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 عالمـــــــــــوضـــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

 ٣  قرارات فصل الطلبةیصادق على رد استئناف " عمداء األردنیة"

 ٤  عودة العمل بأحد أجھزة الخوادم الرئیسة: مستشفى الجامعة األردنیة

   شؤون جامعیة

 ٥  توفیر تعلیم نوعي لكل طالب وطالبة واجب ولیس خیارا: الملكة رانیا

 ٦  الحریات مصونة شریطة أن تكون مسؤولة: أكادیمیون

مالمح تغییر قادم ومزید من الصالحیة .. مؤسسات التعلیم العالي 
  للجامعات ومجالس أمنائھا

٨ 

 ١٠  اطالق معاییر التصنیف االردني للجامعات

 ١١  الجامعیة‘‘ المنح والقروض‘‘آالف اعتراض على  ٤

   مقاالت

 ١٢  زید حمزة. د/!في ھذه السن .. الدخول الى الجامعة

 ١٤  رایبةرحیل محمد غ. د/وزارة التربیة والتعدیل الجدید

  ١٦-١٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  یصادق على رد استئناف قرارات فصل الطلبة" عمداء األردنیة"
  

صادق مجلس عمداء الجامعة األردیة 
الیوم على قراره المتخذ في جلستھ رقم 

بقبول  ٩/١/٢٠١٧تاریخ  ٢/٢٠١٧
لبة الذین تقرر االستئناف المقدم من الط

فصلھم فصال نھائیا على خلفیة 
المشاجرات التي حدثت مؤخرا شكال ورّده 

ً، استنادا للمادة  من ) أ – ١٨(موضوعا
  .نظام تأدیب الطلبة

   
وتؤكد الجامعة حرصھا على الطلبة 

ون والمسیرة األكادیمیة وضرورة التقید باألنظمة والتعلیمات الناظمة لعملھا، وتمضي في عدم التھا
مع مثیري العنف في الجامعة، أو الرضوخ ألي ضغوطات من شأنھا ثني الجامعة عن تطبیق 

  .القانون
  

 أخبار الجامعة

االنباط /١:ص ارالدی/٨:الدستور ص/٤:السبیل ص/٦-١:الغد ص/عمون/خبرني/١٤-١:الرأي ص/الكون نیوز /أخبار األردنیة
  ٣:ص
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  عودة العمل بأحد أجھزة الخوادم الرئیسة: مستشفى الجامعة األردنیة

  
أكدت إدارة مستشفى الجامعة األردنیة أنھ تمت السیطرة على العطل الفني الذي تعرض لھ أحد 

  .أجھزة الخوادم الرئیسة، التي تغذي أنظمة الكمبیوتر داخل المستشفى
  

نتیجة "وقالت، في بیان صحفي الیوم االثنین، إن ما حصل من توقف لنظام الكمبیوتر بالمستشفى ھو 
ني في أحد أجھزة الخوادم الرئیسة والمسؤول عن توزیع مستخدمي النظام إلى إحدى نسخ لعطل ف

  ".قواعد البیانات بشكل متساو مع األخرى
  

إن ذلك أدى إلى توجیھ جمیع المستخدمین إلى نسخة واحدة فقط من نسخ قواعد البیانات، "وأضافت 
  ".ل النظام لفترة من الوقتما أدى إلى حدوث ضغط كبیر على تلك القاعدة وبالتالي فص

  
وتابعت إدارة المستشفى أنھ تم بعد ذلك معاینة المشكلة ومخاطبة الشركات المسؤولة عن عقود 
صیانة الخوادم الرئیسة، حیث تم العمل بشكل جماعي إلصالح الخلل، وبالتالي عودة النظام إلى 

  ".العمل
  

.بھا نظام الحاسوب بالمستشفى منذ عدة أعواموأكدت اإلدارة أنھ ھذه ھي المرة األولى التي یتعطل 

  ٦:الدستور ص/بترا
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  أھمیة اعتماد نھج تشاركي لتطبیق خطة إلصالح التعلیم" التربیة النیابیة"جاللتھا تؤكد لـ
  توفیر تعلیم نوعي لكل طالب وطالبة واجب ولیس خیارا: الملكة رانیا

  
أكدت جاللة الملكة رانیا العبدهللا ان توفیر تعلیم نوعي لكل طالب وطالبة ھو واجب ولیس خیار، 

  .ار لمستقبلناویعتبر أھم استثم
كما اكدت، خالل لقائھا رئیس وأعضاء لجنة التربیة والتعلیم النیابیة زاروا أكادیمیة الملكة رانیا 
لتدریب المعلمین أمس، ان ھذه الزیارة تدل على االھتمام بمحوریة قطاع التعلیم الذي یمس كل اردني 

  .واردنیة، مرحبة بأعضاء اللجنة
ً بتراجع التعلیم، وأن اصالحھ أصبح مطلبا شعبیا،  ً مجتمعیا ً وعیا وبینت جاللتھا أنھا لمست مؤخرا
مؤكدة اھمیة اعتماد النھج التشاركي لتطبیق خطة إصالح التعلیم خاصة، وأنھا ال تنحصر بجھة 

  .واحدة، وتحتاج لتكاتف جھود جمیع الجھات
ارد البشریة، التي اطلقت مؤخرا كانت شاملة ومن أھم وقالت ان االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة المو

  .توصیاتھا تدریب المعلم وتطویر المناھج واالھتمام بالطفولة المبكرة إلى جانب تحسین البیئة الصفیة
وعبرت جاللة الملكة عن إیمانھا بأھمیة دور المعلم، معتبرة تدریبھ أولویة، وقالت إن ھذا الشيء 

