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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
مشاریع بحثیة من صندوق دعم البحث  ٣تحظى بدعم " األردنیة"

  العلمي
٣  

جامعة على مستوى العالم  ٦٠٠- ٥٥١في فئة أفضل " األردنیة"
  العالمي للجامعات QSفي تصنیف 

٤  

 ٦  "التطبیقیة البلقاء"بـ" األردنیة"رفض لتوجھ دمج فرع : العقبة
 ٨  "البلقاء التطبیقیة"ب" اردنیة العقبة"ال إللحاق : عقباویون

 ٩  super bedیبدعن بفكرة مشروع ) األردنیة(طالبات في 
   شؤون جامعیة

اتفاقیة لدعم مساریع في  ١٥توقیع :صندوق البحث الغلمي 
  الجامعات األردنیة

١٠ 

 ١١  ال معادلة لشھادات الجامعات غیر المعترف بھا: التعلیم العالي

.. المرتقب لتقییم رؤساء الجامعات» التعلیم العالي«قرار 
  نقطة تحول في تاریخ الجامعات االردنیة

١٢ 

رسالة ماجستیر تناقش اتجاھات خطاب اإلعالم المرئي باألردن 
  »داعش«إزاء 

١٤ 

 ١٥  وفیات
  ١٨- ١٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  مشاریع بحثیة من صندوق دعم البحث العلمي ٣تحظى بدعم " األردنیة"
  
  

حظیت الجامعة  –ھبة الكاید 
األردنیة بدعم ثالثة مشاریع بحثیة 
من صندوق دعم البحث العلمي 

دینارا أردنیا من ) ١٧٢،٦٩٠(بقیمة 
) ٨(مشروعا مقدم من ) ١٥(أصل 

جامعات، إضافة إلى المركز 
  .الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

  
البحث  جاء ذلك لدى توقیع عمید

العلمي في الجامعة الدكتور شاھر 
المومني مع صندوق دعم البحث 
العلمي اتفاقیات تمویل مشاریع بحث 
علمیة قدمھا أعضاء ھیئة تدریس 

  .م٢٠١٦في الجامعة لنیل الدعم من الصندوق  خالل دورتھ البحثیة األولى للعام 
  

المشاریع بحصولھا على دعم ثالثة وأعلن المومني عن فوز الجامعة األردنیة بأعلى عدد من ھذه 
ً من أصل خمسة عشر مشروعا مقدما من ثماني ) ١٧٢،٦٩٠(مشاریع بقیمة دعم بلغت  دینارا

  .جامعات مشاركة، إضافة إلى المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
  

اءت من وأشار المومني عقب التوقیع أن المشاریع البحثیة الثالثة الفائزة من الجامعة األردنیة ج
كفاءة إستخدام الھالمیات الزیتیة والثنائیة في عالج "قطاع العلوم الطبیة والصیدالنیة وھي مشروع 

للباحثة " التھاب األنسجة الداعمة للثة باستخدام نموذج مخبري تفاعلي بین المستضیف والطفیل
ن القنبیات واألفیونات اآلثارواآلثار الجانبیة لمزیجات مركبة م"الدكتورة دیاال ابو حسان، ومشروع 

  للباحث الدكتور محمد عیسى السالم،" على نماذج األلم المزمنة في القوارض
  .للباحث الدكتور نافذ ابو طربوش" تأثیر ھرمون األیریزین على خالیا سرطان الفم"ومشروع 

  

 أخبار الجامعة

  ١١/٦/٢٠١٧االحد                                                                                                      /أخبار األردنیة
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العالمي  QSجامعة على مستوى العالم في تصنیف  ٦٠٠- ٥٥١في فئة أفضل " األردنیة"

  للجامعات
  

  
صنفت الجامعة األردنیة حسب  - ھیا الحوراني.د

 QS World(تصنیف كیو أس العالمي للجامعات 
University Ranking 2018 ( في المرتبة

جامعة  ٦٠٠- ٥٥١األولى محلیا وفي فئة أفضل 
على مستوى العالم في التصنیف الذي أعلن الیوم من 

 QS Quacquarelli(یة قبل المؤسسة البریطان
Symonds( لتكون بذلك وحسب جھة التصنیف ،

  .من الجامعات في العالم% ٢نفسھا ضمن أفضل 
   

جامعة على مستوى العالم من حیث السمعة األكادیمیة ومن  ٤٠٠ضمن أفضل " األردنیة"وحلت 
لى مستوى ع ٣٩٠فمن حیث السمعة األكادیمیة حلت األردنیة في المرتبة . حیث جودة الخریجین

  .عالمیا ٢٦٧جامعة من حیث جودة وكفاءة الخریجین؛ إذ حلت في المرتبة  ٣٠٠العالم ومن أفضل 
   
   
كما أشار تقریر الجھة المصنفة إلى تحسن ملموس في قیمة البحوث العلمیة المنشورة للجامعة بداللة  

