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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  وحدة الرقابة والتدقیق الداخلي رئیس "األردنیة " یكرم موظفي

و" الجمعیة األردنیة للسیاحة الوافدة" “اآلثار والسیاحة “
  تبرمان اتفاقیة تعاون

٥  

 ٦  شركة لویدز ریجستر تزور مركز االعتماد وضمان الجودة
   شؤون جامعیة

 ٧  المھنة: طالب عامل متحفز لمقارعة الحیاة
اتحاد الجامعات العربیة واتحاد قیادات المرأة  مذكرة تفاھم بین

  العربیة
٩ 

 ١٠  اعالن نتائج إمتحان الشامل الخمیس
 ١١  اختتام (ھالت برایز) العالمیة في (األلمانیة)

   مقاالت
 ١٢  د. رحیل محمد غرایبة/لقاء رئیس الجامعة األردنیة

 ١٣  د. فرحان علیمات/الدیوان الملكي یعزز الثقة بین المواطن والوطن

 ١٥  د. ماجد الشامي/عبدهللا الثاني في قلب االحداث

 ١٧  وفیات
  ١٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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بعد حصولھا على أعلى درجة تقییم في فاعلیة وحدات الرقابة الداخلیة من وزارة المالیة ودیوان 

  المحاسبة

  رئیس "األردنیة " یكرم موظفي وحدة الرقابة والتدقیق الداخلي

كّرم رئیس  –سناء الصمادي 

الجامعة األردنیة الدكتور عبد 

الكریم القضاة الیوم موظفي 

وحدة الرقابة والتدقیق الداخلي 

الوحدة على أعلى  لحصول

درجة تقییم في فاعلیة وحدات 

الرقابة الداخلیة الصادر عن 

وزارة المالیة/وحدة الرقابة 

  . بةلداخلیة المركزیة ودیوان المحاسا

وھنأ القضاة مدیر وحدة الرقابة وموظفیھا نظیر تحقیقھم ھذا اإلنجاز وتفوقھا على جمیع الجامعات 

  ). ٩٥%الرسمیة بعالمة (

وقال القضاة إن الجامعة تفخر بوحداتھا ودوائرھا المتمیزة، الفتا إلى أن الجامعة  تطمح إلى المزید 

ً من العملیة اإلداریة والعمل بروح الفریق الواحد  من اإلنجاز والعطاء والعمل الجاد الذي یعد جزءا

  .بما یتناغم وأھدافھا ورسالتھا

 أخبار الجامعة

 االردنیةأخبار 
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ن ھذا اإلنجاز جاء نتیجة جھود فریق المشھود لھم بالكفاءة وقال مدیر الوحدة الدكتور سھیل حدادین إ

والعمل الجاد، والدعم الموصول من إدارة الجامعة التي ساھمت بتحقیق ورفع جودة العمل وتحسین 

  .الخدمة

وجاء حفل تكریم فریق الوحدة الذي حضره نواب رئیس الجامعة؛ بعد أن اتبعت منھجیة جدیدة 

ا على عدة محاور كمراجعة التعلیمات والقرارات والتأكد من حسن تنفیذھا للرقابة اعتمدت من خاللھ

وإبراز أثرھا اإلداري والمالي وأوجھ التعارض مع أي تعلیمات أخرى، إضافة إلى الزیارات 

المیدانیة للوحدات والمراكز والدوائر المختلفة للتأكد من التزامھا بأنظمتھا وتعلیماتھا والتأكد من 

ءات وكشف حاالت عدم المطابقة، وتقدیم التوصیات الالزمة لمعالجة مواقع الخلل إن سالمة اإلجرا

  . وجدت وتحسین أداء ھذه المرافق

خدمتھ في الجامعة الشھر الماضي بعد بلوغھ الّسن  انتھتمغلي الذي  وكّرم القضاة المھندس فؤاد أبو

مغلي للجامعة في كل الوحدات  ّدمھا أبوالقانوني، وأثني على السیرة الطیبة، والخدمة الممیزة التي ق

  والدوائر التي عمل فیھا.
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“ و" الجمعیة األردنیة للسیاحة الوافدة" تبرمان اتفاقیة تعاون“اآلثار والسیاحة   

وقعت كلیة اآلثار والسیاحة  -آیھ العبادي 

في الجامعة األردنیة اتفاقیة تعاون مع 

الجمعیة األردنیة للسیاحة الوافدة لتجسید 

مبدأ التعاون المشترك بین الفریقین 

ً للعالقات المتبادلة بینھما   .وتعزیزا

قیة  التي وقعتھا عن الكلیة ونصت االتفا

عمیدتھا الدكتورة ندى الروابدة وعن مجلس اإلدارة عوني قعوار على تزوید "الجمعیة" باالحتیاجات 

ّر لھم فرص عمل بعد تخرجھم؛  التدریبیة الالزمة من طلبة اإلدارة السیاحیة؛ األمر الذي قد یوف

عویة التي یعقدانھا فیما یتعلق بقطاع باإلضافة إلى تشارك الطرفین في الورشات والندوات التو

  . السیاحة

وثمنت الروابدة التعاون مابین الجمعیة والكلیة؛ مضیفھ أن التعاون سیسھم بتعریف وتدریب الطلبة 

