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 عالمـــــــــــوضـــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  "صندوق البحث العلمي"مدیرا عاما لـ ) البواب(

  ٤  "في طریقي إلیك"یوقع دیوانھ الجدید " جرار"

 ٦  تعقد ندوة حول ثقافة االستعانة بمحام في المراكز األمنیة" األردنیة"

محاضرة حول المنح الدراسیة التي یوفرھا برنامج فولبرایت للطلبة في 
  )ردنیةاأل(

٧ 

 ٩  »الفقر والبطالة«خمش یوقع في مكتبة األردنیة كتابھ 

 ١٠  »أردنیة العقبة«اختتـام مـؤتمـر آفـاق تنمیـة السیاحة والفندقة في 

رئیس الجامعة االردنیة لفرع العقبة یرعى حفل تخریج دورة اصدقاء 
  الشرطة

١٢ 

  ١٣  "تمریض االردنیة"محاضرة في " اتقن عملك"

   یةشؤون جامع

القبول المباشر في الجامعات الرسمیة محفوف بالمخاطر : أكادیمیون
  األكادیمیة واالجتماعیة

١٤ 

صندوق دعم البحث العلمي سیحمل االبداع والتطویر واالبتكار بإدارة 
  سیدة

١٧ 

إطالق نظام ترقیات إلكتروني ألعضاء ھیئة التدریس في جامعة العلوم 
  والتكنولوجیا

١٩ 

دعو لبناء العقول وتحسین الثقافة والقدرة على اتخاذ ابو عرابي ی
  القرارات

٢٠ 

 ٢١  آذار ١١مؤتمر الحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي في 

 ٢٣  »مؤتة«مدونة سلوك لطلبة 

 ٢٤  اتحاد الجامعات یحدد مواعید بطوالتھ

 ٢٥  وفیات

  ٢٨-٢٦  زوایا الصحف

الصحفي  محتویات التقریر

 الیومي
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  "بحث العلميصندوق ال"مدیرا عاما لـ ) البواب(
  
  

قرر مجلس الوزراء تعیین أستاذة الكیمیاء الفیزیائیة 
التطبیقیة في الجامعة األردنیة الدكتورة عبیر البواب 

  .مدیرا عاما لصندوق البحث العلمي
   

البواب الحاصلة على الدكتوراه في الكیمیاء الفیزیائیة 
، ١٩٩٧التطبیقیة من جامعة كالركسون األمریكیة عام 

مدة عامین عمیدا للبحث العلمي في الجامعة عملت ل
، وقبل ذلك مدیرة لمركز )٢٠١٦ – ٢٠١٤(األردنیة 

  .حمدي منكو للبحوث العلمیة
   

وتتركز االھتمامات البحثیة للدكتورة البواب في مجاالت 
الكیمیاء الفیزیائیة والكیمیاء السطحیة، باإلضافة الى 

فة في البیئة، علوم النانوتكنولوجي واستخداماتھا المختل
ومن ضمن . والمیاه، والغذاء، والحفاظ على اآلثار

االھتمامات البحثیة التي تعمل علیھا مشاكل التعلیم 
  .وإدارة وتحسین المشاریع البحثیة

   
 ٢٠١٤حصلت البواب على عدد من جوائز الشرف مثل جائزة نساء عالمات بارزات في العلوم للعام 

جائزة المرأة العربیة للعلوم والتكنولوجیا للتطویر في . ة في األردنوالمقدمة من السفارة األمریكی
وقد عملت عضو . من الجامعة األردنیة ٢٠١١، إضافة إلى جائزة الباحث المتمیز للعام  ٢٠١١العام 

تحریر في المجلة األردنیة للكیمیاء التابعة لجامعة الیرموك وعضو تحریر للمجلة العالمیة للكیمیاء 
  .في أمریكا وكذلك المجلة األمریكیة للكیمیاء التطبیقیة  التي تنشر

   
تشغل الدكتورة البواب حالیا منصب رئیسة الجمعیة الكیمیائیة األردنیة ونائب رئیس رابطة 

وقد كانت عضوا في عدد من اللجان والمجالس المحلیة مثل . ٢٠١٤األكادیمیات األردنیات منذ العام 
والتي تم تعیینھا فیھا من قبل االتحاد االوروبي في بروكسل وھي أیضا  خبراء إصالح التعلیم العالي

  .عضو في مجلس أمناء جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا
   

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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  في منتدى عبد الحمید شومان 
  "في طریقي إلیك"یوقع دیوانھ الجدید " جرار"

  
 

 
 
شومان الیوم حفل توقیع  وسط حضور نوعي والفت جرى في منتدى عبد الحمید -ھیا الحوراني .د

لصاحبھ الدكتور صالح جرار أستاذ األدب األندلسي في الجامعة األردنیة، " في طریقي إلیك"دیوان 
  .استشرف فیھ حال األمة وقد وقعت في التخبط، واستكانت إلى الھوان

   
   

ة األردنیة، وكان الدكتور إبراھیم الكوفحي أستاذ األدب الحدیث في قسم اللغة العربیة في الجامع
والكاتبة واألكادیمیة الدكتورة نھلة الشقران قد قدما ورقتین نقدیتین تناوال فیھما دیوان جرار بالدرس 

  .والتحلیل
   
   

، "قراءة في داللة العنوان.. دیوان في طریقي إلیك لصالح جرار"وجاءت ورقة الكوفحي بعنوان 
وب المختلف من قصیدة إلى أخرى، أو أوضح من خاللھا معاناة الشاعر في الوصول إلى المحب

  .المتعدد داخل القصیدة الواحدة، لیؤكد أن المعاناة ھي المشترك بین النصوص على اختالفھا
   

  /أخبار األردنیة
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وأشار الكوفحي  إلى التنوع في قصائد الدیوان الجدید لجرار، وفي الوقت نفسھ فإن ھذا التنوع یظل 

لمحبوب الذي یسعى الشاعر إلى لقائھ، وھي تجربة ا/في إطار المعاناة الكبرى مھما اختلف المخاطب
  .فیھا من العمق واالستمراریة والتأثیر ما یظھر جلیا على امتداد قصائد الدیوان

   
   

وعن العنوان تحدیدا وھو عنوان إحدى القصائد في الدیوان یقول الكوفحي إن اختیاره لم یكن 
المعاناة التي تدور أغلب القصائد حولھا؛ إذ  عشوائیا؛ بل جرى بطریقة واعیة، في إشارة واضحة إلى

تصور واحدة من اللحظات المھمة في رحلة الشاعر إلى محبوبھ، وھي لحظة وصولھ إلى المرحلة 
  .األخیرة في ھذه الرحلة الطویلة الشاقة التي تنتھي بالخیبة، والحیلولة بینھ وبین ما یشتھي

   
   

في دیوان جرار وقدمت قراءة تداولیة " یجیات الخطاباسترات"أما الدكتورة نھلة الشقران فرصدت 
للنصوص الشعریة التي تضمنھا الدیوان، وقدمت لحدیثھا بالقول إن االستراتیجیات ھي وسیلة تحقیق 

  .المقاصد كما ھو معروف في اللسانیات الحدیثة
   
   

