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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
"األردنیة" و "الحدیثة للتجارة والعلوم" العُمانیة توقعان اتفاقیة 

  تعاون أكادیمي وعلمي
٣  

  ٥  "األردنیة" تجعل ماجستیر "العمل االجتماعي"تطبیقیا
 ٨  "األردنیة" تُتَّوج ببطولة الجامعات لكرة الطائرة

   شؤون جامعیة
 ٩  المبدئیة للمنح والقروض الجامعیة خالل أیام القائمة

..وزارة ذكیة) وتشریعات على ارض  ٢٠١٨التعلیم العالي (
  الواقع

١٠ 

وزارة التعلیم العالي تخالف توجھات الحكومة وتستفز مشاعر 
دینار في  ٧٠٠٠الشعب بتعیین موظفین برواتب فلكیة تفوق 

  الشھر!!

١٣ 

 ١٤  السعافین یبحث في تحوالت الرؤیة واللغة بشعر محمود درویش
 ١٦  "الیرموك" تبحث امكانیة إنشاء جامعة في تركیا

 ١٧  وفیات
   ١٩- ١٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  األردنیة" و "الحدیثة للتجارة والعلوم" العُمانیة توقعان اتفاقیة تعاون أكادیمي وعلمي"

أبرمت الجامعة  –سھى الصبیحي  

األردنیة مع الكلیة الحدیثة للتجارة 

والعلوم الُعمانیة اتفاقیة لتطویر وتبادل 

التعاون في برامج البكالوریس 

والماجستیر التي  تطرحھا الكلیة باللغة 

  . العربیة

وتضمنت بنود االتفاقیة التي وقعھا عن 

ة رئیسھا الدكتور عبد الكریم القضاة وعن الكلیة الحدیثة للتجارة والعلوم رئیسھا التنفیذي الجامع

الدكتور منیر بن محمد المسكري، قیام الجامعة باإلشراف على عملیات ضمان الجودة في الكلیة 

  .والمتعلقة بجمیع برامج البكالوریس والماجستیر التي تطرحھا في سلطنة ُعمان

تفاقیة التي وقعت بحضور عمید الكلیة الدكتورعبدهللا الصوافي ونخبة من األكادیمیین في واشتملت اال

الكلیة، على بنود تتعلق ببناء التعاون في مجال تطویر البرامج، وإجراء البحوث المشتركة، وتنمیة 

  .الموارد البشریة، وتعزیز فرص التبادل الطالبي وأعضاء ھیئة التدریس

ع، أكد الجانبان حرصھما على بناء قواعد وأسس التعاون المشترك وتقاسم الخبرات وقبیل حفل التوقی

والمعرفة لما فیھ مصلحة الطرفین، وبذل الجھود لتعزیز تمیزھما األكادیمي والبحثي ضمن رؤیتیھما 

  .ورسالتیھما

   

 أخبار الجامعة

 ٢الكتروني/صدى الشعب ص:/األنباط ٣٠/الرأي ص:٧االردنیة/الدستور ص:أخبار 
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ثي من خالل وقال القضاة إن االتفاقیة تنبع من سعي الجامعة الحثیث إلى تمیزھا األكادیمي والبح

  .تطویر التعاون البناء والمثمر مع مختلف مؤسسات التعلیم العالي داخل المملكة وخارجھا

والكلیة الحدیثة للتجارة والعلوم ھي أول مؤسسة تعلیمیة خاصة في مجال التعلیم العالي في سلطنة 

  ، ولھا اتفاقیات شراكة مع جامعات عالمیة.١٩٩٦عمان تأسست سنة 
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  تطبیقیا"العمل االجتماعي"تجعل ماجستیر  "األردنیة"

  

مكن طلبة ت - فادیة العتیبي 

الدراسات العلیا في قسم 

العمل االجتماعي في كلیة 

اآلداب في الجامعة 

األردنیة من الربط ما بین 

النظریة والتطبیق العملي، 

من خالل إعداد مشاریع 

بحثیة حفلت بأفكار خالقة، 

جرى تطبیقھا على فئة كبار السن، ُكشفت نتائجھا في البازار الذي افتتحھ نائب رئیس الجامعة 

  ."األردنیة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة بعنوان " من إیدین ستي

جتماعي قدموا مقترحاتھم في بحوثھم التي جاءت ضمن من طلبة برنامج ماجستیر العمل اال (13) 

مادة (العمل االجتماعي مع كبار السن)، ونفذت بالتعاون مع عدد من دور رعایة كبار السن لیتم 

ھا علیھم، ما أسھم في تعزیز شعورھم بذاتھم وتنمیة اإلحساس لدیھم بأنھم أفراد فاعلین في تطبیق

  .المجتمع، ما زالوا قادرین على العطاء

والبازار الذي جاء بالتعاون بین قسم العمل االجتماعي ومركز دراسات المرأة في الجامعة وبالشراكة 

مع جمعیة الخدمة االجتماعیة، اشتمل على أجنحة مختلفة، عرضت منتوجات ألشغال وحرف یدویة 

ى تسمیتھ " ومأكوالت شعبیة أعدتھا بالكامل كبیرات السن، ما جعل القائمین على البازار اإلجماع عل

  .من إیدین ستي"، بحسب مدرسة المادة والمشرفة على الطلبة الدكتورة لبنى عكروش

 ٣/الرأي ص:االردنیةأخبار 
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وقالت:" كثیرة ھي المشاریع التي نفذھا الطلبة وظھرت نتائجھا للعیان من خالل ھذا البازار، منھا 

ت الشعبیة مشروع (مطبخ إنتاجي لكبار السن) الذي نفذتھ كبیرات السن من خالل إعداد المأكوال

والتراثیة، وصناعة المخلالت، ومشروع (تعلیم كبار السن على الحاسوب واستخدام التطبیقات 

الذكیة) وأیضا مشروع تدریبي لألھالي على اإلسعافات األولیة إلنقاذ كبار السن في حاالت 