على المھارات والقیم المطلوبة لسوق العمل السیاحي وتعزیز جاھزیة الطلبة لإلنخراط في سوق 

  .العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلیة

بدورھا بینت رئیسة قسم اإلدارة السیاحیة الدكتورة نور العقیلي المھام التي تندرج تحت بنود ھذا 

التعاون من إعداد وتحلیل  شامل بحاجات سوق العمل، واإلسھام في تطویر البیئة التعلیمیة؛ وذلك من 

المعنیین في  خالل إجراءات دراسات دوریة میدانیھ عن طریق االستقصاء والمقابالت الشخصیة مع

  .قطاع السیاحة

 األردنیةأخبار 
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  شركة لویدز ریجستر تزور مركز االعتماد وضمان الجودة

 

زارت شركة لویدز ریجستر  –ھبة الكاید 

المتابعة األولى للتدقیق على نظام الجودة في 

الجامعة األردنیة حسب مواصفة األیزو 

) بعد حصول الجامعة على ٩٠٠١:٢٠١٥(

  . الشھادة في شھر تموز من ھذا العام

وتضمنت الزیارة التدقیق على عدد من  

الوحدات والدوائر اإلداریة للكشف عن مدى التزام النظام اإلداري المتبع في الجامعة بمتطلبات 

  .مواصفة األیزو

ویعد التدقیق الخارجي من قبل الشركة أحد وسائل التحسین المستمر على عملیات وإجراءات نظام 

إیجابي لمعرفة نقاط القوة وتعزیزھا ونقاط الضعف والعمل على الجودة في الجامعة مما لھ أثر 

  تحویلھا إلى فرص للتحسین.

وعبر قعوار عن سعادتھ بالتعاون المشترك الذي یرفد القطاع الخاص بالخبرات األكادیمیة 

 ً والتدریبیةمن خالل التشبیك مع المؤسسات والھیئات المعنیة بقطاع السیاحة؛  إضافة

  .لتطویرالمھارات المعرفیة واللغویة المطلوبة لدى الطلبة في سوق العمل

ضر توقیع اإلتفاقیة نائب العمید الكلیة الدكتور  اسماعیل أبو عامود،والمدیر التنفیذي للجمعیة ح

  .األردنیة لسیاحة الوافدة لینا الخالد؛ وآمین صندوق الجمعیة ناصر زعترة

 األردنیةأخبار 
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.  

  
  الب عامل متحفز لمقارعة الحیاةالمھنة: ط

  
  

أن تكون خبرة  لم یخطر ببال العشرینیة آیة صالح أّن العمل بمطعم للوجبات السریعة لخمسة أعوام
المھنتان مختلفان؛ فرغم  .تضاف إلى شھادتھا الجامعیة في كلیة التمریض في الجامعة األردنیة

ال یتوافق «باعتباره » مضیعة للوقت»بـ مجھود وبما كانوا یصفونھاستخفاف زمالء الدراسة بھذا ال
تثبت جدارتھا بالمجالین حیث تطورت وظیفیا لتصبح  ؛ إال أنھا استطاعت أن»مع شھادتھا الجامعیة

 .بعد لمدیر وردیة  مدرب طاقم لیتم ترفیعھا فیما
 

 ً تصورھا، فالمشوار المھني بدأ من  سنوات لم تكن بالسھولة التي یمكن ٥أن العمل والدراسة معا
التي تھدف الى توظیف الطالب بدوام » مصروفك دبر«خالل مبادرة أطلقتھا أم الجامعات لحملة 

وطّورھا  ا العمل، وبخاصة في مرحلة ما قبل التخرج، قد عزز شخصیتھاووجدت آیة أن ھذ .جزئي
الحقوق الوظیفیة؛ إذ  وھیأھا نفسیا لجو العمل الذي تنتظره مستقبال، وساعدھا في التعرف على

ُتَح لھم مثل ھذه ً من زمالئھا الذین لم ت وال تنكر آیة نظرات اإلعجاب في  .الفرصة أصبحت اكثر وعیا
دراستھا التمریض؛ الذي یتطلب منھا الدوام  ھا والتقدیر لما تعملھ، ومثابرتھا رغمعیون بعض زمالئ

 ساعات ٧لمدة » المختبر«في 
 

كان أقل مما عند  نعم لقد تأخرت سنة دراسیة كاملة عن دفعتي ألن العبء الدراسي للفصل الواحد
، اآلن، وھي تسترجعھا في غیر أنھا .«زمالئي لتتناسب مع أعبائي األخرى بما فیھا العمل الجزئي

ً «خاطرھا،  وتصف الجامعة بأنھا دولة مصغرة مألى  .«آیة تقول» كانت أجمل فترة وأكثرھا إنجازا
الطالب وتتیح لھ التعرف إلى أشخاص آخرین ومجاالت  بالنشاطات والفرص التي تعزز شخصیة

ُخرى    .أ
  

التي تجعل  سوق العمل والمقابالت تجربة آیة المھنیة ما قبل التخرج أتاحت لھا التعرف إلى حاجات
ً آخر ذا شخصیة أقوى وعقل متزن مليء بالخیارات وقدرات ومثل آیة  .اإلدارة المالیة الشاب شخصا

