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ین العربیة ورشتان تدریبیتان ألعضاء ھیئة التدریس على البرنامج التحضیري في اللغت

 واإلنجلیزیة

برعایة ومشاركة نائب رئیس  - فادیة العتیبي 

الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات اإلنسانیة 

الدكتور أحمد مجدوبة، عقد مركز اللغات في 

الجامعة ورشتین تدریبیتین األولى ألعضاء 

الھیئة التدریسیة من مدرسین ومحاضرین غیر 

في المركز، متفرغین في شعبة اللغة العربیة 

والثانیة لنظرائھم في شعبة اللغة اإلنجلیزیة 

   .بھدف تھیئتھم لتدریس البرنامج التحضیري في اللغتین العربیة واالنجلیزیة بشكل فاعل

وخالل افتتاح أعمال الورشتین تحدث مجدوبة في كلمتھ حول التغیرات التي أجرتھا الجامعة األردنیة 

عة والفلسفة من إحداثھا، مشیرا إلى أن الھدف منھا ھو االنتقال فیما یتعلق بحزمة متطلبات الجام

  .بالطالب من مرحلة التعلیم إلى مرحلة التعلم، ومن مرحلة التعلیم النظري إلى التطبیق العملي

وأكد مجدوبة أن ھذه التغیرات جاءت لتواكب روح العصر والتطور العلمي الحاصل لطرائق 

سین المحتوى واألداء ما ینعكس إیجابا على مخرجات العملیة التدریس الحدیثة، وترمي إلى تح

  .التعلیمة في الجامعة

بدوره أكد مدیر مركز اللغات الدكتور زیاد قوقزة أن الورشتین التي شارك فیھما العشرات من 

األساتذة والمحاضرین، جاءتا بمثابة دورات توجیھیة بھدف اطالعھم وتعریفھم بطبیعة 

ي طرأ سواء على المحتوى والمنھجیات أو على توزیع الدرجات، في سبیل تجوید التغیراإلیجابي الذ

 أخبار الجامعة

 /أخبار األردنیة
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األداء وتوحید منھجیات التدریس بشكل یجعل الطالب یتعرض لذات المعلومات  ولذات المنھجیة 

  .للمادة التي یطرحھا المركز في جمیع الشعب

ھا أوراق عمل حول تجاربھم وأشار قوقزة إلى أن الورشتین قدمتا من أساتذة ومحاضرین عرضوا فی

السابقة في تدریس مواد المھارات في مركز اللغات، والتغیرات التي طرأت على المواد الجدیدة 

فضال عن الحدیث حول أفضل المنھجیات وطرائق التدریس الواجب اتباعھا في مواد المھارات 

  .واألساسیات

ما واحدا حاضر فیھما من مركز اللغات كل من الجدیر ذكره أن الورشتین اللتین استمرت أعمالھما یو

الدكتورة منى محیالن، والدكتورة سمیة الشوابكة، والدكتور عطا هللا الحجایا،  ورئیس شعبة : من 

اللغة االنجلیزیة الدكتور زیدون الشرع، والدكتورة كیلي طھ، واألستاذتین سامیة أبو الحاج وھند 

  .العلوم التربویة شاھین، والدكتورة میسون الدویري من كلیة
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  "رلى قواس"تؤبن فقیدة األسرة األكادیمیة الدكتورة " األردنیة"

اجمعت قیادات أكادیمیة وطالبیة على تمیز مسیرة الراحلة رلى قواس االكادیمیة  -سناء الصمادي 

واالداریة، التي قضتھا لسنوات طویلة ملیئة 

باالنجاز والعطاء للوطن والجامعة والذي یرد 

  .الیوم جانبا مما تستحقھ لھا

جاء ذلك خالل حفل التأبین الذي اقیم الیوم في 

الجامعة األردنیة، برعایة رئیسھا الدكتور 

عزمي محافظة وبحضور نخبة من القیادات 

  .األكادیمیة والطلبة ومؤسسات مجتمع مدني، وذوي الفقیدة وزمالئھا وأصدقائھا

لى قواس تركت مساحة كبیرة من الحب لدى كل من عرفھا مؤكدین أن الفقیدة االكادیمیة الدكتورة ر

لما تتمتع بھ من حسن االخالق والسیرة اإلنسانیة العطرة، فكان لھا في قاعة الدرس وفي میدان 

  .االدارة بصمات واضحة تؤشر على حجم عطائھا واخالصھا في العمل

كتورة رلى قواس تفقد واحدة وقال رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة ان الجامعة وھي تودع الد

من سیداتھا الفاعالت والمؤثرات ایجابا في  العمل االكادیمي واالداري التي تمیزت فیھما على حد 

  .سواء

واضاف ان اجتماعنا الیوم لتثمین جھود الدكتورة قواس نابع من تقدیر الجامعة للدور الكبیر الذي 

اریة، ودعمنا المستمر لجھودھن في في اثراء الجامعة تقوم بھ زمیالتنا في الھیئتین التدریسیة واالد

 .بخبراتھن وقدراتھن المتنوعة

 عمون/24جو /السوسنة/أخبار األردنیة
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واستذكر محافظة دور الفقیدة في اھتمامھا بالمرأة وما تقدمھ في خدمة المجتمع واسھامھا في تنمیتھ 

نت وتطویره، مشیرا الى ان الدكتورة قواس لم تتوقف طیلة حیاتھا عن دعم المرأة في كل الحقول فكا

صاحبة السبق باقرار مادة النظریة النسویة لتدرس في كلیة اللغات االجنبیة، وھي من اھم اعضاء 

ھیئة التدریس التي یشھد لھا طالبھا برحابة الصدر وتقبل الرأي والرأي اآلخر وتشجیع الطلبة على 

تمس قضایا المجتمع  التفكیر، واالبتعاد عن التقلیدیة والجمود في طرح االراء العلمیة وال سیما التي

  .المحلي بشكل مباشر

ووجھت مدیرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبیر دبابنة مشاعر التعزیة والمواساة الى عائلة 

الفقیدة قواس والى اسرة الجامعة، مؤكدة ان االلم كبیر بفقدان اكادیمیة متمیزة تركت ارثا حضاریا  

  .انھا كانت اول المؤسسین لمركز دراسات المراةاكادیمیا عظیما وانجازات مھمة على راسھا 

وأشارت إلى أن الراحلة  كانت نموذجا لكل االكادیمیین في التعامل مع زمالئھا اینما وجدت وقدوة 

ً مبادرة للخیر تعرف ما لھا وما علیھا من خالل الحب والعطاء  لھم، حیث حرصت أن تكون دائما

  .وابتسامتھا التي لم تفارقھا

كلیة اللغات االجنبیة الدكتور محمود الشرعة ان الفقیدة حاضرة في الكلیة وفي ذاكرة  وقال عمید

الطلبة بابحاثھا العلمیة الرصینة والرسائل الجامعیة التي اعدھا طلبتھا تحت اشرافھا بعد ان نھلوا من 

  .معین افكارھا وسمو اخالقھا

كلیة، وسبب حزنا وصدمة كبیرة وأضاف أن نبأ وفاة قواس كان عصیبا على أسرة الجامعة وال

لطلبتھا ومحبیھا، فقد كانت مثاال لألستاذ الجامعي واألكادیمي بما كانت تتحلى بھ من معرفة واتساع 

  .علم، استفاد منھ الطلبة والدارسون
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والقت قیادات اكادیمیة وطالبیة خالل الحفل كلمات رثاء تحدثوا فیھا عن مناقب الفقیدة وما حققتھ 

