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كلیتي العلوم التربویة واآلثار والسیاحة، ومركز  تواصل عرسھا السنوي بتخریج طلبة" األردنیة"

  اللغات

تسلم الیوم حوالي   - ھبة الكاید 

خریجا وخریجة من ) 900(

كلیتي العلوم التربویة واآلثار 

والسیاحة ومركز اللغات 

شھاداتھم ضمن احتفاالت 

الجامعة بمراسم تخریج الفوج 

الثالث والخمسین من العام 

  .2017/2018الجامعي 

خریجا وخریجة،  438لغ عدد الخریجین من حملة درجة البكالوریوس من كلیة العلوم التربویة وب

طالبا وطالبة من حملة الدبلوم المھني مسلحین بالعلم والمعرفة ومؤھلین للمساھمة في تنمیة  256و

  .المجتمع والدولة كل حسب اختصاصھ

من خریجیھا في  45خر الیوم بتخریجھا الفوج وقال عمید الكلیة الدكتور صالح الرواضیة إن الكلیة تف

التخصصات التربویة المختلفة؛ سبیال منھا لرفد الوطن بمزید من الكفاءات والقدرات المتمیزة التي 

ستسھم بسواعد علمھا وخبرتھا في استكمال البناء واستمرار المسیرة الوطنیة تحت القیادة الھاشمیة 

  .الثاني ابن الحسین المظفرة وعلى رأسھا الملك عبد هللا

وكشف الرواضیة عن سعي إدارة الكلیة وكوادرھا التدریسیة واإلداریة إلى استحداث مزید من 

البرامج األكادیمیة وتطویر برامج أخرى بما یخدم مصلحة الوطن وبما ینسجم مع المستجدات العلمیة 

 أخبار الجامعة

 30/6/2018السبت                                                                            أخبار األردنیة                        
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لى أنھ تم البدء ببرنامج دكتوراه التي توصلت إلیھا حقول المعرفة المختلفة في مجال التربیة، مشیرا إ

في تكنولوجیا التعلیم ھذا العام، وسیتم البدء ببرنامج دكتوراه آخر في القیادة التربویة مطلع العام 

، باالضافة الى تطویر البیئة التعلیمیة من تحدیث وتجھیز لكافة القاعات 2018/2019القادم 

  .والمختبرات والمرافق المختلفة في الكلیة

  

ر إلى أن الكلیة تسعى إلى نیل االعتماد الدولي في العدید من تخصصاتھا، سیما وأنھا قطعت وأشا

شوطا في ھذا السعي وھي اآلن في نھایة المرحلة الثانیة من مراحل نیل االعتماد الخمسة، موضحا 

لین أن تحقیق االعتمادیة من أفضل مؤسسة عالمیة في إعداد المعلمین یأتي انطالقا من حرص العام

في الكلیة على تحسین جودة العملیة التعلیمیة فیھا واالرتقاء بمخرجاتھا، بحیث تكون عناصر منافسة 

  .على كافة المستویات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة

ّت كلیة اآلثار والسیاحة فوجھا السادس البالغ عددھم  خریجا وخریجة  198وعلى صعید متصل زف

لیة الدكتورة ندى الروابدة، متمنیة منھم أن یكونوا خیر سفراء لكلیتھم وفقا لما أفادت بھ عمیدة الك

  .وجامعتھم ولبنة طیبة في بناء الوطن المنیع

وأكدت الروابدة في تصریح لھا عقب مراسم حفل التخریج حرص الكلیة على مواصلة مسیرتھا 

ة والعلم والخبرة والنصح األكادیمیة بكل اقتدار وبذل جھود إضافیة من قبل كوادرھا لتقدیم المعرف

والمشورة بھدف تخریج نخبة من الطلبة المتسلحین بكل ما یلزمھم مستقبال في سوق العمل من جھة، 

  .ولیكونوا أنموذجا لكل نظرائھم في ھذا المجال من جھة أخرى

لتخصص اإلدارة ) تیبكوال(والكلیة بحسب الروابدة بصدد الحصول على االعتمادیة الدولیة 

  .ة، وتعكف على استحداث تخصص اإلدارة الفندقیةالسیاحی
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إلى ذلك ھنأ مدیر مركز اللغات الدكتور زیاد قوقزة الطلبة الخریجین من حملة الدبلوم المھني لتعلیم 

طلبة، وبارك لھم وقد احسنوا االختیار بقرارھم للدراسة ) 9(اللغة العربیة للناطقین بغیرھا وعددھم 

األردنیة في ضوء التوجھ الذي یشھده العالم الیوم في االقبال على تعلم  في مركز اللغات في الجامعة

  .اللغة العربیة وتعلیمھا

وقال قوقزة في تصریحات صحفیة لھ إن المركز یحرص وعلى الدوام على االنفراد بخططھ 

ث یقدم التعلیمیة والتمیز فیھا،الفتا إلى سعي إدارة المركز لتحویلھ مركزا لالختبارات العالمیة، حی

  .لمھارات اللغة االنجلیزیة (ETS) حالیا حزمة من اختبارات

وأشار قوقزة إلى استمرار المركز في عقد امتحانات بدأھا الفصل الدراسي الماضي، تم تصمیمھا 

لتصبح الجامعة األردنیة ھي األولى على ) CEFR( وإعدادھا بناء على نمط االمتحانات األوروبیة 

االقلیم كلھ في عقد ھذه االمتحانات التي تعد شرطا رئیسیا للقبول في الجامعات مستوى المملكة ال بل 

  .األمریكیة واألوروبیة والعالمیة
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  )األعمال والتربیة الریاضیة(تواصل احتفاالتھا بتخریج كوكبة من طلبتھا في كلیتي " األردنیة"

احتفلت   -ھبة الكاید - فادیة العتیبي

لریاضیة كلیتا األعمال والتربیة ا

مساء الیوم بتخریج أفواج جدیدة من 

طلبتھا ضمن احتفاالت الجامعة 

األردنیة بتخریج الفوج الثالث 

   .والخمسین من طلبتھا

وعبر عمید كلیة األعمال الدكتور 

رفعت الشناق في تصریحات صحفیة لھ عقب مراسم تخریج الفوج الحادي والعشرین من طلبة الكلیة 

طالبا وطالبة، عن فخره  بالطلبة،  متمنیا  لھم دوام التوفیق والنجاح ) 1249(والبالغ عددھم زھاء 

والفالح في قادم األیام، وعاقدا اآلمال في أن یلعب كل واحد منھم دوره المعد لھ أثناء دراستھ 

ً إلى درجة عالیة من الرفاھیة  الجامعیة لخدمة الوطن والمساھمة في تحقیق نموه االقتصادي وصوال

   .یةالمجتمع

إن تخریجنا لھذه الكوكبة من طلبتنا األكفاء یعتبر لبنة بناء وتلبیة لطموحات الكلیة في تحقیق : " وقال

، مؤكدا سعي الكلیة إلى مواكبة المستجدات والتطورات في "األھداف العلیا للجامعة والدولة األردنیة

  .العملیة التعلیمیة بمختلف أشكالھا وصورھا

   

   

 29/6/2018الجمعة                                                                         أخبار األردنیة                             
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شیا مع توجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم في رفد المسیرة التعلیمیة في وشدد الشناق وتما

مؤسساتنا العلمیة، على حرص كلیة األعمال للوصول إلى أعلى المستویات من الكفاءة المتمیزة على 

جمیع الصعد؛ من عمق تجربتھا وتراكم خبراتھا وجودة خططھا الدراسیة وكفاءة ھیئتھا التدریسیة 

یة طلبتھا وتمیز خریجیھا، ناھیك عن دیمقراطیة إدارتھا ما یؤھلھا ألن تلعب دورا طلیعیا في وجد

  .مجال تخصصاتھا وبرامجھا

رفدت كلیتنا السوق المحلي والعربي والعالمي بخبرات وكفاءات اآلالف من خریجیھا على :" وقال 

ا نحو األفضل لتواكب مدى أكثر من خمسین سنة ماضیة، واستطاعت أن تطور خططھا وبرامجھ

المتطلبات والمستجدات المحلیة والعالمیة، ودأبت على تجذیر رؤیتھا بوضع خطط مستقبلیة تشمل 

وتحقیق القیمة المضافة لكل  (AACSB) العدید من القضایا أھمھا الحصول على االعتمادیة العالمیة

ستخدام كافة وسائل التعلم مخرجاتھا وتنمیة وتطویر قدرات طلبتھا على المستوى األكادیمي  وا

  ." واالبتكار المتاحة لتحقیق أھداف الكلیة المرجوة

طالبا وطالبة من حملة درجة البكالوریوس ) 253(إلى ذلك خرجت كلیة التربیة الریاضیة ما یقارب 

   .في كافة تخصصاتھا وفقا لما أفاد بھ عمید الكلیة الدكتور ھاشم ابراھیم

یة ستخرج في الیوم األخیر من مراسم التخریج الذي یصادف الخمیس وأشار ابراھیم إلى أن الكل

ّت ھذا العام ما )  40(المقبل  طالبا وطالبة من حملة الماجستیر والدكتوراه؛ لتكون بذلك قد زف

  .خریجا متمكنا من الناحیتین األكادیمیة والبدنیة) 293(مجموعھ 

ألخیرة على تحدیث برامج الدراسات العلیا وصرح ابراھیم بأن الكلیة عملت جاھدة خالل األشھر ا