ً في تحصیل طالبھا العلميموجود في كل الدول التي    .حققت تقدما
تابعت اھتمامكم بموضوع المناھج، وال احد یرضى "وقالت جاللتھا، مخاطبة رئیس واعضاء اللجنة، 

ً نتفق على  ُمس قیمنا سواء الدینیة أو المجتمعیة وال أحد یرضى أن تبقى مناھجنا كما ھي، وجمیعا أن ت
  ".مع مھارات ومستجدات الحیاة ولیس فقط تعدیالت أن المناھج تحتاج إلى تطویر مستمر یتوافق

وكان أعضاء اللجنة اطلعوا على برامج االكادیمیة وفعالیاتھا وآلیة عملھا، واستمعوا لشرح قدمھ 
الرئیس التنفیذي لألكادیمیة ھیف بنیان عن برامج االكادیمیة في تدریب وتطویر مھارات المعلمین 

یم ومع الجامعات المحلیة والعربیة والدولیة لتوفیر ما یخدم وشراكتھا مع وزارة التربیة والتعل
وعرض بنیان للبرامج التي تنفذھا االكادیمیة وتشمل تدریب . االھداف التي تعمل على تحقیقھا

المعلمین اثناء الخدمة ودبلوم إعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة الذي تم اطالقة مؤخرا للوصول إلى 
ً قبل بدء ممارسة المھنة وخالل عملھمرحلة یكون فیھا كل م وقدم رئیس وأعضاء . علم مؤھال

ً من الطروحات المتعلقة بضرورة توفیر برامج تدریب متطورة للمعلمین، " التربیة النیابیة" عددا
وجال النواب في . مؤكدین ان الھدف االساسي ھو الطالب من خالل تأھیل المعلم وتنمیة مھاراتھ

لعوا على المحاضرات التدریبیة لطلبة دبلوم اعداد وتأھیل المعلمین قبل مرافق االكادیمیة واط
الخدمة، وتبادلوا الحدیث مع الطلبة والقائمین على الدبلوم مستمعین منھم عن الفوائد التي لمسوھا وما 
ھو المأمول لكسب مھارات واسالیب تدریس تساعدھم على تطبیق ما تعلموه في الغرف الصفیة 

وعبر النواب عن تقدیرھم لجھود جاللتھا في التعلیم وما . العملیة في مھنة التدریس خالل مسیرتھم
تقوم بھ االكادیمیة من دور ریادي في تدریب المعلمین اثناء وقبل الخدمة، مؤكدین حرصھم على 

  .تقدیم خبراتھم التعلیمیة بما یسھم في اثراء عمل االكادیمیة
وتطویر التعلیم والتركیز على دعم المعلم مادیا ومعنویا، واكدوا وقوفھم مع كل ما یخدم اصالح 

  –. وتطرق النقاش لتطویر المناھج

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٤:صالدستور 
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  الحریات مصونة شریطة أن تكون مسؤولة: أكادیمیون

  
أجمع أكادیمیون على ان الحریة مصونة دستوریا وھي حق للجمیع لكن على أن تكون مسؤولة 

تداء على حقوق اآلخرین، وال تجیز للفرد وضمن حقوق القانون، مؤكدین أن الحریة ال تعني االع
  .التقلیل من آراء اآلخرین

  
ان الحریة تفسر دولیا ومحلیا على انھا یجب أن تكون ضمن » بترا«وقالوا لوكالة االنباء االردنیة 

مقتضیات ومتطلبات النظام العام وتحت مظلة حمایة حقوق اآلخرین واحترامھا وصیانة االمن 
  .لمجتمعالقومي في البالد وا

  
وأكد أستاذ القانون بكلیة الحقوق في الجامعة األردنیة الدكتور أحمد علي عویدي ان الحریة مصونة 

لكن یجب ان تكون ھذه الحریة والتعبیر عنھا بحدود «بمقتضى احكام الدستور والتشریعات النافذة، 
تماعیة، وال القانون، بحیث ال یترتب على ذلك اعتداء على حقوق اآلخرین وسمعتھم ومكانتھم االج
  .»ان یصبح الحق بالحریة والتعبیر عنھا وسیلة الیذاء اآلخرین والمساس بكرامتھم وسمعتھم

  
تصبح وسیلة لإلساءة والتجریح «وأوضح ان الحریة اذا وصلت الى ھذا الحد من عدم االنضباط 

نیل من واالیذاء، وھو ما یؤدي الى اھتزاز بنیان المجتمع وشیوع القدح والذم والتشھیر وال
حریة التعبیر عن الرأي مصونة أیضا على ان یكون «، أما فیما یتعلق بالشأن العام فإن »اآلخرین

الھدف منھا تحقیق المصلحة العامة، وان یكون ذلك ضمن االطر الدستوریة والقانونیة وال یقبل بأي 
  .»وافراده حال من االحوال ان یكون الھدف منھا ضرب الوطن ومقدراتھ ومؤسساتھ الدستوریة

  
استاذ القانون الدولي ورئیس اللجنة العربیة الدائمة لحقوق االنسان في جامعة الدول العربیة الدكتور 

، »ال تعني باي حال من األحوال االعتداء على حقوق اآلخرین«أمجد شموط بین بدوره أن الحریة 
ات الصلة أكدت ان الحریة مشیرا الى ان المعاییر الدولیة لحقوق االنسان والمواثیق الدولیة ذ

