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  اختیار رئیس للجامعة األردنیة الخمیس المقبل

إجراءات اختیار أحد المرشحین الثالثة المنسب بھم  قرر مجلس التعلیم العالي السیر باستكمال

ً للجامعة األردنیة   .بتوصیة مجلس أمناء الجامعة األردنیة لیكون رئیسا

جاء ذلك خالل جلسة مجلس التعلیم العالي التي عقدھا ،الیوم الثالثاء، برئاسة وزیر التعلیم العالي 

  .والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي

،خالل الجلسة التي حضرھا رئیس وأعضاء اللجنة القانونیة، ما جاء في رّد رئیس وناقش المجلس 

مجلس أمناء الجامعة األردنیة الدكتور عدنان بدران، على قرار مجلس التعلیم العالي الذي تضمن 

 تقریر اللجنة التي شكلھا مجلس التعلیم العالي للتأكد من سالمة اإلجراءات التي قام بھا مجلس األمناء

ً حیال التنسیب بثالثة أسماء لشغل موقع رئیس الجامعة ً وموضوعا ً شكال   .سابقا

َّسب بھم وھم  الدكتور عبد الكریم القضاة، والدكتور :وقرر المجلس دعوة المرشحین الثالثة المن

  .مروان عبیدات، والدكتور خالد السالم، للمقابلة صباح یوم الخمیس المقبل

أحدھم بعد مقابلتھم لیتحدث كل من المرشحین أمام المجلس حول كیف وحدد المجلس آلیة الختیار 

ً، وربط ذلك بخطط التنمیة االقتصادیة  ً ومالیا ً وإداریا یمكن لھ النھوض بالجامعة األردنیة أكادیمیا

  .واالجتماعیة في المملكة

ً بصحة المعلومات الواردة في سیرتھ الذا تیة والمقدمة وقرر المجلس أن یوقع كل واحد منھم إقرارا

إلى مجلس أمناء الجامعة األردنیة، ویقوم كل عضو في المجلس بالتصویت على المرشحین بحیث 

یُنسب المجلس بمن یحصل على أعلى تصویت لرئاسة الجامعة األردنیة، وفي حال تساوي األصوات 

  .یكون صوت رئیس المجلس مرجحا

 أخبار الجامعة

 ١:صدى الشعب ص/٥:ط صاألنبا/مدار الساعة/سوالیف/٢-١:الرأي ص/٢- ١:الدستور ص/١:صالغد 
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  الطویسي ینفي تعرضھ لضغوطات لتعیین رئیس للجامعة األردنیة

 

ضغوطات، من أجل تعیین رئیس نفى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل الطویسي، تعرضھ ل

  .للجامعة األردنیة

مجلسي التعلیم العالي، وأمناء 'وقال الطویسي، خالل استضافتھ عبر قناة المملكة، الثالثاء، إن 

  .'الجامعة األردنیة، لم یتعرضا لضغوطات، بشأن تعیین رئیس للجامعة

َّسب بھم وھم وفي وقت سابق من الثالثاء، قرر مجلس التعلیم العالي، دعوة الم رشحین الثالثة المن

الدكتور عبد الكریم القضاة، والدكتور مروان عبیدات، والدكتور خالد السالم، للمقابلة صباح الخمیس :

  .المقبل

وحدد المجلس آلیة الختیار أحدھم بعد مقابلتھم لیتحدث كل من المرشحین أمام المجلس حول كیف 

ً، وربط ذلك بخطط التنمیة االقتصادیة یمكن لھ النھوض بالجامعة األردنیة أكا ً ومالیا ً وإداریا دیمیا

  .واالجتماعیة في المملكة

  

 حمرین نیوز/سرایا
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 «شومان للباحثین العرب«إعالن الفائزین بجائزة 
 

الماضي، ضمن  ان للباحثین العرب الفائزین بدورة العامأعلنت الھیئة العلمیة لجائزة عبد الحمید شوم
   .حقول الجائزة الستة التي یندرج ضمن كل حقل منھا موضوعان