دة الطوارىء، ومشروع إنشاء (مكتبات لكبار السن) بدعم من أمانة عمان الكبرى، ومشروع إعا

تدویر المواد لصناعة منتجات جدیدة جرى عرضھا ضمن أجنحة البازار لغایات تسویقھا، وأیضا 

مشروع (قصص جدودنا) وھو عبارة عن كتیب یضم قصصا تزخر بالنصح لجیل الشباب، مشیرة 

إلى أنھ وقبیل افتتاح البازار جرى عرض سكیتش مسرحي ھو أیضا مشروع بحثي ألحد الطلبة، 

  .ل التي یتعرض لھا كبار السنتناول المشاك

ونوھت عكروش إلى أن تخصص العمل االجتماعي یشكل واحدا من أھم التخصصات المطلوبة في 

سوق العمل، حیث أن مھنة االخصائي االجتماعي باتت مطلبا في كل الھیئات والدوائر ومؤسسات 

إنسان ضعیف یحتاج للدعم المجتمع المدني، في سبیل تقدیم الخدمة والرعایة االجتماعیة لكل 

والمساعدة، ما دفع بقسم العمل االجتماعي إلى العمل على إنشاء برنامج دكتوراه في العمل 

االجتماعي، لیكون األول من نوعھ في منطقة الشرق األوسط، حیث تم االنتھاء مؤخرا من إعداد 

  .خطتھ الدراسیة، وھو في طریق إقراره رسمیا

البازار، واطلع على منتجات كبیرات السن، مشیدا بحرفیة وإتقان صنعھا،  وجال مجدوبة في أجنحة

وبجھود الطلبة الذین أكدوا من خالل تطبیقھم لمشاریعھم على أرض الواقع اعتمادھم على أنفسھم، 

األمر الذي ینسجم مع خطط الجامعة في اعتماد الطالب على نفسھ في دراستھ والجد في البحث 

  .اد على أستاذهوالتقصي دون االعتم

وأكد مجدوبة أن برنامج ماجستیر العمل االجتماعي برنامج ممیز ولھ أبعاد تطبیقیة مرتبطة بخدمة 

المجتمع وتنمیتھ، متطلعا إلى إقرار برنامج الدكتوراه في العمل االجتماعي رسمیا بعد أن تم االنتھاء 
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ون األول في الجامعات األردنیة وفي من وضع التصورات النھائیة لھ، ومؤكدا دعمھ للبرنامج لیك

  . منطقة الشرق األوسط

إلى ذلك أعربت مدیرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبیر دبابنة، عن فخرھا بالشراكة مع قسم 

العمل االجتماعي في كلیة اآلداب، وبطلبة الدراسات العلیا في دعمھم لكبار السن من خالل أفكارھم 

التي تم ترجمتھا على أرض الواقع، وأتت بثمارھا من خالل ما عرض في ومشاریعھم اإلبداعیة 

البازار، مؤكدة سعي المركز المستمر لتعزیز مثل تلك الشراكات التي تسھم في خدمة المجتمع 

  وفاعلیة أفراده.
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  األردنیة" تُتَّوج ببطولة الجامعات لكرة الطائرة"

  

المباراة النھائیة  ظفر فریق الجامعة األردنیة بلقب بطولة كرة الطائرة لطالب الجامعات بعد تغلبھ في

ر مساعد مدیر دائرة النشاط وعبّ .على فریق جامعة الیرموك بواقع ثالثة أشواط بدون مقابل

جمعة عن فخره بھذا الفوز، مثنیا على الجھود  الریاضي في الجامعة مدرب الفریق الدكتور عصام

لتحقیق رغبتھم ورفع اسم الجامعة عالیا، سیّما وأنھا لیست المرة  المتواصلة التي بذلھا أعضاء الفریق

 م.فیھا الجامعة ھذا المركز المتقد األولى التي تحصد

والثالث على  وھنأ جمعة فریقي جامعتي الیرموك والطفیلة التقنیة بحصولھما على المركز الثاني

كومیة عشرة جامعة ح بمشاركة خمس ٢٠١٨/١١/٢٠التوالي في ھذه البطولة التي انطلقت في 

ونظیراتھا من الجامعات األردنیة  "وخاصة، متمنیا مزیدا من التقدم والتفوق والتمیز "لألردنیة

ولفت إلى أن "األردنیة" لم تخسر أي  .مستوى العالم األخرى لرفع علم الوطن في محافل دولیة على

رئیسھا الدكتور حرم جامعة الزیتونة برعایة  مباراة وأي شوط أثناء ھذه البطولة التي أقیمت في

وفي  .داخل الجامعة وخارجھا طلبة وریاضیین ومھتمین تركي عبیدات وبحضور جمھور غفیر من

م أمین سر اتحاد الجامعات األردنیة عمید شؤون الطلبة في جامعة ّ الزیتونة الدكتور منیر  الختام سل

لتقدیریة على العبي فرق المیدالیات ا العجارمة كأس البطولة لكابتن فریق الجامعة األردنیة ووّزع

  أصحاب المراكز الثالثة األولى

  

 ١٤/الرأي ص:االردنیةأخبار 
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  القائمة المبدئیة للمنح والقروض الجامعیة خالل أیام

  
مدیریة البعثات واالتفاقیات في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي خالل أیام، القائمة المبدئیة  تعلن

ألسماء المستفیدین من برامج البعثات والمنح والقروض الداخلیة للطلبة المسجلین في الجامعات 
، ٢٠١٩/٢٠١٨اسي الرسمیة على النظام العادي للمستویین البكالوریوس والدبلوم المتوسط للعام الدر

  وفق مدیرھا محمود القیسي.
وقال القیسي لـ_ أمس أن المدیریة ستفتح مباشرة باب االعتراضات على القائمة المبدئیة قبل اعالن 

  منتصف كانون الثاني (ینایر) المقبل.” النھائیة“
  ألف طلب. ٥٢یذكر أن عدد الطلبات المقدمة بلغ نحو 