مھا أیوب طالبة تمریض في الجامعة األردنیة وتعمل في شركة كریم،  إنجاز مبكر الكثیر من الشبا
ّمت تعتبر قصتھا  أھمیة الوقت وترتیب أولویات الحیاة وكیفیة نوعا من المكافحة والتحّدي؛ إذ تعل

ً استمتع قدر اإلمكان في «تقول:  ..تكوین عالقات اجتماعیة متعددة ستشعر بمعنى اإلنجاز و أخیرا
  .آخر الشھر

 
إدارة  وترى مھا أن العمل بالتزامن مع الدراسة یعّزز شخصیة الطالب ویوّسع مداركھ، فیّعلمھ 

یاالوقت، وسھولة مواجھة مواقف  ّ وتؤكد أن الكثیر من الطالب  .مختلفة وتتعرف إلى مجتمع جدید كل
وتعتقد أن أبرز أسبابھا: ضعف القدرة على إدارة  .بعیدون قلیال عن ھذه الفكرة، وبخاصة اإلناث منھم

وعدم توافر المواصالت المناسبة، ورفض األھل أحیانا. وتشیر  الوقت والتنظیم بین العمل والدراسة،
(مؤھل لمباشرة االعتماد على نفسھ وتأمین  ٢٣-١٩بالمرحلة العمریة من ( الطالب مھا إلى أن

ً  مصروف في المقابل ھناك طالب ال یملكون ما یؤمن أقساط دراستھم  .مستقل لھ ولو كان بسیطا

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣٣ص:ي أالر
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وتحض مھا زمالءھا على البحث عن فرصة عمل  .األحوج لفرصة عمل الجامعیة، وھؤالء ھم
  .فجمال الشيء یكمن في صعوبتھ» ھا بسیطا؛مناسبة، وإن كان مردود

 
 كیف یمكن ھذا؟ سؤال طالما اعتاد طالب التاریخ رعد الشوابكة، الذي یعمل في مطار السھل الممتنع 

نظرة االستغراب التي یرمقونھ بھا لم تمنعھ من  .الملكة علیاء، سماعھ من زمالئھ في الجامعة
ً وفق رأیھ مواصلة حلمھ في الدخول في معترك ھكذا یصف » عصفوران بحجر واحد» .الحیاة مبكرا

اكتساب الخبرة المھنیة والدرایة بمتطلبات سوق » رعد ثمار العمل والدراسة، وفي ذات الوقت
 «أشبھ بالمستحیل«رغم تعارض وجھات النظر حیال صعوبة التوفیق بین األمرین وأنھ  .«العمل

والخبرات مبكرا  فیھا فرصة حقیقیة الكتساب المھاراتمھما نظم الشخص وقتھ، إال أن رعد وجد 
   .وتعّود االعتماد على نفسھ

  
أن ینھي  یرون أن من األفضل التدرج؛ بمعنى«وفق وصفھ، الذین » المحبطین«لم یلتفت رعد الى 

ذلك یشیع الفوضى في حیاة  الشاب دراستھ الجامعیة أوال ثم العمل دون الخلط بینھما ألنھم یظنون أن
  .العمل والدراسة فقط ص ویبعده عن عائلتھ وأصدقائھ لتتمحور فيالشخ

 
بالوظائف  یستخف الطالب«أحد أبرز األسباب، عند رعد، الرتفاع نسبة البطالة؛ إذ » ثقافة العیب

في المقابل؛ ھناك من یرفض  .«بدوام جزئي على أمل أن تنتظرھم مناصب مكاتب علیا بعد التخرج
للطالب،خصوصا وأن أغلب الوظائف الجزئیة  على وظائف بدوام جزئيالفكرة لصعوبة الحصول 

   .والمقاھي والمجمعات التجاریة تتعلق بأعمال فرعیة كما في المطاعم
  

 تؤید والدة الطالب فارس بركات الذي یعمل في شركة خدمات، عمل ابنھا أثناء األھل یرحبون
لكسب  سدید أقساطھ الجامعیة إال أنھ یعملرغم أنھ لیس بحاجة إلى المال وال یساھم في ت» .دراستھ

أستاذ  فوائد جّمة .«مفید الخبرة والتجارب، كما یساعده ذلك في قتل الملل وملءأوقات الفراغ بعمل
اتخاذ العمل على  أصول التربیة في الجامعة األردنیة الدكتور أشرف العلیمات یرى أن على الشباب

   .من العالقاتتوسیع شبكة معارفھم أكثر، وتكوین شبكة 
  

المختلفة، ویُمّكنھ من  ویؤكد العلیمات أن العمل أثناء الدراسة یساعد الطالب على توفیر احتیاجاتھ
شراء ما یرید أو تمنعھ من اتخاذ بعض  التغلب على الحاجة المادیة التي یمكن أن تحول بینھ وبین

حتى الخروج في رحالت تدریبیة مثال، أو  القرارات المرتبطة بالمال، كالحصول على دورات
عمل  ویعتبر أن العمل أثناء الدراسة من أولى الخطوات التي تسھّل للشاب الحصول على .ترفیھیة