  
للدكتور حسن  «اللقاحات واألمراض المعدیة«الطب الوقائي : ومنحت جائزة العلوم الطبیة والصحیة

» البنیة التحتیة الحضریة«ندسیة الھ القاھرة، وفي حقل العلوم/ من الجامعة االمیركیة) مصر(البدوي 
كما فاز في مجال تكنولوجیا الناتو وتطبیقاتھا  ، من جامعة القاھرة،)مصر(للدكتور محمد مرزوق، 

 في مدینة زویل للعلوم والتكنولوجیا ویعمل ،(مصر(الدكتور إبراھیم عبد الحلیم 
 
، من )السعودیة) ، الدكتور عبداهللا عسرى»المواد الوظیفیة الذكیة«ونال جائزة العلوم األساسیة  

األمن الغذائي «والزراعیة  جامعة الملك عبد العزیز، في حین تقاسم جائزة العلوم التكنولوجیة
  .)األردن(والدكتور أنس النابلسي  ،(ُعمان(دي ، كل من الدكتور عبداهللا السع»وسالمة الغذاء

 
رائد  وظفر بجائزة العلوم االقتصادیة واإلداریة حول الدور التنموي القتصاد المعرفة، الدكتور 

وحجبت جائزة الكیمیاء العضویة البیولوجیة  .العقبة/ ، من الجامعة األردنیة)األردن(مساعدة 
، لعدم ارتقاء الطلبات المقدمة »ي الكتشاف العقاقیرتؤد التحوالت البیولوجیة للمركبات التي«

تفكك األسرة وأثره »، و»الترجمة وأثرھا في نقل المعارف» لمستوى الجائزة، وكذلك جائزة
إدارة «والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة، كما حجبت جائزة  ، ضمن حقل اآلداب»االجتماعي

  .ن حقل العلوم التكنولوجیة والزراعیة، المندرج ضم»المتجددة الطاقة والطاقة
  
  
  
  
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٦:صالرأي 
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  تعلن عن بدء استقبال طلبات المنح الخارجیة’’ التعلیم العالي’’

  طلبا لاللتحاق بالجامعات الرسمیة ٤٢٦٤٢
  
  
  

بلغ مجموع طلبات االلتحاق اإللكترونیة بالجامعات الرسمیة لمرحلة البكالوریوس ضمن البرنامج 
العادي، والمقدمة لوحدة تنسیق القبول الموحد بعد انتھاء فترة تقدیم الطلبات منتصف لیلة أول من 

الموحد خولة  مدیرة وحدة تنسیق القبول" الغد"طلبا، حسب ما صرحت بھ لـ  ٤٢٦٤٢أمس اإلثنین، 
  .عوض

كما أعلنت وزارة التعلیم العالي عن بدء استقبال طلبات االستفادة من المنح الخارجیة المقدمة للمملكة 
في اطار التبادل الثقافي مع الدول العربیة الشقیقة واالجنبیة الصدیقة، اعتبارا من الیوم األربعاء 

  .ل أي طلب بعد الموعد المحددولغایة الثالثاء المقبل، مشیرة الى أنھ لن یتم قبو
وحددت الوزارة المستفیدین من ھذه البعثات بالطلبة الناجحین في امتحان الثانویة العامة األردنیة 

فقط، داعیة الراغبین ) الدورتان الشتویة والصیفیة( ٢٠١٨أو ما یعادلھا للعام الدراسي ) التوجیھي(
مدیریة / الكترونیا من خالل موقع الوزارة اإللكترونيباالستفادة من ھذه المنح إلى التقدم بطلباتھم 

  .www.dsamoh.gov.joالبعثات  
  .إلى ذلك توقعت عوض بدء تقدیم طلبات التجسیر نھایة األسبوع الحالي أو مطلع االسبوع المقبل

وكان مجلس التعلیم العالي قرر أن یكون عدد الطلبة الذین سیتم قبولھم في الجامعات األردنیة 
ً وطالبة، فیما كانت  ٣٢٤٨٢لبرنامج البكالوریوس  ٢٠١٩/ ٢٠١٨میة للعام الجامعي الرس طالبا