ھیئة تدریس، حیث زاد الزیادة في عدد االستشھادات التي حصلت علیھا البحوث المنشورة لكل عضو
في قاعدة بیانات المجالت  ٢٠١٥-٢٠١١عدد البحوث العلمیة للجامعة األردنیة المنشورة في الفترة 

وزادت عدد االستشھادات لكل  ٢٠١٤- ٢٠١٠مقارنة مع الفترة % ٤٫١بنسبة  Scopusالعالمیة 
  .٢٠١٤-٢٠١٠مقارنة مع الفترة % ٥٦بنسبة  ٢٠١٦-٢٠١١عضو ھیئة تدریس في الفترة 

   
   

السمعة األكادیمیة، والسمعة : وجاءت الجامعة األردنیة في المرتبة األولى في معاییر التصنیف التالیة
التوظیفیة لخریجیھا، واالستشھادات للبحوث لكل عضو ھیئة تدریس، وعدد أعضاء ھیئة التدریس 

  .األجانب
   
   

إلنجاز الجدید، وأكد حرص الجامعة وعبر رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة عن سعادتھ بھذا ا
على االستمرار في التقدم على مستوى التصنیفات العالمیة، وقد تمثل ذلك في إقرار خطتھا 
میة متمیزة للطلبة من خالل تطویر الخطط الدراسیة  ُّ االستراتیجیة التي تسعى إلى توفیر خبرة تعل

أسالیب التدریس الحدیثة المرتكزة على بشكل دوري لمواكبة أفضل الممارسات العالمیة، واستخدام 
م والتعلیم ّ   .نتائج البحث العلمي في التعل

   
   

وتھدف استراتیجیة الجامعة حسب محافظة إلى تحقیق معاییر تضمن الحفاظ على سمعة تعلیمیة 
م مدمج تفاعلي ومبتكر  ّ وأكادیمیة منافسة تتحقق بھیئة أكادیمیة وطلبة بمستویات عالمیة، وتطویر تعل

م واضحة وأسس تقویم محددةم ّ   .بني على نتاجات تعل

-١:الدیار ص/  رم/الحرة نیوز/ المدینة نیوز/السوسنة/االفق نیوز/طلبة نیوز /٦-١ :ص الغد/٣:الدستور ص/أخبار األردنیة
  ٨/٦/٢٠١٧                                 االحد                                                       ٢:الرأي ص/٧
 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( 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 
5 

   
   

ودعا محافظة أعضاء ھیئة التدریس وطلبة الدراسات العلیا إلى توجیھ جھودھم للقیام بأبحاث علمیة 
رصینة نظریة وتطبیقیة موصلة لبراءات االختراع، تكون مؤثرة ومنتجة للمعرفة في بیئة جامعیة 

شر عالمیة المستوى بما یسھم في تعزیز االستشھاد العلمي مستدامة، ونشرھا في مجالت ودور ن
  .للبحوث

   
   

ً من  ١٠٠٠العالمي للجامعات ھو تصنیف سنوي ألفضل  QSتصنیف  جامعة في العالم ویعد واحدا
ً إلى جنب مع  أفضل ثالثة تصنیفات جامعیة على مستوى العالم من حیث األھمیة والتأثیر، جنبا

  .لعالمیة، وتصنیف الشنغھايتصنیف التایمز للجامعات ا
   
   

ویعتمد التصنیف على معاییر من أھمھا السمعة األكادیمیة للجامعة والسمعة التوظیفیة لخریجیھا 
  .وعدد وتأثیر بحوثھا العلمیة العالمیة وبعدھا الدولي
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  "البلقاء التطبیقیة"بـ" األردنیة"رفض لتوجھ دمج فرع : ةالعقب
  

العقبة مع / اثار تشكیل مجلس التعلیم العالي لجنة مختصة لدراسة إمكانیة دمج فرع الجامعة األردنیة 
ة العقبة الجامعیة التابعة لجامعة البلقاء التطبیقیة، حفظیة وجھاء وشخصیات في محافظة العقبة، كلی

معتبرین ذلك تحدیا صارخا إلرادة ابناء المحافظة، وخطوة الى الوراء تضر في منظومة التعلیم 
  .العالي، التي یتطلعون الیھا قدما

راجع عن ھذه الخطوة والبحث عن أي صیغة أخرى ودعا أبناء المحافظة مجلس التعلیم العالي إلى الت
  .لدعم فرع الجامعة االردنیة في العقبة واإلبقاء على ھذا االسم

وأكد ابناء محافظة العقبة أن المنطق یستدعي ان تضم الى فرع الجامعة االردنیة، كلیة العقبة 
عوبات مالیة كبیرة، اضافة الجامعیة التابعة لجامعة البلقاء التطبیقیة التي تعاني ھي االخرى من ص

الى قیام الحكومة بإدراج فرع االردنیة في العقبة كجامعة مستقلة ضمن قائمة حصص الدعم 
الحكومي للجامعات االردنیة وضمان موازنة مستقلة خاصة بھ كأي جامعة أخرى كي ال یبقى عبئا 

