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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  "األردنیة"المھرجان الكوري الثالث لألدب والثقافة في 

  ٥  "بأخالقك نسمو"كلیة الشریعة في االردنیة تنظم حملة 
   شؤون جامعیة

 ٦  إعالن نتائج التصنیف األردني للجامعات الشھر الحالي: الزعبي
 ٨  حیاتناالوظیفة مشھد مقلق في : خریجون وجامعیون

 ٩  مجمع اللغة العربیة یستضیف المبادرات اللغویة
بإلزام طلبة دفع الرسوم قبل » الیرموك«استھجان قرار إدارة 

  التسجیل
١٠ 

 ١١  استحداث برنامج الدكتوراه في القانون الخاص بـ مؤتة
ّة في  نشر وتعمیم ).. التكنولوجیا(مركز التمیّز للمشاریع اإلبداعی

  والریادة ثقافة االبتكار
١٢ 

   مقاالت
 ١٣  عصام سلیمان الموسى. د.أ/...في حضرة وصفي

 ١٥  محمد الرصاعي.د/الجامعات والمھن الجدیدة آفاق للتعلیم التقني

 ١٦  اعالنات

 ١٧  وفیات
  ٢٠- ١٨  زوایا الصحف

یات التقریر الصحفي محتو

 الیومي
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  "األردنیة"المھرجان الكوري الثالث لألدب والثقافة في 

ت الجامعة األردنیة فعالیات المھرجان الكوري الثالث لألدب والثقافة، نظمھ احتضن -سناء الصمادي

قسم اللغات اآلسیویة في كلیة اللغات 

األجنبیة بالتعاون مع الوكالة الكوریة 

  .والسفارة الكوریة" كویكا"

وقال عمید الكلیة الدكتور محمود 

 الشرعة خالل كلمة لھ القاھا بھذه ال

ً في  إن اللغة تلعب"مناسبة  دورا مھما

تشكیل ھویة األمة والتعبیر عن آمالھا 

وطموحاتھا والتواصل مع الثقافات األخرى بشكل یعزز الثقة بین الشعوب المختلفة ویدعم أوجھ 

  ."التعاون بینھا

التي لم " بكویكا"وأشاد الشرعة بالعالقات التي تربط الجامعة مع السفارة الكوریة في عمان ممثلة 

م الدعم للكلیة وذلك بتزوید قسم اللغة الكوریة بمدرسین أكفاء، وتقدیم المنح للطلبة تتوان عن تقدی

   .الدارسین للغة الكوریة، فضال عن التبادل الثقافي وغیرھا من النشاطات

وبین أن المھرجان یھدف إلى تعریف الطلبة بالثقافة والحضارة الكوریة، وفلكلورھا وعاداتھا 

  .لیة لتفاعل الطلبة مع  ثقافتھاوتقالیدھا وخلق بیئة مثا

في عمان حرص السفارة الكوریة على دعم األنشطة " كویكا"بدورھا أكدت ممثلة الوكالة الكوریة 

  .الطالبیة المختلفة في الجامعة التي تساھم في نشر اللغة الكوریة وثقافتھا

 أخبار الجامعة

 ٢٤جو/١٤:الرأي ص/أخبار األردنیة
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كوریة الى اللغة واشتمل المھرجان على تعریف بالكتاب الكوري الذي تمت ترجمتھ من اللغة ال

العربیة وطباعتھ في االردن ویحتوي على اربع قصص من التراث الكوري وكتاب عن الطبخ 

   .نسخھ منھ الى مكتبة الجامعة) ٥٠(الكوري وترجمتھ الى اللغة العربیة من اعداد طلبة القسم، وتسلیم 

نشاطات والقاعات وعرض طلبة قسم اللغات اآلسیویة فیدیو تعریفیا بتخصص اللغة الكوریة وال

  .والمختبرات التي یضمھا

وقدم الطلبة عرضا لألحرف الكوریة، وسردا لقصص من التراث الكوري، باالضافة الى االغاني 

الكوریة التقلیدیة، والقاء الشعر الكوري، ورقصات من الفلكور الكوري وثقافة كوریا الجنوبیة، 

ى الطبالت التقلیدیة، وعروض مسرحیة من وعرض الزیاء الفلكور الكوري ومعزوفات تقلیدیة عل

  .قصص االطفال، وفقرات لتذوق األكل الكوري

وشھد المھرجان حضورا كبیرا من طلبة الجامعة وأعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة اللغات األجنبیة 

  .والجامعة
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  "بأخالقك نسمو"كلیة الشریعة في االردنیة تنظم حملة 

عة االردنیة الیوم، حملة إلحیاء األخالق والقیم الحضاریة التي دعا إلیھا أطلقت كلیة الشریعة بالجام 

، بمناسبة )بأخالقك نسمو(الرسول الكریم علیھ الصالة والسالم، في المجتمع الطالبي تحت عنوان، 

  .ذكرى مولد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

دف الى ترجمة محبتنا لرسول هللا علیھ وقال عمید الكلیة الدكتور عبدالرحمن الكیالني، إن الحملة تھ

الصالة والسالم، الى سلوك عملي وممارسة حیاتیة، حیث اشتملت الحملة التي نظمتھا الكلیة، 

بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، على التعریف بعدد من التوجیھات النبویة الجمیلة في المجتمع 

قان العمل، صناعة االمل، محاربة ثقافة الیأاس إت"الطالبي وتدعو الى القیم الحضاریة الكریمة مثل 

واالحباط، نبذ التطّرف والعنف، احیاء روح التسامح والرحمة، الحض على اإلبداع والتمیز في طلب 

  ."العلم وغیرھا من القیم األصیلة

علیھ الصالة (وتزینت شوارع الجامعة الداخلیة بالالفتات التي حملت بعض احادیث المصطفى 

إن هللا یحب إذا عمل "، و "لیس منا من دعا الى عصبیة"المعبرة عن القیم النبیلة، منھا،) والسالم