ن خاللھا وذكرت الشقران بعض األسالیب الكالمیة التي استخدمھا جرار في قصائده لیوصل م
تكرار االستفھام الذي یستنھض الھمم، وفي الغالب لجأ : رسائل محددة، ومن أھم ھذه األسالیب

" كم"الشاعر إلى االستفھام االستنكاري لیوصل رسالتھ إلى النفوس، وتكرار الجمل التكثیریة ب
تت األمة العربیة الخبریة للتنبیھ واإلنكار والتوبیخ والتحذیر، وتكرار مفردات الدموع والحزن؛ فتش

  .وھوان حالھا یثیر األحزان في قلب الشاعر الذي یمأل قصائده حزنا علیھا
   
   

وألمحت الشقران إلى اتكاء الشاعر على النصح؛ فلجأ إلى إسداء النصیحة ، فاستخدم اللوم مرة 
ئ فھم واالبتھال مرة أخرى وھما یدوران حول فلك واحد وھو محاولة اإلرشاد، مما سھل على القار

  .الدالالت الضمنیة لھا دون أن یصرح بھا، وغایتھ من ھذا إصالح األمة العربیة
   
   

وفي نھایة الحفل الذي أداره الدكتور باسم الزعبي، قرأ جرار عددا من قصائد الدیوان، القت 
  .استحسان وإعجاب الحضور

   
   

" جادك الغیث"بعد دیوانھ األول ھو الدیوان الثاني للدكتور جرار " في طریقي إلیك"یذكر أن دیوان 
  .٢٠١٥الصادر في العام 
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  ضمن مشروع مركز العدل لضمانات المحاكمة العادلة 
  تعقد ندوة حول ثقافة االستعانة بمحام في المراكز األمنیة" األردنیة"

 
نظمت دائرة الشؤون  –ھبة الكاید  

ردنیة الیوم القانونیة في الجامعة األ
االستعانة بمحام  ةثقاف"ندوة بعنوان 

ضمن "في المراكز األمنیة 
مشروع مركز العدل لضمانات 
المحاكمة العادلة وثقافة حق 
االستعانة بمحام بالتعاون مع مركز 
العدل للمساعدة القانونیة، تحدث 

  .فیھا المحامي معاذ المومني 
   
   

واستعرض المومني خالل الندوة 
دكتور عزمي محافظة مراحل ضمانات الحق في المحاكمة التي تم تنظیمھا برعایة رئیس الجامعة ال

العادلة، وضمانات ما قبل المحاكمة، وما بعدھا حتى صدور الحكم وتنفیذ األحكام الجزائیة، مشیرا 
ین، والحقوق التي تمنح للمحامي في مرحلة دإلى بعض الضمانات الممنوحة بحق فئات وأفراد محد

  .توقیفالتحقیق األولي وأثناء التفتیش وال
   

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة تمنح صالحیات افراد ) ٩٩(وأوضح في محاضرتھ أن المادة 
الضابطة العدلیة ومنھم الشرطة في القبض على المشتكى علیھ الحاضر في حال توافر دالئل كافیة 

مدة تزید على  على اتھامھ في أحوال الجنایات، والتلبس بالجنح، في حال كان القانون یعاقب علیھا
ً تحت مراقبة  ستة اشھر، وفي الجنح المعاقب علیھا بالحبس شریطة أن یكون المشتكى علیھ موضوعا
الشرطة أو لم یكن لھ محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، وفي جنح السرقة والغصب والتعدي 

  .اك حرمة اآلدابالشدید ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقیادة للفحش وانتھ
   

ولفت المومني إلى ماھیة القبض وشروطھ والحاالت التي یبطل بھا القبض على المتھم وطرق تجریم 
القبض المخالف للقانون وغیرھا من الموضوعات التي تھم المحامي خالل رحلة مرافعتھ في 

  .المحكمة
    

كلیات الحقوق من مختلف  وألقت المحامیة شیرین یعقوب من مركز العدل كلمة ترحیبیة بطلبة
الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة المشاركین في الندوة، قدمت خاللھا نبذة تعریفیة عن المركز 
الذي یسعى لتمكین المجتمع قانونیا عن طریق محاور التوعیة واالستشارة وكسب التأیید، مؤكدة أن 

  .ھذا النشاط یھدف إلى زیادة وعي الشباب وتمكینھم قانونیا
   

بدوره أشار مدیر مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونیة المحامي معتز الجعافرة إلى أن 
الھدف من عقد الندوة ھو تسلیط الضوء على أبرز الموضوعات المتعلقة بالقطاع القانوني، بغیة 

  .التوسع في الفكر واآلراء القانونیة المختلفة

  /أخبار األردنیة
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  )األردنیة(وفرھا برنامج فولبرایت للطلبة في محاضرة حول المنح الدراسیة التي ی
  

عقدت كلیة األمیر  -فادیة العتیبي
الحسین بن عبد هللا الثاني للدراسات 
الدولیة أمس محاضرة علمیة تناولت 
الفرص والمنح التي یقدمھا برنامج 
فولبرایت  ألعضاء الھیئة التدریسیة 
والطلبة للدراسة في الوالیات المتحدة 

ألین (ألقاھا مدیره التنفیذي األمریكیة 
  ).ماكنامارا

   
واستھل ماكنامارا محاضرتھ التي 
جاءت بحضور عمید الكلیة الدكتور 

عبد هللا نقرش، بعرض نبذة مختصرة عن برنامج فولبرایت الذي ساھم فى تحقیق أحالم كثیر من 
ات المتحدة األمریكیة، األساتذة والطلبة ممن توفرت لھم فرصة للدراسة أو إجراء البحوث في الوالی

  .وطبیعة المنح التي یقدمھا وما تمتاز بھ عن باقي المنح الدولیة
   
   

والمنح الدراسیة التي یوفرھا في )  فولبرایت(وعرج ماكنامارا على الخدمات العلمیة التي یقدمھا 
دكتوراه مختلف التخصصات العلمیة التي تستھدف طلبة البكالوریوس والماجستیر ومرحلة ما بعد ال

ً الشروط الواجب توافرھا في الراغبین بالحصول على المنح والمدة الزمنیة  والباحثین، موضحا
  .المشروطة للتقدم

   
   

وكشف ماكنامارا في محاضرتھ عن المنح التي یعلن عنھا البرنامج حالیا أبرزھا دراسة برنامج 
ثاء الطب وطب األسنان والعلوم مدفوع التكلفة یمنح درجة الماجستیر في أي من التخصصات باستن

، مشیرا إلى أن )٣،٥(المتخصصة، شریطة أن یكون المتقدم لھ حاصال على معدل تراكمي ما فوق 
  .آخر موعد للتقدیم منتصف إبریل القادم

   
   

وبین ماكنامارا أن من ضمن المنح المتوفرة برامج ما بعد مرحلة الدكتوراه لألساتذة الباحثین مدة سنة 
وبرنامج یتعلق بأصحاب القرار وفئة اإلداریین، مشیرا في الوقت ذاتھ إلى توفر فرصة لطلبة واحدة، 