  .على الجامعة االردنیة األم
الي، إلى إعطاء الجامعة االردنیة فرع العقبة فرصة جدیدة ودعا النائب عن محافظة العقبة حازم المج

بالتوازي مع خطة اعادة االلق للفرع باستقطاب طالب من دول الخلیج، وخاصة المملكة العربیة 
 ً السعودیة وفق خطة ترویجیة سلیمة تضمن تسجیل الطلبة بتخصصات فریدة وباسعار معتدلة، مبینا

  .لھا جاللة الملك عبدهللا الثانيان العقبة تحظى بسمعة دولیة روج 
واشار المجالي ان ایجاد كلیة للطب والھندسة بفرع اردنیة العقبة سیؤدي الى نتائج طیبة وصورة 
طیبة خاصة وان ابناء العقبة والمنطقة الشمالیة في السعودیة ال یوجد اي كلیة للطب ویقطعون 

  . مسافات كبیرة لاللتحاق بالطب والھندسة
ً ان ھناك العدید من جانبھ قا ل المواطن محمد المغربي ان قرار الدمج لیس القرار الصائب ، مؤكدا

ً ان القرار احدث ارباكا لدى االوساط الشعبیة  من المخارج للنھوض باردنیة العقبة ، مشیرا
  .والمجتمعیة في العقبة 

صصات فریدة من نوعھا وبین المغربي ان اردنیة العقبة تخدم أبناء الجنوب بشكل عام ویوجد فیھا تخ
ً ان ھناك العدید من الوسائل  ً ان ھناك مخرجات تعلیمیة متمیزة من اردنیة العقبة، مؤكدا ، الفتا
للخروج من الضائقة المالیة التي یعاني منھا فرع اردنیة العقبة دون اللجوء الى مسح اسمھا بالعقبة 

یبقى اسم االردنیة مرتبط بالعقبة وابنائھا الذین من ضمنھا دمج البلقاء التطبیقیة بجامعة اردنیة العقبة ل
  .جھدوا حتى ان حصلوا على فرع من االم في العقبة

وقال النائب السابق عن مدینة العقبة احمد حرارة ان جاللة الملك عبدهللا الثاني یوجھ الحكومات 
ً عل ى اصحاب القرار باالھتمام بالشباب وخاصة بما یتعلق بالتعلیم التقني، واقترح حرارة مرارا

االبقاء على الجامعة االردني في العقبة والبلقاء التطبیقیة بحیث تتخصص كل جامعة بتخصصات 
فریدة من نوعھا كالبلقاء التطبیقیة تخصص لعدة تخصصات تقنیة تطبیقیة واردنیة العقبة باالدارة 

ن مع زیادة عدد الطالب من والعلوم االنسانیة وبھذه الحاالت نكون قد وفقنا باالبقاء على الجامعتی
  .الجنوب والمملكة 

ً ممیزا بالجامعتین  وبین الشیخ علي الالحیوات من منطقة وادي عربة أن ابناء البادیة وجدوا مكانا
ً رفض ابناء البادیة بدمج اردنیة العقبة باي جامعة اخرى، وضرورة  وخاصة الجامعة االردنیة، مؤكدا

ً ان ھناك طرق االبقاء على الفرع بالعقبة ودعمھ ا بطرق مختلفة دون اغالقھا او دمجھا، مؤكدا
  .مختلفة لدعم الجامعة كدمجھا بالبلقاء التطبیقیة وعدم المساس باسم االردنیة

  ١١/٦/٢٠١٧االحد                                                                                                    عمون/٨:صالغد 
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أمین مشاقبة وعضویة . وكان مجلس التعلیم العالي قد شكل لجنة برئاسة نائب رئیس المجلس د
/ یة، ھدفھا دراسة إمكانیة دمج فرع الجامعة األردنیةرئیسي الجامعة األردنیة وجامعة البلقاء التطبیق

العقبة مع كلیة العقبة الجامعیة التابعة لجامعة البلقاء التطبیقیة أو أیة توصیات اخرى تراھا اللجنة 
  .مناسبة

وجاء تشكیل اللجنة بعدما استمع المجلس إلى توصیات اللجنة اإلداریة والمالیة التابعة للمجلس والتي 
، حیث طلب ٢٠١٦د مالحظات تتعلق بالحساب الختامي للجامعة األردنیة فرع العقبة للعام بینت وجو

المجلس مخاطبة رئیس مجلس امناء الجامعة االردنیة لتزویده بمبررات للمالحظات التالیة على 
والتي جاءت ان نسبة النفقات المتكررة  ٢٠١٦فرع العقبة لعام  -الحساب الختامي للجامعة األردنیة 

وھي نسبة غیر %)  ٢٤٠( الى ایرادات الرسوم الجامعیة في الحساب الختامي للفرع تبلغ حوالي 
مقبولة، باالضافة الى االیرادات المتأتیة من الرسوم الجامعیة للبرنامج الموازي في الفرع لعام 

 ٢٠١٦في حین ان اجمالي حوافز الموازي للعاملین خالل العام ، دینار) ٧٤٫٥٠٠(بلغت  ٢٠١٦
  .دینار) ٣٥٠٫٠٠٠(بلغت 