ة ھي: منح الدیوان الملكي الھاشمي العامر / منحة كاملة (باستثناء والبعثات والمنح والقروض الداخلی
الفصل الدراسي األول ).منح صندوق األمیرة منى لدعم تمریض لإلناث فقط / منحة كاملة، بعثات 

  صندوق طلبة مدارس مناطق جیوب الفقر / منحة كاملة، بعثات الطب البیطري / منحة كاملة .
لكة واأللویة / منحة كاملة .منح صندوق دعم الطالب لطلبة إقلیمي الوسط كما تشمل بعثات أوائل المم

 ٤٥والشمال / منحة كاملة .منح صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة بحد أقصى 
ساعة .منح صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة  ٤٥ساعة .بعثة التفوق الریاضي بحد أقصى 

) ساعة دراسیة .منح صندوق دعم الطالب في ٤٥فقط ) وتغطي بحد أقصى ( الرسمیة (تمریض إناث
) ساعة دراسیة ٤٥الجامعات األردنیة الرسمیة (التخصصات التطبیقیة والمھنیة )،تغطي بحد أقصى (

.منح صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة (الشریعة إناث وذكور مناصفة) وتغطي 
  % . ٨٠دراسیة ، على أال یقل معدل الطالب عن ) ساعة ٤٥بحد أقصى (

وتشمل ابضا قروض صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة، وتغطي بحد أقصى 
) ساعة دراسیة معتمدة للطالب المستحق .منح أكادیمیة األراضي الجافة في الجامعة الھاشمیة / ٤٥(

ردنیة الرسمیة (دبلوم كلیات المجتمع الرسمیة ساعة .منح صندوق دعم الطالب في الجامعات األ ٤٥
  للتخصصات التطبیقیة والمھنیة).

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالغد 
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  ارض الواقع ..وزارة ذكیة) وتشریعات على ٢٠١٨ التعلیم العالي(
  

 تحوال في الیات عمل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، سواء على ٢٠٠٨شھد عام  حاتم العبادي
خدمات الكترونیة،  صعید التشریعات او الخدمات المقدمة الیھا، التي تحول السواد االعظ فیھا الى

   .بالطلبة الوافدین واستحداث نوافذ موحدة النجاز المعامالت وتحدیدا تلك المتعلقة
  

تم إجراء  دیدان، احدھما للتعلیم العالي واالخر للجامعات، حیث،صدر قانونان ج ٢٠١٨ففي عام 
خالل منح تلك  مناقالت للصالحیات بین المجالس المختلفة، بما یعزز استقاللیة الجامعات من

جانب إصدار انظمة  المجالس صالحیات جدیدة، وإعادة تشكیلة المجالس المركزیة فیھا، الى
 دعم البحث العلمي واالبتكار وغیرھا ل االكادیمي ونظام صندوقاستراتیجیة منھا نظام ممارسة العم

 
انتھاء الصالحیة  وشھد العام الماضي تغییرات على رؤساء جامعات رسمیة، منھم من كان بحكم 

وشملت تلك التغییرات جامعات: ال  وأخرین بناء على تقییمات للجان شكلھا مجلس التعلیم العالي،
الى الطفیلة، التي انتھت مدة والیة رئیسھا والجامعة  والیرموك، باالضافة البیت والعلوم والتكنولوجیا

،وضع خطة الستقطاب  ٢٠١٨كما تضمن العام  .في الحكومة االردنیة بعد تعیین رئیسھا وزیرا
سواء الرسمیة او الخاصة، وبحسب الخطة التسویقیة  الطلبة الوافدین في الجامعات االردنیة،

(الف طالب من العرب واالجانب، لیرتفع عددھم من  ٣٠الستقطاب زھاء ( للجامعات، فإنھا تسعى
،الى جانب انھا  ٢٠٢٠(الفا بحلول عام  ٧٠(جنسیات، لیصل الى ( ١٠٧یمثلون ( (الف ٥.٤٠(

لتصبح  (%سنویا من اجمالي العدد الحالي ١٥- ١٠على زیادة عدد الطلبة الوافدین بنسبة ( ستعمل
اما على صعید الخدمات  .،(%خالل خمس سنوات ٢٥طلبة المسجلین (نسبة الطلبة الى مجموع ال

والبحث العلمي، فإن الوزارة استكملت رفع  الیومیة واللوجستیة التي تقدمھا وزارة التعلیم العالي
التحتیة واألجھزة والتجھیزات واألنظمة والحمایة بناء على  جاھزیتھا االلكترونیة المتعلقة بالبنیة

وخطط التحول االلكتروني، وھي جاھزة ومستعدة لتطبیق كافة  اإللكترونیة مبادرة الحكومة
ً فقد انجزت الوزارة العدید من مشاریع الحوسبة نحو  المبادرات والمشاریع المتعلقة بھ، وتفصیال

 «وزارة ذكیة«
 
بناء إذ تم  وبھذا الصدد تم استحداث بوابة الكترونیة خاصة بالطلبة األردنیین الدارسین بالخارج، 

األكادیمي باالضافة  بوابة للطلبة األردنیین الدارسین بالخارج یتم من خاللھا تسجیل الوضع
كما تم استحداث بوابة الكترونیة  .معھم للمعلومات الشخصیة للطلبة لتسھیل متابعتھم والتواصل

إذ تم بناء وھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي،  خاصة بالتخصصات وربطھا مع الجامعات األردنیة
الجامعات األردنیة من خاللھا یمكن للجامعات تقدیم طلبات  بوابة الستحداث التخصصات في

   .الكترونیا وربطھا مع ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي استحداث تخصص
  

بالخارج لمستوى  وأنشئت نماذج الكترونیة خاصة بطلب الحصول على مقعد نفقة خاصة للدراسة
بالحصول على مقعد دراسات علیا  ا یتمكن من خاللھا الطلبة األردنیون الراغبونالدراسات العلی

