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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  جھاد العامري یشارك في مھرجان بلندن

  ٤  نظام البحث العلمي في الجامعة األردنیة:مجلس الوزراء
 ٥  محاضرة عن الالمركزیة في اردنیة العقبة
   شؤون جامعیة

مجلس الوزراء یستمع إلیجاز حول سیر العمل بھندسة اجراءات 
  میةتقدیم الخدمات الحكو

٧ 

یعّدل قـرار إشــراك الطلبــة بتقییـم رؤسـاء » التعلیم العالي«
  الجامعات

٩ 

الكوادر التدریسیة واإلداریة والطلبة للدخول  التعلیم العالي یدعو
  على موقعھا اإللكتروني لتقییم رؤساء الجامعات

١٠ 

جامعة البلقاء التطبیقیة تسمح لطلبة البكالوریوس االلتحاق في 
  الدبلوم التقني والتطبیقي أثناء دراستھمبرامج 

١١ 

مجلد تذكاري بمناسبة مرور اربعین عاما على تأسیس مجمع 
  اللغة العربیة

١٢ 

أبو غوش یغادر إلى روسیا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى 
  للتایكواندو

١٣ 

الطویسي یرعى حفل تخریج الفوج السابع والثالثین من طلبة كلیة 
  الخوارزمي

١٤ 

 ١٥  استحداث برامج دراسات علیا في جامعة الحسین
   مقاالت

 ١٦  عمار سلیم الخوالده. د/ھل نحن ومؤسساتنا بخیر؟

 ١٩  المحرر المسؤول/!ھل تقییم رؤساء الجامعات حق یراد بھ باطل؟

 ٢١  محمد الرصاعي.د/التعلیم واإلبداع

 ٢٢  بسام البطوش. د/؟)HTU(لماذا جامعة الحسین التقنیة 

 ٢٤  وفیات
  ٢٦- ٢٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 جھاد العامري یشارك في مھرجان بلندن

جھاد العامري في معرض . یشارك رئیس قسم الفنون البصریة في كلیة الفنون بالجامعة األردنیة د

الفنون والموضة الذي یفتتح الیوم في العاصمة البریطانیة لندن بتنظیم جامعة ریجیس، تحت عنوان 

  .«لفنون العربیةا«

ویشارك العامري ضمن مجموعة من الكتاب والمثقفین والفنانین من دول العالم، حیث تجري جملة 

. من الفعالیات الفنیة والثقافیة، ومن بینھا معارض تشكیلیة، وتوقیع كتب وموسیقى وعرض أزیاء

ؤسسة الرسمیة لترویج ویھدف المھرجان الذي یتواصل حتى الرابع من الشھر الجار، ویقام بدعم الم

السیاحة البریطانیة، ومؤسسة األعمال العربیة البریطانیة إلى تجسیر العالقة بین الثقافات في دول 

العامري ، الذي قال إن المشاركة جاءت بدعم من رئیس الجامعة الذي یحرص على . العالم، بحسب د

مساھمة في التواصل مع المؤسسات مشاركة األكادیمیین في الفعالیات العالمیة التي من شأنھا ال

  .األكادیمیة، سیما وأن منظم المھرجان ھي واحدة من أبرز الجامعات البریطانیة

وقال إنھ یشارك في ثالث لوحات، رسم، تتناول موضوعة المرأة العربیة، وأحالمھا وھواجسھا، 

  .ویتخلل المعرض تكریم للفنان

أیمن تیسیر الذي یحرص حضور الكلیة في . فنان دوأعرب العامري عن تقدیره لعمید الكلیة ، ال

الفعالیات الدولیة، الفتا إلى أنشطة كانت أقامتھا الكلیة لالنتفاح على المجتمع المحلي ، وانفتاحھا على 

  .التیارات الفنیة والفكریة في العالم من خالل ملتقى الفنون ، ومؤتمر الفن في مواجھة التطرف

 أخبار الجامعة

 ١٧:الرأي ص
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العلمي في الجامعة األردنیةنظام البحث :مجلس الوزراء  

قرر مجلس الوزراء خالل جلستھ المنعقدة الیوم االثنین برئاسة الدكتور ھاني الملقي، الموافقة على 

وارسالھ الى دیوان  ٢٠١٧االسباب الموجبة لمشروع نظام البحث العلمي في الجامعة االردنیة لسنة 

ع النظام سیتم اعادة تشكیل مجلس البحث وبموجب مشرو. التشریع  والراي القراره حسب االصول

العلمي بحیث یصبح رئیس الجامعة او من ینیبھ رئیسا للمجلس بدال من عمید البحث العلمي في 

وسیسھم المشروع في تعزیز البحث العلمي في الجامعة بشكل یؤدي الى تطویر االبحاث . الجامعة

كما یھدف المشروع الى تنفیذ سیاسة البحث . االعلمیة وبما یعود بالنفع على الجامعة والعاملین فیھ

  .العلمي في الجامعة وتنظیم شؤونھ ودعمھ وتشجیعھ

 طلبة نیوز
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  محاضرة عن الالمركزیة في اردنیة العقبة

نظمت الجامعة االردنیة العقبة بالتعاون مع وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة ومنظمة اكشن اید 

ات والالمركزیة القادمة بحضورمندوب رئیس الجامعة الدنماركیة محاضرة حول انتخابات البلدی

االردنیة العقبة نائبھ الدكتور طارق النجار وعدد من أعضاء الھیئتین التدریسیة واالداریة وجمع من 

  .الطلبة تناولت تسلیط الضوء على قانون الالمركزیة ومجالس المحافظات

% ٧رشحین لھذه المجالس بلغت نحووقال مدیر برنامج الشباب زید رجوب ان نسبة الشباب الم

ورغم انھا قد تبدو نسبة متواضعة اال انھا تدعو للتفاؤل فلو قسناھا على من ھم دون الخمسین 

فبالتأكید النسبة ستكون وازنة وھذا امر مشجع مع سعینا لزیادة ھذه النسبة في االنتخابات قادمة، وھذا 

ركة الشباب في الحیاة السیاسیة وتمكینھم لیكونوا یستدعي مواصلة جھودنا في رفع الوعي بأھمیة مشا

  .جزء من دائرة صناعة القرار

وعن مشاركة الشباب باالنتخابات والحیاة السیاسیة قال الرجوب ان مشاركة الشباب لیست ترفا 

سیاسیا، او تجمیال للعملیة السیاسیة، ھي حاجة وضرورة، فالشباب ھم الفئة االكثر تأثرا وتاثیرا تجاه 

وضاع والظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة مبینا ان العملیة السیاسیة بطبیعة الحال اال

تستھدف بناء المجتمع وتطویر الواقع وتحسین الظروف وتحقیق تطلعات وتوقعات الشعوب، وبالتالي 

  .ھي تستھدف المستقبل

وح االنتماء وضرورة واكد على أھمیة فھم الشباب للقانون ودورھم في بناء الوطن وتعزیز ر

مشاركتھم في االنتخابات البلدیة والالمركزیة كمرشحین وناخبین، النھم أكثر فئة في المجتمع لھا 

  .مصلحة حقیقیة في عملیة التنمیة

) مجلس المحافظة(وبین الرجوب انھ وبحسب المشروع فانھ یسكون لكل محافظة مجلس یسمى 

اعتباریة ذات استقالل مالي واداري كما یحدد اعضاء یتألف من عدد من االعضاء ویتمتع بشخصیة 

 ٧:الدستور ص/الوقائع
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المجلس المنتخبین وتقسیم الدوائر االنتخابیة والمقاعد المخصصة لھم بنظام یصدر لھذه الغایة كما 

بالمئة للنساء من عدد المقاعد المخصصة ألعضاء المجلس المنتخبین یتم ملؤھا من  ١٠سیتم اضافة 

صوات بالمحافظة من غیر الفائزات باإلضافة الى تعیین مجلس المرشحات الحاصالت على اعلى اال

بالمئة من عدد اعضاء المجلس المنتخبین  ١٥الوزراء بناء على تنسیب وزیر الداخلیة ما ال یزید عن 

  .اعضاء بالمجلس على ان یخصص ثلث ھذه النسبة للنساء

ن التنموي بین المحافظات واضاف ان لمشروع الالمركزیة في االردن ھدف تنموي لتحقیق التواز

وھدف دیمقراطي من خالل زیادة المشاركة الشعبیة في عملیة صنع القرار في المحافظات 

  .والمجتمعات المحلیة باعتباره مشروع اصالحي یركز على الشباب ودعم التنمیة

 من جانبھ دعا مساعد رئیس الجامعة الدكتور النجار طلبة الجامعة الى المشاركة الفاعلة في

االنتخابات القادمة سواء في االنتخابات البلدیة أو الالمركزیة النتخاب ممثلیھم، وأضاف الى أن 