بالرغم ). ٢٫٠٢٨٫٨٩٤(، اقفال بعجز فعلي بلغ  ٢٠١٦واظھرت الحسابات في نھایة العام الماضي 
، ومساھمة ٢٠١٦دینار خالل عام ) ٤٥٠٫٠٠٠(من حصول الفرع على دعم حكومي مقداره 

  .دینار) ٧٢٤٫٩٩٩(الجامعة االردنیة في موازنة الفرع بمبلغ 
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  "البلقاء التطبیقیة"ب" اردنیة العقبة"ال إللحاق : عقباویون
  
  

رفض وحھاء ومواطنو محافظة العقبة توجھ مجلس التعلیم العالي اللحاق فرع الجامعة االردنیة في 
معتبرین ذلك خطوة للخلف بدل ان یصار الى ترفیع الفرع لیصبح  العقبة بجامعة البلقاء التطبیقیة

جامعة مستقلة اسوة بوجود جامعات حكومیة في اكثر محافظات المملكة ، خاصة وان منطقة العقبة 
منطقة جاذبھ للسكان واالستثمار مما یؤھلھا لوجود جامعة مستقلة فیھا ، او على االقل قال المواطنون 

  .یز طاقاتھ وامكاناتھ ومخرجاتھ التعلیمیة دعم ھذا الفرع وتعز
  

واقترح الوجھاء والمواطنون ان یصار الى الحاق كلیة العقبة الجامعیة المتوسطة بھ لتعزیز مسیرة 
ھذا الفرع بما یساعد في جعلھ مستقبال جامعة مستقلة قادرة على تلبیة احتیاجات مواطني محافظة 

من الدول العقبة وتوفیر فرص التعلیم الجامعي بتخصصاتھ المختلفة البنائھم وللطلبة الوافدین 
  .المجاورة وخاصة من المملكة العربیة السعودیة 

  
اید مطالب الوجھاء والمواطنون المشار الیھا النائب حازم المجالي الذي لفت الى القیمة الحضاریة 
لمدینة العقبة التي ارسى لھا جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین ، مایستدعي بحسب النائب المجالي 

  .مستویات الخدمات العامة فیھا شكال ومضمونا  االرتقاء بكافة
  

  ١١/٦/٢٠١٧االحد                                                                                                    عمون
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  super bedیبدعن بفكرة مشروع ) األردنیة(طالبات في 

  
 »super bed  » فكرة لمشروع عبارة عن سریر نوم متطور یحمل میزات التحكم فیھ عن طریق

تطبیق یحمل على الموبایل بحسب مؤسسي المشروع النا قاسم ویسرى عبدالرزاق عابدین وھبة 
  .عبدالرؤوف خضر

  
ات في الجامعة االردنیة وتروي الطالبات المؤسسات من كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلوم

یتمیز سریر الكبار بعدة میزات فعند حدوث زلزال «فكرة السریر المصمم لالطفال وللكبار فیقولون 
یقوم السریر بالفتح من الوسط وانزال النائم الى حجرة اسفل السریر واالغالق علیھ لحمایتھ اما 

رارة الجسم والغرفة ثم تتعدل حسب المیزة االخرى للسریرعند النوم على الفرشة یمكن أن تأخذ ح
ً للجسم  الحرارة المناسبة وتتشكل الفرشة بطریقة تریح النائم وتعدل نومتھ ویمكن ان تعمل مساجا

  .ایضا
  

یقوم السریر بترتیب الغطاء اتوماتیكیا عن طریق مقبضین یمسكان اسفل الغطاء ثم «وتابعوا 
ماع الى موسیقى تصدر من سماعات من اسفل یتحركان الى االعلى باالضافة الى امكانیة االست

  .»السریر
  

واشاروا الى ان السریر یدعم بصورة مریحة ذوي االحتیاجات الخاصة من خالل القدرة بفك 
  .وتركیب الكرسي المتحرك بجانب السریر مما یسھل االنتقال بین الكرسي والسریر

  
لزالزل واالستماع الى الموسیقى اما عن السریر الخاص باالطفال فیتمیز بوجود الحمایة من ا

باالضافة الى وجود مسندین مائلین اسفل السریر یمكن انزالھما لیصبح السریر ھزازا ووجود داتاشو 
على طرف السریر من االعلى لتسلیة الطفل وعرض الفیدیوھات المسلیة، وكل تلك المیزات یتم 

لمشروع باشراف الدكتورة سلسبیل فایز یذكر ان ھذا ا. التحكم بھا عن طریق تطبیق على الموبایل 
  .الربیع 

  ١١/٦/٢٠١٧                                                    لرأيا                                                          ٢٤ :صالرأي 
 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( 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 
10 

.  
  
