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 ـــوضـــــوعالمــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
الحضارة النبطیة عالمة مضیئة في مسیرة الحضارة : خبراء

  اإلنسانیة
٣  

الملك یقدم منح دراسیة ألبناء القدس على نفقتھ في الجامعة 
  األردنیة

٥  

  ٦  حملة طالبیة في الجامعة األردنیة".. الكافتیریات مش للبیع"
   شؤون جامعیة

كیلة مجالس أمناء الجامعات أنھت سیطرة تش: الطویسي
  األكادیمیین علیھ

٧ 

 ٩  كیف یرى الجامعیون مستقبلھم بعد عقد؟
للتحقیق لخطأ بتعیین أمناء » التعلیم العالي« إحالة موظف في 

  الجامعات
١٢ 

 ١٣  الملكة نور تدلي برأیھا حول تشكیلة مجالس امناء الجامعات 
ض المستحقة على الطلبة تحصیل القرو: »التعلیم العالي«

  »المالیة«بالشـراكة مع 
١٤ 

 ١٥  نعمل على رفع نسب التعلیم لألشخاص ذوي االعاقة: األمیر مرعد
تربویون یطالبون الحكومة بتوفیر مخصصات مالیة إلنجاح 

  االستثمار بالتعلیم
١٧ 

 ١٩  مبدعون خرجوا من رحم التخصصات العلمیة
   مقاالت

 ٢٢  مھند مبیضین.د/االختیاررئاسة األردنیة وعقدة 

 ٢٤  اعالنات

 ٢٥  وفیات
  ٢٨- ٢٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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الحضارة النبطیة عالمة مضیئة في مسیرة الحضارة اإلنسانیة: خبراء  

باحثا وباحثة  ٣٧أجمع  -سناء الصمادي 

دولة عربیة وأوروبیة، على أن  ١٦من 

الحضارة النبطیة ما زالت عالمة مضیئة 

یرة الحضارة اإلنسانیة؛ إذ قدمت في مس

ً یُحتذى بین الحضارات القدیمة  أنموذجا

في شتى المجاالت السیما الدینیة والثقافیة 

  .وفنون العمارة

وقالوا إنھ على الرغم من مرور أكثر من قرن على اكتشافھا، ما زال فیھا العدید من الجوانب المثیرة 

طلب مزیاد من األبحاث المتخصصة للكشف عنھا والغامضة، التي تشكل مشكلة حالة فریدة تت

  .وإبرازھا للعالم

األنباط اقتصاد "جاء ذلك خالل مشاركتھم في أعمال المؤتمر الدولي الثالث للحضارة النبطیة 

الذي عقدتھ كلیة اآلثار والسیاحة في الجامعة األردنیة بالتعاون مع سلطة إقلیم البترا " وحضارة 

  .التنموي السیاحي مؤخرا

الضرائب عند األنباط : وسطرت أوراق العمل جملة من الموضوعات المتعلقة بالحضارة النبطیة منھا

اقتراحات أولیة، وطرق التجارة النبطیة في سیناء في ضوء االكتشافات األثریة : في الوالیة العربیة

الحدیث، وموضوع أدلة جدیدة في ضوء العمل المیداني : الحدیثة، والوجود النبطي في الحرة الشرقیة

  .المعطیات األثریة والفرضیات واألسئلة المطروحة: األنباط والوعیرة

 أخبار الجامعة

 السوسنة/شفقنا نیوز/المدینة نیوز/١٤:الرأي ص/أخبار األردنیة
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وحملت األوراق أیضا اكتشافات حول االقتصاد الریفي النبطي والتجارة النبطیة في النباتات السحریة 

یة والطبیة، وإنتاج الخمر في وادي أغالت، ومعاصر العنب، والبحث عن المتعلقات بالتجارة النبط

في األدب الیوناني القدیم عبر تحلیل الكتابات والمنحوتات في سیق البترا والبعجة وأراضي 

  .دیونیسیوس في المناطق المجاورة  للبترا، والمدرسة النبطیة إلنتاج الفخار المطلي الرقیق

   

نات في وقدم باحثون آخرون رؤى جدیدة حول العادات االجتماعیة السائدة أنذاك مثل اقامة المھرجا

المجتمع النبطي، والمراسم الجنائزیة في البترا، وآداب الطعام والعنایة الشخصیة بالنظافة كاالستحمام 

  .استنادا إلى اكتشاف حدیث  لحمام في الحافة الشمالیة للبترا

مدائن صالح، وألمحت إلى / وعرضت أوراق لإلستراتیجیة السعودیة لتطویر تصمیم متحف الحجر

األردن عبر دراسة وتحلیل اآلنیة الفخاریة / الرومانیة  –ة في قریة الذریح النبطیة الحیاة الیومی

  .، وإلى الفنون المعماریة  لخربة الذریح في الفترتین النبطیة والرومانیةV12 المكتشفة في المنزل

فیھا  وحاول الباحثون المشاركون إظھار العاصمة النبطیة بنظرة جدیدة أكثر قربا من ذي قبل أبانوا

عن الطقوس الدینیة في المناطق النائیة في جنوب بالد الشام والمجمع االلھي لألنباط عبر استقراء 

  .التسلسل الزمني والجغرافي

واظھرت دراسة أیضا التباین في اآلرامیة النبطیة، واألنباط أو الیطوریون في جبل لبنان عبر تحلیل 

العال،  ورسومات النقوش النبطیة بقلم یولیوس نقش آرامي من یانوح، ونقوش نبطیة جدیدة من 

  ).١٩١٣- ١٨٣٩(أیوتینغ 
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  األردنیةالملك یقدم منح دراسیة ألبناء القدس على نفقتھ في الجامعة 

قال مدیر عام اوقاف القدس وشؤون المسجد االقصى المبارك الشیخ عزام الخطیب إن تقدیم جاللة 

  .القدس في الجامعة األردنیة عطاء شرف الملك عبدهللا الثاني منحا دراسیة ألبناء

واضاف الخطیب في رسالة وجھھا لجاللتھ، ان تقدیم المنح الدراسیة لمجموعة من ابناء مدینة القدس 

بدرجات مختلفة بتخصص الشریعة االسالمیة لیكونوا ائمة ووعاظا ومؤذنین في مساجد القدس، ھو 

ھم ومسجدھم بین ایدي جاللة الملك األمینة والتي فخر لمدینة القدس وأھلھا المطمئنین على مقدسات

  .حملت ھذه األمانة الھاشمیة دفاعا ونصرة للقدس ومقدساتھا

وعبر الخطیب عن إمتنانھ وشكره وتقدیره لجاللة الملك على رعایتھ وعنایتھ بالقدس ومقدساتھا 

  .وابناءھا

یة االستثمار بالعلم والمتعلمین كما شكر جاللة الملك على اھتمامھ ودعمھ المتواصل وإیمانھ باھم

وتسخیر العلم والعلماء بخیر العلم علوم الشریعة االسالمیة والقران الكریم لخدمة المسجد االقصى 

  .المبارك

وشكر الخطیب في رسالتھ، رئاسة الوزراء ووزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة لما 

ى المبارك وذلك تطبیقا لرؤى جاللتھ الثاقبة والحكیمة یقدموه من خدمة للقدس واھلھا والمسجد االقص

ادامكم هللا سندا 'في الحفاظ على الوروث الثقافي والحضاري الھل ھذه المدینة المقدسة، خاتما رسالتھ 

  .'لنا وللقدس ومقدساتھا االسالمیة والمسیحیة

 حمرین نیوز/سرایا
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  حملة طالبیة في الجامعة األردنیة".. الكافتیریات مش للبیع"

أھل الھمة، قائمة النشامى، قائمة العودة وقائمة : اد طلبة الجامعة االردنیة والقوائم الطالبیةأطلق اتح

خصخصة الكافتیریات التابعة "، وذلك لوقف قرار "الكافتیریات مش للبیع"التجدید، الیوم، حملة 

لجامعة لتوفیر ، وتضمینھا لمستثمرین، بعد ان كانت تتبع ادارة ا"لدائرة المطاعم والمقاصف بالجامعة

  .خدمات الطعام والشراب بأسعار تناسب جمیع الطلبة

وشددت القوى الطالبیة التي اطلقت الحملة، في بیان لھا الیوم، على ان المقاصف والكافتیریات 

وبدًال من أن تقوم االدارة بتولي مسؤولیتھا "الجامعیة كانت دائما مالذا لعدد كبیر من طالب الجامعة، 

ریات وادارتھا وتطویرھا، نراھا تسعى إللقاء ھذا الواجب عن عاتقھا، ونقلھ الى احضان تجاه الكافتی

