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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  یعلن بدء التقدم لرئاسة الجامعة" أمناء األردنیة"

تحتفل بیوم الخریج والیوم الوظیفي " األردنیة"كلیة الھندسة في 
  األول

٤  

خبراء وباحثون یدعون إلى توظیف التقنیات الحدیثة في إدارة 
  استخدام المیاه

٨ 

 ١١  اط صفقة القرنالشعب قادر على إسق: الزعبي
   شؤون جامعیة

 ١٢  منح دراسیة جدیدة لطلبة أردنیین ٤السفارة الفرنسیة تقدم 
 ١٣  الطویسي ورؤساء االمناء یُعاینون تحدیات الجامعات الرسمیة

   مقاالت
 ١٤  رائد ولید أمین. د /المدیونیة وأدوار مجالس أمناء الجامعات

متى تباشر مھامھا  دةیمجالس امناء الجامعات بحلتھا الجد
  د عزام عنانزة /اتھا؟یوتتحمل مسؤل

١٦ 

 ١٩- ١٧  اعالنات

 ٢٠  وفیات
  ٢٣- ٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  یعلن بدء التقدم لرئاسة الجامعة" أمناء األردنیة"

أعلن مجلس أمناء الجامعة األردنیة برئاسة الدكتور عدنان بدران الیوم عن بدء تقدیم  - زكریا الغول  

وحتى  ٢٧/٦/٢٠١٨لطلبات لملئ شاغر منصب رئیس الجامعة اعتبارا من صباح یوم األربعاء ا

  .٤/٧/٢٠١٨مساء یوم األربعاء  الموافق 

أن یكون أردني الجنسیة ویحمل : وحدد المجلس عددا من الشروط الواجب توافرھا بالمتقدمین ھي

ة ال تقل عن خمس سنوات، وأن یكون رتبة األستاذیة من جامعة معترف بھا، وأمضى فیھا فترة زمنی

   .لدیھ إنتاج علمي متمیز من المؤلفات والكتب واألبحاث المنشورة المحكمة

ومن جملة الشروط أن یتمتع المتقدم بسمعة أكادیمیة ومھنیة مرموقة، وأن یكون لدیھ خبرة في 

   .عمل ضمن فریقاإلدارة الجامعیة ، ویمتلك صفات القیادة ومھارات في االتصال المجتمعي وال

وعلى المتقدمین إرسال سیرتھم الذاتیة باللغتین العربیة واالنجلیزیة إلى البرید اإللكتروني  

majales@ju.edu.jo  أو تقدیمھا مباشرة إلى دائرة شؤون المجالس في الطابق األول من مبنى

  .رئاسة الجامعة

  

 أخبار الجامعة

 زاد االردن/مدار الساعة/٣-١:الدستور ص/٩:الرأي ص/أخبار األردنیة



  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 
4 

  م الوظیفي األولتحتفل بیوم الخریج والیو" األردنیة"كلیة الھندسة في 

أقامت كلیة الھندسة في  - فادیة العتیبي

الجامعة األردنیة فعالیات یوم الخریج  

والیوم الوظیفي األول التي نظمتھا 

الكلیة الیوم بحضور رئیس الجامعة 

  . بالوكالة الدكتور عماد صالح

وقال عمید الكلیة الدكتور غالب عباسي 

في كلمة لھ خالل افتتاح أعمال یوم 

خریج إن كلیة الھندسة ومنذ تأسیسھا حرصت على توفیر بیئة تعلیمیة نموذجیة محفزة لتعلم ال

المھارات الھندسیة والبحث العلمي الھندسي لتخریج مھندسین وباحثین في علوم الھندسة المختلفة 

ي لتلبیة متطلبات القطاع الھندسي محلیا وعربیا وعالمیا، وتأمین حاجات المجتمع من الكفاءات ف

مختلف المجاالت من أبحاث واستشارات وتنفیذ المشاریع والصیانة والتدریب والمساھمة في 

  .االختراعات والبحوث العلمیة

وأضاف عباسي أن كلیة الھندسة وفي إطار حرصھا على االلتزام في تحقیق أھداف الجامعة األردنیة 

ادة مجلس االعتماد األمریكي في سعیھا نحو التمیز العالمي، حصلت ثالثة من برامجھا على شھ

وھي الھندسة الكیمیائیة والكھربائیة والمیكانیكیة، ومن المتوقع أن  (ABET) للھندسة والتكنولوجیا

تحصل معظم البرامج الخمسة المتبقیة على االعتمادیة العالمیة قبل نھایة العام الحالي وھي الھندسة 

   .(یكاترونكسالمدنیة والمعماریة  والصناعیة والحاسوب والم(

   

 المدینة نیوز/٢١:الرأي ص/أخبار األردنیة
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وأشار عباسي إلى تدرج الكلیة لخطوات متقدمة نحو العالمیة ضمن مسیرتھا نحو التمیز واالرتقاء 

ترتیبا  ٢٠١٨بمستوى خریجیھا بعد أن حققت الجامعة األردنیة وللمرة األولى في شھر آذار من عام 

خصصات دقیقة بحسب عالمیا ضمن قائمة أفضل الجامعات في ثالثة مجاالت علمیة وفي أربعة ت

جامعة ) ٥٠٠(العالمي، وكان من بین ھذه المجاالت حلول األردنیة ضمن أفضل ) كیو إس(تصنیف 

