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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
مسرحیة لمعالجة اشكال التطرف مشروع تخرج لطلبة في الجامعة 

  االردنیة
٣  

الزعبي یؤكد ضرورة تطویر العقلیة والنھج في إدارة التعلیم 
  العالي

٥  

   شؤون جامعیة
ذبحتونا تحذر .. رفع مرتقب لرسوم التنافس في الجامعات 

  الرسمیة
٧ 

 ١٠  المشمولین بالمنح والقروض الجامعیة إعالن أسماء
 ً  ١١  مصادر: قائمة جدیدة للجامعات األردنیة المعتمدة قریبا

 ١٢  أردنیة تفوز بمنحة الزمالة في جامعة ھارفرد في التعلیم
 ١٣  التنسیب بـ العتوم رئیسا لـ"آل البیت"

تنفي حدوث تسریبات نوویة من مفاعلھا » العلوم والتكنولوجیا«
  يالبحث

١٤ 

دمج (التربیة) و(التعلیم العالي): قرار غیر مدروس أم فرصة لحل 
  التناقضات

١٥ 

 ١٦  مستفید مـن القروض الجامعیة ٤٣٠٠٠
   مقاالت

ابو  احمد/“جندي الطب العام”الدحابرة  مانیالدکتور سل لیرح
  لیخل

١٧ 

 ١٩  أماني غازي جرار /التنمیة ودور الجامعات األردنیة الالأكادیمي

 ٢٢- ٢٠  عالناتا

 ٢٣  وفیات
  ٢٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  مسرحیة لمعالجة اشكال التطرف مشروع تخرج لطلبة في الجامعة االردنیة

عالجت مسرحیة "بال عنوان" التي قدمھا مجموعة من 

طلبة الجامعة األردنیة أشكال التطرف داخل المجتمع 

فیة في محاولة الكتشاف أشكال التطرف المجتمعي وكی

   .التعامل معھ

وجاءت المسرحیة كمشروع تخرج للطلبة الذین 

خضعوا لدورات تدریبیة ضمن مشروع صندوق الملك 

  .٢٠١٧عبدهللا الثاني للتنمیة لمحاربة الفكر المتطرف في دروتھ األولى عام 

عل وتعتبر ھذه المسرحیة الجزء األول من العمل حیث سیتم تقدیم الجزء الثاني بعد دراسة ردة ف

الجمھور وكیفیة التفاعل مع مع تم عرضھ في ھذا الجزء من المسرحیة، لیعالج الجزء الثاني فكرة 

  .التطرف من زوایا جدیدة وبصورة أعمق

وقال الطالب طارق الشدفان أن ھذا الجزء من المسرحیة عالج ثالثة أشكال من التطرف الذي یواجھھ 

  .العمل مجتعنا من تطرف دیني وریاضي وجندري في بیئة

وترى حال الخزاعي، إحدى الطلبة الذین قدموا المسرحیة، أن التطرف مشكلة حقیقیة تواجھ مجتمعنا 

وال یجب أن نغمض عیوننا عنھ، مشیرة الى ان ھذه الظاھرة اصبحت نلمسھا في جامعاتنا وشوارعنا 

  .وفي عالقاتنا بین بعضنا البعض

وأدواتھ لمناقش ھذه القضیة وإیجاد حلول لھا، فھي  وتعتقد الخزاعي أنھ یمكن االستفاد من المسرح

  .تؤمن بقدرة المسرح على التأثیر على جمھوره لما یمتلكھ من أدوات تقدم المتعة والمعرفة والفكر

 أخبار الجامعة

 ٧مدار الساعة/الغد ص:
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أما محمد األعمر أحد الممثلین في المسرحیة فیرى أن قیامھ وزمالئھ بھذا العرض ھو تأكید لما یؤمن 

اني بدور مھم للشباب في تطویر وتحدیث وتغییر مجتعاتھم، وامتالكھم بھ جاللة الملك عبدهللا الث

ً اعتزازه بأنھ جزء من مشروع یحارب الفكر  للمھارات والمواھب والفكر الضروري لذلك ، مؤكدا

المتطرف الذي یؤدي إلى إضعافنا وتفرقنا، ویأمل أن تساعد المسرحیة في التأثیر على المشاھدین 

  .المتطرف واالحتفال بالحیاة واتجھاتھم لنبذ الفكر

ویقول رومان حداد المدرب الرئیس في مشروع محاربة الفكر المتطرف إن ھذا البرنامج أطلقھ 

صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة لمحاربة الفكر المتطرف بطریقة تملك خصوصیتھا وإبداعیتھا، 

اكتشاف قدراتھم الذھنیة والعقلیة حیث تم بناء المشروع بصورة غیر تقلیدیة تساعد الشباب على 

والتعرف على طرق جدیدة للتفكیر والتعبیر عن الذات، وتقویة الشعور باالنتماء لألردن كوطن 

  .ومجتمع وفكرة، ویساعد الشباب على التفكیر بأسلوب أكثر إبداعیة ما یساعدھم على التمیز والتقدم

، ٢٠١٧ق الملك عبدهللا الثاني لتنمیة عام وجاء مشروع محاربة الفكر المتطرف كأحد مشاریع صندو

ویدخل ھذا العام دورتھ الثالثة، وقد تم إعداد دلیل تدریبي متكامل للبرنامج، ویقوم البرنامج بتدریب 

ً وشابة من جمیع المحافظات على مجموعة من المھارات باإلضافة إلى الجلسات النقاشیة  ١٢٠ شابا

رین على التفكیر بصورة تنبذ التطرف ویستخدمون أدوات والمعرفیة، بحیث یصبح المتدربون قاد

وأسالیب التفكیر اإلبداعي في حیاتھم الیومیة، ویكونون قادرین على نقل فكرة العیش المشترك 

واحترام اآلخر، واإلیمان بقدرات الشباب اإلبداعیة لیكونوا عناصر تغییر في مجتمعاتھم وقادة 

.ً   مجتمعین أیضا
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  تطویر العقلیة والنھج في إدارة التعلیم العالي الزعبي یؤكد ضرورة

دعا أستاذ الھندسة الكھربائیة في جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا الدكتور عبدهللا یوسف الزعبي الى 

تطویر العقلیة والنھج في إدارة التعلیم العالي في األردن عبر استیعاب التطورات التكنولوجیة 

واحتیاجاتھا، واستحداث آلیات جدیدة لتعزیز البرامج األكادیمیة عبر ومالءمتھا مع طبیعة الدولة 

  .تصمیم وتفعیل إطار وطني للمؤھالت

وأكد الزعبي أھمیة مالحظة وتقییم مخرجات التعلم ومتابعة أدائھا باستمرار، وتصمیم إطار تنمیة 