  ."المستثمرین والتجار

بعد اغالق عدد من المقاصف في الجامعة األردنیة خالل السنوات األخیرة الماضیة، "وقالت انھ 

طوات أتت من ضمن ووقف بیع أصناف في بعض الكافتیریات التابعة لدائرة الطعام والغذاء عبر خ

نھج استھدف على مدار سنوات الكافتیریات الجامعیة؛ الیوم تمضي إدارة الجامعة بخطواتھا وصوًال 

  ."الى نھایة الطریق لتصدر قرارھا بخصخصة كافة المقاصف في الجامعة

ا من وان تقدم الدعم للجامعة بمبالغ تمكنھ"وجددت ھذه القوى الطالبیة دعوة الحكومة للقیام بدورھا 

ً عن الربح  القیام بدورھا لتتمكن من توفیر الخدمات للطلبة والقیام بالدور الذي وجدت من أجلھ بعیدا

  ."المالي واللجوء لزیادة األعباء على الطالب

الدفع نحو تأھیل الكوادر العاملة في الكافتیریات وتحسین "وتطالب الحملة الجدیدة، بحسب البیان، بـ

، اضافة الى إعادة افتتاح الكافتیریات التي تم اغالقھا في "اف المقدمة فیھاجودة المأكوالت واالصن

  ".السابق، وزیادة عدد األصناف المقدمة فیھا

 ٦:الغد ص/٥:السبیل ص
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.  

  
  تشكیلة مجالس أمناء الجامعات أنھت سیطرة األكادیمیین علیھ: الطویسي

  
عیین ثالثة أعضاء من قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، إن إلغاء ت

 ٣٩٠مجالس األمناء في الجامعات الرسمیة كان سببھ خطأ إداریا طال ثالثة أعضاء من أصل 
شخصا تم تعیینھم في مجالس أمناء الجامعات الرسمیة والخاصة، حیث اكتشف أن ھؤالء األعضاء 

  .ال یحملون الحد األدنى من التأھیل األكادیمي وھو درجة البكالوریوس
الذي بثھ التلفزیون األردني مساء أمس أن " األردن ھذا المساء"ي تصریحات صحفیة لبرنامج وأكد ف

الموظف المسؤول عن تدقیق بیانات األعضاء أحیل إلى التحقیق وسیتم اتخاذ العقوبة المناسبة بحقھ 
  .بعد انتھاء عمل لجنة التحقیق

في النھج بما ینسجم مع قانون  وقال إن تشكیلة مجلس أمناء الجامعات استھدف تغییرا جذریا
  .الذي صدر أخیرا ٢٠١٨الجامعات لعام 

وأضاف الطویسي ان القانون الجدید حدد ثالث فئات في مجالس األمناء وھي تختلف عن فئات 
وتتمثل الفئة األولى باألكادیمیین وتتكون من اربعة اعضاء، والثانیة فئة الصناعة . القانون السابق

ثالثة اعضاء، والثالثة فئة ذوي الخبرة والرأي وتتكون من اربعة اعضاء، اضافة التجارة وتتكون من 
  .الى رئیس الجامعة ورئیس المجلس

كما  ٢٠١٨وتابع الطویسي ان تشكیلة رؤساء وأعضاء مجالس األمناء التزمت بقانون الجامعات لعام 
بضرورة إعادة تشكیلة مجلس عكس القانون ما جاء باالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 

  .أمناء الجامعات بأسس جدیدة بحیث تدخل شرائح متعددة
وبین أن التشكیلة الجدیدة أنھت سیطرة األكادیمیین على مجالس األمناء، مشیرا الى ان المجالس 
السابقة عبر تاریخ الجامعات كانت ھناك ھیمنة لألكادیمیین على مجالس األمناء بواقع تسعة اعضاء 

  .عضوا وفي القانون الجدید اصبحوا اربعة فقط ١٣أصل من 
واشار الى ان االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة تؤكد في احد بنودھا بان یكون ھناك 
شراكة حقیقیة مع القطاع الخاص من خالل اشراكھم في اتخاذ القرارات، موضحا ان تعیین ممثلین 

ء یسمح للقطاع المساھمة في صناعة القرارات التي تخص من القطاع الخاص في مجالس األمنا
  .التعلیم العالي مثل استحداث التخصصات التي یحتاجھا ھذا القطاع

قد تنظر ھذه الفئة : "كما أشار الطویسي إلى أھمیة تعیین ذوي الخبرة والرأي في مجالس األمناء قائالً 
نظرة التي ینظر الیھا األكادیمي، مؤكدا أن ھذه لقضایا التعلیم العالي من زوایا مختلفة تتباین عن ال

الفئة ضمت مجموعة من الشباب لتدریبھم للمساھمة في اتخاذ القرارات المستقبلیة وایجاد بیئة جامعیة 
  .جاذبة للطلبة

وفیما یتعلق باالحتجاجات التي ظھرت على تشكیلة مجالس أمناء الجامعات، اوضح ان بعضھا كان 
طقیة والفئویة وبعضھا اآلخر تعكس المصالح الفردیة ألنھ سرى بین الناس یھدف للمحاصصة المنا

  .اعتقاد أن ھناك رواتب لھؤالء األعضاء وھذا ما یفسر بعض االحتجاجات
وعزا الطویسي بعض االحتجاجات إلى بعض أعضاء مجالس األمناء السابقین، حیث كانوا 

ون قد دفعھم الستكتاب بعض األفراد لتشویھ مسیطرین على المجالس عبر العقدین الماضیین، مما یك
  .المعلومات عن تشكلیة مجالس األمناء

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٤:ص الغد 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
8 

وأكد أنھ ال یوجد رواتب ثابتة ألعضاء المجالس في الجامعات الرسمیة، ولكن ھناك مكافآت بسیطة 
على كل جلسة ألنھ یوجد أعضاء مجالس من المنطقة الجنوبیة من المملكة أعضاء في مجالس أمناء 

  .ات الشمال والعكس مما یترتب علیھم بعض الكلف المالیة بخصوص التنقالتفي جامع
وبالنسبة لتعیین رؤساء مجالس المحافظات في تشكیلة مجالس أمناء الجامعات، أوضح أن مجلس 
التعلیم العالي ناقش موضع ادخال رؤساء البلدیات أو رؤساء مجالس المحافظات، حیث استقر االمر 

عضوا في مجالس  ١٢اعضاء من اصل  ٨ن مجالس المحافظات، اذ تم تعیین على ادخال ممثلین ع
  .األمناء في الجامعات القریبة من محافظاتھم

وفیما یتعلق باحتجاج بعض القطاعات على نسبة تعیین المرأة في مجالس األمناء، قال الطویسي إن 
مجالس األمناء، حیث یوجد  النسبة اإلحصائیة الموجودة في الجامعات تعكس نسبة تعیین المرأة في

سیدة تحمل درجة األستاذیة من أصل ألفي أستاذ في الجامعات، مؤكدا  ١٤٠في الجامعات األردنیة 
  .انھ سیتم تعیین عدد اكبر من السیدات في الجامعات التي لم یتم لغایة اآلن تعیین مجالس أمناء لھا

ي ان صالحیات تعیین مجالس األمناء في وبشأن تعیین مجالس أمناء الجامعات الخاصة، بین الطویس
الجامعات الخاصة انقسمت ما بین مجلس التعلیم العالي والھیئة اإلداریة المالكة للجامعة، حیث تعین 
الھیئة االداریة في الجامعة ثلثي اعضاء المجلس ومجلس التعلیم العالي یعین فئة األكادیمیین في تلك 

  .ات طبیة خاصةوفیما یتعلق بترخیص جامع. الجامعات
وأكد أن ھناك ثالثة طلبات مرشحة للحصول على ترخیص إلنشاء جامعات طبیة خاصة، كما ان 

  .القوات المسلحة تقدمت بطلب للحصول على ترخیص إلنشاء جامعة طبیة
كنت اتمنى ان یكون مشروع نظام تعیین : "وبشأن تعیین رئیس الجامعة األردنیة، قال الطویسي

ألردنیة قد صدر عن مجلس الوزراء ودیوان التشریع، ألن ھذا النظام احد رؤساء الجامعات ا
متطلبات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، ولكن لدینا شاغر ال بد من التعامل معھ قبل 

  ".بدایة العام الدراسي المقبل
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  كیف یرى الجامعیون مستقبلھم بعد عقد؟
  

