة تكون مشتركة بین الجامعات وتكون ملزمة، ال ان تبقى عملیة ایجاد فرق واولویات بحث
الحصول على موافقة لقضاء اجازة التفرغ العلمي في جامعاتنا قضیة تحتاج للتوسط واالستجداء 
والمزاجیة، والموضوع اآلخر تفعیل قضاء اجازات التفرغ العلمي في القطاع الخاص او مؤسسات 

  من الخبرات االكادیمیة فیھا . القطاع العام واالستفادة
نتمنى ان یفعل موضوع التفرغ العلمي واالستاذ الزائر بین جامعاتنا بھدف التقدم والتطور في مجال 

… البحث العلمي لتعزیز دوره، وترسیخ ثقافة البحث العلمي وتعظیم دوره ومردوده على الوطن
  حمى هللا االردن.

 مقاالت

 نیوزطلبة 
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 اعالنات

 11ص: غد/ال46ص:الرأي 
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  المدینة الریاضیة –آیھ عبدالحمید بشیر الشیخ یاسین 
  
  دیوان آل النبر –زكي محمد عبدالقادر عبداللطیف  -
  
  دابوق –نھى سالمة عید حدادین  -
  
  تالع العلي –سالم مزید الدغمي الزبیدي  -
  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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لحسین للشباب مأدبة إفطار رمضانیة، حزب الوسط اإلسالمي أقام أول من أمس السبت بمدینة ا
حضرتھا شخصیات سیاسیة وإعالمیة ونیابیة وحزبیة واسعة، وتحدث فیھا رئیس الوزراء األسبق د. 

  فایز الطراونة، وعدد من الشخصیات االسالمیة والمسیحیة.
  
  

السفارة السعودیة في عمان أقامت مساء أول من أمس السبت مأدبة إفطار رمضانیة بفندق كمبنسكي 
عمان. حفل إفطار السفارة السعودیة حضره األمیر ھاشم بن الحسین وعدد واسع من كبار المسؤولین 

  والنواب واالعیان والسفراء وشخصیات سعودیة وعربیة أخرى.
  
  

رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز شارك أول من أمس السبت شباب حملة "ما تستعجل" بتوزیع 
ت أذان المغرب. الرزاز غرد عبر موقع التمر والماء على الصائمین بإحدى مناطق عمان قبیل وق

التواصل االجتماعي "تویتر"، قائال "شباب حملة "ما تستعجل" بیرفعوا الراس، انطلقوا من حادث 
سیر مؤلم أودى بحیاة صدیقھم رحمھ هللا، وحّولوه إلى مبادرة تطوعیة یشارك فیھا أكثر من ألف 

حّث السائقین على التمھّل وعدم ارتكاب شاب وشابة، توزع المیاه والتمور قبیل االفطار، وت
 المخالفات. لقد حولتم األلم الى أمل".

 زوایا الصحف 

 دزواریب الغ
  