مرتبطة بمتطلبات ومقتضیات النظام العام الذي یندرج تحت حمایة حقوق اآلخرین واحترامھا «
  .»وصیانة االمن القومي في البالد والمجتمع

  
یجب ان تكون الحریة منضبطة في اطار احترام «وأشار الى ان السالمة واآلداب العامة تعني انھ 

ت الدولة حیث ان القوانین والتشریعات تكفل احترام حریات االفراد وبنفس سیادة القانون ومؤسسا
  .»الوقت حمایة حقوق افراد المجتمع والصالح العام

  
خالفا الحترام القانون والحریات المسؤولة فإن المجتمع یصبح عنیفا وتسوده «ولفت شموط الى انھ 

، داعیا الى عدم التطاول واالستقواء »ةالفوضى واالعتداء على حقوق اآلخرین وترتفع نسب الجریم
على القانون والتشریعات ومؤسساتھ، وتعزیز وتطویر مكانة واستقاللیة السلطة القضائیة باعتبارھا 

  .المالذ اآلمن في حمایة الحقوق والحریات
  

 ال بد من التأكید على ان الحریة ال«وقال المستشار في جامعة فیالدلفیا الدكتور مروان كمال انھ 
تجیز للفرد التقلیل من آراء اآلخرین واالعتقاد ان رأي الغیر خطأ وانھ فقط یمتلك الحقیقة، وبالتالي ال 

دون االلتفاف الى الرأي اآلخر ) األنا(یوجد حریة مطلقة تجعل الفرد یتصرف ویفكر من منظور 
  .»والصالح العام

  بترا/٣:الرأي ص
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ثر مسؤولیة في مفھوم الحریة ھي االكثر الدول االك«وأضاف، انھ اذا نظرنا للدول المتقدمة نجد ان 

اجواء الحریة والدیمقراطیة تبدأ بالبیت واألسرة وتتطور في «، موضحا انھ ال شك ان »تقدما وابداعا
المدارس والجامعات بشكل خاص، عندما تركز البیئة التعلیمیة على استقاللیة الرأي واحترام الرأي 

  .»البداعاآلخر وعلى تشجیع الطلبة على النقاش وا
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  امالمح تغییر قادم ومزید من الصالحیة للجامعات ومجالس أمنائھ.. مؤسسات التعلیم العالي 

  
یواجھ مجلس التعلیم العالي خالل الفترة المقبلة موجة من الرقابة من قبل الجامعات  -أمان السائح

والمھتمین والمراقبین، بعد ان وضع نفسھ امام مسؤولیات جمة تتعلق بسلسلة تغییرات مرتقبة سیتم 
ي التعلیم العالي والجامعات والحدیث عن وحدة خاصة تتعلق بالتعلیم التقني، اقرارھا من خالل قانون

من اجل النھوض بواقع التعلیم العالي والجامعات بشكل تنویري اصالحي یدفع باتجاه ترك بصمة 
مختلفة في مسیرة الجامعات خالل السنوات المقبلة، بعد ان یتم تحویل تلك الكلمات المرتقبة الى واقع 

  .لموسفعلي م
القضایا التي طرحھا مجلس التعلیم العالي القرارھا عبر ممر قانوني سیرسم مالمح التغییر القادم، 
في مؤسسات التعلیم العالي، من خالل اعطاء مزید من االستقاللیة للجامعات األردنیة و منح مجالس 

ت طویلة،ویأتي االن أمنائھا صالحیات اضافیة،وھو االمر الذي كانت الجامعات تنادي بھ منذ سنوا
القانون لینصف تلك المطالب ویعید الكرة الى مرماھا الحقیقي، ویضع الجامعات ایضا امام 
مسؤولیاتھا، في حال نجحت مجالس االمناء في استخدام صالحیاتھا نحو االیجابیة والوجھ الحقیقي 

  .لتلك المجالس والمؤسسات االكادیمیة في االردن
ستتوسع وفقا للقانون لتشمل تدخلھا في تحدید الرسوم الجامعیة والتنسیب صالحیات مجالس االمناء 

بتعیین رئیس للجامعة في حال انتھت مدة الرئیس الحالي، وھذا االمر سیعید االلق مرة اخرى الى 
الجامعات وسیؤسس الى حالة مختلفة من اختیار رؤساء الجامعات لیكونوا على قدر المعرفة 

یارھم من قبل مجلس امنائھم الذي ھو االعلم واالعرف ببواطن امور والمسؤولیة ویكون اخت
  .الجامعة، وھو االعلم باالشخاص القادرین على ادارة الجامعة وایصالھا الى بر االمان

الحدیث االن عن صالحیات مجالس االمناء، الواجب ان ترتبط لیس فقط بتخفیض عدد اعضائھا من  
یرتبط ذلك بحالة من التوازن الفعلي باختیار االكفأ،واختیار  اعضاء فحسب بل البد ان ٩الى  ١٣

االشخاص القادرین على اداء مھامھم داخل المجالس بوطنیة وانتماء ومسؤولیة، ال ان یتم البحث 
عنھم في اوقات عقد االجتماعات وال تجد اي منھم، لیحضر اجتماعات المجلس ویؤدي دوره بأمانة 

  .واقتدار
خل القانون لیرسخ وجودا للقطاع الخاص داخل مؤسسات التعلیم العالي بما یعزز وكان القرار دا  

الحاكمیة ویدخل القطاع الخاص كأعضاء في مجلس التعلیم العالي لیكونوا شركاء بوضع االسس 
الخاصة بالجامعات واشراكھم بالتطویر النوعي للجامعات، كما ان یكون لھم عضویة داخل مجالس 