المھني خالل العشر سنوات المقبلة بتفاؤل وأمل في إكمال دراساتھم العلیا  ینظر الشباب الى مستقبلھم
والبدء بمشاریع خاصة تحقق لھم االستقرار المادي واالجتماعي، ویتخوف الشباب من الواسطة 
والمحسوبیة في حرمانھم من الفرص والوظائف، في ظل االوظاع االقتصادیة التي یمر بھا األردن، 

   .الة والمتعطلین عن العملوزیادة نسبة البط
  

ویطالب الشباب بتوفیر فرص عمل وخفض نسبة البطالة حیث تشل االزمة االقتصادیة التي یمر بھا 
االردن ھاجسا كبیرا لدى الشباب الذي قد ینعكس سلبا على الشارع االردني في ظل تزاید نسبة 

االقتصادیة لتالفي المزید من  البطالة، داعیین الحكومة الجدیدة بأن تتخذ حزمة من االصالحات
تسلیح الشباب بالمعرفة وفي السیاق یقول طالب الصحافة واالعالم  .المشاكل التي یعاني منھا الشباب

أطمح بدراسة العالقات الدولیة والعمل بوزارة الخارجیة أو «في جامعة البتراء فیصل صویص 
ألردن أفضل تمثیل وأؤمن أن الشباب األردني الدیوان الملكي أو باألمم المتحده القوم بتمثیل بلدي ا

 «یمتلك الكفاءة والقدره على اإلبداع والتفوق
 
وبحسب صویص فإن التحدیات كبیرة، تحدیدا، بقطاع الشباب والعمل فداخلیا نسبة البطالة وصلت  .

ھذه األرقام تعتبر تحدي لكل شاب یطمح أن یدخل سوق العمل األردني % ٢٠والفقر % ٢.١٨إلى 
مختلف التخصصات الجامعیھ وأیضا عدم اإلیمان بقدرات الشباب األردني و عدة تحدیات أخرى ب

والتحدیات الخارجیة أھمھا الحصار االقتصادي الذي یواجھ األردني  .ومنھا الواسطة والمحسوبیة
بسبب ما یحصل في الدول المجاورة، باالضافة ألزمة الالجئین على مدار السنوات الماضیة 

ف اإلقلیمیة التي انعكست بشكل مباشر على بلدي فساھمت بانخفاض الدخل السیاحي والظرو
   ..وھروب المستثمرین وتخوفھم مما یحصل في المنطقة واإلقلیم

  
ال یمكن أن نصل إلى المستقبل بقوة وثبات إال من خالل «وحول مستقبلھ المھني یقول صویص 

، ویجب ربط الجانب األكادیمي بالجامعات مع الجانب تسلیح الشباب بالمعرفة وبإرادة سیاسیة حقیقیة
 .المھني وھذا ما تركز علیھ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة

 
ویشدد على ضرورة أن یسعى األردن لتعزیز العالقات االقتصادیة واالستثماریة التي تساھم .

مھ بالمھارات واألدوات الالزمة بتخفیض نسبة البطالة وتوفیر فرص العمل لشباب األردني ودع
التخوف من  .لنساعده للوصول إلى مایرید و بالتأكید ذلك سینعكس مباشرة على تطور ورفعة الوطن

الواسطة والمحسوبیة وقالت الشابة مرام محمد الحمزات طالبة التربیة الریاضیة في جامعة الیرموك 
دراسیة في الماجستیر والدكتوراة في مجال انھا خالل العشر سنوات القادمة سوف تكمل مسیرتھا ال

تخصصھا وان تعمل في نفس المجال وأن تكون مدربة زومبا على مستوى األردن، كما تطمح في 
  .صالة تدریب جمباز لالطفال(افتتاح مشروعھا الخاص 

 
وحول التحدیات التي تحول دون تحقیق طموحاتھم ترى الحمزات أنھا ستكون دكتورة في جامعة .

موك، لكنھا تتخوف من عدم وجود شاغر أو أن تحرمھا الواسطة من فرصتھا، وتتخوف من الیر
وتنظر الحمزات الى  .اعتراض من المجتمع على فكرة الجمباز وعدم تقبلھا خصوصا للبنات

فیما  .مستقبلھا المھني في األردن بصعوبة واقع العمل إلثبات نفسھا للوصول الى االستقرار المادي
العلوم السیاسیة في الجامعة األردنیة امجد زاھر بتأسیس مشروعھ الخاص، وإكمال یطمح طالب 

أو أحد فروعھ، وَحول إكمال الدراسات العلیا ما ھي إال ) العلوم السیاسیة (الدراسات العلیا لتخصص 

  ١٤:الرأي ص
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نََمط حیاة دون اإلھتمام بالتفاصیل األكادیمیة ألنھ مثل ھذا التخصص والتخصصات اإلنسانیة ضمن 
النسق المتعارف علیھ في االردن یُعتبر دون جدوى والمستفیدین منھ عددھم محدود واألغلبیة المطلقة 

ال یُمكن فصل مشرعي الخاص عن «من المستفیدین یستندون إلى الواسطة والمحسوبیة، ویقول 
 «الوضع االقتصادي الخاص بي أو بالمجتمع بشكل عام

 
صادیة من أكبر المعوقات أمام طموح الدراسات العلیا ھي ویعتبر زاھر إن تردي األوضاع االقت .
باإلضافة إلى المبالغ الكبیرة المطالب بتأمینھا للوصول لھذه الدرجة من » الواسطة والمحسوبیة«

التعلیم، لكنھ یتخوف من ازدیاد نسبة البطالة بین الجامعیین والكثافة السكانیة التي تأثرت بشكل كبیر 
َسق الواسطة والمحسوبیة جمیعھا تُشكل مثلث التحدیات ونَظرة التشاؤم لمستقبلي بالوضع اإلقلیمي ونَ 

طموح وتفاؤل وبین الشاب إبراھیم بني خالد ،طالب عالقات عامة في جامعة  .المھني في وطني
الیرموك، أنھ سیعمل لیكون صانعا للفكر؛ حیث ینبع طموحھ من رؤیتھ الخاصة لحاجة الشباب، 

ویعزو بني خالد عد قدرتھ في تحقیق ما یرنو الى عدم . لیكون مدرب دولي ویطمح الى الوصول
وعي الحكومات والمجتمع المحلي بأھمیة تخصص العالقات العامة بعكس الشركات والقطاع 

  .الخاصة؛ إضافة إلى البیئة المجتمعیة
 
الدراسة  ومن وجھة نظر الشاب علي العبادي فإن قلة الفرص، االفتقار للخبرات خالل فترة .

الجامعیة، عدم التنسیق بین المؤسسات الحكومیة قد تحرمھ حلمھ في الوصول إلى أن یستلم منصبا 
   .حكومیا

  
ویؤكد العبادي ضرورة أن یعمل الشباب على إكتساب الخبرات في الحیاة العملیة لیكون لھم مستقبال 

المال ومحدودیة العالقات وترى طالبة األدب االنجلیزي فرح بركات أن عدم توفر رأس  .مشرقا
التفاؤل ھو ما یدفع بالشاب عبداهللا  .العامة ھي العائق حول الوصل لمستقبل مھني من وجھة نظرھا

الفقیر، طالب ھندسة برمجیات في العلوم التطبیقیة، لتطویر ذاتھ والعمل على تحقیق طموحھ رغم كل 
   .المعیقات التي تواجھ

  
باإلرادة و العزیمة والتطویر «التي تسعى لتصبح استاذة في الجامعة، وتوافقھ الرأي رزان أبو لبدة، 

من جھتھا تقول طالبة المحاسبة آیة بدران، التي تحلم بأن  «قتیبة_یا_ھاجر#» .«تصل الى ما ترید
اما الشاب یزید  .«أن المستقبل المھني ال یمكن تحقیقھ في األردن«تصبح مستقبال سیدة أعمال، 

ة الكرك یتطلع بأن یكون ممثال لألردن خارج البالد، ولكن یرى أن الواسطة المجالي من محافظ
  . والمحسوبیة قد تحول دون تحقیق

  
الشابة لمیس مقبل طالبة أدب انجلیزي في الجامعة األردنیة تؤكد أن الوضع المالي وبخاصة في ظل 

لة وتدني الرواتب ھما وتشیر مقبل إلى أن البطا .األزمات االقتصادیة مليء بالمصائب والمصاعب
أكبر تحدیات یواجھھا الشباب حالیا وبخاصة في ظل ارتفاع االسعار؛متمنیة ان یتم تطویر الوضع 

األزمة االقتصادیة التي تمر بھا البالد ھي الكابوس «وكذلك، فإن  .الحالي لتالفي المزید من المشاكل
لشروف ورند الھنداوي یتطلعان ان إیاس ا .، وفقا للطالبة مریم عوض»الذي یھدد أحالم الشباب

