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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  "تمریض األردنیة"محاضرة للحسیني في 

البریطانیة توقعان مذكرة تفاھم بحثي " برادفورد"و" األردنیة"
  وأكادیمي

٤  

  ٥  »دراسـات األردنیـة«الملك یھنــئ َمجَمــع اللغــة العربیــة و

  ٦  االجتماع الفني لخماسي الكرامة الیوم

  ٧  "جامعاتطاولة ال"تظفران بـ" األردنیة"و" الھاشمیة"

   شؤون جامعیة

الزعبي یؤكد تطبیق امتحان الكفاءة على سائر الجامعات ولجمیع 
  التخصصات

٨ 

 ١٠  الطالب األردنیون یرفعون الصوت ضد رفع الرسوم الجامعیة

فــي » التعلیــم العالــي«التعلیم التقني على رأس أولویات : الطویسي
  المرحلــة المقبلــة

١٢ 

   مقاالت

 ١٣  أبو جابرنزار . د.أ/استثمار الجامعة في نفسھا: الخریجون

 ١٥  اعالنات

  ١٧-١٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "انتھاكات حقوق المرأة وجرائم الشرف"
  "تمریض األردنیة"محاضرة للحسیني في 

  
  
  

ألقت الكاتبة والناشطة  - سناء الصمادي
في مجال حقوق اإلنسان رنا الحسیني 
الیوم خالل استضافتھا في كلیة 
التمریض في الجامعة األردنیة محاضرة 

انتھاكات حقوق المرأة وجرائم "بعنوان 
وذلك احتفاًء بمناسبة الیوم " الشرف

ادف في  الثامن العالمي للمرأة الذي یص
  .من آذار من كل عام

   
وتحدثت الحسیني عن واقع المرأة في 

المجتمعات العربیة والغربیة وفي المجتمع األردني بشكل خاص، ومواطن التمییز التي تمارس ضد 
  .المرأة في مختلف الثقافات وبمختلف األشكال وكان أبرزھا الجرائم التي ترتكب باسم الشرف 

  
انب القضائي والقانوني لمثل ھذه الجرائم وغیرھا من االنتھاكات مستعرضة وبینت الحسیني الج

  .بتسلسل زمني التعدیالت التي طرأت على ھذه القوانین بما یتماشى مع التغییر المجتمعي 
  

وعرضت بعضا من المؤشرات اإلحصائیة الدالة على حدوث االنتھاكات، مشیرة لجملة من 
  .ن لھا أكبر األثر في الحد من ھذه الجرائم واالنتھاكاتالتوصیات التي من الممكن أن یكو

  
وفي ختام المحاضرة التي نسقتھا كل من الدكتورة ھالة بوادي والدكتورة ایمان أبو صباح اجابت 

  . الحسیني عن استفسارات الحضور من الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس
  

 أخبار الجامعة

  ٤:الغد ص/الشرق تایم/شفقنا/طلبة نیوز/بترا/أخبار األردنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة معــــة األردنــالجـــــــا       
  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 

4 

  
  
  

  البریطانیة توقعان مذكرة تفاھم بحثي وأكادیمي" برادفورد"و" األردنیة"
  
  

وقعت الجامعة األردنیة  - زكریا الغول 
الیوم مع جامعة برادفورد البریطانیة 
مذكرة تعاون بحثي وأكادیمي، في إطار 
عولمة التعلیم العالي في األردن وإغناء 

  .التعاون الثقافي األردني البریطاني
   
رئیسھا " األردنیة"ووقع االتفاقیة عن  

عزمي محافظة وعن  الدكتور
نائب الرئیس الدكتور براین " برادفورد"

كانتور بحضور عدد من األساتذة 
  . واألكادیمیین من الجانبین

  
على الرسوم الدراسیة للطلبة الموفدین من % ٢٠بموجب االتفاقیة خصما مقداره " برادفورد"وتمنح 

دل وتنمیة قدرات العاملین في وتحث االتفاقیة على تبا. الجامعة على مستوى الدراسات العلیا
الجامعتین إلى جانب دعم جھود التبادل الطالبي وإقامة المشاریع العلمیة والبحثیة والبرامج األكادیمیة 

  . المشتركة
  

وأكد الجانبان رؤیتیھما المشتركة في تطویر وتقویة الروابط بین المجتمعین األكادیمیین واإلسھام في 
  . ن الثقافتینخلق تفاھم وتواصل مشترك بی