وقامت  .تقدیم طلبھم الكترونیا ومتابعتھ الكترونیا بالخارج في بعض الدول (المغرب،لبنان،تونس) من
خاللھ تقدیم ومتابعة اي  ببناء نظام الكتروني خاص بالشكاوى واالقتراحات یتمكن متلقي الخدمة من

 ان النظام یعتمد على تدفق البیانات قترح/ شكوى الكترونیا والحصول على الرد الكترونیا، حیثم
(FLOW WORK (وبحكم  .الشكوى للجھة المعنیة والرد الكترونیا /من حیث توجیھ المقترح

الحكومیة لتبادل  التشاركیة والتكاملیة، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع مختلف الجھات والدوائر

  ٨ص:الرأي 
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، وكذلك تم الربط مع الدیوان  )GSB) معلومات الكترونیا من خالل نظام الربط البیني بین الدوائرال
المدنیة والجوازات، حیث یتم التنسیق  الملكي الھاشمي ودائرة الجمارك العامة ودائرة األحوال

والمؤسسات الحكومیة من خالل نظام الربط البیني  والعمل على ربط وزارة التعلیم العالي بالوزارات
المعلومات والبیانات الكترونیا بین الوزارة والمؤسسات الحكومیة من  الحكومي وذلك لسھولة تبادل

وأنجزت بوابة الرسائل القصیرة من  .على متلقي الخدمة والتوجھ نحو حكومة الكترونیة أجل التسھیل
لخدمات الوزارة االلكترونیة لمتلقي الخدمة، إذ یتم  )SMS) خالل تفعیل خدمة الرسائل القصیرة

القصیرة لتفعیل خدمة ارسال الرسائل القصیرة للخدمات التي تقدمھا  استخدام بوابة الرسائل الحكومیة
مقدمة  الكترونیا، حیث یتم ارسال رسائل نصیة توعویة واعالمیة عن حالة طلب او معاملة الوزارة

وقروض الكترونیا،  القبول الموحد الكترونیا، خدمة الحصول على منح مثل (خدمة تقدیم طلب
  االستفسار عن حالة طلب المعادلة،...)

  
  
ولتقدیم المعلومات بشكل أیسر  .(رسالة ٣٠٠٠٠٠السنویة المرسلة مایقارب ( وقد بلغ عدد الرسائل 

ّورت الوزارة موقعھا االلكتروني وبما یتالءم مع أحدث  بالنسختین العربیة واالنجلیزیة، وأسھل، ط
عن طریق الھواتف الذكیة، والعمل باستمرار على تطویر وتحدیث  التكنولوجیا وسھولة تصفحھ

 نشرت تقریرین على اوقات متباعدة تشیر فیھ الى اخطاء في موقع» الرأي«وكانت  .المحتوى للموقع
   .الوزارة قبل تعدیلھ

  
على مرافق  وأجھزة نقاط اتصال باالنترنتوعلى صعید متصل نشرت الوزارة أجھزة لوائح ذكیة 

الخدمات التي تقدمھا الوزارة  الوزارة وذلك للتسھیل على متلقي الخدمة من تقدیم واالستفسار عن
 الى جانب توزیع شاشات عرض في مرافق الوزارة وتجھیز مادة للعرض متضمنة كافة .الكترونیا

خدمات  )ة بالحصول على تلك الخدمات مثلالخدمات التي تقدمھا الوزارة واالجراءات المتعلق
تنسیق القبول  البعثات، خدمات المعادلة والتصدیق، خدمات مدیریة المؤسسات، خدمات وحدة

رضا  ) وعملت الوزارة على حوسبة كافة المسوحات والدراسات واالستبانات المختلفة مثل .(الموحد
الخاصة بجائزة  (ستطالع الرأي العاممتلقي الخدمة، الرضا الوظیفي، رضا الشركاء ودراسات ا

عملیة تعبئة االستبانات ومتابعتھا  الملك عبداهللا الثاني لتمیز األداء الحكومي والشفافیة، وذلك لتسھیل
 فیھا الكترونیا، والتي حصلت الوزارة على نتیجة جیدة

 
سیتم إطالقھ في  كیة،وفیما انھت الوزارة المرحلة األولى من إنشاء تطبیق للوزارة على الھواتف الذ 

الى متلقي الخدمة وتقدیم خدمات  نھایة العام الجاري لمواكبة التكنولوجیا الحدیثة وسھولة الوصول
الى جانب حوسبة وبناء نظام جدید خاص بمحاسبة الطلبة الحاصلین  .الكترونیة من خالل التطبیق

 یا وتسھیل عملیات صرفوقروض من خاللھ یسھل عملیة متابعة الطلبة اداریا ومال على منح
   .وتحصیل المستحقات المالیة للطلبة

  
االردنیة لمنع  فیما یجري العمل على ادخال نظام خاص بتصدیق الشھادات الصادرة من الجامعات

العالمات وتتم قراءتھ وفكھ  على كافة الشھادات وكشف) Code- QR) التزویر، بحیث یتم طباعة
الشھادات ومطابقتھا وذلك لمنع عملیات  حیث یتم التدقیق علىمن خالل البرنامج والقارئ الضوئي ب

الرسمیة  كما تم تنفیذ مشروع ربط خدمة تقدیم طلب القبول الموحد االلكتروني في الجامعات .التزویر
البطاقات لیصبح الدفع  مع بوابة الدفع اإللكتروني واطالقھ في الدورة الصیفیة القادمة حیث الغیت

وطالت عملیة الحوسبة تقدیم طلب المعادلة  .الربط مع بوابة الدفع اإللكتروني الكترونیا من خالل
للتسھیل على متلقي الخدمة والعمل على ربط عملیة دفع رسوم  بحیث تصبح عملیة التقدیم الكترونیا
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وتجري الوزارة حالیا عملیة تقییم ومراجعة وتطویر نظام  .بوابة الدفع االلكتروني تقدیم الخدمة مع
حیث تم توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لبناء نظام إلدارة  ارة المعلومات التعلیمياد