  .یحققان مستقبلھما خارج البالد؛ فھما ال یجدان فرصة في في الداخل نتیجة االزمات
  
المستقبل المھني «: وتتطلع الطالبة صبحیة الفراعنة أن تحقق حلمھا بأن تصبح إعالمیة، وتقول 

عنة أن مختلف التخصصات وتبین الفرا .«باألردن قد یكون صعبا وملیئا بالعقبات والتحدیات
أصبحت مشبعة،االمر الذي یساھم في رفع نسبة البطالة ؛داعیة الشباب الى تسلیح انفسھم بالخبرات 
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المشاریع الصغیرة  .العملیة التي تساعدھم في الحصول على فرصة عمل داخل األردن أو بالخارج
الصغیرة والریادة الشبابیة، فھي  دالیا شدید وقیس علقم یدعوان الجھات المعنیة دعم جانب المشاریع

النور الذي یسعى الشباب من خاللھ لتوفیر فرص عمل لھم في ظل عدم قدرة «من وجھة نظرھم 
 .«المؤسسات الحكومیة على استیعاب الخریجین
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  للتحقیق لخطأ بتعیین أمناء الجامعات» التعلیم العالي« إحالة موظف في 
  

عادل الطویسي عن إحالة احد موظفي .م العالي والبحث العلمي داعلن وزیر التعلی -امان السائح
وزارة التعلیم العالي الى لجان تحقیق داخل الوزارة بعد ورود خطأ واضح بتعیین ثالثة من أعضاء 
مجالس أمناء الجامعات األردنیة الرسمیة وعدم تحري شھاداتھم العلمیة ومدى مطابقة ذلك مع نص 

  .القانون
انھ تم استدعاء الموظف شخصیا لالستفسار عن تفاصیل » الدستور»ي تصریحات لـواكد الطویسي ف

الخطأ وبعدھا احیل الى لجان تحقیق مشكلة من موظفین داخل الوزارة وسیتم اخذ اإلجراءات الالزمة 
  .بعد االنتھاء من التحقیق معھ واستیضاح األسباب والدوافع وماھیة وقوع مثل ھذا الخطأ

ن مجلس التعلیم العالي استدرك الخطأ مباشرة وسحب عضویتھم من مجالس األمناء وقال الطویسي، ا
وسیعین قریبا ثالثة أسماء غیرھم، معتبرا االمر ال یمكن السكوت عنھ وھو خطأ غیر مبرر وتم 
تداركھ فورا واالعتراف بھ، وتم اتخاذ قرار في مجلس التعلیم العالي ان یعین بدل أي شاغر باي 

  فقا للتعلیمات والشروط وبما یتناسب مع الكفاءة والقدرة والقانونموقع سیدة و

  ٩-١:الدستور ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
13 

  كیلة مجالس امناء الجامعات الملكة نور تدلي برأیھا حول تش
  
  

ّبت الملكة نور الحسین، على انتقاد ناشطة أردنیة، لتشكیلة رؤساء ومجالس األمناء للجامعات  عق
على موقع التواصل االجتماعي تویتر ان  الرسمیة ، واكدت في تغریدة لھا في حسابھا الشخصي

  .تمثیل النساء في مجالس امناء الجامعات ال یعكس قدرات األردنیات وال مواھبھن 
أن نسبة النساء في التشكیلة، ال تعكس مواھب األردنیات، : وكتبت ناشطة أردنیة تغریدة على تویتر 

  .وتأثیرھن وقدراتھن 
  .في تغریدة أخرى، قائلة إن ھذا صحیح جدا وأثنت الملكة نور على رأي الناشطة،

عاما  ٤٠وأوضحت الملكة نور، أن عدد األردنیات في مرحلة التعلیم العالي فاق عدد الذكور طوال 
  .قضتھا في األردن

وكانت اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، اعتبرت أن تمثیل النساء في تشكیلة رؤساء ومجالس 
بالمئة غیر مرضیة، وال تعكس التمثیل  ٦ر٤سمیة التي صدرت اخیرا بنسبة األمناء للجامعات الر

 .بالمئة ٢٠؛ حیث تشكل نسبة النساء فیھ “مجلس التعلیم العالي”الحقیقي للمشاركة النسائیة في 

  جفرا نیوز/سوالیف
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  »المالیة«تحصیل القروض المستحقة على الطلبة بالشـراكة مع : »التعلیم العالي«

  
عاھد الوھادنة ان صندوق .العام لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي د أعلن األمین -امان السائح

دعم الطالب الجامعي یتطلع وبالشراكة مع وزارة المالیة لتحصیل مبالغ القروض المستحقة على 
الطلبة والواجب تحصیلھا مع مراعاة الوضع المالي للطلبة، حیث أن ذلك سیساعد على زیادة عدد 

الف  ٢٠، بفارق قد یصل إلى %٢٢٠من القروض التي یقدمھا الصندوق بما نسبتھ  الطلبة المستفیدین
ً توسیع قاعدة الطلبة المستفیدین من الصندوق   .قرض جدید مما یحقق فعلیا

  
واكد الوھادنة انھ سیتم ابالغ الطلبة الذین یستوجب علیھم سداد مبالغ القروض التي حصلوا علیھا من 

  .مطالبة التحصیل عند إصدار SMSخالل رسائل 
  

وبین الوھادنة ضرورة تعدیل النظام والتعلیمات التي تَحُكم عمل صندوق دعم الطالب الجامعي  
ً على المواطنین مع ضمان  لتصبح أكثر مرونة من ناحیة استثمار أموال الصندوق وتحصیلھا تخفیفا

في عملیة توزیع  استمراریة وضع مادي جید للصندوق یضمن استمراریتھ، وتحقیق عدالة اكبر
  .القروض والبعثات على المستفیدین 

  
وقال الوھادنة انھ ال بد من إدخال عناصر جدیدة تمكن الصندوق من خلق شراكات فاعلة مع القطاع 
الخاص من شأنھا تحسین المركز المالي للصندوق وضمان استمراریتھ في تحقیق الغایة المرجوة من 

  . إنشائھ
تطویر برمجیة حاسوبیة متكاملة تغطي جمیع المراحل المتعلقة بعمل ودعا الى ضرورة البدء ب

ً بأن  الصندوق من مرحلة تقدیم طلب الحصول على قرض او بعثة حتى نھایة مرحلة التحصیل، علما
 ً   .عملیة تقدیم طلبات االستفادة من صندوق دعم الطالب ھي محوسبة حالیا

  ٥:الدستور ص
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  شخاص ذوي االعاقةنعمل على رفع نسب التعلیم لأل: األمیر مرعد
  
أكد سمو االمیر مرعد بن رعد رئیس المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اننا نتطلع  

خالل الفترة المقبلة الى رفع نسبة التعلیم في المدارس والجامعات لفئة األشخاص ذوي اإلعاقة والذین 
الف شخص منھم دون  ٦٠٠د من عدد سكان المملكة، مشیرا الى وجو%  ١٥یشكلون نحو ما نسبتھ 

  .١٨سن ال
  

وثمن سموه خالل لقائھ عددا من رؤساء التحریر والمدراء العامین لمؤسسات إعالمیة واعالمیین، 
لسنة  ٢٠الیوم االثنین، للحدیث حول دور اإلعالم في ظل قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 

الممیزة للتوعیة بقضایا األشخاص ذوي ، الدور الذي یقوم بھ اإلعالم من خالل التغطیة ٢٠١٧
اإلعاقة وحرصھم الدائم على المشاركھ بمثل ھذه اللقاءات التي تسھم باثراء المضمون الصحفي 

  .ومواكبة المستجدات على الصعیدین الوطني والدولي
  

اننا نحتاج في قادم االیام الى مدارس دامجة لالطفال ذوي االعاقة بشكل تدریجي "وقال سموه 
ضافة الى رفع نسبة العاملین في مجال سوق العمل وكذلك امكانیة الوصول الى تھیئة المنشأت باال

سواء االسواق التجاریة او المرافق العامة او المطاعم واالماكن السیاحیة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
  .الفتا الى اھمیة وجود مراكز تشخیص متقدمة ذات معاییر موحدة

  
م المؤسسات والجھات المعنیة كافة بواجباتھا تجاه االشخاص تقو وتحدث سموه حول ضرورة ان

ذوي االعاقة وتوفیر كل ما یحتاجونھ من مساعدات وتذلیل الصعوبات امامھم مطالبا بعدم تھمیشھم 
او اقصائھم او االساءة لھم مھما كانت االسباب مع اھمیة تغییر الصورة النمطیة المتداولة عنھم 