الجامعة لتدریس اللغة العربیة في الوالیات األمریكیة المتحدة مدة تسعة أشھر مع اشتراط بند الخبرة 
  .مدة سنتین

   
   

اء الھیئة التدریسیة وأكد ماكنامارا في ختام محاضرتھ  التي حظیت بحضور الفت من قبل أعض
یتكفل من خالل منحھ؛  بالرسوم الدراسیة وبالكتب )  فولبرایت(وطلبة الكلیة إلى أن برنامج 

  .وبمصاریف السفر وبتكالیف المعیشة طیلة فترة الدورة الدراسیة

  طلبة نیوز/السوسنة/أخبار األردنیة
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اصر إلى ذلك قال مساعد العمید للعالقات األكادیمیة الدولیة ورئیس قسم التنمیة الدولیة الدكتور ن
طھبوب خالل إدارتھ للمحاضرة إن الكلیة تمضي قدما وضمن سیاستھا  إلى تنظیم مثل ھذه 
المحاضرات واستضافة شخصیات ومتحدثین من أصحاب القرار والمؤثرین في سبیل االرتقاء 
بمستوى الكلیة واإلعالء بمكانتھا لتصبح الكلیة متمیزة عالمیا، والسعي إلى االنفتاح على العالم 

  .رجي وتوثیق عرى التعاون األكادیمي والدولي مع مؤسساتھالخا
   
   

وأضاف طھبوب أن المحاضرة شكلت من حیث الموضوع الذي تطرحھ فرصة ذھبیة للطلبة للتعرف 
على المنح الدولیة التي من الممكن أن تتوفر لھم بمنتھى الیسر، ما یعزز من مستواھم األكادیمي  

  .لمھني الحافلویشرع أمامھم أبواب المستقبل ا
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  »الفقر والبطالة«خمش یوقع في مكتبة األردنیة كتابھ 
  

من ظھر الیوم في مكتبة  ١٢مجد الدین خمش في . یوقع أستاذ علم االجتماع في الجامعة األردنیة د
عزمي محافظة، ویقدم . ، برعایة ومشاركة رئیس الجامعة د»الفقر والبطالة«الجامعة األردنیة كتابھ 

الساھر . خبیر في العلوم الزراعیة العین رضا الخوالدة، وورقة لـ مدیر مكتبة الجامعة دورقة ال
غیداء كاتبي، وتدیر الجلسة اخصائیة العمل االجتماعي في . المناصیر، وورقة لـ عمیدة كلیة االداب د

  .رھام ابو غبوش. الجامعة د
  

سیاسات العالجیة لمشكلتي الفقر یبحث في ال» :أن الكتاب» الرأي«خمش في تصریح لـ . وقال د
والبطالة، ویقیم ھذه السیاسات ومدى نجاحھا والثغرات الموجودة بغیة تجاوزھا، كما یقدم توصیات 
ومقترحات الستدامة مواجھة ھاتین المشكلتین ضمن التوجھات العامة للدولة، وضمن التوجھات 

 ٢٠٢٥حلي، ال سیما أن رؤیة الدولة في الملكیة السامیة لربط البحث العلمي في قضایا المجتمع الم
. وأكد د. »ھي خطة استراتیجیة وطنیة شاملة لتطویر االقتصاد ومواجھة مشكلتي الفقر والبطالة

، حیث شاركت االردن بوضع ٢٠١٥ھناك التزام ببنود وأھداف التنمیة المستدامة لما بعد «خمش بان 
یة واستدامة البیئة وأیضا لمواجھة مشكلتي الفقر ھذه االھداف ووقعت علیھا، ففیھا أھداف مھمة لحما

الكتاب أكادیمي یدرس بالجامعات باالضافة إلى أنھ كتاب »:وخلص خمش الى القول . »والبطالة
سیاسات عالجیة یعكس دور الجامعة األردنیة بالقضایا المجتمعیة وتقدیم البرامج والحلول لمشكالت 

.»المجتمع

  ١٦:الرأي ص
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  »أردنیة العقبة«میـة السیاحة والفندقة في اختتـام مـؤتمـر آفـاق تن

  
أعمال » أردنیة العقبة«اختتم في  - مھند المومني 

» آفاق تنمیة السیاحة والفندقة في األردن«مؤتمر 
والذي عقد برعایة رئیس فرع الجامعة االردنیة 
في العقبة الدكتور موسى اللوزي، الذي تنظمھ كلیة 

دوق دعم البحث السیاحة والفندقة بالتعاون مع صن
  .العلمي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

   
   

وقال الدكتور اللوزي إن ھذا المؤتمر الذي یقام في 
رحاب الجامعة األردنیة في العقبة یتمتع بأھمیة 
خاصة، نظرا للدور االقتصادي المھم الذي یلعبھ 

ال سیما في ظل التنوع الثقافي القطاع السیاحي، كأحد أھم محركات النمو لالقتصاد الوطني، 
  .والحضاري والطبیعي الذي تمتاز بھ المملكة

   
   

ً إلى بناء جسور التعاون  وأضاف اللوزي أن المؤتمر ینسجم مع رسالة الجامعة األردنیة الرامیة دوما
والتنسیق مع المؤسسات األكادیمیة وكافة الشركاء في مجال السیاحة والفندقة من القطاعین العام 

  .الخاص، من أجل تسلیط الضوء على مختلف القضایا التي تھم ھذا القطاعو
   
   

وأكد عمید كلیة السیاحة والفندقة الدكتور ابراھیم بظاظو في كلمتھ الترحیبیة على أھمیة مثل ھذه 
اللقاءات العلمیة التي تجمع األكادیمیین وأصحاب الخبرات والكفاءات من القطاعین العام والخاص، 

الخبرات والمعلومات والتفاعل والتعاون فیما بینھم من أجل خلق وتفعیل شراكة حقیققة وبناءة  لتبادل
قادرة على النھوض بالقطاع السیاحي والفندقي في األردن، باعتباره ركیزة أساسیة من ركائز 

  . االقتصاد الوطني
   
   

بة كبوابة للسیاحة وقدم مفوض السیاحة شرحبیل ماضي محاضرة أوضح فیھا أھمیة مدینة العق
األردنیة، وعرض نبذة عن المشاریع المستقبلیة التي ستشھدھا العقبة، وأشار إلى أھمیة التعاون بین 

  .في كافة المجاالت» أردنیة العقبة»المفوضیة و
   
   

التعاون الدولي في القطاع السیاحي » وتضمن المؤتمر في یومھ األول جلستین، األولى بعنوان
فیھا ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة،  شارك» والفندقي

ومؤسسة درب األردن، والصندوق الھاشمي لتنمیة البادیة األردنیة، والجمعیة الملكیة لحمایة البیئة 
  .البحریة

   
   

  /أخبار األردنیة
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السیاحة والفنادق في  االستدامة والمحافظة على البیئة في قطاع«وتناولت الجلسة الثانیة موضوع 
بمشاركة نخبة من األكادیمیین والباحثین المتخصصین في مجال السیاحة والفندقة من » األردن

الجامعة األردنیة، والجامعة الھاشمیة، وجامعة مؤتة، وجامعة الیرموك، والجمعیة الملكیة لحمایة 
  .البیئة