من مساعدة جامعاتھم بخطط تطویریة مالیة، وبمشاریع تنمویة عالیة تدر باالیجابیة  االمناء لیتمكنوا
  .على مشاریع الجامعة االقتصادیة

واشراك القطاع الخاص في حاكمیة التعلیم العالي على مستویي مجلس التعلیم العالي ومجالس 
  .األمناء، إضافة إلى إنشاء صندوق االبتكار والتطویر

مجلس التعلیم العالي وفق مشروع القانون الجدید التنسیب بتعیین رؤساء وتضمنت صالحیات 
ً لنظام  الجامعات األردنیة الرسمیة من بین قائمة مرشحین یوصي بھا مجلس أمناء الجامعة وفقا
یصدر لھذه الغایة، على ان یضمن في النظام ان یكون عدد االسماء المنسب بھم ضمن القائمة ثالثة 

الذي یدفع بمجالس االمناء لیكونوا منصفین مع انفسھم واختیار الشخصیة االنسب  اسماء وھو االمر
لتكون رئیسا قادما للجامعة، یقوم بمھمات الرئیس بكفاءة واقتدار ومسؤولیة وضمیر حریص على 

  ..مصلحة الوطن واالردن
بطریقة  وتضمنت التعدیالت التي ستكون مصححة لمسیرة التعلیم العالي في حال تم استخدامھا

ایجابیة تعتمد المسؤولیة باعادة تركیبة مجلس الجامعة بزیادة تمثیل الطلبة بحیث یكون عضوان بدال 
من عضو واحد وھو االمر الذي سیدفع بالطلبة الى االحساس بالمسؤولیة والشراكة لتحسین جامعتھم 

  ٩:صالرأي 
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ا ممثلین داخل مجلسھا وتعزیز احساسھم بالمسؤولیة تجاه ھذه المؤسسة االكادیمیة العالیة لیكونو
  .واصحاب شراكة باتخاذ القرارات الھامة

وتضمنت التعدیالت توسیع صالحیات مجلس العمداء في الجامعة بالتوصیة لمجلس الجامعة بمقدار  
الرسوم الجامعیة وغیرھا التي تستوفیھا الجامعة والتنسیب بشأنھا إلى مجلس األمناء إلقرارھا وھو 

مر قد یوقع ادارات الجامعات بقرار یثقل على الطلبة امر الرسوم سیف ذو حدین حیث ان اال
الجامعیة، ویؤدي بھم الى اتخاذ قرارات بشأن الرسوم توصف بأنھا یمكن ان تكون خطیرة في حال 

  .لم ترتبط بقرار حكومي وسیطرة على متخذي القرار داخل الجامعة
دیمیة منسجمة مع سقف مالي یؤھلھم لمواصلة ولغایات افساح المجال لالساتذة ان یتمتعوا بحریة اكا

حیاتھم بال ضغوطات قد تؤرق حیاتھم وادائھم، تم اتخاذ قرار بالسماح ألعضاء ھیئة التدریس في 
  .الجامعات الرسمیة بالجمع بین ما یتقاضونھ في جامعاتھم وراتب التقاعد المدني أو العسكري

اضحا للعالقة بین راس المال ورئیس الجامعة وكان القرار بتضمین القوانین تنظیما مباشرا وو
الخاصة بما یحد من سیطرة راس المال على القرار االكادیمي، وجعل رئیس الجامعة ربما حالة 
خالیة من المضامین ووجھا بال مالمح من قبل راس المال الذي یحكم ویرسم والرئیس عبارة عن 

  ..صورة ال یمكن النظر الیھا باي مسؤولیة
س التعلیم العالي االن صعوبات تتمثل باعادة االلق والطموح واالیجابیة للجامعات االردنیة امام مجل

من خالل تحریك القوانین التي اصبحت تخضع للركود منذ سنوات، فكل وزیر قادم یحمل ملف 
التغییر واجراء التعدیالت وتترك للقادم الذي یأتي ویحمل تعدیالت اخرى مختلفة، وتبقى الملفات 

  .اوح مكانھا بال تغییر او تحسینتر
سیبقى مجلس التعلیم العالي ووفقا للصالحیات التي یقرھا لھ القانون راسما للسیاسات 
واالستراتیجیات الخاصة بمسیرة التعلیم العالي والجامعات وھو المراقب العام البعید الذي یمنح 

لع في ذلك، سوى استراتیجي یحدد الجامعات استقاللیتھا ویرقب المشھد عن بعد دون ان یكون لھ ض
  . بوصلة التغییر والتطویر

االن االمور في ملعب التغییر والتطویر للصالح العام، لكن ترك االمور تمر ھكذا بال حساب او 
رقیب سیما ما یتعلق بتحدید الرسوم وامكانیة رفعھا من قبل االدارة دون تدخل الدولة فھو امر یجب 

بطریقة مختلفة، وما دون ذلك ھي صالحیات یجب ان تمنح للجامعات  التوقف عنده ورسم مالمحھ
بحیث تشق طریقھا نحو االستقاللیة التي تطالب بھا منذ فترات طویلة، وعند الحساب یجب إما االبقاء 

  .على تلك االستقاللیة أو سحبھا تماما، والنتائج ھي سیدة الموقف والقرار
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  اطالق معاییر التصنیف االردني للجامعات

  
قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل طویسي ان استحداث التصنیف الوطني 