   
وتأتي المذكرة في باكورة سلسلة من األعمال المشتركة التي یفكر فیھا الجانبان مستقبلیا، ونواة لبدء 

  .التعاون بمفھومھ األوسع بین الجامعتین

  /أخبار األردنیة
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  »نیـةدراسـات األرد«الملك یھنــئ َمجَمــع اللغــة العربیــة و
  

ھنأ جاللة الملك عبدهللا الثاني مجمع اللغة العربیة األردني بمناسبة فوزه بجائزة الملك فیصل العالمیة 
  . م٢٠١٧ - ھـ ١٤٣٨للغة العربیة واألدب لعام 

ونقل رئیس الدیوان الملكي الھاشمي الدكتور فایز الطراونة في رسالة وجھھا إلى رئیس المجمع 
تھنئة جاللتھ وأمنیاتھ للمجمع بالمزید من التقدم والنجاح ومسیرة حافلة بالعطاء  الدكتور خالد الكركي،

  . واإلنجاز
كما ھنأ جاللتھ مركز الدراسات اإلستراتیجیة في الجامعة األردنیة بمناسبة حصولھ على المرتبة 

سب األولى على سلم المراكز المتقدمة في الدراسات بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بح
  . تصنیف جامعة بنسلفانیا األمیركیة

ونقل الدكتور الطراونة في رسالة لمدیر المركز الدكتور موسى شتیوي، تمنیات جاللتھ للمركز 
  وأعضائھ بمزید من التقدم والعطاء

  ٢:االنباط ص/٢:صالدستور 
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  االجتماع الفني لخماسي الكرامة الیوم
  
  
  
  

یعقد عند الساعة الثالثة عصر الیوم في دائرة النشاط الریاضي في الجامعة االردنیة االجتماع الفني 
  .سیات كاس الكرامة التي تنظمھا الجمعیة الثقافیة للشباب والطفولة والجامعة األردنیة لبطولة خما

  
وسیتم خالل االجتماع مناقشة تعلیمات البطولة ووضع جدول المباریات بحضور مندوبي الفرق 

  .المشاركة العسكریة والمدنیة والجامعیة

  الكترونيالرأي 
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  "تطاولة الجامعا"تظفران بـ" األردنیة"و" الھاشمیة"
  

ظفرت الجامعة الھاشمیة بكأس الفرق والفردي لبطولة االتحاد الریاضي الجامعي بكرة طاولة، في 
یلة التقنیة، وحل فریق الجامعة األردنیة البطولة التي اختتمت یوم الخمیس الماضي في جامعة الطف

وصیفا، فیما فازت جامعة البلقاء التطبیقیة وجامعة مؤتة بالمركزین الثالث والثالث مكرر، ومثل 
فریق الھاشمیة محمد بني سالمة، رائد غنیم، حسن الغانم، طارق بني سالمة، عبدالحافظ قنیبي 

  .ومحمد خضر
ة األردنیة بلقب الفردي وفرق، وفاز فریق جامعة العلوم وفي منافسات الطالبات ظفرت الجامع

والتكنولوجیا بالمركز الثاني، وفازت جامعة الزیتونة وجامعة االمیرة سمیة بالمركزین الثالث 
  .والثالث مكرر، مثل فریق الجامعة األردنیة مھا الناصر ولیلیانا فرانسیس وتیماء یوسف

محمد بني سالمة بالمركز األول وحل العب مؤتھ علي ابو على صعید النتائج، فاز العب الھاشمیة 
شویمة بالمركز الثاني فیما فاز بالمركز الثالث العب الجامعة األلمانیة األردنیة عبدهللا الخمایسة 

  .وبالمركز الثالث مكرر العب الجامعة األردنیة عدي خزاعي
لمركز األول، وحلت العبة جامعة وفي نتائج فردي الطالبات فازت العبة األردنیة تیماء یوسف با

األمیرة سمیة فرح خاطر بالمركز الثاني، فیما حلت العبة آل البیت حسناء عیاد والعبة الطفیلة 
  .التقنیة امل مھایرة بالمركز الثالث مكرر

وفي ختام البطولة قام رئیس جامعة الطفیلة التقنیة الدكتور اشتیوي العبادي بتوزیع المیدالیات 
  .لى الفائزینوالكؤوس ع

  ١٣:صالغد 
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  الزعبي یؤكد تطبیق امتحان الكفاءة على سائر الجامعات ولجمیع التخصصات

  تعد دلیل معاییر التصنیف األردني للجامعات‘‘ ھیئة االعتماد‘‘
  

أكد رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي أنھ تم إعداد 
راءاتھا من قبل لجنة متخصصة تضم خبراء في مجال دلیل معاییر التصنیف األردني للجامعات وإج