المرتفعة بین  أفضل بعد التخرج من الجامعة مباشرة، خصوصا في ظل ارتفاع نسبة البطالة
 رب نفسھ على إدارةفعندما یحصل الطالب الجامعي على وظیفة أثناء الدراسة، فھو ید ..الخریجین

وسیجد أنھ قادر  .الوقت بشكل أكثر فاعلیة، وتحمل ضغوط العمل، والتعامل مع روح الفریق بسالسة
ّي  على تنظیم حیاتھ، وھو ما یزوده بطاقة إیجابیة، خالفا لنظیره الذي لم یخض ھذه التجربة ویمن

قد یقوده إلى انحراف مجتمعي  یسبب لھ إحباطا النفس بالعمل المكتبي؛ فیصطدم بالواقع المر، مما
 وھذا األخیر، حال حصولھ على فرصة، یواجھ صعوبة في التأقلم مع العمل وكیفیة .ناتج عن البطالة

َھا ِف  .«الطالب العامل» التعامل مع محیطھ والضغوط المرافقة؛ ألنھا مرحلة جدیدة علیھ لم یألفھا كما أل
الذي یمّكن  ة وقبل التخرج، ھو المكان المناسبویجد العلیمات أن العمل، خصوصا أثناء الدراس

الوقت یصیر أقدَر على  الشاب من صقل شخصیة قویة ومواجھة مشكالت الحیاة المختلفة؛ ومع
  الثبات وعدم االنھیار
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  مذكرة تفاھم بین اتحاد الجامعات العربیة واتحاد قیادات المرأة العربیة
 

تعاون وقع اتحاد الجامعات العربیة مع اتحاد قیادات المرأة العربیة الیوم مذكرة تفاھم بھدف تفعیل ال
  بین الطرفین مما سینعكس ایجابا على قضایا المرأة في العالم العربي .

  
ووقع المذكرة امین عام اتحاد الجامعات العربیة الدكتور عمرو سالمھ وعن اتحاد المرأة العربیة 

  امینھ العام الدكتورة ھالة حسین.
  

وقال الدكتور سالمھ ان اتحاد الجامعات یسعى الى تنسیق جھود مؤسسات التعلیم العالي العربیة  
ومركز البحوث لالسھام في اعداد جیل قادر على خدمة مجتمعاتھم العربیة والحفاظ على ثقافتھا 

  وحضارتھا الموحدة والمساعدة في تنمیة مواردھا الطبیعیة .
  

ء مراكز البحوث ودعم اجراء البحوث العلمیة المشتركة وتبادل واضاف ان االتحاد یشجع انشا
نتائجھا والعنایة بالبحوث التطبیقیة وربط موضوعاتھا بخطط التنمیة العربیة والدولیة في شتى 

  المجاالت .
  

بدورھا قالت االمین العام ألتحاد قیادات المرأة العربیھ الدكتورة ھالة حسین أن مذكرة التفاھم شملت 
العمل المشترك والتنسیق ومتابعة تنفیذ اآلستراتیجیات العربیھ المعتمدة فى مؤتمرات القمة  تعزیز

  العربیة خاصة فیما یتعلق بتعلیم المرأة فى الوطن العربى .
  

وأضافت أن مذكرة التفاھم نصت على  دعم المرأة  من خالل تنفیذ برامج التنمیة المستدامة وتنفیذ 
ة والمبادرات المجتمعیة التى تخدم العمل التطوعي العربى والجمع بین عدد من المشاریع المشترك

  االھداف التعلیمیة و االجتماعیة والثقافیة لتحقیق تنمیة شاملة ومتكاملة.
  

واوضحت  ان  االتفاقیة شددت على اھمیة  أنشاء قواعد بیانات للمساھمات النسائیة فى مجال 
  االبتكار واالبداع والبحث العلمي.

  ٦/الغد ص:٥ص:الدستور 
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  اعالن نتائج إمتحان الشامل الخمیس
  
  
  

اعلن رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة رئیس اللجنة العلیا المتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة الشامل 
االستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي نتائج امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة الشامل في مؤتمر 

في تمام  ٢٧/١٢/٢٠١٨صحفي یعقده في مركز الجامعة في السلط صباح یوم الخمیس القادم الموافق 
  الساعة التاسعة وخمس واربعین دقیقة صباحا.

  
   
  

  ٢٢/١٢وكانت االمتحانات النظریة لھذه الدورة انتھت یوم امس السبت الموافق 

  ١ص:الدستور 
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  )اختتام (ھالت برایز) العالمیة في (األلمانیة
  
  

التي تعتبر من  ةالعالمی» ھالت برایز«اختتمت في الجامعة األلمانیة األردنیة المرحلة األولى لمسابقة 
األھداف العالمیة لبرنامج  أكبر المسابقات للطلبة من أصحاب المشاریع الریادیة وتتبنى ھدفا من

وأعربت رئیس الجامعة الدكتور ة منار فیاض خالل رعایتھا للحفل الذي  .التنمیة لألمم المتحدة سنویا
 اعتزازھا لمشاركة طلبةشؤون الطلبة ومكتب االتصال مع الصناعة عن فخرھا و نظمھ عمادة

االنخراط في  الجامعة في المسابقة للعام الثاني على التوالي، مبینة أنھا فرصة غنیة للشباب نحو
 مشاریع ریادیة خالقة واالنطالق نحو العالمیة

 
تحتضن  وأكدت أن الجامعة تدعم باستمرار مبادرات الطلبة السیما ذات األبعاد الریادیة حیث 

التفكیر اإلبداعي  الجامعة برنامجا ومنصة لإلبداع واالبتكار بھدف تحفیز الشباب على تنمیة
  والخروج بمشاریع نوعیة قابلة للتنفیذ. 