  .للجامعات سیكون محفزا جدیدا للجامعات االردنیة على المزید من التنافسیة والعمل نحو العالمیة 
  

اطالق معاییر التصنیف االردني للجامعات الیوم االثنین في جامعة العلوم  واعتبر الطویسي خالل
التطبیقیة الخاصة، رأس المال البشري رأس المال الحقیقي للمملكة اذ تمثل الموارد البشریة الكفوءة 
موردا عوض االردن عن قلة الموارد الطبیعیة ولھذا اھتم ھذا البلد بتنمیة موارده البشریة منذ نشأة 

  .لدولة االردنیة ا
  

وبین ان االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة اخذت بعین االعتبار اربعة اعمدة ھي التعلیم ما 
قبل المدرسي والتعلیم االساسي والثانویة والتعلیم العالي والتدریب المھني والتعلیم التقني وسوق 

من ھذه المكونات مدخالت للمكون العمل وذلك في صورة واضحة تبین كیف تمثل مخرجات كل 
  .الذي یلھ

  
واشار الى ان االستراتیجیة احتوت في قطاع التعلیم العالي على خمسة اھداف استراتیجیة تفرع عنھا 
اربعة عشر ھدفا فرعیا تعالج مدخالت التعلیم العالي والعملیات التي تتم فیھ والمخرجات، موضحا ان 

كل من المكونات الثالثة لمنظومة التعلیم العالي المدخالت ھیئة االعتماد تلعب دورا ھاما في 
والعملیات والمخرجات وعملت الھیئة خالل السنوات الماضي على تطبیق معاییر االعتماد وطورتھا 
ثم طبقت امتحان الكفاءة الجامعیة لفحص المخرجات اال ان عمل الھیئة ظل ناقصا بحاجة الكتمال 

  .م العالي في الجامعات وتمثل ذلك بعدم وجود تصنیف وطني لجامعتنا حلقة الوسائل الضابطة للتعلی
  

وقال رئیس ھیئة االعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي ان المعاییر 
تم اختیارھا كمصفوفة متناسقة مترابطة تنسجم مع البیئة االردنیة وتدفع قطاع  ٢٩الخمسة بمؤشراتھا 

عالي االردني الى دخول المنافسة العالمیة ،مبینا ان التصنیف االردني للجامعات یقوم على التعلم ال
وفقا لخمسة معاییر رئیسیة تعكس قدرة الجامعة  ١٠٠٠اعطاء عالمة واحدة كلیة للجامعة من 

المشاركة وتمیزھا في عملیة التعلیم والتعلم والبحث العلمي والبعد الدولي وجودة الخریجین 
  .تمادات االكادیمیة والتي تم انتقاءھا بعد المراجعة المستفیضة لمعظم التصنیفات العالمیة واالع

  
وبین ان الغایة من التصنیف االردني للجامعات ھي تحدید موقع الجامعات المشاركة وفقا لمجموعة 

لھا وتمھیدا  مختارة من المعاییر العالمیة المنسجمة والبیئة العربیة ومقارنتھا مع مثیالتھا تحفیزا
  .لدخول غمار المنافسة العالمیة من خالل تقلیص الفجوة بینھا وبین افضل الجامعات في العالم 

  
وقال رئیس الجامعة العلوم التطبیقیة محفوظ جودة ان اطالق التصنیف االردني للجامعات ما ھو اال 
خطوة في الطریق الصحیح نحو الوصول الى مستوى عال من الجودة وفق المعاییر العالمیة والتي 

  .ستسھم بتحسین مخرجات التعلیم العالي في االردن 
  

عتماد الدكتور احمد منصور شرحا مفصال حول الیھ تعبئة طلب وقدم مدیر ضمان الجودة في ھیئة اال
االشتراك للتصنیف االردني للجامعات،اضافة الى كیفیة عمل نظام الجودة الذي ستطبقة ھیئة اعتماد 

  .مؤسسات التعلیم العالي 

  ٥:الدیار ص/٤:السبیل ص/٤:الدستور ص/٢:صالرأي 
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  الجامعیة‘‘ المنح والقروض‘‘آالف اعتراض على  ٤
  
  
آالف طالب باعتراضات على القائمة المبدئیة من المستفیدین من المنح والقروض التي  ٤تقدم نحو  

طالبا وطالبة للعام الدراسي الحالي من طلبة  ٣٨٢٨٤ینفذھا صندوق دعم الطالب الجامعي، وشملت 
قیات في وزارة التعلیم الجامعات الرسمیة وكلیات المجتمع المتوسطة، بحسب مدیر البعثات واالتفا

  ".الغد"العالي والبحث العلمي الدكتور وائل الصمادي لـ
وانتھت السبت الماضي فترة االعتراضات، فیما بدأ فتح باب االعتراض في الخامس من الشھر 

  .  الحالي
، "تحویل القروض إلى منح"وشرعت الوزارة بدراسة االعتراضات التي كان معظمھا من أجل 

  .ن القائمة النھائیة خالل أسبوعینتمھیدا إلعال
ً لمستوى الدبلوم  ٢٨٨٤، منھا ٤٢٧٨٠وبلغ عدد الطلبات المقدمة لالستفادة من المنح والقروض  طلبا

عدم تسلیم "المتوسط في التخصصات التقنیة، فیما بلغ عدد الطلبات التي تم إیقافھا كلیا بسبب 
ً، منھا  ٣٩٥٥" لمخالفة األنظمة والتعلیمات"أو " الوثائق ً لمستوى الدبلوم المتوسط  ٣٥٤طلبا طلبا