  . التصنیف، لیكون بوصلة تسترشد بھا الجامعات األردنیة وغیرھا
التعلیم والتعلم، والبحث العلمي، والبعد الدولي، وجودة : وقال إن التصنیف تضمن خمسة معاییر ھي

  .الخریجین، واالعتماد األكادیمیة
مؤخرا في مقر الھیئة، أن عملیة التصنیف تتم ضمن مجموعة  وبین الزعبي في مؤتمر صحفي عقده

من اإلجراءات، والتي تبدأ بتقدیم الجامعات طلباتھا لالشتراك بالتصنیف بحد أقصى نھایة شھر 
المقبل، وتتم تعبئة بیانات طلب االشتراك من قبل مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة ) یونیو(حزیران 

تلم الھیئة طلبات االشتراك تقوم الھیئة بجمع البیانات والتأّكد منھا منھا والخاصة، وبعد أن تس
  .ومعالجتھا

بعد ذلك یتم استالمھا من قبل اللجنة الوطنیة المتخصصة للتصنیف، والتي یتم تشكیلھا من قبل : "وقال
معات، الھیئة ومھمتھا النظر بالطلبات كافة ودراستھا دراسة معمقة وتفصیلیة للتأكد من بیانات الجا

یتم ) سبتمبر(المقبل، وفي بدایة شھر أیلول) یولیو(وزیارتھا إن استدعت الحاجة خالل شھر تموز 
  ".إعالن النتائج للتصنیف األردني كمرحلة تجریبیة

وأضاف أن الھیئة قامت خالل لقائھا مجلس إدارة الشبكة العربیة لضمان الجودة في التعلیم العالي، 
ً إلعداد التصنیف في اجتماعھ األخیر الذي ع قد في البحرین، اعتبر معاییر التصنیف األردني مرجعا

ً وھو إجباري للجامعات األردنیة، . العربي للجامعات ً وعربیا وتابع أن ھذا التصنیف ھو األول محلیا
ً من طلبتھا على األقل   .واختیاري للجامعات العربیة التي خرجت فوجا

ت التعلیم العالي وضمان جودتھا رفعت الحد األقصى وكشف الزعبي عن أن ھیئة اعتماد مؤسسا
) ٢٥(للطاقة االستیعابیة لعدد الطلبة المسجلین في برامج الدراسات العلیا لیصبح  لبرنامج الدكتوراه 

طالبا، فیما تم رفع الحد األقصى للطاقة االستیعابیة لعدد الطلبة المسجلین في برنامج الماجستیر إلى 
طالبا  ٦٠طالبا في التخصصات العلمیة والتطبیقیة، و ٦٠إلنسانیة، وإلى طالب للتخصصات ا ١٠٠

  .في الدبلوم العالي
وأضاف أن الھیئة رفعت معیار نسبة عدد الطلبة الى أعضاء ھیئة التدریس في برنامج الماجستیر إلى 

  .يلبرنامج الدبلوم العال ٢٥للتخصصات العلمیة والتطبیقیة، و ١٥للتخصصات اإلنسانیة، و ٢٠
وقال إنھ تم التعدیل على األسس لتحدید أعداد ونسب المدرسین السریریین غیر المتفرغین الممكن 
احتسابھم لغایة حساب الطاقات االستیعابیة في كلیات الطب وطب األسنان والصیدلة في برامج 

  .البكالوریوس
علیم العالي والتدریب المھني وفیما یتعلق باإلطار الوطني للمؤھالت، أكد أنھ یشمل مراحل التعلیم والت

والتقني لتعزیز التكامل بین األنظمة والقطاعات التعلیمیة المختلفة، وفي تحدید متطلبات الحد األدنى 
للمؤھالت العلمیة على المستوى الوطني، وذلك من خالل تحدید نواتج التعلم لكل مؤھل لجمیع 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٦- ١:الدستور ص/٧:الرأي ص/١٠:صالغد 
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ً مع ما جاء في االستراتیجیة مراحل التعلیم، والتدریب المھني والتقني، وسیكون ھذ ا اإلطار متوافقا
  .الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة

المقبل في دورتھ ) إبریل(وعن امتحان الكفاءة الجامعیة، بین أنھ سیتم عقد االمتحان في شھر نیسان 
 الثامنة في الجامعات الرسمیة والخاصة لجمیع الطلبة المتوقع تخرجھم على الفصل الثاني والصیفي