تمھیدا لنیلھا االعتماد الدولي، موضحا أن ھذا السعى یأتي انسجاما مع متطلبات مركز االعتماد 

  .وضبط الجودة في الجامعة من جھة وھیئة االعتماد في وزارة التعلیم العالي من جھة أخرى
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بتھا بدراسة تخصص فرعي في كلیة أخرى مقابل وقال إن الكلیة أخذت نھج الجامعة في السماح لطل

  .السماح لطلبة الكلیات األخرى بدراسة تخصص فرعي في كلیة التربیة الریاضیة

وبارك ابراھیم للطلبة تخرجھم، متمنیا منھم التحلي بالكفایة العالیة في كافة مجاالت العمل الریاضي، 

من خالل رفدھم بالمھارات المعرفیة والتطبیقیة في سیّما وأن الكلیة كانت بیئتھم األكادیمیة المتمیزة 

  .مجال التربیة الریاضیة
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اآلداب، والشریعة، واألمیر حسین بن عبدهللا الثاني (تبدأ احتفاالتھا بتخریج طلبة " األردنیة"

  )للدراسات الدولیة

فادیة  -سناء الصمادي  

شرعت الجامعة  –العتیبي

األردنیة الیوم الخمیس 

احتفاال بتخریج الفوج بواباتھا 

الثالث والخمسین من طلبتھا 

  . لھذا العام

وزفت في باكورة احتفاالتھا 

التي أقیمت في ستاد الجامعة 

اآلداب، (بحضور أھالي الخریجین وسط أجواء حفلت بالفرح والفخر، كوكبة من خریجیھا في كلیات 

  .(والشریعة، واألمیر حسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة

وقال عمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاة في تصریحات صحفیة لھ عقب مراسم تخریج الفوج 

أَوُل كلیّة أنشئت في الجامعة األردنیة وفي األردّن، " اآلدابُ "إن : "الثالث والخمسین من طلبة الكلیة

ً وثقا ً قنادیَل الحیاِة َمعرفة َة َ األولى، حاِمل َْصَمة َل الب َُشكِّ ِِمئٍة وتسعٍة جاءت لت ُ بـ فة، یوَمھا بدأِت الجامعة

ً، والیوَم یزیُد عدُد طلبة الكلیة على أربعة آالف ِْسَع َعْشَرةَ طالبة ّیَن طالبًا َوت   ."وست

ِھا  وا في قاعات َمْن َمرُّ ِ ُر ب َُذكِّ وأضاف القضاة أن كلیة اآلداب ما زالت تقُف على أعتاِب الماضي، ت

 َ َّروا أسماَءھُْم في َصف ً إنھا وَسط َة ِِھْم وأقساِمھا، قائل یَّت ّ ِِھْم َوُكل ِھا ِمَن طلبتھا الُمبِدعیَن واألوفیاِء لجامعت حات

ِھا ٌ على العھِد والوعِد مَع بُنات   . باقیة

 28/6/2018أخبار األردنیة                                                       الخمیس                                             
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ِھْم َوتَجاِربَھم،  ٌ أمام خریجیھا، تنتظُر إبداعات وأكد القضاة أن أبواب الكلیة ستظل على الدوام ُمْشَرَعة

ُِّم على  مشددا على استمرارھا َخِم الِعلميِّ الذي أنجزوه في سنواِت عمِرھا، ما یَُحت في نھِجھا إلعادَِة الزَّ

َِّجھُ ُخطانا؛  َْحنا، وإلى أیَن تَت ّا وأیَن أصب ن؛ لمعرفة أیَن ُكن ِ بعنایٍة واھتماٍم وتمعُّ الجمیع قراءةَ التاریخ

 َ ِة ی َ ِذ َ الیوَم تسمو بجیٍل ِمَن األسات ً خاّصة أنَّ الكلیَّة ً َویُْحِسنوَن َعَمال َّدوَن عطاًء َویَِشّعوَن بَْذال   .تََوق

   

طالبا وطالبة بعد أن ھنأھم ) 595( ودعا القضاة في ختام حدیثھ الخریجین البالغ عددھم زھاء 

حاَل إلى المأمول، تاركین  ِھْم، وحث ُخطاھم نَْحَو الُعال، وشد الرِّ َت وذویھم، إلى  المضي نحو غای

ِھْم  َت ِل ِقاف   .َعنانَھا الماضیة نَْحَو تحقیِق ُمراِدھال

وعقب مراسم تخریج الفوج السابع واألربعین من طلبة كلیة الشریعة ھنأ عمید الكلیة الدكتور عبد 

طالبا وطالبة وسلمھم ) 552(الرحمن الكیالني الطلبة والطالبات الخریجین البالغ عددھم ما یقارب 

  .بذلوه من مجھود طیلة سنوات دراستھمشھاداتھم الجامعیة التي جاءت نتاج ما 

إنھ لیوم مشھود من أیام الجامعة األردنیة، ونحن نحتفي بتخریج كوكبة جدیدة  من خریجي :" وقال

كلیة الشریعة بعد أن تم إعدادھم علمیا لیكونوا قادرین على إبراز صورة اإلسالم الجمیلة ، وأنھ دین 

ب، والحوار ال الدمار  ، ودین االنتماء والوطنیة الجامعة ، ال دین العصبیة التسامح ال التعصُّ

  ."والطائفیة البغیضة

  

وزاد إنھ لیحدوه األمل أن ینضم فوج جدید من خریجي الكلیة إلى أجیال العلماء والدعاة الذین كانت 

لھم بصماتھم الظاھرة، وأثرھم الواضح في مسیرة البناء واإلعمار لوطننا الغالي، وفي الحفاظ على 
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زاتھ الحضاریة وعلى قیمھ وأخالقھ اإلسالمیة ، وأن یكونوا األوفیاء لمیراث رسول هللا صلى هللا منج

  . علیھ وسلم یحملون رسالتھ الكریمة بصدق وقوة وحكمة

وذّكر الكیالني الخریجین في ختام حدیثھ بواجبھم الشرعي في الدعوة إلى هللا بالحكمة والموعظة  

الحفاظ على ھویة األردن اإلسالمیة والدفاع عن أمنھ واستقراره ،  الحسنة، وبواجبھم الوطني في

وأخیرا بواجبھم اإلنساني في نشر معاني الخیر والتعاون بین الناس على إقامة القیم اإلنسانیة 

  .الجامعة

  

وبمناسبة تخریج الفوج السادس من طلبة كلیة األمیر حسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة البالغ 

طالبا وطالبة موزعین على برامج البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه، قال ) 237(ددھم زھاء ع

عمید الكلیة الدكتور عبد هللا نقرش إن الكلیة في عامھا العاشر تقدم برامج متقدمة تتوافق مع الخطاب 

  . الدولي المعاصر والمواضیع الراھنة

سوق العمل بخریجین متمیزین في جمیع المجاالت وأضاف في تصریحات صحفیة لھ أن الكلیة ترفد 

  .السیما فیما یتعلق بالمنظمات الدولیة واإلقلیمیة، یتلقون تعلیمھم على أیدي نخبة ممیزة من األساتذة

   

وأفاد نقرش أن الكلیة بصدد إطالق برنامج دكتوراه في العالقات الدولیة باللغة االنجلیزیة، وتطویر 

  .مشروعاتھا البحثیة

ث خریجي الكلیة أن یكونوا قدوة لمن بعدھم من نظرائھم، وأنموذجا في النشاط والخلق والجد، وح 

  .وبارك نقرش للخریجات والخریجین نجاحھم وتمیزھم، وھنأ اآلباء واألمھات بتخریج فلذات أكبادھم
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  یحدد معاییر تقییمیة الختیار رئیس الجامعة" أمناء األردنیة"

الترشح لموقع رئاسة الجامعة االردنیة، وتستمر حتى مساء یوم السابع من  بدأت عملیة تقدیم طلبات 

  .تموز المقبل، وفقا لما حدده مجلس أمناء الجامعة في أول اجتماع لھ برئاسة الدكتور عدنان بدران

وحدد المجلس شروطا عامة للتقدم، تتمثل في أن یكون المتقدم أردني الجنسیة ویحمل رتبة  األستاذیة 

  .2018معة معترف بھا وفق ما نص علیھ قانون الجامعات األردنیة  لسنةمن جا

وسیقوم المجلس بوضع معاییر تقییمیة، یصار من خاللھا إجراء التفاضل بین المتقدمین، للوصول 

  .إلى العدد المطلوب التنسیب بھ الى مجلس التعلیم العالي، والمحدد بموجب القانون، بثالثة مترشحین

، التي اتفق علیھا مجلس األمناء محطات في عملیة التقییم والمفاضلة، بما یعزز وتتضمن اآللیة

  .الشفافیة واختیار األفضل للتنافس على رئاسة الجامعة األردنیة

إلى ذلك شكل المجلس من بین أعضائھ لجنتین، األولى أكادیمیة برئاسة الدكتور ھشام غصیب 

لم اللوزي، باإلضافة إلى اختیار الدكتور أحمد ماضي  نائبا والثانیة إداریة ومالیة برئاسة الدكتور سا

فیما  سیتمخض عن اللجنة اإلداریة  والمالیة لجنتان فرعیتان األولى تعنى .  لرئیس المجلس