ھا التعلیمیة، مشیدین بالجامعة ممثلة بمركز دراسات المراة وكلیة اللغات االجنبیة  بإقامة خالل مسیرت

  .حفل تأبین یلیق بما انجزتھ الفقیدة خالل مشوار عطائھا

واستعرضت االمینة العامة للجنة الوطنیة االردنیة لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس مسیرة قواس 

تعلم الجمیع معنى الحب واالیمان والحنان، ومواجھة الحیاة بالعزم التي استطاعت من خاللھا ان 

  .واالصرار، ونسج خیوط الصداقة الثابتة

الطالبة لورا ابو عطیة تحدثت عن الدكتورة قواس االكادیمیة الحازمة، واالم الرؤوم بأبنائھا وطلبتھا 

االجتماعیة بالتفاؤل واالمل وعن حرصھا الدائم على التواصل معھم ومشاركتھم مشاكلھم الدراسیة و

  .واالبتسام

وبینت سارة صدیقة الفقیدة ان االنسان العظیم ھو من یستذكره أصدقاؤه ومحبوه بعد موتھ باستمرار، 

  .وبالرغم من رحیلھ بالجسد فان روحھ باقیة وال ننفك عن ذكره

عاني االنسانیة والحب والقى الدكتور نخلة ابو یاغي نیابة عن اھل الفقیدة كلمة حملت اسطرھا كل م

والوفاء الذي كان تتمتع بھ الدكتورة رلى قواس، التي لم ولن یستطیع من عرفھا نسیانھا، وكأنھا نقش 

  .في الحجر، لیختتم كلمتھ بتقدیم أحر مشاعر العزاء والمواساة لذوي الفقیدة

ھ اساتذة وطلبة وخالل حفل التأبین تم عرض فیدیو قصیر عن مناقب الدكتورة رلى قواس، تحدث فی

  .واداریون ربطتھم بھا عالقة وثیقة

وسلم رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة بحضور نائب الرئیس لشؤون الكلیات 

االنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة، ونائب الرئیس للشؤون االداریة الدكتور عمر الكفاوین،  ذوي الفقیدة 

  .لدكتورة رلى قواسدرع الجامعة تقدیرا ووفاء للراحلة ا
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 فریقا من مختلف الجامعات 90بمشاركة أكثر من 

  "األردنیة"المسابقة الوطنیة للبرمجة بنسختھا السابعة تختتم فعالیاتھا في 

نفذت كلیة الملك عبدهللا الثاني  –ھبة الكاید 

لتكنولوجیا المعلومات في الجامعة األردنیة بالتعاون 

ن المسابقة الوطنیة مع جمعیة المبرمجین األردنیی

 90في نسختھا السابعة بمشاركة  (JCPC) للبرمجة

فریقا من طلبة تكنولوجیا المعلومات والمھتمین في 

مجال البرمجة من مختلف الجامعات األردنیة 

  .الحكومیة والخاصة

ھ وقال نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور زید بقاعین في كلمة ألقاھا لدى رعایت

الحفل الختامي للمسابقة إن العالم الرقمي سیصبح ھو العالم الفعلي، وأن اإلبداع والتغییر في حیاتنا 

  .سیكون على األغلب نتاج عمل رقمي قادر على أن یحدث قفزة في الحضارة اإلنسانیة

ثر في وأضاف أن الجامعة تضع جل إمكانیاتھا لنجاح المسابقة وتحقیق أھدافھا لما لذلك من عظیم األ

  .رفع كفاءة المبرمجین األردنیین وتعزیز تنافسیتھم في السوق المحلیة واالقلیمیة والعالمیة

وھنأ بقاعین الفائزین في المسابقة بالمركز األول من جامعة األمیرة سمیة، والفائزین بالمركزین 

من الجامعة األردنیة،  الثاني والثالث من جامعة العلوم والتكنولوجیا والفریق الفائز بالمركز الرابع

  .متمنیا لھم مزیدا من المثابرة لتحقیق أعلى المراتب في المراحل القادمة للمسابقة

بدوره أكد عمید الكلیة الدكتور بسام حّمو أن استضافة الجامعة للمسابقة یعد دلیال واضحا على  

تمیز في مجال تكنولوجیا نشاطھا في مجال تنمیة المواھب الواعدة واھتمامھا الموصول باإلبداع وال

  17:الرأي ص/المدینة نیوز/أخبار األردنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
9 

المعلومات، منوھا بأنھا تمثل تحدیا برمجیا كبیرا باستمرارھا لمدة خمس ساعات متواصلة بین 

  .المتنافسین

وتابع بأن أھمیة المسابقة تتمثل بدخولھا كعامل مھم في ترتیب الجامعات على المستوى العالمي، 

ً على المست وى اإلقلیمي والعالمي، فضال عن أنھا تساعد خصوصا عندما تحرز الجامعة الفائزة لقبا

  .الطلبة في الحصول على منح دراسیة في الجامعات العالمیة وعلى فرص عمل كبیرة

وأشار نائب الرئیس التنفیذي المدیر العام للبنك األھلي األردني الدكتور أحمد الحسین إلى أن أسرة 

ً من ھذه المسابقة التي تحتاج من جمیع المؤسسات الوقوف معھا، الفتا  البنك فخورة جدا لكونھا جزءا

أن دعم البنك ورعایتھ للمسابقة جاء إیمانا منھ بالعقل األردني وضرورة االھتمام بالكفاءات األردنیة 

واستخراج الطاقات المبدعة والدفینة فیھا والنھوض بھا إلى أرقى المستویات التي من شأنھا أن تخدم 

   .كل المحافلالوطن وترفع اسمھ عالیا في 

رئیس جمعیة المبرمجین األردنیین الدكتور أشرف أحمد أشار في كلمتھ إلى أن كل فریق مشارك في 

المسابقة یتكون من ثالثة طلبة ومشرف، وأن الفرق الفائزة في المسابقة ضمن المرحلة الوطنیة 

األخیره یتأھل الفائزون للبرمجة ستتأھل لتمثیل األردن في المسابقة العربیة للبرمجة، وفي مرحلتھا 

  .في المسابقة العربیة للبرمجة لتمثیل بالدھم في المسابقة العالمیة لھا

وأوضح أحمد أن ھذه المسابقة أحد أھم المسابقات البرمجیة في العالم، وتستھدف طلبة الجامعات من 

لعلمي، أي تخصص حیث یتسابقون ضمن فرق تمثل جامعاتھم، وتتمایز ھذه الفرق حسب مستواھا ا

والقدرة على التحلیل، والتصمیم؛ وحل المشاكل، وتنجز خوارزمیات الحل بأحد لغات البرمجة مع 

  .القدرة على استثمار الوقت وتوزیع المھام والتعاون بین أعضاء الفریق والعمل الجماعي

لمواھب من جانبھا قالت منظمة الفعالیة الدكتورة ریم الفایز إن الھدف من عقد المسابقة تنمیة ا

البرمجیة لدى طلبة الجامعات وبناء قدراتھم في حل المشكالت وتمكینھم من الحصول على الخبرات 
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التي تؤھلھم للمشاركة في المسابقات العالمیة والمنافسة فیھا؛ ما یساعدھم على التمیز في حیاتھم 

   .العملیة سیما بعد دخولھم عالم العمل والتنافس في ھذا المجال

 10ساعات لحل أكثر من  5بطبیعة المسابقة فتعطى الفرق المشاركة خالل المسابقة  وفیما یتعلق

مسائل تدور حول مواضیع متعددة من بینھا بني المعطیات، وخوارزمیات البیان، والخوارزمیات 