  .الشباب ھم عماد الوطن ومحط إھتمام جاللة الملك وفرسان التغییر

وتخلل الجلسة التي تاتي ضمن سلسلة من الجلسات لطلبة الجامعات األردنیة، بھدف توعیتھم وتثقیفھم 

كزیة وقانون البلدیات واألنظمة التابعة لھا من أجل تعزیز المشاركة الشبابیة الفاعلة في بقانون الالمر

الحیاة السیاسیة وعملیة صنع القرا حوار موسع استمع خاللھ الطلبة الى اجابات مفصلة على جمیع 

تساؤالتھم
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  ات الحكومیةمجلس الوزراء یستمع إلیجاز حول سیر العمل بھندسة اجراءات تقدیم الخدم

  
استمع مجلس الوزراء خالل جلستھ التي عقدھا الیوم االثنین برئاسة رئیس الوزراء الدكتور ھاني 

  .الملقي الى ایجاز حول تقدم سیر العمل في مشاریع اعادة ھندسة اجراءات تقدیم الخدمات الحكومیة
ام مجد شویكھ انھ وحرصا واكدت وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وزیرة تطویر القطاع الع

من الوزارة على متابعة الجھود الحثیثة في تبسیط االجراءات للخدمات المقدمة من الدوائر الحكومیة 
وضمن خطة الوزارة التي استھدفت مجموعة من الخدمات ذات الطلب العالي واالثر االیجابي على 

من الخدمات الرئیسیة لست عشرة  خدمة ٩٨رضى متلقي الخدمة، فقد قامت حتى االن بإعادة ھندسة 
خدمة اضافیة ستتم ھندسة اجراءاتھا حتى نھایة العام الحالي حسب خطة  ١٣٤وزارة ودائرة وھناك 

  .العمل التنفیذیة لھندسة االجراءات الحكومیة
ومن شأن اعادة ھندسة االجراءات للخدمات الحكومیة التسھیل على المواطنین والمراجعین 

مستغرق لتقدیم الخدمة وانخفاض عدد مرات انتقال المعاملة بین االقسام وتقلیل وانخفاض الوقت ال
  .عدد االقسام المعنیة بتقدیم الخدمة

  :والوزارات والدوائر، ھي
ادارة التامین الصحي، وزارة السیاحة، /وزارة التربیة والتعلیم، وزارة الصحة، وزارة الصحة 

المعونة الوطنیة، وزارة الطاقة والثروة المعدنیة، دائرة  وزارة البیئة، امانة عمان الكبرى، صندوق
مراقبة الشركات، ھیئة االعالم، دائرة قاضي القضاة، وزارة التنمیة االجتماعیة، ھیئة تنظیم النقل 

  .ادارة االقامة والحدود/البري، صندوق الزكاة، وزارة الداخلیة، وزارة الداخلیة
ومیة االستمرار بنفس الوتیرة من العمل التخاذ الخطوات واكد رئیس الوزراء على الدوائر الحك

الضروریة واالسراع بعملیة التنفیذ وان تقوم وزارة تطویر القطاع العام وبشكل دوري برفع تقریر 
بنسب االنجاز تعزیزا لمبدأ المحاسبة والمساءلة في الحكومة وان تقوم الوزیرة كل یوم بزیارة 

  .جعة التفصیلیة النجاز العملمؤسستین واالجتماع بھما للمرا
على صعید اخر اوعز المجلس السیر بإجراءات انشاء شركة وطنیة غیر ربحیة تعنى بإنشاء بؤر 
انتاجیة في مناطق جیوب الفقر واالطراف عبر مساھمة المسؤولیة االجتماعیة المتأتیة من القطاع 

  .الخاص
لمنتجات الغذائیة والحرفیة للھیئات وسیسھم انشاء الشركة بشكل مباشر في حل مشكلة تسویق ا

المحلیة واالسر المنتجة التي تعد من اھم معیقات نجاح وتطویر المشاریع االنتاجیة في المحافظات 
على ان تكون احدى غایاتھا انشاء معرض دائم ومعارض دوریة لمنتجات المجتمعات المحلیة في 

  .المحافظات
متعلقة بالزیارات المیدانیة التي قام بھا فریق حكومي برئاسة ویأتي انشاء الشركة متابعة لالجراءات ال

وزیر التخطیط والتعاون الدولي بشأن بالتوعیة والتعریف بالنوافذ االقراضیة والتمویلیة واالستشاریة 
الحكومیة المتاحة والموجھة لدعم االفراد وھیئات المجتمع المحلي وسبل االستفادة منھا في 

المرتبطة بتعزیز مفاھیم انشاء المشاریع الصغیرة والمتوسطة ومشاریع  المحافظات والتسھیالت

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالدستور 
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التشغیل الذاتي المدرة للدخل والموفرة لفرص العمل في مختلف مناطق المملكة وبناء على 
  .المالحظات المتكررة المرتبطة بصعوبات التسویق التي یواجھھا االنتاج

من قبل وزیر التنمیة االجتماعیة وعضویة الجھات وقرر المجلس بھذا الصدد ان تكون رئاسة اللجنة 
المعنیة وتوسیع عضویة اللجنة لتشمل عددا اكبر من ممثلي القطاع الخاص لوضع االطار العام لعمل 
الشركة وذلك في اطار شراكة بین مؤسسات القطاع الخاص والعام لتنظیم الجھد حول المسؤولیة 

  .الوطنیة وتسویق المنتجات
جلس الوزراء الموافقة على السیر في االجراءات الالزمة العداد الدراسات الفنیة الى ذلك قرر م

والتشغیلیة التفصیلیة لتنفیذ مشروع تعزیز قدرة الشبكة الكھربائیة في المنطقة الشمالیة والشرقیة 
  .وكلف المجلس وزارة التخطیط والتعاون الدولي بالعمل على توفیر التمویل الالزم لتنفیذ المشروع

ویأتي مشروع تعزیز الشبكة الكھربائیة الوطنیة في المنطقة الشمالیة الشرقیة بھدف اعداد الشبكة 
الكھربائیة للربط الكھربائي مع كل من السعودیة والعراق وكذلك تعزیز الربط الكھربائي مع سوریا 

ردن االستراتیجیة والتي تشكل ایضا بوابة المرور باتجاه لبنان االمر الذي من شأنھ تعزیز مكانة اال
كحلقة وصل للربط الكھربائي بین دول المنطقة وزیادة فرص تصدیر فائض الطاقة الكھربائیة 

  .المتوفرة في النظام الكھربائي للدول المجاورة
كما یھدف المشروع الى زیادة االستطاعة الممكن استیعابھا من مشاریع الطاقة المتجددة على شبكة 

  .ملكةالنقل في شمال وشرق الم
على صعید اخر قرر مجلس الوزراء اعتماد الشروط المطبقة حالیا في اجراءات طرح اي عطاءات 
دولیة جدیدة الستكشاف النفط والغاز في المملكة وادراجھا في وثائق طلب العروض من الشركات 

  .العالمیة المھتمة
نتاج والتي تتناسب بنسبة حصة الدولة من عوائد اال ٢٠٠٠وتتعلق الشروط المطبقة منذ عام 

  .تصاعدیا مع حجم االنتاج 
وقرر المجلس تشكیل لجنة عطاءات خاصة برئاسة امین عام وزارة الطاقة والثروة المعدنیة 
وعضویة الجھات المعنیة یكون من مھامھا دعوة العطاءات بعد دراستھا وتشكیل لجان فنیة لوضع 

  .ي تتقدم للعطاءاتمعاییر تقییم العروض الفنیة والمالیة للشركات الت
كما تتضمن مھامھا مناقشة واقرار معاییر تقییم عروض الشركات والموافقة على طرح العطاءات 
وفتحھا والتوقیع علیھا حسب االصول ومناقشة التقاریر الفنیة المقدمة من اللجان الفنیة واحالة 

  .وضالعطاءات على الشركات الحاصلة على اعلى عالمة حسب معاییر تقییم العر
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على االسباب الموجبة لمشروع نظام البحث العلمي في الجامعة 

  .وارسالھ الى دیوان التشریع والراي القراره حسب االصول ٢٠١٧االردنیة لسنة 
وبموجب مشروع النظام سیتم اعادة تشكیل مجلس البحث العلمي بحیث یصبح رئیس الجامعة او 

  .للمجلس بدال من عمید البحث العلمي في الجامعةمن ینیبھ رئیسا 
وسیسھم المشروع في تعزیز البحث العلمي في الجامعة بشكل یؤدي الى تطویر االبحاث العلمیة 

  .وبما یعود بالنفع على الجامعة والعاملین فیھا
  .ھكما یھدف المشروع الى تنفیذ سیاسة البحث العلمي في الجامعة وتنظیم شؤونھ ودعمھ وتشجیع



  ة اإلعالم والعالقات العامة دائر                                              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 
9 