  ."وانما بعثت ألتمم مكارم األخالق"، "أحدكم عمال أن یتقنھ

رسول السعادة "وكانت كلیة الشریعة أقامت حفال كبیرا بھذه المناسبة تضمن ندوة بعنوان 

أھمیة ھذه المناسبة في بث روح السعادة واالیجابیة في  ، أكد خاللھا المحاضرون على"واالیجابیة

  .حیاة الفرد والمجتمع

  ٩:الدستور ص/المدینة نیوز/بترا
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  إعالن نتائج التصنیف األردني للجامعات الشھر الحالي: الزعبي
  

تعلن ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا قبل نھایة الشھر الحالي، نتائج التصنیف 
العام الماضي، بینما ) اغسطس(أ تقدیم طلب اشتراك الجامعات فیھ في آب االردني للجامعات، اذ بد

الماضي، وفق رئیس الھیئة الدكتور بشیر ) سبتمبر(بوشر بالتأكد من بیانات الجامعات في أیلول 
  .الزعبي

، اختیرت كمصفوفة ٢٩ان معاییر خمسة، یتضمنھا التصنیف بمؤشراتھا الـ" الغد"وبین الزعبي لـ
  .رابطة، تنسجم مع البیئة، وتدفع قطاع التعلم العالي لدخول المنافسة العالمیةمتناسقة مت

، وفقا لخمسة معاییر رئیسة، ١٠٠٠وأشار الى ان التصنیف یعطي عالمة واحدة كلیة للجامعة من 
تعكس قدرة الجامعة المشاركة وتمیزھا في التعلیم والتعلم والبحث العلمي والبعد الدولي وجودة 

  .واالعتمادات االكادیمیة، تنتقى بعد المراجعة لمعظم التصنیفات العالمیةالخریجین 
وأكد الزعبي ان الغایة من التصنیف، تكمن في تحدید موقع الجامعات المشاركة، وفقا لمجموعة 
مختارة من المعاییر العالمیة المنسجمة، والبیئة العربیة ومقارنتھا بمثیالتھا، تحفیزا لھا وتمھیدا 

  .ار المنافسة العالمیة، عبر تقلیص الفجوة بینھا وبین افضل جامعات العالملدخول غم
وشدد على أن عمل الھیئة، ینطلق من المصلحة الوطنیة التي تقتضي النھوض بالمسیرة التعلیمیة 

  .عموما، ومسیرة التعلیم العالي خصوصا، كونھا اساس البناء والتطویر والتنمیة لمختلف القطاعات
ان المسؤولیة ال بد أن تكون مشتركة بین ھیئة االعتماد ومؤسسات التعلیم العالي،  وبین الزعبي

  .لتحقیق التمیز والتنافسیة وتقدیم األفضل للخروج بمخرجات تعلم واضحة ومحددة
ولفت الى أن ھیئة االعتماد، تدعم مؤسسات التعلیم العالي في تطبیق مؤشرات ومعاییر التصنیف، 

  .المعاییر بوضوح وواقعیة وقابلة للقیاس، لتحفیز العمل بھاوقد وضعت المؤشرات و
ً لما ورد في الرؤیة الملكیة السامیة بالورقة النقاشیة  وقال الزعبي ان منھجیة الھیئة، تأتي تحقیقا

بناء قدراتنا البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة جوھر نھضة "السابعة حول التعلیم والتي حملت عنوان 
  ".األمة
ركز جاللة الملك عبدهللا الثاني فیھا على االستثمار األمثل في التعلیم، باعتبار ھذا القطاع وقد 

استراتیجیا، ومن غیر المقبول السماح للتردد والخوف من التطویر، لذا یجب مواكبة التحدیث 
والتطور في العلوم؛ فالتعلیم جزء من إصالح شامل، یشمل المجاالت السیاسیة واالقتصادیة 

  .الجتماعیة والثقافیةوا
وكانت الھیئة؛ أجرت تعدیالت لتطویر معاییر التصنیف في ضوء جلسات حواریة، نوقشت فیھا 
التغذیة الراجعة لرؤساء الجامعات ومختصین وخبراء تعلیم عال، بحیث خفضت عدد مؤشرات 

  .٢٣الى  ٢٩التصنیف من 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  :الغد ص
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شرات ذات الصبغة الرقمیة إلى كما عدلت مؤشرات لتتالءم مع ظروف الجامعات، وتحویل المؤ
مؤشرات نسبیة، للوصول بھا للمعیاریة القیاسیة، وبالتالي أخذ سنة تأسیس الجامعة وعدد طلبتھا 

  .باالعتبار
كما اعید النظر بتوزیع العالمات لمعاییر التصنیف الخمسة ومؤشراتھا وفقا ألھمیتھا، بحیث زادت 

: لكل منھما، وتخفیض عالمة معاییر ٣٠٠مي، لتصبح عالمة معیاري التعلیم والتعلم والبحث العل
واالبقاء على االعتمادات  ١٥٠الى  ٢٠٠وجودة الخریجین من  ١٠٠الى  ١٥٠البعد الدولي من 

  .١٥٠االكادیمیة 
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  الوظیفة مشھد مقلق في حیاتنا: خریجون وجامعیون
  

مل، في ظل واقع اقتصادي لم تعد الشھادة الجامعیة، وحدھا، الوسیلة األولى للحصول على فرصة ع
 ً ً وحتى عالمیا ً فقط، بل عربیا خریجون وجامعیون أكدوا أن ھاجس الحصول على  .صعب، لیس محلیا

فرصة عمل صار من أولى أولویاتھم، معبرین عن حالة من اإلحباط بتالشي آمال العدید منھم في 
الذي أوصلھم إلى حالة من الحصول على وظیفة مناسبة وما یترتب علیھا من ضیاع أحالمھم األمر 