   
   

ید، ومفوض البیئة سلیمان النجادات من حضر حفل االفتتاح محافظ العقبة الدكتور حاكم المحام
مفوضیة العقبة، وقائد إقلیم العقبة العمید تیسیر حجازین، ومدیرو الدوائر الحكومیة في العقبة، 

  .وممثلون عن القطاع السیاحي والفندقي ونخبة من المسؤولین والمھتمین
   
   

ھوریة مصر العربیة وتناول المؤتمر الذي عقد على مدار یومین وشارك فیھ باحثون من جم
  .ومجموعة من الباحثین في األردن العدید من القضایا المتعلقة بالقطاع السیاحي والفندقي في األردن
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  رئیس الجامعة االردنیة لفرع العقبة یرعى حفل تخریج دورة اصدقاء الشرطة

  
  

رعى رئیس الجامعة  -مھند المومني 
االردنیة لفرع العقبة االستاذ الدكتور 

سى اللوزي حفل تخریج دورة اصدقاء مو
الشرطة والتي عقدت لعدد من اعضاء 
الھیئتین التدریسیة واالداریة وطلبة 
الجامعة من خالل مكتب التواصل وخدمة 
المجتمع وبحضور قائد امن اقلیم محافظة 
العقبة العمید تیسیر حجازین ومساعد 
رئیس الجامعة االردنیة بالفرع االستاذ 

لنجار ورؤساء اقسام الدكتور طارق ا
المراكز االمنیة بالمحافظة وعدد من 

  .عمداء الفرع
   

واكد اللوزي في كلمتھ إن من ثمار أنشطة جھاز األمن العام عقد دورات أصدقاء الشرطة في كافة 
مواقع المؤسسات والقطاعات الحكومیھ في وطننا الحبیب و التي تھدف إلى التوعیة واإلرشاد 

حاضرات في كل المجاالت الحیاتیھ التي تواجھ المجتمع المحلي وأكد بأن ھذه ببرنامج قیم تضمن م
الشھاده ھي الدافع القوي لطالبنا بالتواصل مع رجال الشرطھ للوصول للھدف المنشود لخدمة وطننا 

  . الغالي
عة للقیادة وجھ الدكتور اللوزي الشكر والتقدیر لقیادة امن اقلیم محافظة العقبة واالقسام االمنیة التابو

وتعاونھم مع ادارة الجامعة  بعقد دورات أصدقاء الشرطھ للطلبة في محافظة العقبھ من خالل توعیة 
وإرشاد المشاركین على التواصل اإلجتماعي بین أفراد المجتمع وتقدیم الخدمھ المطلوبھ لھم وأكد 

  .على إدامة التواصل ومد جسور الثقھ بین الشرطھ والطلبھ
امن اقلیم محافظة العقبة العمید تیسیر حجازین خالل حدیثھ إن إستراتیجیة مدیریة األمن كما قدم قائد 

العام في تنمیة وتعزیز الشراكة مع المواطن ورجال األمن العام وأن المواطن ردیف فعال لرجال 
لة الشرطة، وأن اإلستراتیجیة األمنیة الحدیثھ التي إعتمدھا جھاز األمن العام تبلورت من رؤى جال

الملك عبدهللا الثاني بن الحسین حفظھ هللا ورعاه في توفیر أقصى درجات األمن والطمأنینة للمواطن 
  .للحفاظ على حقوقھ وممتلكاتھ

بدورھا اكدت مدیرة مكتب التواصل وخدمة المجتمع االستاذة مجدولین صبیحات ان ھذه الدورات  
ى مستوى الطلبة او اعضاء الھیئتین التدریسیة تسھم في وجود ثقافة  امنیة لدى المجتمعات سواء عل

واالداریة والتي نحن بامس االحتیاج الیھا الفتا الى مدى التناغم بین مؤسسات الوطن وابناء ھا مثمنھ 
و حیث ان دور اصدقاء الشرطة یأتي ، جھود مدیریة امن اقلیم محافظة العقبة واالقسام االمنیة

ة عملت على تعزیز وتفعیل دور الطالب امنیا وكسر حاجز الخوف تجسیدا لھذا النھج مبینة ان الدور
  .بین الشرطي والطالب وتنمیة حسھ االمني وتعزیز عالقتھ المجتعیة في مجتمعھ

وفي ختام الحفل والذي اشتمل على العدید من الفقرات وزع راع الحفل الشھادات على المشاركین  
یم محافظة العقبة وتكریم رؤساء االقسام االمنیة ومدیرة وتقدیم درع الجامعة االردنیة لقائد امن اقل

  .مشارك) ٩٢(مكتب التواصل وخدمة المجتمع حیث یذكر ان عدد المشاركین بالدورة یبلغ 

  /أخبار األردنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  ناألرد 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 

13 

  
  "تمریض االردنیة"محاضرة في " اتقن عملك"

  
یمیة تسعى كلیة التمریض في الجامعة األردنیة إلى االرتقاء ببرامجھا التعل  -محمد المبیضین 

والبحثیة لتتناسب مع ما یشھده العالم المتقدم من تطورات متسارعة تستھدف تطور المھنة وأداء 
  . العاملین فیھا 

   
    

وغرست الكلیة في نفوس أبنائھا معاني وقیما نبیلة لتنمیة قدراتھم ومھاراتھم بھدف رفع كفاءتھم 
كلیة في میدان اتصالھم مع المجتمعات وخبراتھم العملیة المرافقة للمعرفة العلمیة حیث نجحت ال

المحلیة من خالل تنفیذ األعمال التطوعیة التي تنفذھا سنویا في مختلف مناطق المملكة خصوصا 
  .النائیة منھا 

   
   

وألن التنوع في النشاطات والفعالیات التي تقوم بھا الكلیة سمة بارزة في مسیرتھا نظمت لجنة 
القاھا الدكتور عیسى " اتقن عملك" اضرة ال منھجیة بعنوان الجامعة والمجتمع في الكلیة مح

  .المنصور 
   
  

وأوضح المحاضر مفھوم االتقان في العمل الذي یؤدي الى بناء مجتمع راق وقوي ومتماسك واھمیتھ 
للتسھیل على الناس معیشتھم ویوفر الوقت والجھد والمال علیھم فضال عن حل المشاكل والقضایا 

  .التي یواجھونھا 
  

وحث المنصور المستمعین من طلبة الكلیة على االلتزام بقواعد المھنة التمریضیة النبیلة طلبا 
  .لمرضاة هللا ومساعدة محتاجیھا كون المرضى بحاجة ماسة للتخفیف من االمھم 

  
وعرض المنصور نماذج وصورا من االتقان في العمل خصوصا في مھنة الصحة التمریضیة   

یا على صحة االنسان ووقایتھ من االمراض واالوبئة مؤكدا على اھمیة ودور والذي ینعكس ایجاب
  .الممرض في التوعیة والرعایة الصحیة السلیمة 

  /أخبار األردنیة
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  القبول المباشر في الجامعات الرسمیة محفوف بالمخاطر األكادیمیة واالجتماعیة: أكادیمیون