المشاركة بالحیاة السیاسیة من خالل المشاركة باالنتخابات انتخابا  بالمجتمع وتفعیل دورھم في
  .وترشحا مؤكدا مشاركة وزارة االوقاف في ھذا المجال وباقي مؤسسات الدولة المختصة

  
وأكد نائب سمو رئیس المجلس االعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة، المنسق الحكومي لحقوق 

اإلعالمي في تمكین األشخاص ذوي اإلعاقة وتطویر األجندات  اإلنسان باسل الطراونة أھمیة الدور
االعالمیة بشكل یلبي قضایا التمكین لیتم تطبیقھ بشكل فاعل وعملي مع كافة مؤسسات الدولة من 

  .حیث الوعي الكامل لمتطلباتھم الضروریة
  

ذوي االعاقة  ودعا الطراونة الى التركیز على الدور االیجابي واالنجازات التي یقدمھا االشخاص
بالمجتمع مؤكدا أھمیة وجود خطط اعالمیة وبرامج وقائیة ھادفة وجادة یتم العمل علیھا في الفترة 
القادمة تنصف ھذه الفئة المتمیزة وتعظم دورھم االیجابي وتقدم لھم المعلومة الصحیحة بكل شفافیة 

حالي الذي جاء منسجما مع بالتعاون مع المجلس االعلى لالشخاص ذوي االعاقة في ظل القانون ال
  .افضل المعاییر الدولیة

  
من جھتھ، تطرق أمین عام المجلس الدكتور مھند العزة الى أبرز المحاور التي تناولھا قانون حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة فیما یتعلق باإلعالم، مطالبا بضرورة وضع قضایا اإلعاقة على أولویات 

  .اد عن الصورة النمطیة التي تتحدث عن القضایا المتعلقة بھمأجندات المؤسسات اإلعالمیة واالبتع
  

  ١٢:الدستور ص
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ودعا العزة المؤسسات اإلعالمیة لتبني الدلیل اإلعالمي المطور من قبل المجلس في تغطیتھا للقضایا 
الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة وتضمین الدلیل ضمن المناھج التدریسیة في كلیات اإلعالم 

عالم یعتبر اإلطار الحقیقي الذي یقدم الصورة الناضجة بكل شفافیة بالجامعات الرسمیة كون اال
  .وحیاد

  
وقدم المستشار اإلعالمي في المجلس زیاد المغربي نبذة حول أبرز نتائج التحلیل الذي قام بھ المجلس 
للتغطیة اإلعالمیة لقضایا اإلعاقة في عدد من الصحف والمواقع اإلخباریة اإللكترونیة، الى جانب 

والذي تم " الدلیل اإلعالمي في تناول قضایا األشخاص ذوي اإلعاقة"ز المحاور التي تناولھا أبر
ً من قبل المجلس   .تطویره مؤخرا

  
واستمع سمو االمیر مرعد الى المالحظات واالفكار التي طرحھا الزمالء خالل اللقاء وعرضوا 

كل مستمر مع المجلس االعلى خاللھا ألبرز الیات دعم ھذه الفئة المھمة وضرورة التواصل بش
لالشخاص ذوي االعاقة لیكون ھناك استخدام مصطلحات اكثر دقة وموضوعیة تسھم في ایصال 

  .التحدیات والصعوبات التي تواجھھم باالضافة الى االنجازات التي یحققوھا
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  تربویون یطالبون الحكومة بتوفیر مخصصات مالیة إلنجاح االستثمار بالتعلیم
  

تربویون أن تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة مرده باألساس إلى االستثمار الجاد  یرى خبراء
في التعلیم، الذي یعد المدخل الرئیسي لتنمیة اإلنسان، وبالتالي تنمیة الوطن، مطالبین الحكومة بتوفیر 

  .المخصصات المالیة الالزمة لذلك
عل الحكومة النھوض في التعلیم في أولویات على ضرورة أن تج" الغد"لذا، یؤكدوا في أحادیث لـ

  ".ولیست مجرد خدمة استھالكیة"عملھا، إدراكا من أنھ یعد عملیة استثماریة 
وأوضحوا أن ذلك یتأتى من خالل الرعایة واإلشراف وتوفیر الكلفة الالزمة، باإلضافة إلى توفیر 

لمعلمین وتطویر المناھج الدراسیة البنى التحتیة الالزمة للحصول على تعلیم نوعي من تدریب كاف ل
  .والتركیز على مھارات التفكیر العلیا

ویأتي حدیث التربویون تعقیبا على تصریح لرئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خالل زیارتھ 
إن االستثمار في التعلیم الیوم ھو اقتصاد الغد، وان "مؤخرا الى وزارة التربیة والتعلیم حیث قال 

الملف الذي یولیھ جاللة الملك عبدهللا الثاني اھمیة قصوى، یؤسس لمستقبل أفضل  التقدم في ھذا
  ".لألجیال المقبلة

بأن " تویتر"كما وغرد الرزاز في وقت سابق على صفحتھ الخاصة على موقع التواصل االجتماعي 
وضعت ملف التربیة والتعلیم سیظل دوما على رأس أولویات الحكومة، والمشاریع والخطط التي "

ألجلھا ستستمر إن شاء هللا بھمة الفریق المتمیز لھذه الوزارة المؤتمنة على أبناء وبنات األردن 
  ".وصیاغة مستقبلھم

وفي ھذا الصدد، قال وزیر التربیة والتعلیم االسبق فایز السعودي ان التعلیم یعد االلویة االولى 
  .لثاني في كل اوراقھ النقاشیةلالصالح المنشود الذي دعا الیھ جاللة الملك عبدهللا ا

التربیة والتعلیم ھي  صناعة انسان كونھا المجال الوحید المعني ببناء االنسان فالتربیة "واضاف إن 
  ".والتعلیم تعد االنسان لجمیع المھن

واشار الى ان التربیة والتعلیم تستقبل مدخالت منذ مرحلة ریاض االطفال وحتى الثانویة العامة، 
الء الطلبة بشكل متكامل في جمیع مجاالت التنمیة الشخصیة والمھاري والمعرفي حیث تعد ھؤ

  .والقیمي
ورغم إقراره بتأخر عملیة النھوض بالتعلیم، منتقدا السیاسة التي كانت متبعة في ھذا المجال باإلشارة 

، إال أنھ "م حقیقيالتعلیم سابقا كان یھتم بالسیاسیة واالقتصاد ویترك التربیة والتعلیم دون دع"إلى أن 
أوضح ضرورة البدء بسرعة من أجل إعداد االنسان بصورة متكاملة لجمیع المھن التي سیتعلمھا في 

  .التعلیم الجامعي
وطالب السعودي بضرورة أن تنعكس التصریحات الحكومیة بشكل حقیقي على موازنة المخصصة 

  .للتعلیم وعلى نفقات التعلیم بالمستقبل
حور الرئیسي للعملیة التربویة ھو الطالب والمعلم، حیث یجب اعداد المعلم بشكل الم"واشار الى ان 

سلیم، إلى جانب إیجاد عنایة خاصة بتنمیة القدرات العقلیة لدى الطلبة من خالل مناھج تفاعلي وبیئة 
تعلیمیة تفاعلیة تركز على اكتشاف میول وقدرات الطلبة وتنمیتھا وتوجیھھا بشكل سلیم ولو اخذت 

ذه الخصوصیة في بناء االنسان سنحقق مخرجات التعلیمیة متمیزة سواء كمخرجات تعلیم عام ھ
  ".ومدخالت تعلیم عالي

زیارة رئیس الوزراء الى التربیة تعكس "من جانبھ، قال الخبیر التربوي الدكتور ذوقان عبیدات ان 
ستمرار ومن حقھ ومن حق عددا من االمور تتمثل في ان جھوده في التطویر التربوي بحاجة الى اال

  .المجتمع ان یطمئنا على ذلك، خصوصا في امتحان التوجیھي
التربیة والتعلیم ھي اساس كل اصالح فلم ینھض شعب اال بالتربیة والتعلیم وھذا ما "واضاف ان 

  ".یحاول االردن فعلھ

  ٦:الغد ص
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ون المعرفة ولیس كیف التربیة والتعلیم التي نریدھا تربیة ابداعیة تعلم الطلبة كیف ینتج"واوضح ان 
  ".یستھلكونھا،باالضافة الى تربیة نقدیة تعلم الطلبة كیف ینتجون المسلمات ولیس استنساخھا؟