والتكنولوجیا والبحث  الباحثین، إضافة الى اعتماد خطة استراتیجیة واحدة للدولة تعتمد على العلم

العلمي، تنبثق عنھا كافة االستراتیجیات للوزارات والجامعات والمؤسسات، مع ضرورة إنشاء 

  .ھیكلیة إلدارة تلك االستراتیجیة ترتبط برأس الدولة

وأشار الزعبي في محاضرة استضافھ فیھا مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة حول 

ة الرابعة ومستقبل التعلیم العالي في األردن"، إلى مفھوم الثورة الصناعیة الرابعة "الثورة الصناعی

ومحركاتھا وعناصرھا التكنولوجیة وخصائصھا وأثرھا على االقتصاد والتعلیم العالي والجامعات 

ً للعوامل الفیزیائیة  بصورة أساسیة، موضحا أن عناصر الثورة الصناعیة الرابعة تشكل اندماجا

میة والبیولوجیة وتعتمد على تقنیات الذكاء االصطناعي وانترنت األشیاء والبیانات الضخمة والرق

والطباعة ثالثیة األبعاد والطائرات بدون طیار والطاقة المتجددة. وتطرق الى نبذة تاریخیة عن 

ریة التي الثورات الصناعیة المتتالیة وأثرھا على اإلنسان والدول وتداعیاتھا في تشكیل الحیاة البش

ً في كل مناحي العیش، وتزامن الثورات الصناعیة في ظل التزاید المطرد في عدد  ً جدیدا أخذت نمطا

 ً ملیار نسمة، وأثر ذلك على تناقص الموارد واستنزافھا،  ٧ر٢٥سكان األرض الذي یبلغ حالیا

. ولفت الى ً ً واقتصادیا ً تكنولوجیا تغیر مفھوم التعلیم  وتحول الصراع بین الدول واألمم لیصبح صراعا

في عصر النھضة وبعد الثورة الصناعیة األولى لیصبح التركیز أكثر على تنمیة الطلبة وتزویدھم 

بمھارات التعلم األساسیة لیصبح مسؤولیة أساسیة للدولة بعد أن كان تعلیما غیر رسمي، تبعھ تأسیس 

 ٥/الدستور ص:٤بترا/صدى الشعب ص:
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لتعلیم العالي الرسمي الذي ركز الجامعات واختراع المطابع حیث تطورت أسالیب التدریس ومفھوم ا

ً من  على العملیة األكادیمیة وتطویر األبحاث إلدارة الشؤون االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة بدال

التركیز على الجوانب الدینیة في الكالسیكیات الیونانیة والالتینیة. وأضاف، ان تكنولوجیا األلفیة 

حت الوصول إلى التعلیم، وغیرت طرائق التعلم التقلیدي الجدیدة، أثرت على كل جوانب الحیاة، وأتا

في قاعة المحاضرات عبر دمج أدوات وتقنیات جدیدة، ودخل العالم مرحلة التعلیم الثالثة لیقف الیوم 

على أعتاب تغییر جدید حیث یرید المتعلم أن یكون في مركز النظام البیئي المستقبلي في التعلیم 

تعلمین من بناء مسارات التعلم الخاصة بھم ویمنحھم حریة التطلع إلى والذي یھدف إلى تمكین الم

النھج وتحقیق األھداف الشخصیة عن طریق االبتكار في أسالیب التدریس ومتطلبات تحسین تجربة 

  .التعلیم العالي المدعوم بالتكنولوجیا

ھ تعریفا مقتضبا بدوره قدم مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة الدكتور موسى شتیوى في مداخلت

حول السیرة الذاتیة للمحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه في الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة عام 

، وعضو في معھد المھندسین الكھربائیین وااللكترونیین العالمي، ونائب رئیس الرابطة ١٩٨٧

وني، وعضو الجمعیة الدولیة الدولیة للھندسة االلكترونیة ومؤسس للرابطة الدولیة للتعلیم االلكتر

  .للتعلم عبر الھاتف النقال والمحرر المشارك للمجلة الدولیة لتقنیات التعلم

وقال شتیوي إن الثورة الصناعیة الرابعة أصبحت حقیقة واقعة على المستوى الدولي، وبدأت تغیر 

قتصاد والتنمیة من وجھة االقتصاد وسوق العمل في العدید من الدول، وأصبحت قوة حاسمة في اال

االجتماعیة، مشیرا إلى أنھا ستحدث تغیرات ال رجعة فیھا وغیر قابلة للتوقف على المستوى 

  االجتماعي والبیئي والعملي.
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.  

  
  تنافس في الجامعات الرسمیةذبحتونا تحذر .. رفع مرتقب لرسوم ال

  
  ذبحتونا: رفع مرتقب لرسوم التنافس في الجامعات الرسمیة

  اعیات خطیرة في حال تطبیقھونحذر من تد
  ملیون دینار خسائر سنویة للجامعات الرسمیة جراء التعیینات الفائضة عن حاجتھا ٥٠

  
عن استیائھا من نتائج اجتماع رؤساء مجالس ” ذبحتونا“عبرت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

ھات ستسھم في تدمیر البیئة أمناء الجامعات الرسمیة، وما آل إلیھ ھذا االجتماع من قرارات وتوج
  التعلیمیة وضرب سمعة وجودة الجامعات ومخرجات التعلیم.

ً كھذا، ال  وأكدت الحملة رفضھا ألي محاوالت لرفع الرسوم في الجامعات الرسمیة، معتبرة أن قرارا
رى یتسق وواقع التعلیم الجامعي وأھدافھ والوضع االقتصادي للمواطن األردني. كما أنھ یؤكد مرة أخ

أن الحكومة والجھات الرسمیة ال تنظر إلى الجامعات الرسمیة إال كمشاریع استثماریة تجني من 
  ورائھا األرباح على حساب الطالب وولي أمره.

أو ما ال یریدون - ولفتت الحملة في بیانھا إلى أن ما ال یعلمھ رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمیة، 
عیة الحالیة للتنافس، ھي رسوم مرتفعة في معظمھا، وفوق قدرة ، ھو أن الرسوم الجام- أن یعلموه

% من مجموع التخصصات التي یتم تدریسھا في ٩٠المواطن األردني. مشیرة إلى أن أكثر من 
دینار فما فوق. حیث تتراوح  ٣٠، تبلغ رسوم ساعتھا - على سبیل المثال–جامعة البلقاء التطبیقیة 

  دینار أردني للبرنامج التنافسي. ١٠٠-٣٠بین  رسوم الساعة في ھذه التخصصات ما
على أنھ كان األولى بمجالس أمناء الجامعات الرسمیة، وفي ظل الرسوم الجامعیة ” ذبحتونا“وأكدت 

المرتفعة وارتفاع تكالیف التعلیم لطلبتنا نتیجة ارتفاع أجور النقل وتكالیف المعیشة بشكل عام، كان 
  فیض الرسوم الجامعیة ولیس رفعھا.األولى بھذه المجالس أن تدرس تخ

إلى أن االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة لم تنص على رفع الرسوم ” ذبحتونا“وأشارت 
  للتنافس، كما ادعى رؤساء مجالس األمناء في اجتماعھم.

