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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  تخوفات من مضامین نظام اإلجازات بدون راتب

" اإلدارة والریادة: االبتكار التكنولوجي" :افتتاح المؤتمر الدولي
  في جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا بالتعاون مع الجامعة األردنیة

٥  

   شؤون جامعیة
 ٧  یتطلب ایجاد آلیة لدعم الجامعات»الموازي«إلغاء :الجراح 

 ١٠  البدء بإنشاء مستشفى الطب البیطري داخل حرم الجامعة
   مقاالت

 ١٢  علي العبوس. د/یبقى األمل موجود
 ١٣  اعالنات
 ١٤  وفیات

  ١٦- ١٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تخوفات من مضامین نظام اإلجازات بدون راتب
  
  

أبدى رؤساء جامعات تخوفات من مضامین نظام اإلجازات بدون راتب ألعضاء ھیئة التدریس في 
 -الجامعات الرسمیة، لجھة تحدید مدة اإلجازة بحد أقصى ثماني سنوات، ما قد یفرغ تخصصات 

من المدرسین، إلى جانب أن النظام الجدید أعطى األولویة في منح اإلجازات  -تحدیدا الطبیة 
  .ین قبل نفاذ أحكام النظام، ما قد یحرم كثیرینللمجاز

  
عند منح اإلجازة، إال أن رؤساء الجامعات نبھوا إلى » الجوازیة«وبالرغم من أن النظام أشار إلى 

  .الضغوطات التي ستمارس للحصول على اإلجازة، خصوصا وأنھ مطلب قانوني
  

ودخل النظام حیز النفاذ، اعتبارا من العاشر من الشھر الحالي، بعد نشره في الجریدة الرسمیة، إذ 
المحافظة على مستوى التعلیم العالي ونوعیتھ : حدد مجلس التعلیم العالي األسباب الموجبة للنظام بـ

إلى جانب توحید وتلبیة معاییره وترسیخ مفھوم التنافسیة اإلیجابیة بین أعضاء ھیئة التدریس، 
األحكام المتعلقة باإلجازات بدون راتب بین الجامعات الرسمیة، بما یتواءم ومصلحة أعضاء ھیئة 

  .التدریس والجامعات التي یعملون فیھا
  

وحذروا من أن ھنالك أعضاء ھیئة تدریس یحصلون على إجازات بدون راتب، یلحقونھا بسنوات 
عاما، وأن ) ١١(ریة، لتكون مدة وجودھم خارج الجامعة نحو التفرع العلمي، باإلضافة إلى اإلضطرا

  .منھم من ال یعود إلى جامعة ویستقر في مؤسسات تعلیمیة خارجیة
  

ولفتوا إلى أن النسبة التي حددھا النظام لعدد أعضاء ھیئة التدریس المسموح لھم الحصول على إجازة 
ستؤثر على نسبة أعضاء ھیئة التدریس ، %)٢٠(، التي كانت سابقا في جامعات %)٣٠(بدون راتب 

إلى الطلبة في بعض التخصصات وتحدیدا من رتبة األستاذیة، ما یؤثر على العملیة التدریسیة وكذلك 
  .االعتمادیة

  
ولم یخفوا أنھ تم استمزاج رأیھم في التعدیالت الجدیدة، إال أنھم أوضحوا تحفظھم على بعض 

  .المضامین، ولم یؤخذ بھ
  

لجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة إن رأي الجامعة في النظام كان عدم الرغبة وقال رئیس ا
في إجراء تعدیل، الفتا إلى أن المدة الزمنیة التي منحھا النظام ثماني سنوات كحد أقصى كبیرة، 

  .متسائال عن ضمانات عودة عضو ھیئة التدریس
  

س أیضا بإجازة اضطراریة لمدة عام وأوضح أن المدة قد تزداد إذا ربطھا عضو ھیئة التدری
  .وبسنوات التفرغ العلمي بموجب االنظمة والتعلیمات

 أخبار الجامعة

  زاد األردن/٦:صالراي 
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وبحسب النظام، یجوز منح عضو الھیئة التدریسیة المثبّت في الخدمة الدائمة في الجامعة، الذي 
أمضى فیھا خدمة فعلیة متصلة ال تقل عن خمس سنوات، إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي، أو 

  .أو أكثر، وألكثر من مرة على أن ال تتجاوز اإلجازة ثماني سنوات متصلة في المرة الواحدةسنة، 
  

المحددة بموجب النظام للحد األعلى المسموح بھا على %) ٣٠(ونبھ المحافظة إلى أن نسبة الـ
مستوى القسم األكادیمي، من شأنھا التأثیر على عدد أعضاء ھیئة تدریس في بعض التخصصات، 

  .من الرتب األكادیمیة المتقدمة خصوصا
  

وحدد النظام نسبة أعضاء ھیئة التدریس المجازین بدون راتب في آن واحد بأن ال تتجاوز 
من عدد الھیئة التدریسیة المعینین في القسم األكادیمي، الذي یتبع لھ عضو الھیئة %) ٣٠(

حاالت «في %) ٣٠(نسبة الـالتدریسیة، كما أن النظام أتاح لمجلس العمداء في الجامعة تجاوز 
  .»خاصة ومبررة

  
ویتفق رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا الدكتور عمر الجراح، مع ما ذھب إلیھ الدكتور المحافظة من 
حیث أن النظام قد یؤدي إلى تفریغ تخصصات وتحدیدا الطبیة والھندسیة من أعضاء ھیئة التدریس، 

  .ویتسبب بضغوط على الجامعة
  

نھم تحفظوا على التعدیالت التي على أدخلت على النظام عند استمزاج رأیھم، مشیرا إلى وأشار إلى أ
بدون الراتب والتفرغ «عاما، إذا شملت  ١٢أن مدة اإلجازات لعضو ھیئة التدریس قد تصل إلى 

  .»العلمي واالضطراریة
  

م الراغبین بذلك، في وبین الجراح أن إعطاء األولویة للمجازین قبل نفاذ النظام، قد یحرم زمالءھ
  .سنوات) ٨(حال استغلوا المدة كاملة التي یسمح بھا النظام والمحددة بـ