ّوا في أحادیثھم لـ .الیأس بعد تخرجھم غیاب العدالة االجتماعیة وانتشار المحسوبیة » الرأي»وحمل
والواسطة الجزء األكبر من أسباب مشكلتھم، دون أن یغفلوا األوضاع التي تمر بھا المنطقة والتي 

ولفتوا إلى أن الكثیر من طاقات  .ا األردنفاقمت من المشاكل التي یمّر بھا كثیر من الدول ومن بینھ
ً معطلة في إحصاءات وقوائم التنافسیة في دیوان الخدمة المدنیة  .الشباب والخریجین باتت أرقاما

ودعوا الحكومة إلى تحمل مسؤولیتھا من خالل إیجاد حلول جادة تراعي حق الشاب األردني في 
 .واألجر المناسب وتحفظ لھ مكتسباتھ الوظیفیةالعمل ضمن بیئة مالئمة تضمن لھ األمن الوظیفي 

خریجة التربیة الخاصة كوثر عبد اهللا والتي مضى على تخرجھا أكثر من عشر سنوات شكت من 
عدم حصولھا على وظیفة حتى اآلن، مع إشارتھا إلى أنھا حازت على العدید من الدورات والشھادات 

ً وحسرة على بكل أسف ال«وقالت  .التدریبیة في مجال تخصصھا شھادة الجامعیة أصبحت تمثل عبئا
حاملھا ولم تعد لھا أھمیة لرفع مستواه المعیشي واالقتصادي في وقت أصبحت فیھ الواسطة 

وطالبت الحكومة بإعطاء األولویة إلقامة المشاریع التنمویة  -والمحسوبیة المعیار األھم في التوظیف
خریج اإلدارة محمد  .ریجین من حملة الشھادات الجامعیةواالقتصادیة التي توفر العمل لكثیر من الخ

تخرجت منذ ثماني سنوات ولم احصل على وظیفة مناسبة تحقق لي االستقرار الوظیفي «فضل قال 
، الفتا إلى أنھ ال یمانع من التوجھ للعمل المھني شریطة أن یضمن لھ األجر »المطلوب حتى اآلن

طر على حیاتھ وسط مخاوفھ من عدم تمكنھ من الحصول على وعبر عن حالة من القلق تسی .المعقول
 ً وبّث حزنھ  .«أن الشھادة الجامعیة اآلن بال ھیبة وال قیمة أن لم تدعمھا الواسطة«الوظیفة، مؤكدا

الشدید على وضع العدید من الشباب الخریجین الذین لم یجدوا من یستثمر نتاج علمھم في وقت لم یعد 
ً للكفاءة والتمیز، وفق قولھفیھ التحصیل العلمي مق وزادت األوضاع االقلیمیة وبخاصة التي تمر  .یاسا

بھا دول جوار األردن، من مخاوف الخریج الجامعي محمود السالم، والمتعطل من ثالث سنوات، في 
إن الحالة االقتصادیة التي یمر بھا األردن والذي تحمل «وقال  .الحصول على فرصة عمل مناسبة

إثر نزوح اكثر من ملیون سوري وغیرھم زادت من ھذه الحالة الصعبة، وبالتالي فاقمت  أعباء كبیرة
ً وحّدت من قدرة االقتصاد االردني على  من األوضاع االقتصادیة الصعبة للدولة والمواطنین أیضا

ً لھ عند الجامعي صدام المعایطة  .«إیجاد وظائف لطوابیر الخریجین في «وال یجد التفاؤل مكانا
، منوھا إلى أن نظرة جادة على واقع سوق العمل األردني »صول على عمل مباشر بعد تخرجھالح

ورغم ذلك یأمل المعایطة بأن یحالفھ الحظ ویتمكن من السفر إلى  .تدعم وجھة نظره بھذا الشأن
ناء ودعا الحكومة والقطاع الخاص إلى ب .الخارج عند احد أقاربھ للعمل وإكمال دراستھ العلیا مستقبال

ورأى أنھ  .شراكة حقیقیة توفر العمل للكثیر من الخریجین الشباب من أصحاب الشھادات األكادیمیة
من المعیب أن یبقى كثیر من شبابنا من حملة الشھادات العلیا وخاصة من أصحاب شھادات «

الدكتوراه في سجالت دیوان الخدمة منذ سنوات في انتظار دورھم في طوابیر المتعطلین عن 
وأنا على أبواب التخرج یساورني القلق على مستقبلي المھني «الجامعي رائد الرواشدة قال  .«عملال

 ً فإحصاءات وتقاریر دیوان الخدمة المدنیة وارتفاع نسب البطالة بین الخریجین تشكل ھاجسا وإرباكا
ھ فرصة عمل وتمنى الرواشدة أن تتاح ل .«لمصیر الكثیر من الخریجین والشباب الباحثین عن العمل

 .في مجال تخصصھ بالرغم من انھ ال یعول كثیرا على إیجاد ھذه الفرصة في وقت مبكر من تخرجھ
ُعد مھمة بسبب عدم «وأشار إلى أن  الشھادة الجامعیة التي یجد الشاب ویتعب في الوصول إلیھا لم ت

 .«وجود فرص عمل للمتخرجین الذین یواجھون البطالة

  ١٤:الرأي ص
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  ضیف المبادرات اللغویةمجمع اللغة العربیة یست
  

ً مع أصحاب المبادرات ، عقد مجمع اللغة العربیة االردني في رحابھ صباح اول من امس لقاًء تفاعلیا
ُعنى باللغة وتقدم خدمة جلیلة للعربیة وابنائھا بانتاج سیاسة من شأنھا وضع الید على مواطن ، التي ت

ي من القصور في استخدام اللغة العربیة قراءة الضعف ومحاولة تقدیم حلول للحد من التشّوه المتأت
ً على الصعد كافة سواء في المدارس أو الجامعات أو  ً ومحادثة وترجمة وتعریبا وكتابة واستماعا