ً قبل ما یقارب األسبوعین، ف ي ظل وكان رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمیة قد عقدوا اجتماعا
ً قبل أیام لنائب رئیس مجلس  تكتیم إعالمي على مجریاتھ ونتائجھ. ورصدت حملة ذبحتونا، لقاًء إذاعیا
أمناء جامعة الیرموك الدكتور محمد الشطناوي، تحدث فیھ بتفاصیل ما حدث باللقاء ونتائجھ 

  ومخرجاتھ.
ث الموضوع المالي وأشار الشطناوي إلى أن الھدف الرئیسي الجتماع مجالس األمناء، كان بح

الذي أثر ” الھائل“واألزمة المالیة التي تعیشھا الجامعات الرسمیة، إضافة إلى النظر في أعداد الطلبة 
  في العملیة التعلیمیة.

ً بنسبة  % ٢٠وأكد الدكتور الشطناوي أن المجتمعین قرروا العمل على رفع رسوم التنافس سنویا
مج الموازي، استجابة لبنود استراتیجیة التعلیم العالي ولمدة خمس سنوات، ومن ثم إلغاء البرنا

ً إلى أن الحكومة ال تزال مترددة في اتخاذ  واالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، مشیرا
  القرار، وبالتالي فإن مجالس األمناء ستقوم بنفسھا باتخاذ ھذا القرار!!

  نؤكد على اآلتي:” بحتوناذ“إننا في الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
ً عن أعین اإلعالم ودون صدور ١ _ إن عقد ھذا اللقاء لرؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمیة، بعیدا

  أي خبر أو تصریح عن اللقاء یضع عالمة استفھام كبیرة حول أھدافھ والغایة منھ.

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٤/الدستور ص:٤/الغد ص:٢٧/الرأي ص:رؤیا نیوز/سوالیف
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لملف المالي للجامعات، ببحث ا -وفي أول اجتماع لھم-_ إن قیام مجالس أمناء الجامعات الرسمیة ٢
 ً یعكس طبیعة العقلیة التي تدیر ھذه المجالس والتي من الواضح أنھ یطغى علیھا الجانب المالي بعیدا

  عن األھداف الحقیقیة التي أنشئت من أجلھا الجامعات الرسمیة.
ه _ إن قرار مجالس أمناء الجامعات الرسمیة برفع الرسوم الجامعیة، یؤكد عدم وعي رؤساء ھذ٣

المجالس ألھداف الجامعات الرسمیة واألسباب التي أنشئت من أجلھا. فالجامعات الرسمیة، أنشئت 
ً إلى التعلیم المجاني. ووجود خسائر أو  لتوفیر التعلیم العالي للمواطن األردني بأقل التكالیف وصوال

جامعة رسمیة. عجز في موازنات ھذه الجامعات كون اإلیرادات أقل من النفقات، ھو أمر طبیعي ل
فالجامعة والمدرسة والمستشفى وحتى النقل العام، یدخل في باب الخدمات التي تقدمھا الدولة 
لمواطنیھا. فال یعقل أن نسمع في یوم ما أن میتشفى البشیر یعاني من خسائر ماالیة وبالتالي علینا أن 

  لرسمیة.نرفع أجور العالج فیھ. والحال نفسھ ینطبق على المدارس والجامعات ا
ً لالستراتیجیة ٤ _ إن ادعاء مجالس األمناء بأن قرارھم بالتوجھ نحو رفع الرسوم الجامعیة یأتي تنفیذا

. فاالستراتیجیة وضعت ثالثة اقتراحات لحل مشكلة  ً الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، لیس دقیقا
تنافس ھو واحد من ھذه الموازي والعجز في موازنات الجامعات الرسمیة. واقتراح رفع الرسوم لل

  االحتماالت، إال أن االستراتیجیة استبعدتھ لصعوبة تطبیقھ وآلثاره السلبیة.
وبالتالي، فإن تذرع مجالس األمناء بتطبیق االستراتیجة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة غیر مبرر، 

  بل إن قرارھم ھذا یخالف بالمطلق أھداف االستراتیجیة ومقترحاتھا.
ان األولى برؤساء مجالس األمناء بحث سبل تطویر البحث العلمي في جامعاتنا والذي _ لقد ك٥

تراجع بشكل كبیر. كما كان األجدر برؤساء ھذه المجالس دراسة آلیة التعیینات اإلداریة واألكادیمیة 
  في الجامعات، والتي ساھمت بشكل كبیر في حصول العجز المالي الذي تحدثوا عنھ في اجتماعھم.

كفي للداللة على ذلك، اإلشارة إلى أن مجموع اإلداریین في الجامعات الرسمیة وفق إحصائیة وی
، وتحدد المعاییر ٧٢٣٠، فیما ال یتجاوز عدد األكادیمیین الـ  ١٥٦٠٠، یبلغ ٢٠١٦رسمیة لعام 

صل ) أي أن الجامعات الرسمیة تعاني من فائض في عدد اإلداریین ی١:١العلمیة العالمیة النسبة ب(
ً األمر الذي یحمل میزانیة ھذه الجامعات تكالیف سنویة تقارب الـ  ٨٣٧٠إلى  ملیون  ٥٠إداري تقریبا

ً. وھو مبلغ یكفي لسد العجز في موازنات الجامعات الرسمیة مجتمعة.   دینار سنویا
 ٥٠٥٣إداري یعمل في الجامعات الرسمیة، فإن ما یزید على الـ ١٥٦٠٠مع مالحظة أنھ من أصل 

  ال یحمل شھادة الثانویة العامة. منھم
_ إن رسوم التنافس في الجامعات الرسمیة، ھي رسوم مرتفعة في األساس. حیث سجلت الحملة ٦

ازدیاد إقبال الجامعات الرسمیة على استحداث تخصصات ” ذبحتونا“الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
أعداد المقبولین على التنافس  % من٧٥جدیدة برسوم مرتفعة، حیث تشكل ھذه التخصصات أكثر من 

في الجامعات الرسمیة. وعلى سبیل المثال، فقد استحدثت الجامعة األردنیة تخصص اللغتین الفرنسیة 
دینار أردني، فیما السواد األعظم من  ٦٠واإلنجلیزیة حیث حددت سعر الساعة لھذا التخصص بـ 