ً  ٥بواقع  ٢٠١٧/ ٢٠١٦من العام الجامعي    .جلسات یومیا
ّع تخّرجھم من الجامعات  وبحسب البیانات التي وردت من الجامعات األردنیة، بلغ عدد الطلبة المتوق

ً وطالبة، إذ بلغ عدد الطلبة في الجامعات الرسمیة  ٤٨٥١١الرسمیة والخاصة ما مجموعھ  طالبا
%.  ٢٧بنسبة مئویة  ١٢٩٠١الطلبة في الجامعات الخاصة ، وعدد % ٧٣بنسبة مئویة  ٣٥٦١٠

المستوى العام، : (وأشار الزعبي إلى أن امتحان الكفاءة الجامعیة یشتمل على ثالثة مستویات ھي
ً موزعة على  ٧٥، وعدد األسئلة )والمتوسط والدقیق للمستوى  ٢٨للمستوى الدقیق، و ٤٠سؤاال

بق امتحان الكفاءة الجامعیة في جمیع الجامعات الرسمیة للمستوى المتوسط، فیما سیط ٧العام، و
  .والخاصة، وعلى جمیع التخصصات األكادیمیة

معامالت خالل العام الماضي تتعلق باالعتمادین العام  ١٠٠٩وأشار إلى أن مجلس الھیئة أنجز وأقر 
من خالل اللجان والخاص، ورفع الطاقة االستیعابیة العامة والخاصة والمجال المعرفي، ومتابعتھا 

  .والزیارات للجامعات العامة والخاصة وكلیات المجتمع
وقامت الھیئة بمراجعة وتطویر التعلیمات الخاصة بمعاییر االعتماد وضمان الجودة وامتحان الكفاءة 

ً، وكذلك أسس وإجراءات  ٦٠الجامعیة، وتحدیث معاییر االعتماد الخاص ألكثر من  ً جامعیا تخصصا
جال المعرفي، ومراجعة وتطویر معاییر االعتماد الخاص للدراسات العلیا ومعاییر تحدید ومنح الم

وأعدت الھیئة أدلة القیاس وضمان الجودة لمؤسسات التعلیم . الشراكة بین الجامعات والقطاع الخاص
  .العالي ودلیل معاییر ضمان الجودة لبرنامج التمریض والقبالة، ودلیل التصنیف األردني للجامعات
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  معیةالطالب األردنیون یرفعون الصوت ضد رفع الرسوم الجا

  
  
بھذه الكلمات بدأ . »لن تمر سیاسات رفع الرسوم الجامعیة، سنقف ضدھا بكل ما أوتینا من قوة«

ً التوجھ الذي تعتزم جامعات أردنیة تطبیقھ من » الحیاة«الطالب محمد قصراوي حدیثھ لـ  واصفا
، والذي سیحصر »الكارثي«خالل رفع رسوم ساعات اختصاصات على نظام التنافس والموازي بـ 

  .التعلیم العالي بطبقة األغنیاء والمقتدرین
لمتوقع لن یمس إال الفقراء وذوي الدخل المحدود، وبالتالي سیُحرم ویقول قصراوي أن ھذا الرفع ا

ً في ھذا الصدد إلى أن جامعة البلقاء التطبیقیة وھي الجامعة الحكومیة . الفقراء من التعلیم مشیرا
ً برفع رسوم الدارسین على نظام التنافس للدیبلوم  في  ٤٠٠الوحیدة التي تدّرس الدیبلوم قامت أخیرا

ً إلى أن جمیع الدارسین في اختصاصات الدیبلوم ھم ممن لم  ٢٠٠وازي المئة والم في المئة، مشیرا
  .یحصلوا على معدالت تؤھلھم لدخول الجامعات، وال یملكون المال الكافي للدراسة خارج األردن

ودعا قصراوي منظمات المجتمع المدني إلى مساندتھم في حراكھم ضد قرار رفع الساعات الدراسیة 
  .ع، ألن مثل ھذه القرارات وفقھ تمس األمن االجتماعي الوطنيالمتوق

ً ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولیتھا وتقوم بدورھا  ویرى الشاب یزن ھیجاوي المتخرج حدیثا
تجاه دعم الجامعات، حتى ال تلجأ األخیرة إلى رفع رســومھا الذي لھ تبعات خطیرة على طبقیة 

ً إلى احتكار التعلیم بفئة المقتدرین وحرمان الطبقات الفقیرة التعلیم، فمثل ھذه القرارات ستد فع حتما
  .وذوي الدخل المحدود من حق التعلیم العالي