واكد على ضروة ایجاد تربیة ذات صلة بحاجات الطلبة والمجتمع والى اثبات الذات وتنمي 
  .الشخصیة

موذجا للعمل االیجابي، لكن ان نجحت الحكومة الحالیة في تطویر التعلیم، فإنھا ستكون ن"وقال 
نجاحھا یتطلب مواجھة التحدیات االساسیة المتمثلة في الطالب والمعلم والمنھج والكتاب المدرسي 

  ".وطرق التدریس، واعادة تشكیل مجلس التربیة قوي وفاعل، التوقف عن تدویر االشخاص
ستھالكیة فھناك علم یسمى ولفت الى ان التعلیم في االساس عملیة استثماریة ولیست مجرد خدمة ا 

  .باقتصادیات التعلیم
من ناحیتھ، أوضح مدیر ادارة التخطیط التربوي في الوزارة سابقا الدكتور محمد أبو غزلة ان الراس 

  .المال البشري في االردن ھو العنصر االساسي للتنمیة الشمولیة في االردن
د باالقتصاد المعرفي ما یمتلك الفرد من وقال ان االقتصاد المعرفي یقوم على العنصر البشري ویقص

مھارات وكفایات عالیة تنافسیة لیست على مستوى المحلي وإنما على مستوى العالم حتى یستطیع 
  .اعداد الفرد االردني ان ینافس في سوق العالمي من خالل التعلیم

خالل تقدیم تعلیم  وأضاف أبو غزلة ان االستثمار بالتعلیم ھو شكل من اشكال االقتصاد المعرفي من
  .نوعي یمكن من مھارات القرن الواحد والعشرین التي تركزالجودة واداء المتمیز وتنافسیة العالمیة

وأشار أبوغزلة إلى أن الدولة أرادت وضع التعلیم على سلم أولویاتھا كما ھو موجود في الخطابات 
كد على أن التعلیم أولیة قصوى فھذا الرسمیة التي وجھھا جاللة الملك للحكومات المتعاقبة والتي تؤ

یتطلب توفیر الدعم المادي وتضافر كافة الجھود في المؤسسات التعلیمیة المعنیة بحیث تكون الخطط 
شمولیة بنائیة بین جمیع الجھات المعنیة بالتعلیم من خالل ایجاد مجلس تعلیم عام وعالي موحد یرسم 

  .كافة السیاسات
نیة لتنمیة الموارد البشریة والخطط االستراتیجیة للوزارات المعنیة ھذه وبین أن االستراتیجیة الوط

من شأنھا تشكیل مظلة لتطویر التعلیم وھذا یحتاج الى الدخول الى عناصر العملیة التعلیمیة كافة 
  .واھمھا المعلم

یئة التعلیمیة ولفت الى اھمیة اعداد المعلم بشكل جید یستطیع اعداد طالب الجید باالضافة الى توفیر الب
  . المحفزة للمنشطة للتعلم والتي تعتبر عامل مساعد لتمكین الطلبة من المھارات

  .وقال ابو غزلة ان االصالح التعلیم یجب ان یشمل جمیع الجوانب ولیس التركیز على جانب واحد
نوعي  وبین ابو غزلة ان التعلیم النوعي یتطلب توفیر كل البنى التحتیة لالزمة من تدریب كاف و

  .للمعلمین وتطویر المناھج بما یمكن تعلیم الطلبة مھارات التفكیر العلیا
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  مبدعون خرجوا من رحم التخصصات العلمیة
  

قین، بمساحات واسعة من  ّ لطالما ارتبطت أجواء اإلبداع، فنیا كان أو موسیقیا أو أدبیا، في أذھان المتل
  .التفرغ واالستغراق في الطبیعة والھدوء

  
ھد خفي یقف على النقیض من اآلنف؛ یغرق فیھ كثیرون وسط حسابات علمیة معقدة، وأجواء ثمة مش

میدانیة قاسیة، بید أنھم یجترحون إبداعا، شّكلتھ ذائقة شاعریة مرھفة، یثرون بھ المشھد الثقافي، الذي 
  .لم یتعرف علیھم حتى وقت قریب

  
ة عدة في فرن اإلبداع، حتى خرجت المھندسة المعماریة میساء السمھوري، أمضت سنوات صامت

  . للقّراء بمجموعة كتابات وتحلیالت موسیقیة، وتحدیدا ألغنیات المطرب المصري محمد عبد الوھاب
  

تتیح دراسة الھندسة المعماریة، ألولئك المخلصین في فھم العمارة، الدخول في تفاصیل ونواح "تقول 
بناء المالئم للوظائف التي ستدور داخلھ، مستشفى كان ؛ إذ إن جوھر العمارة ھو إیجاد ال"الحیاة كافة

أو مدرسة أو معبدا أو مركزا ثقافیا، مع صوغ ذلك كلھ في قالب فني، وھو ما یعتمد على سعة معرفة 
  . المھندس بالمناحي اآلنفة كلھا تقریبا إلى جانب دراستھ الھندسیة

  
السحریة ھي سعة االطالع على حقول  من ھنا، یبرع معماریون أكثر من غیرھم؛ إذ تكون الوصفة"

البد للمعماري الناجح من تلك النظرة إلى "، تقول السمھوري، مضیفة "حیاتیة عدة، وبعین ناقدة
  ". الشكل والمضمون، وتفاعلھما، سواء كان التطبیق على بناء أو حتى بطاقة شخصیة

  
حیطة؛ إذ تقول إن مراسالتھا مع السمھوري ال تغفل عامل التنشئة األسریة والظروف االجتماعیة الم

والدھا حین كان مسافرا، ومن ثم مع زوجھا وصدیقاتھا، ولجوءھا للكتابة الیومیة منذ نعومة 
أظفارھا، إلى جانب وجودھا بین أفراد أسرة موسیقیین یُخِضعون أي مقطوعة أو أغنیة للنقد 

  .والتحلیل، أسھم في كتاباتھا األدبیة والموسیقیة الحقا
  
أتي المرء بفعل إبداعي بعید عن ھیئتھ الخارجیة شكال أو وظیفة أو مستوى اجتماعیا، بید أنھ ال قد ی"

  . ، وفق السمھوري"یأتي بھ أبدا ما لم تكن جذوره ضاربة في عمق وعیھ ونفسیّتھ
  

الفنان الفلسطیني، الذي جاب العالم محتضنا عوده ومغنیا لفلسطین من منفاه، غسان السعدي، یملك 
ة أخرى في مؤاخاة تخصص الھندسة الزراعیة بمسار اإلبداع الفني الذي اختار أن یسلكھ قبل تجرب

  . دراستھ الجامعیة
  

ّیت لفلسطین، وللشیخ إمام وسید درویش ومارسیل خلیفة وسمیح شقیر وغیرھم كثر، منذ "یقول  غن
  ".ھبتي الغنائیةكنت في الثانویة العامة، بید أني اخترت الھندسة كتخصص جامعي مستقل عن مو

  
قوة المالحظة وسرعة التقاط "التخصص العلمي عموما، والھندسة بشكل خاص، تمنح دارسھا 

وعلى الجانب "، وفق السعدي، مضیفا "األفكار والمشاھد، إلى جانب مھارة التحلیل والتفكیر المنطقي
اإلبداعي، وإن لم اآلخر أیضا، قد یعبّر التخصص الدراسي عن جانب في الشخصیة، یوازي الجانب 

  ".یلتقیا
  

  ١٠:ص حیاتنا/الغد
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لم یُرِض الغناء وحده شغف السعدي بالنضال الفلسطیني على جبھة الثقافة؛ إذ أسس الحقا المركز 
للتعریف بالمثقف الفلسطیني بشكل خاص، "الفلسطیني للثقافة والفنون في مخیم الیرموك في سوریة 

  ".والعربي بشكل عام، وإلبراز الھویة الثقافیة لكل منھما
  

كتابات نثریة ومحاوالت شعریة، تم نشرھا على نطاق األوساط "إلى جانب ھذا وذاك، للسعدي 
الثقافیة واإللكترونیة، مع اھتمام بالغ بتكریم المثقفین الفلسطینیین وعرض خالصات تجاربھم 

  ".لفلسطینیي المنفى
  

ما "نفّك یؤمن بأن ، ال ی"على الغارب"نعیم الخطیب، الكاتب الغزّي، الذي صدرت لھ مجموعة 
یتعلمھ المرء أثناء الدراسة والعمل، وفي مناحي الحیاة كافة، یتكامل لیشكل شخصیتھ وفكره وثقافتھ، 