الدینامیكیة والخوارزمیات الھندسیة، ویخصص لكل فریق حاسب واحد ویطلب من كل فریق حل 

ئل بأقل فترة زمنیة، وعند حل مسألة یقوم الفریق بإرسال الحل إلى محكم آلي یُقیّم أكبر عدد من المسا

الحل من خالل تطبیق سلسلة من االختبارات وإرسال إما قبول النتیجة أو رفضھا عند فشل أحد 

االختبارات أو تجاوز الحد المتاح للزمن الالزم للحل الصحیح، فیما یتم ترتیب الفرق حسب عدد 

دقیقة  20المحلولة وزمن الحل ویعاقب الفریق إذا قام بإرسال حل خاطئ لمسألة بإضافة  المسائل

  .للزمن الكلي

وفي ختام الحفل الذي تخللھ عرض تقدیمي عن أحداث المسابقة سلم نائب الرئیس الكأس للفریق 

م الجھات الداعمة الفائز، ووزع المیدالیات على الفرق الفائزة بالمركزین الثاني والثالث والرابع، وكرّ 

  .والمنظمین والمشرفین على المسابقة
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  برعایة وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

" تطلق المؤتمر الرابع لتطبیقات الھندسة الكھربائیة والحاسوب األسبوع المقبل" األردنیة  

مع مجمع المھندسین  تنظم الجامعة األردنیة بالتعاون -ھبة الكاید ) أ ج أ(أخبار الجامعة األردنیة  

وجامعة الزیتونة األردنیة المؤتمر الرابع لتطبیقات  (IEEE) الكھربائیین واإللكترونیین في األردن

  .الھندسة الكھربائیة والحاسوب تحت شعار التكنولوجیا لحل المشاكل الوطنیة

لیة الھندسة في من الشھر الجاري في رحاب ك 13-11والمؤتمر الذي یعقد بدورتھ الرابعة في الفترة 

الجامعة األردنیة برعایة وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ووزیر تطویر القطاع العام مجد 

شویكة،  یعد منبرا فریدا لمناقشة األسالیب العملیة واستعمال التقنیات الحدیثة في مجاالت الھندسة 

  .غیرھا من الدولالكھربائیة والحاسوب لحل المشاكل الوطنیة التي تواجھ األردن و

ویشمل برنامج المؤتمر بحسب ما أفاد بھ رئیسھ ورئیس المجمع الدكتور غیث عبندة عروًضا لسبع 

وأربعین ورقة عمل لباحثین عالمیین في محاور الھندسة الطبیة الحیویة واالتصاالت وھندسة 

مة القوى والطاقة الحاسوب والشبكات والمیكاترونكس وأنظمة وتطبیقات تكنولوجیا المعلومات وأنظ

  .الكھربائیة

ویشارك في المؤتمر أربع متحدثین رئیسین عالمیین في موضوعات تتعلق بالمصانع الذكیة والمدن 

الذكیة والحوسبة السحابیة وشبكة األشیاء وشبكات الطاقة الكھربائیة وأنظمة المراقبة، باإلضافة إلى 

تناقش أھمیة ربط البحث العلمي " بحث في األردنتكامل اإلبتكار والریادة وال"ندوة نقاشیة بعنوان 

بالصناعة، یشارك فیھا خبراء وأكادیمیون في ھذا المجال، ویتخللھا عروض لقصص نجاح للبحث 

  .العلمي والریاة في األردن

  19:الدستور ص
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والمشكلة من أعضاء من إحدى عشرة جامعة أردنیة ومن (وتعمل اللجنة التنظیمیة لھذا المؤتمر 

لى تنظیم ھذا المؤتمر استمراًرا لسلسلة المؤتمرات السابقة األمیز في مجالھا ع) المجمع والصناعة

العالمي، حیث تنشر وقائع ھذا المؤتمر عالمیًا على  IEEEفي األردن، وذلك حسب مواصفات مجمع 

).Scopus(المكتبة اإللكترونیة للمجمع والمفھرسة في العدید من الفھارس العالمیة ومنھا 
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  یناقشون الورقة النقاشیة السابعة) األردنیة(طلبة 

امس االول الورقة » اسمعني«ناقش طلبة الجامعة األردنیة خالل الندوة الحواریة التي نظمتھا مبادرة 

وقالت  .النقاشیة السابعة التي نشرھا جاللة الملك عبداهللا الثاني ضمن سلسلة االوراق النقاشیة الملكیة

لحجاوي ان الورقة النقاشیة السابعة جاءت مغایرة عن األوراق مؤسسة المبادرة الدكتورة راما ا

النقاشیة السابقة كونھا ركزت على قضایا التعلیم والتربیة باعتبارھا األساس في بناء القدرات البشریة 

وتطویر العملیة التعلیمیة، خصوصا وان جاللة الملك یضع التعلیم على رأس األولویات، فالورقة 

السابعة توجیھیة ومتكاملة مع األوراق الملكیة الست السابقة والتي تسعى لعمل المزید  الملكیة النقاشیة

من التطور والتقدم واالنجاز الذي نریده للمسیرة التعلیمیة في األردن والتي تؤكد على الوعي الفكري 

وأوضحت الحجاوي ان المجال التربوي حظي بنصیب كبیر ووافر من  .الحواري لفئة الشباب

عایة واالھتمام الملكي، ودلیل على ھذا االھتمام والتطور الكبیر الذي وصلت الیھ المؤسسة الر

التعلیمیة في األردن، وجاءت الورقة النقاشیة الملكیة السابعة التي طرحھا جاللة الملك على أبناء 

لمستوى الذي شعبھ، للنقاش إلیجاد الوسائل المتاحة لالرتقاء بالعملیة التربویة والوصول بھا الى ا

یضع األردن في مصاف الدول المتقدمة والتي تعنى بالشأن التعلیمي عبر تفعیل الحوار وتقبل الرأي 

والرأي اآلخر وابراز القادة واكتشاف االبداع ولھذا تقوم مبادرة اسمعني بالتنظیم لعقد عدة جلسات 

ا جاءت بھ األوراق النقاشیة حواریة على مستوى الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة لنشر أھم م

لجاللة الملك والتأكید على الورقة النقاشیة السابعة والتي تصب في رسالة وأھداف مبادرة 

 .«اسمعني«

  17:الرأي ص
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  ثورة عمل تشھدھا عمادة شؤون الطلبة بقیادة الدكتور العطیات

شؤون الطلبة القت ردود فعل طلبة الجامعة األردنیة بالقبول والترحیب لفعالیات وأنشطة عمادة   

ً ؛ لما القتھ العمادة من أنشطة وفعالیات ، بدأھا  الجدیدة ، بعد استالم الدكتور خالد العطیات عمیدا

باستقطاب طلبة الجامعة للفعالیات واألنشطة داخل العمادة ، كاستحداث نظام الدورات المجانیة التي 

ِیادة ، و المشاركة تخّص شخصیة الطالبة القیادیة ، وأھمیة صقل مفھوم المواطنة و ُحب العمل ، والق

  .في صنع القرار ،وكتابة السیرة الذاتیة

أّما على الصعید األنشطة الالمنھجیة فقد تم استحداث دورات في العمل الفني ، والرسم التشكیلي ، 

  .وتعلیم الجیتار ، والخط العربي وغیرھا من الدورات المجانیة

الھیئة التنفیذیة لالتحاد تسھیالت لم تشھدھا من قبل ،وتلبیة فیما یخّص اتحاد الطلبة ، فقد القت 

مطالب االتحاد الھامة لسیر عمل الھیئة العامة ، وتم عقد اجتماعات دوریة بین الھیئة العامة وكادر 