  .باالستثمار واألخرى للتدقیق

وناقش المجلس ما تضمنھ جدول أعمالھ، إذ صادق على الموضوعات األكادیمیة، والموافقة على 

  .عات والھبات المقدمة للجامعة والتنسیب إلى مجلس الوزراء ببعضھا حسب ما یتطلبھ القانونالتبر

كما ناقش المجلس الموضوعات االستثماریة الخاصة بالجامعة، التي كانت مطروحة على المجلس 

السابق، حیث ارتأى إجراء مزید من النقاش حولھا، بما یضمن تحقیق أفضل جدوى منھا بما یخدم 

  .معة ویحقق أعلى مردود مالي لھاالجا

                                                    2:الدستور ص/ 5-1:الرأي ص/أخبار األردنیة
 29/6/2018- 28                                              الجمعة  /الخمیس                                                               
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 توضیح من الجامعة األردنیة

 

توضح الجامعة األردنیة أن األخبار التي تتم تداولھا على مواقع التواصل االجتماعي أو المواقع 

  .اإلخباریة االلكترونیة حول حصول انفجار في الجامعة األردنیة عاریة على الصحة

تالفة یستلزم ازالتھا وتم التعامل " بریكر أسد"اع المدني بوجود مادة وأن كلیة العلوم قامت بتبلیغ الدف

  .معھا وفقا لإلجراءات واألصول المتبعة

  ولم یحصل اي انفجارات أو حوادث 

                                   1:الدستور ص/ 1:الرأي ص/أخبار األردنیة
 29/6/2018- 28                                             الجمعة/الخمیس  
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  )طالب من خمس كلیات ( 3000(تخرج " األردنیة

والخمسین من شرعت الجامعة األردنیة منذ الخمیس الماضي بواباتھا احتفاال بتخریج الفوج الثالث 

طلبتھا لھذا العام، وزفت في باكورة احتفاالتھا التي أقیمت في ستاد الجامعة بحضور أھالي الخریجین 

اآلداب، والشریعة، واألمیر حسین : وسط أجواء حفلت بالفرح والفخر، كوكبة من خریجیھا في كلیات

   .بن عبداهللا الثاني للدراسات الدولیة و األعمال والتربیة الریاضیة

طالبا  )552(طالبا وطالبة اما خریجي كلیة الشریعة ( 595( وبلغ عدد خریجي كلیة االداب زھاء 

عددھم زھاء 30وطالبة اما خریجي كلیة األمیر حسین بن عبداهللا الثاني للدراسات الدولیة البالغ 

تربیة الریاضیة طالبا وطالبة، اما كلیة ال( 1249(طالبا وطالبة اما كلیة األعمال الدكتور ( 237(

   .طالبا وطالبة في ھذا الفوج( 293(خرجت ما یقارب 

   .واشتمل اعداد الخریجین على طلبة برامج دراسات علیا، على مستوى الماجستیر والدراسات العلیا

وتواصل الجامعة على مدار االیام المقبلة تخریج باقي طلبة الكلیات الذین انھوا متطلبات الحصول 

وتضمن احتفاالت التخریج على القاء كلمات لعمداء الكلیات، التي اكدوا فیھا  .جامعیةعلى الشھادة ال

على اھمیة المرحلة المقبلة للخریجین، وتوظیف ما حصدوا، خالل دراستھم بما ینفع الوطن 

والمجتمع، وان یكونوا سفراء للجامعة، داعیین الطلبة الى ابقاء التواصل مع الجامعة بما یخدم 

 .وعملیة التطویر المستمرة التي تشھدھا الجامعة في مختلف المجاالتزمالئھم 

 1/7/2018                                          األحد                                                         الكترونيالرأي 
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  الحمراء بحث التعاون بین مستشفى الجامعة ومؤسسة االنوف

  
ً یمثل  استقبل مدیر عام مستشفى الجامعة األردنیّة الدكتور عبد العزیز الزیادات الیوم الخمیس وفدا

ّسھ جاري إدواردز مس ؤول مجموعة تنمیة جمع التبرعات یرافقھ طارق مؤسسة األنوف الحمراء ترأ
زبون المدیر الفني المسؤول عن تطویر الشراكات ومسؤولة التسویق في المؤسسة إلز بیرج، 
بحضور الدكتور عماد العبدالالت نائب المدیر العام للشؤون الطبیة والدكتورة جمانة برامكي ممثلة 

لتمریض صخر الحیاري والممرضة القانونیّة أشواق عن دائرة األطفال باإلضافة إلى مدیر دائرة ا
  .نعیمات مساعد مدیر دائرة التمریض

  
  

ً لھا  وتأتي ھذه الزیارة بھدف فتح آفق التعاون بین مؤسسة األنوف الحمراء التي تتخذ من النمسا مقرا
وبین دائرة طب األطفال في المستشفى لتنظیم زیارات میدانیة وإرسال بعثات لعالج المرضى 

بالتعاون " الطبیب المھرج الدولي"األطفال المنومین في المستشفى بالضحك من خالل تطبیق برنامج 
  .مھرجین تلقوا التدریبات الالزمة للتعامل مع األطفال في المستشفیات) 10(مع 

  
ً بدائرتي األطفال والتمریض ً استعداد المستشفى ممثال  ورّحب الدكتور الزیادات بالوفد الزائر، مؤكدا
لتبني ھذه المبادرة اإلنسانیة التي تسعى إلى تقدیم الدعم النفسي لألطفال المرضى المنومین في 

  .المستشفى وتحسین الجو العام لھم
  

ّي  ً بعد بدء المبادرة تلق ّیا من جانبھ اشاد إداورادز بدعم إدارة المستشفى الذي أبدتھ لمبادرتھم، متمن
  . ین من ھذا البرنامجردود أفعال إیجابیّة من قبل الُمستفید

  
ً من مطلع شھر تموز للعام الحالي بشكل أسبوعي  وتم االتفاق على بدء العمل بھذا البرنامج اعتبارا
ً تقدیم العروض لألطفال باإلضافة إلى عقد دورات تعلیمیة وتدریبیة للكادر الطبي  منتظم متضّمنا

 .بیقھوالتمریضي في كل طابق للتعریف أكثر بالبرنامج وكیفیّة تط

 29/6/2018بترا                                                      الجمعة                                             /3:الدستور ص
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  االختیار بأسس مفاضلة حقیقیة..رئاسة األردنیة
  
  

عشرات الطلبات بدأت بالتوافد الى امانة سر أمناء األردنیة في حالة بحث عن الرئیس  - امان السائح
األفضل وفقا للوعود التي اعلنھا المجلس بان األسس شفافة وتنتھج النھج األفضل وتسعى الحقاق 

  .سیغیر وجھ االختیار باسس مفاضلة حقیقیةالعدل وتثبت ان امناءھا 
فمنذ ثالثة أیام  بدأت عملیة تقدیم طلبات الترشح لموقع رئاسة الجامعة االردنیة، وتستمر حتى مساء 
یوم السابع من تموز المقبل، وفقا لما حدده مجلس أمناء الجامعة في أول اجتماع لھ برئاسة الدكتور 

  .عدنان بدران
امة للتقدم، تتمثل في أن یكون المتقدم أردني الجنسیة ویحمل رتبة األستاذیة وحدد المجلس شروطا ع

، وھذا امر محمود ان 2018من جامعة معترف بھا وفق ما نص علیھ قانون الجامعات األردنیة لسنة
یتم التحقق والتدقیق من حامل الشھادة وان تكون من جامعة مرموقة ، فھو الذي سیكون على راس 

ادیمیین واالداریین یجب ان یحمل المؤھل العلمي الذي یجعلھ یوصل بحكمتھ وخبرتھ فریق من االك
  .الجامعة الى مزید من بر األمان 

مجلس أمناء األردنیة یضع االن معاییر تقییمیة، یصار من خاللھا إجراء التفاضل بین المتقدمین، 
والمحدد بموجب القانون، بثالثة  للوصول إلى العدد المطلوب التنسیب بھ الى مجلس التعلیم العالي،

مترشحین، وھو امر لیس بالسھل ولیس بالمستحیل بالوقت ذاتھ مع ان فتح باب الطلبات ھكذا سیؤدي 
الى تراكم وتزاحم تلك الطلبات وبعضھا قد یكون غیر مناسب على االطالق لیحمل لواء األردنیة 

  .على اكتافھ 
مناء محطات في عملیة التقییم والمفاضلة، بما یعزز وتتضمن اآللیة، التي اتفق علیھا مجلس األ

  .الشفافیة واختیار األفضل للتنافس على رئاسة الجامعة األردنیة
اعین المتابعة والرقابة والشفافیة والمفاضلة تتجھ الى اجندة أمناء األردنیة ، وعلى العملیة ان تأخذ 

كدس اآلراء واألفكار وربما التدخالت لتؤول وقتھا الكافي لكن لیس الى حد المبالغة بذلك حتى ال تت
الى حالة من التكھنات ال یحمد عقباھا ، فاالصل ان التمییز بین الغث والسمین امر ال یختلف علیھ 
اثنان ، وان التمییز والتدقیق بین الطلبات أیضا غیر صعب ان یحسم من بدایاتھ ، فاالسماء معروفة ، 