  
تكون األولویة في منح اإلجازات ألعضاء ھیئة التدریس المجازین قبل نفاذ «ونص النظام على أن 

  .»أحكامھأحكام النظام الجدید، على أن تحسم منھا مدة اإلجازة بدون راتب التي أمضوھا قبل نفاذ 
  

ولفت الدكتور الجراح إلى أن النظام تضمن مخالفة قانونیة، عندما أعطى صالحیة إصدار التعلیمات 
التنفیذیة للنظام لمجلس التعلیم العالي، إذ نص قانون الجامعات على أن إصدار التعلیمات من صالحیة 

  .مجالس العمداء
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في جامعة األمیرة سمیة " اإلدارة والریادة: االبتكار التكنولوجي: "افتتاح المؤتمر الدولي
  للتكنولوجیا بالتعاون مع الجامعة األردنیة

  
تحت رعایة صاحبة السمو الملكي االمیرة سمیة بنت الحسن المعظمة نظمت كلیة الملك طالل 
لتكنولوحیا االعمال في جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا بالتعاون مع كلیة االعمال في الجامعة 

من صندوق دعم والذي یعقد بدعم " اإلدارة والریادة: االبتكار التكنولوجي: المؤتمر الدولي" االردنیة 
ویشارك في المؤتمر باحثون من دول مختلفة من العالم . البحث العلمي والكلیة االسترالیة العالمیة

بلجیكا، لوكسمبورغ، اوكرانیا، استرالیا، كندا، الوالیات المتحدة االمریكیة، والمملكة العربیة : مثل
  .السعودیة واالردن

  
ة عن سموھا األستاذ الدكتور مشھور الرفاعي رئیس جامعة وأعربت سموھا، خالل كلمة ألقاھا بالنیاب

، عن "االدارة والریادة: االبتكار التكنولوجي"األمیرة سمیة للتكنولوجیا اثناء افتتاح المؤتمر الدولي 
فخرھا واعتزازھا بعقد أول مؤتمر دولي حول االبتكار التكنولوجي، وإدارة وریادة األعمال، لیشكل 

لتبادل المعرفة والنتائج من الناحیة النظریة، ومنھجیة وتطبیقات االبتكار " ليمنتدى أكادیمي دو"
بھدف تقدیم التوجیھ في نقل األفكار من المفاھیم التقنیة إلى . التكنولوجي واإلدارة وریادة األعمال

  .المنتجات القابلة للتسویق، في بیئة اإلبتكار وریادة األعمال
  

بین جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا و الجامعة االردنیة في تنظیم  وثمنت سموھا الجھود التشاركیة
فعالیات علمیة دولیة متمیزة والجھود التي بذلتھا كلیة الملك طالل لتكنولوجیا االعمال في جامعة 
االمیرة سمیة للتكنولوجیا وكلیة االعمال في الجامعة االردنیة، في التركیز على ریادة االعمال 

ً الیجاد فرص عمل للشباب تمكنھم اقتصادیا وتكنولوجیا على مستوى واالدارة وال تكنولوجیا سعیا
داعیة سموھا الى مزید من التشاركیة والتعاون لتحسین مخرجات التعلیم العالي في االردن بما . العالم

ي و یحقق ما جاء في الورقة النقاشیة السابعة و التي تعتبر خارطة طریق تنویریة في التعلیم العال
  .تمكین الشباب االردني

  
ونوھت سموھا إلى دعم جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجا للریادة االعمال واالبتكار من خالل مركز 

ً لبناء معارف  ٢٠٠٤الملكة رانیا لریادة األعمال منذ تأسیسھ في الجامعة عام  ً رسمیا لیكون مصدرا
تھم الفردیة، طلبة الجامعات والباحثین والمخترعین وأصحاب المبادرة الشخصیة وتعزیز وبناء قدرا

ً للھدف اإلستراتیجي للمركز والمتمثل في دعم النمو االقتصادي من خالل توفیر الخدمات  استنادا
وھو ما یحول المناھج التدریسیة في كلیات . والبرامج الھادفة إلى تنمیة الریادة وتسویق التكنولوجیا

  .الجامعة إلى مشاریع تدخل سوق العمل بأفكار وكفاءات ممیزة
  

على وسام االستقالل  ٢٠١٤عرضت سموھا أھم انجازات الجامعة، ومنھا؛ حصول الجامعة عام واست
قتھ ومساھمتھا المتمیّزة في بناء قطاعات  ّ ً للمستوى المتقّدم الذي حق من الدرجة األولى تقدیرا

من تخصصات الجامعة % ٧٣تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واألعمال في األردن، وحصول 
تبة األولى في المستوى الدقیق وعلى المرتبة األولى في المستوى العام في امتحان الكفاءة على المر

الجامعیة في دورتھ األخیرة، إضافة إلى حصول فریق من طلبِة الجامعة ھذا العام على المرتبة 
ً من بیِن  ي فریٍق ف) ٢٢٠٠(األولى على مستوى الجامعاِت العربیة وعلى المرتبة الثامنة عالمیا

ُ عام ) IEEE Extreme(مسابقِة  بالمرتبة الثالثة على مستوى العالم في  ٢٠١١، كما فازت الجامعة

  ٥:الدیار ص/بترا/٨:الدستور ص/نیوزطلبة 
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مما جعل األردن أول دولة تحقق ھذا اإلنجاز على  Imagine Cup 2011مسابقة مایكروسوفت
الفائزین في مسابقة البرمجة  ١٠مراكز من أصل  ٨مستوى الشرق األوسْط، كما حققت الجامعة 

وضمن مبادرة سمو ولي العھد األمیْر الحسین بن عبدهللا . بموسمھا الرابع ACM" طنیة للبرمجةالو
ً من األردن للتدریب في وكالة الفضاء  ١٢الثاني المعظْم لدعِم الطلبة والباحثیَن تم اختیاُر  طالبا