  

  
  

  اتفاقیة لدعم مساریع في الجامعات األردنیة ١٥توقیع :صندوق البحث الغلمي 
  
  

االردنیة، الیرموك، مؤتة، الھاشمیة، : اتفاقیة مع جامعات) ١٥(وقع صندوق دعم البحث لعلمي 
ردنیة والمركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي لدعم العلوم والتكنولوجیا، البترا، االلمانیة اال

  .آالف دینار) ٧١٠(مشاریع بحثیة بقیمة 
  

: ویأتي توقیع االتفاقیات ضمن إجراءات دعم مشاریع للدورة البحثیة األولى، التي شملت مجاالت
ار والعلوم الف دین) ١١٣(الف دینار والزراعیة والبیطریة بقیمة ) ١٧٢،٧(الطبیة والصیدالنیة بقیمة 

ألف والعلوم الھندسیة والتكنولوجیا النانویة ) ١٠٢(االنسانیة واالجتماعیة واالقتصادیة بقیمة 
الف ) ٤٠(ألفا والعلوم االساسیة بقیمة ) ٤٣(ألف دینار والمیاه والبیئة بقیمة ) ٢٩،٥(والحیویة بقیمة 

الف ) ١٤٢،٥(علومات بقیمة ألف وعلوم االتصاالت وتكنولوجیا الم) ٦٦٫٩(وعلوم الطاقة بقیمة 
  .دینار

  
ووقع أصحاب المشاریع وعمداء البحث العلمي في تلك الجامعات على اتفاقیات الدعم مع الصندوق 

  .بحضور مدیرتھ العامة الدكتورة عبیر البواب

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١١/٦/٢٠١٧االحد                                                                                              ٢:الرأي ص/ طلبة نیوز



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( 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 
11 

  
  ال معادلة لشھادات الجامعات غیر المعترف بھا: التعلیم العالي

  
عاھد الوھادنة انھ على الطلبة الراغبین . اكد األمین العام لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي د  

بالدراسة بالخارج التحقق من أسماء وقوائم الجامعات المعترف بھا لدى الوزارة قبل تسجیلھم 
اقھم بھا من خالل زیارة الموقع االلكتروني، وذلك حفاظا على مستقبلھم حیث انھم مسؤولون والتح

عن قراراتھم مسؤولیة كاملة في حال لم یلتزموا بما ورد في قوائم الجامعات المعترف بھا لدى 
  .الوزارة 

ورة على على الطلبة االطالع على التعلیمات المنش» الدستور«واكد الوھادنة في تصریحات لـ  
الموقع اإللكتروني للتأكد من أن شھاداتھم في الثانویة العامة من حیث الفرع والمعدل تؤھلھم 
لاللتحاق بالتخصص المطلوب، وذلك حفاظا على مصلحة الطالب وحقوقھ عند التقدم لمعادلة شھادتھ 

األردن غیر  بعد التخرج ، حیث انھ ال یمكن معادلة شھادتھ في حال درس بمؤسسة اكادیمیة خارج
  .معترف بھا 

ونوه الوھادنة الى ضرورة ان یلتزم الطالب بالشروط المتعلقة بدراستھ بالخارج من حیث معدلھ  
بالثانویة العامة ومدى مالءمة تخصصھ الذي یدرسھ مع فرع الثانویة حیث اكد الوھادنة ان الحدود 

للصیدلة ودكتور % ٧٥لتخصصات الطب وطب االسنان و % ٨٠الدنیا التي یجب االلتزام بھا 
  .لباقي التخصصات % ٦٠للحقوق والتمریض والھندسة و% ٧٠لصیدلة، وا
وأشار الى ان قائمة الجامعات المعترف بھا تحدث بشكل دوري ودائم على موقع الوزارة وعلى  

  .الطالب الرجوع الیھا لمعرفة الجامعة التي یرغب بالدراسة فیھا قبل اتخاذ أي قرار بشأنھا

  ١١/٦/٢٠١٧االحد                                                                            ٢:الرأي ص/٢:الغد ص/ ٣-١:صالدستور 
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  نقطة تحول في تاریخ الجامعات االردنیة.. المرتقب لتقییم رؤساء الجامعات» التعلیم العالي«قرار 

  
  

الخامس عشر من الشھر الحالي حاسم في ملف التعلیم العالي ، حیث سیتم اقرار معاییر تقییم رؤساء 
الجامعات االردنیة ، من خالل مجموعة اجرءات ونقاط یتم خالل الفترة الحالیة وضع بصماتھا من 

الي لتقدم على مائدة المجلس في الثالث عشر من الشھر الحالي خالل لجنة شكلھا مجلس التعلیم الع
  .. لیتم حسمھا واقرارھا بعد مناقشتھا وقراءتھا من قبل اعضاء المجلس

الخامس عشر من الشھر الحالي نقطة في حال تم توجیھھا بشكل صحیح ودقیق ستشكل مسیرة تحول 
تقوم بھا جامعات عریقة بالعالم منذ  في تاریخ الجامعات االردنیة ، وھي ذات االجراءات التي

عشرات السنین ، لكنھا جاءت بجامعاتنا متأخرة ، لكن یجب ان نؤمن دوما ان كل شيء یجب ان یبدأ 
  ..ولو متأخرا، مع االیمان بأن القادم یجب ان یكون جادا ودقیقا وحاسما