حة ، وال یستغرق المجلس وقتا إضافیا من اجل االختیار ، الن والسیر الذاتیة البد ان تكون واض
  .العملیة من السھل الممتنع 

أسماء ال بد ان تشارك بعملیة التدقیق ویجب ان ال تغیب عن المنافسة ولو أدى االمر الى استقطاب 
مل والتركیز على اسماء بعینھا الن الجمیع یعلم انھا صاحبة خبرات ودراسات وھي قادرة ان تك

مسیرة األردنیة بما یراه الجمیع میسرا وقادرا على المضي بھا دوما الى مصاف التمیز الحقیقي 
  .والفعلي 

بانتظار رئیس قادم ولیس بعیدا عن االعین ان نحتار بامر من سیكون قائد ھذا اللواء « اردنیتنا «
اتنا االن بایدي مجالس الذي ینظر الیھ الجمیع بعین الترقب واالنتظار اإلیجابي ، فمصائر جامع

امنائھا ومجلس التعلیم العالي واألساتذة بنسب مختلفة ، ومع ان یشارك الجمیع وان تكون وتعود 
المظلة الى مجلس التعلیم العالي راسم االستراتیجیات ، والداعي الى ترتیب األمور نحو األفضل ، 

  .كما تقول اجنداتھ وانظمتھ
ن طویال ، ال بل ویجب ان یكون سھال ومنطقیا وشفافا ومعلنا ، مشوار اختیار الرئیس یجب ان یكو

أربعة أیام وتتوقف عملیة تقدیم الطلبات لالردنیة التي یحلم المئات ان یكونوا رؤساء لیس لالردنیة 
  .فقط بل الي جامعة اردنیة بصفتھ من اھم وابرز مواقع الدولة وأكثرھا حساسیة

من بحوث علمیة بالطبع بل بقدرتھ اإلداریة واألكادیمیة لكن األھم شخص الرئیس لیس بما قدم 
وخبرتھ وقیادتھ ، وما یتمتع بھ من كاریزما الدارة االزمات ، ولترتیب البیت الداخلي الیة جامعة ، 

 30/6/2018السبت                                                                                                        9:الدستور ص
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وان یمتلك فكرا استثماریا ولو بحد متوسط لیتمكن من جلب استثمارات لجامعتھ والتخفیف من عبء 
  .المدیونیات 
اجة الى إرادة وإدارة تكمل ما بناه السابقون، وتدرك األخطاء وتمیزھا وتدفع بھا الى مزید األردنیة بح

  .من األمان والتمیز وحسن اإلدارة واإلرادة 
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  ختیار الملك عبدهللا لجائزة عالمیة لدوره في تقارب األدیان والتسامحا
  

ة للعمل والجھد في مجال الروحانیات یمنحھا جائزة تمبلتون من أعلى الجوائز ذات القیمة المالی
الملیاردیر األمیركي البریطاني المسیحي المواظب السیر جون تمبلتون لرمز المع في العالم 

  .االسالمي وھو الملك عبدهللا الثاني
  

 RNS Religiousوبالتوازي تناول موقع الخدمات االخباریة المتخصص في الشؤون الدینیة 
News Service  

  
ضوع من الجائزة باسھاب قائال ان عبدهللا الثاني سیستلم الجائزة الكبرى في احتفال رسمي یعقد مو

  . في شھر نوفمبر تشرین الثاني المقبل في واشنطن
  

ومن الجدیر بالذكر أن ھذه الجائزة . الھدف من الجائزة ھو مكافأة العمل االستثنائي في البعد الروحي
شخصیة عالمیة من علماء وفالسفة وشخصیات قیادیة  47قھا لـ الغیر عادیة ُمنحت منذ انطال

، والقس دیزموند 2012، والداالي الما في العام 1973إصالحیة، من أبرزھم األم تریزا في العام 
  .2013توتو كبیر أساقفة جنوب أفریقیا السابق في العام 

  
تسامح والمحبة وقبول اآلخر أن الملك عبدهللا الثاني باعتراف دولي ھو رمز لل'ویضیف الموقع 

وتبدید المخاوف الغیر مبررة عن االسالم جلبت لھ جائزة استثنائیة من مؤسسة عریقة تنشر رسالة 
  .'المحبة والتسامح وقبول اآلخر وفھم اآلخر والعمل على تشجیع ھذه المبادي النبیلة

  
ُمنح الجائزة، بحسب القائمین علیھا، تقدیرا ألشخاص یقدمون إسھام ات مبدعة وجدیدة في مجال وت

األدیان، مثل األعمال الخیریة، أو إنشاء منظمات فكریة تثري الجانب الروحي، أو المساھمة بشكل 
ّاء عبر وسائل اإلعالم في الحوارات المتعلقة بالدین والقیم اإلنسانیة اإلیجابیة   .بن

  
  

االیجابي البناء الذي تلعبھ األسرة اختیار ملك عبدهللا الثاني لھذه الجائزة نابع من قناعات بالدور 
  . الھاشمیة في بناء الجسور بین الشعوب من مختلف األدیان

  
وتدرك المؤسسة وتثمن جھود الملك في تحقیق الوئام، داخل اإلسالم وبین اإلسالم وغیره من 

من ھذه شھادة عظیمة . األدیان، ولم یسبقھ في ھذا المضمار أي زعیم سیاسي آخر على قید الحیاة
تمنح جوائز سنویة ألشخاص قدموا مساھات استثنائیة لخدمة واثراء  1972المؤسسة والتي منذ 

الجائزة لیستبھدف تحقیق فائدة للفائزین، ولكن بھدف تحقیق فائدة أعظم . الجانب الروحي للبشریة
  .ألفراد المجتمع الذین سیجدون في الفائزین المثال والقدوة

  
ستعرضت مؤسسة تمبلتون بایجاز أھم انجازات ومساھمات الملك عبدهللا وفي موقعھا األلیكتروني ا

، والتي أوضحت حقیقة 2004عام ' رسالة عّمان'في مجاالت التقدم الروحي وكان أبرزھا إطالقھ 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  1/7/2018                                                      األحد                                                                 سرایا     
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لھ، وتلك التي ال تمت لھ ّ  450وتحظى رسالة عّمان بتأیید أكثر من .اإلسالم، وبیّنت األعمال التي تمث
دولة عربیة وإسالمیة، في سابقة تمثل أكبر حالة إجماع  50نیین والسیاسیین من حوالي من القادة الدی

في العصر الحدیث حول تعریف من ھو المسلم، ورفض التكفیر، واالعتراف الصریح بشرعیة 
  .مذاھب اإلسالم الثمانیة

  
میة لقیادات وھي رسالة مفتوحة من قیادات دینیة إسال' كلمة سواء'، أطلق مبادرة 2006وفي عام 

ً من صمیم المبادئ  دینیة مسیحیة تنشد السالم والوئام على أساس وصیتین متالزمتین یشكالن جزءا
من  300وأید مبادرة كلمة سواء أكثر من . حب هللا وحب الجار: التأسیسیة لھذین الدینین وھما

ن والقیادات الدینیة من العلماء اإلسالمیی 400القیادات الدینیة المسیحیة، وقد وقعھا أكثر من 
  .اإلسالمیة

  
ناھیك عن التزام الملك عبدهللا الثاني الراسخ في حمایة المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في القدس، 

أولى القبلتین ]الحرم القدسي الشریف، أحد أھم ثالثة مواقع دینیة في اإلسالم /خاصة المسجد األقصى
علیھ (قبر السید المسیح  - [ القبر المقدس]التي تحتضن ، وكنیسة القیامة [وثالث الحرمین الشریفین

  ).السالم
  

  األردن مالذ آمن لضحایا الحروب
  

والجائزة تأتي أیضا تقدیرا لمواقف األردن االنسانیة في توفیر مالذ آمن لالجئین من فلسطین 
مان حریة والعراق وسوریا وتوفیر الحمایة للمجموعات الدینیة والعرقیة المختلفة في األردن وض

  .العبادة
  

وباإلضافة إلى ھذه المبادرات، أشاد إعالن الجائزة بجھود الملك عبدهللا الثاني في تطویر موقع عّماد 
موقعا ) الیونسكو(، والذي أعلنتھ منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة )المغطس(السید المسیح 

میة العالمیة وإنشاء زمالة لدراسة الحب في الدین للتراث العالمي، خاصة تأسیس جامعة العلوم اإلسال
في كلیة ریجنت بارك، في جامعة أكسفورد، باإلضافة إلى إنشاء وقفیة لدراسة فكر اإلمام الغزالي في 
جامعة القدس، والمسجد األقصى المبارك، ووقفیة لدراسة فكر اإلمام الرازي في الجامعة األردنیة، 

  .عالمیة، ومسجد الملك الحسین بن طاللوجامعة العلوم اإلسالمیة ال
  

كما لفت القائمون على الجائزة، التي تعتبر من أكبر الجوائز في العالم من حیث القیمة المالیة إذ تبلغ 
ملیون جنیھ استرلیني، إلى أھمیة جھود جاللة الملك في مواجھة التطرف، والتصدي للمفاھیم  1.1

  ).اإلسالموفوبیا(والخوف من اإلسالم  المغلوطة حول اإلسالم وخطاب الكراھیة
  

بمبادرة من رجل األعمال األمریكي البریطاني الراحل السیر جون  1972وتأسست الجائزة عام 
وتدیر الجائزة . تمبلتون، الذي نشط في مجال األعمال الخیریة واالھتمام بالفكر والفلسفة الدینیة