 التعلیم العالي لتوفیر معلومات تتعلق بالقطاع بكافة المستویات التشغیلیة واإلداریة المعلومات في
ت الجامعات مع معلوما واالستراتیجیة المتعلقة بالتخطیط واتخاذ القرار، كذلك تم من خاللھ ربط نظم

یحتاجھ من بیانات یتم الحصول علیھا من  نظام الوزارة المركزي بحیث یتم تغذیة النظام آلیا وآنیا بما
واستحدثت بوابة الكترونیة خاصة لخدمة  .الخاصة بالنظام بیانات الجامعات ضمن الشبكة والبوابة

  » ادرس في االردن«الطلبة بعنوان 
  

والجامعات  ا یتم نشر معلومات عن االردن وعن قطاع التعلیم العاليالكترونیة من خاللھ وھي بوابة
بالدراسة باألردن وسیتم  ونظام الدراسة والعالمات ومعلومات اخرى تفصیلیة تھم كافة الراغبین

ھي بوابة الكترونیة » اختر تخصصك«الى جانب بوابة أخرى تحت عنوان،  .اطالقھا الشھر القادم
العمل  المعلومات المتعلقة بالتخصصات الراكدة والمشبعة والمتاحة في سوق نشر كافة یتم من خاللھا

تحدید خیاراتھ بالنسبة  االردني واالقلیمي باالضافة الى التعلیم التقني بحیث تساعد الطالب على
   .للتخصص الراغب في دراستھ

  
الخدمة المدنیة حیث  وانكما بدء في تنفیذ وتطبیق نظام ادارة الموارد البشریة الموحد بالتعاون مع دی

ومن  .على النظام وبصدد تفعیلھ تم االنتھاء من ادخال كافة البیانات المتعلقة بموظفي الوزارة
وبناء نظام خاص  المشاریع التي تعمل على تطویر الوزارة ضمن خطة الحوسبة تتلخص بحوسبة

نظام خاص باالتفاقیات الثقافیة بناء  بقسم الوافدین واالتفاقیات ومحاسبة الطلبة الوافدین، من خالل
وكذللك الطلبة الوافدین عن طریق تلك االتفاقیات  المبرمة بین األردن والدول الشقیقة والصدیقة

الى جانب استكمال  .متابعة االتفاقیات والطلبة الوافدین اداریا ومالیا بحیث یمكن النظام من سھولة
بالتعاون مع وزارة االتصاالت  میة المختلفةالربط االلكتروني بین الوزارة والمؤسسات الحكو
الشامل لسھولة تبادل البیانات بشكل الكتروني  وتكنولوجیا المعلومات من خالل نظام الربط البیني

التربیة، العدل، إضافة الى رفع سرعة االنترنت المقدمة للوزارة من  وآمن مع دیوان الخدمة المدنیة،
  .دة الخدمات االلكترونیة ورفع األداءمیغابایت لتحسین جو )٣٠(الى ( ١٦(
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وزارة التعلیم العالي تخالف توجھات الحكومة وتستفز مشاعر الشعب بتعیین موظفین برواتب 
  دینار في الشھر!! ٧٠٠٠فلكیة تفوق 

  
  

ً تفوق  أمین عام وزارة التعلیم العالي یعلن عن تعیین ملحقین/مستشارین ثقافیین برواتب ضحمة جدا
ً من خزینة الدولة للموظف الواحد!!!! ٧٠٠٠   دینار شھریا

  
ھد فیھ المملكة فوق جراح ھذا الوطن، یبقى ھنالك من یّغني على لیاله....!!! ففي الوقت الذي تش

ً مع تزاید االحتقانات  أصعب منعطفات اقتصادیة قد مرت بھا لغایة اآلن منذ تأسیسھا....وتزامنا
الشعبیة التي ضاقت بھا صدور الكادحین من أبناء الشعب االردني في ظل الظروف المعیشیة 

عھدت بھ الحكومة بضبط الصعبة. .. تستمر وزارة التعلیم العالي بعزف لحنھا المنفرد غیر آبھٍة بما ت
النفقات أو بشعٍب سئم من تداعیات القرارات الرعناء لبعض المسؤولین في مؤسساتنا الحكومیة، وال 

  تلتفت لرقابة أو مساءلة! 
  

فمن المؤسف أن یتم الموافقة على مثل ھذه التعیینات في ظل ھذه الظروف الصعبة، ومن المؤسف 
ً ان تأخذ ھذه التعیینات صفة ال عاجل وكأنھا في أعلى سلم اولویات الحكومة! وأن تتم في ظل أیضا

ً ان ال  غیاب وزیر أصیل للوزارة!!! وكأّن الموضوع مسألة حیاة أو موت!!!! ومن المؤسف أیضا
یتم التریث الى حین تعیین وزیر أصیل قد یتفھم الواقع ویربطھ بالتحدیات واألولویات والذي قد یكون 

تعیین ملحقین ثقافیین في ھذا الوقت الذي تعاني بھ البالد من أزمة مالیة لھ موقف مغایر من موضوع 
  تعتصر شرائح الشعب االردني بكل مكوناتھ!

فھل تدرك الحكومة: ما ھي التكلفة المترتبة على مثل ھذه التعیینات، وكم یُّقدر حجم الھدر المالي 
لمرجوة لمثل ھذه التعیینات التي ال المخصص ضمن ھذا البند من میزانیة الدولة، وما ھي الفائدة ا

ّحة لھا اذا ما قورنت بالظروف واالولویات؟؟!!!!!   حاجة مل
  

ما أعلنت عنھ الوزارة لیس تدویر لملىء شواغر لدیھا، وإنما استحداث لمواقع لم تكن موجودة في 
لحق الثقافي بطبیعة بلدان جدیدة طالما قامت سفارتنا المتواجدة فیھا بتسییر االعمال التي قد یؤدیھا الم

الحال، مع العلم بأنھ یُمكن للكتبة العاملین في سفاراتنا المتواجدة في ھذه الدول أن یؤدوا الدور الذي 
یقوم بھ الملحق الثقافي كما ھو الحال في العدید من السفارات، وكما أعلنت الحكومة غیر مرة في 

  سیاق تعھداتھا بضبط النفقات.
  