عة ستفتح ملف رؤساء قضیة اقرار المعاییر الخاصة بتقییم رؤساء الجامعات ، وبحسب مصادر مطل
الجامعات من حیث امور مختلفة وھي حجم االنجاز الذي قام بھ الرئیس خالل السنتین االوائل من 
تسلمھ موقع الرئاسة في جامعتھ ، وما یتعلق ایضا بقضایا البحث العلمي ، واالبتعاث ، والمشاریع 

التي قام الرئیس بترتیبھا لغایات االستثماریة للجامعة في عھد الرئیس ، وما ھي االمور والمعاییر 
الوصول الى معاییر اعتماد عالمیة ، من حیث عدد الطلبة الى االساتذة ، وترتیب جامعتھ وفقا 

  .. للمعاییر العالمیة
وستحمل تلك المعاییر في حال طبقت كما یراد لھا ان تطبق حالة مختلفة من الرقابة الذاتیة 

ھو باالساس البد ان یكون حامال لملف مسؤولیتھ قبل ان یقدم والمسؤولیة الي رئیس جامعة ، الذي 
طلب اختیاره لیكون لتلك الجامعة او غیرھا ، فتلك االمور ھي بدیھیات لنجاح وتمیز اي مؤسسة 
اكادیمیة ، لكن ادخالھا باطار المعاییر والرقابة علیھا امر محمود علینا جمیعا ترقبھ والسعي ألن 

  .. المقاییس والمعاییر یكون تطبیقھ مختلفا بكل
وكما تشیر المصادر وما یرشح من معلومات ، فأن تلك المعاییر ستحمل مجالس امناء الجامعات 
مسؤولیة عظیمة ورئیسیة وھي فرض رقابتھ على رئیس تلك الجامعة ، من حیث التزامھ بمسؤولیاتھ 

یق تجاه الجامعة ، ویرقب تلك االنجازات ویرفع تقریره الى مجلس التعلیم العالي ، اي ستحول تطب
تلك المعاییر مجالس امناء الجامعة الى صفة اعتباریة ملموسة ولیست عشوائیة الحضور او شكلیة ، 
لذا فالمطلوب ایضا اعادة ترتیب اسماء مجالس امناء الجامعات ، لیكون اعضاؤھا حاملین للواء 

  .. المسؤولیة بكفاءة واقتدار وقدرة على تقییم الرئیس
تمر ھكذا بال رقابة او تواصل مع مجلس التعلیم العالي ، فاي تقصیر واالھم ان تلك التقییمات لن 

سیكون تحت المجھر واي تجاوز لن یتم السكوت عنھ ، وایة سكون باالنجاز لن یكون سھال وسیتم 
وضعھ تحت طائلة المسؤولیة التي قد تفقد اي رئیس یعتلي عرش جامعتھ بال انجاز وبال تقدم او 

لمعلومات القادمة ، وھو االمر الذي یضع التقییم ایضا تحت طائلة الخوف تطور ، كما تشیر بذلك ا
  .. بأنھ یجب ان یكون دقیقا خالیا من الشخصنھ وبعیدا عن الطعن او القاء التھم جزافا بغیر وجھ حق

عادل الطویسي بماراثون تطبیق بنود . االمور القادمة والتي بدأ وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د
ستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة البد ان تحمل ھویة التغییر وبصمة العدالة ، ولغة اال

الشفافیة حتى یتم لمسھا على ارض الواقع وتؤول جامعاتنا وتعلیمنا العالي الى بر امان ما زلنا نترقب 
  . حدوثھ

الحالي بحاجة الى دراسة فنیة المعاییر التي سیقرھا مجلس التعلیم العالي في الخامس عشر من الشھر 
صحیحة وان تحمل في طیاتھا قراءة حقیقیة الداء اي رئیس جامعة ، فقضیة التقییم السنوي ال یمكن 

امور یمكن لمسھا على ارض الواقع ، فالقضیة .. ان تكون كافیة للحكم على رئیس جدید بانھ انجز 
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ترتیب اوراقھ سیما وانھ تسلم زمام الحكم  یجب ان تحمل بعدا زمنیا اطول قلیال لیتمكن اي رئیس من
في جامعتھ حدیثا ، الن ما ورد بنص قرار التعلیم العالي یقول انھ سیجري التقییم سنویا بالفترة بین 
االول من حزیران وحتى االول من ایلول ، وسیكون مشرفا على التقییم رؤساء مجالس امناء 

لرؤساء الجامعات ، ویقوم الرئیس بتعبئتھ لیسلم  الجامعات حیث سیتم اعتماد نموذج تقییم موحد
تقریر تقییمھ الى مجلس االمناء الذي ھو بدوره سیتحقق مما كتبھ الرئیس من خالل االنجازات التي 