  .ي والیة بنسلفانیا األمریكیة مقرا لھامؤسسة تمبلتون التي تتخذ من مدینة كونشوھوكین ف
  

م جائزة الملك عبدهللا الثاني ألسبوع الوئام العالمي بین األدیان بشكل سنوي  ّ ُنظ وترجمة لھذا القرار، ت
ً بھذه المناسبة ُمنح ألفضل ثالث فعالیات أو نصوص یتم تنظیمھا أو إصدارھا احتفاال   .وت

  
  ال بدیل للعمل الدؤوب والبحث العلمي
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حدیثھ عن الجائزة بالقول انھا الرسال رسالة دقیقة وبدون ضجة وغیر  RNSینھي مقال موقع و

معلنة عن أھمیة الدیبلوماسیة الھادئة والتي تحتاج الى تأني وصبر وتنبع من نشاط ثقافي ودراسات 
  .علمیة متعمقة

  
یف حدة التوترات بین ال یمكن انكار دور الھاشمیین في مكافحة التطرف في المجتمع االسالمي وتخف

وتناولت الموضوع عشرات المواقع التي تھتم بأمور الحوارات بین األدیان . الدیانات السماویة
: فرصتنا األخیرة'وھو عبد هللا الثاني مؤلف كتاب 2018وأشادت بحسن اختیار أفضل مرشح لعام 

  .2011عام ' السعي نحو السالم في زمن الخطر
  

العقیدة التي 'بالقول ان الجائزة التي تم االعالن عنھا مؤخرا ھي للتذكیر بأن أما االیكونومیست تختتم 
  .'تثمن االستمراریة والتقالید الموروثة ال بدیل للعمل الدؤوب والدراسة والبحث العلمي

  
المجلس األطلسي للوالیات المتحدة في واشنطن : وأشاد بمنح الجائزة مؤسسات دولیة عدیدة منھا

مركز األبحاث الغیر حزبي وذو نفوذ في مجال الشؤون الدولیة، وأیضا المعھد الملكي للدراسات 
.االستراتیجیة واألمن والدفاع البریطاني في لندن
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  للمجتمع المحلي في العقبة االف منحة دراسیة قدمتھا سلطة العقبة 6
 

بلغ عدد المنح المقدمة من قبل سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة وذراعھا التطویري شركة 
منحة سنویا منذ اطالق برنامج العقبة للتعلیم الجامعي عام 500منحة وبواقع  5936تطویر العقبة 

  .ملیون دینار 4.5عقبة وبكلفة اجمالیة بلغت ، استفاد منھا ابناء المجتمع المحلي في مدینة  ال 20077
  

وقال رئیس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة ناصر الشریدة ان دعم التعلیم 
وتطویره في العقبة یعد من اولویات السلطة وصوال الى اشراك كافة قطاعات المجتمع في جھود  

  .قانونھا ودورھا التطویري المنشود التنمیة  المستدامة التي تقودھا السلطة بموجب
  
   

واكد الشریدة انھ في اطار تحسین التعلیم فاننا نعتبر انفسنا شریكا وردیفا فاعال لوزارة التربیة 
والتعلیم في تطویر العملیة التعلیمیة واالرتقاء بھا الننا نؤمن باھمیة  دور العملیة التربویة والتعلیمیة 

ى الوفاء بمتطلبات التنمیة ومجابھة تحدیاتھا، ودأبت السلطة من خالل في بناء االنسان  القادر عل
مدیریة تنمیة المجتمع المحلي في العقبة على خدمة العملیة التعلیمیة من خالل اطالق العدید من 
المبادرات والبرامج التعلیمیة بالشراكة  مع القطاع العام والخاص والتركیز على  المحاور الرئیسیة 

  .لتربویة والتعلیمیة وھي المعلم والطالب والبنیة التحتیة للعملیة ا
  
  

واضاف ان السلطة تسعى من خالل برنامج العقبة للتعلیم الجامعي رفد سوق العمل بالتخصصات 
المطلوبة والكوادر المؤھلة ومساعدة الطلبة ذوي الدخل المحدود والتخفیف عن كاھل اولیاء  االمور  

  .یم ابنائھم في المرحلة الجامعیة ومساعدتھم في مواصلة تعل
   
  

وبلغ عدد ) االبتعاث ( واشار الشریدة ان المنح المقدمة تقسم الى نوعین المنح الجزئیة والمنح الكلیة 
منحة تشمل  556منحة فیما بلغ عدد المنح الكاملة   5380ساعة  45المنح الجزئیة بواقع 

  .البكالوریوس والدبلومات الفنیة
  
  

دة الى قیام السلطة بتخصیص االراضي الالزمة لبناء مدارس شاملة مجمعة مركزیة في واشار الشری
دونما تقع على مدخل مدینة العقبة الشمالي بجانب الجامعة  االردنیة فرع  70العقبة والمقدرة بحوالي 

 ملیون دینار  كقرض بال فائدة یدفع على مراحل لوزارة التربیة 12العقبة وتقدیم السلطة مبلغ 
والتعلیم النشاء ھذه المدرسة فیما نفذت شركة تطویر العقبة االعمال الفنیة والتصمیم واالشراف 

  .ملیون دینار   6وبلغت كلفة االرض التي یقام علیھا بناء المدرسة ما یقارب 
  
  
   
  
   
  

السبت                                                                                                               الكترونيالدستور 
30/6/2018  
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وكیات واكد ان بناء ھذه المدرسة سیعمل على توفیر بیئة تعلیمیة مناسبة للطلبة تنعكس الحقا على سل
الطلبة تجاه مدارسھم وبیئتھم ومجتمعھم المحلي وینقلھم الى بیئة صحیة تؤازر جھود  التربیة والتعلیم 

  .في انشاء جیل  منتم وقادر على االبداع في مختلف مجاالت الحیاة
  
   

الف دینار شمل ھذا  400وبین ان السلطة دعمت قطاع التعلیم دعما مباشرا بمبلغ ما یقارب ملیون و 
الف دینار لتطویر العملیة التربویة في محافظة العقبة،باالضافة لتنفیذ مشروع  750لدعم مبلغ ا

لحمایة الطفل من االساءة من خالل تدریبات متخصصة للطلبة والمعلمین ) اتفاقیة ( مدارسة  امنة 
منھا برنامج واالھالي، وتطویر ورفع كفاءة المعملین من خالل تنفیذ العدید من البرامج التدریبیة و

معلم  ومعلمة ، باالضافة لتوفیر المواصالت  لنقل  1060تدریب الوورد لینكس واستفاد من البرنامج 
مكیفات ، قاعات ،اجھزة، ( المعلمین لقرى محافظة العقبة، وتوفیر المستلزمات للعدید من المدارس 

  . افظة العقبةوصیانة وتاھیل العدید من المدارس على مستوى مح) الوسائل التعلیمیة
   
  

وعلى ذات الصعید اشار الشریدة ان السلطة نفذت العدید من دورات التقویة في مختلف المواد 
االساسیة في مرحلة الثانویة العامة واالساسیة حیث بلغ عدد المستفیدین من ھذه الدورات  حوالي 

لما ویشمل البرنامج على مع 100اكثر من الفین طالب  وطالبة ویقوم على تنفیذ البرنامج اكثر من 
ملتقى ( مدرسة حكومیة في محافظة العقبة، باالضافة لدعم مجموعة من المبادرات التعلیمیة منھا  32

الذي یھدف الى تطویر الطاقات الشبابیة لدى الطالباتداخل الجامعات ) طالبات الجامعات الثامن 
  .البةطالبا وط 250االردنیة  واستفاد من المبادرة ما یزید على 

  
   
  

وتفعیال لترجمة التعاون مع القطاع الخاص الى نتائح تنمویة ملموسة اكد الشریدة ان السلطة وقعت 
وجامعة العقبة للتكنولوجیا مذكرة تفاھم إلقرار برنامج للمنح الجامعیة تقدم لطلبة  محافظة العقبة 

العقبة للتكنولوجیا وسلطة منحة مشتركة مناصفة بین جامعة  500بحیث یشتمل البرنامج على تقدیم 
منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة یدرس فیھا الطلبة مستحقو المنح تخصصات نوعیة غیر متوفرة في 

  .الجامعات الرسمیة في محافظة العقبة
  
   

منحة  14كما خصصت السلطة والجامعة وایمانا من دورھما في خدمة المجتمع المحلي في العقبة 
المتفوقین في الثانویة العامة حیث تقوم الجامعة بتحمل كامل رسوم  الطلبة دراسیة البناء العقبة 

المستحقین للمنحة فیما  تقدم السلطة مصروف جیب لكل طالب بمبلغ مائة دینار شھریا وحتى 
  .تخرجھم من الجامعة
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  الطویسي یضع نظام صندوق البحث العلمي في عھدة الحكومة إلقراره

  
لي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي؛ مشروع نظام صندوق البحث رفع وزیر التعلیم العا

  .العلمي واالبتكار، إلى رئاسة الوزراء للسیر بإجراءات إقراره
ویأتي المشروع، تنفیذا الحكام قانون التعلیم العالي والبحث العلمي، القاضي باصدار نظام خاص 