الذي تشھده المملكة لنا الحق بالتساؤل لماذا تسمح الحكومة لھذه الوزارة في  ففي ضوء الواقع المریر
االستمرار بنھجھا في ھدر النفقات والتسبب بأزمات مالیة جدیدة لخزینة الدولة، دونما رقابة أو 

  التفات الى مصلحة الوطن وجیب المواطن!!!!! 
ومة وما أقسمت علیھ أمام جاللة الملك وما دولة الرئیس الرزاز ھذا تحٍد واضح وانتھاك إلرادة الحك

تعھدت بھ أمام االردنیین بوقف الھدر الحاصل في الخزینة من خالل االصالح االداري والمالي في 
مؤسسات الدولة جمیعھا.....لذا فإننا ننتظر منكم اتخاذ اجراءات اصالحیة فوریة لوقف ھذا القرار 

  لویات ھذا الوطن!!!!الذي ال یوجد ما یشرعھ في ظل تجاوزه ألو

  نیوزطلبة 
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  السعافین یبحث في تحوالت الرؤیة واللغة بشعر محمود درویش

  
 

شعر محمود درویش “رام هللا، كتاب بعنوان  –والتوزیع، عمان  صدر عن دار الشروق للنشر
  ، للدكتور ابراھیم السعافین.”تحوالت الرؤیة.. تحوالت اللغة

، ”عصافیر بال جنحة“في مقدمة الكتاب یقول السعافین أنھ تناول شعر درویش منذ دیوانھ االول 
ال ارید لھذي “الذي نشر بعد وفاتھ الذي استبعده درویش من االعمال الكاملة، الى دوانھ االخیر 

، حیث وقفت عند تحوالت اللغة: المجاز والصورة واألسلوب والمعجم والتركیب ”القصیدة ان تنتھي
والتناص بصوره المختلفة ومستویات اللغة واإلیقاع والمؤثرات الشعبیة والفلكلور والتراث 

الت الرؤیة على ضوء التجربة واألساطیر والقصص الدیني والتاریخي والسیري، وراصدا تحو
  الشخصیة واإلنسانیة والوجودیة.

ویرى المؤلف ان درویش لم یقف عند الیومي والسطحي والعابر، دون ان یربطھ بالجوھري 
واإلنساني والكوني والعمیق، فاستطاع ان یصل عند الناس الى مناطق غائرة في الفكر والوجدان، 

ین صقلت تجربتھ على صعید الفكر واإلبداع، واحس بأثر ولعل تجربة درویش قبل خروجھ من فلسط
الھجرة خارج الوطن، وتفھم اصرار ذویة على العودة الى البیت بأي ثمن، واكتوى بنار اللجوء داخل 

، وراح ھو وأھلھ یحتالون بكل وسیلة لرؤیة قریتھم وأرضھم ”البروة“الوطن، حین دمر الغزاة قریتھ 
  في فكره ووجدانھ نار الھویة التي لم تنطفيء حتى اخر لحظة في حیاتھ.في المناسبات وھذا ما اشعل 

ونوه السعافین الى أن درویش بنى وعیھ لحقیقة الصراع بین الفلسطینیین والصھاینة من خالل تجربة 
حقیقیة امتدت طوال حیاتھ، تقوم على استحالة العیش المشترك، بین العرب والیھود في فلسطین، ما 

تقوم في مسوغ وجودھا على اساس من النظریة الصھیونیة العنصریة التي ترفض  دامت اسرائیل
وجودا عربیا ینتمي الى فلسطین وتتذرع في حقھا في الوجود وحق كل یھودي في العالم من كل 

  البالد واالعراق، وبكل الروایات التوارتیة واالسطوریة.
لداللة في شعر درویش بالدخول في عالمھ ویبین السعافین انھ في ھذه الدراسة وقف عند تحوالت ا

النصي، وھو عالم شدید الغنى، والتركیب والتعقید والتحول، واذا كانت الرؤیة تتحول وفق شروط 
اجتماعیة وسیاسیة ووجودیة، ووفق تحوالت التجربة الشخصیة، وتحوالت المنظور الجمعي من 

ت رصدا آلیا، وكأنما الشاعر مرتبط ربطا القضیة الفلسطینیة، فإننا یجب ان نحذر من رصد التحوال
  آلیا بتحوالت الزمان والمكان.

وحاول المؤلف ان یتناول اعمال درویش عمال عمال حسب الترتیب الزمني لصدروھا، وتعمد أال 
یقف عند الظواھر المضمونیة والفنیة في مجموع اعمالھ حتى یضع القارئ بدقة في سیاق تجربة 

المالمح االساسیة في اللغة :معجما وتركیبا وصورا وتقنیات مختلفة  درویش الشعریة. ثم یبین
كالمفارقة والسخریة والتكرار والتناص واالتكاء على ما سبق من ھذه التقنیات في دواوین او قصائد 

  سابقة.
وقال السعافین إنھ درس تحوالت تجربة درویش الفنیة، وكیف تتنامي االفكار والدالالت وتتناسل 

تعمق في المجموعات التالیة، على نحو موقفھ من الحب والموت والوطن، وفي العالقة وتنضج وت
الملتبسة مع حبیبة من الجانب االخر التي تتطور بإشكال مختلفة، وتطور داللة الطارئ واالصیل 

ثم عادت الى الظھور في قصائد تالیة وفق ” عابرون في كالم عابر“التي وصلت الذروة في قصیدة 
  نیة مختلفة.شروط تق