) دینار، أي أن نسبة الزیادة ٢٥اوز الـ (التخصصات األخرى في كلیة اللغات في نفس الجامعة ال تتج
  %.١٤٠على رسوم ھذا التخصص ھي 

ویوضح الجدول أدناه والمعد من قبل حملة ذبحتونا، بعض التخصصات ذات الرسوم الباھظة على 
القبول الموحد (البرنامج التنافسي). حیث یكشف الجدول أن بعض التخصصات في القبول الموحد 

دینار أردني  ٤٠٠٠ینار أردني للساعة الواحدة، وبكلفة سنویة تقارب الـد ١٠٠تصل رسوم ساعتھا 
ً، كتخصص الطب في جامعتي البلقاء التطبیقیة والیرموك.   سنویا

) دینار ٧٥كما یظھر الجدول أن رسوم تخصص الصیدلة / تنافس في الجامعة الھاشمیة یصل إلى (
) ٦٠فیما تبلغ في جامعة الیرموك ومؤتة () دینار أردني. ٣٠٠٠للساعة وبكلفة سنویة تقارب الـ(
. بینما تصل رسوم الصیدلة في الجامعة ٢٤٠٠دینار للساعة وبكلفة تقارب الـ( ً ) دینار أردني سنویا

  ) دینار للساعة.٤٧) دینار للساعة، وفي جامعة العلوم والتكنولوجیا (٥٠األردنیة (
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ً غیر منطقیة لبعض التخصصات، ناتجة إدارات الجامعات ” جشع“عن  ویكشف الجدول رسوما
الرسمیة واستغاللھا للصالحیات الممنوحة لھا بتحدید الرسوم للتخصصات الجدیدة. حیث یبلغ سعر 

) دینار ٦٠الساعة لتخصص تكنولوجیا األعمال في كل من الجامعة األردنیة والجامعة الھاشمیة (
ساعة لتخصص اإلدارة الفندقیة في ) دینار أردني. كما یبلغ سعر ال٤٠٠٠للساعة وبكلفة تقارب ال(

  ) دینار أردني.٢٠٠٠) دینار وبكلفة سنویة (٥٠جامعة الیرموك (
في جامعة البلقاء التطبیقیة ” أمن المعلومات والفضاء اإللكتروني“ویبلغ سعر الساعة لتخصص 

) دینار أردني، وتخصص نظم المعلومات ٣٠٠٠) دینار أردني وبكلفة سنویة تقارب الـ (٦٠(
ً.١٦٠٠) دینار للساعة، وبكلفة سنویة (٤٠جغرافیة في جامعة آل البیت (ال   ) دینار تقریبا

أي أن أسعار ھذه التخصصات أغلى من سعر تخصص الطب للتنافس في جامعة العلوم والتكنولوجیا 
 دینار للساعة) في الجامعة األردنیة. كما أنھا تقارب أو ٢٩دینار للساعة)، والھندسة المدنیة ( ٣٦(

أعلى من الرسوم للتخصصات المناظرة لھا في الجامعات الخاصة. وھو ما یؤكد حجم االستغالل 
  الذي تمارسھ إدارات الجامعات الرسمیة.

، نحذر من أیة محاوالت لرفع ”ذبحتونا“في الختام، إننا في الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
تستفز الطلبة والمواطنین. كما  -ذه القراراتبھ–الرسوم الجامعیة، ونرى بأن الجامعات الرسمیة 

ندعو الحكوة ممثلة بوزارة التعلیم العالي بالتدخل لوقف ھذه التوجھات لدى مجالس أمناء الجامعات 
  الرسمیة.

أو –وستبدأ الحملة بسلسلة لقاءات مع كافة الجھات والقوى الوطنیة والطالبیة، لمواجھة ھذا القرار 
  اطھ ومنع تطبیقھ.والعمل على إسق - التوجھ

  ”ذبحتونا“الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
  ٢٠١٩كانون ثاني  ٦
  

مرفق: جدول یوضح الرسوم الباھظة لبعض 
التخصصات في عدد من الجامعات الرسمیة 

  على القبول الموحد (التنافس)
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  إعالن أسماء المشمولین بالمنح والقروض الجامعیة
  

اعلنت مدیریة البعثات في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الیوم االحد اسماء -حاتم العبادي 
المتقدمین  الطلبة المشمولین بالمنح والقروض من طلبة الجامعات االردنیة الرسمیة ، حیث شمل كافة

للصنادیق، موزعین وفقا للنقاط واالسس الى منح وقروض حیث وصل العدد اإلجمالي الى حوالي 
   .الف طالب وطالبة ٤٣

  
وتتوزع المنح والقروض على منح الدیوان الملكي، وصندوق االمیرة منى للتمریض، وصندوق دعم 

الحسین بن طالل والطفیلة التقنیة الطالب في الجامعات الرسمیة، وصندوق دعم الطالب في جامعتي 
من طلبة الوسط والشمال، وصندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الرسمیة، دبلوم كلیات 
المجتمع للتخصصات التطبیقیة والمھنیة، ومنح مدارس جیوب الفقر، ومنح صندوق الشھید معاذ 

 الكساسبة، ومنح الطب البیطري،وبعثات اوائل المملكة وااللویة
 
وتتوزع بعثات وقروض صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة، حیث تغطي بحد  

(ساعة دراسیة معتمدة للطالب المستحق ، وھي بعثات صندوق دعم الطالب في جامعتي  ٤٥أقصى (
الحسین بن طالل وجامعة الطفیلة التقنیة من طلبة إقلیمي الوسط والشمال (فقط)، و(دبلوم كلیات 

مع الرسمیة للتخصصات التطبیقیة والمھنیة)، إضافة الى بعثات صندوق دعم الطالب في المجت
(ساعة دراسیة، وبعثات  ٤٥الجامعات األردنیة الرسمیة (تمریض إناث فقط ) وتغطي بحد أقصى (

 ٤٥الصندوق في الجامعات األردنیة الرسمیة (التخصصات التطبیقیة و المھنیة)، تغطي بحد أقصى (
  .اسیة(ساعة در

  ٤/الغد ص:٢الرأي ص:
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 ً   مصادر: قائمة جدیدة للجامعات األردنیة المعتمدة قریبا
  
  
  

أكدت مصادر مطلعة عن صدور قائمة جدیدة للجامعات المعتمدة في االردن، في فبرایر المقبل 
  ستتضمن ایقاف بعض الجامعات، مشیرة الى ان ھذه الخطوة تأتي لضمان جودة التعلیم.