في العالم في مجال الھندسة والتكنولوجیا وعلى مستوى التخصصات احتلت الھندسة المیكانیكیة 

عاییر العالمیة ، مؤكدا حرص الكلیة على تقدیم تعلیم ھندسي وفق أفضل الم)٣٥٠-٣٠١( الموقع 

للجودة ، والتركیز على أھداف البرامج التعلیمیة وتنوع مخرجات التعلم وعلى الطلبة والخطط 

  .الدراسیة واالحتراف المھني أیضا

في حین أكد نقیب المھندسین األردنیین المھندس أحمد الزعبي أن الشباب المسلح بالمعرفة أساس 

لتنمیة المستدامة في أي قطاع ال سیما القطاع االقتصادي ما التغییر والقوة الدافعة لتحقیق عناصر ا

  .یتوجب تمكین وتأھیل المھندسین الشباب وفتح سوق العمل أمامھم لیمارسوا دورھم في بناء الوطن

آالف مھندس سنویا، الفتا إلى أن األزمة ) ١٠(واشار الزعبي إلى أن النقابة تستقبل سنویا ما یقارب 

تركت أثرا سلبیا على مھنة الھندسة من حیث إغالق العدید من أسواق العمل أمام  االقتصادیة األردنیة

  .خریجي كلیات الھندسة في كثیر من الدول

وختم الزعبي كلمتھ في التأكید على عزم النقابة ومضیھا إلیجاد حلول جذریة لكثیر من المعیقات التي 

رامج علمیة ھندسیة حدیثة تواكب تواجھ خریج كلیة الھندسة، وستعمل على إعداد  وتطویر ب

متغیرات العصر وتطوره تمكن خریج الھندسة من خوض دخول سوق العمل بكفاءة، منوھا بأن 

  .النقابة في طور تأسیس أكادیمیة لتقلیص الفجوة ما بین سوق العمل وخریجي كلیات الھندسة
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باإلنابة عن الخریجین أعربت فیھا  وألقت األولى على كلیة الھندسة الطالبة سیرین نائل الزعبي كلمة

عن شكرھا لكلیتھا وأساتذتھا وكل من آزرھا وزمالءھا حتى وصلت لما ھو علیھ اآلن، مؤكدة 

  .التزامھا بعلمھا وتطویره خدمة لذاتھا ورفعة لوطنھا

وخالل حفل افتتاح یوم الخریج الذي أداره المھندس زیاد الخطیب، تم تسلیم الدروع على الجھات 

عمة، وعرض فیدیو تسجیلي یستعرض مراحل نشأة الكلیة وتطورھا وما حققتھ من إنجازات الدا

  .ومحطات مھمة طیلة مسیرتھا العلمیة وحتى ھذه اللحظة

وجال صالح یرافقھ عمید الكلیة وعدد من أعضاء الھیئة التدریسیة في جناح المعرض الوظیفي الذي 

بة الكلیة في مختلف األقسام وقد حققت عرض محتواھا ضم عددا من المشاریع الھندسیة المتمیزة لطل

  .نتائج متمیزة نال البعض منھا جوائز على المستوى المحلي والعربي والعالمي

أجندة أعمال یوم الخریج جاءت حافلة ومتنوعة في الفقرات، كان من ضمنھا فقرة تناولت استضافة 

سیة ممن نسجوا بتجاربھم المھنیة في مجال لعدد من خریجي كلیة الھندسة في مختلف قطاعاتھا الھند

عملھم الوظیفي قصص نجاح، حتى باتوا نجوما المعة تضيء بعلومھم وخبراتھم مستقبل األجیال 

  .القادمة

وتناول الخریجون رحلة مستقبلھم المھني في قطاع الھندسة  وما تخللھا من تحدیات ومعیقات كادت 

یمة واإلصرار والمثابرة حتى وصلوا ألھدافھم وحققوا أن تحیدھم عن طموحھم لوال تسلحھم بالعز

ذاتھم تاركین بصمات یشار إلیھا بالفخر سواء كان لھم أو لكلیتھم التي نھلوا من علمھا واستزادوا من 

  .خبرات أساتذتھا

وتخلل برنامج یوم الخریج محاضرتان األول قدمھا مدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور أشرف بني 

دث فیھا عن الریادة واإلبداع مستعرضا الدور الجلیل الذي یتواله المركز في خدمة طلبة محمد تح
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الجامعة من أصحاب األفكار الخالقة القابلة إلى بلورتھا لمشاریع ناحجة ومنتجة، واسھاماتھ في دعم 

  .مشاریع الطلبة أو تدریبھم أو تشبیكھم مع الشركات الكبرى في سوق العمل

مھا الدكتور غیث عبندة من قسم الحاسوب، تحدث فیھا عن تقنیات الذكاء االصطناعي أما الثانیة فقد

وتأثیرھا في تشكیل العالم المعاصر، وأسباب نجاح تلك التقنیات وما حققتھ من إنجازات علمیة، 

  . مشیرا إلى أنھ من المتوقع  أن تحدث ثورات تكنولوجیة كبیرة

من الشركات والمؤسسات )  ١٥(بمشاركة ما یزید على وعلى ھامش یوم الخریج أقیم یوم وظیفي 

في مختلف القطاعات، وتنوعت تخصصاتھا ما بین ھندسیة وخدماتیة وحاسوبیة، لتشكل نقطة التقاء 