ً وطالبة، إال أن ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي  ٣٩٢٨١الجامعات الرسمیة نسبت بقبول  طالبا
ً وطالبة ٣١٦٨٣وضمان جودتھا أوصت بتخفیض العدد الى    .طالبا

  /٢:الدستور ص/٤:الرأي ص/١:صالغد 
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  المدربین لتمكین المرأةاطالق برنامج تدریب : الكرك

    
اطلقت اللجنة الوطنیة االردنیة لشؤون المرأة ومركز دراسات المرأة في الجامعة االردنیة الیوم 

تدریب المدربین من اجل الحوكمة 'الثالثاء بالتعاون مع مركز االمیرة بسمة في الكرك برنامج 
وبدعم واشراف وتنفیذ من جمعیة منتدى االتحادات الفیدرالیة ' ادیةوتمكین المرأة من االدوار الری

ویستمر البرنامج ثالثة ایام ویشمل مشاركین من اقلیم . العالمي، بقاعة اتحاد الجمعیات الخیریة
  .الجنوب

  
وقالت مدیرة مشروع االردن في برنامج دعم مشاركة النساء لدى جمعیة منتدى االتحادات الفیدرالیة 

ي سوسن الطویل ان البرنامج ینفذ على عدة مراحل تشمل اقالیم الجنوب والشمال والوسط العالم
بھدف الوصول الى كوادر مدربة ومؤھلة من جمیع انحاء المملكة لالنخراط في البرنامج الموحد 

  .الھادف الى تاھیل مدربین لیصار الى تدریب اخرین في جمیع المحافظات
  

عنى برصد قضایا التمییز وادماج النوع االجتماعي في االستراتیجیات واضافت ان محاور البرنامج ت
  .والسیاسات التنمویة الوطنیة، اضافة الى كسب التأیید لقضایا المراة والتوعیة بالحقوق التي تخصھا

یشار الى ان منتدى الفیدرالیات الدولي ومقره اوتاوا الكندیة، منظمة دولیة تعنى بالحوكمة وتعزیز 
شان تحدیات الحوكمة في الدیمقراطیات متعددة المستویات وتقدم برامج المساعدة االنمائیة التعلم ب

وتمكین المراة نحو االدوار القیادیة وینفذ حالیا في االردن وتونس والمغرب بھدف زیادة مشاركة 
 النساء وتمكینھن في جمیع المستویات الحیاتیة عبر شراكات مع اللجان الوطنیة لشؤون المراة

  .ومؤسسات المجتمع المدني
ویشتمل برنامج التدریب على محاور رئیسیة تتعلق بالنوع االجتماعي والعنف المبني على النوع 
االجتماعي والمراة االردنیة في التعلیم والعمل والشان العام وتقدمھا الدكتوره میسون العتوم، ومحور 

یعیة الدولیة والوطنیة وتقدمھ الدكتورة عبیر المنظور التشریعي للنوع االجتماعي في المنظومة التشر
دبابنة، فیما یركز المحور الثالث على اشكالیة النسویة والجندر في المجتمعات العربیة والمراة 

  .العربیة بین الحداثة والتقلید والحراك النسوي االلكتروني وتقدمھ الدكتوره اماني السرحان

  بترا/عمون
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  »نائب رئیس لالتصال الخارجي«أول جامعة تستحدث منصب » الیرموك«
  
  

ماشیا مع نھجھا نحو التطویر والتحدیث، وفي ضوء التشكیالت األكادیمیة األخیرة التي أقرھا مجلس 
نائب الرئیس " دكتور زیدان كفافي، تّم استحداث منصب األمناء بناًء على تنسیب رئیس الجامعة ال

  .والذي یعتبر األول من نوعھ بین سائر الجامعات األردنیة" للشؤون الطالبیة واالتصال الخارجي
  

ھذا المنصب الجدید، یشغلھ األستاذ الدكتور فواز عبد الحق، الذي یتوقع منھ أن یحقق إضافة ممیزة 
لجامعة والمجتمع، تساعده بذلك خبرتھ الطویلة في العمل األكادیمي تعود بالنفع والفائدة على ا