العمادة ، فبدأ العطیات بإجراء زیارات مفاجأة لمقر االتحاد ، وشاھد بنفسھ تقاعس اإلدارات السابقة 

ي تصلیح وتحدیث مقر االتحاد الذي لم یشھد أي تحدیث أو صیانة منذ أكثر من ستِة للعمادة ، ف

ً بإعادة تحدیث أثاث مقر االتحاد ، وتجدید كامل للمقر   .أعواٍم، فأصدار قرار فورا

أما بخصوص الطلبة الجدد لھذا العام ، فلم یشھد طلبة الجامعة تسھیالت عملیة التسجیل بھذا الشكل ، 

  . یات الجامعیة بشكل سریع عكس ما كان العام الماضيوتوزیع الھو

ُوحظ في األونة  وتابع العطیات قضایا الطلبة المحوریة في العمادة ، أھمھا نظام خدمة المجتمع التي ل

األخیرة عدم اإلھتمام بالقضیة وإیقاف تخریج الطلبة لعدم إتمام خدمة المجتمع ، فقد تابع القضیة 

صل خدمة المجتمع وإتباعھا مباشرة بمركز مخصص لخدمة المجتمع ، یھتم إلكمال قرار الجامعة بف

  .بالنظام بأنشطة تخدم المجتمع المحلي 

  عمون
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  (حوار(ھذا عصر الممیزین الذین ال ینتظرون الوظیفة : الحایك

تولى الدكتور صادق الحایك مع بدء العام الدراسي الجامعي الجدید عمادة كلیة  –عبدالحافظ الھروط 

ً في ترجمتھا على ارض الواقع الترب ً جادا ً عریضا ً افكارا یة الریاضیة في الجامعة االردنیة حامال

  .وتحقیق نقلة نوعیة في مسیرة الكلیة، ولماذا ال تكون غیر مسبوقة في ظل ثورة التكنولوجیا

  

 من باب وقد یتبادر للذھن للوھلة األولى بأن ما طرحھ عمید الكلیة الشاب لـ مدار الساعة ما ھو اال

ً یشغل فیھ موقع المسؤول األول،ولكن  الحماسة التي تنتاب كل مسؤول جدید او قدیم یتولى منصبا

عندما تجد نفسك كمخاور امام ھذا الكم الھائل من الخبرات والفكر والتوثیق والعزیمة والثقة واالرث 

الى درجة التمیز  الذي یتكىء علیھ في اطالعاتھالعلمیة واالصرار على اجتیاز درجات النجاح

، وتتمنى التوفیق لكل من یحاول ان یضیف لبنة الى ھذا الصرح العلمي الذي تخرجت  ً تستبشر خیرا

  .منھ اجیال واجیال

ماذا في جعبة ھذه الشخصیة االكادیمیة وھو الذي یؤمن بأن بناء الذات اساس الوصول الى الھدف 

ات اضافیة او متمیزة عن غیره من زمالء علم ؟ الذي یتطلع لھ االنسان،وھل لدى العمید الجدید قدر

  ..امھلونا ثم حاسبونا:دعونا نعود الى ما قالھ وھو القائل 

ً عمادة الكلیة، ما المطلوب منك وما الذي یجول في خاطرك؟ *   تسلمت حدیثا

  .ھذه ام الكلیات في ام الجامعات االردنیة وتستحق منا كفریق عمل ان نحقق نقلة نوعیة -

  . "امھلونا ثم حاسبونا"تماع األول مع االساتذة الدكاترة قلت في االج

  

  مدار الساعة
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ً من الطالب وھو محور العملیة  وھذا الرھان على تحقیق النجاح ثم التمیز یتطلب تكاتف الجمیع بدءا

التعلیمیة وانتھاء بھیئة التدریس وعمید الكلیة، وانا عندما اراھن على ھؤالء، فألنھم اصحاب كفاءات 

ً ولھم ابحاث وخبرات فیما الطلبة تقع مسؤولیة استجابتھم لما ھو مطلوب منھم على وخرجوا اجیا ال

مدى تعاملنا معھم بمثالیة عالیة، واشراكھم في ھذه العملیة، والحوار مع المدرسین ألن التلقین 

ً اذا ما اردنا بناء شخصیة طالب یعبّرعن ذاتھ ویستعد لالنخالط في الحیاة  مرفوض ولم یعد مناسبا

  .العامة ان لم یكن ھذا االستعداد وھو على مقاعد الدرس

ً  24ولغایة تطویر الفكر عند الطالب نعمل على توفیر  مھارة تعنى بالتفكیر العلمي تؤھلھ لیكون طالبا

ً في دراستھ وعملھ الذي یرید مزاولتھ   .فاعال

لمیة حتى ال اقول طالب الیوم یختلف عن طالب األمس، واقصد األدوات والتجارب والخبرات الع

المعلومات فھي صارت متاحة امام االجیال الحاضرة وھذا ما یساعده على التسلح بمعارف متطورة 

  .وحدیثة في مراحل الدراسة

  وماذا عن المدّرس وھو الذي تقع علیھ المسؤولیة االنتاجیة؟ *

ي المنھاج وتحدیث التطویر في العصر المعرفي یعني ان یكون ھناك تغیر في فكر المدرس،تغیر ف -

في الخطط، لذلك عملنا في الكلیة لجان المادة الدراسیة بھدف طرح االبداعات واالطالع المناھج 

انواع  3والخبرات العالمیة ، وان تكون االمتحانات للطلبة تكشف وتقیس قدراتھم بحیث تكون ھناك 

علیھا واذا ما یستحقھا او ال، من األسئلة یستطیع الطالب من خاللھا الحكم على العالمة التي حصل 

  .دون التذرع بظلم المدرس لھ

وبالتالي فإن ما یوصلنا كمدرسین وطلبة الى جودة تعلیمیة ھو ان یكون لدى الطرفین منھاج متطور 

  .ال یختلف عن مناھج الدول المتقدمة وبحث مستمر عن كل ما ھو جدید من ابحاث وخبرات وتجارب



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
17 

  لھا عمید الكلیة للوصول لفریق منسجم ،یحقق ھذه التطلعات؟ما ھي المقترحات التي یحم *

عدم التفرد بالقرار ، وجود ادارة متعاونة،مشاركة حقیقیة من قبل االساتذة والطلبة في اي من  -

  .مسائل التدریس واي قضیة ما

ھذه اعداد وتخریج طلبة مبدعین ال ینتظرون الوظیفة العادیة وانما الحاقھم بوظائف تخصصیة ومثل 

الوظائف یمكن االلتحاق بھا والطلبة على مقاعد الدراسة كالتدریب في المدارس الخاصة والمرافق 

الصحیة ،والتحكیم والعالج الطبیعي واالنقاذ والسباحة واللیاقة البدنیة التي تزاول في المراكز 

  .الخاصة، وكذلك الوظائف التي یتطلبھا سوق العمل خارج االردن بعد التخرج

ذه الوظائف وغیرھا امالھا عصر االقتصاد المعرفي الذي یتطلب طلبة وخریجین مبدعین مثل ھ

ومتمیزین دون غیرھم تم تأھیلھم من خالل االستثارة الفكریة واكتشاف الطالب لذاتھ وتزویده 

بخبرات مھنیة ودورات انعاش ، وبالتالي فإنھ لن یكون ھناك قلق للطالب على الوظیفة مستقبالً ، 

  .وفي الوقت ذاتھ انھ لن تكون ھناك فرص للطالب المقصر

  ما ھي المشاكل التي تواجھھا الكلیة؟ *

ما تزال عملیة القبول على اساس المعدل، تشكل معضلة فھناك من اصحاب المعدالت العالیة یتم  -