  
خلق فرص عمل جدیدة من قبل الشباب. مؤكدا أن الشیخ أن الوقت قد حان ل وبیّن الریادي عبداهللا أبو

تصمیمھم  تدعو الشباب لإلیمان بقدراتھم وإمكاناتھم لتحقیق أحالمھم من خالل» ھالت» جائزة
  لمشاریع مبتكرة تحدث تغییرا وتأثیرا في العالم.

  
ات المسابقة الطالبة غید روسان إن مشاركة الطلبة تعد فرصة للخروج بمبادر بدورھا قالت منسقة 

وھو  لتأسیس مشاریع ریادیة وإیجاد حلول ناجحة بشتى الوسائل والسبل لموضوع العام وأفكار
  البطالة، معربة عن شكرھا إلدارة الجامعة والمشاركین ولجنة التحكیم. 

  
األردني  على ھامش الحفل جلسة حواریة حول البطالة في األردن وما یعانیھ سوق العمل وأقیمت

باورورئیس مجموعة  الدكتورة میشائیال) GIZ) رة فیاض ومدیرة وكالةبمشاركة كل من الدكتو
وقد أكد المشاركون بالجلسة أن  .قعوار كریم قعوار والرئیس التنفیذي لمؤسسة إنجاز دیما بیبي

ومھاراتھم وتشجیعھم على إیجاد فرص عمل توائم  المستقبل للشباب من خالل تعزیز قدراتھم
   .تھم وبما یتوافق مع احتیاجات سوق العملوإمكانا مخرجاتھم التعلیمیة

  
تحكیم المسابقة حیث  واستعرضت الفرق الستة المشاركة من الطلبة مشاریعھم الریادیة أمام جلسة

وفي ختام الحفل  .اإلقلیمي والعالمي تأھل منھا ثالث فرق للتنافس على المستوى الوطني ومن ثم
  .وّزعت فیاض الشھادات على المشاریع الفائزة

  

  ٣٣ص:ي أالر



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أن) عم٩٦٢-٦( 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 
12 

  
  
  

  
  لقاء رئیس الجامعة األردنیة

  
  د. رحیل محمد غرایبة

  
كان لقاء أعضاء ھیئة التدریس في كلیات الشریعة واألعمال مع رئیس الجامعة األردنیة األستاذ 

یر تقلیدي وال روتیني، حیث إن الرئیس قادم من الحقل الطبي لكنھ الدكتور عبدالكریم القضاة، غ
یحمل بعض اللمسات األدبیة والثقافیة، ولھ إطاللة جیدة على عالم اإلدارة والحوسبة، وربما الحظت 

  فیھ نظرة استراتیجیة بعیدة المدى وتتلمس أعماق المستقبل، وھذا أمر ضروري في غایة األھمیة.
ً في عالم ١٩٦٢جامعة عریقة فقد تأسست عام الجامعة األردنیة  ً جیدا م واستطاعت أن تحتل موقعا

الجامعات العربیة وعلى مستوى المنطقة، وتتمتع بسمعة طیبة على صعید مستوى الخریجین في 
كثیر من الحقول العلمیة، لكن والحق یقال كان بوسع الجامعة األردنیة أن تكون أفضل من ذلك بكثیر، 

ن الوقت واالمكانات لتكون من أفضل جامعات العالم، ومن أفضل عشرین جامعة على وكان لدیھا م
  األقل.

ھناك طموحات لدى إدارة الجامعة حتى تكون جامعة الكترونیة رقمیة من أجل توفیر الوقت والجھد 
والورق والمال، ومن أجل تسھیل العملیة اإلداریة وتحسین أداء الكادر البشري وتعظیم اإلنجاز 

كلفة أقل، وكذلك تسھیل العملیة التعلیمیة والدخول في العالم االلكتروني المدمج، ویشكل ضرورة وب
مستقبلیة، بحیث لو لم یتم العمل على ذلك ألصبحنا من مخلفات الماضي، وال أعتقد أن ذلك من 

  .الصعوبة بمكان، وإنما ھو ضمن االمكانات المتاحة ویجب تذلیل كل العقبات التي تعترض ذلك
ً منذ أمد بعید، من خالل موقع » الجامعة المنتجة«واألمر الثاني السعي إلیجاد  ً كان متاحا وھذا فعال

الجامعة االستراتیجي ومن خالل ما تحویھ من خبرات فذة وتخصصات عدیدة في كل المجاالت بال 
والمجتمع بالرأي استثناء، فالجامعة ھي عبارة عن بیت للخبرة ومحل للتفكیر الخّالق لتزوید الدولة 

  العلمي المتخصص واالستشارة المعتبرة.
ً، مضى  ً استثماریا تكلم الرئیس بمرارة عن بعض المسائل التي تلفت االنتباه فھناك ستة عشر مركزا

ً بل تحقق خسائر تلحق العجز ٢٠على بعضھا ما یزید على ( ً ال تحقق أرباحا ً، ولكنھا جمیعا ) عاما
ما فیھا موقف السیارات الذي یعمل باألجرة، كما تحدث الرئیس عن والضرر بموازنة الجامعة، ب

ثقافة مستشریة لدینا تحتاج إلى عالج جذري وھي المتعلقة باستباحة المال العام، وثقافة المحسوبیة 
  في التعیینات.