  .واإلداري الجامعي
  

ویرى عبد الحق أن استحداث ھذا المنصب جاء انطالقا من فلسفة جامعة الیرموك في التواصل مع 
المجتمع المحلي وخدمتھ، من خالل استقطاب ھذا المجتمع سواء أكان محلیا أو عربیا أو دولیا، من 

أفرادا أو  ، فكلنا یعلم أن العدید من أبناء مجتمعنا سواء أكانوا"الوقف المالي" حیث التشاركیة، و
مؤسسات یرغبون في دعم الجامعة كإنشاء وتجھیز و تأثیث قاعات دراسیة، أو تقدیم دعم مالي 

  .مباشر لصنادیق دعم الطلبة
  

وأضاف لـ صحافة الیرموك أن التشاركیة تعني أیضا التعاون في حل المشاكل التي یعاني منھا 
ة مشاریع وجذب االستثمارات من خالل صندوق المجتمع بتقدیم الحلول العلمیة لھا، والتفكیر في إقام

االستثمار، واستقطاب طلبة وافدین، إلى جانب التواصل لتعمیق التعاون لطرح برامج أكادیمیة دولیة، 
  .من شأنھا تعزیز مكانة الجامعة وحضورھا بین سائر الجامعات

  
لجامعة " التقاطعیة " وشدد عبد الحق على أننا سنجتھد لتحقیق أي منفعة معنویة أو مادیة تحقق 

  .الیرموك و المجتمع في مدینة إربد ومنھ مجتمعنا الوطني
  

، "زاد المستقبل األردني"وتابع، الجامعة أیضا تولي الجسم الطالبي أولویة وأھمیة خاصة، بوصفھم 
 لمنصب نائب الرئیس لالتصال الخارجي، وبالتالي علینا العمل" الرعایة الطالبیة" من ھنا تم إضافة 

على االھتمام بالطالب ورعایتھ وإعداده، وتطویر طرق تفكیره وتسلیحھ بالمھارة إلى جانب تعزیز 
  .معارفھ العلمیة، وتبصیرھم بسمتقبلھم، تجسیدا للرؤیة الملكیة السامیة في تحفیز الشباب ودعمھم

  
امج وأضاف عبد الحق أن الرؤیة فیما یخص الطلبة تتمثل أیضا في مساعدتھم في اختیار بر

الدراسات العلیا لمن یرغب في إكمال دراستھ، ومساعدتھم في توفیر فرص العمل لھم محلیا 
وتقاطعھ ھنا مع ھذه " االتصال الخارجي" وخارجیا، و تأمین ابتعاث خارجي لھم من خالل توظیف

  .النقطة، وعلیھ نحقق الفائدة للجامعة والمجتمع
  

لھ كنائب للرئیس في جامعة الطفیلة التقنیة خالل الفترة وفي ھذا الصدد یشیر إلى أنھ وخالل فترة عم
بعثة دكتوراه خارجیة، من خالل برامج تبادلیة مع جامعات دولیة، بمعنى " ٨٠"الماضیة تم تأمین 

إرسال طلبة إلكمال دراستھم العلیا في تخصصات غیر موجودة لدینا، وفي المقابل نستقطب طلبة من 
  .متوفرة لدینا وھكذانفس الجامعات لدراسة تخصصات 

  اعةسالمدار 
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  دراسیةمشروع النظام الجدید للمدارس الخاصة یحظر زیادة الرسوم ال: محافظة

  
  

یھدف مشروع النظام المعدل لنظام تأسیس وترخیص المؤسسات التعلیمیة الخاصة واألجنبیة إلى 
  . تنظیم العالقة بین جمیع عناصر العملیة التعلیمیة باعتباره نظاما شامال ومتكامال

  
فیھا من جھة، وبین وركز مشروع النظام على تنظیم العالقة بین المدارس الخاصة والمعلمین 