وتواصل ما بین الطلبة المتوقع تخرجھم للتعرف على الشركات المتخصصة الرائدة في قطاع 

اعھا، والحصول على فرص عمل حقیقیة متوافرة االقتصاد التي تنسجم وتخصصاتھم الھندسیة بأنو

  .في سوق العمل
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  خبراء وباحثون یدعون إلى توظیف التقنیات الحدیثة في إدارة استخدام المیاه

أكد خبراء وباحثون   - سناء الصمادي

في قطاع المیاه أھمیة توظیف التقنیات 

والتكنولوجیا المبتكرة والحدیثة في 

میاه لتحقیق إدارة وترشید استخدام ال

الھدف السادس الخاص بالمیاه من 

أھداف التنمیة المستدامة الذي اعتمدتھ 

  .الجمعیة العامة لألمم المتحدة

وأشاروا إلى ضرورة إیجاد الحلول وإطالق المبادرات للتخفیف من الضغط على المصادر المائیة 

  .میة القابلة للتطبیقووضع آلیات لإلدارة المتكاملة لتلك المصادر من خالل األبحاث العل

االبتكار التكنولوجي في مجال المیاه من أجل تحقیق أھداف التنمیة "جاء ذلك خالل الندوة اإلقلیمیة  

دكتور "التي عقدتھا الجامعة األردنیة ممثلة بالبرنامج الوطني لربط الصناعة باألكادیمیا " المستدامة

، ومركز األبحاث "ISESCO" ة والعلوم والثقافةبالتعاون مع المنظمة اإلسالمیة للتربی" لكل مصنع

، وغرفة صناعة األردن، SESRIC اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة

  .والجمعیة العربیة لمرافق المیاه

وقال أمین عام وزارة المیاه والري المھندس علي صبح مندوبا عن وزیر المیاه والري إن األمم 

دول في العالم ممثلة للشرق األوسط وشمال أفریقیا لتحضیر ) ٦(اختارت األردن من بین المتحدة 

التقریر األساسي وآلیة المراقبة في تحقیق الھدف السادس الخاص بالمیاه رغم ما تعانیھ األردن من 

  .تحدیات في الوضع المائي

 الرأي الكتروني/أخبار األردنیة
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لنمو السكاني والتطور وأضاف أن التحدیات التي تواجھ قطاع المیاه في األردن  تتمثل في ا

االقتصادي، وبُعد التجمعات السكانیة عن المصادر المائیة، واألثر السلبي للجوء السوري، ومحدودیة 

الموارد المالیة لتنفیذ المشاریع، والتغییر المناخي والجفاف، وارتفاع كلفة الطاقة، والفجوة بین 

من میاه % ٤٠لمائیة، باإلضافة إلى أن العرض والطلب على المیاه واالستخدام الجائر للمصادر ا

  .المملكة تعد مصادر مشتركة

  

وكشف صبح عن أن الوزارة بصدد عمل دراسة تفصیلیة لمشروع وطني لتحلیة المیاه  لتخفیف 

  .العبء على المیاه الجوفیة

بدوره بین مدیر برنامج دكتور لكل مصنع الدكتور یوسف العبدالالت أن الورشة تھدف إلى تسلیط 

لضوء على كل ما یتعلق بالتقنیات الحدیثة المستعملة في تحلیة المیاه ضد التلوث، وتعریف ا

المشاركین بالسیاسات واالستراتیجیات والممارسات المطبقة والمتطورة في استخدام المیاه في دول 

  ."ISESCO" أعضاء منظمة

وطلبة  "ISESCO" منظمة دولة أعضاء في) ١٦(ولفت إلى أن الورشة التي یشارك فیھا خبراء من 

دراسات علیا تتناول أربعة محاور أساسیة تتعلق بالتحدیات التي تواجھ قطاع المیاه في العالم 

اإلسالمي، واالبتكار والتكنولوجیا في القطاع، واالبتكار التكنولوجي في عملیة تحلیة المیاه 

   .واستغاللھا، وعرض لقصص نجاح عالمیة في االبتكار في قطاع المیاه

عایشة بامون لدور المنظمة في دعم العمل اإلسالمي المشترك  "ISESCO" وعرضت ممثلة منظمة

لبناء مجتمع إنساني تسوده المفاھیم العلمیة لمواكبة تطورات العصر والمساھمة في التنمیة المستدامة 

  .العلمیةوخاصة فیما یتعلق بقضایا الموارد الطبیعیة والبیئیة التي تدخل في إطار اختصاصھا 
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وشددت على أھمیة التغلب على التحدیات التي تواجھ القطاع المائي والوصول إلى حلول مبتكرة 

لتوفیر میاه نظیفة بأسعار معقولة لتلبیة االحتیاجات اإلنسانیة التي تعد تحدیا كبیرا للتنمیة المستدامة 

   .في القرن الحادي والعشرین

  

ألردن لعقد الندوة التي تعد األولى من نوعھا، باعتبار األردن ولفتت بامون إلى أن المنظمة اختارت ا

نموذجا رائدا في مجال ترشید استھالك المیاه وتدبیر إدارة الموارد المائیة المتاحة وتوظیفھا لألسالیب 

  .الحدیثة في ذلك

الدكتور فادي فراسین إیجازا عن مركز الدراسات اإلحصائیة  SESRIC وقدم ممثل مركز

دیة واالجتماعیة مقره في انقره عاصمة تركیا ودوره فیما یتعلق بنشاطات التعاون الفني بین واالقتصا