  یعّدل قـرار إشــراك الطلبــة بتقییـم رؤسـاء الجامعات» التعلیم العالي«
  

عدل مجلس التعلیم العالي قرار اشراك الطلبة في تقییم رؤساء جامعاتھم باقتصاره فقط على رئیس 
ییم اتحاد الطلبة وعضوین من الھیئة اإلداریة ، بینما كان قراره األول اشراك جمیع الطلبة بعملیة التق

.  
عادل الطویسي رئیس لجنة الخبراء الدكتور أمین . وخاطب وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د 

محمود بمضمون قرار مجلس التعلیم العالي المتضمن الموافقة على إشراك الطلبة في تقییم رؤساء 
د الطلبة واثنان الجامعات الرسمیة من خالل المقابلة الشخصیة محددا ان الطلبة ھم رئیس مجلس اتحا

  .من الھیئة اإلداریة أو ما یقابلھ 
ً لقرار مجلس التعلیم   كما طالب الطویسي رؤساء مجالس امناء الجامعات االردنیة الرسمیة تنفیذا

العالي المتضمن الموافقة على اعتماد معاییر ومؤشرات أداء ونماذج موحدة لتقییم رؤساء الجامعات 
خاصة لھذه الغایة على رئیس الجامعة وأعضاء الھیئتین التدریسیة الرسمیة، تعمیم االستبانة ال

ً ووضعھا على الموقع اإللكتروني للجامعة بشكل یضمن وصولھا للجمیع  ً وإلكترونیا واإلداریة ورقیا
لیقوموا بدورھم بتزوید الوزارة بتغذیة راجعة عن أداء الرئیس من خالل الموقع اإللكتروني 

، یومي األربعاء http://survey.mohe.gov.joوعلى  http:www.mohe.gov.joللوزارة
ً فقط، ویوم الخمیس الموافق  ٢٠١٧-٨- ٢الموافق  ً وحتى الثالثة عصرا - ٣من الساعة العاشرة صباحا

ً وحتى الثالثة عصرا فقط  ٢٠١٧-٨   .من الساعة التاسعة صباحا
امعة استخدم البرید اإللكتروني واكد التعمیم أنھ یجب على كل عضو ھیئة تدریسیة أو إداري في الج

لع  ّ الرسمي المخصص لھ، مؤكدین ضمان سریة وخصوصیة ردود الزمالء والزمیالت بحیث ال یط
  .على محتواھا أي شخص

واعلن التعمیم انھ من یستطیع المشاركة ھم الذین لدیھم أسماء وأرقام وطنیة صحیحة على قاعدة 
  .معة بیانات نظام في الوزارة والواردة من الجا

  ١:الرأي ص/١:الدستور ص
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الكوادر التدریسیة واإلداریة والطلبة للدخول على موقعھا اإللكتروني لتقییم  التعلیم العالي یدعو

  رؤساء الجامعات
  
  

ً لقرار مجلس التعلیم العالي المتضمن الموافقة على اعتماد معاییر ومؤشرات أداء ونماذج  تنفیذا
تور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي موحدة لتقییم رؤساء الجامعات الرسمیة، فقد طلب الدك

والبحث العلمي من رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمیة تعمیم االستبانة الخاصة لھذه الغایة على 
ً ووضعھا على الموقع  ً وإلكترونیا رئیس الجامعة وأعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة ورقیا

لیقوموا بدورھم بتزوید الوزارة بتغذیة راجعة عن  اإللكتروني للجامعة بشكل یضمن وصولھا للجمیع
وعلى الرابط التالي  http:www.mohe.gov.joأداء الرئیس من خالل الموقع اإللكتروني للوزارة

http://survey.mohe.gov.joوذلك ،:  
ً فقط ٢٠١٧-٨- ٢یوم األربعاء الموافق   • ً وحتى الثالثة عصرا   .من الساعة العاشرة صباحا
ً وحتى الثالثة عصرا فقط ٢٠١٧-٨-٣میس الموافق ویوم الخ  •   .من الساعة التاسعة صباحا

مع التأكید على أنھ یجب على كل عضو ھیئة تدریسیة أو إداري في الجامعة استخدم البرید 
ً إلى التزامنا بضمان سریة وخصوصیة ردود الزمالء . اإللكتروني الرسمي المخصص لھ منوھا

لع ع ّ   .لى محتواھا أي شخصوالزمیالت بحیث ال یط
ً أن من یستطیع المشاركة ھم الزمالء الذین لدیھم أسماء وأرقام وطنیة صحیحة على قاعدة  علما

في الوزارة والواردة من جامعتكم الموقرة، وفي حال وجود أي استفسار لدى ) EMIS(بیانات نظام 
) ٠٧٩٨٥٠٤٨٦٣: (التالیة الزمالء المشاركین خالل المدة المذكورة یمكنھم االتصال على األرقام

)٥٣٥٩٤٦٤/٠٦) (٠٧٨٠٣٢٢٠٣٢.(  
من جھة أخرى خاطب الدكتور الطویسي رئیس لجنة الخبراء الدكتور أمین محمود بمضمون قرار 
مجلس التعلیم العالي المتضمن الموافقة على إشراك الطلبة في تقییم رؤساء الجامعات الرسمیة من 

  .حاد الطلبة واثنین من الھیئة اإلداریة أو ما یقابلھمخالل المقابلة الشخصیة لرئیس مجلس ات

  ٤:الرأي ص/طلبة نیوز
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جامعة البلقاء التطبیقیة تسمح لطلبة البكالوریوس االلتحاق في برامج الدبلوم التقني والتطبیقي 

  أثناء دراستھم
  

قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبیقیة الذي عقد الیوم برئاسة رئیس الجامعة  الدكتور عبدهللا 
الزعبي  التنسیب إلى مجلس األمناء في الجامعة بالسماح للطلبة الملتحقین في برامج سرور 

بالسماح لھم بااللتحاق في برامج ) البكالوریوس( االبكالوریوس على مستوى الدرجة الجامعیة األولى 
) لتطبیقيالدبلوم التقني والدبلوم ا(التعلیم التقني والتطبیقي على مستوى الدرجة الجامعیة المتوسطة 

  .في كافة  الكلیات الوطنیة التي تقع تحت مظلة وإشراف جامعة البلقاء التطبیقیة 
ویأتي ذلك بھدف إعداد وتأھیل الكوادر البشریة تقنیا ومھنیا لسوق العمل المحلي واإلقلیمي والتشغیل 

ة لتنمیة الذاتي ولتوسیع فرص ومجاالت العمل أمام الخریجین انطالقا من اإلستراتیجیة الوطنی
  .الموارد البشریة والتقلیل من نسب البطالة بین الشباب األردني

وأشار رئیس الجامعة أشار إلى أن ھذا القرار جاء بعد دراسة معمقة للتجارب العالمیة في الدول 
المتقدمة صناعیا مثل كندا والوالیات المتحدة األمریكیة ومقاربة للتجارب الفرنسیة واأللمانیة 

  .للواقع األردني  والیابانیة
  

واضةف إن مثل ھذا القرار یؤدي إلى تنوع في مستویات وشھادات وحاجات المجتمع واالرتقاء 
بالمھارات التطبیقیة والمعرفیة التي لھا عالقة مباشرة بالمھنة ویزید من قدرات شبابنا على التحلیل 

اجیة ومنھا الصناعیة  الفتا انھ والتفكیر وتسخیر المعارف لحل المشاكل التي تواجھ القطاعات اإلنت
  .سیتم التركیز على المھارات الحیاتیة والتشغیلیة والتطبیق العملي  المباشر 

  
البكالوریوس والدرجة الجامعیة (وستقوم الجامعة بنشر أسس االلتحاق بھذا البرنامج المزدوج 

  بعد موافقة مجلس التعلیم العالي) الدبلوم التقني والتطبیقي(المتوسطة 

  ١٢-١:الدستور ص
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  مجلد تذكاري بمناسبة مرور اربعین عاما على تأسیس مجمع اللغة العربیة
  
   

التذكاري الصادر بمناسبة مرور اربعین عاما سنة على تأسیس مجمع اللغة ) المجلد(احتوى الكتاب 
العربیة األردني على ستة ابواب رئیسة تفرع عنھا جملة من الموضوعات والقضایا والمواد القانونیة 

  .تنظم آلیة قواعد واحكام العمل في المجمع التي
  

یستھل االصدار بلمحة تاریخیة عن نشأة المجمع واھدافھ وقوانینھ وما لحقھا من تعدیالت الى جانب 
ثبت لقانون حمایة اللغة العربیة والتعریف بالتنظیم االداري للمجمع من مجلس ومكتب تنفیذي وامانة 

اسماء االعضاء العاملین في المجمع واعضاء الشرف  عامة ومدیریات باإلضافة الى تبیان
  .والمؤازرین

  
ویسلط الكتاب الضوء على الندوات والمؤتمرات والمواسم الثقافیة ودور المجمع في التعریب وتفسیر 
التعریب وتبیان ركائزه في التعلیم الجامعي وما یقدمھ من ترجمات علمیة منھجیة وتعریب للرموز 