وبدأ اللقاء بكلمة  .مواقع التواصل االجتماعي أو المطبوعات والمنشورات واالعالنات وغیرھا
مختصرة عن المجمع وجھوده في تعریب المصطلحات  خالد الكركي قدم فیھا نبذة. لرئیس المجمع د

واشار الى الرؤى التي یتطلع الیھا المجمع باقامة وحدة مستقلة للغة العربیة للناطقین  ,والترجمة
، واقامة وحدة مستقلة لتكنولوجیا المعلومات ألن المعركة التي تخوضھا العربیة تتطلب ذلك، بغیرھا

ل المطلوبة للتكنولوجیا وعدم االعتماد على اخذ الوسائل من واكد ضرورة استنبات جذور للوسائ
وبین الكركي أھمیة عمل اللجنة الوطنیة للنھوض باللغة العربیة  .غیرنا حتى ال یمنعھا عنا متى شاء

وأوضح اھمیة قانون حمایة اللغة العربیة بأنھ القانون ، التي بدأت عملھا منذ ست سنوات في المجمع
ودعا الكركي اصحاب المبادرات  .استخدام اللغة العربیة في االنشطة الرسمیة كافةالذي ینظم ویلزم ب

ً ایاھم استخدام اللغة العربیة السلیمة ألن العامیة ما ھي اال عربیة  الى عدم قبول العامیة مشجعا
ً ، عجزت عن ان تكتمل كالجنین المشّوه أو غیر كامل النضوج ً الى ان العامیة لیست تطورا مشیرا

ً أن ، نما عودة الى الوراءوا وانھى كلمتھ بمباركة جھود المبادرات وشكرھم والثناء علیھم مؤكدا
ھذه ھي العربیة  ,وعربیة العقل، وعربیة القلب، عربیة اللسان: العربیة التي نریدھا لھا ثالثة اوجھ

لون عنھا ثم تلتھا شروحات حول المبادرات اللغویة التي حضر مندوبون وممث .التي ندافع عنھا
تخللتھا عروض مرئیة توضح ، لتوضیح اھمیتھا وآلیة العمل فیھا ومدى اسھامھا في خدمة العربیة

مبادرة : وكانت من بین ھذه المبادرات .نشاطھا والفئات المستھدفة فیھا ومراحل العمل وتطورھا
ومبادرة مجمع ، )ویكبیدیا(وتعظیم المحتوى العربي على موسوعة ، مقھى القراءة ومكتبة عابر سبیل

، ومبادرة نادي اقرأ من جامعة الطفیلة التقنیة، تعلیمي لتدریس قضیة امالئیة من الجامعة الھاشمیة
ومبادرة اثراء المحتوى العربي على شبكة االنترنت من مؤسسة ، ومبادرة الھدھد للمحتوى االبداعي

لتخصص نظم الوسائط من جامعة  ومبادرة اثراء المحتوى العربي، بالعربیة للترجمة والبحث العلمي
وتجمیع االخطاء الشائعة ، ومبادرتا ترجمة قصص قصیرة من االدب االنجلیزي، الزیتونة

ودوري اللغة العربیة من ، ومبادرة محب الكتاب من دار البلسم، وتصحیحھا من مؤسسة افاق العربیة
، تكنولوجیا المعلومات الوطني ومبادرة دراسة النطاقات العربیة من مركز، مدارس اكادیمیة الرواد

من جامعة العقبة ) الفیسبوك)ومبادرتا مھارات اللغة العربیة وخیر جلیس صفحات على موقع 
وعقد ، واوصى اللقاء بعقد اجتماع شھري للمبادرات لتبادل االراء والتعاون فیما بینھا .للتكنولوجیا

، والخطة المستقبلیة، وآلیة التطبیق، فوالھد، لقاء مع مختصین لتقییم المبادرات من حیث الفكرة
  .والتجھیز لمختبر لغوي یلبي احتیاجات المبادرین لتفعیل مبادراتھم، واالستمراریة، والقیمة المضافة

  :الرأي ص
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  بإلزام طلبة دفع الرسوم قبل التسجیل» الیرموك«استھجان قرار إدارة 
  

رة جامعة الیرموك بالزام طلبة السنة استھجنت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا قرار إدا
األولى دفع الرسوم قبل التسجیل في اطار السیاسات المالیة التي بدات الجامعات الرسمیة انتھاجھا في 

  .الفترة االخیرة
  

واعتبرت الحملة ھذا القرار جائرا ولم یراعي الظروف االقتصادیة الصعبة التي یعیشھا المواطنون 
  .الطلبة بشكل خاص بشكل عام واولیاء امور

  
ویاتي ھذا القرار مع سیاسة ادارات الجامعات الرسمیة برفع الرسوم والتوسع في القبول على 
البرنامج الموازي مما یزید من ثقل االعباء المالیة الولیاء امور الطلبة علما ان النسبة االكبر من 

  .ت اعباء مالیة جسیمةطلبة جامعة الیرموك ھم من ابناء قرى المحافظة الذین یرزحون تح
  

وطالبت الحملة الوطنیة من اجل حقوق الطلبة وزارة التعلیم العالي باعادة دراسة الیات الدفع في كافة 
الجامعات بما یخدم مصلحة الطلبة والعملیة التعلیمیة ومراعاة الظروف االقتصادیة التي یعیشھا 

  .الطلبة واولیاء امورھم
  

عت الفاعوري في تصریحات صحفیة أن القرار منشور على موقع أكد رئیس الجامعة الدكتور رف
  .الجامعة منذ أشھر ولم یتم مغافلة الطلبة

  
وقال الفاعوري إن غالبیة الجامعات الحكومیة یقوم طلبتھا بدفع الرسوم مسبقا قبل التسجیل، إال أن 