  .منظمة التعاون اإلسالمي ومختلف الوكاالت ذات العالقة التابعة لمنظمة األمم المتحدة

ة وتتناول الورشة على مدار ثالثة أیام قضایا تتعلق بمعالجة المیاه، والبحوث وتقنیات الحفظ وإعاد

استخدام المیاه، وكیفیة الحرص على جودة المیاه وتقنیات مراقبتھ، والحد من تأثیرات تغیر المناخ 

  .لضمان األمن المائي، وتبادل الخبرات والممارسات الجیدة في قطاع المیاه
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  الشعب قادر على إسقاط صفقة القرن: الزعبي

األردن یمر بأزمة اقتصادیة خانقة، ناتجة "قال نقیب المھندسین أحمد سمارة الزعبي إن  - الغد -عمان

عن تجلیات األزمة االقتصادیة العالمیة، وأزمة حصار اقتصادي ممنھج ومبرمج ضد الدولة من 

االعداء واالصدقاء، والفساد في ظل غیاب العدالة االجتماعیة وتكافؤ الفرص، والخلل في توزیع 

  ."مخرجات التنمیة

مس؛ ضمن فعالیات الیوم الوظیفي في الجامعة االردنیة، بحضور وأشار الزعبي في كلمة القاھا ا

رئیسھا بالوكالة الدكتور عماد صالح، وعمید كلیة الھندسة الدكتور غالب عباسي، إلى أن النقابة 

  .وضمن مسؤولیتھا االجتماعیة، تقدم الدعم والمساندة لمؤسسات المجتمع

ا باستمرار والتفافھ حول الجیش العربي والقیادة وأكد أن وحدة الشعب وتضامنھ والصورة التي یقدمھ

ال تخیفھ أي مؤامرات، وال الصفقات التي تحاك في الخفاء، كما انھ سیعمل بكامل قوتھ على اسقاط 

  .صفقة القرن، أیا كان من یقف خلفھا

رضیة وشدد الزعبي على أن االردن لن یكون وطنا بدیال الحد، وان الفلسطینیین لن یقبلوا بالكرة األ

.بدیال عن ذرة تراب من وطنھم الفلسطیني، محییا صمودھم الذي یقدم نماذج ومدارس في النضال

 /الغد الكتروني
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  منح دراسیة جدیدة لطلبة أردنیین ٤السفارة الفرنسیة تقدم 
  

استقبل السفیر الفرنسي في األردن دافید بیرتولوتي عددا من ممثلي الھیئات الحكومیة والخاصة 
لین من وزارتي التعلیم العالي والعمل مساء الیوم الثالثاء احتفاال بتقدیم أول منح باإلضافة إلى مسؤو

والتي یبلغ ' السفارة الفرنسیة وشركات من القطاع الخاص'دراسیة ضمن برنامج الشراكة ما بین 
  .منح دراسیة ٤عددھا 

  
م اختیارھم من بین ما وقالت السفارة في بیان صحافي ان حفل االستقبال جاء لتھنئة الطلبة الذین ت

طالب متقدم لھذه المنح، حیث سینتفع طالبان أحدھما من الجامعة األردنیة واآلخر من  ١٠٠یقارب 
جامعة الیرموك من منحة ممولة من قبل كل من شركة أورانج والسفارة الفرنسیة، لالنضمام إلى 

' من أجل التنمیة المستدامة المدن الذكیة والھندسة': برنامج في الصیف لتنمیة المھارات بعنوان
  .سیعقد في مدینتي باریس وتروا

  
كما أّن طالبة أردنیة أخرى سوف تكمل سنتھا الثانیة من برنامج الماجستیر في اإلدارة الدولیة في 

. جامعة بواتییھ وذلك بفضل منحة ممولة من قبل كل من بنك سوسیتیھ جنرال والسفارة الفرنسیة
لى شھادة البكالوریوس في اللغة الفرنسیة من جامعة الیرموك عام وھناك طالب أردني حاصل ع

ً إلتمام  ١٠، وقد عمل في مجال السیاحة لمدة ٢٠٠٨ أعوام، سوف یعود إلى مقاعد الدراسة مجددا
في باریس، وذلك بفضل منحة ممولة  ESITدورة في مدرسة الترجمة الفوریة والتحریریة العریقة 

  .والسفارة الفرنسیةمن قبل كل من بنك االتحاد 
  

ھذه المنح الممولة تظھر بشكل مشترك من قبل السفارة الفرنسیة في األردن 'ان : واضافت السفارة
والقطاع الخاص، مؤكدة التزام السفیر الفرنسي بزیادة التبادل التعلیمي وفرص ذھاب األردنیین إلى 

ة من أجل تعزیز فرص حصول كما أّنھا تندرج ضمن إطار الجھود التي تبذلھا السفار. فرنسا
  .'الشباب األردني على فرص العمل وذلك من خالل تأھیلھم بشكل أفضل لسوق العمل واحتیاجاتھ

  
تطویر المنح التي نقدمھا بالتعاون مع الشركات ھو أحد المجاالت ذات 'وقال السفیر الفرنسي، ان 

الشركات للتعلیم العالي أساسيٌّ سواء  ، مؤكدا على أّن دعم'األولویة بالنسبة لنا ولعملنا في األردن
كما دعا الشركات الموجودة في األردن . من الناحیة المادیة أو من ناحیة تقدیم الخبرات والتدریب