ى حصول الجامعة إضافة إل. منھم أربعة طلبة من جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا) ناسا(األمریكیة 
لتخصصات الھندسة اإللكترونیة وھندسة الحاسوب وھندسة االتصاالت وعلم ) ABET(على اعتماد 

الحاسوب، واشتراك كلیة الملك طالل لتكنولوجیا األعمال في عضویة االعتماِد 
مشروع تتولى ) ٣٢(، كما حصلت الجامعة على دعم من االتحاد األوروبي لــ) AACSB(األمریكي

ّ إدارةَ الجا َ مشاریَع منھا) ٥(معة   .خمسة
  

وأكد عمید كلیة الملك طالل لتكنولوجیا األعمال في جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا األستاذ الدكتور 
. شفیق حداد، على الدور االساسي للتكنولوجیا في نمو إدارة االعمال والتجارة في جمیع أنحاء العالم

الملكي األمیرة سمیة بنت الحسن المعظمة رئیس مجلس أمناء  وھو ما یلبي توجیھات صاحبة السمو
الجامعة بھدف توفیر برامج خاصة مصممة بطرق حدیثة وغیر تقلیدیة تركز على متطلبات 
التكنولوجیا الحدیثة وتتماشى مع متطلبات المعاییر األكادیمیة والصناعیة واالقتصادیة المحلیة 

وأشار الدكتور حداد . ات التصنیف العالمي والسمعة المرموقةوالدولیة لتنافس الجامعات العالمیة ذ
إلى أن اعمال ھذا المؤتمر تأتي نتیجة لجھود مشتركة من جامعتي االمیرة سمیة للتكنولوجیا 
والجامعة االردنیة لخدمة االقتصاد الوطني وقطاعي االعمال وتكنولوجیا المعلومات في المملكة 

ً دور. االردنیة الھاشمیة الدكتورة جیرالین فرانكلین رئیس المجلس األستشاري للمشاریع  مثمنا
الصغیرة في الوالیات المتحدة األمریكیة وجمیع المشاركین، وأعضاء اللجنة التحضیریة على 

  .جھودھم في إنجاح أعمال ھذا المؤتمر
  

جامعتي ویتحدث المشاركون في المؤتمر الذي یُعقد على مدار یومین، والمنعقد على التوالي في 
االمیرة سمیة للتكنولوجا و األردنیة في عدة محاور تھتم، بعالم االعمال والتكنولوجیا مثل محور 
تكنولوجیا معلومات االعمال، االبداع التكنولوجي و ادارة االعمال وریادتھا، إضافة إلى االوراق 

بنیة االعمال العلمیة التي سیتم عرضھا ومناقشتھا والتي تقدم قیمة علمیة تصب في تطویر 
  .والتكنولوجیا خصوصا في ظل عصر ثورة االتصاالت والمعلومات واالقتصاد المبني على المعرفة

  
جامعة األمیرة سمیة / ویأتي انعقاد المؤتمر، الذي یترأس لجانھ التنظیمة الدكتور عمر الحجران 

الجامعة في دعم البحث  الجامعة األردنیة، تعزیزا الھداف/ للتكنولوجیا والدكتور أشرف بني محمد 
العلمي واستقطاب أحدث التكنولوجیا العالمیة، وأن تصبح نموذجا ضمن إطار الحداثة واالنتاجیة في 

سیما وأن . األردن، وتكوین مصنعا حقیقیا للمعرفة، ومركزا للتمیز ونقطة تجمع البحوث والباحثین
ن قبلت في عضویة االعتماد الدولي كلیة الملك طالل لتكنولوجیا االعمال ھي اول كلیة في االرد

AACSB والذي سیعزز من مكانة الكلیة العالمیة.  
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  یتطلب ایجاد آلیة لدعم الجامعات»وازيالم«إلغاء :الجراح 
  

قال رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة الدكتور عمر الجراح أن الجامعة لعبت دورا في 
في نھضة المجتمع األردني والعربي بحفاظھا على إنجازاتھا النھضة العلمیة األردنیة وشاركت في 

  .العلمیة المتراكمة والبناء علیھا
وأضاف الجراح خالل مؤتمر صحفي عقده أمس أن الجامعة تتمتع بسمعة علمیة متمیزة متراكمة 

حیح أھلتھا ألن تخرج كوادر ال تعاني أي نوع من أنواع البطالة نتیجة تأھیلھا التأھیل العلمي الص
  .الذي یتالءم ومتطلبات سوق العمل األردني والعربي والعالمي

واكد حرص الجامعة على التركیز على المستوى المتقدم في برامجھا ومناھجھا األكادیمیة لتخریج 
القوى البشریة المؤھلة بالعلم لخدمة األردن العزیز في جمیع االختصاصات والحقول، إلیمانھا بأن 

الذي یستطیع أن یطور ویبدع وینافس ویقود مسیرة التنمیة وھذا یتطلب مّنا الخریج المتمیز ھو 
أساتذة وإداریین ممیزین و توفیر المناخ المریح للطالب وان نھیأ لھ التجھیزات والمختبرات الالزمة، 
وان نواصل العمل لنتمكن من تحمل األمانة وتأدیة الرسالة من حیث استقطاب الكفاءات العلمیة 

  .أوائل الطلبة مع إیجاد الحوافز والجوائز العلمیة للمبدعین وابتعاث
وبین أن أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة ھم من خریجون الوالیات المتحدة األمریكیة بنسبة 

  %).١٨(ومن األردن %) ٦(واسترالیا %) ٥٠(وكندا %) ٦(ومن أوروبا بنسبة %) ٢١(
) ١٠٠(غت موازنة الجامعة للعام الدراسي الحالي حوالي وفیما یتعلق بموازنة الجامعة قال الجراح بل

ملیون دینار بنسبة عجز صفر، كما استطاعت الجامعة خالل الشھور الماضیة من تخفیض العجز 
  .ملیون دینار إلى صفر خالل ھذا العام) ١١(المقدر الذي وصل خالل العام الماضي إلى 