  .وما قد یترتب علیھا من تحدیات وتطلعات والمصطلحات العلمیة
  

كما یبرز المجلد اھمیة مجلة المجمع ودورھا في تحقیق التراث وما تقدمھ من فھارس المخطوطات 
ومعاجم ودراسات لغویة وتقاریر سنویة، مثلما یعاین دور المجلس في العملیة التعلیمیة سواء من 

االربعة االولى من مرحلة التعلیم االساسي أو في نواحي االشراف على اللغة العربیة في الصفوف 
تألیف الكتب المدرسیة وفي تقویم المناھج وطرق تدریسھا، وھناك ثبت لمالحق وسیر وصور 

  .االعضاء العاملین
  

یشار الى ان مجمع اللغة العربیة في االردن الذي یرأسھ حالیا الدكتور خالد الكركي، تأسس بعد حلم 
رب من رجال دولة وعلماء منذ انشاء االمارة في شرق االردن، ولم یقدر لھ طویل راود احرار الع

حینما حانت ظروف موضوعیة مواتیة، ومضى صوب تحقیق اھدافھ في  ١٩٧٦ان یتحقق اال العام 
خدمة اللغة العربیة بعزیمة قویة تعمل على النھوض بلغة سلیمة تواكب العصر الحدیث باراء 

  .الفاظ الحیاة في بالد العرب على اسس منھجیة ثابتةومبادرات تعمل على توحید 

  ١٣:الرأي ص
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  أبو غوش یغادر إلى روسیا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للتایكواندو

  
توجھ إلى موسكو یوم أمس، العب المنتخب الوطني للتایكواندو أحمد أبو غوش، للمشاركة في 

  .لتي ینظمھا االتحاد الدولي للتایكواندوالسلسلة األولى من بطولة الجائزة الكبرى للتایكواندو ا
ویرافق الالعب أبو غوش المدرب فارس العساف والمعالج لؤي المرایات، وسبق لالعب أبو غوش 

  .أن نال المیدالیة البرونزیة في بطولة العالم التي أقیمت مؤخرا في كوریا الجنوبیة
المغربیة الرباط  لخوض الجولة  ویتوجھ أبو غوش بعد االنتھاء من بطولة روسیا، إلى العاصمة

  . سبتمبر المقبل) أیلول(الثانیة من ذات البطولة في 
وجاء اختیار الالعب احمد أبو غوش للمشاركة في بطوالت الجائزة الكبرى بسبب نیلھ المیدالیة 

  .كغم في دورة األلعاب األولمبیة التي أقیمت في ریودي جانیرو في البرازیل ٦٨الذھبیة لوزن تحت 
وبطولة الجائزة الكبرى تعتبر من البطوالت الجدیدة التي ابتكرھا االتحاد الدولي، ویشارك فیھا 

في كل وزن، ویتم إجراء القرعة للنزاالت حسب ترتیب الالعب في التصنیف، بحیث  ٣٢أفضل 
ولي یصعد الالعبین الفائزین لألدوار النھائیة، ویتم منحھم مزیدا من النقاط على سلم الترتیب الد

  . والتصنیف، إلى جانب الجوائز المالیة التي تمنحھا الدول المضیفة للبطولة لالعبین األربعة األوائل
یذكر أن العب المنتخب الوطني للتایكواندو أحمد أبو غوش، قد حافظ على ترتیبة بالمركز الثالث 

ز الرابع أولمبیا، حتى كغم، والمرك ٦٨عالمیا على قائمة االتحاد الدولي للتایكواندو في وزن تحت 
  .الماضي) یونیو(نھایة شھر حزیران 

  ٢٣: الرأي ص
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  الطویسي یرعى حفل تخریج الفوج السابع والثالثین من طلبة كلیة الخوارزمي
  

عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ،حفل تخریج الفوج السابع والثالثین من .رعى د
  .الشھادات وتكریم الطلبة المتفوقین اكادیمیا وریاضیا طلبة كلیة الخوارزمي وشمل الحفل توزیع 

محمد القدومي كلمة اشاد بھا بصمود االھل في الوطن المحتل والوقوف .والقى رئیس ھیئة المدیرین د
دقیقة دعم ومؤازرة لشعبنا في القدس المحتل واالقصى مع قراءة الفاتحة للشھداء الذین قضوا في 

ي براعي الحفل واثنى على اعضاء الھیئة االداریة والتدریسیة سبیل مقدساتنا ،ورحب القدوم
  .لجھودھم ودعمھم لطلبة الكلیة وتمنى التوفیق للخریجین في مستقبلھم الوظیفي واالكادیمي 

كما القت القن احدى الخریجات كلمة نیابة عن زمالئھا واشادت بالدعم العلمي والمعنوي من االدارة 
الطویسي والقدومي بتسلیم الشھادات لجمیع .زمي ،وقام راعي الحفل دوالمدرسین في كلیة الخوار

  .الطلبة الخریجین

  ٢١:الدستور ص
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  استحداث برامج دراسات علیا في جامعة الحسین
  

وافق مجلس التعلیم العالي على استحداث مجموعة من برامج الماجستیر في جامعة الحسین بن 
إدارة االعمال، العلوم المالیة  ، في تخصصات٢٠١٧/٢٠١٨طالل، وذلك للفصل األول المقبل 

  .والمصرفیة، اإلدارة السیاحیة، واإلرشاد األسري
  

، إن استحداث ھذه البرامج یأتي ضمن خطة )بترا(وقال رئیس الجامعة الدكتور علي القیسي لوكالة 
الجامعة للتوسع في برامج الدراسات العلیا، إذ یجري العمل على استحداث مجموعة جدیدة من 

  .وفي معظم كلیات الجامعة البرامج
  

ھندسة الطاقة المتجددة، ھندسة : ویتضمن برنامج الدراسات العلیا في الجامعة تسعة تخصصات وھي
الحاسوب والشبكات، الریاضیات، اللغة العربیة وآدابھا، اإلدارة السیاحیة، إدارة األعمال، اإلرشاد 

  .المالیة والمصرفیةاألسري، المناھج العامة وطرق التدریس، وتخصص العلوم 

  ١٠:الدستور ص
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  ھل نحن ومؤسساتنا بخیر؟

  
  عمار سلیم الخوالده. د

  
   

ھذه وجھة نظر في شأن عام وارجو أال یغضب أي من اصدقائي أو معارفي في الواقع : مالحظة
  والعالم االفتراضي على حد سواء 

   
صیل كالتعلیم لطالب ان یعتدي موظف أو موظفون كبار في جامعة كالیرموك مثال على حق انساني ا

شاءت تقادیر المولى ان تسطع قدراتھ الذھنیة متحدیة قیود الجسد البالي، فأمر اقل ما یقال فیھ انھ 
أن یصل الجھل ببعض إدرایي مؤسساتنا األكادیمیة أن یضربوا بالقانون عرض الحائط ... معیب 

 ٢٠١٦لعام " ذوي األعاقة حقوق األشخاص"من قانون  ٢١وأن یكون تجاھل المادة ... فأمر جلل 
ال یجوز استبعاد الشخص على أساس االعاقة أو بسببھا من مؤسسات التعلیم العالي أو حرمانھ من "

أن یكون ذلك وجھة نظر فأمر تذرف من قسوتھ “ ...دراسة اي من التخصصات المتاحة فیھا 
  .الدموع

   
" بعض الطیبین"من الناس ب " خیاربعض اال"االشد وقعا على النفس أن الظلم لم یرفع حتى اتصل 

من مسؤولي الجامعة دون أن نرى تجسیدا للمؤسسیة باالعتراف بالخطأ أوال وتقدیم اعتذار ثانیا ثم أن 
بالموضوع ذي الشأن فتمنع " تدریبا خاصا"تلزم الجامعة كبار موظفیھا إن لم یكن كلھم أن یتلقوا 

و حذوھا ال أن تمعن الجامعة بتعزیز اعاقاتھا تكراره وتجسد نموذجا لمؤسساتنا األخرى أن تحذ
  .على الموضوع وكأن شیئا لم یكن" الطمطمة"االداریة ب 

   
األمر لیس حكرا على الیرموك فقد وصف، من ذي قبل، وفي مشھد حزین بائس، أحد كبار 
مسؤولي الجامعة األردنیة الطلبة المعتصمین إحتجاجا على رفع الرسوم الجامعیة أن منھم 

" ذبحتونا"اطون للمخدرات وشاربون للخمر أو المشروبات الروحیة كما سماھا، وزاد أن متع
تكرر المشھد مرة أخرى عندما وصف مسؤولون كبار في ... تروع الطلبة وتثیر الفتنة والقالقل 