آخر یوجد قبولھم بالكلیة ولكن لیس لدیھم رغبة بدراسة الریاضة او لھم معرفة بااللعاب،ومن جانب 

نقص في المرافق التدریبیة واالدوات واألجھزة، ومع ذلك فقد شكلت الكلیة لجنة تعنى بمادة االعداد 

ً وتمكینھ من تأدیة النموج المطلوب اضافة الى عمل  البدني لطلبة السنة األولى بھدف اعداد صحیا

 .انشطة الكترونیة

  ة الریاضیة؟ماذا عن المؤتمر العلمي الذي تستضیفھ كلیة التربی *
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اعتقد انھ سیكون األمیز بین المؤتمرات السابقة لمشاركة نتحدثین رئیسیین من المانیا وفرنسا  -

ورقة دراسیة وبحث  100وامیركا والبرازیل والتشیك والیابان وتایلند ودول عربیة وسیطرح فیھ 

  .تحمل مختلف علوم الریاضة وفي اللغتین العربیة واالنجلیزیة

ً وستعقد ورشات عمل على ھامش المؤتمر 150كما یشارك    . خبیرا

  من سیرتھ الذاتیة

ً فھو امین عام جمعیة كلیات التربیة الریاضیة في الوطن  ً زاخرا ً علمیا یمتلك الدكتور الحایك سجال

ً واجنبیاَ، وحصل على جائزة الباحث المتمیز  35مجلة عربیة و 18العربي وشارك في  ً عربیا مؤتمرا

ردنیة وجائزة البحث التمیز من مكتب سمو االمیر محمد بن راشد أل مكتوم لالبداع من الجامعة اال

  .الریاضي وجائزة البحث العلمي العربي من بریطانیا وجائزة التواصل العلمي من العراق
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  أمام مجلس التعلیم) تقییم رؤساء الجامعات(الخمیس ویرجح تشكیل لجنة للتوصیات ) العالي)
  

یعقد مجلس التعلیم العالي بعد غد الخمیس جلسة، سیكون البند االبرز فیھا نتائج تقریر  - العبادي  حاتم
لجنة الخبراء لتقییم رؤساء الجامعات الرسمیة، الذي تسلمھ رئیس المجلس السبت الماضي، إذ یرجح 

الخبراء في وشھد عمل لجنة  .ذھاب المجلس الى تشكیل لجنة لوضع توصیات في ضوء نتائج التقریر
االیام االخیرة من عملھا، تباینا في وجھات نظر أعضائھ إزاء صیاغة التقریر في النتائج، إذ منھم من 
ذھب الى أن یكون ھنالك ترتیب لرؤساء الجامعات او الجامعات نفسھا وفقا للنتائج، في حین كان 

   .و لكل رئیس لجامعة( 14(رأي االخرین ان یكون التقییم منفصال في كل معیار من المعاییر الـ
  

ما خلصت لھ اللجنة في تقریرھا النھائي لتجاور التباین في وجھات النظر كان في جزء منھ ضمن 
 .سیاسة توافقیة، وتحدیدا فیما یتعلق بالخالصة العامة، وإال لما انتھت اللجنة من عملھا حتى االن

لتعلیم العالي، في إعادة قراءة التقریر وما اللجوء للسیاسة التوافقیة، یرتب مسؤولیة أكبر على مجلس ا
تضمنھ من تقییم، بصیاغة واضحة، وفي ضوء مستجدات ومعلومات وصلت المجلس تخص بعض 
رؤساء جامعات، بعد التأكد من صحتھا من قبل المجلس، والتي قد تتطلب فتح لجان تحقق فیھا، للتأكد 

ما یعظم المسؤولیة امام  .النزاھة والحیادیةمن موضوعیتھا سواء اكانت ایجابیة او سلبیة، لضمان 
 14(مجلس التعلیم العالي أیضا للوصول الى توصیات واقعیة ایضا، ان غالبیة معاییر التقییم الـ

مؤشرا تقیس أداء مؤسسات، ولیس أداء رؤساء جامعات، ( 90(ومؤشرات االداء التي زادت عن (
   .ي كتاب التغطیة للتقریروھو بحسب مصادر، ضمنتھ اللجنة في تقریرھا او ف

ھذا التوصیف بأن ثلثي المعاییر ومؤشرات االداء أقرب لتقییم اداء مؤسسات ولیست اشخاص، یمھد 
أرضیة لمجلس التعلیم العالي  للوقوف على التقییم الحقیقي لرؤساء الجامعات في المعاییر الموجھ 

الجامعات االردنیة متباین ومتراكم منذ فعال للوقوف على اداء الرئیس، ولیس المؤسسة، إذ أن واقع 
 سنوات

وبقراءة أخرى، فإن معاییر تقییم رؤساء الجامعات الموحدة، في ثلثیھا تقریبا یستھدف المؤسسة  .
ولیس رئیسھا، ما سیتمخض عنھ نتائج غیر حقیقیة لتقییم أداء رئیس الجامعة وكذلك في المقارنة بین 

أن ظروف كل جامعة مختلفة عن االخرى، وأن غالبیة رؤساء الرؤساء في ضوء نتائج التقریر، إذ 
الجامعات لم یتجاوز مدة تعیینھم ثالث سنوات، بمعنى سیكون الحكم في جزء منھ متعلق بموروث 
سابق اكان سلبا او ایجابا، سواء في الجوانب االداریة او المالیة او االكادیمیة وغیرھا، ما قد یفید 

تشكیل لجنة توصیات منبثقة عن مجلس التعلیم العالي، ال  .خرینبغیر وجھ حق رؤساء ویضر أ
یعني، العودة إلى نقطة البدایة، إذ أن تقریر لجنة الخبراء سیكون المصدر الرئیسي واالرضیة 
الستنتاج التقییم في المعاییر المستھدفة الداء الرئیس مع مراعاة المدد الزمنیة لتولي المنصب، الى 

دات والمعلومات، ألن االصل ھنالك ھدف ولیس استھداف للتقییم، مقتضاة جانب مراعاة المستج
ما رافق عملیة التقییم،من تباین بین مؤید ومعارض وما بین یجوز  .الوقوف على واقع الحال الحقیقي

 شؤون جامعیة ومحلیة

  6:الرأي ص
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والیجوز ، في إطار احترام ھیبة موقع رئاسة الجامعة، قد یكون مرده، انھ االول من نوعھ، 
ؤساء الجامعات، كان موقفھم حیادي تجاه التقییم، مع التأكید على ضرورة خصوصا ان غالبیة ر

رؤساء الجامعات باعتبارھم قیادات لمؤسسات معنیة بإنتاج قوى بشریة  «ھیبة«المحافظة على 
ما سیتبع نتائج التقییم وما ستخرج بھ لجنة التعلیم العالي،  .ضروریة لتحقیق التنمیة وخدمة المستقبل

لھ منظور مھني وموضوعي ومستند الى حقائق إذ لیس بالضرورة ان تنتھي التبعات  یجب ان یكون
بإعفاء رئیس من موقعھ فقط، إنما یجب ان تأخذ منظورا شامال، یصل الى مساءلة الرئیس 

ھذا المنظور الشامل یجب ان یستند الى ما تمخض عنھ تقریر لجنة  .واالستیضاح حول إجراءاتھ
ثي معاییر التقییم یتعلق بأداء مؤسسات، ما قد یتبع التقریر والتوصیات الخبراء، خصوصا أن ثل

تطویر تشریعات وما تتضمنھ من منھجیات عمل والیات اختیار قیادات في القطاع، واخرى تتعلق 
بمعالجة واقع یتعلق بمكونات العملیة التعلیمیة من مدخالت ومخرجات وما یتخلل بینھما من عملیة 