وأضاف الجراح أنھ في ضوء تقلص الدعم الحكومي التدریجي للجامعات الرسمیة بات مطلوب من 
ھذه الجامعات وضع خططھا الخاصة بھا  والتي تھدف الى زیادة إیراداتھا وضبط نفقاتھا للوصول 

ج إلى معادلة تمكنھا من االستمرار في أداء رسالتھا على أن ال تؤثر ھذه الخطط على نوعیة  برنام
الجامعات التنمویة والنھوض بكافة مرافقھا وأنھ لتحقیق ذلك وضعت الجامعة خطط إستراتیجیة 
متوسطة المدى تھدف إلى الحفاظ على تمیزھا وتحقق مزیدا من التطور والنھوض بالجامعة بما 

  .یتالءم واألھداف التي أنشأت من أجلھا
الماضي وضع خطة إستراتیجیة على مستوى وقال الجراح إن من أبرز ما أنجزتھ الجامعة في العام 

الجامعة لألعوام األربعة القادمة  مستھدفة مجاالت أداء رئیسیة تركز على تعزیز جودة التعلیم 
والخدمات والبحث العلمي واإلبداع والبیئة الجامعیة وخدمة وقیادة المجتمع وضبط الجودة وأن من 

للحصول على االعتماد األكادیمي الدولي للكلیات أھم التطورات الجدیرة بالذكر ھو سعي الجامعة 
والبرامج وفق أفضل المعاییر والممارسات العالمیة للجودة والتمیز ونجحت في الحصول على الكثیر 

  .منھا حتى اآلن وفي طریقھا نحو المزید
عة وفق واشار إلى أن الخطة اإلستراتیجیة ضمنت الرسائل الملكیة الواردة في الورقة النقاشیة الساب

الربط مع الصناعة ،االبتكار ، ٢٠٢٠برنامج تحول یتمحور حول الرؤیة بأربع عیون إستراتیجیة 
  .التخصصات البینیة،االنفتاح في التعاون الدولي او التدویل ،

وحول سیاسة القبول في الجامعة قال الجراح إن الجامعة طالبت أكثر من مرة بالتوقف عن سیاسة 
  .ه السیاسة لم تعد األمثل لتحقیق العدالة بین الطلبةالقبول الموحد ألن ھذ

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١١:صالدستور 
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واوضح  أن كثیر من أوائل الثانویة العامة لم ینتھوا بدراستھم الجامعیة أوائل في الكلیات التي ذھبوا 
  .إلیھا مما یستوجب إعادة النظر في آلیات امتحان الثانویة العامة وسیاسة القبول الموحد

لبرنامج الموازي الذي یؤمن الموارد المالیة في الجامعات لتتمكن من وكشف أن ھناك أخذ ورد على ا
القیام بواجباتھا وأنھ في حال تم إلغاء ھذا البرنامج یجب إیجاد آلیة لدعم الجامعات مالیا وأن ھناك 
آراء متضاربة ومتنوعة في ھذا الموضوع منھا رفع رسوم الجامعات على مدى عشر سنوات بحیث 

إلى نقطة التوازن بین إیرادات الجامعات ونفقاتھا وأن الرأي لم یستقر على أي منھا تصل في النھایة 
  .في حال تم إلغاء البرنامج الموازي

من طلبة الموازي كانوا قد حققوا قبوالت على البرنامج العادي في %) ٤٧(وبین الجراح أن ما نسبتھ 
نسبة ال بأس بھا من ھؤالء الطلبة  جامعات ال یرغبون بالدراسة فیھا العتبارات خاصة بھم وأن

  .حققوا اشتراطات التحول إلى البرنامج العادي
وقال الدكتور الجراح ان الجامعة ابدت حرصھا المستمر على استقطاب الطلبة من مختلف الجنسیات 
للدراسة في مختلف برامجھا االكادیمیة لحرص الجامعة على التزامھا بالتنوع الثقافي والذي من شأنھ 

  .ن یثري العملیة التعلیمیة ویمكن الطالب من التعرف على الثقافات األخرىأ
ً وطالبة منھم ) ٤٦٧١(مبینا أن عدد الطلبة العرب واألجانب فیھا  بلغ   في مرحلة ) ٤٣٩٩(طالبا

في مرحلة الدراسات العلیا وتحتضن كلیتي الطب وطب األسنان على أعلى ) ٢٧٢(البكالوریوس و
وأقل نسبة ) ٣٣(%حیث بلغت أعلى نسبة ملتحقین في كلیة الطب البشري . لوافدیننسبة من الطلبة ا

  %).١(كلیتي الزراعة والطب البیطري بنسبة 
ً وطالبة بلغت نسبة اإلناث ) ٢٤٤٩٩(وأن إجمالي عدد طلبة الجامعة للعام الدراسي الحالي   طالبا

حین طلبة مرحلة الماجستیر في ) ٢٢٥٠٦(وأن عدد طلبة مرحلة البكالوریوس ، %) ٥٦(منھم 
  .من جنسیات عربیة وأجنبیة %) ٢٠(طالب وطالبة من بینھم ما نسبتھ ) ١٩٩٣(

مبینا أن الجامعة تقدم خدمات إسكان الطالبات داخل حرمھا بتوفیر سكنات طالبیة بأسعار رمزیة 
تم تجھیز وتأجیر داخل حرمھا للتسھیل على الطالبات المغتربات في توفیر بیئة دراسیة متالئمة حیث 

  .شقة لھذه الغایة) ١٢(غرفة و ) ٦٦٧(ستودیو، ) ٤٢(
ً وطالبة وبمبلغ إجمالي ) ٢٥١٢(وقال الجراح بلغ مجموع الطلبة المستفیدین من صندوق الطلبة  طالبا

  .دینار) ٣٢٠٣٨٦(
وأضاف الجراح أنھ ولتطویر الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي تم البدء بإنشاء مستشفى الطب 

داخل حرم الجامعة بھدف تفعیل الخدمات البیطریة والصحیة  ٢م) ٧٠٠٠(لبیطري بمساحة تقدیریة ا
  .وخدمة البحوث العلمیة والمحافظة على الصحة الحیوانیة ودعم الخدمات البیطریة