  .. تحققت والمشاریع والتفاصیل العلمیة الدقیقة التي صنعھا الرئیس في جامعتھ
ادیمي ، وخطوة ھامة جدا على طریق التغییر البد ان اذن امامنا االن حالة تتسم بالترقب واالبداع االك

تحظى بدراسة دقیقة ، وان یلحقھا اعادة نظر بمجالس االمناء بما یحافظ على كفاءتھا وقدرتھا ، فمن 
  .. یقیم الرئیس البد ان یتمتع بصفات تؤھلھ ان یحمل تلك المسؤولیة الكبیرة

اي راغب بان یتقدم لشغر موقع رئیس جامعة ، كما ان االمر یتطلب ایضا حرصا ومسؤولیة من قبل 
فالمناصب لیست مكسبا بقدر ما ھي مسؤولیة تضاف الى كاھل الرئیس الذي ینضوي تحت مظلة 
حكمھ في جامعتھ االف من طلبة واعضاء ھیئة تدریسیة واداریین ، فموقع الرئیس الي جامعة لیس 

االصعب في الدولة ، النھ ھو الصانع للجیل  موقعا یبحث عنھ البعض بأنھ مطمع وھیبة بل ھو الموقع
وھو المحرك لبوصلة البلد الذي یؤكد دوما ان ھویتھ ھو المصدر البشري وھویتھ ھو نماء التعلیم 

   .وتطوره
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  »داعش«رسالة ماجستیر تناقش اتجاھات خطاب اإلعالم المرئي باألردن إزاء 
  
  

قالت دراسة بحثیة، إن الخطاب اإلعالمي المرئي في األردن، شكل خالل السنوات األخیرة والتي 
، الطریقة األساسیة لتوجیھ الرأي العام األردني إلى »داعش«شھدت ظھور تنظیم الدولة اإلسالمیة 

  .خطورة عدد من القضایا ومنھا قضایا األمن االجتماعي للمواطنین
اتجاھات الخطاب اإلعالم المرئي في األردن إزاء تنظیم : فت الدراسة التي جاءت بعنوانوأضا

، أجراھا الطالب ٢٠١٥ - ٢٠١٤التلفزیون األردني ورؤیا أنموذجا : »داعش«الدولة اإلسالمیة 
عبدهللا الكفاوین، ونوقشت بمعھد اإلعالم األردني، لنیل درجة الماجستیر، أن الرسائل التي وجھھا 

ً بین »داعش«إلعالم المرئي المحلي، التلفزیون األردني ورؤیا، عن تنظیم ا ً واسعا ، لقیت انتشارا
  .األردنیین، وبالتالي أثر ذلك في توجیھ الجمھور وتغییر آرائھ وانطباعاتھ عن ھذا التنظیم

 »داعش«وقال الباحث إن ھذه الدراسة جاءت بعد تعرض المجتمع األردني لتھدیدات مباشرة من 
خاصة بعد انضمام األردن إلى التحالف الدولي في مكافحة اإلرھاب، فكان ال بد من دراسة الخطاب 
اإلعالمي المرئي األردني وكیفیة تعاملھ مع ھذه التھدیدات، وإذا ما كان لھذا الخطاب أسالیب مختلفة 

  .في تعاملھ مع األزمات
على المجتمع » داعش«اس آثار بث خطاب ودعت الدراسة، المؤسسات اإلعالمیة إلى تطویر اداة لقی

لتطویر منھجیة تعامل مع ھذا الخطاب، وتطویر سیاسات تحریریة للتعامل مع األزمات الموحدة، 
. باإلضافة إلى زیادة الوعي لدى القائمین باالتصال ،في المواثیق الصحافیة واإلعالمیة في األردن

لسیاسة، الدكتور جمال الشلبي، أنھا تھدف إلى وأوضحت الدراسة التي أشرف علیھا أستاذ العلوم ا
، »داعش«التعرف على اتجاھات الخطاب المرئي في األردن، في رؤیتھ السیاسیة واإلعالمیة لتنظیم 

وطبیعة المعالجة اإلعالمیة للمؤسسات اإلعالمیة المرئیة، وبیان أثر بث الخطاب اإلعالمي المرئي 
باالتصال، إضافة إلى معرفة مدى تأثیر السیاسة اإلعالمیة  األردني على المجتمع كما یراه القائم

.(الرسمیة األردنیة، في توجیھ المؤسسات اإلعالمیة المرئیة ، في معالجتھا اإلعالمیة للتنظیم

  ١١/٦/٢٠١٧                                             حداأل                                                          ٧ :صالدستور 
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  الفحیص -عیسى جریس عاصي  حنھ -
  
  أم السماق -مجدي حبیب عبدالمالك  -
  
  العبدلي - نصري بشارة مصلح ) نبیل(زھیر  -
  
  طبربور - حفیظة سعید حسن طبیلة  -
  
  مرج الحمام -سامیة ابراھیم خلیفة الزیادات  -
  
  مادبا -فاتنھ سالم عید دبابنھ  -
  
  العبدلي -جورج ودیع نقوال مطر  -
  
  خلدا  -ر صالح الترك ھاشم صاب -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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أمانة عمان نشرت على موقعھا االلكتروني استبیان دراسة الرضا عن وسائل وقنوات االتصال 
تاء عن مدى االمانة نشرت ایضا استف.. الخارجي لھا لمعالجة نقاط الضعف وتعزیز النقاط اإلیجابیة