الجامعة الھاشمیة أحد من فصلوه من ناشطي الطلبة والمطالبین بحقوقھم بتنفیذ أجندة خارجیة 
ھم بحریة التعبیر التي كانت الجامعات مھدا لھا في كل بقاع األرض وعلى مر العقود وضاق صدر

راك الطالبي في طبعا لم یكن األمر أحسن حاال إبان حالة الفوضى التي صاحبت الع... والقرون 
جامعات مختلفة كآل البیت ومؤتھ واالردنیة وغیرھا حتى وصل األمر إلى اراقة الدم الحرام في 

  .مواضع مختلفة
   

وفي إطار حدیثنا عن مؤسسات التعلیم العالي فلقد سرني رؤیة بعض البنود االیجابیة فیما عرضھ 
لیم العالي في االردن لكن خیبة األمل جاءت وزیر التعلیم العالي قبل أیام على أنھ إستراتیجیة للتع

یقضي بتوحید إستثناءات القبول الجامعي تحت " االستراتیجیة"عندما أورد الوزیر بندا من بنود 
" المكرمات"مظلة واحدة وھو أمر یبدو للوھلة األولى إیجابیا إلى أن تقرأ مصاحبة ذلك للتوسع في 

للجور وغیاب العدالة فأرقام القبول على " مأسسة"ذلك  كجزء من االستراتیجیة نفسھا مما یجعل من

  السوسنة

 مقاالت
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أساس االستثناءات في الجامعات األردنیة مرعبة وكان حریا بواضعي األستراتیجیة أن یوجھوا 
الموارد لردم الكوة بین مدارس المدن الكبرى وتلك التي في االریاف والبوادي بدل أن یتوسعوا 

ال یعالج " األقل حظا"مثلھ وغیاب العدالة عن المدارس باالستثناءات فالخلل ال یعالج بخلل 
بل بوضع خطة عمل واضحة ومحددة للنھوض بالمدارس المنكوبة و رفدھا بالموارد " بالمكرمات"

عندھا تسقط الحاجة للتوسع باالستثناءات التي سماھا الوزیر تجمیال ... البشریة والتعلیمیة 
الت عن طریق التوسع بالمكرمات فما جدوى ما تفعلھ بعد أما أن تقنن إضعاف المدخ" ... مكرمات"

  .ذلك من ایجابیات؟ إذا لم تكن مدخالت التعلیم الجامعي جیدة فلن تكون المخرجات أحسن حاال
    

نماذج التفكیر البالي تلك والتي تحكم سیطرتھا على مواقع مھمة في مؤسساتنا األكادیمیة لیست فریدة 
رداءة "لمجتمع المدني كالنقابات المھنیة مثال لھا حظھا الوافر من أو محصورة فیھا فمؤسسات ا

فقد كنت وانا المغترب عن وطني استمع ذات یوم لبرامج الصباح علھا تنثر بعضا من "  ... الحظ
عبق تراب ارضنا الطاھرة في أثیر ھذا الكون الواسع فأتنشق منھ نسمة تحیي القلب وتزكي الروح 

ل فعندما اتصل مقدم برنامج صوتك حر حسام الغرایبة بنقیب المحامین آنذاك لكن أحالمي لم تط... 
... طارحا علیھ سؤاال إنفجر النقیب غضبا واغلق الھاتف بوجھ  ) والذي انتھت والیتھ منذئذ(

رأس إحدى أھم مؤسسات المجتمع المدني یضیق ذرعا بسؤال ویستبدل الحوار بالغلظة ... تصوروا 
  ین؟ أي حال وصلنا إلیھ واي خطب ألم بنا  یا ھؤالء؟وعدم احترام اآلخر

   
طبعا ال احتاج لتذكیركم بموقف نقابة األطباء المشین، لیس بمھاجمة من سجل فیدیو الطبیب المدخن 

إذ بعیدا ... فحسب، بل بتھدیده ورفع دعوى قضائیة علیھ ) وانا ال أكن إال االحترام لشخص الطبیب(
من ) ولو جزئیا(مصور إال أن المركز الصحي مكان عام وھو ممول عن االسلوب االستفزازي لل

دافعي الضرائب فكیف لنقابة األطباء أن تسوغ لنفسھا إھانة الشعور الجمعي لنا كمواطنین بدفاعھا 
عن تصرف ال یمكن الحد أن یفتخر بھ؟ ال أحد ینكر حق النقابة كما غیرھا باللجوء إلى القضاء لكن 

أن ال تقف ھذا الموقف المحزن كما وقفت من قبل عائقا أمام قانون المساءلة الذوق العام یقتضي 
الطبیة الذي یھدف إلى حمایة المرضى من االھمال وعواقب األخطاء الطبیة التي ال یجد ضحایاھا 

وقد رأینا قبل أیام كیف وصل الحال بإحدى الدكاكین الطبیة أن تضع جثة طفل في ... لھم   نصیرا 
  .في سابقة تثیر االشمئزاز والحزن معا" لیةمنز"ثالجة 

   
في إحدى دوائر األحوال " البطاقة الذكیة"لقد روى أستاذ جامعي أردني وقور تجربتھ في إستخراج 

المدنیة في منطقة اربد وقد عانى األمرین من أجل حفظ دوره الذي اعتدي علیھ من قبل مواطنین 
شكى لمدیر الدائرة ما جرى وتساءل ... حسب روایتھ مراجعین وموظفین في الدائرة على حد سواء 

فرد المدیر أن بعض الناس صاروا یتاجرون بھا وان ) األرقام(عن عدم إستخدام قسائم الدور 
أھذا ما نرجوه من مؤسساتنا ... یا للحزن " ... المزاحمة على الدور والطوابیر ھي األفضل لشعبنا"

أصحاب "ثم أال یدرك ... بطاقاتنا الذكیة بھذه الطریقة الغبیة؟ "الخدمیة؟ ولم یكتب علینا أن نستخرج 
أن اجبار الناس أو حثھم على تغییر بطاقاتھم كلھا في وقت محدود كما رأینا سیخلق ذات " القرار

األزمة ومشكالتھا عندما تنتھي كل ھذه البطاقات وفي وقت متقارب؟ ھل نفكر في العواقب واآلثار 
  ؟"سارحة والرب راعیھا"رارات غیر مدروسة أم أن األمور المترتبة على اتخاذ ق

   
أنا أدرك أن ھنالك الكثیرین من الخیرین والمتعلمین في مؤسساتنا لكن الطیبة والعلم وحدھما لیسا 
كفیلین بتحقیق المراد بل البد من ترسیخ قواعد المؤسسیة حتى ال یتأثر سیر األعمال األساسیة في أي 

أو تولي أخر لزمام األمور وھو أمر نفتقر إلیھ بكل أسف حتى في ھیئاتنا مؤسسة بمغادرة شخص 
التطوعیة فلقد شاھدت عن كثب من خالل إنخراطي الشخصي في بعض ھذه الھیئات التطوعیة مدى 
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االستھتار بقواعد المؤسسیة والتنظیم االداري الوازن و لمست كیفیة العمل على إحكام السیطرة 
مفاصل القرار والھیمنة علیھا مع االقصاء الناعم لآلراء المخالفة واصحابھا   والخفیة على" الذكیة"

وھو أمر قد ال یكون مقصودا لذاتھ لكنھ قد یكون ... واھمال نقاط القوة و التنوع في قدرات الفریق 
نابعا من خلفیة النشأة االداریة لكثیر منا وعدم قدرتنا على تصور أن ھنالك آخرون قد یكون في 

  .ربھم وخبراتھم ما ھو أفضلتجا
   
سأریحكم من الحدیث عن الفشل الذریع والتخبط في إدارة األزمات وتھالك األستراتیجیات االعالمیة  

في جریمة السفارة واحداث الكرك و " المقادیر"في مؤسسات الدولة فأنتم تعرفون كیف جرت 
سالفة الذكر یرى أن العار الذي  وحادثة الجفر وغیرھا لكن المتمعن في النماذج" رادارت ھرقل"

فعندما ... بنا كاردنین بموقفھم المشین في جریمة السفارة لم یأت من فراغ " صناع القرار"الحقھ 
یتعامل كثیر من القائمین على مؤسساتنا األكادیمیة والمدنیة معنا كمواطنین باستخفاف فال تتوقعوا من 

تنا وامراضنا االداریة تنخر في ھیاكل الدولة كلھا وان معضال... أن یكونوا مختلفین " صناع القرار"
لم یتم تدارك ذلك بنیة صادقة وارادة حقیقیة الحداث تغییر جذري بكیفیة إدارة مؤسساتنا على 

  .اختالفھا فلن نكون أحسن حاال في قابل األیام
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  !ھل تقییم رؤساء الجامعات حق یراد بھ باطل؟
  
  

  المسؤول المحرر
  

اد في األوساط االكادیمیة ان عملیة التقییم التي أنجزتھا مجالس األمناء كافیة بنظرھم؛ یسود االعتق
الن ھذه المجالس ھي االقدر على معرفة اوضاع الجامعات وظروفھا المالیة واإلداریة والمناطقیة؛ 