وبین الجراح أنھ من كل ما تقدم تسعى الجامعة إلى تأھیل دورھا في تنمیة وقیادة التغییر اإلیجابي في 
ً واقتصادیا واجتماعیا ضمن عالقة تشاركیھ فاعلةال ً وفكریا وكان من أبرز إنجازات ، مجتمع معرفیا

الجامعة في ھذا المجال من خالل خطتھا اإلستراتیجیة تفعیل دورھا في المسؤولیة المجتمعیة في 
  .أثیر البیئيالت،التأثیر المعرفي ،المشاركة المجتمعیة ،التأثیر التعلیمي :أربعة محاور رئیسیة ھي 

وأضاف الجراح أن الجامعة قامت بالعدید من النشاطات التشاركیة مع المجتمع المحلي الحاضن لھا 
  . بھدف فتح قنوات اتصال وبناء عالقات إستراتیجیة ودائمة مع الشركاء ذوي العالقة
خریجا  )٦٤٠٧٤(وقال الجراح بلغ عدد خریجي الجامعة من كافة التخصصات منُذ تاریخ تأسیسھا  

  .وخریجة منتشرین في كافة أنحاء المعمورة وغالبیتھم حقق نجاحات ممیزة
) ٠٫٧٤(وحول البحث العلمي قال الجراح ارتفع معدل النشر في الجامعة عن العام الماضي بنسبة 

وأن المؤشرات تشیر لغایة تاریخھ ) ٢٠١٥(عن عام ) ٠٫٥(ورقة لكل عضو ھیئة تدریس مقارنة بــ 
  .رتفاع ملحوظ بكم ونوعیة أوراق النشر ألساتذة الجامعةأنھ سیطرأ ا

كما ارتفع مقدار الدعم الخارجي في البحث العلمي لنفس الفترة من العام الماضي إلى أكثر من 
ألف یورو للعام ) ٩٠٠(ملیون یورو  مقارنة بــ) ٢(حیث بلغ مقدار الدعم  العام الحالي ، الضعف 
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ویعتبر ذلك ، ملیون دوالر ) ١٥(من میزانیة الجامعة ما یزید عن الماضي وبلغ حجم البحث العلمي 
  .أعلى نسبة دعم للبحث العلمي من میزانیة الجامعة مقارنة بالجامعات األخرى في األردن

دینار لكل بحث حیث بلغ الحد األقصى )٦٥٠٠(وتقوم الجامعة بدعم أبحاث طلبة الماجستیر بمعدل 
  .دینار أردني لكل بحث) ١٥٠٠(ة األردنیة لدعم طالب الدكتوراة في الجامع

وحول التصنیفات قال الجراح حصلت الجامعة على تصنیفات متقدمة حسب المعاییر العالمیة حیث تم 
على مستوى ) ١٥١(و) THE(بین جامعات الدول ذات االقتصاد الناشئ  ) ١١٩(تصنیفھا في موقع  

عربیا بالمرتبة الثامنة ومحلیا بالمرتبة األولى عاما و) ٥٠(الجامعات الحدیثة التي یقل عمرھا عن 
وحسب التصنیف . جامعات على مستوى الوطن العربي) ١٠(والوحیدة  أردنیا من ضمن أول ،

جامعة  بالھندسة على مستوى العالم )  ٤٠٠(صنفت الجامعة ضمن أفضل ) QS(العالمي للجامعات 
وعلى مستوى العالم  ترتیب الجامعة في ، جامعة على مستوى العالم ) ٥٠٠(وبالطب من أفضل ، 

  ) .٧٠٠- ٦٥١(العام الماضي من 
وتعتبر جامعة العلوم والتكنولوجیا الجامعة الوحیدة في األردن دون الطاقة االستیعابیة حسب معاییر 

بینما بلغ عدد ) ٢٥٥٩٩(حیث أن الطاقة االستیعابیة للجامعة ، ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي
على مستوى الدراسات ) ١٠٤٢(على مستوى البكالوریوس و ) ٢٢٣١١(لفعلي في الجامعة الطلبة ا

  .العلیا 
وأضاف الجراح أن الجامعة تضم العدید من المراكز البحثیة والعلمیة المتطورة التي  تھدف إلى 

  .تطویر األبحاث العلمیة ووضع الحلول لكافة المشكالت
ات الدولیة واالتفاقات الموقعة مع العدید من الجامعات أنشأت وقال الجراح انھ ونظرا ألھمیة العالق

الجامعة مكتب للعالقات الدولیة ویعمل ھذا المكتب على تحقیق احد أھم استراتیجیاتھا وھي تحقیق 
العالمیة ونشر سمعة الجامعة عالمیا باإلضافة إلى تدویل كفاءات الجامعة من أعضاء ھیئة تدریس 

  .وطالب وطواقم إداریة
ویعمل المكتب بشكل متواصل على بناء عالقات أكادیمیة مع الجامعات العالمیة المختلفة عبر 
االتفاقیات ومذكرات التفاھم الدولیة التي تتیح للجامعة بناء قدراتھا البحثیة واألكادیمیة حیث تجاوز 

دولة ) ٥٢(یة تمثل اتفاق) ٢٦٠(عدد االتفاقیات والشراكات التي وقعتھا الجامعة منذ تأسیسھا أكثر من 
  .موزعة على جمیع القارات

ومن المشاریع المستقبلیة التي یعمل المكتب علیھا حالیا ھي استحداث برامج دراسة صیفیة للطالب 
األجانب تتیح للطالب دراسة مساقات مكثفة في تخصصاتھم في الفترة الصیفیة باإلضافة إلى تعلم 

  .اللغة العربیة
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  البدء بإنشاء مستشفى الطب البیطري داخل حرم الجامعة

  ‘‘التكنولوجیا‘‘دینار راتب شھري لكل طالب دكتوراة في  ٥٠٠: الجراح
  

دینار  ٥٠٠مبلغ ) الدكتوراه(تعتزم جامعة العلوم والتكنولوجیا منح طالب الدارسات العلیا في برنامج 
كراتب شھري، إضافة إلى تحمل رسوم الساعات الدراسیة عنھ شریطة التفرغ التام للدراسة، وفق 