الي للجامعة وأدوار المجالس المختلفة والیات اختیارھا، وما استجد، خالل فترة تدریس والبعد الم
  .االشھر الثالثة التي استغرقتھا اللجنة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
21 

  الطویسي یفتتح یوم التعاون االردني االوروبي في التعلیم العالي
  
  

یوم "ر بعنوان افتتح وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي الیوم االثنین مؤتم
الذي ینظمھ مكتب ایراسموس بلس الوطني بالتعاون " التعاون االردني االوروبي في التعلیم العالي

  .مع سفارة االتحاد االوروبي في عمان والمفوضیة االوروبیة 
عضو ھیئة تدریس من  280واعرب الدكتور الطویسي خالل المؤتمر الذي شارك فیھ نحو 

لون عن عدد من السفارات االوروبیة والوزارات والمؤسسات المجتمعیة عن الجامعات االردنیة وممث
شكره لالتحاد االوروبي لدعمھ المستمر لقطاع التعلیم العالي في المملكة من خالل المنح التي 

  .یخصصھا لألردن
 واشاد الطویسي بالدور الرائد الذي قام بھ مكتب ایراسموس بلس الوطني على مدى السنوات االربعة
عشر الماضیة، مشیرا الى مساھمة المكتب في اصالح وتطویر نظام التعلیم العالي في االردن خاصة 

  .في مجال اصالح المناھج التي تم تطویر العدید من البرامج الجدیدة من خالل المشاریع التي یدعمھا
التعلیم العالي وقال الطویسي ان جھود مكتب ایراسموس بلس الوطني تشیر الى اھتمامھ المتزاید في 

والبحث العلمي في االردن كعنصر اساسي في التنمیة االقتصادیة الوطنیة، مشیرا الى ان االردن 
  .مھتم بإیجاد شراكة فعالة بین المؤسسات الوطنیة وتلك الموجودة في دول االتحاد االوروبي والعالم

ة في مشاریع ایراسموس بلس ودعا سفیر االتحاد االوروبي في عمان الى التركیز على اشراك الطلب
  .كونھم القادة الحقیقیین للتغییر

وعرض مدیر مكتب ایراسموس بلس الوطني الدكتور احمد ابو الھیجاء الفوائد التي تحققت من 
  .المشاریع االردنیة االوروبیة المشتركة ومساھمتھا في تطویر قطاع التعلیم العالي في المملكة

مشاریع جدیدة في مجال بناء القدرات في مجال التعلیم  8على وقال ان االردن نجح في الحصول 
 11ملیون یورو وتشارك بتنفیذ ھذه المشاریع جمیع الجامعات الحكومیة و 3العالي بتمویل یقارب 

  .جامعة خاصة، اضافة الى وزارة التعلیم العالي وعدد من المؤسسات االردنیة
دولة اوروبیة  24ھذه المشاریع من التعاون مع واضاف ابو الھیجاء ان االردن سیتمكن من خالل 

  .ومعظم الدول العربیة المشاركة في برنامج ایراسموس بلس، اضافة الى تركیا وایران
وتابع انھ سیتم خالل المؤتمر عرض نشاطات برنامج ایراسموس بلس التي یمكن للجامعات االردنیة 

لعالي وتبادل الطلبة واعضاء الھیئة التدریسیة االستفادة منھا مثل بناء القدرات في مجال التعلیم ا
  .وبرامج الماجستیر المشتركة وبرنامج جین مونیھ

كما سیتم خالل المؤتمر تعریف المشاركین بالشروط الالزمة لتقدیم مشاریع لتطویر التعلیم العالي 
لمشاریع اذا ما تم بالشراكة مع جامعات اوروبیة وكیفیة اعداد مشاریع منافسة واالدارة الحدیثة لھذه ا

  .اختیارھا للتمویل
یشار الى ان االردن شارك ببرامج تمبوس وایراسموس بلس لتطویر التعلیم العالي لمدة تزید على 

مشروعا في الفترة التي شارك فیھ  85اربعة عشر عاما حیث مول برنامجا تمبوس وایراسموس 
اسموس بلس وایراسموس موندوس ملیون یورو كما اتاحا برنامج ایر 34االردن وبكلفة نحو 

من الطلبة واعضاء الھیئة التدریسیة التبادل االكادیمي ولقضاء فترات في  2500الفرصة لحوالي 
  .طالبا للحصول على درجة الماجستیر 25جامعات اوروبیة منھم 

  

  الكتروني الدستور
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  تنفذ خططاً جدیدة للتعلیم التقني والتطبیقي» البلقاء التطبیقیة«: الزعبي
  

امعة البلقاء التطبیقیة االستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي أعضاء الھیئة التدریسیة التقى رئیس ج
في كلیات مركز الجامعة في مدرج كلیة السلط للعلوم اإلنسانیة بحضور نواب الرئیس والعمداء 

  .ورؤساء األقسام األكادیمیة
اللة سیدنا الملك عبدهللا الثاني ابن وبین الدكتور الزعبي بان جامعة البلقاء التطبیقیة تنفذ توجیھات ج

الحسین المعظم في التطویر والتخطیط والتحدیث ومواكبة التكنولوجیا وتنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة 
لتنمیة الموارد البشریة التي أطلقتھا الحكومة برعایة ملكیة سامیة، وتنفیذ منظومة التشریعات في 

  .الجامعة وسیادة القانون والعدالة
ح الدكتور الزعبي بأن الجامعة تعمل على تنفیذ الخطط الجدیدة للتعلیم التقني والتطبیقي وأوض 

اعتبارا من ھذا العام الجامعي والتي جاءت بعد تعاون وثیق مع القطاع الخاص وبعد توقیع اتفاقیات 
وتطویر وإقامة شراكة حقیقیة معھ، إضافة إلى إدخال مواد جدیدة كاالبتكار والریادة واإلبداع ، 

وتحدیث محتوى مادة التربیة الوطنیة لمواكبة الحدث واالنجاز ولتساھم في تعزیز روح االنتماء 
للوطن والقیادة الھاشمیة وتم عمل ورشة عمل لمدرسي التربیة الوطنیة الطالعھم على الخطة 

الل عام وأشار رئیس الجامعة إلى وضع الجامعة المالي خ. الجدیدة والتي جاءت بعد دراسة معمقة
والذي تحسن تحسنا ملحوظا خالل العام الجامعي المنصرم وفي حالة استمر ھذا التحسن حسب ما ھو 
مخطط فسینعكس إیجابا على كافة العاملین في الجامعة والطلبة حیث تم إنشاء حساب رسمي خاص 

  .بیةلدعم األفكار الریادیة واإلبداعیة للطلبة إضافة إلى دعم النشاطات والجمعیات الطال
وبین رئیس الجامعة بان جامعة البلقاء التطبیقیة أنفقت على البحث العلمي للعام الجامعي 

وھي تدعم المشاریع البحثیة وخاصة التطبیقیة دون إغفال للعلوم ) ملیون دینار1,7(   2016/2017
  .اإلنسانیة ، والمشاركة في المؤتمرات

ة التدریس على الجانب المعرفي من ھیئة اعتماد وأشار رئیس الجامعة إلى أھمیة حصول أعضاء ھیئ
مؤسسات التعلیم العالي لكون ذلك یساھم في زیادة الطاقة االستیعابیة للطلبة في الجامعة،واعتماد 

  .البرامج التي تطرحھا الجامعة
ودعا الدكتور الزعبي أعضاء ھیئة التدریس إلى تغطیة محتوى المادة الدراسیة لكل مادة دراسیة 