وسینسحب ھذا األمر على المقبولین على نظام » الموازي«ویوضح ھیجاوي أن جامعات بدأت برفع 
ً إلى أن الناظر بعمق إلى أعداد المقبولین في الجامعا. التنافس ت سیجد أن المقبولین على نظام مشیرا

  .الموازي العادي والموازي الدولي ھم الفئة األكبر، بمعنى أن التعلیم أضحى لمن یملك المال
، أن مجموع إیرادات »ذبحتونا«وتؤكد دراسة بحثیھ أجرتھا الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

 ١٫٤الدینار بـ(ملیون دینار ٣٠٠غ نحو الجامعات الرسمیة من رسوم الطلبة وإیرادات االستثمار یبل
ً ومجموع نفقات الجامعات الرسمیة من رسوم الطلبة ) دوالر ً تقریبا ً  ٤٠٧سنویا ملیون دینار سنویا

ً، ما یعني أن الجامعات الرسمیة مجتمعة تحتاج إلى  ً لسد العجز  ١٠٠تقریبا ً سنویا ملیون دینار دعما
  .ي المئة من الرسوم الجمركیة المختصة بالجامعاتف ٤٠في میزانیتھا، وھو ما یشكل أقل من 

وتابعت الدراسة أن ما تشھده الجامعات الرسمیة من سلسلة من القرارات والتوجھات المرتقبة تكرس 
  .العقلیة التجاریة في التعاطي مع العملیة التعلیمیة

البلقاء «في فاخر دعاس أن قرار رفع الرسوم . د» ذبحتونا«وفي ھذا الصدد، یرى منسق حملة 
التطبیقیة ھو مؤشر إلى إعطاء ضوء أخضر حكومي إلدارات الجامعات الرسمیة لالستفراد بالطالب، 
والسماح لھذه الجامعات باتخاذ قرارات مالیة برفع الرسوم، في ظل غیاب فھم الدور الحقیقي 

وابط لعملیات للجامعات الرسمیة التي یفترض أن تكون الدراسة فیھا مجانیة، وفي ظل غیاب أي ض
  .الرفع

وأشار دعاس إلى أننا مقــبلون على سلسلة قرارات رفع مرتقبة مع بدایة الفصل الدراسي المــقبل، 
وذلك من خالل القبول المباشر في الجامعة األردنیة والعلوم والتكنولوجیا ومن خالل الرفع المباشر 

  .للتنافس على القبول الموحد
ً رفع رسم التسجیل للدیبلوم في كافة یشار إلى أن إدارة جامعة الب لقاء التطبیقیة قررت أخیرا

ً للساعة وللموازي  ٣٥االختصاصات على البرنامج التنافسي بواقع  ً للساعة لكافة  ٤٥دینارا دینارا
ً أن رسوم التنافس السابقة كانت  ً للموازي، ما یعني  ١٥دنانیر للتنافس و ٧االختصاصات، علما دینارا

  الحیاةدار 
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في المئة،  ٤٠٠ة البلقاء قامت برفع رسوم التنافس للدیبلوم ولكافة االختصاصات بنسبة أن إدارة جامع
  .في المئة ٢٠٠فیما رفعت رسوم الموازي 

والقى ھذا القرار سلسلة من االحتجاجات تمثلت، بمخاطبة رئیس الوزراء، ومجلس النواب، ألخذ 
  .دوره ومطالبة رئاسة جامعة البلقاء بوقف القرار

كما تضمنت الخطوات، مقاطعة التسجیل في اختصاصات الدیبلوم في الجامعة نتیجة ارتفاع 
  .أسعارھا، باإلضافة إلى االعتصام أمام الجامعة
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  لمقبلــةفــي المرحلــة ا» التعلیــم العالــي«التعلیم التقني على رأس أولویات : الطویسي

  
رعى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي حفل توزیع جوائز مسابقة مشاریع 

الذي نظمتھ لجنة االشراف على مشاریع التخرج في نقابة  ٢٠١٦التخرج الھندسیة لدورة العام 
  .المھندسین امس االول

لیمیة بالطلبة المتقدمین للمسابقة والقائمین علیھا طویسي عن تقدیر واعتزاز المؤسسة التع. وأعرب د
وعلى رأسھم نقابة المھندسین واللجنة، مشیدا بمستوى التعاون والتنسیق العالي بین كافة أطراف 