العتماد االكادیمي وضمان جودة التعلیم، بدأ اجراءاتھ للتأكد من وبینت المصادر، ان الجھاز الوطني ل
جودة التعلیم الجامعي في الجامعات االردنیة، قبل أكثر من عام، حیث تم ارسال وفود لالردن لھذا 

  الغرض، مشیرة الى ان الوفد كان قد رفع توصیاتھ بشأن الجامعات التي یجب اعتمادھا دون سواھا.
جامعة، منھا  ١٩ولفتت المصادر الى ان القائمة، لن تتغیر كثیرا عن القائمة السابقة التي تضم حالیا 

  جامعات خاصة، مشیرة الى ان التغییر قد ینطوي على ایقاف بعض الجامعات فقط. ٧حكومیة و ١٢
سلبا على واضافت ان الوفد لمس في بعض الجامعات معاملة خاصة للطلبة الكویتیین، مما قد یؤثر 

جودة التعلیم الممنوح لھم، بالتالي من ضمن التوصیات كانت ان یتم التنسیق مع الجھات المعنیة في 
  االردن، لضمان جودة التعلیم الجامعي الذي یحصل علیھ طلبتنا.

وقالت ان خطوات مماثلة ستشھدھا قوائم اخرى للجامعات الموصى بالدراسة بھا في دول اخرى، 
  وائم یجب ان یتم تحدیثھا باستمرار ضمانا لجودة التعلیم.علما ان ھذه الق

  القبس الكویتیة
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  أردنیة تفوز بمنحة الزمالة في جامعة ھارفرد في التعلیم
    

 –فازت األردنیة صفاء األشقر بمنحة الزمالة في كلیة الدراسات العلیا في التعلیم في جامعة ھارفرد 
  الوالیات المتحدة األمریكیة. –بوسطن 

  
لى مشاركة خبراء التعلیم تطویر عناصر العملیة التعلیمیة مًعا ضمن سیاق احترافي تھدف الزمالة إ

عالي المستوى في الجامعة األولى في العالم التي تضم عمالقة النظریات التربویة والتعلیمیة مثل 
جاردنر صاحب نظریة الذكاءات المتعددة وغیره من العلماء. حیث ستحصل األشقر على تأھیل عالي 

  توى من الجامعة باإلضافة للمشاركة في التطویر لكونھا زمیل.المس
  

التي تدمج فیھا العلوم والتكنولوجیا والھندسة والفنون  STEAMوتعمل األشقر في تطویر برامج 
والریاضیات بشكل تكاملي حسب أحدث نماذج التعلیم من وكالة ناسا الفضائیة، وتدعم بھا المدارس 

میم الدروس حسب النموذج. وھي استشاریة تربویة وتعلیمیة ذات خبرة مع تدریب المعلمین على تص
عریقة في عّدة دول عربیة وأجنبیة ضمن عدة مجاالت في التعلیم كتعلیم التفكیر والتعلم عن طریق 

  المشاریع والقیم ونموذج شوارتز في التفكیر وغیره.
  

تحت مظلة جامعة الدول العربیة في ترأس األشقر لجنة التعلیم في اتحاد قیادات المرأة العربیة 
األردن وعلى اتساع الوطن العربي. وتأمل أن تفیدھا ھذه الزمالة في إحداث أثر أكبر ونقلة أكثر 
ا  ً ّ شمولیة لدعم المعلمین وتطویر التعلیم في األردن والوطن العربي حتى من المدارس األقل حظ

  ضمن مشاریع منّوعة تعلن عنھا قریبًا.

  عمون



  رة اإلعالم والعالقات العامة دائ                                              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 
13 

  
  

  بـ العتوم رئیسا لـ"آل البیت"التنسیب 
  

حاتم العبادي نسب مجلس التعلیم العالي بتعیین الدكتور عدنان العتوم رئیسا لجامعة آل البیت، خلفا 
   .للدكتور ضیاء عرفة التي انتھت والیتھ من رئاسة الجامعة

  
الدكتور عدنان  :وجاء اختیار الدكتور من بین قائمة نسب بھا مجلس امناء الجامعة ضمت ثالثة اسماء

  .العتوم و الدكتور نبیل الھیالت و الدكتور ھاني الضمور
 

وبحسب قانون الجامعة، یعین رئیس الجامعة الرسمیة بإرادة ملكیة بناء على تنسیب من مجلس التعلیم 
 .العالي بناء على توصیة تضم ثالثة اسماء من قبل مجلس امناء الجامعة

  ١ي ص:الرأ
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  حدوث تسریبات نوویة من مفاعلھا البحثيتنفي » العلوم والتكنولوجیا«
  
  
  

نفى رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة الدكتور صائب خریسات وقوع تسربات نوویة من 
المفاعل البحثي الموجود داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة.  وأكد بأن ما تم تداولھ عبر 

یرا الى ان رئیس ھیئة الطاقة النوویة أكد بأن وضع مواقع التواصل االجتماعي غیر صحیح، مش
  المفاعل جید وال تسریبات نوویة منھ.

  الدستور الكتروني
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  دمج (التربیة) و(التعلیم العالي): قرار غیر مدروس أم فرصة لحل التناقضات
  

الذي تباینت آراء خبراء مختصین في مجالي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي حیال توجھ الحكومة دمج الوزارتین، 
یضعف من تنفیذ سیاسات التطویر ویؤثر سلبا على مخرجات العملیة » غیر مدروس« اعتبره بعضھم انھ قرار 

التعلیمیة، في حین وجده أخرون انھا فرصة لمزاولة مؤسسات التعلیم أنشطتھا وفرصة لحل التناقضات وفق نھج 
   .مترابط یخدم مخرجات التعلیم العام والتعلیم العالي

ربیة والتعلیم االسبق الدكتور ابراھیم بدران أوضح انھ یقع على عاتق وزارة التربیة والتعلیم مھاما جساما وزیر الت
 «االبداع«منھا وضع خطط عشریة من شأنھا تطویر عملیة التعلیم وتأھیل المعلمین وان دورھا الیقل عن مفھوم 

 
 یولي ھذه المعاییر أولویة ویضع الوزیر في مكانة إن عملیة دمج الوزارتین ال» الرأي«وقال بدران في حدیث الى  

االداري الذي یدیر شؤون خدمیة دون النظر للسیاسات العامة المتعلقة بتطویر المناھج والرؤى واالستراتیجیات 
واضاف بدران أن خصوصیة وزارة التربیة والتعلیم تختلف عن التعلیم  .الكفیلة لتطویر نظام التعلیم منذ مراحل مبكرة

العالي برغم تداخل االعمال الذي الیعني انعدام التنسیق والتعاون اال ان وزارة التعلیم العالي تتمیز بخصوصیة 
الذي یرصد لھ میزانیة خاصة والتي یجب ان تراعى عملیة تطویره وتطویر مخرجات التعلیم العالي » البحث العلمي«

وسد احتیاجات القطاع االقتصادي واالجتماعي من مخرجات أولویة والنظر الى آلیة توجیھ الطلبة الى سوق العمل 
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 
وبین أن التحدیث الشامل التي تتطلبھ كلتا الوزارتین بحاجة الى رؤى واستراتیجیات حكومیة وجھات داعمة رقابیة  .