  ".بل واألدوار التي یلعبھا في حیاتھ
  

الخطیب، الذي یحمل شھادة الماجستیر في علوم الحاسوب، یقول إن تعّرضھ أثناء دراستھ الجامعیة 
، إبان تلك "النقدي، إلى جانب إدماج برامج متكاملة من الدراسات الثقافیة مناھج تعزز التفكیر"لـ

  . الفترة، كان لھ األثر األكبر في تشكیل ثقافتھ وصنعتھ الكتابیة
  

ً؛ ألن الجامعات التي تلقیت دراستي فیھا كانت تسمح بازدواجیة التخصص، "ویضیف  كنت محظوظا
ة علوم الحاسوب كتخصص رئیس والمسرح أو الجمع بین تخصصین، ما جعلني أقرر دراس

  ".كتخصٍص فرعي
  

، لیقوم بھندسة النص، في مرات "فّرق تسد"یقّسم الخطیب نصھ بشكل منطقي، وفقا لنمط البرمجة 
ّمھ في . أخرى وفق منحنى درامي مسرحي؛ لیصنع الدھشة في كلتا الحالتین، یستثمر الخطیب ما تعل

قا  ّ ً أو ال أخال الف"تخصصّي دراستھ، معل صل بین الكتابة وطبیعة التخصص الدراسي، وإن كان علمیا
ً، أمر ممكن   ".معقدا

  
، الذي یستخدمھ المغاربة، في اإلشارة إلى التخصص الدراسي، "تكوین"یستعیر الخطیب مصطلح 

  ".حقا، إن التخصص الدراسي یسھم في تكوین من تكون، وما یبدر منك إبداعیا"قائال 
  

سین، والذي حصل مؤخرا على شھادة الماجستیر في التمویل والبنوك بعد الشاعر الشاب رامي یا
دراستھ المحاسبة في مرحلة البكالوریوس، یعود بذاكرتھ لعمر العاشرة، حین أمسك بالقلم وكتب أول 

  ".السوریالیة"قصة قصیرة، نعتھا من حولھ بـ
  

د شومان ألدب الطفل، على لم تؤثر میول یاسین الكتابیة، حتى حین حاز على جائزة عبد الحمی
تحصیلھ الدراسي؛ بل تمیّز في التخصص العلمي في المرحلة الثانویة ومن ثم الجامعیة، على الرغم 

  .إبان دراستھ العلیا" زوایا الخط المستقیم"من كونھ أصدر دیوانھ األول 
  

یات الشعریة إلى جانب سعة االطالع التي حرص علیھا یاسین منذ صغره، فقد كان یشارك في األمس
والفعالیات الثقافیة، لیحصد جوائز عدة، إلى جانب إشرافھ المباشر على كثیر من الفعالیات كاألسبوع 

  . ، وترؤسھ لمجموعة نقش الثقافیة"ال لكاتم الصوت"الثقافي لدعم المقاومة ومؤتمر 
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یما لھ، ما یجعل من یقول یاسین، إن المجتمعات العربیة ال تعطي المثقف حقوقھ التي تّؤمن عیشا كر
كي ال یأتي یوم یبیع فیھ "اعتماده مصدر رزق ثابتا بحسب تخصصھ الجامعي أمرا ال مناص منھ؛ 

  ".مبدأه وثقافتھ بسبب الجوع
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  رئاسة األردنیة وعقدة االختیار

    
  مھند مبیضین.د

  
قع رئاستھا بتعیین أقرَّ مجلس التعلیم العالي أسس اختیار رئیس الجامعة األردنیة التي شغر مو

ً للتربیة   .الدكتور عزمي محافظة وزیرا
  

اإلجراءات التي حددھا مجلس التعلیم العالي بین لجنة بحث وتقصي ولجنة اختیار وتصویت الھیئة 
االكادیمیة ومن ثم التنسیب بعشرة أو ثالثة من الذین ستفرزھم اللجان بعد مقابلة، تأتي بالقائد 

  المنتظر؟
  

عالمات للبحث واالقباس العلمي، وللمقابلة والتصویت، وھذا كلھ لن یفرز األفضل التفاضل سیعطي 
إدارة، فأفضل باحث وأكثر الناس اقتباسا قد ال یعرف صناعة فریق او تنفیذ سیاسات او جلب دعم، 

  .والتجارب كثیرة ویعرفھا وزیر التعلیم العالي المحترم الدكتور عادل الطویسي
  

لفون، السكرتیرة تدیرھم والمراسل یحدد من ھو سیىء ومن ھو طیب، ھناك ھناك باحثون كبار ومؤ
عمیدات من تأتي لھا من موظفاتھا بمصففة شعر او مكیاج أفضل تصبح ھي األقرب عندھا وقد یكون 

  .لھذه العمیدة اقتباس عالمي كبیر، أو جاءت بھا المحاصصة
  

ممیزات منھن ال للحصر سوسن لیس ذلك ظاھرة عامة، ھناك عمیدات ونواب رئیس جادات و
العوران وحنان ملكاوي الخیمي ومنتھى غرایبھ ونجوى خوري وندى الروابده وعبلة البصول ومنار 

ھنا عدد كبیر مما ال یحصر ھنا من األكادیمیات الممیزات و األكادیمیین (فیاض ورویده المعایطھ 
مادات رجاال ونساء كان األداء لھ ، ولكن البعض ممن تولى إدارات عامة وع)العبء على مؤسساتھم

ً، وھناك باحثون كبار ال یلیق بھم إال البحث ویحترمون قدراتھم  ً ومتربكا ً ومتأخر وقلقا سيء جدا
وثمة طموح عند البعض ممن یجمع بین البحث والقیادة، وھذا من حقھ . ویأنفون عن المناصب

  .المنافسة
  

ھم عن عملھم قبل شھور، ألم یكونوا من ذوي االقتباس لكن ماذا عن رؤساء الجامعات الذین تمت إقالت
  والبحوث المشتركة ؟ ألم یتولوا عمادات ونواب رئیس في سجلھم الوظیفي؟ 

  
الجمیع یعرف كیف یُعیّن بعض نواب الرئیس وبعض العمداء، بعضھم بضغط القبیلة أو المكون 

الجامعة أو من یضغط ألجلھ وآخرین بضغط الدولة العمیقة، وثمة من تضغط ألجلھ زوجة رئیس 
  !البنوك الداعمة أو غرفة الصناعة أو جالبین الحالل

  
یجب وقف ما یجري، فالعودة للنظام القدیم أرحم، فمن اختار عبد السالم المجالي واسحق الفرحان 
وعید الدحیّات ومحمد خیر مامسر وعادل الطویسي وعلي محافظة وعدنان البخیت وعوض خلیفات 

الحنیطي وخالد الكركي وخلیف الطراونھ ورویدا المعایطة ومروان كمال ومحمد حمدان وعبدالرحیم 

  عمون/٤٠:الدستور ص

 مقاالت
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وغیرھم في زمن مضى الدولة بكل أجھزتھا وبمباركة الملك حسین رحمھ هللا او الملك عبدهللا الثاني، 
ً وأعضاء مجالس أمناء ال تعترف بعض الجامعات الیوم بشاھداتھم التي یحملونھا   .ولیس لجانا

  
ً والبعض كان خیاره مرھق ال  یعني ھذا أن الذي كان فیما مضى ھو األفضل، فالبعض كان مستبدا

ً أو یجدد مكتبھ وسیاراتھ بآالف الدنانیر ویأتي بورق  ً نیئا ً طریّا والعمل معھ متعب، لكنھ لم یكن فاسدا
ن اخفاقنا جدران لمكتبة بأكثر من خمسة آالف دینار، وعلى األقل كنا نشعر بھیبة الرؤساء، لك

المتتالي في انجاب قادة وحصر أكثر عوامل التأثیر في االختیار لالقتباس العلمي والبحث، معناه أننا 
  .ال نرید قادة بل نرید موظفین یأتمرون بشاویش في مخفر أو نائب محترم أو مراسل وزیر

  
ً عند الجیل السابق قصص ومواقف أفضل ال یقوى علیھا من ھم الیوم في سد ة الرئاسات، لدى عملیا

عدنان البخیت قصص كثیرة معبرة في القیادة واستیعاب الطلبة الثائرین في جامعة مؤتة ثم النزاھة 
آنذاك باسم جامعة آل البیت، ولدى محمد » الشبح«وتسجیل ھدیة الملك حسین السیارة المرسیدس 