  
دراسة قرار العمل بالقبول المباشر للجامعات أجمع أكادیمیون ومعنیون في التعلیم العالي على أھمیة 

الرسمیة وتحدید شروط وأسس واضحة قبل المباشرة بالتنفیذ، مع األخذ بعین االعتبار طبیعة النظام 
  .التعلیمي في البالد والتقبل المجتمعي للقرار

م ھي المسؤولة إبراھیم بدران أكد أن الجامعات في غالبیة دول العال.وزیر التربیة والتعلیم األسبق د
عن قبول الطلبة ضمن تخصصاتھا الدراسیة، إال أن ھذه المسؤولیة محددة ضمن أسسس وقوانین 
أكادیمیة وفنیة ترتبط بقدرة الجامعات على اختیار المتنافسین األفضل لضمان نوعیة متمیزة من 

  .الخریجین
بالنظام التعلیمي بشكل شامل  إن اختیار المتنافسین األفضل یحتاج لالرتقاء" السبیل"وقال بدران ل

ومتكامل منذ الصفوف األساسیة األولى مع إبراز الجوانب المتمیزة للطلبة لتحدید توجھاتھم 
 ً األكادیمیة في المرحلة الجامعیة، وھو ما یحتم إیجاد أسس عملیة وسلیمة الختیار الطلبة تمھیدا

  .لھؤالء الطلبةللنھوض بالمستوى األكادیمي والمھني في المستقبل المنظور 
وشدد الوزیر األسبق على أھمیة إخضاع ھذه العملیة لعدد من الشروط المعیاریة والتي یمكن 
تلخیصھا بالتحصیل األكادیمي المناسب لھذا التخصص، المنافسة بین المتقدمین للتخصص ضمن 

بالتخصص  أسس علمیة وأكادیمیة محددة الختیار األفضل، امتالك الطالب لمھارات إضافیة ترتبط
  .كالقدرات البدنیة والفكریة أو اتقان اللغات والعلوم على سبیل المثال

وأكد بدران ضرورة وضع خطة شاملة ومحددة بمدة زمنیة وخطوات علمیة ومراجعة المسار 
ً للنھوض بالمستوى التعلیمي للطلبة واالرتقاء بالمخرجات التعلیمیة مع األخذ بعین  األكادیمي كامال

بالخطوات من مختلف "المجتمع"لتأثیرات االجتماعیة واالقتصادیة للقرار وإعالم الجمھور االعتبار ا
  ".جوانبھا وتوضیح اآللیات وخطوات التنفیذ إلفساح المجال لالختیار أمام المجتمع

  ھل تتحقق العدالة؟
ً من العام من جانبھ طالب وزیر التعلیم العالي االسبق ولید المعاني المتحمسین للقبول المباشر اع تبارا

الجامعي القادم بمراجعة حیثیات القرار جیدا، لعدم وجود أیة ضمانات لتحقیق العدالة والمساواة في 
  .القبول غیر المعیاري، محذرا من فشل ھذه الخطوة وتسببھا بخلق المزید من المشاكل االجتماعیة

أساسیا للقبول المباشر تحتمل إن المقابالت الشخصیة التي تعتبر جزءا " السبیل"وقال المعاني ل
ھامشا كبیرا للمزاجیة واالعتبارات الشخصیة غیر المھنیة على العكس من اآللیات الموضوعیة 
المحددة بأسس وعالمات ال یمكن للرغبة الشخصیة التدخل فیھا، ومن سیضع امتحان القبول وكیف 

  .نضمن معیاریتھ، وھل ھو بالعربیة أم باإلنجلیزیة
ر األسبق حول مدى نجاعة القرار من الناحیة العملیة كونھ محفوفا بالكثیر من المخاطر وتساءل الوزی

 ً والتي تبدأ من اختیار الفئة التي ستخضع للقرار واقتصارھا على الجامعة االردنیة والتكنولوجیا دونا
كنا متأكدین من :"عات التي تدرس الطب وطب االسنان، وتساءل عن سبب ذلك قائالً عن بقیة الجام

نجاعة المقترح، لماذا ال نطبقھ على الجمیع؟ وإن كنا نرید عمل تجربة لنرى مدى صالحیة المقترح، 
  .”فما ذنب من دخل في التجربة إن ثبت عدم جدواھا فیما بعد؟

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣:السبیل ص
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ھي نفسھا في القبول الموحد أو  ١٠٠جیھي، فستبقى عالمة وقال المعاني إن كنا سنعتمد عالمة التو
وعلى الطالب  ٧٠٪ فإن عالمة التوجیھي تصبح ٣٠المباشر، وإن كنا سنعطي عالمة التوجیھي نسبة 

  عالمة األخرى، فأین ھي الفكرة في التغییر واالتجاه نحو القبول المباشر؟ ٣٠تدبیر ال 
  ..ضوابط أكادیمیة

إن نظام القبول المباشر :" قال"ذبحتونا "سق الحملة الوطنیة لحقوق الطلبة الدكتور فاخر دعاس من
في الجامعات األردنیة، ھو من أخطر القرارات على التعلیم العالي، وسیعزز من الواسطة 

  ".والمحسوبیة
إن للقبول المباشر محاذیر كثیرة وكبیرة قد تودي بالنظام التعلیمي في ظل "السبیل "وشرح دعاس ل

وجود ضوابط أكادیمیة وفنیة الختیار الطلبة، ضمن القبول المباشر وإمكانیة المفاضلة بین عدم 
  .المتقدمین على أساس أخرى ترتبط بالمقابلة الشخصیة وإمكانیة تدخل الواسطة واألھواء الشخصیة

رسوم ولفت إلى أن الحكومة تحاول تمریر القبول المباشر في الجامعات والذي سیتم من خاللھ رفع ال
الجامعیة ولكن بقرار من الجامعات ولیس من مجلس التعلیم العالي، ویجب أن ننتبھ إلى حقیقة أن 
القبول المباشر ھو من أخطر القرارات على التعلیم العالي لیس فقط ألن ما سینتج عنھ ھو رفع 

واسطة للرسوم بنسب فلكیة وبخاصة في التخصصات الطبیة والھندسیة، وإنما ألنھ سیعزز من ال
والمحسوبیة في القبول الجامعي، كونھ یعطي صالحیات القبول للجامعة ولیس عبر القبول الموحد؛ 

  ."ما یسمح للواسطة والمحسوبیة لتكون المعیار األھم للقبول
  ..خطوة أولى

عادل الطویسي أعلن یوم امس األحد عن موافقة مجلس .وكان وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د
العالي على طلب كل من جامعتي االردنیة، والعلوم والتكنولوجیا باجراء القبول المباشر للعام  التعلیم

الجامعي المقبل في تخصصي الطب وطب االسنان، فقط كخطوة اولى قبل تعمیمھا على كافة 
  .الجامعات والتخصصات المختلفة

في تخصصي الطب وطب إن قرار البدء بالقبول المباشر :"وقال الطویسي في تصریحات صحفیة
االسنان فقط للعام الجامعي المقبل، لن یسمح بأن یكون مدخال لرفع الرسوم الجامعیة لھذه 
التخصصات حیث سیتم االبقاء على الرسوم كما ھي للتنافس وللموازي بال تعدیالت، وذلك وفقا 