ج أمام الجامعة فرص كثیرة تنبثق من ھذه التحدیات، فھي تستطیع االعتماد على الطاقة الشمسیة النتا
ً، وتستطیع تحویل الشارع الملتف حول الجامعة ٨الكھرباء لتوفیر ما یصل إلى ( ) مالیین دینار سنویا

ً للجامعة، وكذلك یمكن العمل على إیجاد شركة تجاریة  ً مجزیا ً یدر دخال ً استثماریا لیكون شارعا
ع، باإلضافة إلى لالستثمار في طاقات الموارد البشریة لدیھا في مجال التعاون مع مؤسسات المجتم

إیجاد وقفیة تعلیمیة للجامعة، تستطیع استقطاب تبرعات وقفیة من أھل الخیر ومن أصدقاء الجامعة 
وخریجیھا من رجال األعمال والشركات، من أجل إیجاد محفظة استثماریة مثل بعض الجامعات 

ً.٣,٣العالمیة العریقة التي استطاعت توفیر (   ) ملیار دوالر سنویا

  /المدینة نیوز١٨ص:الدستور 

 مقاالت
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  الدیوان الملكي یعزز الثقة بین المواطن والوطن
  

  د. فرحان علیمات
  

ن الملكي في وجوه األردنیین، وما كان یمثل بخالف السنین العجاف التي أوصدت فیھا أبواب الدیوا
الدیوان من عدم استقرار للحكومات المتعاقبة وتدخلھ في والیاتھا العامة، فأننا نرى الیوم سیاسة 
مغایرة في عھد رئیس الدیوان الحالي تتمثل أوال في فتح ابواب الدیوان الملكي لكل مواطن أردني، 

لألردنیین، و العمل على القضایا التنمویة البحتة التي تكمل  وسماع ھمومھ وقضایاه، واعتباره بیتا
دور الحكومة، والتي یتبناھا الدیوان عادة بعد مطالبات من المواطنین، أوالتي تكون الحكومة قصرت 

  في تنفیذھا. 
  

في لقاء جمع عددا من حملة الدكتوراة مع رئیس الدیوان الملكي یوسف العیسوي، استمع إلینا الرجل 
تمام وانصات وھدوء، وأخذ كل واحد منا وقتھ في الحدیث رغم أنھ كان على ارتباط مع جاللة باھ

  الملك في لقاء مجلس النقباء.
  

في اللقاء تم الحدیث عن األساتذة الوافدین الذین یعملون في الجامعات األردنیة في ظل وجود اآلف 
د التي تتعلق في الجامعات األردنیة، األردنیین وفي تخصصاتھم ذاتھا، وعن معاییر ھیئة األعتما

وضرورة تطبیقھا كاملة مع منح الھیئة االستقاللیة الكاملة لتعزیز دورھا، وإلحاق ما یلزم بھا من 
دوائر أخرى في وزارة التعلیم العالي لتتمكن من تطبیق المعاییر بإرادة كاملة؛ إذ أن الجامعات 

یار عدد أعضاء الھیئات التدریسیة مقارنة بعدد الطلبة األردنیة وخاصة الحكومیة منھا ال تلتزم بمع
  الموجودین على مقاعد الدراسة، و تبین أن ھناك حاجة آلالف األساتذة في الجامعات الحكومیة.

  
) ملیون ٢٠٠وتم الحدیث عن استقاللیة الجامعات وما افضت تلك االستقاللیة إلى مدیونیة قاربت (

ات في بناء الخریج المنتمي لوطنھ، المسلح بالعلم والثقافة و دینار، عدا عن تراجع دور الجامع
المعرفة واإلیمان والحق، المتفائل بمستقبلھ ووطنھ، وما انتجت تلك األستقاللیة من تعزیز لظواھر 
الواسطة والمحسوبیة والشللیة و اإلقصاء وریادة العنف، وتراجع مستوى الخریجین، وبدال أن تكون 

نیة باتت عبئا علیھا، وتم البحث في إیجاد جھة مرجعیة واحدة لنظام تعیین األساتذة معینا للدولة األرد
في الجامعات األردنیة حسب أسس مفاضلة عادلة تراعي الكفاءة والخبرة والتمیز وتنصف األردنیین 
،وتلزم الجامعات بالقوانین واألنظمة التي وضعت لكل جامعة وتحترم روح الدستور و سیادة 

وكذلك عدم السماح للمحاضرین غیر المتفرغیین في التدریس الجامعي واللجوء للتعیین بدال  القانون،
منھم، و كذلك األمر بالنسبة لموظفین الحكومة اذ ان بعض منھم یعمل بدوام كامل في الجامعات 
الخاصة ویتقاضى راتبین، وضرورة قیام الجامعات الخاصة بدورھا الوطني في حل مشكلة حملة 

وراة العاطلین عن العمل، وعدم السماح لمالكھا بالتدخل بإدراتھا من الظل، مع ضرورة تفعیل الدكت
  المادة القانونیة التي تمنع تدخلھم ، إضافة إلى عشرات القضایا التي تتعلق في مسیرة التعلیم العالي.