جالس ورغبة مجلس التعلیم العالي في عملیة التقییم جادة ومھمة؛ ولكن یجب ان تتم فقط من خالل م
ً ) ٩٥(األمناء بعیداعن أیة وجھة نظر اخرى؛ الن ما ورد في مؤشرات التقییم التي وصلت الى  بندا

  تعد أكثر من كافیة ،
  

والحقیقة اذا تمت قراءة ھذه المعاییر بدقة وشفافیة تجد انھا مجحفة بحق الجامعات، النھا مترجمة عن 
ة على الحركة؛ وھنا كیف تطالب رئیس الجامعة عملیات تقیییم لجامعات اجنبیة تمتلك المال والقدر

بالشفافیة والجرأة في اتخاذ القرار وھو یمضي شھره كامال في البحث عن توفیر رواتب العاملین في 
الجامعة؛ اي تقییم ھذا الذي تطالبون فیھ رؤساء جامعات لم یكملوا سنتین في قیادة جامعاتھم؟ كیف 

یات مع ارقى الجامعات العالمیة وانتم تعرفون ان توقیع االتفاقیة تطالبون جامعات األطراف بعقد اتفاق
وتنفیذھا یحتاج لتوفیر المال؟ كیف تطالبون الجامعات بالتمیز والمنافسة في إطار المعاییر العالمیة 
ومیزانیة الجامعات فارغة؟ كیف تطلبون من الموظفین الذین یتظاھرون على رؤساء الجامعات 

تطلبون إلیھم ان یقیموا رؤساءھم ؟ وكیف سیقیم الطلبة رئیس جامعتھم وھم لتحقیق مكاسب لھم و
؟ ولالسف سألت طلبتي عن اسم !بالكاد یعرفون أساتذتھم في المحاضرة بعد نھایة فصل علموھم فیھ

رئیس الجامعة وعددھم مئة وثالثون طالب وطالبة ولم یجب احد انھم یعرفونھ فكیفزیمكن للطلبة ان 
م؟ ھذا تقییم على أھمیتھ، لكنھ لم یراع ظروف الجامعات وإمكاناتھا المالیة، ومن ینظر یقیموا رئیسھ

ویكتب ویتحدث لیس كمن ینفذ ویبحث یومیا عن مصادر تمویل لبرامج جامعتھ، االمر جد خطیر في 
  الجامعات،

  
المجالس  وانا ال أدافع عن رؤساء الجامعات بمقدار ما نرید ان نحافظ على شيء من كرامتھم امام

ً تتعلق  العلمیة في جامعاتھم، ویشار الى ان تقییم أداء رؤساء الجامعات قد تضمن أربعة عشر معیارا
بالعالمیة ، والتدریس ، واإلعتماد وضمان الجودة ، والبحث العلمي والتطویر والدراسات العلیا، 

  اإلداریة، والبنیة التحتیة ، والموارد البشریة واألمور المالیة وضبط النفقات، واإلدارة واإلجراءات
  

ھذه المعاییر . والبیئة الجامعیة، والحاكمیة، وتنمیة المجتمع، واإللتزام بقرارات مجلس التعلیم العالي
ھل یملك رئیس الجامعة ان یُحاسب علیھا، ھل یملك الرئیس ترف الوقت للمضي في إنجازھا في مدة 

اتھم السنة وعدة أشھر، والواضح امام الجمیع ان وجیزة لم یتجاوز معظم الرؤساء في رئاسة جامع
عملیة التقییم ال یمكن لھا ان ترقى لمستوى الطموح، كونھا تفتقر آللیات وروافع حقیقیة تنشل 
الجامعات من ظروفھا المالیة القاسیة، وحین تنظر بعمق لرغبة مجلس التعلیم العالي في تقیییم ھذا 

جیھھ لرؤساء مجالس األمناء بالطلب الیھم ان یفتح رئیس األداء تستعجب من الطلب الذي تم تو
الجامعة موقع جامعتھ االلكتروني  لكي یقوم أعضاء ھیئة التدریس واالداریین والطلبة بتقییم اداء 

جاذبة ومؤثرة في الغیر، وعدالة ) كاریزما(رئیس الجامعة من حیث امتالك الرئیس لشخصیة قیادیة 
تعیین القیادات األكادیمیة واالداریة من عمداء ومدراء مراكز ومدیري القرارات اإلداریة من مثل 

وحدات وغیره، اضافة الى قرارات دقیقة ومدروسة ومستقرة ال تتغیر بسرعة وتتصف بالحكمة 
  والموضوعیة، وتقدیم ملف اكادیمي وبحثي للرئیس خالي من الشبھات،

  طلبة نیوز
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رئیس الجامعة، وأیة امور اخرى ترى لجنة یضاف الى ذلك عدم وجود شبھات مالیة او اداریة على 

فعال األمر یفوق طاقة اي رئیس، وكل ھذه المعاییر وكل ھذا الحشد من . الخبراء اھمیتھا في التقریر
البشر مطلوب منھم ان یقییموا رئیس الجامعة، لو كنت مكان اي رئیس منھم لقدمت استقالتي وأرحت 

ي الذي یتعرض لھ شخص رئیس الجامعة، واذا كان االمر نفسي من ھذا الكم الھائل من الضغط النفس
كذلك لیقرر مجلس التعلیم العالي بالعمل على انتخاب رؤساء الجامعات لمدة اربع سنوات غیر قابلة 
للتجدید، وحینھا یختار أعضاء ھیئات التدریس الرئیس المناسب، واذا نجح ھو نجاٌح لھم، واذا فشل 

  .فھو اختیارھم
  
تقییم ھذه حق یراد بھ الباطل، وھذا ما یردده أعضاء ھیئات التدریس، ولذلك إذا كان لدى ان عملیة ال 

مجلس التعلیم العالي اي تحفظ على أي رئیس فلیقم بتغییره بھدوء ودون ھذه الضجة الكبرى التي 
توحي للمجتمع أن الجامعات خربانھ، وتحتاج لجراحات ماھرة، الجامعات ینقصھا التمویل وینقصھا 
الدفء الحقیقي، وتحتاج الى تكاتف أعضاء ھیئة التدریس إلعادة االعتبار للجامعات بحثا وعلما 
َر في الجامعات ال یعجبھم العجب  وتدریسا ومخرجات تنافس العالم؛ لكن كیف یتم كل ذلك وھناك نَف

رائض، وال الصیام في رجب، وال ھم لھم غیر ھدم مؤسساتھم، ومھاجمة ادراة جامعاتھم تارة بالع
واسأل مجلس التعلیم العالي . وتارة بالمقاالت، وتارة بالتشویش على كل منجز جاد تقوم بھ الجامعات

الموقر ماذا سیكتب االساتذة المفصولین بحق رئیسھم؟ وماذا سیكتب اصحاب االجندة المستأجرة بحق 
ھذا التقییم لیس ! جامعاتھم؟ وماذا سیكتب الموظف الذي یعتقد إنھ ھمش في الجامعة بحق رئیسھ؟

  عادال إطالقا؛ النھ ال یراعي تلك العالقات، وال یضعھا في مكانھا الطبیعي،
  

وبعد، ال بد من الثقة بمجالس  االمناء وبدورھا لكي تشعر ھذه المجالس ان رأیھا مھم، واذا تزعزعت 
ات كثیرة وآراء كلھا الثقة تتعرض عملیة التقییم لألخذ والرد؛ الن ھذا التقییم ال ینجح في ظل تجاذب

تعتقد انھا اكثر فھًما ومعرفة وإدارة من رئیس الجامعة، اتركوا الجامعات على حالھا وسددوا دیونھا 
وبعدھا قیموا وغیروا واقلبوھا من اساسھا لرأسھا، وھناك آراء كثیرة بین األكادیمیین تطالب ان تنال 

المؤسسات العلمیة ذات العالقة بالحیاة االكادیمیة الشفافیة حقھا في تقییم آداء مجلس التعلیم العالي و
  .كافة
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  التعلیم واإلبداع
  

  محمد الرصاعي.د
  

یغیب عن الكثیرین أن التعلیم بمراحلھ المختلفة یھدف إلى بناء الشخصیة المتكاملة للمتعلم، وفي 
ر غیر المسبوقة، أصبح الوقت الذي باتت تعتمد فیھ التنمیة بكافة أبعادھا على التجدید واإلبداع واألفكا

یوكل إلى التعلیم في ظل ھذه المستجدات مھمة إنتاج وتأھیل كوادر بشریة تتمیز بقدرات ومھارات 
  .تحقق االبتكار واألعمال ذات القیمة المرتفعة

  
التخطیط لھذه المھمة یحتاج من القائمین على التعلیم في الدولة إعداد خطط تشمل كافة مراحل التعلیم 