بدوره رفض  . تسھم بتفعیل ھذه الرؤیةمن شأنھا ان تنظر في الخالفات وتعمل على تصوبیھا وان عملیة الدمج ال
وزیر التربیة والتعلیم االسبق الدكتور محمد الوحش فكرة الدمج التي تم الخوض بھا مسبقا ولم تبد اي نجاح من حیث 

لمھام  - بحسب وصفھ» متخبط وغیر مدروس«مخرجات عملیة التعلیم العام والتعلیم العالي، وقال :انھ قرار اداري 
ان » الرأي«واكد الوحش في حدیث الى  .«التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي« وزارتین ووظیفة تلك ال

اختیار وزیر واحد الداء تلك المھام الجسیمة والمتشعبة والمتراكمة ال تصب في المصلحة العامة وترمي بتبعاتھا على 
عدد الھائل التي تخدمھ ھاتین الوزارتین فیما یخص قطاع التعلیم الذي اصبح یواجھ قرارات یومیة مستجدة، بظل ال

واكد الوحش ان التعلیم سالح ذو حدین حیث یسھم بشكل كبیر في نھضة الدول اال انھ  .طلبة وكوادر تعلیمیة واداریة
   .في حال طبق قرار الدمج فان تبعاتھا قد ترمي بنتائج سلبیة على مستقبل االجیال القادمة

  
علیم العالي): قرار غیر مدروس أم فرصة لحل التناقضات في اتخاذ مثل ھذه القرارات والعودة دمج (التربیة) و(الت

ألصحاب الخبرة واالختصاص لتفادي نتائج ھذه القرارات التي رآھا انھا قد تسھم في خفض جودة التعلیم ومخرجاتھ 
الحلول الكفیلة وصوال الى قرارات  لسنوات مقبلة، من خالل اجراء الندوات والحوارات لتبادل وجھات النظر ووضع

في حین اعتبر وزیر التربیة والتعلیم االسبق الدكتور فایز السعودي أن عملیة الدمج لكال  .مثمرة في قطاع التعلیم
الوزارتین قرار سلیم ویسھم بإنجاح سیر العملیة التربویة بمجملھا كون الوزارتین مترابطتین من حیث الخدمات 

ف وان بینھما تناغما كبیرا من حیث مخرجات وزارة التربیة والتعلیم ومدخالت وزارة التعلیم والجمھور المستھد
وبین السعودي أن عملیة دمج الوزارتین یسھم في بلورة فكرة الالمركزیة حیث ان للوزیر  .العالي والبحث العلمي

تداخل عمل الوزارات ویكون الجمیع مكلف  صالحیات یتم منحھا لألمناء العامین ومدارء الدوائر للقیام بواجباتھم دون
للقیام بواجباتھ ودون التأثیر على سالسة العمل او الخوف من ھیكلة الكوادر االداریة او الفنیة الموجودة داخل 

 الوزارتین
دة وقال إن الدمج یسھم في عملیة منح التعلیم العام والعالي بالتخلص من الكثیر من التناقضات وتطبیق معاییر الجو 

 .في المدارس والغرف الصفیة، ومنح الجامعات استقاللیة في ادارتھا دون تدخل حكومي او جھات ذات عالقة
واضاف السعودي ان تنسیق الجھود یساھم في ترشید العمل مع وجود وحدات ومجالس معنیة بالتعلیم العالي والتربیة 

من ناحیتھ طالب وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم  .یاتوالتعلیم لتقوم كل جھة بتنفیذ مھامھا دون تداخل في الصالح
العالي الدكتور وجیھ عویس الحكومة بالتریث باتخاذ القرار لفترة وجیزة مراعاة لبنود االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة 

 .عملیة الدمج الموارد البشریة التي أقرتھا الحكومة السابقة والتي تمنح استقاللیة للجامعات، الذي یتوجب تحقیقھ قبیل
وقال عویس إنھ من تجربة شخصیة فإن عملیة دمج الوزارتین یتطلب الكثیر من الجھد والعمل ویتطلب من شخص 
الوزیر التفرغ التام التمام واجباتھ في كلتا الوزارتین االمر الذي یجعل تحقیقھ أمرا صعبا وبالتالي ال یخدم المصلحة 

  .مجالس والھیئات التابعة لھاالعامة نظرا لتعدد المؤسسات وتشعب ال

  ١الرأي ص:
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  مستفید مـن القروض الجامعیة ٤٣٠٠٠
  

طالبا وطالبة مشمولین بالقوائم  ٤٢٩١٢أعلنت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي امس  أسماء 
المبدئیة للطلبة المرشحین لالستفادة من المنح والبعثات والقروض للطلبة الدارسین في الجامعات 

، اذ بلغ ٢٠١٨/٢٠١٩ة للمستویین البكالوریوس والدبلوم المتوسط  للعام الدراسي األردنیة الرسمی
) ً ً منھا ( ٥٢٠٣٢عدد الطلبات المقدمة إلكترونیا ً لمستوى الدبلوم المتوسط في ٥٢٣٠) طلبا ) طلبا

یا التخصصات التقنیة .  ووفقا لبیان صحفي للوزارة فقد بلغ عدد الطلبات التي تم ایقافھا وتجمیدھا كل
ً منھا (٤٣٩٨بسبب عدم تسلیم الوثائق أو مخالفة االنظمة والتعلیمات ( ) طلبات  لمستوى ٥٠٦) طلبا

ً منھا (٤٧٦٣٤الدبلوم المتوسط للتخصصات التقنیة  ،  وبذلك تم دراسة ( ً ٤٧٢٤) طلبا ) طلبا
ً وطالبة لالستفادة من ٤٢٩١٢لمستوى درجة الدبلوم المتوسط. وعلیھ تم ترشیح ( المنح ) طالبا

ً لمستوى درجة الدبلوم المتوسط.٢١٢٠والقروض منھم(    ) طالبا
ً وطالبة كعدد ٦٩ومن الجدیر بالذكر بأن الدیوان الملكي الھاشمي العامر عمل على شمول (  ) طالبا

اضافي من الطلبة الحاصلین على الثانویة العامة األردنیة من مدارس مناطق جیوب الفقر بمنح 
شمي العامر . وقد تم تدقیق جمیع ھذه الطلبات من قبل اللجنة الفنیة المختصة في الدیوان الملكي الھا

الوزارة ومعالجة البیانات والمعلومات الخاصة بالطلبة من قبل المعنیین في وحدة تنسیق القبول 
الموحد في الوزارة والمفاضلة بین الطلبة حسب المعاییر الرئیسة وھي الوضع االكادیمي للطالب 

السرة ومكان االقامة (البعد أو القرب من الجامعة) وعدد االخوة الدارسین في الجامعات ودخل ا
  وكلیات المجتمع . 