ة، والن قانون التعلیم العالي الجدید، أشار النشاء بالصندوق لتنظیم الشؤون المالیة واإلداریة والفنی
صندوق دعم البحث العلمي "الصندوق، لتشجیع البحث العلمي واالبتكار وتغییر مسماه لیصبح 

، واعتباره الخلف القانوني والواقع لصندوق دعم البحث العلمي، ذلك أن مفھوم االبتكار "واالبتكار
  .جب عكس ھذه اإلضافة على مھامھیعتبر إضافة نوعیة في المسمى؛ ما یو

العام ) ابریل(وكان الطویسي شكل لجنة العداد مسودة النظام بموافقة مجلس الوزراء في نیسان 
الحالي، وعرضھ على لجنة التخطیط والتنسیق والمتابعة في الوزارة القراره؛ إذ اشتمل المشروع 

ق لوزارة التعلیم العالي، ویدیره على توضیح للمعاني المخصصة في النظام، بحیث یتبع الصندو
  .مدیر مدیریة الصندوق، ویعمل بالتعاون مع لجنة ادارة الصندوق التي یرأسھا الوزیر

وفسر النظام الجدید؛ مفاھیم الریادة ودعمھا، فالریادة ھي اقامة أعمال ناشئة متسمة بالمبادرة 
حاضنات ومسرعات أعمال والمخاطرة، بخاصة التكنولوجیة منھا، فیما فسر دعمھا بتوفیر 

وتكنولوجیا وخبرات فنیة ومالیة ذات عالقة بالمشاریع االقتصادیة الناشئة، بما في ذلك استثمار 
  .المخاطر والملكیة الفكریة، وایة أمور اخرى، تؤدي لتمكین ودعم الریادة بشكل عام

الصندوق، وفیھا  بندا؛ ابرزھا في النظام تحقیقا ألعمال 15وحدد النظام أعمال الصندوق عبر 
توظیف لنشاطات الصندوق البحثیة، وما یدعمھ أو یسھم بھ من مبادرات وبرامج، الحداث اثر 
اقتصادي واجتماعي، باإلضافة لتشجیع المشاركة العلمیة والبحثیة واالبتكاریة، والریادیة في 

  .مؤسسات التعلیم العالي
یر الدعم لالبتكار والبیئة المناسبة للجامعات كما یسھم الصندوق بتحقیق التنمیة المستدامة عبر توف

والمراكز العلمیة والبحثیة واالبتكاریة، لربط انشطتھا البحثیة باحتیاجات المؤسسات والشركات 
  .األردنیة

باإلضافة إلى دعم اصدار المجالت العلمیة المتخصصة والمحكمة المصنفة، ونشر وتعمیم ثقافة 
م المالي لمشروعات البحث العلمي واالبتكاري التي تقدمھا الجامعات االبتكار واالبداع، وتقدیم الدع

  .والمؤسسات العامة والخاصة، ذات العالقة باالولویات الوطنیة البحثیة
ویعمل الصندوق كذلك؛ وفقا لمسودة نظامھ؛ على تقدیم دعم مالي، بما یخدم التكنولوجیا وبناء قدرات 

ات أعمال والتكنولوجیا والمساھمة بتمویل برامج بحث البحث العلمي، والمساھمة بانشاء حاضن
علمي ومشروعات ابتكاریة، تنفذ بموجب اتفاقیات تعاون علمي وتقني مع الدول والمنظمات الدولیة 

  .والمؤسسات العربیة واإلسالمیة واالجنبیة
ن مشروع ووفقا للنظام؛ یجوز للصندوق امتالك وإدارة األصول، إذ تؤول أي ملكیة فكریة ناتجة ع

بحثي مدعوم من الصندوق للصندوق نفسھ، ولھ منفردا تحدید االطراف المالكة للملكیة الفكریة، امام 
  .الجھات الرسمیة، ولھ المشاركة في الریع الناتج من استثمارھا

ویحتفظ الصندوق بحق االنتفاع المباشر من أیة ملكیة فكریة، ناتجة عن مشروع بحثي یدعمھ، ولھ 
اقیات المتعلقة بدعم المشاریع االبتكاریة والریادیة والصناعیة التي قد ینتج عنھا ملكیة ابرام االتف

  .فكریة
ویتولى إدارة الصندوق واالشراف علیھ؛ لجنة برئاسة الوزیر وعضویة األمین العام نائبا للرئیس 

ن في الجامعات؛ وأمین عام وزارة المالیة او من یفوضھ، وثالثة من حملة رتبة االستاذیة من العاملی
یمثلون الحقول العلمیة التطبیقیة واالساسیة واالنسانیة، وشخصین من ذوي الخبرة ممن یمثلون 

  30/6/2018السبت                                                                                                                    2:الغد ص
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الجھات المختلفة التي تسھم بایراداتھ، فضال عن مدیر مدیریة الصندوق، بحیث سیعینون لسنتین 
طط والبرامج، واتخاذ وتتولى اللجنة رسم السیاسة العامة للصندوق، واقرار الخ. بقرار من الوزیر

القرارات، واقرار االسس والمعاییر الفنیة، وتشكیل اللجان المؤقتة وادارة اصول الصندوق المنقولة 
وغیر المنقولة، ومناقشة مشروع الموازنة السنویة والتقریر السنوي والبیانات الختامیة واقرارھا، 

  .ورفعھا لمجلس الوزراء للمصادقة علیھا
م اللجنة؛ الموافقة على االتفاقیات والعقود ومذكرات التفاھم الخاصة بالصندوق، كما یعتبر من مھا

وبموجب النظام تنشأ في الوزارة مدیریة تسمى مدیریة صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار، ویحدد 
ھیكلھا بموجب نظام التنظیم اإلداري للوزارة، إذ یعین مدیرھا بقرار من الوزیر وبتنسیب من األمین 
العام، بحیث یشترط فیمن یعین مدیرا، أن یكون من حملة درجة الدكتوراة من ذوي الخبرة في 

  .مجاالت عمل الصندوق
وحدد مھامھ وأعمالھ بما في ذلك الشؤون المالیة واإلداریة والفنیة واالشراف على الجھاز الفني 

  .اموالتنفیذي للصندوق ومتابعة أعمال اللجان وأیة مھام اخرى حددھا النظ
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  دراسة ترصد التحوالت الفكریة بالحركة اإلسالمیة
  

محمد أبو رمان ونیفین بندقجي : تقف دراسة أطلقت مساء أول من أمس؛ للباحثین الدكتورین
من الخالفة اإلسالمیة إلى الدولة : اإلسالمیون الشباب في األردن وتحوالت الربیع العربي"وعنوانھا 

ریة طرأت داخل جماعة اإلخوان المسلمین وذراعھا السیاسي حزب ، عند جملة تغییرات فك"المدنیة
جبھة العمل اإلسالمي، وما نجم عنھا من تشكیل كیانات سیاسیة جدیدة، كحزبي المؤتمر الوطني 

  . نموذجا" الشراكة واالنقاذ"و" زمزم"
ت، أبرزھا وتتناول الدراسة التي أجریت بدعم من منظمة فریدرش إیبرت، عدة مسارات لتلك التحوال

أثر الخالفات الداخلیة التي شھدتھا الجماعة، ومساعي قیادات وقطاعات شبابیة في الجماعة والحزب 
، بعقد مناقشات مستفیضة على وقع الربیع العربي وتغییر األنظمة في دول "أدبیات الجماعة"لتجدید 

بعد "دراسة بأحزاب عربیة، لیكون التوجھ الغالب أردنیا، نحو تشكیل أحزاب جدیدة وصفتھا ال
  ". اإلسالم السیاسي

واعتمدت الدراسة على إجراء عدة مقابالت میدانیة لقطاعات شبابیة؛ تنتمي لحزب جبھة العمل 
  . اإلسالمي، وقطاعات شبابیة أخرى فیھ، ارتأت اعتماد مسارات جدیدة خارج الكیان األم

بنیویة في توجھات وأفكار وخطابات  وتكمن أھمیة الدراسة البحثیة، في عقدھا لمقاربات ومقارنات
الشباب والقیادات الفكریة في الكیان األم، والكیانات الجدیدة التي اعتبر أصحابھا أن تأسیسھا جاء 
وفق رؤى جدیدة تماما، بخاصة فیما یتعلق بالمواقف األیدیولوجیة من الدولة المدنیة والتعددیة 

ق المرأة واالقلیات والھویة السیاسیة وغیرھا من والدیمقراطیة والحریات والحقوق العامة، وحقو
  . المفاھیم

وفي ھذا السیاق؛ قالت الباحثة بندقجي إن الدراسة تقف عند التغییرات االیدولوجیة والفكریة عند 
شباب ھذه التیارات بعد الربیع العربي، وفي ضوء الحراك األردني الشعبي، وتجارب عربیة كتونس 

  . التركیة كملھم لشباب التیار االسالمي في المنطقة والمغرب، وصعود التجربة
وبینت أن األھم؛ كان في الدراسة؛ البحث في خطاب شباب ھذا التیار، حیال مفاھیم الدولة المدنیة 

  .والتحوالت الالحقة" الدعوي عن السیاسي"الحدیثة ومرجعیاتھم الفكریة، والموقف من فصل 
یاسي، مختلف على تعریفھ لآلن، مشیرة إلى أنھ أقرب لعملیة فیما قالت إن مصطلح بعد اإلسالم الس