ً من ریاض األطفال وال تنتھي بمرحلة ما، في سیاق ما یسمى التعلیم المستمر، بحیث تقوم  بدءا
الخطط على عدة محاور تشمل المناھج وتخطیطھا وفق ھذه الغایة كأحد أھم ھذه المحاور، وكذلك 
محور البیئة التعلیمیة المناسبة للكشف عن الموھوبین والتي تتوفر على الخبرات المحفزة لإلبداع 

زیز المھارات، أما المحور الثالث ھو المعلم الواعي لھذا الدور الراقي والقادر على تنفیذ مناھج وتع
التعلیم من خالل استراتیجیات تحقق الغایة المنشودة، إضافة لقدرتھ على تنظیم بیئة التعلم وتخطیط 

ھتمامات الفردیة خبراتھا بما ینسجم مع إتاحة الفرص المتعددة والمتنوعة للجمیع وفق المیول واال
  .لكل متعلم

  
البعد األول للتخطیط لتعلیم یحقق اإلبداع ویصنع الموھوبین ھو بعد الكشف عن الموھبة واإلبداع 
لدى الطلبة، ویتكون ھذا البعد من مسارین؛ األول یوفر أنشطة تعلم منھجیة ضمن أھداف التعلم، ففي 

ً یتیح المنھاج أنشطة م تنوعة كقیام البعض بإعداد خطة مكتوبة لحمایة درس البیئة في العلوم مثال
ً، أو  ً مسرحیا ً، وغیرھم یمارس الرسم، في حین تنفذ مجموعة ما عمال البیئة، وآخرین یكتبون مقاال

ً یجسد البیئة وحمایتھا ً أو مجسما ً صحفیا   .تقریرا
  

عة والریاضة والزراعة أما المسار الثاني ھو تنفیذ أنشطة التعلم المدرسیة أو الجامعیة الیومیة كاإلذا
في الحدائق أو األنشطة التي تنفذ خارج أسوار البیئة االعتیادیة للتعلم في المجتمع الكبیر، ویتطلب 
ھذان المساران إتاحة بیئة تعلم غیر تقلیدیة كالمختبرات المتنوعة والمشاغل والمالعب والساحات 

تكون قاعات الدرس قاعات تقلیدیة كئیبة  إضافة للمسرح والمكتبة والحدیقة وغرفة الموسیقى، ال أن
  .أشبھ بمعتقالت للطلبة، ال تتاح فیھا الفرصة الكتشاف القدرات والمھارات

  
الكشف عن الموھبة یتطلب تدریب المعلمین وتأھیلھم بمتطلبات تمكنھم من اتاحة الخبرات واعداد 

ً الخطط ومواصلة التعلیم باستراتیجیات وأدوات یظھر من خاللھا ابدا ع الطلبة وتمیزھم، وھذا ایضا
  .یحتاج إدارة تعلیمیة توفر جمیع المتطلبات واالحتیاجات وكذلك تذلیل العقبات والتحدیات

  
الفلسفة التي یجب أن نؤمن بھا ونحن نمارس الكشف عن الموھبة واالبداع، ھي أن هللا عز وجل قد 

  .متعلم ھو مشروع مبدع ومبتكرمنح كل انسان قدرات ومھارات تختلف عن األخرین وان كل فرد 

  ١٣:الرأي ص
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  ؟)HTU(لماذا جامعة الحسین التقنیة 
  
  

  بسام البطوش. د
لم یعد التعلیم في نظریات التنمیة المعاصرة مجرد خدمة ترفیھ تقدمھا الدولة لرعایاھا، بل أصبح 

ّغیرال یمكن أن یكون التع.یتمركز في صلب عملیات التنمیة المستدامة ّ ففي عالم معقد سریع الت لیم إال
أداة من أدوات مواجھة التحدیات ووسیلة مثلى لخلق الفرص، ولتھیئة األفراد والجماعات ومنحھم 

  . القدرة على مواجھة مشكالت التنمیة مسلحین بتعلیم عصري یقود التنمیةال یعیقھا
م یواجھ نظامنا التعلیمي جملة مشكالت من أبرزھا ضعف برامج التعلیم المھني في التعلیم العا

واتجھت .والعالي على السواء، فقد تعثرت تجارب عدة قامت في األساس لخدمة التعلیم التقني
كما . جامعات وكلیات أنشئت من أجل ھذه الغایة الى مسارات أخرى بعیدة عن الغایة من انشائھا

ّد سلس لة واجھ تعلیمنا معضلة غیاب المواءمة بین مخرجات التعلیم واحتیاجات سوق العمل، مما ول
من المعضالت المتمثلة في تركز البطالة في صفوف خریجي مؤسسات التعلیم العالي بدرجاتھا 
ً من  المختلفة، والحد من مساھمة الشباب في منظومة التنمیة الوطنیة المستدامة، لیغدو التعلیم جزءا

خریج كفاءات أسباب تراجع التنمیة ال النھوض بھا ودفع عجلتھا إلى األمام، بسبب عدم قدرتھ على ت
مزودة بقدرات معرفیة عصریة، ومؤھلة بتدریب تطبیقي عملي حقیقي، یجعلھا قادرة على االندماج 

  .في بیئة العمل المعاصرة بمتطلباتھا المعرفیة والتدریبیة والمھاراتیة المتكاملة
ر الحسین جاء تأسیس جامعة الحسین التقنیة بمبادرة كریمة من صاحب السمو الملكي ولي العھد األمی

بن عبدهللا الثاني خدمة للشباب األردني عبر توفیر فرصة نوعیة لاللتحاق بتعلیم تقني عصري 
ومتقدم یفسح المجال أمام الشباب الخریجین لدخول سوق العمل المحلي واالقلیمي بمتطلباتھ العصریة 

  .المتنوعة
في بلدنا في خدمة التنمیة  كما ستسھم الجامعة في تطبیق رؤیة ولي العھد بوضع التعلیم التقني

المستدامة، ولیكون التعلیم من أجل العمل، واإلسھام في تحسین قدرات األفراد والمجتمعات على 
صناعة المستقبل وخلق حیاة أفضل؛ فلم یعد من الممكن التعاطي مع فكرة ھدر جزء كبیر من الموارد 

علیم الذي تلقتھ لسنوات طویلة كونھ أصبح الوطنیة والموازنة العامة لتخریج أجیال ال تستفید من الت
خارج متطلبات العصر في جزء منھ بسبب نوعیة برامج التعلیم وضعف اھتمامھا بالتدریب، ویتزود 
الخریجون بمھارات القرن الحادي والعشرین القابلة للنقل كمھارات التواصل، واالتصاالت، وحل 

والقیادة، وتأسیس المشاریع الخاصة وإدارتھا،  المشكالت، والعمل بروح الفریق، وریادة االعمال،
  .ومحو األمیة الرقمیة

وھكذا، فإن جامعة الحسین التقنیة التي ستستقبل الفوج األول من طلبتھا في العام الجامعي المقبل 
  :أطرت اھتماماتھا بأربعة مسارات، ھي ٢٠١٧/٢٠١٨

  برنامج المھندس التقني: المسار األول
ھذا البرنامج عامین دراسیین یتم التركیز فیھما على تقدیم تعلیم نوعي یبني حیث یمضي الطالب في 

قدرات الطالب المعرفیة في مجاالت العلوم والریاضیات والھندسة والتكنولوجیا التي تشكل المحاور 
الدولي، ثم ینتقل الطالب لعام من التدریب في أحد المصانع أو الشركات ) STEM(الرئیسة لبرنامج 

ً مدفوع األجر یؤھلھ للعمل الفوري في المرتب ً نوعیا طة باتفاقیات مع الجامعة، تكفل للطالب تدریبا
وفي ھذا البرنامج تحرص الجامعة على تقدیم دورة في ریادة األعمال كمتطلب تخرج . جھة التدریب

ً برف.لجمیع الطلبة لمدة شھرین بالتنسیق مع جامعة أمستردام ً خاصا ع مستوى وتولي الجامعة اھتماما
. الطلبة المعرفي والمھاري في اللغة اإلنجلیزیة حیث ستكون لغة التدریس في جمیع مواد التخصص

ً الحتیاجات سوق العمل ویجري بنائھا  وتقدم الجامعة برامج تخصص مرنة قابلة للتحدیث وفقا
من وتصمیمھا في األساس بالتعاون الوثیق مع جھات التدریب والتشغیل الشریكة للجامعة، و

  ٤:الدستور ص
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المیكانیك، الكھرباء، العمارة، المدنیة، االتصاالت، : التخصصات الھندسیة التي یشملھا ھذا البرنامج
ویحق للخریج التجسیر في جامعة الحسین التقنیة نفسھا، أو في إحدى الجامعات البریطانیة . الحاسوب

یطة النجاح في امتحان المرتبطة باتفاقیات خاصة مع الجامعة، أو في إحدى الجامعات األردنیة، شر
  ).الشامل(الشھادة الجامعیة المتوسطة 