  .للتخصصات التقنیة
ً لمستوى البكالوریوس بسبب  ٤٧١كما تم تجمید  عدم انطباق التعلیمات الخاصة بشروط "طلبا
ً لمستوى الدبلوم المتوسط، وبذلك بقي عدد الطلبات التي تم  ٣٥٤، وتجمید "الصنادیق علیھا طلبا

ً طلب ٣٨٣٥٤التعامل معھا    .ا
  

  ٢:الرأي ص/٦:الغد ص/نیوزطلبة 
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  !في ھذه السن .. الدخول الى الجامعة
  

  زید حمزة. د
الدخول الى الجامعة في مطلع الشباب من اجل الدراسة أمر عادي لكنھ حین یحدث في سن الرابعة 
والثمانین فذلك بالطبع شيء آخر یتنوع معھ الحدیث ویتأثر ببعض الذكریات، والقصة بسیطة فلقد 

ایة شرفتني الجامعة االردنیة بعضویة مجلس كلیة اآلداب عن المجتمع المحلي وقد ترددت في البد
ً لكني وجدت بعد قلیل أن التفاعل مع جیل صاعد من  خشیة أن أكون غیر ذي نفع ألني لست اكادیمیا
 ً ً وممتعا االختصاصیین في االدب والتاریخ والفلسفة واللغة العربیة وعلم النفس یمكن ان یكون مفیدا

ً حین یكون المجلس بقیادة امرأة واثقة من نفسھا ملمة بشؤون وظیفتھا،  ومنذ االجتماع خصوصا
( األول وقبل الدخول الیھ كانت مالحظتي الجادة المازحة حول اللوحة المعلقة على باب مكتبھا 

التي نزعت منھا تاء تأنیث دفعة واحدة كفعل ذكوري قد یكون ) العمید الدكتور غیداء خزنة كاتبي
ً وقد ال یكون لكنھ بالقطع ال یلیق باللغة العربیة في عقر دارھا بل قلعتھا، فوجدتھا ترحب  مقصودا

ً باستبدالھا بأخرى    ...).العمیدة الدكتورة( فورا
  

ً تبین لي أن مواضیع أخرى لم تكن على جدول االعمال الروتیني تفرض نفسھا على  وشیئا فشیئا
بساط البحث وتدفعني وزمیلي العضو اآلخر عن المجتمع المحلي االستاذ عبدهللا كنعان األمین العام 

ومن .. ملكیة لشؤون القدس لتبادل وجھات النظر حولھا مع باقي اعضاء المجلس وعمیدتھمللجنة ال
االمثلة قضیة االستاذ الذي طالتھ عقوبة الجلوة العشائریة مع عائلتھ دون ذنب جناه سوى انتسابھ 
لنفس عشیرة القاتل فعطلت بذلك عملھ في الجامعة وتسببت باضطراب حیاتھ، وكان ذلك مدعاة 

لمھزلة بقاء ھذا الالقانون یحكم حیاتنا باسم العادات والتقالید وكلنا ) غیر اكادیمیة( شة رصینة لمناق
ً في بقائھ، ورغم أنني وسواي قد  نمقت تداعیاتھ رغم ان للبعض المتربصین خلف الستار مصلحة

ً وتجاوبت معنا ذات حكومٍة جریئٍة في عام  ً وتكرارا وبة الجلوة لكن عق ١٩٧٦طالبنا بالغائھ مرارا
ومثل آخر لم یكن باالمكان تجنب بحثھ أال وھو العنف ! تسللت من خلف االلغاء وتحت ذرائع متخلفة 

 ً ً من صدامات مؤسفة بین الطلبة برزت العشائریة على مسرحھا جھارا في الجامعة وما حدث مؤخرا
ً بالتعلیم الجامعي نفسھ فقد كان عن ً ، أما الموضوع االكثر التصاقا بعض المناھج التي الغیت أو  نھارا

جرى تغییرھا تنفیذا لقرارات سابقة لم یطلع اعضاء المجلس على حیثیاتھا أو یبدو أنھم ال یقبلون بھا 
ً لكتاب عن  قر بدیال ُ ُرح كمثال على ذلك كتاب التربیة الوطنیة الذي أ كمبررات لاللغاء واالستبدال، وط

ً لطال ب المرحلة الثانویة ال لطالب اآلداب ولدى اطالعي تاریخ االردن رؤي انھ قد یكون صالحا
المطروحة للتدریس تدینھ إذ تقول بالحرف  ٢٠١٦علیھ وجدت أن نفس مقدمة طبعتھ الثانیة في عام 

الواحد وشعر المؤلفون ان تطورات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة قد حدثت في االردن وشھدھا 
) ھل قصدوا الثورات العربیة وتجنبوا ذكرھا؟( الوطن العربي خالل السنوات الخمس االخیرة

اقتضت إعادة النظر في الطبعة االولى من الكتاب وحذف بعض المعلومات الواردة فیھ وتحدیث 
بعضھا اآلخر واضافة معلومات جدیدة مھمة في ضوء ما استجد على الساحة االردنیة وھي إدانة 

علومات وآراء عن تاریخ االردن وجغرافیتھ للكتاب ولصالحیتھ كمرجع علمي وھو نفسھ خلطة من م
وھكذا ! وسیاستھ وسلطاتھ الدستوریة واقتصاده وسیاحتھ وزراعتھ لم افھم عالقتھا بالتربیة الوطنیة