  
وطن، بعدما رئیس الدیوان الملكي یعمل بھدوء وعزیمة على تضییق فجوة الثقة بین المواطن وال

عملت الحكومات السابقة على توسیع تلك الفجوة ، ومع اننا نسعد بالمثل األردني القائل: " القیني وال 
تغدیني" إال ان معالي رئیس الدیوان وعد بمتابعة كل ما أثیر في األجتماع مع الجھات الحكومیة 

  المعنیة.
  

  عمون
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الوطن قوال وعمال، فقد تقدمنا لعشرات الدیوان الملكي بنھجھ الحالي یعزز الثقة بین المواطن و
الجھات الحكومیة المعنیة بذات األمر إال أننا لم نتلق استجابة للحظة ، في حین أن الدیوان الملكي 
وفي غضون أسبوع أستجاب إلى طلبنا، وقبل ذلك اعلمني عدد من األصدقاء أن السیاسة الحالیة 

ر إي استدعاء ألي مواطن إال بعد اطالعھ علیھ لرئیس الدیوان ھي استقبال كل أردني، وعدم مرو
  وتوجیھاتھ لتنفیذه بقدر المستطاع.
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  عبدهللا الثاني في قلب االحداث
  

  د. ماجد الشامي
  

ُھا إلیكم من شعبكم  َ إجالّل ومحبٍة ابعث سیدي صاحب الجاللة عبدهللا الثاني ابن الحسین المعظم، تحیة
ُ إعتزاٍز لكم من كل من تبقى م ن أشراف ونبأل الوطن في الریف والقریة الواحد أینما كانوا. تحیة

 ً والبادیة والمدینة، وھم ُكثر، الذین لم تسول لھم انفسھم أن یكونوا مثل مطیع واسیاده ممن عاثوا فسادا
في ما بناه الحسین طیب هللا ثراه وعھَد إلى جاللتكم في تكملٍة مسیرة البناء مع الخیرین من أبناء ھذا 

ٌ لكم یا سیدي َُر إلى ملكیھ الشاب نظرةَ أمٍل، وھم من بكوا فراق  الوطن. تحیة من شعبكم الذي ینظ
  الحسین، ولكن عزاءھم النفسھم كان في إیمانھم العمیق بأن " ھذا الشبل من ذاك االسد". 

  
ً. سیدي صاحب الجاللة، الھاشمیون  ً وشبابا وجددوا العھد معكم واالمل فیكم نحو مستقبٍل أكثَر إشراقا

ٍكرمھ م وُعِرفوا كذلك بمكارم االخالق، والمثل یقول " إن أكرمَت الكریَم ملكتھُ وإن أكرمَت ُعٍرفوا ب
َسر ما آلت إلیھ المملكة من عواٍصف وأزمات سیاسیة وإقتصادیة، ألنكم  الإلیَم تََمردا"، وھذا المثل یُف

مة في یا سیدي بعض من أكرمتموھم بشرِف معرفتكم الشخصیة ووكلتم الیھم ارفع المناصب العا
َ الملكیة وشرَف معرفتكم الشخصیة. وإستغلوھا حسن اإلستغالل  الدولة لیدیروھا بأمانة قد خانوا الثقة
لمنافعھم الشخصیة لھم ولعائالتھم ضاربیَن بعرِض الحائط مصالَح شعبكم الذي طالما أحبَّ 

ً. سیدي صاحب الجاللة منذ فترٍة وجیزٍة واصبحتم أنتم في قلِب االحداث  الھاشمیون قیاداًت وقدوة
َ في حساسیِة االحداث.   وذلك من رؤیتكم الثاقبة

  
ً، بل واصبحَت تلعَب دوَر   فأنَت یا سیدي لم تعْد فقط سیَد البالد ولم تَرد لنفسك أن تجلس متفرجا

رئیس الوزراء، وأصبحَت روَح مجلَس النواب، وكذلك منارةَ مجلس االعیان، وكنَت خیُر الرجال في 
التي عصفْت وال تزال تعصُف في البالد. فلألمانھ، والساكُت عن الحقِّ شیطاٌن  إدارِة االزماتِ 

َ البحر المیت بینما كان الوزراء یتراشقون االتھامات ویتنصلوَن  أخرس، أنك یا سیدي من أدار فاجعة
  من المسؤولیات .