  . المدرسة الخاصة وولي أمر الطالب من جھة أخرى بما یحفظ حقوق الجمیع
  

كما یسعى مشروع النظام، إلى تشجیع التوسع بإنشاء ریاض األطفال من خالل تحفیز المؤسسات 
ع التعلیمیة في القطاعین العام والخاص وكذلك الجمعیات إلنشاء ریاض لألطفال فیھا، وبما ینسجم م

  . محاور االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة
  
  

  اسماء - تشكیالت اداریة واسعة في وزارة التربیة والتعلیم 
  

وعرض وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عزمي محافظة ،الیوم الثالثاء، ألبرز التعدیالت على مشروع 
  . النظام الذي أقره مجلس الوزراء اخیرا وسینشر في الجریدة الرسمیة قریبا ویعمل بھ حال نشره

  
لرسوم وقال الدكتور محافظة إن مشروع النظام یحظر على المؤسسة التعلیمیة الخاصة زیادة ا

الدراسیة أثناء العام الدراسي أو في بدایتھ وربط اي زیادة في الرسوم بمعدل التضخم للسنة السابقة، 
اي معدل النمو في الرقم القیاسي ألسعار المستھلك الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة وبموجب 

  .تعلیمات یصدرھا وزیر التربیة والتعلیم لھذه الغایة
  

زم المؤسسات التعلیمیة الخاصة بتحویل الرواتب المستحقة للمعلمین إلى البنوك وأضاف ان النظام أل
او للمحفظة اإللكترونیة في البنك المركزي، وكذلك صرف رواتب المعلمین عن كامل السنة بما في 
ذلك العطلة الصیفیة، مؤكدا أن االلتزام بھذا البند یعتبر شرطا أساسیا لترخیص ھذه المؤسسات 

  . خیصھاوتجدید تر
  

وأوضح الوزیر أن المدرسة الخاصة سترتبط، بموجب النظام، بعقد رسمي مع الطالب وولي أمره 
یحدد المستحقات المالیة المترتبة على الطالب للمدرسة، ومنع المدرسة من تقاضي اي زیادة على ھذه 

العقد الموقع، الفتا  المستحقات خارج العقد الموقع مھما كان اسمھا أو نوعھا أو مقدارھا ولم ترد في
  .إلى أن أي مبالغ یتم تقاضیھا خارج العقد سیتم استردادھا لصالح ولي أمر الطالب

  
ویھدف النظام كذلك إلى تشجیع االستثمار في التعلیم من القطاع الخاص وریاض األطفال، حیث نص 

ة الخاصة وریاض على تطبیق شروط وزارة التربیة والتعلیم عند منح الترخیص للمؤسسات التعلیمی
  .األطفال، بغض النظر عن اي شروط وردت في اي نظام آخر

  
بالمئة  ٥٩وبین الدكتور محافظة أن خطة الوزارة تتضمن رفع معدل االلتحاق بریاض األطفال من 

بالمئة عبر التوسع بإنشاء ریاض األطفال في إطار تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة  ٨٠إلى ما یزید عن 

  ٥:صالغد 
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رد البشریة، مشیرا في ھذا اإلطار إلى حرص الوزارة على إنشاء ریاض اطفال في كل لتنمیة الموا
  . مدرسة حكومیة جدیدة وإنشاء المزید من الغرف لریاض األطفال في المدارس القائمة

  
یذكر ان حكومة الدكتور عمر الرزاز اعلنت منذ تشكیلھا عن عزمھا تحقیق عدد من االنجازات 

االولى من عمرھا، من بینھا اصدار نظام معدل لنظام التأسیس والترخیص خالل األشھر الثالثة 
  .للمؤسسات التعلیمیة الخاصة واالجنبیة

  
وجاء ھذا النظام في ضوء المالحظات التي تلقتھا الحكومة حول المدارس الخاصة واالرتفاعات غیر 

اصة بالحد االدنى من المبررة في الرسوم الدراسیة فیھا، في ظل عدم التزام بعض المدارس الخ
  .االجور التي تدفعھا للمعلمین
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  الطفیلة التقنیة تشمل الطلبة الوافدین بنظام المنح الدراسیة

  
  