  .المسابقة
وأشار إلى أن الوزارة ماضیة في تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة في المسارین 

  .، مؤكدا أن التعلیم التقني یقع على رأس أولویات الوزارة في المرحلة المقبلةالتشریعي والمؤسسي
الطویسي أن الربط بین الصناعة التأھیلیة والجامعات مطلب وطني، وأن الوزارة تتطلع إلى .وأكد د

  .مزید من التنسیق بین المؤسسات الصناعیة والمؤسسات األكادیمیة خاصة في مجال البحث العلمي
إن ھذه المناسبة السنویة، لیست مجرد حفل «ال نقیب المھندسین المھندس ماجد الطباع، بدوره ق

تكریم عابر، فعندما یتعلق األمر ببناة المستقبل، وعماد نھضتھ، وعنفوان الوطن وشبابھ، یكون للعمل 
  .»واالحتفاء باالنجاز طعم مختلف

المبذولة في تحسین جودة التعلیم الھندسي وأشار إلى أن ھذه المسابقة تأتي ضمن اطار جھود النقابة 
في األردن بالتعاون مع الجھات المختصة، وتعزیز الجانب العملي لدى الطلبة في كلیات الھندسة، 

  .والسعي نحو تقلیل الفجوة بین مخرجات التعلیم الھندسي وواقع قطاع الصناعة
تبارھم العصب الحیوي للعمل الطباع، إن النقابة استثمرت بالمھندسین الشباب، باع. وأضاف م

ً خاصا من خالل لجان مختصة وقسم مختص یتابع شؤونھم، وتنظیم  الھندسي، وأولتھم اھتماما
  .عشرات االنشطة التي ھدفت لالرتقاء بالمستوى العلمي والثقافي والنقابي لھم

مع من جانبھ قال رئیس غرفة صناعة عمان العین زیاد الحمصي إن شراكة غرفة صناعة عمان 
نقابة المھندسین األردنیین  شراكة راسخة ومثمرة امتدت على مدار السنوات الماضیة لتشمل مختلف 

  . مجاالت التطویر الھندسي والصناعي
وأشار إلى أن غرفة الصناعة ونقابة المھندسین تھدفان من خالل الدورة الحالیة للمسابقة للعمل على 

ب كلیات الھندسة في الجامعات األردنیة لتطویر التنافسیة زیادة التواصل بین الصناعة وأساتذة وطال
واستثمار كافة فرص ومجاالت التحسین لجودة والنوعیة المتمیزة للمنتجات واالبتكار الصناعي، 

  .والمساھمة في زیادة فرص التوظیف لخریجي كلیات الھندسة لدى المصانع
لدكتورة میساء علي الشوملي، إن النقابة من جھتھا قالت رئیس لجنة االشراف على مشاریع التخرج ا

تسعى إلى بناء جسور التعاون مع الجامعات األردنیة حیث محاضن العلم والثقافة واالبداع، مؤكدة أن 
  .المملكة غنیة بالكفاءات العلمیة المتمیزة التي تحتاج إلى رعایة وعنایة

قیق رؤیة اللجنة واھدافھا من واشارت إلى أن اللجنة تھدف من خالل مجموعة المسابقات إلى تح
تفعیل المشاریع  مع سوق العمل والمھنة، واالستفادة من القوى البشریة الطالبیة ، والتشبیك مع 
المؤسسات المختلفة الحكومیة والخاصة، وتغییر نمطیة التفكیر السائدة لدى الطالب وھذا ما یحتاج 

  .الى جھد ووقت
ر المسابقة السنویة النقابیة والمنفذة بالقطاع الصناعي واوضحت ان تحقیق ھذه االھداف یكون عب

والمسابقات المستحدثة ضمن مجاالت متخصصة بالتعاون مع مؤسسات وطنیة مثل أمانة عمان في 
  .جائزة المواصالت ومع وزارة السیاحة في جائزة الحفاظ على التراث

  ٣:صالدستور 
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  استثمار الجامعة في نفسھا: الخریجون
  

  نزار أبو جابر. د.أ
  

ً سّمة الوظیفیة من سمات المقاربات الحدیثة حول دور ً ومستقبال إذ إّن . الجامعات في المجتمع حاضرا
خطة "الجامعة تؤھل الطلبة للحیاة العملیة من خالل سلسلة من النشاطات المنھجیّة تسمى في النھایة 

، كما لو إننا "مالئم لسوق العمل"نسمع احادیث عن مدخالت ومخرجات إلنتاج خریج ". دراسیة
یمكن اختزال الموضوع بھذه السطحیة؟ واألھم، بعد عشرین سنة من  فھل. نتحدث عن مصنع ما