حتى تتمكن الجامعة من جامعة الیرموك طبقت القرار على طلبة السنة األولى ولم تشمل جمیع الطلبة 
  .ملیون دینار شھریا، إضافة الى التزامات أخرى  ٣.٢دفع رواتب موظفیھا البالغة 

  
وأشار الفاعوري الى أن ھناك زھاء ألف طالب في جامعة الیرموك لغایة اآلن غیر مسددین الرسوم، 

ھرین وأنھ ال یعقل أن مما أدى الى تراكم مبالغ مالیة كبیرة تكفي لدفع رواتب الموظفین ألكثر من ش
  .یدخل الطالب االمتحان النھائي وھو غیر مسدد لرسوم التسجیل

  ٦:الرأي ص/١٢:الدستور ص
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  ستحداث برنامج الدكتوراه في القانون الخاص بـ مؤتةا
  
    

وافق مجلس أمناء جامعة مؤتة خالل اجتماعھ الیوم االحد برئاسة الدكتور یوسف القسوس رئیس 
مجلس االمناء وحضور رئیس الجامعة الدكتور ظافر الصرایرة على استحداث برنامج دكتوراه في 

ً من الفصل الدراسي الثاني  وتحدید رسوم الساعات المعتمدة  ٢٠١٨_٢٠١٧القانون الخاص اعتبارا
ً من العام الدراسي ١٠بناء العاملین من أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة بنسبة أل بالمیة اعتبارا

٢٠١٩_٢٠١٨ .  
  

ووافق مجلس االمناء على اتفاقیة التعاون ما بین جامعة مؤتة وجامعة الشرق األوسط واتفاقیة 
ً بین الجامعة وجامعة التعاون مع جامعة عمان األھلیة وعلى االتفاقیة التي وقعت الجامعة م ؤخرا

العقبة التكنولوجیة والموافقة على مذكرة التفاھم مع صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة والمتضمن 
  .انشاء مختبر خاص لتصمیم األلعاب االلكترونیة في الجامعة

  
تب والجدیر ذكره ان مجلس التعلیم العالي وافق على تنسیب مجلس االمناء بتعدیل نظام الروا

والعالوات في الجامعة والمتضمن التنسیب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على منح الموظفین 
  %.٣٠اإلداریین عالوة بمسمى عالوة جامعة مقدارھا 

  ١٣:الدستور ص
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ّة في  ّز للمشاریع اإلبداعی    نشر وتعمیم ثقافة االبتكار والریادة).. التكنولوجیا(مركز التمی
  

عیّة في جامعة العلوم والتكنولوجیا إلى احتضان المشاریع الریادیة یسعى مركز التمّیز للمشاریع اإلبدا
كشركات ناشئة تتحول فیما بعد الى شركات صغیرة إنتاجیة مستقلة تدعم اإلقتصاد الوطني بالتحول 

وقال مدیر المركز حسن العامور ان رعایة  .إلى اقتصاد المعرفة في تخصصات إنتاجیھ متعددة
ولفت لى أن  .الریادیة تساھم في دعم التنمیة المستدامة لالقتصاد الوطنيالمبدعین وتبني افكاھم 

ً القتصاد المعرفة، ویھدف إلى تحقیق التنمیة المستدامة  ً لإلبداع والتمیّز وَمصدرا المركز یعد ُمجّمعا
من خالل توفیر البیئة التقنیة المناسبة والداعمة لإلبداع الشبابي في مختلف المجاالت الصناعیة 

ً و ویشتمل المركزوفقا  .الخدماتیة وتطویر نماذج أولیة لمنتجات قابلة للتصنیع والتسویق تجاریا
للعامورعلى مجموعة من المرافق والخدمات المتكاملة لدعم المبدعین والریادیّین ورعایتھم وتنمیة 

ً بالنموذج األولي للمنتج أو ا لخدمة وانتھاًء مھاراتھم وتطویر إبداعاتھم ابتداًء من الفكرة ومرورا
 ً ویقوم المركز برعایة ودعم المبادرات الریادیة  .بتأسیس األعمال الصغیرة وإطالقھا تجاریا

واإلبداعیة التي تعود بالنفع على الجامعة أو المجتمع المحلي أو تساھم في حل المشكالت االقتصادیة 
رعدة خدمات كنشر وتعمیم ثقافة ویقدم المركز وفقا للعامو .أو االجتماعیة أو األكادیمیة أو الصحیة

االبتكار واإلبداع والریادة والتمیز واألعمال الحرة في الجامعة والمجتمع ،اضافة الى تشجیع 
المبدعین على إطالق طاقاتھم اإلبداعیة باحتضانھم وتقدیم الدعم الالزم لھم لتطویر منتجاتھم من 

أھیل وتدریب كوادر بشریة متخصصة في ویسعى المركز الى ت . خالل شركات ناشئة داخل الجامعة
مجال تنمیة المشروعات القائمة على االبتكار مع التركیز على عنصر التكنولوجیا والمعرفة، اضافة 
الى حمایة حقوق الملكیة الفكریة وتسجیل براءات االختراع وإدارتھا وتجییرھا من خالل مكتب نقل 

المركز یھدف الى تقویة العالقة بین الجامعة والصناعة وبین العامور ان  .التكنولوجیا التابع للمركز
والقطاع الخاص والعمل على استدراج رأس المال اإلستثماري لتمویل إنتاج وتسویق المنتجات 

ویساھم المركز في دعم نشاطات التعلیم والتدریب واستكشاف  .اإلبداعیة للشركات الناشئة والمستقلة
یق أداء متمیز للموھوبین والمبدعین على النطاق الوطني، اضافة المواھب والطاقات اإلبداعیة لتحق

الى دعم ورعایة كافة النشاطات التعلیمیة والتدریبیة والبحثیة التي یمكن أن تؤدي الى منتجات قابلة 
وذكر العامور ان المركز یتبنى  .للتصنیع والتسویق التجاري وتقدیم خدمات فنیة متمیزة لتطویرھا