ألھمیة المحتوى الكامل للمادة ولمساھمة ھذا المحتوى الكامل في تحسن نتائج الطلبة في امتحان نظرا 
  .الكفاءة الجامعیة

في المراسالت  1/1/2018وأعلن الدكتور الزعبي بان جامعة البلقاء التطبیقیة ستبدأ اعتبارا من 
االلكتروني الخاص بھ في  االلكترونیة وھذا یتطلب من كل عضو ھیئة تدریس وموظف تفعیل البرید

  .الجامعة

  الكترونيالدستور 
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  تقریر تقییم رؤساء الجامعات أعد بحرفیة ودون ضغوطات: لجنة خبراء
  

قالت مصادر في لجنة الخبراء لتقییم رؤساء الجامعات الرسمیة ان اللجنة مارست عملھا بھدف 
ة مجالس إصالحي وخرج تقریرھا بنقاط تظھر مواطن الخلل في بعض الجامعات، وسیتم مخاطب

األمناء بھذا الخلل للقیام بدوره بالمساءلة ألي رئیس ثبت ان في سجلھ خلال وتقصیرا في بعض 
اإلجراءات والقضایا داخل جامعتھ، مؤكدة ذات المصادر ان اللجنة مارست عملھا دون تدخالت 

  .رسمیة
ا للمعطیات وقالت المصادر ان التقریر المرفوع امام مجلس التعلیم العالي، انجز عملھ وفق

  .المنصوص علیھا، وقد اعد بحرفیة ووطنیة عالیة، وقامت اللجنة بإجراء التقییم خالل وقت قیاسي
الى ان اللجنة لم یتسن لھا االلتقاء باي من رؤساء » الدستور»وأشارت ذات المصادر في تصریح لـ

مناء وتحري بعض الجامعات للحدیث حول بعض النقاط الخاصة بالتقریر المرسل من قبل مجالس األ
  .الحقائق والتفاصیل الخاصة بجامعاتھم

وأوضحت ان اللجنة مارست عملھا بحریة ولم تخضع الي ضغوطات، والخالفات داخل اللجنة امر 
  .متوقع وحاصل ومن شأنھ الوصول الحقیقة وتحري الدقة

  

  5:الدستور ص
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  . ..."رسالة الى منتقدي رؤساء الجامعات اللي بیتھ من زجاج 

  
  

  لخطیبمحمد ا
  

، "تسرب للجامعات طالب وأكادیمیون غیر أكفاء"نشر في بعض المواقع اإللكترونیة مقالة عنوانھا
وفیھا مھاجمة وصراخ وانتقاد في وجھ رؤساء الجامعات وكأنھ المنقذ الذي فقدتھ الجامعات أو الدواء 

معي وتسرب طلبة الذي لم یجرب، ویتحدث عن الجھویة والشللیة والفئویة وانحدار التعلیم الجا
ضعاف واساتذة اضعف الى الجامعات، ونسي ناشر المقال ان قوائم األسماء التي عینھا موجودة 
ومحفوظة باألسماء واالرقام ومكان المیالد والتخصصات في كل مكان عمل بھ، وانھ اول من أنفذ 

بجدارة ما انتقده ؟ فقد الجواب عندھم انھ قد مارس ....ھذه القضایا التي یتھم بھا رؤساء الجامعات، 
فتح أبواب ھذه المؤسسات وعین فیھا بال ھوادة ، كما انھ ترك كل جامعة وعلیھا مدیونیة ال تحتمل ، 
وتأتي الیوم لتنتقد وتصف رؤساءالجامعات بالضعف وعدم قدرتھم على ادارة الجامعات، وال یعرف 

تضرب من حدید، في عصر القارئ ھل المقصود ان یكون الرؤساء بلطجیة وبأیدیھم سیوف 
الدیمقراطیة االردنیة والرقي الحضاري الذي یدعو إلیھ جاللة الملك المعظم، كل االردن تعرف كل 
شيء، وال داعي الن تغلب نفسك بكالم إجاباتھ معروفة ومدروسة، والتراجع الذي تنتقد فیھ الجامعات 

كلھا معروفة والرؤساء الحالیین لیس  انت جزء أساسي منھ، الن المدیونیة والتعینات غیر المدروسة
لدیھم مراكز قوى یدافعون عنھم أو یستقووا بھم ، ال نرید ان نطیل ونزید، الن الطلبة الضعاف الذین 

  !.!!تنعتھم بالضعف معدالتھم عالیة وعالیة ، ولیست اقل من الستین
ي الستینات ولغایة انشاء بأن الجامعات االردنیة التي بدأت قویة منذ انطالقتھا ف"ویقول المقال 

الجامعات الخاصة في التسعینات، اال انھ بعد ذلك اصبح االھتمام بالكم على حساب الكیف، وبدأت 
الجامعات الرسمیة والخاصة تقبل اعدادا مھولة من الطلبة خریجي الثانویة العامة، اضافة الى 

ن تقول للجامعات كیف تتدبر امرھا ولوال الموازي ممك"..... استحداث برامج الموازي واالستثناءات
ارحمنا من التنظیر النك عشت كل الوقائع التي تكتب عنھا ارقام المقبولین في زمنك معروفة بالواحد 

  وباالسم ال تفكر الجامعات ما بتعرف؟
حیث تشھد مؤسسات التعلیم العالي انزالقا نحو الشللیة والجھویة وتصفیة الحسابات وھي :"ویقول

ونقول لك اننا ".مقبولة، واذا ما صلح التعلیم صلح االستثمار وصلح كل شيء في االردناشیاء غیر 
سنترك للعاملین في الجامعات ان یردوا علیك النك انت تعرف في قرارة نفسك ان رؤساء الجامعات 
الحالیین بریئین من تھمك وھم ابعد الناس عن تصفیة الحسابات والشللیة، ھل عین ھؤالء الرؤساء 

اربھم وأبناء مناطقھم وھل احضر رؤساء الجامعات نوابھم وعمداء الكلیات من خارج جامعاتھم؟ أق
یقول أحد المسؤولین لو كان كل العمداء من مدینة واحدة وھم احسن الكفاءات لعینتھم ،ھذه جامعات 

  .ولیست مجالس قرویة
الس الجامعات حتى یتم أن یصار الى انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء ومج:" وتمنى المقال 

الوصول الى مرحلة یتم االبتعاد فیھا عن التقزیمات التي نشھدھا في بعض الجامعات، من انتقاء 
ونرد " فریق ضعیف بني على اسس مناطقیة وجھویة وبعید عن االھتمام باالتجاه العالمي للجامعات

ینجحوا وبعدین ما رح تقول عارف لو عملت انتخابات كل اللي عینتھم انت ما رح .. عنھا ونقول 
  !بدي انتخابات؟

  طلبة نیوز

 مقاالت
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وما قصة قوى الشد العكسي التي تتحدث عنھا ومن یشد رؤساء الجامعات الیوم الى الوراء الیست 
  !ھذه الكتابات تدخل في عمل رؤساء الجامعات وھل كنت انت تقبل ألحد ان یتدخل بك

فالجامعة :"من اي جامعة اردنیة، بقولھ جامعة االوائل في العالم 500وانتقد المقال خلو قائمة الـ 
ونھجت على تطبیقھا، ولكن كالعادة تغییر  2018- 2013االردنیة كانت تمتلك استراتیجیة منذ عام 

االدارات یغیر السیاسات وتبدأ الجامعة باالنحدار وھذا حصل مع الجامعات االخرى ایضا، وذلك 
سبحان مغیر االحوال ھل وصلت اي ". ألنھ ما زلنا نؤمن بسیاسة االشخاص ولیس المؤسسات