معاینة الجامعات بھذه الطریقة، ھل لنا ان نقیّم نتائج ھذه المقاربة؟ وإّن كان لنا ذلك فعلى أّي أسس؟ 
  .من فضائل األسلوب العلمي دراسة نتائج تجربة وتقییمھا بعیون باردة

لیل، ولكن سأزعم بأّن ھدف أیّة مؤسسة تعلیمیة لیست تأھیل بدایة، لن ابتعد عن الوظیفیة في التح
ً في الحیاة ً ناجحا ً مساعدة الطالب لیكون إنسانا وبالتأكید فإن . الطالب لسوق العمل فحسب، بل وأیضا

العالقات : للحیاة العملیة جانب من جوانب النجاح، باإلضافة إلى جوانب أخرى كالنجاح في
حافظة على السالمة البدنیة والقدرة على التكیف والجنوح نحو قیم العدالة االجتماعیة والعاطفیة والم

للقارئ أن یتساءل عن جدوى توسیع . والعمل واالیثار والحریة والجمال وحّب الوطن واإلنتماء لھ
اعتقد من الواجب التفكیر باألمر على النحو . تعریف دور الجامعات وتمكینھا بالقیام بدور أوسع

  .التالي
ص معظم الطلبة على تسجیل مساقاتھم خالل یومین او ثالثة في األسبوع، ویسرعون في یحر

وھذه الظاھرة تشي بعدم جاذبیة الحیاة الجامعیة لھم، اذ یفضلون . المغادرة عند انتھاء المحاضرات
قاد ومن السذاجة االعت. الذھاب للمقاھي أو البقاء في المنزل والشجار مع أھلھم واخوتھم بدل من ذلك

ّھم یستغلون ھذا الوقت معظمھ للدراسة ومن جانب آخر، فإن ما یتطلبھ تنمیة المواھب ورعایة . بأن
تطویر الطلبة من النواحي النفسیة واالجتماعیة وغیرھا یفترض ان تكون متوفرة في الجامعات 

وجود وال یمكن تفسیر التقصیر في ھذا الجانب اال في عدم ). والمدارس، ولكن تلك قصة أخرى(
غیاب النشاطات الثقافیة والعلمیة . النیة وعدم ادراك أھمیة النشاطات الالمنھجیة في تجربة الطالب

واالجتماعیة والتطوعیة یحّول الحیاة الجامعیة إلى تجربة خاویة، بدلیل ما نشھده من عزوف عن 
عة والتوافق مع التواجد أو التوجھ نحو التجمع في كتل عصائبیة وفقدان اإلنتماء مع جسد الجام

  ).المدرسة، العشیرة وغیرھا(األقران خارج مجتمھم األول 
إّن الواقع االقتصادي اآلن وعلى المدى المنظور یشیر إلى إّن نسبة عالیة من الخریجین لن یجدوا 

ً یّدر علیھم الدخل الذي یطمحون إلیھ ً أو عمال ّھم غیر مؤھلون بالضرورة، ولكن . وظائفا ال ألن
لذا، فإن اإلصرار على تعریف النجاح من . ستطیعون ھم أو عوائلھم أن یتحكموا بھالظروف ال ی

منظور الوجاھة أو مستوى دخل الشخص ھو وصفة لإلحباط والعزوف عن المشاركة االقتصادیة 
وال یخفى ان نتائج ذلك . ضمن الفرص المتاحة وإحتقار الذات والغضب لشریحة واسعة من الشباب

ّيماثلة امامنا اآل وإذا كان المجتمع ھو یضع معاییر النجاح، فإن للجامعة دور في تطویر . ن بشكل جل
ً على نسبة . المجتمع ال ان یكون تابع لھ لیس من العدالة أو الحكمة تعریف النجاح بطریقة تحكم سلفا

تي وفي ھذا السیاق یجدر اإلشارة إلى إّن الخطط الدراسیة للتخصصات ال. كبیرة من الشباب بالفشل
تعاني من البطالة یجب ان تتضمن ما یمكن ان یعوضھم عن ذلك من خالل مساقات تساعد على بدء 

  .مشاریع ذاتیة أو فھم الثغرات التي تمنع جزء منھم من الحصول على الوظائف

 مقاالت

  نیوزطلبة 
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وتكمن ھنا الفرصة في . إن اغفال صقل المھارات الحیاتیة للطلبة یعد فرصة مھدورة للجامعة نفسھا
ال یخفى بأن الخریجین القدامى في الجامعات الغربیة . والذكریات الجمیلة والوالء للجامعةغرس الّود 