وشكر كل من شركة أورانج وبنك سوسیتیھ جینرال وبنك . إلى تعزیز برامج المنح التي یقدمونھا
ً إلى جنب مع السفارة،  األمر الذي أتاح توفیر ھذه الفرص األربع بالحصول االتحاد على عملھم جنبا

  .على تدریب ذو جودة عالیة للطلبة األردنیین
  

ا أردنیا على مقاعد الدراسة في فرنسا، وفي عام  ٢٥٠یشار الى ان ھناك ما یزید عن  ٍ  ٢٠١٨طالب
منحة دراسیة ودورة تدریبیة جدیدة، سواء قصیرة المدة أو طویلة المدة، وھناك  ٣١ارة قدمت السف
أردني بشكل مباشر، وھي موجودة  ٦٣٠٠شركة فرنسیة حاضرة في األردن، توظف  ٣١أكثر من 

  .في األردن

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٤:الغد ص/بترا/عمون
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  رؤساء االمناء یُعاینون تحدیات الجامعات الرسمیةالطویسي و
  

البحث العلمي الدكتور عادل الطویسي امس االول رؤساء مجالس امناء ناقش وزیر التعلیم العالي و
الجامعات الرسمیة التحدیات التي تواجھ الجامعات وسبل زیادة ایراداتھا المالیة مما سینعكس ایجابا 

   . على العملیة التدریسیة
  

والبیئة  وبحث الطویسي خالل اللقاء تطویر قدرات اعضاء ھیئة التدریس والتعلیم االلكتروني
الجامعیة لتكون الجامعات جاذبة ومشجعة لیس للطلبة وحسب ولكن للمجتمع المحلي الن خدمة 

    . المجتمع المحلي من ابرز وظائف الجامعات في جمیع انحاء العالم
  

كما بحث قضایا البحث العلمي والتوسع في انشاء الحاضنات التكنولوجیة ومسرعات االعمال التي 
جاد ثقافة الریادة بین الجامعات االردنیة مما ینعكس ایجابا على تحقیق التنمیة تسھم في دعم وای

   . المستدامة في المملكة
  

وناقش اللقاء اعداد طلبة الجامعات الرسمیة وموضع اختیار القیادات الجامعیة للعمل على وضع 
معیة الكفوة وتجنب اسس ثابتھ ومعاییر واضحة للعمل بشكل مؤسسي ومنظم في اختیار القیادات الجا

كما ناقش اللقاء قضایا تتعلق ببرنامج الموازي واالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة  .االمور االنطباعیة
 الموارد البشریة التي تسعى الوزارة لتحقیق ما جاء بھا من بنود مرتبطة بقضایا التعلیم العالي

 
مل على ایجاد حلول لمواجھ التحدیات وطالب رؤساء امناء الجامعات بتنظیم اللقاء بشكل دوري للع .

  التي تواجھ الجامعات الرسمیة
.

  ١١:الرأي ص
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  المدیونیة وأدوار مجالس أمناء الجامعات

  أمین رائد ولید. د 
  

الجامعات األردنیة، بشقیھا العام والخاص، عریقة وراقیة ومصدر من مصادر اإلنتاج المعرفي 
ً إال وللجا ً عربیا معات األردنیة بصمة واضحة وحظوة، وبخاصة في البعثات والبناء، والنكاد نجد بلدا

   .والمنح ومشاریع البحث األكادیمي المشتركة
  

إال أنھ بین الفینة واألخرى تجد من یحاول زج المؤسسة األكادیمیة من خالل إیجاد ظواھر دخیلة 
ً؟ ن أمام مواجھة مرة ثم نجد أنفسنا اآل! علیھا تترفع عنھا الجامعات األردنیة، كالعنف الجامعي مثال

إنھا مدیونیة الجامعات وعدم  ..وقاسیة، وبكل أسف كأن صاحب القرار وصانعھ ومتخذه الیشعر بھا
قدرتھا على اإلیفاء بااللتزامات المالیة، وبدالَ من أن نلجأ إلى سیاسات مالیة أكادیمیة تتبنى إنھاض 

المالي الذاتي، نجد المشرع وصاحب  ورفع سویة تلك المؤسسات من الداخل واالعتماد على التمویل
القرار قد اتخذا قرارات مالیة تختص بمن یشغل بعض مناصب تلك المؤسسات األكادیمیة كمجالس 

وصرف مكافآت من مالیة الجامعات  (رواتب(األمناء، وما یترتب على ھذه المجالس من نفقات مالیة 
   .المتھالكة

  
ً بھ سابقا في  مجالس األمناء وأعضائھا ولجانھا، وھو إرھاق مالي لكواھل وھذا األمر لم یكن معموال

 ً ما  - :والسؤال الجامعات التي تعاني من شح في مواردھا المالیة ومدیونیة متنامیة كما أسلفنا سابقا
الفائدة التي جنتھا المؤسسة األكادیمیة من تلك المجالس؟ وإن كان ھناك ِمن فائدة؛ ھل لمسنا آثارھا 

ولو كان لھا دور فاعل حقیقي؛ فلماذا تضخمت المدیونیة وتعملقت لتصبح بھذا  على أرض الواقع؟
الحجم؟ حتى فقدت القدرة والطاقة وأصبحت غیر قادرة على اإلیفاء بالتزاماتھا المالیة؟ أم مجلس 
األمناء في الجامعات األردنیة ما ھو إال استكمال للمجالس ضمن الھرم التسلسلي والبنیة الھیكلیة 