وتبدا فترة تقدیم االعتراض على النتائج األولیة بتعبئة نموذج االعتراض االلكتروني لنتائج الصنادیق 
ً من یوم االثنین الم ولغایة نھایة  ٢٠١٩- ١- ٧وافق كافة في طلب واحد (ولمرة واحدة فقط) اعتبارا

م ، وقالت  الوزارة انھ في حال تقدم الطالب نموذج ٢٠١٩-١- ١٥دوام یوم الثالثاء الموافق 
االعتراض االلكتروني، علیھ تسلیم الوثائق المعززة لوضعھ الجدید إلى مكتب المستشار الثقافي في 

  م.٢٠١٩-١-١٥جامعتھ في موعد أقصاه یوم الثالثاء 
ارة انھ لن ینظر في أي طلب اعتراض إذا لم یقم الطالب بتسلیمھ خالل المدة المذكورة، وشددت الوز

  مع ضرورة التأكد من تثبیت رقمھ الوطني على الطلب والوثائق التي قام بتسلیمھا.
ویمكن للطلبة الدخول الى الموقع االلكتروني الخاص بمدیریة البعثات لالطالع على النتائج المبدئیة 

www.dsamohe.gov.jo  ٢٠٠٤/٢٠٠٥.   وكان استفاد من صندوق دعم الطالب منذ نشأتھ عام  
  ملیون دینار. ٢٥٠طالبا وطالبة بقیمة  ٣٢٠٥٣٩نحو  

  ٢/الرأي ص:٤/السبیل ص:٤/الغد ص:٣-١الدستور ص:
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  “جندي الطب العام”الدحابرة  مانیالدکتور سل لیرح

  لیابو خل احمد
  

ً ظل حتى آخرھاعا ٨٦الدحابرة عن  مانیأمس واحد من نبالء البلد، ھو الدكتور سل غادرنا   ما
  بابتسامة واسعة تشبھ الضحكة الممتدة. رافقھمی مسرعا الستقبال زواره ثم  ّھبی ادتھیفي ع
  حمزة، متعھ دیالدكتور ز لھیوزم قھیمعھ ثالث مقابالت مطولة، إحداھا بعد أن نبھنا صد تیأجر
  القرن اتینیفي خمسأثناء الدراسة في القاھرة  لقبیكان  مانیبالصحة، إلى أن الدكتور سل هللا

  وھي ،“دیبور سع”عن معركة  دةی، وخاصة بعد أن كتب قص“شاعرنا الوطني“بـ الماضي
  وتلقى ةیواحتفت بھ الصحافة المصر نھا،یغنتھ ثالث مطربات ح دیالتي تحولت إلى نش دةیالقص
  المختص“ زمانكم”والصور في موقع  لیوقد نشرت التفاص ن،یمن طھ حس مایتكر بعدھا

  .فیواألرش يبالماض
  

  رةیفي األردن متمحورة حول س ةیوعیإعداد كتاب عن قصة الش اقیذلك قابلتھ في س قبل
  مانیالدكتور سل كنی. وبالطبع لم نیمدانات شافاه هللا، وھو أحد أبرز المؤسس سىیع المناضل
ً یوال حزب ایوعیش الدحابرة   نھایبشكل عام، لكنھ كان شاھدا على بعض المحطات، ومن ب ا

  قیتوف ھیلیوحواراتھ معھم برفقة زم نیحكومة لسجن الجفر ولقاءاتھ مع المعتقل بیكطب اراتھیز
  صحة الكرك التي كان سجن ةیریومحمود عالوي. فقد عمل المرحوم الدحابرة في مد كرادشة

  .اتھایضمن مسؤول الجفر
  

  ومطلع اتینیعملھ في الطب العام في عقد الست دانیتجربة الدكتور المھمة تقع في م لكن
  إھدارھا جريیالرائدة التي من المحزن أنھ جرى و ةیوھي التجربة التنمو ات،ینیالسبع
  .رھایوتدم

  
  ھما: مستشفى الجامعة (كان اسمھ نیرتیكب نیشاھدا ومشاركا في تجربت مانیالدكتور سل كان

  .ةیالطب في الجامعة األردن ةیكل سی) ثم تأسریعمان الكب مستشفى
ً یجند”الحكومة  بی: كان طبمانیالدكتور سل قولی   لیفي عملھ، فعندما تقرر البدء بتشغ “ا

  في الحكومة، نیمن العامل نیالعكشة األطباء المختص دیالمرحوم فر ریجمع الوز المستشفى،
  قیبافتتاح المستشفى بكوادر من الوزارة، وطلب منھم عن طر نیأنھ وعد الملك حس وأبلغھم

  ھل مانیسل ای”بدأ بھ قائًال:  ریأن الوز تذكریو ن،یومیأو  ومیكل منھم ل عملیأن  “النخوة”
  :مانیالدكتور سل علقیوافقوا بدورھم. و نی، ثم واصل السؤال للزمالء الذ“تكرم”فأجبتھ  “توافق

  .مألنایالطموح والحماس  كان
  نتطب في األردن كا ةیالدكتور أن فكرة إقامة كل تذكریالطب التي تلت المستشفى، ف ةیكل أما
  المرض والصحة عرفونیتخرج أطباء  ةیفي ذلك الوقت، ولكن كان طموحنا أن نبني كل ةیالیخ

  الدكتور عبدالسالم قودهیأحدھم متحمس  ن،یقیمجتمعھم ھم. وقد انقسم األطباء إلى فر في
  أن نقرأ نایللفكرة، وإلنجاحھا كان عل نیكنت من المتحمس فیضیوالثاني مشكك، و المجالي،

  ثر من طالبنا!أك ونتعلم
  

  ٩الغد ص:

 مقاالت
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  على تذكر زمالئھ من أطباء صریظل  مان،یمع الدكتور سل تھیجلسات الحوار الذي أجر لةیط
  حقھم في ذاكرة البلد ومن األسماء التي سجلتھا أخذوایأسفھ ألنھم لم  بديیالعام، وكان  القطاع

  زي وحساموعصام حجا لینب رانیحمزة وكام دیوز سویبس دیمعمر وول ھیعمرو ونب اسری: عنھ
  الرواشدة. زیفا ریداوود والتخد ایحمزو، ومحمود عمرو وزكر وسفی ن،یوأنور حداد المحتسب

ً وجند بایالدحابرة، طب مانیهللا سل رحم   محاربا في معركة نمو وبناء البلد. ایوشاعرا
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  التنمیة ودور الجامعات األردنیة الالأكادیمي
  

  أماني غازي جرار  
  

العربیة ومجتمعنا االردني للتنمیة بأبعادھا المختلفة االجتماعیة واالقتصادیة  في ظل حاجة مجتمعاتنا
والسیاسیة والثقافیة، وفي ضوء تسارع المعلومات وتكنولوجیا االتصال، یأتي على عاتق جامعاتنا 
عموما مسؤولیة االنتقال من الحالة النمطیة التقلیدیة المتعارف علیھا من حیث دور الجامعات 

مي سواء المتعلق بالعملیة التعلیمیة التعلمیة او البحث العلمي، الى االھتمام بما یسمى بالدور االكادی
  الالأكادیمي للجامعات. 