الطالبیة والتي تھدف » اإلبداع الجامعي یبدأ من اختیار التخصص السلیم«ھا مبادرة عدة مبادرات من
الى تنفیذ زیارات مدرسیة یقوم بھا اعضاء المبادرة لتقدیم عرض توضیحي للعدید من التخصصات 
الجامعیة وبیان بعض تفاصیلھا والمھارات التي تتطلبھا لیعیھا طالب المدرسة قبل اختیار تخصصھ 

كانت » الشمیساني/ مبادرة دعم فریق الروبوت المدرسي لمدرسة األمیرة رحمة » .ي مستقبالً الجامع
احد النشاطات التي نفذھا المركز والتي جاءت لتؤكد الدور المجتمعي الذي تقوم بھ الجامعة في دعم 
 اإلبداع من أجل تدریب طالبات فریق الروبوت المدرسي في مدرسة األمیرة رحمة للمشاركة في

كما نفذ المركز  .٢٠١٧المسابقة الدولیة للروبوت والتي اقیمت في امریكا في شھر تموز من العام 
مبادرة طالبیة لعقد دورات في لغات البرمجة ألبناء العاملین في الجامعة وطلبة المدارس لنقل 

ُبنى علیھ  الخبرات في لغات البرمجة إلى طلبة المدارس كي تكون ھذه المعرفة لدیھم كاألساس الذي ت
خبراتھم المستقبلیة وكالمفتاح الذي یفتح لھم أبواب عالم ما وراء التكنولوجیا التي یستخدمونھا في 

وقدم المركز دورات الروبوت لطالب المدارس من مھارات وعلوم التعامل مع الروبوت  .یومھم
وساھم المركز  .داع واالبتكارلتنمیة العقلیة االبداعیة االبتكاریة لدیھم لخلق جیل جدید قادر على االب

لواء بني كنانھ للمشاركة في المسابقة العالمیة / وفقا للعامور بدعم طالبات من مدرسة السیلة للبنات 
السنویة للتصمیم والتكنولوجیا لتصمیم نموذج سیارة فورمال، حیث تم تشكیل فریق تدریب لطالبات 

  .المدرسة من نخبة من طالب الجامعة

  ١٤:الرأي ص
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 ...ضرة وصفيفي ح

 عصام سلیمان الموسى. د.أ
 

بعد تأسیس نادي خریجي الجامعة األردنیة وافتتاحھ في مطلع السبعینیات في جبل عمان، جھات 
وألن . الدوار الثالث، زارنا الشھید وصفي التل ، وجاء مع عدد من وزرائھ، والتقى بأعضاء النادي

نادي األمامیة في عصر ذلك الیوم، فاصطف وقوفا تم اللقاء في ساحة ال–او صیفیا–الجو كان ربیعیأ
وتحدث الینا الرئیس،  .وحولھ الوزراء، وأكمل الدائرة أعضاء النادي الذین صدف تواجدھم آنئذ

واشتبك معنا في نقاش حضاري وعفوي حول القضایا المختلفة، وأعطى الفرصة لكل واحد من 
وذكرني رئیس النادي  .لیھا ھو أو احد الوزراءالحضور، شبانا وشابات، بتوجیھ األسئلة لھ، یجیب ع

: آنذاك سامي زریقات ان أھم القضایا التي طرحت ودار الحدیث حولھا ذلك الیوم تمحورت حول
اردن أخضر وضرورة زراعة الشجر في أرجاء الوطن لیصبح جمیال معطاء، ومحاربة الفساد 

سكرات الشباب للمساھمة في بناء جیل ، ومع(وكان الرئیس سرح عددا من الموظفین(والقضاء علیھ 
اسبارطي، ومن القضایا السیاسیة تحدث عن منظمة التحریر الفلسطینیة، إضافة الى قضایا أخرى 

استمع الرئیس لنا ولقضایانا التي تشغل بالنا وناقشنا بھا، ولم یغادر قبل ان یسمع  .تشغل بال الشباب
ھ كثیرا، فوصفھ الرئیس حین اراد ان یسأل سؤاال آخر من الجمیع، بل اني أذكر ان أحد الزمالء ناقش

كان دمثا في حدیثھ ومرحا وخلوقا وعقالنیا، اراد  .«خلینا نسمع من ھذا الشاب الكثیر الحكي«: بقولھ
اما نحن الحضور فقد شعرنا بأھمیة ان نقف ذلك . من لقائھ ذاك بالتأكید ان یتعرف الى األفكار الشابة

وذكر لي السید زریقات ان . وكان موقفا ال ینسى. س وزراء المملكةالموقف، وفي حضرة رئی
تلك الوقفة مناسبة لنا ان نتذكر بالعرفان دور الرئیس وصفي في  .الرئیس زار النادي مرة ثانیة

،وكنت انا من  ١٩٦٢كانون األول عام  ١٥تأسیس الجامعة األردنیة التي فتحت ابوابھا الستقبالنا في 
في ذلك العام وقبلھ، كان الطالب من األردن یدرسون . ي كان لھ شرف الدراسة فیھاالفوج األول الذ

في جامعات الدول العربیة المجاورة، وكان األمر یقتصر على الطلبة المقتدرین، او من ترسلھم 
ونتیجة األوضاع السیاسیة العربیة تم استخدام الطلبة في بعض الدول . الدولة في بعثات دراسیة

في مثل ھذه الظروف . أداة من أدوات الضغط السیاسي، فكانوا یرحلون ألنھم من األردنالعربیة 
كنت أنا ادرس في كلیة . ولدت الجامعة األردنیة، وفتحت ابوابھا متأخرة قلیال عن موعدھا الرسمي

كان  .بیر زیت ، فانتقلت منھا الى الجامعة األردنیة بناء على رغبة والدي رحمھ اهللا) وحالیا جامعة(
ومن ھنا تتبدى اإلرادة الصلبة في . افتتاح الجامعة خطوة كبیرة ورائدة في تطور األردن ونھوضھ