ّھم مصدر للتبرعات والنشاطات التطوعیة والدعم التشریعي  ھم مورد ھام من مواردھا، حیث إن
وال یتأتى ھذا الوالء من فراغ، بل ھو نتیجة . وتوفیر فرص التدریب والتوظیف للخریجین الجدد

. قیة لطبیعة تجربة االنسان خالل فترة دراستھ، باإلضافة إلى جھود المتابعة ما بعد التخرجمنط
فمكاتب متابعة الخریجین ونوادي الخریجین لدیھم مھمة تكمیلیة ولیست أساسیة، حیث یساعدون على 

اجحین كما علیھم االھتمام بجمیع الخریجین، ولیس فقط الن. حصاد ما تم زرعھ اثناء دراسة الطلبة
فال ضیّر من التشدید على دور كل لبنة من ) أي من تبوؤوا المراكز والمراتب الوظیفیة القیادیة،(

  .لبنات المجتمع في بنائھ وتقودیة دعائمھ
ً والخریج لیس قطعة غیار لماكنة اقتصادیة عمالقة أو  ما یجب تذكره ھو ان الطالب لیس زبونا

حتیاجاتھ وتمكینھ ھو المدخل الحقیقي لبناء عالقة سویة، احترام إنسانیة الفرد وا". مورد بشري"
.مستدامة ومثمرة
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 اعالنات

 ٢٦:الغد ص/٤٠:صالرأي 
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اح الیوم عن مبادرة مھمة وائل عربیات یعلن صب.وزیر االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة د
الوزارة تتكتم على ماھیة المبادرة التي ستعلن من مسجد الشھید الملك .. »المساجد«تتعلق بـ 

  .المؤسس
  

 ٦٠دینارا خالل )  ٣٧٦٦٥( ردنیة بدفع الخطوط الجویة الملكیة اال/ الحكومة طالبت شركة عالیة 
  .یوما سندا لقرار محكمة الجمارك تالفیا لتحصیل ھذا المبلغ بالطرق القانونیة

  
دینارا من انھا )  ٤٦٤٠( سلطة المیاه حذرت االتحاد العام للجمعیات الخیریة في حال عدم دفع 
  .ستتخذ اجراءات الحجز على االموال وفق قانون تحصیل االموال االمیریة

  

 زوایا الصحف 

 الرأيین ع
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لمشتركة للقوات المسلحة الفریق الركن محمود فریحات ظھر الیوم یرعى رئیس ھیئة األركان ا
احتفاال ینظمھ بنك اإلسكان لتكریم أمھات شھداء الواجب الوطني من كافة المؤسسات العسكریة 

  .یقام الحفل في صرح الشھید. واألمنیة وذلك لمناسبة ذكرى معركة الكرامة وعید األم
  

یعقد وزیر األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة الدكتور وائل عربیات صباح الیوم مؤتمرا 
صحفیا في قاعة المؤتمرات في مسجد الملك المؤسس عبد هللا االول، للحدیث حول عدد من القضایا 

  .التي تخص عمل وزارتھ
  

ألمنیة أمس الزمیل في موقع الوكیل اإلخباري مجدي الباطیة، لسجن ماركا بعد أن حولت األجھزة ا
 ١٠كانت أوقفتھ قبل یومین بمركز أمني في جرش، على خلفیة حكم بقضیة مطبوعات ونشر عمرھا 

ً، على خلفیة قضیة كان رفعھا  ٩٠وكان صدر بحق الباطیة قرار حكم یقضي بسجنھ . سنوات یوما
طة وادي األردن األسبق ماھر حجازین، عندما كان یعمل الباطیة في صحیفة بحقھ مدیر عام سل

  .الشاھد األسبوعیة
  

تكثفت خالل األیام القلیلة الماضیة وما تزال جھود امانة عمان وبعض المؤسسات الرسمیة في 
العاصمة عمان، استعدادا النعقاد القمة العربیة  سویمة مع - تحضیر وإعادة تأھیل طریق البحر المیت

أعداد كبیرة من عمال الوطن یعملون على مدار الساعة بتنظیف . المرتقبة في منطقة البحر المیت
الشارع العام وإعادة دھان األطاریف، اضافة الى اعادة تزفیت مناطق عدة في الطریق الرئیسي 

 .الستقبال ضیوف االردن

  زواریب الغد