یمكن القول ان تلك الحاجة تكاد تضاھي أھمیة االھتمام بالدور األكادیمي، لما یجب ان تتمحور علیھ  
المجتمعیة. وال تكون إمكانیة لقیام جامعاتنا  جھود الجامعات في المساھمة الفاعلة في برامج التنمیة

بدورھا الریادي في تنمیة العقلیة الریادیة لدى الشباب إال باالھتمام بالمشروعات الحیویة التي من 
شأنھا إحداث تغییر حقیقي بنیوي ینعش واقعنا االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسیاسي، ولعل ذلك 

لمجتمع المحلي باالنفتاح الثقافي سبیال وریادة المشاریع التنمویة یتطلب المزید من التفاعل مع ا
بالتعاون مع المنظمات االقتصادیة المختلفة، والذي یتطلب بذل الجھود لبناء سبل الحوار الشبابي 

  الدیمواقراطي. 
لقد أصبح العمل مع الشباب على أساس تخصصي واحدا من االتجاھات الرئیسیة التي بدأت تشق 

في غالبیة البلدان والمجتمعات المتقدمة، والتي تستھدف صقل الشخصیة الشبابیة، وإكسابھا  طریقھا
المھارات، والخبرات العلمیة والعملیة، وتأھیلھا التأھیل المطلوب لضمان تكیفھا السلیم لمواكبة 

ادین المستجدات العالمیة، والتي تأتي من خالل االھتمام بإعداد القادة الشباب في مختلف المی
  المجتمعیة.

لقد أصبحت المؤسسات المعاصرة، ومنھا مؤسسات التعلیم العالي تواجھ تحدیات غیر مسبوقة، بسبب 
التغییرات الناتجة عن الثورة المعلوماتیة والتقنیة، ولذلك ال بد من استجابة مخططة ومنظمة من قبل 

  سة على أسس علمیة معرفیة. ھذه المؤسسات للحفاظ على مواكبتھا عجلة التغییر ومواجھة المناف
وللتعامل مع ھذه التحدیات، فإن االختالف في الدور التقلیدي للجامعات، باھتمامھا ومتابعتھا لدورھا 
الالأكادیمي، یتطلب التوجھ نحو الریادیة، والتي اصبحت جامعات الدول المتقدمة تنحو نحوھا 

  بخطوات سبقتنا بكثیر. 
جامعاتنا لالھتمام بمنظومة جدیدة من األدوار التي یجدر بجامعاتنا  وھكذا،تأتي المسؤولیة على عاتق

إیالءھا مزیدا من العنایة لتنمیة المجتمع المحلي. أما المنظومة الجدیدة المنشودة، فیجدر ان تشمل 
اھتماما خاصا بتطویر استراتیجیة للتعلیم الجامعي تتبنى رؤیة شمولیة في تطویر أولویات التنمیة 

  الریادیة.
كما یجب تھیئة السبل الكفیلة بتعزیز وتطویر وتنسیق جھود الجامعات األردنیة مع الشراكات 
المختلفة من أجل دعم جھود التطویر وتنمیة المجتمع المحلي. إن مثل ھذه المنظومة من شأنھا ان 

تنمیة تؤكد العمل على تعزیز وتطویر سبل اإلبداع لألنشطة الطالبیة بما یضمن زیادة قدرتھا على 
  القدرات الریادیة لدى طلبة الجامعات األردنیة لخدمة المجتمع المحلي.

وأخیرا فإن دور الجامعات ال یستكمل دون االھتمام ببذل المزید من الجھود المتضافرة من أجل 
االنفتاح على الثقافات المختلفة وتطویر عقلیة شبابیة تؤمن بالحوار الدیموقراطي والتعایش مع 

  الثقافات المختلفة بما یخدم التنمیة المستدامة في مجتمعنا االردني الحبیب.الحضارات و
  * أستاذ مشارك في جامعة فیالدلفیا
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  ٨الدستور ص:

 اعالنات
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  ١٠الرأي ص:
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  ١٠الرأي ص:
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  بلدة ابدر –فاطمة محمد االحمد الضامن  -
  السلط - نداء عبدالحمید خریسات  -
  خلدا -صالح محمد صالح ابو قیاص  -
  بلدة ناطفھ -ات الحاج محمد مجول النصیر -
  بعد عودة االھل - عزام راسم عبدالرزاق الخیري  -
  اربد –نجوى كمال سالم حجازي  -
  الجاردنز –عمر شكري سعید العامودي  -
  شارع االقصى –حیاة علي عبدالحافظ العلبي  -
  الصویفیة –الیاس رزق اهللا قندلفت  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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صا المسافرین بین محافظتي معان والعقبة من تعطل مستمر شكا سالكو الطریق الصحراوي خصو
لوحدات اإلنارة لیال ما یسھم بضعف الرؤیة في ظل سوء الطریق وعدم وضوح الخطوط الفسفوریة 

  على بعض أجزائھ
  
  

بین االردن والسعودیة في منطقة الرویشد » الدمیثى»مجلس محافظة المفرق طالب باعادة فتح معبر
   .جارة بین البلدین.. ویقع المعبر في منطقة الرویشد واغلق منذ سنواتلغایات تنشیط الت

  
أن إقلیم البترا التنموي السیاحي طالب بتعدیل قانون االستثمار في المنطقة التي » عین الرأي«علمت 

كان لھا دور في عزوف المستثمرین خصوصا وأن القانون یمنع تملك األراضي لغیر األردنیین 
  ویینواألشخاص المعن

  
ً لتعیین محاسیب لھا في مناصب حكومیة » عین الرأي«علمت  ان شخصیات نیابیة تمارس ضغوطا

  .منصبا حكومیا ١٣علیا على ضوء شغور اكثر من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  