  .رئیس الجامعة الدكتور عمر الجراح
برامج  ٣ة تعتزم طرح كأول مرة في تاریخ الجامعة وقال الجراح في مؤتمر صحفي أمس إن الجامع

وسیمنح أي طالب أردني یتم قبولھ ) الھندسة المدنیة، الصیدلة و علم المواد(لبرنامج الدكتوراة وھي 
  .الدعم الكامل الستكمال الدراسة

تعلیم وأشار إلى أن عدد الطلبة المسموح بقبولھم في برنامج الدراسات العلیا وحسب تعلیمات مجلس ال
طالبا، مؤكدا استعداد الجامعة قبول الطلبة المتمیزین وتدریسھم سواء كانوا خریجي  ٢٠العالي 

  .جامعة العلوم او أي جامعات اخرى
وأكد الجراح ان االستثمار في تعلیم المتمیزین سیعود بالنفع للجامعة وسیسھم في حل المشاكل التي 

رار لمجلس التعلیم العالي بانتظار الموافقة علیھ للمباشرة یعاني منھا الوطن، مؤكدا انھ تم ارسال الق
  .بتطبیقھ بدایة الفصل الدراسي المقبل

طالب لتدریسھم تخصص  ٥الف دینار لدعم  ٥٠ولفت إلى ان ھناك منحة من وزارة الزراعة بقیمة 
  .الطب البیطري وتوظیفھم مباشرة في الوزارة
براءة اختراع وھو ما یعادل ما حققتھ  ١٢الماضیة  ولفت الجراح ان الطلبة سجلوا خالل الفترة

عاما، جراء اعتماد الجامعة على استراتیجیة جدیدة تم تطبیقھا  ٣٠الجامعة منذ تاریخ تأسیسھا منذ 
  .ومنھا التوجھ نحو االبداع واالبتكار بدال من التلقین

جباریة للطلبة منھا مساق وأشار الى ان مجلس العمداء قرر مؤخرا استحداث العدید من المساقات اإل
ق المسؤولیة المجتمعیة، اضافة الى انھ اعادة النظر یالخطط .الریادة واإلبداع ومساق المھارات ومسا

  .الدراسة، األمر الذي ساھم في تطویر شخصیة الطالب
 وأكد الجراح ان جامعة العلوم ھي الجامعة الوحیدة االكثر توظیفا لطالبھا في سوق العمل، نظرا لما

یتمتع بھا الطالب من مھارات عالیة، مشیرا الى ان ھناك بعض التخصصات یتم التعاقد مع طلبتھا 
  .وھم على مقاعد الدراسة

وردا على سؤال حول موازنة الجامعة، اشار الجراح الى ان الموازنة العام الحالي تم رفعھا الى 
یونا من البرنامج العادي، وباقي مل ١٢ملیونا من برنامج الموازي والدولي و ٥٢ملیون منھا  ١٠٠

  .المبلغ ھي عوائد من استثمارات الجامعة الداخلیة والخارجیة
وأكد الجراح ان رسوم الجامعة ھي االقل على مستوى الجامعات الحكومیة، الفتا الى ان فرق 

ملیون دینار سنویا، وان الحكومة لم تدعم الجامعة منذ  ١٧الرسوم عن باقي الجامعات االخرى 
  .سنوات بأي مبالغ مالیة وان وجدت فأنھا متواضعة

وأشار الى ان الجامعة تعتزم انشاء معھد االمراض الوبائیة وھو مركز اقلیمي مدعوم الھدف منھ 
  .تعلیمي وخدماتي سیوفر الفحص والكشف عن أي مرض وبائي ومعالجتھ

ورقھ لكل عضو  ٠٫٧٤لغ حیث ب ٢٠١٦وأكد الجراح ان معدل النشر في البحث العلیمي ارتفع عام 
، وتشیر المؤشرات لغایة تاریخھ انھ سیطرأ ارتفاع ملحوظ ٢٠١٥للعام  ٠٫٥ھیئة تدریس مقارنھ بـ

  .بكم ونوعیة أوراق النشر ألساتذة الجامعة
ولفت الى ان مقدار الدعم الخارجي في البحث العلمي ارتفع بنفس الوقت من العام الماضي إلى أكثر 

ألف یورو للعام  ٩٠٠ملیون یورو مقارنھ بـ ٢مقدار الدعم  ٢٠١٧ھذا العام من الضعف، حیث بلغ 

  ٩:صالغد 
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ملیون دوالر، ویعتبر ذلك  ١٥الماضي، وبلغ دعم البحث العلمي من میزانیة الجامعة ما یزید عن 
  .أعلى نسبة دعم للبحث العلمي من میزانیة الجامعة، مقارنة بالجامعات األخرى في األردن

تفاع عدد األبحاث وتحسین نوعیتھا وجودتھا نتیجة لتعدیل تعلیمات الترقیة وأشار الى ان سبب ار
بالجامعة، باإلضافة إلى تعدیل حوافز النشر، مشیرا الى ان الجامعة تقوم بدعم ابحاث طلبة 

دینار لكل بحث، في حین بلغ الحد األقصى لدعم طالب الدكتوراه في  ٦٥٠٠الماجستیر بمعدل 
  .دینار أردني لكل بحث ١٥٠٠الجامعات االخرى 

ً  THEولفت الى التصنیفات العالمیة الحاصلة علیھا الجامعة وھي تصنیف  بین جامعات  ١١٩عالمیا
ً،  ٥٠على مستوى الجامعات الحدیثة، التي یقل عمرھا عن  ١٥١الدول ذات اإلقتصاد الناشئ و عاما

ً المرتبة األولى، والوحیدة من ضمن أول  ً بالمرتبة الثامنة ومحلیا مستوى  جامعات على ١٠وعربیا
  .الوطن العربي

جامعة  ٥٠٠جامعة بالھندسة على مستوى العالم وبالطب من أفضل  ٤٠٠وتعد الجامعة من أفضل 
  ).٧٠٠ـــ  ٦٥١(من  ٢٠١٦وعلى مستوى العالم ترتیب الجامعة في العام . على مستوى العالم