   .؟)منفعة وتنفیع: برستیج ومصالح(ریة للجامعات؟ وینحصر وجوده في كونھ اإلدا
  

من ھنا، ثمة جملة من األسئلة تولد من صلب الواقع األكادیمي ال تحتاج إلى إجابة قدر ما تحتاج إلى 
َمْن ھو عضو مجلس األمناء  - :أوالً  -:إعادة النظر في مأسسة تلك المجالس، من عدة وجوه منھا

المؤھل لعضویة المجلس القادر على التخطیط األكادیمي ووضع االستراتیجیات ومتابعتھا المھیأ و
وتوفیر الدعم المعنوي التسویقي المنتج والدعم المالي؟ أم أن وجوده عضوا في مجلس األمناء ال 

  .یشترط كونھ مؤھال؟ فاعال أو غیر فاعل
  
ضو في أحد المجالس؟ وأكبر إنجازه أنھ وتنحصر أھمیة عضویتھ أمام نفسھ وأمام اآلخرین بأنھ ع 

، لم یخط خطوة )عالة(أضاف ھذه العضویة إلى سیرتھ الذاتیة، وھو في حقیقة األمر لم یكن سوى 
تغیب عن الكثیر من االجتماعات المھمة التي من  - ربما-إلى األمام ولم یقدم شیئا، بل على العكس 

علما بأن .. لجان وكثرتھا التي ینتسب إلیھا وُزّج فیھاشأنھا بناء الجامعة، لكثرة مشاغلھ أو لتعدد ال
 .بعضھم أخفق في إدارة مؤسسة حكومیة ترأّسھا أو وزارة، لنجده عضوا في مجلس یطلب منھ الكثیر

 ً ما ھي المعاییر واألسس واآللیات التي یتم بھا اختیار رئیس مجلس األمناء للجامعة؟ إذ نجد أن  -:ثانیا
ر عتیّا، وخدم األمة والوطن الشيء الكثیر، ویحتاج منا كل الدعم اآلن، وتقدیم بعضھم قد بلغ من العم

  ٢١:الرأي ص

 مقاالت
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كل ما ھو مفید ومكافىء لخدمتھ، وعدم إرھاقھ وزجھ في عمل مؤسسات جامعیة عصریة مغایرة إلى 
ثقلوا بحمل ھذه المھمات الجسام، فھل وضعھ  ُ حّد ما لما كان في وقتھ، وربما ال طاقة لھ بھا، إال أنھم أ

  وإضفاء سمعة للجامعة؟ ) بریستیج(في ذلك المقام فقط من باب 
  

ھناك أعالم أكادیمیة أردنیة وعلماء وأصحاب خبرة ورأي ومشورة، ممن لھم باع طویل في 
الجامعات، من تراب الوطن ولم یجنوا فرصتھم لیحظوا بالمكانة التي تلیق بھم وترتقي بالعمل 

َِم ال یعطوا فرصة لخدمة البلد بجامعاتھا؟ فبعضھم قد دفعت لھم الجامعات مئات األلوف  الجامعي؟ ول
من موازناتھا لقاء بعثاتھم الدراسیة العلیا، ألم یِحن دورھم في المساھمة والمشاركة الحقیقیة في بناء 
جامعاتھم؟ نعم، ھناك أزمة مالیة حقیقیة في الجامعات، وھي تراكمیة وتمثل مجالس األمناء أحد أھم 

لتي طالما بدأت العمل وممارسة نشاطھا بعیدا عن وضع الخطط االستراتیجیة المحكمة أسبابھا، ا
ً، فجلست والتأمت اجتماعاتھا دون إیجاد حل  الحكیمة الفاعلة والتفكیر بحل مشكالت الجامعات أوال
جذري وحقیقي لتلك المشكالت التي تعاني منھا الجامعات؛ العتمادھا الكلي على رئاسة الجامعة 

   .ثلة بالرئیسالمم
  

ھل یفترض بمجالس األمناء المكلفة أن تنتظر من رئیس الجامعة ومجلس الجامعة التنسیب وتقدیم 
ا ورؤى مقترحة یستنیر الرئیس بتوجیھاتھا؟ لم یكن مفھوم  ً الخطط، أم علیھا أن تسارع لتطرح خطط

واجباتھ وإال فالثمن مجالس األمناء یوما ینحصر في مجرد بناء ھیكلي مفرغ من محتواه ومھامھ و
وبما أن التقییم األكادیمي .. یدفع من تاریخ الجامعات األردنیة وعمرھا ومالیتھا وموازناتھا وسمعتھا

وسیلة متبعة لالرتقاء والتحسین، فھل تخضع ھذه المجالس للتقییم األكادیمي لنصل بالجامعات إلى 
  لیة؟ مكانة مرموقة ضمن التصنیفات والتقییمات العالمیة والدو

  
  

لماذا لیس ھناك جامعة أردنیة من : وأخیًرا، نوجھ السؤال إلى ذواتنا أوال الیكون السؤال حینئذ مبّررا
ضمن أول مئة جامعة عالمیة حسب تصنیفات المؤسسات األكادیمیة للجامعات؟ مجالس األمناء 