والجامعات  1245كان ترتیبھا  800جامعة في الى العالمیة وھل وصلت االردنیة في رئاستك الى 
وفیھ ادارة تمتلك كفاءة عالیة ... تشھد بذلك، وما قصة االنحدار الذي تتحدث عنھ الجامعة تنھض 

ترفض شكر اي ناجح وكنت تشكك بمن  وانت ال ترید للناجح ان ینجح انت تحارب النجاح وكنت
اما قصة الطلبة غیر المؤھلین فالجمیع یعرف ان النظریات التربویة واالبحاث المتمیزة .یعمل معك 

في االدارات الصفیة التي اكل الدھر علیھا ھي السبب في ضعف المنظومة اإلبداعیة التي تتحدث 
  .عنھا

بل ان تتسلم انت وخدموا فیھا ولھم بصمات ھناك خبراء ورؤساء جامعات تسلموا الجامعات ق
واضحة ومع ذلك آثروا ان یتركوا المركب في طریقھ بإیجابیاتھ وسلبیاتھ، ونحن ال ننكر علیك 
حرصك وغیرتك ، لكن اترك قوى الشد العكسي تشد وحدھا الن الجامعات تجتھد وتحاول وتقوم 

تنادي باإلصالح ھم رؤساء الجامعات بجھود كبیرة وانت تطلع علینا بین الحین واآلخر برأي و
عارفین یشتغلوا من كثرة الكتبھ، ولو كانت الجامعة االردنیة طابو ألحد لكانت مسجلة باسم الدكتور 
عبدالسالم المجالي ، وقوى الشد العكسي تضع العصي بالدوالیب وال تترك مركب سایر وانت كنت 

یر وتبدل ، وال تزعل علینا یادكتور الن ھذا تعاني منھم وتلعنھم في كل اجتماعاتك فما الذي تغ
واالردن بعون هللا ما زال . التعقیب جاء من مقالتك انت، وھذه المرة رغبنا ان نحاورك بما كتبت

واحة أمن وسالم تحت ظل القیادة الھاشمیة والجامعات تسیر بھدي القیادة الھاشمیة وتحترم كل رأي 
ابن عائلة لھا بصمات كبیرة في كل المواقع وھذا التعقیب یصوب مسیرتھا والدكتور ناشر المقالة 

یوضح للقارئ ان الجامعات مؤسسات وطنیة تحكمھا قوانین وانظمة ومجالس تعلیم عالي وأمناء 
وجامعة وعمداء وأقسام وان اي قرار فیھا یجب ان یمر في ھذا التسلسل مما یعني ان القرار ھو قرار 

  .ذه المعلومة تغیب عن رئیس جامعة سابقجماعي ولیس فردیا والغریب أن ھ
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  خلدا –یوسف خالد أسامة الصباغ  -
  
  الجندویل –ربیعة محمود نغوي دودو  -
  
  السلط –دیانا عبدالحلیم النمر الحمود  -
  
  الشمیساني –أمل ولید النابلسي  -
  
  الصویفیة -أمین لطفي أمین حبیب  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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لواء االغوار الجنوبیة : خلیة غالب الزعبي تنقالت اداریة في الوزارة امس شملتأجرى وزیر الدا
كما وتم تعیین فراس الفاعور متصرفا للواء .محمد الروابدة متصرفا للواء البادیة الشمالیة الغربیة

  .االغوار الجنوبیة
لواء  وشمل القرار نقل مساعد متصرف قصبة الزرقاء یوسف الربضي لیعمل مساعدا لمتصرف

  .ماركا
  

وجھت السفارة األمریكیة في عمان رسالة لجمیع متابعیھا على الفیسبوك حذرت من خاللھا من 
وجود صفحة مزورة على الفیسبوك ومنشورات تحتوي على معلومات خاطئة، وخاصة حول 

  .موضوع تأشیرات الھجرة التعددیة
ضیین تنشر أخباًرا كاذبة أن الوالیات وأكدت السفارة ان ھناك صفحة تم تداولھا خالل الیومین الما

  . Likeاو یعملون ) Share(المتحدة تصدر تأشیرات للذین ینشرون الخبر 
وأشارت السفارة الى أن الصفحة ھذه والمعَرفة من قبل فیسبوك ھي الصفحة الرسمیة للسفارة 

  /)https://www.facebook.com/jordan.usembassy(األمریكیة 
  ) https://twitter.com/USEmbassyJordan(لى تویتر كما ان حساباتنا ع

  ) https://www.instagram.com/usembassyjordan(وانستغرام 
  ) https://www.youtube.com/user/usembassyamman(ویوتیوب 

ھي الحسابات الرسمیة للسفارة باإلضافة الى الموقع اإللكتروني للسفارة األمریكیة 
jo.usembassy.gov  

  
نت وزارة السیاحة واآلثار بالتعاون والتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة عن حاجتھا إلشغال وظیفة أعل

مدیر اتصال وتعاون دولي، من خالل نشر االعالن مفتوح لھذه الغایة، وسیتم تطبیق اجراءات 
  .وأسس التعیین الرسمیة بھذا الشأن

  
روضات أسبوع عّمان للتصمیم الذي انطلقت نشرت جاللة الملكة رانیا العبد هللا فیدیو ألبرز مع

أعمالھ برعایة جاللتھا یوم الجمعة السادس من تشرین األول الجاري، وكتبت تعلیقا باللغتین العربیة 
  ).2017لمحة عن األعمال الفنیة والتصامیم التي تضمنھا أسبوع عّمان للتصمیم (اإلنجلیزیة 

  
  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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البنك المركزي زیاد فریز في االجتماعات السنویة للبنك  یشارك وزیر المالیة عمر ملحس ومحافظ
ویتوقع أن یبحث المسؤوالن . وصندوق النقد الدولیین، التي تنطلق في واشنطن الیوم وتستمر عدة أیام

األردنیان مع مسؤولي البنك والصندوق الدولیین خطط اإلصالح االقتصادي األردنیة ومواضیع 
  .أخرى

  
یس مجلس النواب عاطف الطراونة اجتماعا للجنة االقتصادیة في مجلس من المقرر أن یترأس رئ

النواب صباح غد، للتباحث في عدد من الملفات االقتصادیة، یتوقع أن یكون بینھا خطط الحكومة 
إلصالح الوضع االقتصادي والحزمة المتوقعة لإلجراءات االقتصادیة لخفض عجز الموازنة للعام 

  .المقبل
  
یون بطاقة ذكیة ھو حصیلة ما أصدرتھ دائرة األحوال المدنیة والجوازات حتى یوم مل) 2.611.700(

  . أمس، وذلك منذ بدایة صرف ھذه البطاقات بمختلف مكاتب الدائرة بالمحافظات مطلع العام الحالي
  

عاما، إثر سقوطھا صباح أمس، من نافذة  22تحقق األجھزة األمنیة في وفاة شابة تبلغ من العمر 
وتم تحویل الجثة إلى . ذویھا في الطابق الرابع بمنطقة الجامعة األردنیة قرب البوابة الشمالیةمنزل 

  .الطب الشرعي لتحدید أسباب الوفاة
  
مبادرة مروریة توعویة تطلقھا مدیریة األمن العام، بالتعاون مع جامعة البترا ظھر غد " حافلتي آمنة"

یم العاصمة باألمن العام العمید محمد المالحیم حفل إطالق لھذه الغایة یرعى مدیر أمن إقل. األربعاء
 .المبادرة بحرم الجامعة

 زواریب الغد
  