مر، لكن ال یجوز ربط لتفاھمات مع مجالس امناء الجامعات، التي ھي صاحبة القرار والوالیة بھذا اال
  .القبول المباشر برفع الرسوم أبدا

واكد ان لجنة مشكلة من مجلس التعلیم العالي وعمداء كلیات الطب بالجامعات االردنیة ستقر االطار 
العام للمعاییر التي اكد انھا ستحافظ على العدالة، وعلى مستوى الخریجین وجودة مخرجات العملیة 

ى اال یؤثر القبول المباشر في ھاتین الجامعتین على قبوالت الطب بالجامعات التعلیمیة، وستتطلع ال
  .االردنیة االخرى

وركز الطویسي، ان االساس ھو اعطاء صالحیات للجامعات الرسمیة ضمن ضوابط وأطر عامة 
یضعھا مجلس التعلیم العالي، وستكون تلك التجربة مراقبة لغایات ضبطھا ومراجعتھا وتعمیمھا في 

  .ل أثبتت جدواھا واھمیتھا وتأثیراتھا على مخرجات ومدخالت التعلیم العاليحا
واشار الى ان ھذه القرارات جاءت تنفیذا لتطبیق بنود االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، 
والقبول المباشر أحد اھم توصیاتھا وتم الموافقة على ھذین التخصصین للبدء التدریجي واعطاء 

  .للجامعات ان ترتب نفسھا، وان تخضع تلك التجربة للتقییمفرصة 
واعتبر الطویسي ان إقرار ھذه التجربة لن یكون على حساب الطاقة االستیعابیة التي أقرتھا ھیئة 
اعتماد مؤسسات التعلیم العالي حیث سیتم االلتزام باالعداد المقررة على التعلیم التنافسي والتعلیم 

  .من اجمالي المقبولین% ٣٠خصصة لذلك وھي الموازي بالنسبة الم
» الطب وطب االسنان« واشار الوزیر الى ان اللجان ستحدد االطار العام العداد االسس للقبول في 

وسیتم اجراء مفاضلة بین الطالب من خالل اسس % ٨٥وسیتم االبقاء على الحد االدنى للقبول وھو 
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ت بین الطلبة، واما تحدید سنة تحضیریة یتم خاللھا یتم اختیارھا بین امتحان قبول واجراء مقابال
تحدید رغبة الطالب وقدرتھ وتحدید شكل مسیرتھ االكادیمیة، وسیتم بحث تلك االمور بما یحافظ على 
العدالة والجودة من خالل اللجنة االكادیمیة والعمداء المعنیین بكلیات الطب وطب االسنان بالجامعات 

  . االردنیة
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 البحث العلمي سیحمل االبداع والتطویر واالبتكار بإدارة سیدة صندوق دعم

  
وفق قرار مجلس الوزراء بتعیین الدكتوره عبیر البواب مدیرا عاما لصندوق دعم البحث العلمي ، 

وستكون  ،«صندوق دعم التطویر واالبتكار «فانھ سیحمل وخالل الفترة المقبلة تغییرا باالسم لیكون 
سك قیادة نجاحات الصندوق السابقة وستحقق ارثا مختلفا بحجم السیرة الذاتیة على رأسھ سیدة ستم

التي تحملھا، والبد ان نفتخر جمیعا بوجودھا في مجتمع اغلبھ ذكوریا في الوزارات الخدمیة، وعلینا 
ان نضعھا دوما تحت مجھر التقییم والتحدي بذات الوقت ، لنقول دوما كل الشكر لمن قابلھا وفرز 

سیرتھا الذاتیة واعطاھا فرصة لتقود ھذا المركب الضخم الذي ان احسن استثماره سیحدث  نتیجة
فرقا في سیرة البحث العلمي وسینقل مؤسساتنا االكادیمیة الى سجل االعتراف بوجودھا على ساحة 
البحث العلمي ، بأن تكون نسبة االنفاق على البحوث العلمیة بالجامعات االردنیة موجودة ولو 

 . ودھا المقبولةبحد
عادل الطویسي ، كان اشار ان التعامل مع الطلبات التي قدمت . وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

لغایات التعیین في موقع الصندوق قوبلت بكل شفافیة وعدالة وتمت وفقا العلى المعاییر، ولم تخضع 
وضوعیة والسیر الذاتیة وقدرة الیة تدخالت او ضغوط بأي شكل من االشكال وكان النظر فقط للم

الشخص على التعامل مع القضایا العملیة التي تتعلق بالبحث العلمي ، وكان االختیار لسیدة لتكون 
 اول من تتولى قیادة الموقع وستكون بال ادنى شك تحت رقابة المجتمع لتثبت انھا على قدر اھل العزم

. 
صافي ارباح % ١العالي، سیعید فرض نسبة ال  وكشف الطویسي عن اقرار ومن خالل قانون التعلیم

الشركات المساھمة، لتؤول الى الصندوق لتمكنھ من الثبات واالستمرار وان یحمل رسالتھ ویطرحھا 
الى حیز التغییر والوجود ، ویبقى قادرا ان یقدم خدماتھ البحثیة بشكل دقیق وشفاف وعادل ویفید 

  . بطاقاتھ الموجودة كل المجاالت البحثیة
الصندوق الذي ستقوده امرأة تمتعت ووفقا للمعاییر بخبرة تمكنھا من قیادتھ والترویج السمھ الجدید 
وتطبیق ذلك على ارض الواقع ، فالبد ان یؤدي اسم الصندوق الى تغییر وجھھ لیخدم قضایا التطویر 

ون ھذه القیادة بطعم واالبتكار ، ولیقدم دعما لمن سیحمل بعدا بحثیا علمیا یمكن تطبیقھ، والبد ستك
المثابرة واالرادة واالصرار، وستكون حاسمة بترتیب االمور المالیة للصندوق، حیث ان النساء 

 . االقدر واالصوب بادارة المال، وایضا ھن بال ملفات فساد
واكد وزیر التعلیم العالي ان الصندوق بصیغتھ القادمة سیكون مختلفا بما یحقق نقلة نوعیة في 

 . ومضامینھ وخدمتھ لالردن، واعالء اسم البحث العلمي باالردن من خاللھمجاالتھ 
وصندوق دعم البحث العلمي البد ان یكون االن وبھمة الروح النسویة الجدیدة التي دخلتھ وفقا الرادة 
علمیة استندت على الشفافیة والعدالة وبال تدخالت ، یھدف ووفقا الجنداتھ الى بناء أردن حیوي 

لى مستوى المنطقة من خالل استثمارات استراتیجیة في الموارد البشریة وفي األفكار وفي ومنافس ع
ً الى شراكات تعمل على تطویر البحث العلمي في مجاالت استراتیجیة ذات  البُنیة التحتیة استنادا

 .تأثیرات كبیرة على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في االردن
مة تتطلب منھا دعم البحوث العلمیة المقدمة من الباحثین البواب علیھا مسؤولیات ج. د