  .الرضا عن اجراءات الرقابة والتفتیش الصحي على المواد الغذائیة والمطاعم في شھر رمضان
  

جیل اقساط شھر حزیران لعمالئھا بمناسبة قرب عید الفطر بھدف تخفیف بنوك محلیة تدرس تأ
  .االعباء المالیة عن كاھل المواطن وجزءا من مسؤولیتھا االجتماعیة

  
رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونة یقیم الثالثاء المقبل مأدبة افطار في فندق الرویال 

  .المأدبة ستقام على نفقة الطراونة ولیس من موازنة مجلس النواب.. للنواب والوزراء والصحافیین
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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كتبت جاللة الملكة تعلیقا على صورة لجاللة الملك وجاللتھا نشرتھا عبر حساباتھا على وسائل 
عید زواج  -حیاتنا معا ھي نعمة من هللا عليّ (اسبة عید زواج جاللتیھما التواصل االجتماعي بمن

  ).سعید
  

أكد ولي العھد سمو األمیر الحسین أن جیشنا العربي سیظل درعا للوطن وأھلھ وحامال لرایة الثورة 
عربیة، جاء ذلك في تعلیق نشره سموه عبر حساباتھ الخاصة على وسائل التواصل االجتماعي ال

سیظل جیشنا العربي بإذن هللا (بمناسبة یوم الجیش العربي والثورة العربیة الكبرى، كتب فیھ 
  ).وعزیمتنا جمیعا درعا للوطن وأھلھ وحامال لرایة الثورة العربیة الكبرى ورسالتھا الخالدة

  
أنھ لم یتم تقدیم أي طعن أمس لدى محاكم البدایة » الدستور«أكدت الھیئة المستقلة لالنتخاب لصنارة 

ل الناخبین لالنتخابات البلدیة والالمركزیة الخاصة بنتیجة الطلبات في المملكة على جداو
واالعتراضات المقدمة للھیئة والرد علیھ، مبینة وقوع خطأ بطریقة تقدیم الطعون التي قدمت أمس 
كونھا قّدمت بشكل شخصي دون توكیل محام وھذا مخالف للقانون الذي یفرض تقدیم الطعون من 

  .خالل محام
  
  
  
  

 الدستور صنارة 
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ھا باالحتفال بعید زواجھا بجاللة الملك عبد هللا شاركت جاللة الملكة رانیا العبدهللا االردنیین بسعادت
" فیسبوك"جاللتھا نشرت امس عبر صفحتھا الشخصیة على موقع التواصل االجتماعي . الثاني

عید زواج .. حیاتنا معا ھي نعمة من هللا عليّ : "صورة تجمعھا بجاللة الملك، علقت علیھا بالقول
  ".سعید

  
لقاء رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي بنقیب ومجلس نقابة الصحفیین، الذي كان مقررا عقده الیوم 

اللقاء یعقد في دار رئاسة الوزراء، في اول لقاء للمجلس . االحد اجل الى ظھر یوم الخمیس المقبل
د من القضایا والمواضیع التي النقابة اشارت الى ان اللقاء سیتضمن بحث عد. الحالي برئیس الوزراء

  .تھم الصحفیین والصحف
  

خالل الفترة الماضیة االتصال مع المدیر التنفیذي للھندسة في أمانة عمان الكبرى لبث " الغد"حاولت 
في قضایا لھا  التھرب من اتصاالت الصحفیین. شكوى مواطنین، لكن ھاتفھ بقي طویال دون اجابة

  .عالقة بأعمال األمانة تثیر اسئلة عدیدة
  
أردنیین المراكز األول والثاني والثامن في الثانویة العامة في دولة اإلمارات العربیة  ٣حصد  

، تلتھ % ٩٩٫٨ االردني أمین محمد فریج حصل على معدل. المتحدة، والتي اعلنت نتائجھا اخیرا
 ٩٩٫٧لیلى أمجد خنفر بذات المعدل، فیما حل محمود عدوان صبحي جابر في المركز الثامن بمعدل 

.%  
  

موظفا على التقاعد، ممن استحقوا التقاعد او ممن سیتم  ٢٧اثار قرار لجنة بلدیة اربد الكبرى باحالة 
، فیما "تعسفا"ان االجتماعي المبكر استیاء وانتقادات الموظفین المعنیین، باعتباره احالتھم على الضم

دافع رئیس اللجنة حسین مھیدات عن القرار الذي یدخل حیز التنفیذ نھایة الشھر الحالي، مؤكدا ان 
ولم "المحالین على التقاعد استوفوا الشروط الالزمة، وان القرار لم یستثن احدا ممن ینطبق علیھم 

 .فیھ" یكن ھناك أي انتقائیة او مزاجیة

 زواریب الغد
  