قال رئیس جامعة الطفیلة التقنیة الدكتور محمد خیر الحوراني ان الجامعة ارتأت تعدیل التعلیمات 
م لالستفادة من المنح التنفیذیة لنظام صندوق الطلبة لتشمل الطلبة الوافدین بھدف اتاحة الفرصة لھ

وأضاف في تصریح . الدراسیة ضمن أسس وتعلیمات محددة تتناسب مع أوضاع الطلبة المادیة
بالمائة من طلبة الجامعة یحصلون على منح ومساعدات مالیة  ٧٥صحافي الیوم الثالثاء أن ما نسبتھ 

سات والشركات المحلیة، ضمن األسس والشروط التي تحددھا الجامعة ووزارة التعلیم العالي والمؤس
  "وفق بترا."دون تحیز لیستفید منھا الطالب باختالف تخصصاتھم ومستویاتھم الدراسیة واالقتصادیة

ولفت إلى أن حزمة من المنح المالیة یقدمھا صندوق دعم الطالب تحت مظلة وحدة الخدمات الطالبیة 
والمعنوي للطلبة باعتبارھا ركیزة  بعمادة شؤون الطلبة والتي تھدف إلى تحقیق االستقرار المادي

  .أساسیة من ركائز حیاتھ العلمیة والتربویة
وقال ان المنح التي تقدم للطلبة تشتمل على المنح الخاصة بالتفوق األكادیمي للطلبة األوائل في كافة 

ساعة معتمدة، ١٥التخصصات، وعلى قروض لطلبة الدراسة على النظام الموازي تغطي 
ساعة معتمدة، وبرنامج التشغیل ویُمنح الطالب من خاللھ راتبا شھریا ١٥الیة وتغطي والمساعدات الم

ً إلى جانب منح دعم المؤسسات والشركات المحلیة ٦٠مقابل    .ساعة عمل شھریا
وبین أن وزارة التعلیم العالي توفر من خالل مكتب المستشار الثقافي في الجامعة منح صندوق دعم 

 ٤٥ساعة، ومنحة صندوق التطبیقیة والمھنیة  ٤٥ساعة، وقرض ال  ٤٥الطالب ضمن منحة لـ 
  .ساعة ، إلى جانب منح أوائل األلویة وتغطي مدة سنوات الدراسة كاملة

وبین أنھ یتوافر في الجامعة منح الصندوق األردني الھاشمي التي تغطي مدة سنوات الدراسة كاملة، 
  .ساعة ٤٥ساعة، وأخرى للدبلوم العالي وتغطي  ٤٥ومنح 

ساعة كما یتوفر في  ٤٥وأضاف ان وزارة التعلیم العالي توفر منحة الشھید معاذ الكساسبة وتغطي 
ساعة، ومنحة إقلیمي الشمال والوسط وتغطي مدة سنوات الدراسة  ٤٥الجامعة، منح البنوك وتغطي 

  .دینارا كراتب شھري ٦٠كاملة باإلضافة لمنح الطلبة البالغة 

  ٩:صدستور ال
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  .. !جامعة تبحث عن رئیس 

  
  حسین الرواشدة

  
ال یزال مقعد الرئاسة في الجامعة االردنیة شاغرا منذ اكثر من شھرین بانتظار ان یحسم مجلس 

حول الموضوع الذي تحول الى ساحة للردود واالنتقادات بین » النقاش«التعلیم العالي الیوم 
  .االطراف المعنیة، سواء داخل الجامعة او خارجھا

  
ت ھنا تفاصیل ما حدث، ابتداء من ترشیح االسماء سیصاب القارىء الكریم بالحیرة اذا استعرض

واعتماد معاییر اختیارھا الى انسحاب احد المرشحین واالختالف حول قبولھا ثم التھدید برفضھا 
وصوال الى تقریر لجنة التعلیم العالي ورد مجلس امناء الجامعة علیھا، ولیس انتھاء بما اصدره 