  
ً مع موقعة الدوار الرابع و  أتخدتم القرارات وأنت یا سیدي من إتخَذ القراراِت الحاسمِة تجاوبا

المصیریة وأقلتم حكومة الملقي وإتخدتم قرار رد قانون ضریبة الدخل إلى مصدره لیعاد صیاغتھ، 
ٍُت أعمى یتحدوَن إرادة الشعب.  بینما كانت حكومة ھاني الملقي ومجلُس النواب واالعیان في تَعن

سبة الفساد واسیاد مطیع وجاللتكم من جلب مطیع من تركیا بحنكتكم السیاسیة وذلك للبدء في محا
تتخبط. وحتى جاللتكم من كان في قلب الحدث في إطفاء الحریق الذي نشب في أراضي الحمر 
وغیرھا من التفاصیل الصغیرة. فبینما جاللتكم في كل مكان نجد وزراءنا ونوابنا وأعیاننا في وال 

  ع المملكة.مكان. أسف سیدي، بل نجدھم، نجدھم في سیاراتھم الفاخرة یجوبون شوار
  
كواقعة الفیدیو الذي تم تداولھ على مواقع التواصل االجتماعي عن وجود أحد النواب مترجًل  

شخصیا لشراء ساندویش الشاورما من إحدى المطاعم في إنجاز وطني غیر مسبوق، وفي فیدیو آخر 
على أصواِت  إنتََشَر على مواقع التواصل اإلجتماعي ظھر فیھ أحد النواب یُستقبل من قبل حاشیتھ

  إطالِق الرصاص من الرشاشاِت. 
  

ونجدھم طابور عند مكتب رئیس الجامعة االردنیة یتوسطون للفشلة. ونجدھم یزاودون على بعضھم 
ِ النواب  البعض في والئم رمضانیة والشعب جوعان. ونجدھم في جاھاٍت لمنزِل احد أعضاِء مجلس

  عمون
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ً من لحثھُ بسحب ترشحھُ عن مقعد نائب الرئیس لمصلحِة  نائٍب آخر، وھنا أزمة ثقٍة جوھریة، فبدال
ً تحت قبة البرلمان یا سیدي، حسمت عشائریا.ً ونجد أحد الوزراء السابقین یعاتب  حسمھا دیموقراطیا
الدولة الن أزواج بناتھ لم یصبحوا وزراء بینما یَُعیرنا باننا أتینا بوزراٍء من الشارع. ونجد أحد 

ُشَر في جریدة الغد التالي: منقول (إننا بحاجة إلى رجال الوزراء السابقین یُصرح عبر  مقال لھ ن
ً ویعطونھ قوة على قوتھ، ومضاء على  الشمس األقویاء، الذین یقفون إلى جانب قائدھم، یعطیھم فكرا
عزیمتھ، ویصارحونھ الرأي ویقبلون بالرأي اآلخر، ویضعون مصلحة الوطن كلھ بجمیع مكوناتھ 

م ترف الضعف حیال المال والشرف والخلق، وال یفت في عزائمھم عواء نصب أعینھم، ال یعیبھ
الذئاب ونباح الكالب) فمن المقصود بالذئاب والكالب؟. سیدي صاحب الجاللة، األردن تعاني أزمة 
َ على  ِ وقٍت ممكن لتفویت الفرصة ثقة قبل أزمِة فساد، وال بُّد یا سیدي من تصویب األوضاع بأسرع

ا الوطن. ولھذا یا سیدي ال بد من حل مجلس النواب بأسرع وقت ممكن وھذا المتربصیَن في ھذ
  مطلب شعبي واالفضل اال یعود مجلس النواب ألن األردن كان بألف خیر قبل عودتھ. 

  
وعلیھ یا سیدي لقد حان الوقت أن تضُرب بسیفك المارقین والفاسدین وتجار الدین، وكل من تطاول 

سیدي أن شعبك وجیشك ھم مصدر قوتك في تقریر مستقبل األردن ولیس على المال العام. ولتعلم یا 
  من خان الثقة الملكیة في إدارة شؤون البالد. وهللا یوفقكم یا سید البالد على تھدئة النفوس.
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»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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خالل تالعبھ بعداد  شركة الكھرباء في الشمال ضبطت احد المشتركین یقوم بسرقة تیارالكھربائي من
المشترك الذي وجد علیھ فواتیر  الكھرباء في منزلھ وتمت احالتھ للقضاء.. الغریب في القضیة ان

عامود ضغط الشركة معھ المور تتعلق بازالة  متراكمة باكثر من الف دینار شكا من عدم تجاوب
  .الكتشاف السرقة متوسط مجاور لمنزلھ وھو ما قاد كوادرھا

  
  
  

تعیین الرئیس  موقع رئیس مجلس مفوضي سلطة إقلیم البترا التنموي السیاحي ال یزال شاغرا منذ
  التعدیل الوزاري األخیر السابق المھندس فالح العموش وزیرا لألشغال العامة واإلسكان في

  
الحسین بن طالل  یس الوزراء خالل الفترة المقبلة مبنى جدیدا لمنطقة الملكمن المقرر أن یفتتح رئ

الصناعیة في حرم المنطقة التنمویة..  التنمویة في المفرق وأن یضع حجر األساس لمبنى ادارة المدن
 .المنطقة خالل العامین الماضیین رئیس الوزراء تفقد التطورات التي شھدت

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  