  ١٣ص:الغد 
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ویشدد المؤلف على ان للزمن وللمكان اثرا بارزا في التحوالت عند درویش من الجمعیة المتمثلة في 
الحدیث عن الوطن والقضیة العروبة ومناصرة المكافحین والمعذبین والمناضلین، أو من رؤیة 

معاینة القضایا  الحبیبة وھي متوحدة معھ في الداللة وأبرزھا الدفاع عن القضیة والمبدأ، الى
الوجودیة لتصبح النظرة الى االحب واألرض والوطن والمعذبین من زاویة وجودیة في نظرة الفرد 
الى ھذه القضایا وھو یعاني تجربة المرض وتقدم السن وابتعاد الحلم، واإلمعان في الغربة 

  النھایة. واالغتراب واستالب الوطن وتشظي االھداف والمبادئ واإلحساس بقرب الموت ووشك
وكشفت الدراسة كما قال السعافین إن الطاقة الشعریة كامنة في شعر درویش، منذ دیوانھ االول 

، وتجلت ھذه الطاقة على نحو اكثر شعریة في دواوینھ الالحقة، وبدت ”عصافیر بال اجنحة“
تكئ على المباشرة في شعره مدعومة بطاقة شعریة عمیقة وبقدرة لغویة تحیل ھذه المباشرة التي ت

  سخریة عمیقة الى فن یتلقفھ المتلقون من مختلف المستویات الثقافیة والتعلیمیة ومن سائر األذواق.
وأشار المؤلف الى تحولت لغة عند درویش جاءت على نحو تتدریجي، بفعل التجربة والثقافة 

التطورات في واالطالع، وحدس قائم على التأمل والتفكیر في ذاتھ وفي رؤیة العالم وفي معاینة 
ویذھب بكل ما یقرأ … المناھج والتیارات واالفكار. فھو واسع االطالع یتأثر بما یقرأ ویھضم ما یقرأ

بعیدا في صیاغة قصیدة خاصة في لغتھا وفكرھا وایقاعھا، وقد اخترت أال اقف عند مصادر تأثره، 
  وان اوثق كل ما ھو ذائع من الشعر الذي ظھر في تناصاتھ.

ین ان درویش لم یقف في االبتكار عند حد، فلھ لغتھ المتجددة وبلغتھا وصورھا وأكد السعاف
ومجازتھا، ولھ قدرتھ على االفادة من االساطیر والمعتقدات الشعبیة ومن صورة الحیاة والممارسات 

، الفتا الى ان درویش كان ”العامة، مستفیدا من سیرتھ الشخصیة ومن تجلیات الزمان والمكان
فسھ، فیكرر بعض افكاره وصوره وافكاره ومقوالتھ الشعریة في دواویھ، وھذا امر غیر یتناص مع ن

مستغرب فشعر الشاعر ملك لھ یفید منھ مثلما یفید من غیره من الناس، وفي الوقت نفسھ كان دائما 
 االبتكار والتجدید ترفده جرأة في االستخدام من الطبقات العلیا من الكالم الیومي الذي یتأین في

  مصھر درویش الشعري فیصبح من اجمل الشعر العذب العمیق المصفى.
جاء الكتاب في اثنین وعشرین فصال یتناول عنوان كل فصل السمات البارزة في ھذه المجموعات 

، قضیة ”عصافیر بال اجنحة“الشعریة دون اغفل العناصر المشتركة في بعضھا او كلھا، مثال 
، مالمح الملحمة ”عاشق من فلسطین“ائر البحث عن الھویة، ، ط”اوراق الزیتون“بأجنحة غضة، 

وحبیبتي “، ”العصافیر تموت في الجیلیل“، تحوالت اللغة والداللة، ”اخر اللیل“واألغنیة الشعبیة، 
تلك “، ″٧محاولة رقم “صمت التأمل وثورة الھجاء، ” احبك او ال أحبك“، ”تنھض من نومھا

  یة ام ھویات.، ھو”صورتھا وھذا االنتحار العاشق
حصار “، استعارة الھجاء والمدیح، ”مدیح الظل العالي“، ”اعراس صورة البطل الشعبي“وكذلك 

ورد “، جدل الزمان والمكان، ”ھي اغنیة ھي اغنیة“، ضیق الواقع واتساع الرؤیا، ”لمدائح البحر
احد “اف المستقبل ، قراءة الواقع واستشر” اراى ما ارید“الھویة الضائعة والموقف من المكان، ” اقل

، نضج التجربة ”لماذا تركت الحصان وحیدا“، اتساع الرؤیا واتساع االرض، ”عشر كوكبا
، نحو لغة تفتح باب ”جداریة“، تجلي الذات وتتماھي مع الموضوع، ”سریر الغریبة“الودودیة، 

، الذات ”ال تعتذر عما فعلت“، حلم عبر سطوة الواقع، ”حالة حصار - دیوان“التأویل واسعا، 
ال ارید لھذي “، جوھر العالقة بین الشعر والنثر، ”كزھر اللوز“وتحوالت الزمان والمكان، 

  ، سؤال الوجود والعدم، باالضافة الى المراجع والمصادر.”القصیدة
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  "الیرموك" تبحث امكانیة إنشاء جامعة في تركیا
  
  

بحثت جامعة الیرموك مع وفد من شركة (تدارس لمؤسسات التعلیم)، امكانیة انشاء جامعة في تركیا 
  تطرح برامج بكالوریوس ودبلوم مشتركة.

  
ید كفافي خالل لقائھ االحد، وفد الشركة، برئاسة رئیس مجلس واشار رئیس الجامعة الدكتور ز

إدارتھا الدكتور عبد المنعم عواد، الى حرص الیرموك على توثیق صالتھا مع مختلف المؤسسات 
التعلیمیة الدولیة، الفتا إلى أن الیرموك ترتبط بالعدید من اتفاقیات التعاون مع عدد من الجامعات 

بموجبھا عددا من برامج البكالوریوس المشتركة في مجاالت الشریعة والمعاھد التركیة، تطرح 
  والدراسات اإلسالمیة.