  .معاییر االختیار وآلیات التعیین اساتذة داخل الجامعة من بیانات انتقدت
  

فقد اصبحت » كراسیھم« ایضا، ال ارید ان اخوض في الكیفیة التي یصل فیھا رؤساء الجامعات الى 
معروفة تماما، یمكن ان استدرك ھنا فیما جرى اخیرا من تعدیل على االلیة، حیث اسند لمجلس 

، »!الفائز «الذي بدوره سیقرر اسم المرشح االمناء اختیار وتنسیب االسماء لمجلس التعلیم العالي 
ھنا یكفي فقط ان اشیر الى ان ما حدث ال یختلف من حیث المبدأ والنتیجة عما كان معھودا، قبل عدة 

طرح رئیس مجلس التعلیم العالي مبادرة الترشح على شواغر الرئاسات ) على سبیل المثال (اعوام 
ثین استاذا ممن تتوافر فیھم المؤھالت والشروط في جامعتین رسمیتین، وقتھا ترشح نحو ثال

ً تم اختیار عدة أسماء وجرى تنسیبھا الى الحكومة، لكن المفاجأة ان اللذین اختیرا لم  المطلوبة، وفعال
یكونا ضمن األسماء المنسب فیھا، ولم یعتذر أحد من اآلخرین الذین تم استبعادھم ألسباب غیر 

  .مفھومة
  

ات، سواء للرؤساء او للھیئات التدریسة اصبحث مثیرة للتندر والسخریة، كما قصة التعیین في الجامع
اتذكر ھنا ان ( ان الدعوة الصالح التعلیم الجامعي اصبحت ممللة وربما مستنكرة من قبل البعض 

احد رؤساء الوزارات السابقین استنكر بشدة مداخلة لي حول اولویة اصالح الجامعات واعتبر ھذا 
لماذا تراجع : ، لكن السؤال الذي یبقى قائما وال یستطیع ان ینكره احد ھو )اي وهللا:  الملف ھامشیا

اداء جامعاتنا، وانحدر مستوى التعلیم الذي یتلقاه ابناؤنا، وھرب المئات من الكفاءات العملیة منھا الى 
الجامعات البلدان المجاورة، لماذا فشل معظمھا في الحصول على مراتب متقدمة في قوائم افضل 

والتطویر، لماذا انعزلت عن محیطھا االجتماعي، وغابت » البحث«العالمیة، وقل انتاجھا في 
  ؟.. الحریات االكادیمیة فیھا

  
ما علیك إال أن ) : دون االستعانة بأي صدیق( االجابة السریعة التي یمكن ان اطرحھا للقارىء ھنا 

یار الرئاسات واعضاء ھیئة التدریس، والعالقة التي یتم بموجبھا اخت» التعیین«تدقق في عملیة 
وعندھا ستكتشف أن الخلل في المقدمات یقود الى .. القائمة بین اإلدارات وھذه الھیئات والطلبة ایضا

بعضھا یطفو على السطح ونراه، واخرى تتغلغل داخل األسوار التي ال تزال .. مفزعة» نتائج«
  . مغلقة

  عمون/١٢:صالدستور 

 مقاالت
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رئیس الجامعة؟ ولماذا یجري تدویر الرئاسات بین أشخاص بعدد » انتخاب«اذا، ما الذي یمنع من 

التي تتم بال شروط وال ضوابط وال » التعیین«أصابع الید الواحدة، ولماذا تبقى جامعاتنا أسیرة لعملیة 
  محاسبات ایضا؟

  
سواء لرئاساتھا أو ألعضاء » االختیار«باختصار، الخطوة األولى إلصالح جامعاتنا ھي ضبط 

» انتخاب«ھا التدریسیة أو للعاملین فیھا، یمكن أن نبدأ بالرئاسات من خالل إصدار نظام یحدد ھیئات
الرئیس من قبل عمداء الكلیات، ثم بنظام یحدد اختیار العمداء من خالل اعضاء ھیئة التدریس في كل 

ً واضحة الختیار االساتذة   .. كلیة، ثم بنظام یحدد شروطا
  

ك داخل الجامعة، وھذا ھو المعنى الحقیقي الستقاللیة الجامعات، بعد أن وھكذا، على ان یكون كل ذل
.جربنا ما فعلتھ بنا مقررات مجالس التعلیم العلیا، و وزارات التعلیم العالي وغیرھا من الجھات
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  قاعة سابا العكشة –حكمات متري سالم الحجازین  -
  