ً حین كدت أعتذر عن قبول المشاركة في منبر یفسح المجال لمناقشة  یمكن القول بانني كنت مخطئا
المغلقة وترتفع الستائر عن نوافذه كي یدخل الضوء قضایا ھامة في جو دیمقراطي تنفتح ابوابھ 

  !حتى لو كان معھما بعض الضجیج .. والھواء
  

 مقاالت

  ١٥:صالرأي 
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فآخر مالحظاتي تتعلق بحرم الجامعة الذي أتذكره في النصف االول من القرن الماضي .. وبعد
ً كان سكان عمان یرتادونھ ویرجع الفضل في أنشائھ والعنایة بھ كمستنبت  ً جمیال لتدریب متنزھا عاما

ً ھو على  طلبة مدرسة الجبیھة الزراعیة في االردن لرجل عالم كان یحب النباتات والغابات كثیرا
نصوح الطاھر، لذلك أتألم اآلن وأنا ارى االبنیة الحجریة تتغول على حقولھ وازھاره واشجاره بحجة 

ل ذلك خارجھا في نمو الجامعة والتوسع في نشاطاتھا مع أني اعرف جامعات كثیرة في العالم تفع
ارض هللا الواسعة ألن القانون یحدد لھا مساحة البناء من مجمل مساحة الحرم ، ولقد قیل لي ان مثل 
ھذا القانون موجود عندنا في االصل لكن االدارات المتعاقبة رأت أن تتجاوزه وتتجاھلھ أسوة بما 

  ..علیھایفعل آخرون بقوانین أخرى وھي لعمري ظاھرة ال ینبغي قط السكوت 
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  وزارة التربیة والتعدیل الجدید

  رحیل محمد غرایبة. د
  

ً النتباه المراقبین  ربما كان التعدیل الوزاري الذي طال وزارة التربیة والتعلیم ھو األكثر جذبا
والمھتمین على الصعید المحلي، وذلك یعود بحسب المراقبین إلى التغیّر الكبیر بین شخصیتي 

ة، فالدكتور الوزیرین المعنیین السابق والالحق، من حیث المنھج والثقافة والرؤیة والخلفیة السیاسی
محمد الذنیبات محسوب على االتجاه المحافظ، ولھ خلفیة تاریخیة معروفة، فھو األقرب إلى مساحة 
اإلسالم السیاسي، وإن كان قد غادر االلتزام الحزبي منذ فترة طویلة، بینما الدكتور عمر الرزاز 

السیاسي القومي، فھو ابن محسوب على االتجاه اللیبرالي، وھو سلیل عائلة تنتسب إلى مساحة العمل 
ً » منیف الرزاز«الشخصیة المعروفة  أحد مؤسسي حزب البعث العربي، لكن الدكتور عمر شخصیا

ً على العمل الحزبي بكل أطیافھ، وإن كان یملك رؤیة سیاسیة واضحة تتعلق بإدارة  لیس محسوبا
  .الدولة الحدیثة بكل مجاالتھا

أن یقوم بدور مقدر على صعید ملف امتحان الثانویة العامة،  استطاع الذنیبات خالل السنوات السابقة
ً في ضبط االمتحان ووقف عملیات التسریب والغش التي كانت تتم عبر  ً ملحوظا ولقد حقق إنجازا
مافیات معروفة في ھذا السیاق، كما حاول وضع حد للتسیب اإلداري والضعف العلمي لدى الطالب، 

الذي یشكل عش الدبابیر الحقیقي في ھذا الملف، ثم كانت المحطة  وانتقل إلى ملف المدارس الخاصة
األخیرة المتعلقة بتطویر المناھج التربویة التي شابھا بعض األخطاء وأحیطت بلغط شعبي واسع، 
وھنا نستطیع القول أن الذنیبات وضع بصمة واضحة وإیجابیة في مجال التربیة والتعلیم ال ینكره 

  .المنصفون
ید شخصیة وطنیة محترمة تستحق التقدیر كذلك، وھو أمام ملف صعب یشوبھ التعقید، الوزیر الجد

ولیست مھمتھ سھلة، ألن اإلصالح ال ینحصر بالشخصیة األولى على صعید المؤسسة، وإنما یدخل 
في عملیة اإلصالح عناصر أخرى عدیدة وعوامل كثیرة، تتعلق بشخصیات الوزارة القیادیة 

، وأنماطھا الھیكلیة الراسخة، واألعراف المستقرة التي طال علیھا األمد، ومستویاتھا اإلداریة
باإلضافة إلى الجو العام والبیئة المحیطة والظروف السیاسیة واالقتصادیة المتشابكة والمعقدة على 
الصعید المحلي واإلقلیمي، ونتمنى للوزیر الجدید أن یتمكن من تحقیق نقلة نوعیة إضافیة على ھذا 

د، وأن یتمكن من تحقیق التطور المطلوب على صعید بناء الجیل بطریقة سلیمة تلبي ما یصبو الصعی
  .إلیھ الشعب األردني كلھ

ً من الحوار وتسلیط الضوء علیھا من  وھنا ینبغي االلتفات إلى جملة من القضایا التي تستحق مزیدا
ً مختلف الزوایا، من أجل تحقیق قدر من التوافق الشعبي والرسمي ف یما یحقق المصلحة العامة، بعیدا

عن أي لون من ألوان المناكفات السیاسیة واالختالفات الفكریة التي برزت في تغریدات وتعلیقات 
المھتمین على وسائل التواصل االجتماعي من األحزاب والقوى  السیاسیة والفكریة المختلفة، ومن 