معاییر ھیئة  وأوضح الجراح ان الجامعة ھي الوحیدة في األردن دون الطاقة اإلستیعابیة حسب
طالبا، بینما بلغ عدد  ٢٥٥٩٩إعتماد مؤسسات التعلیم العالي، حیث أن الطاقة اإلستیعابیة للجامعة 

طالبا على مستوى الدراسات  ١٠٤٢على مستوى البكالوریوس و ٢٢٣١١الطلبة الفعلي للجامعة 
  .العلیا

، ١٠ــ  ١سبة العالمیة ھي والن ١٢،٥٤ــ  FTE 1وقال إن نسبة اعضاء ھیئة التدریس للطلبة بلغت 
%  ٢٠دولة ویشكلوا بذلك ما نسبتھ  ٤٤من حوالي  ٤٣٢٤فیما بلغ عدد الطلبة الدولیین في الجامعة 

  .من طلبة الجامعة
وبین أن الجامعة قامت بعمل شراكات ناجحة مع القطاع الخاص ضمن خطة محكمة لجعل ھذا الربط 

عة، خصوصا ما یتعلق بالریادة بمشاریع الطلبة والبحث جزء حقیقیا من العملیة االكادیمیة في الجام
العلمي، ولدعم میزانیتھا تقوم الجامعة بإنشاء العدید من المشاریع، التي تدر دخال وتضبط في النفقات 

میجاواط حالیا،  ٥میجاواط، تم إنجاز  ٢٥منھا مشروع تولید الطاقة باستخدام الخالیا الشمسیة بقدرة 
  .ملیون دینار سنویا ١٠حوالي مما سیوفر للجامعة 

وعن مستشفى الطب البیطري، اشار الجراح الى انھ تم البدء بإنشاء مستشفى الطب البیطري بمساحة 
متر مربع داخل حرم الجامعة بھدف تفعیل الخدمات البیطریة والصحیة وخدمة ) ٧٠٠٠(تقدیریة 

البیطریة، ویعتبر اول مستشفى  البحوث العلمیة والمحافظة على الصحة الحیوانیة ودعم الخدمات
  .بیطري في المنطقة حیث تحتضن الجامعة كلیة الطب البیطري الوحیدة على مستوى األردن

محور ) JUST2020(وقال الجراح ان الجامعة خصصت في استراتیجیتھا لألعوام األربعة المقبلة  
جتمع وقیادة التغییر اإلیجابي فیھ للمسؤولیة المجتمعیة وذلك ایمانا بأھمیة دور الجامعة في تنمیة الم

محور التأثیر التعلیمي، : تعلیمیا ومعرفیا وفكریا وبیئیا واقتصادیا، وقسمتھ الى أربعة محاور فرعیة
  .محور التأثیر المعرفي، محور المشاركة المجتمعیة، محور التأثیر البیئي
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  یبقى األمل موجود

  
  علي العبوس. د

  
 ً أثناء إشتراكي في لجنة امتحان خریجي كلیة الطب في الجامعة االردنیة أیقنت كم ھو البون شاسعا

 ً ً و دولة   .بین العربي إنسانا
  

ً وأنا  أمتحن زمالء المستقبل في جامعتي التي منھا تخرجت قبل أكتر لقد مضى أكثر من عشرین عاما
 ً   . من ثالثة وثالثین عاما

ً فأنا الیوم نقیبھم والمسؤول عن تحقیق مصالحھم المھنیة  وھذا الشعور . لكن ھذا العام كان ممیزا
بعد النظر لیتخطى ذلك ساعة التخرج الى مستقبٍل یكون فیھ ھذا الخریج طبی ُ با أعطاني فرصة أل

ٍ سلیم  ً للطب في كافة المواقع یساھم في بناء مجتمع ً وممارسا   .إختصاصیا
  

لقد ابدعت الجامعة االردنیة ھذه المؤسسة الرائدِة في الحفاظ على مستوى حق لكل اردني اإلفتخار بھ 
  !في زمن الندرة الذي نعیش 

  
على قدر حمل المسؤولیة حینما  لقد اثبت األردني واألردنیة بل والعربي الذین تشرفت بامتحانھم أنھم

كانوا یتوزعون على جغرافیا االردن من شمالھا الى جنوبھا ومن غربھا الى . تعطى لھم الفرصة 
كیف ال ، لقد أعطوا صورة فیھا التحدي والقدرة على إستیعاب العلوم ، شرقھا ومن بدوھا وحضرھا 

ً بین الع ً ودقة ً فیھم التمیز والقدرة . لوم وھم یتعاملون مع علوم الطب األكثر صعوبة لقد كان واضحا
وقد تعجبت كیف تعجز الدولة التي ینتمي الیھا ھؤالء . على منافسة أقرانھم من أبناء الدول المتقدمِة 

  .األبناء من ان تنافس بنفس المستوى باقي دول العالم المتمدن 
  

باقي الجامعات األردنیة نعم ما ینطبق على خریجي كلیة الطب ینطبق على باقي الكلیات بل و
فالبرغم من كل االنتقادات ساھمت ھذه المؤسسات وال زالت تسطر النجاح تلو النجاح . الرسمیة 

ومن قبل ذلك نجح نظام التوجیھي االردني في فرز المستویات بكل كفاءه فھیأ . بتخریج المتمیزین 
  .سبة واألقدر على اإلستیعاب لجامعاتنا الرسمیة اإلستثمار العلمي المناسب في الفئات المنا

  
فیدخل ! أقول ذلك واألسف یعصر بالقلب وأنا أرى الدولة تفشل في اإلستفادة من ھذا الكنز الثمین 

ھؤالء الخریجون في مسلسالت اإلحباط وفقدان الثقة ابتداًء من المحاباة والواسطة في التعیین في 
ھ تحطیم القدرات وعدم اإلستفادة من جھد بعض المؤسات الممیزة الى سوء التوزیع مما ینتج عن