اتخاذ قرار فتح الجامعة األردنیة في تلك الظروف الصعبة، وتعیین المرحوم األستاذ الدكتور ناصر 
بعض المنتوجات  وأذكر ان الحكومة اتخذت قرارا بفرض ضریبة رمزیة على. الدین األسد رئیسا لھا

لیذھب المردود من تلك الضریبة الى الجامعة، مما یعني ان كل اردني قد ساھم بفخر وكبریاء في 
ورغم ان وزارة وصفي لم تستمر في الحكم أال عدة  .بناء صرحنا العلمي جامعتنا الوطنیة األم

ك الحسین قد أشار الذي ألقاه جاللة المغفور لھ المل( ١٩٦٢/١١/٢٧(شھور، اال ان خطاب العرش 
تأسیس الجامعة األردنیة، انشاء معسكرات الحسین للعمل، «الى أربعة انجازات لوزارة وصفي ھي 

اشتراك وحدات الجیش في شق الطرق وبناء الجسور والسدود، سحب میاه األزرق الى اللواء 
في ذكرى  84).سلیمان الموسى، تاریخ األردن في القرن العشرین، الجزء الثاني، ص (» الشمالي

رحیل شھید الوطن وصفي، فان كل خریج من خریجي الجامعة األردنیة مدین بطریقة ما لقرار 

  الرأي الكتروني

 مقاالت
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  وتطلعاتھ، رحمھ اهللا، وأسكنھ فسیح جنانھ
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  م التقنيالجامعات والمھن الجدیدة آفاق للتعلی
  

  محمد الرصاعي.د
ً، غیر أن فرص التعلم المتاحة   ً كبیرا توفیر فرص التعلیم الجامعي لم یعد یشكل أمام الحكومات تحدیا

بشكل كبیر أنتجت تحدي توفیر الوظائف، كما أنَّ الكفایات والمھارات التي یمتلكھا خریجو الجامعات 
ً، وھذا یستدعي إعادة التفكیر ال تساعدھم في الغالب على الوصول إلى الوظائف  والمھن المتاحة حالیا

في البرامج والمسارات األكادیمیة في الجامعات، إضافة إلى استھداف الكفایات التعلیمیة والمھنیة 
ً ال زالت الجامعات تراوح مكانھا في قضیة كفایات الخریجین ومھاراتھم ألن الھدف  .المطلوبة محلیا

ت الجامعیة ھو عدد الطلبة ولیس قدراتھم وتحقیق كفاءة الخریجین، وفي المسیطر على أذھان اإلدارا
ھذا السیاق حدثني أحد األصدقاء أنَّ إحدى الشركات الكبرى والتي على كادرھا عدد كبیر من 
المھندسین استعانت باحد الفنیین في ورشة صناعیة في السوق المحلي إلصالح عطل فني في الیات 

النمو في جمیع المجاالت تتطلب صناعة األفكار من خالل البحث العلمي حركة التطور و .الشركة
إلى جانب القدرة على تطبیق وتوظیف األفكار الجدیدة من خالل المھنیین المھرة والتقنیات الحدیثة، 
وھذا ما یفترض أن یوجھ الجامعات لتبني مسارین في عملیة القبول، یتجھ المسار األول نحو دراسة 

بھدف تأھیل خریجین متمیزین في البحث ) المسار األكادیمي ( ریة والبحث العلمي العلوم النظ
العلمي وصناعة األفكار واإلبداع، ویواصلون بعد ذلك طریقھم في برامج الدراسات العلیا، في حین 
یكون المسار اآلخر ذا توجھ مھني تطبیقي یمتلك من یسیر في ھذا المسار من الطلبة مستجدات 

ً تقوم الجامعات بالتوسع الكبیر في الصفوف ذات  .الحدیثة المرتبطة بالمھن المختلفةالتقنیات  عالمیا
الشحذ « التوجھ المھني، كالمقررات المھنیة في األعمال والصحة العامة والصحافة، فبرنامج 

ً مشتركا بین عدد من الكلیات التي تھيء» المھني ً یقدم برنامجا دراسیا  في جامعة نیویورك مثال
طالب الفنون الحرة لسوق العمل، وعلیھ فقد یدرس طالب التاریخ كیفیة تقویم الفنون، كما قد یدرس 

 ً تتأثر المھن الیوم بشكل كبیر بالتقنیات الجدیدة، مما یخضع التعلیم  .طالب اللغات كیف یغدو مترجما
لمسار امتالك المھني لالستجابة لھذا التحول، فأصبح یتوجب على الطلبة المنخرطین في ھذا ا

المعرفة بالتقنیات الناشئة كالروبوت والذكاء االصطناعي وصناعة الرقائق الدقیقة وتطبیقات 
النانوتكنولوجي وغیرھا من التقنیات الحدیثة، وتلجا الشركات والمصانع والمؤسسات الكبرى لتجاوز 

منافعھا إلى اتاحة قصور الجامعات في ھذا المجال وبھدف مسایرة المستجدات التقنیة واستثمار 
فرص التدریب في أثناء العمل، فتوفر للعاملین برامج تدریبیة تمكنھم من امتالك القدرة على توظیف 

ً، وھو  .التقنیات لتحسین جودة المنتج رغم أن الھدف الذي انشئت من أجلھ الجامعات ال زال قائما
ض أنَّ یتحول التعلیم الجامعي إلى التعلیم، لكن التغیرات في سوق العمل وتحول متطلبات المھن یفر

ً أمام الخریجین في االستفادة من الوظائف  االستجابة لھذه التغیرات، بدل أنَّ تكون الجامعات عائقا
.الجدیدة

  ١٣:الرأي ص
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 اعالنات

 ١٠:الغد ص/٣٢:صالرأي 
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  عرجان –ربیحھ شعبان عبداهللا البرغوثي  -
  