  : أھمھا
ألردني قضیة وطنیة عامة، تنبثق من رؤیة الدولة المّوحدة، أن قضیة بناء الجیل الجدید، وبناء العقل ا

ورسالتھا الواضحة التي ینبغي أن تحظى بالتوافق واإلجماع، ویجب أن تكون ھذه المسألة بعیدة كل 
البعد عن حروب داحس والغبراء، وبعیدة عن النمط التقلیدي في إثارة االنقسام بین مكونات المجتمع 

سماح بإعادة إشعال الحرب بین فریقي العلمانیین والمتدینین، كما یحلو للبعض الواحد، وأن ال یتم ال
العمل على إطالة ھذا األمد من الصراع، والعمل على استمرار عملیات االستقطاب التي تؤدي إلى 
بروز أدوار شخصیات معینة تتغذى على ھذا النوع من الصراع المجتمعي، وتحقق حضورھا من 

  .النقسام فتصّب الزیت على النار بطریقة ممنھجة و متعمدةخالل إبقاء شعلة ا

  ٢٠:صالدستور 
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نحن نرید تطویر العملیة التعلیمیة من حیث األسالیب الحدیثة التي تعتمد الحوار والقدرة على التعلم 
وبناء المنھج العلمي في التفكیر وإیجاد العقلیة الناقدة، والبعد عن التلقین، وفي الوقت نفسھ نرید 

ن ضمن إطار منظومة القیم الحضاریة النبیلة، وتعزیز الھویة الثقافیة لألمة، وإیجاد للتعلیم أن یكو
الجیل المنتمي ألمتھ وحضارتھ ، والذي یملك القدرة على االنتاج والقدرة على االبداع واالبتكار 

ة، الممزوج بحسن الخلق، والسلوك القویم واحترام اآلخر والتسامح مع االختالف واإلقرار بالتعددی
وضرورة االبتعاد عن التطرف ومظاھر اإلقصاء والعنف والتعصب بكل أشكالھ من جمیع 

ً أبناء وطن واحد وشعب واحد وأمة واحدة، وحضارة عربیة واحدة،   األطراف، فنحن جمیعا
ومستقبلنا واحد ومصلحتنا مشتركة، رغم وجود االختالف في الفكر والدین والمذھب والجھة واللون 

  .والعرق
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دینارا متحققة علیھا لحساب )  ٩٨٠٢٢( طالبت نقابة شركات ومكاتب التخلیص بدفع الحكومة 
الحكومة حذرت النقابة في حال .. یوما لتسدید ھذا المبلغ ٦٠االیرادات لدى وزارة المالیة وامھلتھا 

  .التخلف عن دفع من اتخاذ االجراءات الالزمة وفق قانون تحصیل االموال االمیریة
  

مجلس الوزراء احال السفیر زیاد المجالي الى التقاعد اعتبارا من االول من شباط المقبل لبلوغھ السن 
  .القانونیة

  
ءات المنتشرة على شبكة الكھرباء في شركة الكھرباء نفذت حملة معززة بقوات االمن لوقف االعتدا

الحملة كشفت ان االستجرار غیر المشروع للتیار الكھربائي یقدر باالف الدنانیر حیث .. جنوب عمان
  .حول بعض المخالفین الى الشركة االم لتصویب اوضاعھم ودفع الغرامات التي تحققت جراء ذلك

  
ھاني العاید عین عضوا في مجلس امناء الجامعة الھاشمیة بدال من عیسى مراد وللمدة المتبقیة من . د

  .عمر المجلس

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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نائبا الحكومة بحل المجالس البلدیة، استعدادا إلجراء االنتخابات  ٩١ذكرة نیابیة وقعھا أمس طالبت م
المذكرة، التي تبنى توقیعھا النائب علي الخالیلة، عللت . البلدیة المقررة منتصف العام الحالي

ا للتأثیر مطالبتھا بالحرص على مزید من الشفافیة، وعدم منح أعضاء المجالس البلدیة الحالیة سبب
  .ودعت المذكرة إلى تشكیل لجان إلى حین إجراء االنتخابات. على االنتخابات المقبلة

  
وزیر التربیة والتعلیم الجدید الدكتور عمر الرزاز استقبل في مكتبھ بالوزارة في أول یوم عمل أمس، 

  . تور محمد الذنیبات، وتباحثا في بعض الملفات التي تتعلق بعمل الوزارةسلفھ الوزیر السابق الدك
  

بموجب التعدیل الوزاري الثاني على حكومة الدكتور ھاني الملقي، الذي اكتمل أول من أمس، باتت 
  . عدة مناصب عامة شاغرة، بانتظار صدور قرارات بشغلھا

  
إذ یرفض ! قاء فقطیبدو أن ھاتف الناطق اإلعالمي في وزارة األشغال مخصص للرد على األصد

الناطق الرد على ھاتف الصحفیین، للحصول على تصریح ورد من الوزارة حیال أي قضیة ضمن 
نطاق اختصاصھا، وھذا األمر یتكرر منذ أشھر رغم إرسال رسائل نصیة وإبالغھ بھویة الصحفي 

  .المتصل
  

وافقة على إنشاء منطقة حرة في مطار الملكة علیاء الدولي، للمطور الرئیسي قررت الحكومة الم
سنوات، كما قررت تجدید رخصة شركة األسواق الحرة األردنیة  ٥شركة مخازن المطارات ولمدة 

  .عاما، وذلك بحسب ما نشر في الجریدة الرسمیة أمس ١٢كمنطقة حرة لمدة 
  
  
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

  ب الغدزواری