  !عظیم قامت بھ جامعاتنا ومن قبل مدارسنا 
لقد كان الناتج مجتمعا وانظمة اجتماعیة وسیاسیة دون مستوى ابنائھا كأفراد یتمتعون بقدرات فردیة 

 ً   .ممیزة
  

ً تلمس آثاره في البیت اسرة سعیدة  وفي ، نعم انھ من المھم أن یستمرالنجاح لیفرز مجتعا ناجحا
  .وفي المؤسسات عدل وانتاج ، الشارع تعامل اخالقي یلتزم بالنظام 

 مقاالت

 عمون
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 اعالنات

 ٢٣:الغد ص/٥٣:صالرأي 
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  ضاحیة األمیر علي - ابراھیم فیاض ابراھیم الصاحب 
  

  الحصن -عبدالمالك حبیب دویس 
  

  شفابدران -اسامة ابراھیم أحمد ابولیل 
  

  مادبا - نشأت متري عبدهللا الحمارنھ 
  

  العقبة -رمزیة محمد السید خلیل 
  

  لبعد عودة األھ - رزق شكري رزق 
  

  جبل الحسین -مریم داود حسین ابوطاعة 
  

  دیوان عشیرة القبالن -فتحیة سلطان القبالن 
  

  بلدة كفریوبا -محمود سعید حسن القواسمھ 
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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أرابس «ھنأت جاللة الملكة رانیا العبد هللا الطفلة إیمان بیشھ بفوزھا في المرتبة األولى ببرنامج 
مبروك . موھبة كبیرة في عمر صغیر(وكتبت في تغریدة لجاللتھا على حسابھا تویتر » جوت تالنت

  ).ArabsGotTalent@األردن فوزھا بـ #للطفلة إیمان بیشة من
  

أعلن وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزاز عن فوز طلبة أردنیین بمراكز متقدمة بمسابقة إنتل 
طالبنا یحصدون جوائز على ! الف مبروك(العالمیة، وكتب على حسابھ تویتر مھنئا بفوز الطلبة 

ة األردنیون حصلوا لقد رفعتم رأس االردن عالیا كالعادة، الطلب. مستوى العالم في مسابقة انتل للعلوم
على المركز الثاني بالكیمیاء والثالث بالعلوم السلوكیة وأربع جوائز في الفیزیاء والفلك والكیمیاء 

  ).والبیئة لمسابقة إنتل
  
  

خال مجلس نقابة المحامین الجدید والذي تم انتخابھ یوم الجمعة الماضي من وجود المحامیات اإلناث، 
ث محامیات قد ترشحن ، فیما كانت ثال)٤٣(إذ لم تتمكن النساء من الفوز بعضویة المجلس في دورتھ 

  .لخوض االنتخابات ولم یحالفھن الحظ
  

االستاذ محمد الطراونة مدیر عام االذاعة والتلفزیون السابق وفاء وعرفانا منھ لجامعتھ األم 
یة وإلذاعتھا التي تسھم في حمل رسالة الوطن ضمن منظومة اإلعالم الوطني الجامعة األردن

یتعلق بكافة شؤون السلطة » برلمانیات«سیقوم بإعداد وتقدیم برنامج اسبوعي تحت عنوان 
مجلس األعیان ومجلس النواب كل یوم أربعاء بین الساعة الثانیة عشرة والواحدة : التشریعیة

  .ظھرا وعلى الھواء مباشرة
  

یقیم مجلس أمناء جائزة بھجت أبوغربیة لثقافة المقاومة ورابطة الكتاب األردنیین حفل تسلیم الجائزة 
ً للثورة التحرریة الجزائریة، وذلك ٢٠١٧لعام  ، للمجاھدة العربیة الجزائریة جمیلة بوحیرد، تكریما

  .ة الرشید في مجمع النقابات المھنیة في عمانالساعة السادسة من مساء یوم الخمیس المقبل في قاع
  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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رادة الملكیة بالموافقة على تعیین المھندس مالك یاسین الرواشدة أمینا عاما لسلطة المیاه، صدرت اإل
وشغل الرواشدة منصب مساعد أمین عام السلطة، وھو یحمل . بناء على تنسیب مجلس الوزراء

  .شھادة الماجستیر في الھندسة المدنیة في إدارة المصادر المائیة والبیئیة
  

یلتقي عدد من المسؤولین الیوم السفیرة األمیركیة في األمم المتحدة نیكي ھیلي، التي بدأت أمس 
ھیلي زارت أمس مخیم الزعتري لالجئین السوریین وبعض . زیارة إلى المملكة تستغرق یومین

في عمان التي تم بناؤھا المجتمعات المحلیة المحیطة، إضافة لزیارة مدرسة ضاحیة األمیر حسن 
  .بتمویل من الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة

  
دائرة األحوال المدنیة والجوازات أعلنت أمس عن تعطیل مكاتبھا ومحطات إصدار البطاقة الذكیة 

مكاتب األحوال تعاود . المملكة الخمیس القادم، الذي أعلن یوم عطلة رسمیة لمناسبة عید استقالل
  .أعمالھا السبت المقبل، والذي یخصص كما كل سبت منذ أشھر إلصدار البطاقات الذكیة

  
یدخل عدد من شبیبة الحزب الشیوعي األردني عصر الیوم في إضراب تتابعي عن الطعام، بالتزامن 

ذي دعا لھ حزب الشعب الفلسطیني في الضفة الغربیة ولجنة متابعة مع اإلضراب المفتوح ال
وتنطلق الفعالیة في خیمة . الجماھیر العربیة في الداخل تضامنا مع األسرى في سجون االحتالل

  .التضامن مع األسرى، التي ینظمھا ائتالف األحزاب الیساریة والقومیة في مقر حزب الوحدة
  
یقیم مجلس نقابة األطباء البیطریین الجدید، الذي انتخب الجمعة الماضیة، مساء الیوم حفل استقبال  

 .الحفل یقام مساء الیوم في مجمع النقابات المھنیة بالشمیساني. لتلقي التھاني بفوزه باالنتخابات

 زواریب الغد
  