  
واعرب عن استعداد الجامعة للتعاون مع الشركة في طرح البرامج األكادیمیة المشتركة في عدد من 

على التخصصات العلمیة ذات االھتمام المشترك بما یجسد فلسفة الجامعة وخططھا الرامیة لالنفتاح 
  كافة دول العالم.

  
وأشاد عواد بالسمعة العلمیة المتمیزة التي تحظى بھا الیرموك على مستوى المنطقة ما دفع على 
توثیق التعاون معھا واالستفادة ما أمكن من الخبرات والكفاءات العلمیة التي تضمھا في ظل االنفتاح 

عالم، داعیا الى تأطیر التعاون بین الطرفین العلمي الكبیر الذي تشھده كافة المؤسسات التعلیمیة في ال
  من خالل اتفاقیة تعاون مشترك.

  ٣٠ص:الرأي 
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  وسیشیع جثمانھ بعد العصر من مسجد -بشیر مصطفى النوباني (أبو أشرف)  -

  الكبیر صویلح
  
  مرج الحمام –زینة عبدالكریم احمد سعید العجلوني  -
  
  ضاحیة االمیر راشد -عوده عیسى المصري » منیر«میخائیل  -
  
  الرابیة –نشأت توفیق محمود أبولبن  -
  
  مرج الحمام –حسني عبدالرحیم ابو الفیالت  -
  
  شطنا –ھیام ذیب فرحان قندح  -
  
  الدوار السابع –محمود قاسم غلھ دخقان  -
  
  الحصن –قابي عقلھ خضر جوینات  -
  
  الزرقاء –» الخطیب«أمینة محمود الحوقي  -
  
  تالع العلي –عقاب البرقاوي » حمد جھادم« -
  
  عجلون –فواز سلیم سالم عیسوة  -
  
  وادي السیر –عبدالرحمن قاسم الشنار  -
  
  عرجان –نبیلة احمد عبدالفتاح السلواني الغول  -
  
  الشمیساني –فاروق عارف سمور  -
  
  الشمیساني -خضرة الخوري یعقوب البواب  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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  عین » مرضى السكري على ما افاد مرضى الى مراكز صحیة في عمان تعاني من نقص ادویة
  .«الرأي

  
بالمئة على  ١٠٠مواطنون یطالبون الحكومة بتمدید قرار مجلس الوزراء باعفاء الغرامات بنسبة 

بالسماح بتقسیط اصل  ضریبة الدخل والمبیعات ومطالبات االموال العامة. المواطنون طالبوا ایضا
  .ارصدة المكلفین

  
  .«االلكترونیة االقرارات الضریبیة«ان وزیرا سابقا اسس شركة مختصة بـ » عین الرأي«علمت 

  
» الھایبرد«والھجینة  اقبال كثیف من مستثمري قطاع السیارات على تخلیص المركبات الكھربائیة

  تحسبا من ارتفاع ضریبة الجمارك على ھذا النوع من السیارات
  

بدفعھا من خالل  ضریبة المسقفات نقدا وتطالبمراكز تحصیل في أمانة عمان ترفض استقبال تسدید 
  اي فواتیركم

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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من قبل ” اعتداء”تعرضت طبیبة مقیمة بقسم الباطنیة بمستشفى الجامعة األردنیة أول من أمس لـ
على ” االعتداء“بحسب ما قالت نقابة األطباء أمس. ھذا ذوي مریضة توفیت بعد یوم من االعتداء، 

منذ بدء دورة مجلس النقابة الحالي، واألول من  ١٠٨طبیب ھو الثالث من نوعھ منذ أسبوع، ورقم 
نوعھ على طبیبة بمستشفى الجامعة. النقابة كلفت محامیھا باتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة، 

  األمنیة.كما قدمت الطبیبة شكوى للجھات 
  

تم تداولھا مؤخرا عبر مواقع التواصل االجتماعي، ” إشاعة“الحكومیة نفت ” حقك تعرف“منصة 
حول تھدید نائب رئیس الوزراء الدكتور رجائي المعشر باالستقالة. ھذه المنصة التي أطلقت مؤخرا 

  خصصتھا الحكومة للرد على األخبار غیر الصحیحة واإلشاعات التي یتم تداولھا في غیر مكان.
  

مجلس النواب یواصل الیوم في جلستین صباحیة ومسائیة مناقشة قانوني الموازنة العامة وموازنة 
، وھي المناقشة التي بدأھا المجلس یوم أمس، ما یرجح تسریع ٢٠١٩الھیئات المستقلة للعام 

  عاء.إلقرار القانونین، بعد أن كان متوقعا البدء بالمناقشات النیابیة بعد غد األرب” النواب“
  

أصرت مصادر حكومیة أردنیة على رفض التعلیق على ما نشره التلفزیون اإلسرائیلي أمس، ونقل 
”. ومة نتنیاھو تعتزم الموافقة على مشروع قناة البحرینحك“فیھ عن مصادر إسرائیلیة قولھا أن 

أن الحكومة لن ترد على مثل ھذه التصریحات غیر الرسمیة ” الغد“المصادر ردت على استفسار 
التي اعتدنا علیھا، خاصة فیما یتعلق بمشروع ناقل البحرین. سبق للصحافة اإلسرائیلیة نشر أخبار 

لحكومة األردنیة لنفي صحتھا، في ظل تعثر المفاوضات بین شبیھة حول مشروع البحرین بادرت ا
  الطرفین حول المشروع.

  
  

وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي اجرى امس اتصالین ھاتفیین، واحدا بنظیره 
نصب الجدید، واآلخر بوزیر الدولة السعودي للشؤون السعودي ابراھیم العساف، مھنئا إیاه بتسلمھ الم

الخارجیة عادل الجبیر، حیث بحث مع الوزیرین السعودیین استمرار التعاون والعمل على تعزیز 
 العالقات األخویة برعایة قیادتي المملكتین الشقیقتین.

 زواریب الغد
  