األردنیین،وتشجیع المشاركة العلمیة والبحثیة في مؤسسات التعلیم العالي ،وتوجیھ الباحثین نحو 
البحوث العلمیة األكثر فائدة لتلبیة حاجات المجتمع األردني ،اضافة الى تقدیم الدعم المالي 

ُقدمھا الجامعات األردنیة والمؤسسات العامة والخاصة ذات العالقةلمشروعات البحث العلمي التي    ت
صندوق دعم البحث العلمي وبادارتھ النسویة الجدیة البد ان یثبت للجمیع انھن قادرات بالفعل على 

 . وشفافیة ونمط بال فساد او محسوبیات او نظر الى اي سابق اقتحام سوق المال باقتدار 

  :الدستور ص
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التي تعج بالعالقات والتشابكیة مع منظمات علمیة  رتھ النسویة القادمة وعلى الصندوق وعبر ادا
وبحثیة داخل وخارج االردن عبر ما عرجت علیھ من منابر واعمال مختلفة ،ووفقا الھدافھ 
المنصوص علیھا ، االھتمام بحل المشكالت التي تواجھھا المؤسسات والشركات األردنیة في تطویر 

اتھا وتمكینھا من تحسین قدراتھا التنافسیة، وذلك بالتنسیق مع الجامعات صناعتھا ومنتجاتھا وخدم
 .األردنیة وھذه الشركات لحل ھذه المشكالت

وبأدارتھ النسویة الجدیدة ووفقا الھدافھ على تقدیم الدعم  وسیكون الصندوق باسمھ الجدید القادم قادرا 
مي لتطویر التكنولوجیا وتوجیھھا إلى حل المالي بما یخدم توظیف العلوم والمعارف في البحث العل

المشكالت التي تواجة مراكز البحوث وحاضنات األعمال القادرة على تطویر اإلبداع وتسویق نتائج 
 .البحوث العلمیة، بما فیھ بناء القدرات في مجال حمایة الملكیة الفكریة وتسجیل براءات االختراع

سیدة نریدھا ان تكون بحجم الطموح وبحجم  صندوق دعم البحث العلمي تختال على اعتابھ
المسؤولیة، وبحجم قدرتھا على تحمل النقد وأن تقرأ ملفات الصندوق بما یؤول على قضیة البحث 
العلمي باالردن بمزید من الخیر واالنجاز، فالصندوق ھو وجھ البحث العلمي وسر ان یكون 

تراعات وترتیبات تؤسس لحالة بحثیة للكراسات معنى وان تتحول االكادیمیات النظریة الى اخ
 .تحتاجھا االردن
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  إطالق نظام ترقیات إلكتروني ألعضاء ھیئة التدریس في جامعة العلوم والتكنولوجیا

  
باشرت جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة بتطبیق نظام الترقیات االلكتروني ألعضاء الھیئة 

ً لجمیع الرتب، ومتابعة اإلجراءات التدریسیة، بحیث یتیح النظام تقدیم طلبات  التقدم للترقیة إلكترونیا
ً بكافة اللجان المعنیة كاألقسام والكلیات ومجلس العمداء وانتھاًء  بشكٍل إلكترونّي بالكامل، ومرورا
بإرسال المعامالت إلى المحكمین الخارجیین في بادرٍة من شأنھا تحقیق مستوى عالي من العدالة 

  .والشفافیة
  

رئیس الجامعة الدكتور عمر الجراح ان اإلجراءات التي تم اتخاذھا تمت من أجل تحصین وقال 
عملیات الترقیة من رتبة إلى أخرى ومن أجل شفافیتھا بحیث تكون موضوعیة وغیر خاضعة 
ً انھ بإمكان عضو ھیئة التدریس متابعة ترقیتھ بشكل الكتروني  لألھواء الشخصیة والمحسوبیة، مبینا

قات وصول إقرار المحكمین الخارجیین دون الحاجة إلى مراجعة أي من دوائر الجامعة ومعرفة أو
  .المختلفة

  
وأوضح الى انھ تم إنشاء قاعدة بیانات لتغذیتھا بأسماء محكمین خارجیین لكافة التخصصات في 

دة الجامعة بالتعاون مع العمداء ورؤساء األقسام حیث تكون عملیة اختیار المحكمین واضحة ومحد
وال تتأثر بشخص المتقدم للترقیة أو رئیس القسم او عمید الكلیة تحقیقا لمبدأ المساواة والعدالة 

  .والشفافیة

  ٥:الدستور ص
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  ابو عرابي یدعو لبناء العقول وتحسین الثقافة والقدرة على اتخاذ القرارات
   
  

ن الى اھمیة بناء العقول دعا األمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان أبو عرابي العدوا
وتحسین مستوى الثقافة والقدرة على إتخاذ القرارات االیجابیة لتلبیة متطلبات سوق العمل والمساھمة 

  .في إحداث تعاون وتنمیة مستدامة على امتداد ساحات الوطن العربي الكبیر 
  

دس بجامعة األعمال واستعرض الدكتور ابو عرابي خالل افتتاح مؤتمر ومعرض الخلیج للتعلیم السا
والتكنولوجیا بجدة واقع التعلیم العالي في الوطن العربي والمعوقات امام البحث العلمي وسبل 
االرتقاء بھذا الواقع من خالل زیادة المخصصات المرصودة للبحث العلمي والتركیز على البنیة 

  .التحتیة والتعاون العربي العربي 
  

یر التعلیم السعودي الدكتور أحمد بن محمد العیسى ان سبل واضاف في المؤتمر الذي افتتحھ وز
االرتقاء بھذا الواقع یاتي كذلك من خالل االستفادة من تجارب االخرین وزیادة نشر االبحاث العلمیة 
بالجامعات العربیة ووقف ھجرات العلماء العرب الى الخارج واعطاء حریة اكادیمیة ومنح حوافز 

  .القتصادیة العامة ورواتب تتناسب والظروف ا
  

وعلى ھامش المؤتمر قام الدكتور ابو عرابي یزیارة عدد من الجامعات السعودیة في جده وحثھا على 
  االنظمام التحاد الجامعات دفعا لمسیرة التقدم واالزھار على مستوى الوطن العربي 

.  