التحّول الفكري، أي بمعنى الخروج من فكرة الدولة اإلسالمیة إلى دولة حقوق ومؤسسات، قد تكون 
  . بمرجعیة إسالمیة أو التكون

اعتمادا ، بل "ثنائیة التغیر والثبات"ورأت أن التحلیل في الدراسة لیس قراءة للخارج واستنادا إلى 
على المنھج الوصفي التحلیلي واألسباب التي دفعت الشباب لھذا التحول في كیانات جدیدة، واألسباب 

" فجوة"التي أبقت على شباب آخرین داخل الكیان األم، والفروق بینھا وقیاس فیما إذا كان ھناك 
بالضرورة أن ھناك عاما، یعني  70بینھم، مشیرة إلى أن استمرار أي كیان سیاسي أو حزبي لنحو 

  . تغییرا بداخلھ
التي أدت لتشكیل جمعیة " التغیرات"الدراسة تجیب على أسئلة جدلیة عدیدة لتحلیل "أبو رمان قال إن 

، وما الفرق بین الشباب الذین "والشراكة واالنقاذ" زمزم"اإلخوان المسلمین الجدیدة، وحزبي 
والشباب الذین بقوا، وفیما إذا كانت ھي فروق " االخوان والعمل اإلسالمي"خرجوا أو أخرجوا من 

، وإلى أن "وتحوالت عمیقة وجذریة"؛ ام ھي فروق "سطحیة جزئیة كما تخشى بعض النخب"
  ". الدولة المدنیة"وكیف یتكامل أو یتعارض مع حلم " الدولة اإلسالمیة"وصل حلم 

كدا أن ھناك عاملین أساسیین ، مؤ"اختراق للحركة اإلسالمیة"ورأى أبو رمان أن الدراسة بمنزلة 
  ". أثرا الخالفات الداخلیة في الحركة اإلسالمیة والربیع العربي"ارتكزت علیھما الدراسة، ھما 

والخطاب " "شباب الحركة اإلسالمیة"ولم تغفل الدراسة بحسب أبورمان، عقد مقاربات لخطاب 
حدوث تحّوالت عمیقة "ة تشیر إلى ، فیما أشار إلى أن خالصة رئیسة في الدراس"الرسمي المعلن لھا
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بدرجة أكبر على حد تعبیره، " الشراكة واالنقاذ"لدى شباب التیار اإلسالمي في " وحقیقیة بالفعل
  ". جبھة العمل االسالمي"، وأخیرا في "زمزم"ومن ثم لدى شباب 

العثماني، األمین ولفت إلى أن الدراسة بینت أن ھناك خالقات مفاجئة، بینھا تأثیر المغربي سعد الدین 
، وشغل موقع 2017العام السابق لحزب العدالة والتنمیة في المغرب، والذي تقلد رئاسة الحكومة في 

  . وزیر الخارجیة في حكومة عبدااللھ بنكیران في وقت سابق
" واالنقاذ" والشراكة" زمزم"وأوضح أن الدراسة تنطوي على محاولة معمقة الستنطاق الفروق بین 

تشكیل التجربتین، والتركیز على قضایا دقیقة جدا لكلیھما، فیما لفت الى أن ھناك  على صعید
  ". خالفات بین الشباب أنفسھم في الحزبین، لكن ایضا؛ ھناك اتفاقا عاما على المرحلة الجدیدة"

سة المدنیة واإلسالمیة، والمدنیة بمرجعیة إسالمیة، أشار أبو رمان إلى أن الدرا: وبشأن مفھوم الدول
تجاه ھذا المفھوم على مستوى " العمل االسالمي"أظھرت ان ھناك تحفظا ما یزال قائما لدى شباب 

  .شرعیة المصطلح
كما أشار إلى أن اعتماد مصطلح أحزاب بعد االسالم السیاسي؛ ینطوي على إساءة لإلسالم السیاسي، 

ة الصرفة في الدولة والمجتمع، موضحا أن التعریف ھنا یتعلق باالنتقال من محوریة الھویة االسالمی
  . التي سادت العقود الماضیة" أیدولوجیا اإلسالمي السیاسي الحركي"إلى قضایا أخرى متحللة من 

ومن أبرز استنتاجات الدراسة التي وصلت إلیھا، أن عملیات الخروج من الكیان األم لإلخوان 
  ".لمعتدل أو ما یسمى بالحمائما"، أتت جمیعھا من التیار 2016إلى  1998والحزب منذ العام 
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  !َمن یحاسبھم ؟

  
  سھیر جرادات

  
بعد سلسلة التنسیبات التي صدرت أخیرا مقترنة باإلرادة الملكیة السامیة بالموافقة على تعیین 
أشخاص غیر مؤھلین في مناصب حساسة، أو ذات أھمیة لمكانة األردن سواء في رسم السیاسات، أو 

، تم التراجع عن ھذه التعیینات التي سببت احراجا لصاحب الوالیة ، وخلخلة  على الساحة العلمیة
للثقة بالمنظومة التعلیمیة التي نفخر بھا ، مما یوجب تحدید األشخاص الذین تسببوا بھذه التنسیبات، 

  !لیصار إلى محاسبتھم؟
  

ا هللا بمرض یفقدھا ممن ابتالھ) األعیان(ومن أبرز ھذه التنسیبات تعیین أحد أعضاء مجلس الملك
األھلیة ، وكذلك التنسیب بتعیین وزیر لدیھ سجل جرمي سابق ، وآخرھا تعیین ثالثة اشخاص غیر 
مطابقین لشروط التعیین أعضاء في مجالس أمناء الجامعات األردنیة اذ ال یحملون شھادة 

  .البكالوریوس 
  

أو من خالل ھیئة النزاھة ومكافحة ومن باب الصراحة والشفافیة التي وعدنا بھا رئیس وزرائنا ، 
الفساد ، من حق المواطن أن یتعرف إلى الجھة التي تنسب بتعیین ھذه األسماء في مناصب حساسة 
ومھمة في الدولة إلى صاحب القرار، وبالتالي تتم مساءلتھم عن تقصیرھم في أداء دورھم ، 

، وبتنسیباتھم ویمھرھا بالموافقة ومحاسبتھم عما سببوه من احراج لصاحب الوالیة الذي یثق بھم 
  .ویصدر إرادتھ الملكیة علیھا ، إلى جانب ما یلحقھ من أذى كبیر لمكانة األردن واألردنیین 

  
ببساطة ، ال یعقل لبلد یفتخر بنوعیة التعلیم ، وبنسبة المتعلمین لدیھ أن یقبل بوجود أشخاص في 

دات الجامعیة من البكالوریوس والدبلوم مجلس أمناء جامعات تخرج جامعیین حاصلین على الشھا
والماجستیر والدكتوراه أعضاء غیر حاصلین أصال على شھادات ومؤھالت علمیة ، وتعیین ثالثة 

كما ال یعقل لبلد یكافح لمنع جرائم ! من حملة شھادة الثانویة العامة في مجالس تعلیمیة جامعیة 
  !ود إلى ربع قرن مضىالشرف لدیھ، أن یُعین وزیرا متھما بقضیة شرف تع

  
، كانت جمیع التعیینات في الدولة  1989إلى ما قبل عودة الحیاة النیابیة والدیمقراطیة إلى االردن عام

یتم االستئناس بھا برأي جھات عدیدة ، وحتى بعد ھذا التاریخ ، وبصورة مخفیة ، كانت تتم أخذ 
یث تتم مراجعة السجالت والقیود والتأكد الموافقات األمنیة على تعیینات حتى صغار الموظفین ، بح

من عدم وجود موانع تشكل خطرا على أجھزة الدولة من أن تضم مثل ھؤالء االشخاص ، وفي كثیر 
من األحیان یتم استدعاء بعض من تحتوي ملفاتھم على بعض التجاوزات والشوائب والتحقیق معھم ، 

  .وبعد التفاھم تتم الموافقة على التعیین 
  

جراءات كانت تطبق على صغار الموظفین ، فكیف وصلت بنا الحال إلى الموافقة على تنسیب ھذه اال
أشخاص لشغل مواقع ومناصب سیاسیة حساسة وھم غیر أھل لھا ، والمشكلة العظمى ، أن ھذه 

  .التنسیبات ترفع إلى أعلى المراجع لیبني علیھا القرار النھائي بصدور االرادة الملكیة 
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فافیة والمكاشفة والمصارحة ایضا یجب االعالن باالسم المفتوح عن أصحاب ھذه ومن باب الش

التعیینات الثالثة في مجلس أمناء الجامعات االردنیة ، الذین لم یحركوا ساكنا تجاه خطأ تعیینھم ، 
لمعرفتھم بانفسھم بأنھم ال یحملون المؤھالت العلمیة التي تؤھلھم لمثل ھذا المنصب ، وسكتوا على 

لتعیین ، بل نشر كل ممن صدرت االرادة الملكیة بحقھ خبر تعیینھ على صفحتھ ، إضافة الى نشره ا
  .على المواقع اإللكترونیة ، لیحقق الشھرة التي یریدھا

  
من یحاسب ھؤالء المسؤولین عن تلك التنسیبات التي تسيء : یبقى السؤال المشروع برسم االجابة 
  لوالیة ؟للمواطن والوطن ، وتحرج صاحب ا
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  التعلیم العالي
  