  خلدا –نایف عبدالقادر الضاھر » حمد سعیدم« -
  
  بیت الفحیص –جمیلة رزق اهللا سالم قموه  -
  
  السرو –سمر الیاس عاید دبابنة  -
  
  الدوار الخامس –منصور سمیح ابراھیم شاھین  -
  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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سلط ) الرأي(لـ غرفة صناعة الزرقاء استحدثت مكتبا لھا في محافظة المفرق بعد تقریر صحفي
  .للصناعة سابقا مستثمرین في المحافظة لعدم وجود غرفةالضوء على معاناة ال

  
اقترضت  كانت ١٦البلدیات الـ.. ملیون دینار(  ١٨( بلدیة في محافظة المفرق بلغت نحو  ١٦مدیونیة 

ویبلغ عدد بلدیات . الماضي ھذه المبالغ الكبیرة من بنك تنمیة المدن والقرى في سنوات سابقة والعام
  .یةبلد ١٨محافظة المفرق 

  
المدینة الوردیة  سلطة إقلیم البترا التنموي السیاحي تحتفل الیوم بالزائر رقم نصف ملیون الذي یزور

وذلك احتفاء بوصول أعداد  السلطة ستقدم تذكرة الدخول مجانا لھذا الزائر.. خالل العام الحالي
  .ألف زائر منذ بدایة العام ٥٠٠زوارھا إلى 

  
علمھم بأھمیة  ي من عقود زواج الالجئین السوریین غیر الموثقة رغمالمحاكم الشرعیة ما زالت تعان

  .التوثیق الذي یمھد لتسجیل الموالید رسمیا
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ینوي مجلس النواب قریبا إجراء صیانة للصوتیات داخل قبة البرلمان استعدادا للدورة العادیة لمجلس 
وبحسب . المقبل) اكتوبر(األمة التي بحسب الدستور یجب أن تعقد في األول من تشرین األول 

ال تم عقد دورة استثنائیة للمجلس لمناقشة مشروع قانون مصادر، فان الصیانة قد تتأجل في ح
وحتى ھذه اللحظة لم یعرف بعد ما إذا . ضریبة الدخل، في حال احالتھ الحكومة لھ خالل األیام المقبلة

كانت الحكومة سترسل المشروع لمجلس األمة لمناقشتھ في دورة استثنائیة، أو ستؤجل ذلك للدورة 
در تؤكد، أن الحكومة مضطرة بحسب التفاھمات مع صندوق النقد الدولي العادیة، مع أن ھناك مصا
  .القراره بأسرع وقت ممكن

  
تعتزم وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة اعداد استبانة لتوزیعھا على جمیع المرشدین 

لموسم لمعرفة المشاكل والمعیقات في سیاق تقییمھا لموسم الحج الذین رافقوا بعثة الحج األردنیة لھذا ا
  .لتجاوزھا في الموسم المقبل

  
أقدم الجئ سوري، أمس، على إحراق نفسھ قرب سجن باب الھوى في محافظة إربد، وفق مصدر 

دفاع المدني قامت باسعافھ للمستشفى وھو بحالة فرق اإلنقاذ في ال"، إّن "الغد"وقال المصدر لـ. أمني
  ".سیئة، فیما باشرت األجھزة األمنیة تحقیقاتھا للوقوف على كامل مالبسات الحادثة

  
"  تقیم  جمعیة المستثمرین في قطاع االسكان األردني یوم غد الخمیس في مقر الجمعیة بمنطقة خلدا 

". ٢٠١٨معرض االسكانات والعقارات األردني الثاني "ت رعایة رئیس الوزراء عمر الرزاز  تح
شركة إسكان ویعرض آالف الشقق السكنیة وقطع األراضي  ٧٠ویشارك بالمعرض أكثر من 

 .والعقارات المختلفة

 زواریب الغد
  