فإن من یستعرض  وجدت لرفع سویة الجامعات وتقدمھا وتنافسیتھا، ومع االحترام الشدید للجمیع،
األسماء التي زج فیھا أخیرا لتكون مجالس األمناء، یجدھا خطوة الى الوراء،ألن بینھم أشخاص غیر 
مؤھلین ألن یقدموا قیمة مضافة، فضال عن أنھم غیر قادرین على التقییم أو االرتقاء بالمؤسسة 

اءت ھذه األسماء؟ ومن الذي من أین ج - :واضم صوتي للمنتقدین لھذه التشیكلة متسائال. األكادیمیة
ولماذا أدت ھذه ! دفع بھا لتتصدر المشھد األكادیمي؟ فیما الحكومة جاءت لتلبي احتجاجات الشارع

الواجب محاسبة من أساؤوا اختیار أعضاء ودمروا  .المجالس الى احتجاجات الوسط األكادیمي كلھ
   .ادة ومساءلةسمعة مجالس األمناء، فھذا األمر یجب أال یمر دون محاسبة ج

  
  أجزم بأن األردن یستحق منا أكثر
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  مجالس امناء الجامعات بحلتھا الجدیدة متى تباشر مھامھا وتتحمل مسؤلیاتھا؟

  
  د عزام عنانزة  

  
بعد نفاذ قوانین التعلیم العالي والجامعات االردنیة و صدور االرادة الملكیة السامیة بتعیین كافة 

فانھ من المتوقع ان تباشر ھذه ، الجامعات االردنیة الرسمیة والخاصةرؤساء واعضاء مجالس امناء 
ً لمباشرة مھامھم والقیام  ,المجالس اعمالھا  وان یبادر رؤساء مجالس االمناء بدعوة االعضاء فورا

ورسم السیاسة  , بمسؤلیاتھم وتشكیل اللجان المختلفة المعنیة باالشراف والمراقبة على الجامعات
متابعة تنفیذھا وغیر ذلك من مھام ومسؤلیات في سبیل تحقیق اھداف وتطلعات العامة لھا و

 .الجامعات
 
اال انھ من المالحظ انھ حتى الیوم لم یقم اي من مجالس امناء الجامعات باالنعقاد ومباشرة المھام   

جالس بخصوص كما ان مجلس التعلیم العالي لم یقر بعد االنظمة المتعلقة بعمل ھذه الم ,الموكولة الیة
وذلك وفق احكام  , وھیئة االعتماد فیما یتعلق بمجالس امناء الجامعات الخاصة، الجامعات الرسمیة 

من قانون الجامعات االردنیة الجدید والسؤال المطروح ھو متى ستباشر ھذه المجالس ( ٨(المادة رقم 
لھا وخصوصا ان كثیر من اعمالھا ولماذا التاخیر في اقرار االنظمة والتعلیمات المتعلقة بعم

  الجامعات على وشك البدء باجراء تشكیالت اداریة واكادیمیة تحتاج لموافقة مجالس االمناء فیھا؟ 
  

وزیر التعلیم العالي االكادیمي المخضرم و الوزیر النشط والذي یتعرض لھجمة غیر مبررة مكن 
ود باقتدار مسیرة اصالح التعلیم العالي بعض مراكز الثقل والنفوذ من حیتان او تجار التعلیم العالي یق

، في البالد صرح الى وسائل االعالم ان الدعوة الجتماع مجلس االمناء ھي مسؤلیة رؤساء المجالس 
ولعل لقاء مجالس االمناء ورؤساء الجامعات مع معالي وزیر ، وھو االمر الذي لم یلتقطھ غالبیتھم 

لمجالس امناء الجامعات واالمآل المعلقھ علیھم والمسؤولیات التعلیم العالي للوقوف على الدور الجدید 
یسھم في البدء بتفعیل القانون الجدید مما یسھل عمل مجالس االمناء ،والمھام الملقاه على عاتقھم 

اخیرا فاننا اذ نبارك .وبما ینعكس ایجابا على مسیرة التعلیم العالي في البالد، ورؤساء الجامعات 
ثقة الملكیة نؤكد على ان اصالح التعلیم العالي ھو المدخل لكافة انواع االصالح العضاء المجالس ال

االخرى وان انھیار التعلیم ھو انھیار للمجتمع والدولة مع تاكیدنا على ضرورة دعم الجامعات 
  .االردنیة الرسمیة التیتعاني من ازمة مالیة وللحدیث بقیة

  
  استاذ االعالم في جامعة الیرموك 

  

  السوسنة
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 اعالنات

  ٤:ص الدستور/٥:الرأي ص
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.  
  ١١:الرأي ص
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  ١١:الرأي ص
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  الجبیھة –حكم ابراھیم أمین النصره  -
  
  
  شارع االردن –اسماعیل محمد عالن  -
  
  جبل الحسین –مأمون محمود حسین برھم  -
  
  الصویفیة –میخائیل خلیل داود عنصرة  -
  
  قاعات جمعیة الفیحاء الخیریة -عبدالكریم محمد العسعس  -
  
  ابطة أھالي حلحولجمعیة ر -محمد طالب مصطفى عابد  -
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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من مصادر مطلعة ان سیارة احد مدراء الدوائر الحكومیة تعرضت لحادث سیر » عین الرأي«علمت 
المدیر » ابن«اصالح السیارة التي كان یقودھا .. مؤخرا حیث بلغت كلفة اصالحھا خمسة آالف دینار

  .العام كان على حساب الدائرة
  

ي الشركات التي تساھم فیھا الحكومة سیجرى على رؤساء واعضاء مجالسھا مجالس االدارة ف
  التغییر یمنع االزدواجیة في عضویة مجالسھا..
  