  بلدة ملكا –حفیظة سالم محمد العمري  -
  
  دیرعال –فیصل محمد التوفیق الفاعور  -
  
  جبل عمان –جھاد راشد عبداهللا دروزه  -
  
  تالع العلي –رفیق محمد سعید أبو زھرة  -
  
  حواره –نسیمة ناجي عوض غرایبة  -
  
  الرابیة –ھشام ھاشم عبداهللا خلف  -
  
  الشمیساني –ولید فؤاد محمد الخیاط  -
  
  ناعور –محمد عبدالغني عودة المساعفة العجارمة  -
  
  دیوان اھالي الجسیر - شتات ابراھیم اسعد  -
  
  المدینة الریاضیة –عصام جمیل كعكور التمیمي  -
  
  الصویفیة –عیسى فرحات » جاك«غرام  -
  
  دیوان الحسیني –المعز لدین اهللا یونس الحسیني  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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بالمئة  ٢٥وسفات بـ التي تساھم بھا شركة الف) جافكو ( شركة االبیض لالسمدة والكیماویات االردنیة 
( رفضت تسدید المستحقات التي تقدر بـ » جافكو«.. معرضة للحجز على اموالھا من قبل سلطة المیاه

  .الف دینار لخزینة سلطة المیاه رغم اشعارھا بذلك(  ٨٩٦.١٧٣
  

الحكومة انھت خدمة المستشار في دیوان التشریع والرأي تحسین القطاونھ اعتبارا من الثالث عشر 
  .الشھر الماضي لبلوغھ سن التقاعد من
  

   .جامعة آل البیت بصدد تعیین موظفین في إذاعة الجامعة التي بات انطالقھا قریبا
  

مواطنا لحساب مؤسسة تنمیة (  ١٧٥( الف دینار مستحقة على (  ٦٠٠( طالبة حكومیة تقدر بـ 
ه المبالغ وحذرتھم في الوقت نفسھ یوما لتسدید ھذ ٦٠الحكومة امھلت المواطنین فترة .. اموال االیتام

  .من اتخاذ االجراءات القانونیة بحقھم في حال التخلف عن الدفع
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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تحت رعایة رئیس الوزراء السابق الدكتور عبدهللا النسور یعقد مركز القانون والحوكمة في الخامسة 
لحوكمة وسیادة من مساء بعد غد االربعاء في فندق الشیراتون  ندوة وطنیة متخصصة بعنوان ا

الندوة التي یتحدث فیھا رئیس المعھد االمریكي .القانون واثرھما على التنمیة المستدامة واالستثمار
لمكافحة الفساد وعمید كلیة الحقوق في الجامعة االردنیة البروفیسور فیاض القضاة والشریك 

وزمیلھ ایمن مزاھرة تأتي  المؤسس المدیر التنفیذي لمركز القانون والحوكمة الدكتور عمر الداوود
  .بالتعاون مع المعھد االمریكي لمكافحة الفساد

  
یرعى وزیرا الزراعة المھندس خالد الحنیفات وتطویر القطاع العام وتكنولوجیا المعلومات مجد 

  .شویكة ظھر الیوم مشروع قاعدة البیانات الزراعیة مع احدى شركات تكنولوجیا المعلومات
  

ة اسعار وكمیات البطاطا الواردة لالسواق المركزیة حیث ان الكمیات الواردة تراقب وزارة الزراع
طن، وبحسب وزیر الزراعة المھندس خالد  ٤٠٠تفي باحتیاجات السوق و بمعدل یومي یبلغ 

الحنیفات لوحظ ارتفاع غیر مبرر السعار التجزئة، وعلیھ فان الحكومة تدرس وضع سقوف سعریة 
  .م انخفاض اسعار التجزئة لمادة البطاطا خالل الیومین المقبلینلمادة البطاطا في حال عد

 صنارة الدستور
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بتنسیب من وزیر الصناعة والتجارة قرر مجلس الوزراء تعیین مدیر عام دائرة المواصفات 
حیدر الزبن رئیسا لمجلس إدارة الشركة العربیة لصناعة اإلسمنت األبیض، إضافة إلى . والمقاییس د

  .منصبھ
  

صالح الخرابشة ومسؤولي الدوائر . ة في مجلس النواب تلتقي الیوم بوزیر الطاقة داللجنة المالی
والمؤسسات التابعة لوزارتھ، وذلك لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات 

كما تلتقي بجلسات أخرى الیوم وزراء التخطیط عماد فاخوري والدولة لشؤون . الحكومیة المستقلة
  .ر مھند شحادة والشؤون السیاسیة والبرلمانیة موسى المعایطة، لذات الغایةاالستثما

  
نفذ تجار سوق السكر في منطقة وسط البلد بعمان أمس توقفا عن العمل احتجاجا على حمالت إزالة 

وقام التجار بإغالق محالھم تعبیرا عن احتجاجھم على . البسطات والتفتیش التي ینفذھا األمن العام
  .مالتتلك الح

  
مجلس اعتماد المؤسسات الصحیة ینظم على مدى ثالثة أیام في عمان مؤتمر الجودة الرابع بمشاركة 

المؤتمر یقام الیوم وغدا وبعد غد، على أن یفتتح رسمیا صباح غد الثالثاء في فندق حیاة . واسعة
  .عمان، تحت الرعایة الملكیة

  
الحالي حفل استقبال في فندق الفورسیزونز بعمان من الشھر  ١٧تقیم السفارة القطریة بعمان مساء 

. بمناسبة ذكرى الیوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشیخ جاسم بن محمد آل ثاني الحكم في البالد
القائم بأعمال سفارة قطر في عمان عبد العزیز بن محمد السادة وجھ الدعوات لشخصیات سیاسیة 

 .بالودبلوماسیة وإعالمیة لحضور حفل االستق

 زواریب الغد
  