قالتھ من رئاسة مؤتھ، خیر مامسر موقف قیادي محترم ضد تعارض اإلرادات األمنیة وكیف قدم است
وعند خالد الكركي مشروع ثورة ضد االستبداد دعا طالبھ الیھا في خطابة الشھیر الوصایا السبع، 
وفي استعادة مسار االنتخاب الكامل لطلبة االتحاد ومعارضتھ لرأي األجھزة آنذاك، ولدى مروان 

  . كمال خبرة متراكمة بین الخاص والعام
  

ي فھو معلمھم األكبر في اإلدارة مالمح بناء وإرادة وقیادة تدرس، وناصر الدین أّما عبد السالم المجال
األسد كان سیّد الكلمة والمطالب بحفظ التقالید والتقید بھا، لكن ھؤالء وغیرھم من الرؤساء الكبار 

تلك وبین . الذین أشرنا لھم كانوا یحترمون نظافة الجیب والتقالید العلمیة حتى ولو كنت اشد خصومھم
  .األسماء كان من ھو من سقط المتاع وال یذكره التاریخ

  
ً، لكن أحیانا الباحث الكبیر ال  لیس ھذا معناه التعمیم، ھناك باحثون كبار لھم حّس وسیرة قیادیة أیضا

ً، فیكف لھ أن یدیر كتلة بشریة ھائلة في األردنیة؟   یعرف أن یقول لمّرار الطریق مرحبا
  

یس معجزة، لیس مثل احمد لطفي السید الذي استقال مرتین من رئاسة طبعا الرئیس المطلوب، ل
جامعة القاھرة األولى لمحاكمة طھ حسین، والثانیة لدخول األمن الجامعة، وال مثل عبد العزیز 

  .الدوري، وال مثل علي محافظة في جرأتھ ورفضھ للتعلیمات من فوق
  

ً یقتنع بھ المجتمع ا ألكادیمي ویعید تعریف الجامعة للمجتمع خارج ترید الجامعة األردنیة رئیسا
  .األسوار، ویتخذ القرار بوعي وحدس عاٍل، ویشكل فریقھ بعیدا عن ضغوط المحیط
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 اعالنات

  ٥:الرأي ص
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  تالع العلي -شاكرة سعید صیام  -
  
  دیوان عشیرة النمري - ھند ھالل سلیمان النمري  -
  
  دیوان آل مھیار - أحمد محمد مھیار « محمد اسامة «  -
  
  بلدة الرایة -ناصر باشا الخوالدة  -
  
  دابوق –سامي سلیم نقوال خوري  -
  
  شارع المدینة المنورة -عزة عبدالحمید لبیب القاسم  -
  
  بعد عودة األھل - شھاب الدین عبدالرحمن ماضي  -
  
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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صدر عنھ بخصوص أن القرار الذي » عین الرأي«مصادر في مجلس التعلیم العالي اوضحت الى 
ولیس كما ورد في البیان الصحفي »التوجیھ«إجراءات تعیین رئیس الجامعة االردنیة كان في إطار 

التوضیح جاء في معرض التعلیق  ..الصادر عن مجلس التعلیم العالي أن القرار یأخذ صفة االلزام
أمناء «صالحیة » ليالتعلیم العا«ھل تجاوز   :في عددھا امس بعنوان» الرأي«على تقریر نشرتھ 

  .بناء على ما ورد في بیان التعلیم العالي» االردنیة
  

أن األردن بدأ بتصدیر الدراق الى العراق نظرا لطلب الجانب العراقي باستیراد » عین الرأي«علمت 
 طن ٥٠٠ھذه المادة بكمیات تصل الى 

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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من أجمل مدن األردن، وكتب  وصف ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني جرش بأنھا
في تعلیق على صورة تجمعھ مع دوق كامبریدج األمیر ویلیام نشرھا أمس عبر حساباتھ على وسائل 

جرش، من أجمل مدن االردن وأھم مناطقھ السیاحیة واألثریة التي تستقطب :(التواصل االجتماعي 
ریدج في زیارة إلى مدینة جرش مع سمو األمیر ویلیام دوق كامب. الزوار من جمیع أنحاء العالم

  .كما نشر سموه صورا تجمعھ باألمیر ولیام وشریط فیدیو للجولة). أردننا#األثریة 
  

ً عند الساعة الحادیة عشرة من صباح الیوم  ً صحفیا یعقد الناشط السویدي بنجامین الدرا، مؤتمرا
مشیا على األقدام  ٢٠١٧ي آب الثالثاء في فندق الالندمارك، یتحدث خاللھ عن الرحلة التي بدأھا ف

ً العلم الفلسطیني، والتي تھدف إلى / من جوتینبرغ السوید عبر العواصم األوروبیة والعربیة رافعا
نشر الوعي على الصعید العالمي حول معاناة الشعب الفلسطیني في ظل االحتالل اإلسرائیلي، علما 

كم في طریقھ إلى وجھتھ األخیرة ) ٤ر٨٠٠(بأن الدرا وصل إلى عمان من السوید ضمن رحلة الـ 
  .فلسطین

  
تعقد منظمة حبر بالتعاون مع مكتب الیونسكو في عمان مؤتمرا صحفیا عند الساعة الحادیة عشرة 
من صباح یوم غد األربعاء بمناسبة اطالق تقییم التوازن الجندري في اإلعالم األردني، وذلك في 

دراستین اعتمدت الیونسكو بإعدادھما على منھجیة  فندق اللوكندا، حیث سبق ھذا التقییم إعداد
  .طورتھا لقیاس مؤشرات مساواة النوع االجتماعي في وسائل اإلعالم

  
ّذ مؤسسة تومسون رویترز العالمیة وبالتعاون مع الیونسكو دورات تدریبیة لألكادیمیین والفنیین  تنف

ة، وذلك ضمن اعتماد مناھج جدیدة لكلیة بكلیة االعالم في مجال الصحافة الرقمیة خالل الفترة المقبل
  .اإلعالم تبًعا لمعاییر الیونسكو الدولیة

  
  

 صنارة الدستور
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الناشط السویدي بنجامین الدرا، المناصر للشعب الفلسطیني، یصل الى عمان غدا االربعاء، في رحلة 
الماضي مشیا على األقدام من جوتینبرغ في السوید عبر العواصم ) اغسطس(بدأھا في شھر آب 

ً العلم الفلسطیني عمان ستكون الوجھة قبل األخیرة لالدرا قبل توجھھ الى . األوروبیة والعربیة رافعا
الناشط یصل مطار الملكة علیاء حیث یقطع المسافة من . كم ٤٨٠٠فلسطین في رحلة مشي امتدت لـ

ي حول معاناة وتھدف رحلتھ إلى نشر الوعي على الصعید العالم. المطار الى عمان مشیا على االقدام
  .الشعب الفلسطیني في ظل االحتالل اإلسرائیلي

   
مصطفى یاغي وجھ سؤاال لرئیس الوزراء عمر الرزاز امس حول مقدار الضرائب . النائب د

كما . المفروضة على المشتقات النفطیة بأنواعھا ونوع تلك الضرائب والسند القانوني لكل نوع منھا
ھذه المشتقات، وعن آلیة احتساب رسوم فرق الوقود على استفسر عن الرسوم المفروضة على 

  .فاتورة الكھرباء
   

كرم المجلس الوطني لشؤون األسرة أمس الزمیلتین اإلعالمیتین المخرجة أروى الزعبي من 
، على جھودھما التي "بترا"التلفزیون االردني والصحفیة ماجدة عاشور من وكالة االنباء االردنیة 

  .دین الماضیین في متابعة القضایا المتعلقة باألسرة األردنیةبذلتاھا خالل العق
   

وزیرة تطویر القطاع العام السابقة نانسي باكیر عرضت على رئیس الوزراء عمر الرزاز التطوع 
ردود "والمساعدة لحكومتھ بعقد سنوي قیمتھ دینار واحد، دعما للحكومة بمواجھة ما ترى باكیر أنھا 

باكیر قالت، في منشور على صفحتھا ". د الحكومة قد تؤثر على تجربة الرزازأفعال وأقوال سلبیة ض
إن ما تعرضھ على الرزاز شبیھ بتجربتھا السابقة مع جامعة الدول العربیة حیث " تویتر"بموقع 

  .كانت عملت مع أمینھا العام األسبق عمرو موسى بعقد سنوي قیمتھ دوالر واحد
   

صباح غد األربعاء افتتاح المنتدى االقلیمي الثاني للسكك الحدید، یرعى وزیر النقل ولید المصري 
الذي تنظمھ نقابة المھندسین بمجمع النقابات بمشاركة خبراء من األردن وإسبانیا وإیطالیا والیونان 

 .وھونج كونج

 زواریب الغد
  