الحكومة تدرس منع استخدام السیارات ذات المحركات الكبیرة التي تكبد الخزنیة مبالغ طائلة جراء 
تخدام الوزیر ومن ھو برتبتھ وكان مجلس الوزراء خصص سیارة واحدة الس. الصیانة والمحروقات

  .والحاكم االداري وموظف الفئة العلیا ومن ھو برتبتھ
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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في تعلیق على صورة نشرتھا جاللة الملكة رانیا العبد هللا على حسابھا اإلنستجرام تجمعھا بسیدة 
  ).مع السیدة األولى میالنیا ترامب في العاصمة واشنطن(امیركا األولى كتبت 

  
د سمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني أمس صورة خالل زیارتھ لمحمیة الشومري نشر ولي العھ

السیاحة البیئیة من أھم أنواع (عبر حساباتھ على وسائل التواصل االجتماعي، وكتب تعلیقا علیھا 
  ).في محمیة الشومري الیوم. السیاحة عالمیا، وأردننا یتمتع بعدد من أفضل المناطق لممارستھا

  
: رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز امس عبر حسابھ تویتر رسالة شكر إلى المواطنین بكتابةوّجھ 

اإلخوة واألخوات، أسعد هللا أوقاتكم وأشكركم جمیعا على عبارات التھنئة وتواصلكم المستمر، كما (
  ).دمتم بخیر. أشكركم على المالحظات واالقتراحات التي وردت وھي محط اھتمام الحكومة

  
  

أجرت وزیر الدولة لشؤون االعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنیمات اتصاال ھاتفیا مع 
المتضمن قراءة تحلیلیة للقائھا عبر » الدستور«الزمیلة رندا حتاملھ على خلفیة مقالھا امس في 

لمشھد في التلفزیون االردني حیث أشادت بدور الصحیفة المتمیز بتحلیل ا» ستون دقیقة«برنامج 
  .السیاسي للحكومة الجدیدة ودورھا كشریك إعالمي خاصة في المراحل المقبلة

  
أن وزارات وھیئات حكومیة مستقلة تستأجر سنویا  نحو الفي سیارة نمرة » الدستور«علمت صنارة 

ویشار الى أن جھات رقابیة كانت أبدت مالحظات قانونیة على عقود االیجار . بیضاء وخضراء 
  .الصول القانونیة المعمول بھاومطابقتھا ل

  
  
احتفال فني سیقام الثالثاء المقبل  في فندق الرویال تحت رعایة رجل » القدس تنتصر للعرب«

االخباریة، وسیشارك في الحفل الفنان  anbاالعمال العراقي نظمي اوجي رئیس مجلس ادارة 
  .التونسي لطفي بشناق وھاني شاكر ونجوم من الفن العربي

  

 صنارة الدستور
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حت مصادر حكومیة مطلعة أن تنسب الحكومة لجاللة الملك بعقد دورة استثنائیة ثانیة لمجلس رج
المقبل، وبعد إنھاء الدورة االستثنائیة األولى المخصصة فقط الستحقاق الثقة ) سبتمبر(النواب بأیلول 

مشروع  وحسب المصدر فاإ الدورة الثانیة ستخصص فقط، حسب التوجھ، لمناقشة وإقرار. النیابیة
قانون معدل لضریبة الدخل، بحیث تكون الحكومة قد انتھت من الحوار الموسع حولھ مع مختلف 

  .الفعالیات
  

یتسلم المطران خریستوفورس عطاهللا رسمیا السبت المقبل مھامھ كأول مطران عربي وكیال 
ي في كنیسة دخول بھذه المناسبة یقام قداس احتفال. بطریركیا ورئیس أساقفة كیریاكوبولیس في عمان

السید الى الھیكل بمنطقة الصویفیة السبت، یرأسھ بطریرك المدینة المقدسة كیریوس كیریوس 
  .ثیوفیلوس الثالث وبحضور شعبي ورسمي ورجال دین من الطوائف المختلفة

  
انتخب المكتب التنفیذي لحزب جبھة العمل اإلسالمي، في أول جلسة لھ امس بعد مصادقة مجلس 

لیھ، المحامي حكمت الرواشدة نائبا ثانیا لألمین العام للحزب، ومراد العضایلة مساعدا الشورى ع
للشؤون اإلداریة، وصباح الصباح مساعدا للشؤون المالیة، وموسى الوحش مسؤوال للملف 

شورى الحزب صادق أخیرا على تشكیلة المكتب التنفیذي برئاسة األمین العام محمد . البرلماني
  .خب مباشرة محمد عقل نائبا أول لألمین العامالزیود، وانت

  
ملیون  ١٩التنفیذ القضائي ألقى امس في عمان القبض على مطلوب بقضایا، قدرت قیمة مطالباتھا بـ

 ٦دینار، وفق مصدر أمني، والذي اشار الى انھ كان تم متابعة تحركات المطلوب منذ ایام وبحقھ 
 .د مكانھ والقاء القبض علیھطلبات قضائیة مالیة قبل التمكن من تحدی

 زواریب الغد
  