  رحیل محمد غرایبة. د
  
نحن نطمح أن نشاھد نقلھ نوعیة كبیرة في سیاسات التعلیم العالي، ونقلة حضاریة في طریقة    

اختیار الرؤساء وطواقم اإلدارة للجامعات، ونود أن ننقل الجامعات إلى مصاف الجامعات العالمیة 
دة للجامعات على مستوى العالم، وھذا یحتاج إلى خطة عملیة المتقدمة على قوائم التصنیف المعتم

محكمة من أجل التخلص من ثقافة الواسطات والمحسوبیات في التعیین، والتخلص من كل المعاییر 
المغلوطة القائمة على االنتماءات الجھویة الضیقة والشللیة المقیتة التي تخرب التعلیم وتسيء إلى 

  .. وجھ األردن المشرق الجمیل
بالنسبة إلى موضوع مجالس األمناء فال بد من إیجاد معاییر سلیمة واالستفادة من التجارب العالمیة    

الناجحة في ھذا المجال، بمعنى من الجید إدخال عناصر جدیدة إلى ھذه المجلس من الشخصیات 
التي تضیف إلى  المجتمعیة القیادیة من أصحاب الرؤیة البعیدة والنظرة الشاملة والتجربة الغنیة

ً، لكن الیصل األمر إلى خفوت البعد األكادیمي واضعاف وجود  ً إضافیا ً جدیدا األبعاد األكادیمیة بعدا
األكادیمیین وانھاء سیطرتھم كما ورد في تصریح الوزیر المختص، وطغیان صوت رجال المال 

األصدقاء وزوجات  واالعالم، كما الیجوز التسلل من خالل منظومة المعاییر الجدیدة إلدخال
المتنفذین وتغلیب محور ضد محور آخر، ومن ھنا فإن ھذه المسألة في غایة الدقة والحساسیة التي 
تخضع إلى عین الرقابة المجتمعیة، فتحتاج عملیة االختیار إلى دقة وحذر وبطریقة علمیة ونزاھة 

میین ومن ال یحمل شھادة فائقة وشفافیة واضحة وجلیة للمراقبین، حیث تم اكتشاف ادخال بعض األ
البكالوریوس في تركیبة مجالس االمناء الجدیدة، لیقرروا سیاسات الجامعات وتقریر مصیر 
المتعلمین، مما یعني بوضوح أن المسألة لم تتم على نحو دقیق یشعر الشعب األردني بالطمأنینة على 

  .مصیر العملیة التعلیمة برمتھا ومستقبل األجیال والوطن 
أمام معضلة كبیرة یجب االعتراف بھا على صعید التعلیم العالي في األردن، فھناك عدد كبیر نحن   

من الجامعات الخاصة، وھناك إقبال شعبي كبیر على التعلیم، فاألسر األردنیة تبیع ممتلكاتھا 
وتضحي بأموالھا ومدخراتھا من أجل تدریس أبنائھا، ولكن المخرجات التعلیمیة لیست مرضیة 

ت بمستوى الطموح الذي یریده األردنیون، مما یقتضي من أصحاب القرار وأھل المسؤولیة ولیس
إجراء مراجعات عمیقة تتسم بالعلمیة والموضوعیة لھذا المسار من أصحاب االختصاص واالھتمام 

  : من خالل النظر في الخطوط العریضة التالیة
ال تخضع لمنطق الربح المادي، وأن الجامعات الخاصة ینبغي أن تصبح مؤسسات غیر ربحیة و -

ً مع الحرص  تبتعد عن سیطرة جشع التجار، وھذا ینبغي أن یطبق بحق المدارس الخاصة أیضا
  . الشدید على تطبیق المعاییر العلمیة بقدر كبیر من النزاھة والموضوعیة

ّ بذلك القدر إبعاد التربیة والتعلیم والتعلیم العالي عن التجاذبات السیاسیة وعن التدخالت  - األمنیة اال
الذي یحفظ سالمة العملیة التعلیمیة ونزاھتھا، بحیث یتم االحتكام إلى العقل الجمعي والمنطق 
المجتمعي العام، دون تدخل أصحاب النفوذ وفرض األراء السلطویة بطریقة غیر دستوریة وغیر 

  .قانونیة
المواھب ضمن مبدأ تكافؤ الفرص  اتاحة التعلیم ألصحاب العقول والتحصیل المتفوق وأصحاب -

عبر صنادیق وقفیة وتشریعات صارمة، وأن الیكون التعلیم من نصیب األغنیاء فقط، وھذا یحتاج 
إلى عنایة واھتمام بالغین من اعلى مستویات القرار ألھمیة الموضوع في سیاقات النھوض والتحضر 

  .وبناء الدولة االردنیة الحدیثة
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 اعالنات
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  السلط –ائد صالح حمداهللا ابو رمان ر -
  
  صویلح –نادر اسعد مصطفى جرادات  -
  
  الرصیفة –آمنة یونس سویدان  -
  
  اربد –فتحي عبدالقادر التل  -
  
  الصویفیة –منتھى متري الیاس سابا  -
  
  جمعیة آل مضاعین –إمیلي موسى داود عیسى  -
  
  
  جمعیة آل النبر –فیروز نقوال عقلة النبر  -

  
»ھم هللارحم«

 وفیات

 الرأي 
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ّت األمیرة غیداء طالل النجاح لطالبین بامتحانات الثانویة العامة التي بدأت أمس، متمنیة في  تمن
تغریدة على حسابھا تویتر أطیب األمنیات بالتوفیق لھما ولكل مریض سرطان بتقدیم امتحانات 

  .التوجیھي
  

وتطویر القطاع العام مجد شویكھ على  أكد وزیرا االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات مثنى الغرایبة
بدء استخدام الفیزا االلكترونیة الیوم على المنافذ الحدودیة، وذلك في تغریدتین منفصلتین لكل منھما 

بجھود وتعاون فرق متخصصة من وزارة االتصاالت (عبر حسابھما تویتر، حیث كتب الغرایبة 
إطالق » الیوم«ویر القطاع العام سیتم في الغد وتكنولوجیا المعلومات ووزارة الداخلیة ووزارة تط

ّر التكلفة والجھد ووقت االنتظار على المنافذ الحدودیة للمملكة ، )خدمات الفیزا اإللكترونیة مما یوف
  ).إن شاء هللا» الیوم«غدا .. خدمات الفیزا اإللكترونیة(وكتبت شویكھ 

  
دین لدى دول مختلفة، متواجدون حالیا في أن عددا من السفراء األردنیین المعتم» الدستور«علمت 

  .األردن لقضاء إجازتھم الصیفیة
  

دعت نقابة الصحافیین الزمالء اعضاء الھیئة العامة الى مواصلة التسجیل في اللجان المساندة لعمل 
الحریات، مقاومة التطبیع، فلسطین، العالقات الخارجیة، االجتماعیة، : وتشمل اللجان. المجلس

ودعت النقابة الزمالء الذین یرغبون بالمشاركة في إحدى ھذه اللجان التقدم . ولجنة المرأةالثقافیة، 
 ً   .الى النقابة خطیا

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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شرع مركز الدراسات االستراتیجیة التابع للجامعة األردنیة، بإجراء استطالعھ األول حول حكومة 
الستطالع یتناول تقییم الرأي ا. الدكتور عمر الرزاز، التي أدت الیمین الدستوریة قبل أسبوعین

  .العام والنخب للرئیس ولفریقھ الحكومي ولبعض التحدیات التي یواجھھا األردن
   
  

ملیون دینار عراقي كانت قادمة مع  525أحبطت سلطات الجمارك العراقیة أمس محاولة تھریب 
مخبأة في أرغفة  الكمیة من األموال المھربة ضبطت. مسافر من األردن عبر معبر طریبیل الحدودي

خبز بصورة مموھة، حیث تم ضبط الكمیات المھربة واتخاذ اإلجراءات القانونیة بحق المتورطین 
  . بھا
  

ینظم الھالل األحمر األردني غدا االثنین حملة توعیة صحیة لألطفال وذویھم، ألبناء المجتمع المحلي 
من المقرر أن ". صحتـك تھمنا"والالجئین السوریین في حدیقة مرج الحمام بعمان، تحت شعار 

طفل، وتقام بدعم من االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل  500یشارك في الحملة نحو 
  ". مدد"األحمر والصندوق االئتماني األوروبي 

   
  

ً من أجل "ائتالف األحزاب القومیة والیساریة ینظم مساء األربعاء القادم ملتقى وطنیا تحت شعار  معا
ً شامالً ح ً دیمقراطیا ً وطنیا ، ویقام في مقر حزب البعث التقدمي "كومة إنقاذ وطني تتبنى برنامجا

  . بعمان
   
  

" الضمان"تعقد المؤسسة العامة للضمان االجتماعي صباح غد جلسة تشاوریة حول واقع المرأة في 
ومراكز حقوق وسبل تعزیز حمایتھا، بمشاركة ممثلین عن ھیئات نسائیة ومؤسسات مجتمع مدني 

المؤسسة تؤكد أن من المقلق تدني نسبة المشتركات بالضمان ما ینعكس على تدني . إنسان وغیرھا
 .أعداد المستفیدات من برامج الضمان ومنافعھ

 واریب الغدز
  