  برنامج المھندس التطبیقي: المسار الثاني
حیث یتلقى الطالب مواد دراسیة مكثفة خالل السنوات األولى والثانیة في مواد العلوم والریاضیات 

  .عمقة في التخصصوفي السنتین الثالثة والرابعة یتلقى مواد م) STEM(والھندسة والتكنولوجیا 
وتقدم الجامعة تخصصات ھندسیة متنوعة مثل المیكانیك، االلكترونیة، الطاقة، العمارة، المدنیة، 
الحاسوب، وبعد األعوام األربعة ینتقل الطالب لعام تدریبي مدفوع األجر في المصانع والشركات، 

ستكمال دراستھ في إحدى وتقدم الجامعة خیارات مرنة تتیح للطالب ا. یؤھل الخریج للعمل فیھا
  .الجامعات األمریكیة أوالبریطانیة أوالفرنسیة المرتبطة باتفاقیات مع الجامعة

وھنا تحرص الجامعة على مرونة البرامج وحداثتھا وقدرتھا على مواكبة التطورات العلمیة والمھنیة 
طاقة المتجددة، أمن معالجة المعادن، ال:والسوقیة، فمن البرامج التخصصیة الدقیقة التي ستطرحھا

الشبكات، واألتمتة، وااللكترونیات، وتصمیم الدوائر الكھربائیة، واالنشاء والتخطیط، وتشغیل 
  .الماكنات، واللحام، والتصمیم الجرافیكي، وتصمیم الرسوم المتحركة

  برامج التدریب المھني وتطویر المھارات : المسار الثالث
ً مع أھداف مؤسسة ولي العھد  الرامیة إلى تعزیز فرص نشر التنمیة الشاملة في جمیع انسجاما

محافظات المملكة ومناطقھا دون استثناء، من ھنا وضعت الجامعة على رأس أولویاتھا والتزاماتھا 
المجتمعیة تقدیم برامج متنوعة للتوعیة والتدریب والتطویر المھني والمھارات الحیاتیة موجھة لخدمة 

تد لتشمل شرائح اجتماعیة متعددة في محافظات المملكة جمیعھا، وتشمل طلبة الجامعة ابتداًء، وتم
تطویر كفایات ومھارات المھندسین حدیثي التخرج، العاملین منھم والعاطلین عن العمل على حد 

كما تھتم الجامعة بنشر الوعي وإحداث تغییر ثقافي . سواء بما یعزز قدراتھم التنافسیة في سوق العمل
القناعات لدى األجیال الشابة الصاعدة بأھمیة التعلیم المھني والتقني، من ھنا وضعت ومفاھیمي یبني 

الجامعة خططھا للتواصل المفتوح والوثیق مع التالمیذ في المرحلة الثانویة وما قبلھا، عبر تنظیم 
لوجیا من برامج التوعیة المھنیة في المدارس، واستقبال الوفود الطالبیةفي الجامعة للتعامل مع التكنو

ً لتطویر المھارات التقنیة لدى تالمذة المدارس، على أن تقدم  خالل دورات ومختبرات معدة خصیصا
  .الجامعة شھادات احتراف معتمدة للمشاركین في ھذه البرامج

  برامج ریادة األعمال ورعایة االبداع : المسار الرابع
دة األعمال ورعایة االبتكار وتنمیة تقدم الجامعة برامج متنوعة لتأھیل الشباب في مجاالت ریا

المواھب وتسریع األعمال وحمایة الملكیة الفكریة لالبداعات والمخترعات واألفكار الشبابیة الریادیة 
ودعمھا ومساندتھا وتذلیل العقبات أمامھا لتتحول إلى مشاریع تجاریة توفر فرص العمل للشباب 

  .لوظیفة الحكومیة التي باتت شدیدة الندرةوتحمیھم من البطالة وتنقذھم من شبح انتظار ا
تشعر الجامعة بعمق مسؤولیتھا نحو رعایة األفكار اإلبداعیة الخالقة لدى الشباب، ومن ھنا تھتم 
الجامعة بتوفیر كافة الخدمات البحثیة للمبدعین الشباب ومن ضمنھا إتاحة الوصول إلى مصادر 

ً، والتواصل مع كب ریات الشركات العالمیة بما یسھم في التشبیك بین المعرفة والمعلومات عالمیا
المبدعین الشباب والجھات المحلیة والعالمیة القادرة على التقاط ابداعاتھم وترجمتھا إلى منجزات 

وبالتأكید فإن وجود الجامعة ضمن مجمع الملك الحسین لألعمال یوفر بیئة متكاملة للریادة . ملموسة
عمال المتمثلة بكبریات الشركات العالمیة والمحلیة المتمركزة في محیط واالبداع والتشبیك مع بیئة األ

  الجامعة والمرتبطة معھا بسلسلة من اتفاقیات وأطر التعاون والتشاركیة
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  الھاشمي الشمالي -دانا عبدهللا فریج  -
  
  أم أذینة -زكي اسماعیل محمد الشطل  -
  
  السخنة -حیدر طالل البدوي  -
  
  دابوق -ح العمارین محمد صال -
  
  الشمیساني -ھاشم یوسف الغصین  -
  
  ایدون - ابراھیم احمد محمد العثامنة  -
  
  جبل الجوفة - منصور عبدالرحمن مراد الكردي  -
  
  صبحا الجنوبیة -ثقلة فھد ذعار الفّواز  -
  
  جمعیة سلوان - غادة كامل ھادیة  -
  
  سیربیادر وادي ال - مالك خیرالدین نجم الدین الخیري  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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أصدر مدیر عام ھیئة اإلعالم محمد قطیشات تعلیمات تقضي بحجب مجلة إلكترونیة لمخالفتھا المادة 
من قانون المطبوعات والنشر، بعدما وصل للھیئة شكوى من أحد أعضاء مجلس النواب حول  ٤٩

 ً َ تنشر أخبارا ً إلى أنھ تبین للھیئة أّن المجلة عن األردن وعن شؤون المملكة دون  المجلة، مشیرا
  .ترخیص، واتخذ قرار حجبھا بعد ثبوت المخالفة الصریحة للقانون

  
أطلق عدد من الشابات والشباب المتطوعین نادیا صیفیا في البقعة یعمل على » أنا أتعلم«تحت عنوان 

، ومن بین توفیر عدد من األنشطة ألطفال المنطقة وقضاء وقت ممتع ومفید من خالل فعالیاتھ
األنشطة الھامة التي ینفذھا النادي الدعم األكادیمي من خالل تعلیم اللغة اإلنجلیزیة حیث یتم تعلیم 

  .األطفال كمجموعات عن طریق الرسم وشرح رسوماتھم باللغة اإلنجلیزیة
  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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) أغسطس(آب  ١٥حسمت الحكومة قرارھا باعتبار یوم االقتراع لالنتخابات البلدیة والالمركزیة في 
الحالي، یوم عطلة رسمیة، حیث یصادف یوم ثالثاء، وذلك للتسھیل على المواطنین للمشاركة 

  .باالنتخابات القادمة
  

في مشروع  ٣٠٨تواصل فاعلیات نسائیة وحقوقیة حشدھا للرأي العام للضغط باتجاه إلغاء المادة 
ممثلون عن ھذه . ي منھا الیومقانون العقوبات المعدل، التي یحسم مجلس النواب الموقف النھائ

الفاعلیات التقوا أمس باللجنة القانونیة للنواب لبحث اعتراضاتھا على المادة المذكورة، فیما تواصل 
إصدار البیانات والتعلیقات على مواقع التواصل االجتماعي في ذات االتجاه، بینما من المقرر أن 

الیوم، اللتین یواصل فیھما مناقشة وإقرار  یحضر أعضاء من ھذه الفاعلیات جلستي مجلس النواب
  .المشروع المعدل للقانون

  
تناقلت عشرات وسائل اإلعالم والصحف والوكاالت العربیة واألجنبیة، تحدیدا اإلسرائیلیة، الخبر  

أمس، ونشرت فیھ صورة البطاقة الدبلوماسیة الشخصیة لحارس األمن في " الغد"الذي انفردت بھ 
البطاقة المنشورة . یلیة بعمان، الذي قتل مواطنین أردنیین بحادثة السفارة األخیرةالسفارة اإلسرائ

  .  تحمل صورة القاتل، التي بقیت سریة حتى یوم أمس
  
الفنان اللبناني الشھیر راغب عالمة استثمر تواجده في األردن للمشاركة بمھرجان جرش للفنون،  

وأرملة رئیس الوزراء األسبق أحمد اللوزي، ووالدة  للقیام بأداء واجب العزاء بفقیدة آل اللوزي
عالمة زار بیت العزاء بعمان وقدم واجب العزاء . رئیس الدیوان الملكي األسبق ناصر اللوزي

 .  لصدیقھ اللوزي

 زواریب الغد
  