  ٧:الدستور ص
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  آذار ١١مؤتمر الحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي في 
  

مة الجامعات العربیة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربیة وجامعة الشرق األوسط یعقد مجلس حوك
  .في الحادي عشر من آذار المؤتمر الدولي للحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي

  
ً  ٤٠(ویناقش المؤتمر  بمشاركة عدد من الخبراء المختصین من أعضاء الھیئات التدریسیة في ) بحثا

  .باإلضافة إلى عدد من المنظمات الدولیة التي تعنى بالتعلیم العاليجامعات عربیة وأجنبیة 
  

ویتناول المؤتمر محاور مفھوم الحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي، معاییر الحوكمة الجامعیة، 
المساءلة، الشفافیة، المشاركة، أثر البیئة السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة في تعزیز الحوكمة، دور 

مصالح في حوكمة الجامعات، الحوكمة وضمان الجودة، تجارب الجامعات في الحوكمة أصحاب ال
حیث یعرض آللیات تطبیق الحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة، ومقارنة 

  .الحوكمة في الجامعات العربیة، ومخرجات التعلیم العالي، والحوكمة والتخطیط اإلستراتیجي
  

ً من قبل لجنة علمیة معتمدة من األمانة العامة لمجلس حوكمة ومن ال مقرر أن یكون المؤتمر محكما
  .الجامعات العربیة، وستنشر األبحاث في مجلة إتحاد الجامعات العربیة المحكمة

  
إن «وفي ھذا الصدد قال األمین العام لمجلس حوكمة الجامعات العربیة الدكتور یعقوب ناصر الدین 

د فرصة إلثراء البحث في مجال تطبیق نھج الحوكمة لرفع سویة أداء ومخرجات المؤتمر یع
  .»الجامعات بما یخدم عملیة البحث واإلبتكار واإلبداع

  
ً لإلرتقاء باألداء لتحقیق مبادئ العدالة في بیئة جامعیة إیجابیة «وأضاف  ً فاعال إن للحوكمة دورا

تعلیم العالي ومؤسساتھ ھو محط اھتمام مركزي جاذبة، حیث أن تطور مفھوم الحوكمة في قطاع ال
أساس » التشاركیة والشفافیة والمساءلة«في األوساط األكادیمیة في الجامعات العربیة، التي تعد 

  .»منطلقاتھا
  

ً مع فلسفة وأھداف مجلس حوكمة الجامعات العربیة واتحاد «وتابع  أن عقد المؤتمر یأتي إنسجاما
لشرق األوسط الذین یسعون إلى ضرورة تحقیق أھدافھم وربطھا الجامعات العربیة وجامعة ا

بمتطلبات التنمیة الشاملة لتبقى مرجعیة یستند إلیھا، فكان الحرص على توسیع قاعدة التعاون في 
ً على مؤسسات  شتى المجاالت مع الجھات المھتمة بقطاع التعلیم العالي كافة، مما ینعكس إیجابیا

العربي الكبیر ویمنحھ الفرصة للتطور األكادیمي واإلداري، وتوفیر التعلیم العالي في وطننا 
اإلمكانیات للنھوض والسمو بھا، في ضوء منظومة الحوكمة المتكاملة التي تشمل جمیع أطراف 

  .»صناعة القرار األكادیمي
  

مؤتمر إن ال«بدوره قال األمین العام إلتحاد الجامعات العربیة األستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي 
یھدف إلى عرض التحدیات والصعوبات التي تعترض التعلیم العالي في الوطن العربي وطرح حلول 
معالجتھاعبر تبني معاییر الحوكمة وإرساء قواعدھا في إدارة شؤون التعلیم العالي نحو التغییر 

إلى تطویر  وزیادة قدرة الجامعات على التمیز والتنافسیة والوصول إلى أفضل المستویات باإلضافة
  .»التشریعات التي تضمن إستقاللیة التعلیم العالي وجودتھ وفعالیتھ

  ١٨:الرأي ص
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أن المؤتمر یھدف إلى تأصیل مفھوم الحوكمة وثقافتھا في صیاغة التشریعات الناظمة «وأضاف 

لمؤسسات التعلیم العالي في الوطن العربي وتفعیل دور الحوكمة في إیجاد منھجیة شاملة تضمن 
امعات باإلضافة إلى التعریف بتجارب الحوكمة الناجحة في التعلیم العالي والقطاعات استقاللیة الج

  .»المشابھة في دول العالم
  

وأنشئ مجلس حوكمة الجامعات العربیة بناًء على المؤتمر العام التحاد الجامعات العربیة في دورتھ 
، ٢٠١٤مارس / آذار ٢١یخ األردن بتار -السابعة األربعین في رحاب جامعة الشرق األوسط عمان

حیث تبنى المؤتمر المبادرة باإلجماع، وأقرھا في دورتھ الثامنة واألربعین التي عقدت في رحاب 
والتي إنبثق عنھا مجلس حوكمة  ٢٠١٥مارس عام / لبنان في آذار -جامعة القدیس یوسف ببیروت

یة تحت مظلة اإلتحاد، والبالغ ومن الجدیر بالذكر أن الجامعات العربیة المنطو. الجامعات العربیة
  .جامعة، ھم أعضاء في الھیئة العامة لمجلس حوكمة الجامعات العربیة) ٣٢٢(عددھا 
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  »مؤتة«مدونة سلوك لطلبة 
  

ً من الجامعة على توفیر المناخ الصحیح  تطلق جامعة مؤتة االربعاء مدونة سلوك للطلبة، حرصا
ً لعمید شؤون الكتساب العلم وتنمیة االخالق من خالل  حوار شامل بین الطلبة وادارة الجامعة وفقا

  .الطلبة الدكتور سلیمان الصرایرة
  

وقال الدكتور الصرایرة ان المدونة جاءت لترسم معالم طریق واضحة للطلبة اثناء وجودھم 
بھدف االبتعاد عن كافة اشكال العنف الجسدي والنفسي ونبذ التطرف باشكالھ المختلفة ، بالجامعة

  .لدیني والسیاسي والفكري والثقافي والمعرفيا
  

وبین ان المدونة التي سیوقعھا الطلبة ستعمل على اشراكھم بكافة ما یخص قضایا الطلبة طوال فترة 
ً الخطط الدراسیة واالنظمة الخاصة   .دراستھم الجامعیة وخصوصا

  ١٨:الرأي ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  ناألرد 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 

24 

  
  

  اتحاد الجامعات یحدد مواعید بطوالتھ
  

  .ات مواعید واماكن البطوالت الریاضیة للفصل الدراسي الثانيحدد االتحاد الریاضي للجامع
  

  :وحسب یاسر مصلح رئیس اللجنة الفنیة في االتحاد، جاءت المواعید وفق التالي
  

  .اذار قاعة جامعة الطفیلة ١٦، ١٥كرة الطاولة للطالب والطالبات، 
  

  .اذار قاعات لجامعات االردنیة ٣٠ - ١٥طالب من / كرة السلة
  

  .نیسان قاعة جامعة الزیتونة ٦، ٥كواندو للطالب والطالبات، التای
  

  .نیسان قاعات الجامعات االردنیة ٢٠ -  ٩الطالبات من / كرة الید
  

  .نیسان قاعات الجامعات االردنیة ٢٥ - ١٠/ كرة الطائرة
  

  .نیسان مالعب جامعة العلوم والتكنولوجیا ٣٠ -  ٢٩/ العاب القوى
  

  .اندو للجامعات نیسان البطولة العربیة للتایكو
  

  ٣٢:الرأي ص
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  الدوار الرابع - رنا رشدي االمام الحسیني  -
  
  دابوق -عارف فرحان یوسف دحابره  -
  
  العبدلي - ریمون جورج رزق بطشون  -
  
  بیادر وادي السیر -سعد راغب البیطار  -
  
  الشمیساني -عثمان محمد صالح البلبیسي  -
  
  يتالع العل -فتح هللا اسطیفان عزیزة  -
  
  الزرقاء الجدیدة - فواز الیاس جریس خلیفة  -
  
  الحصن -مریم نصار خلیل البیروتي  -
  
  الحصن - جمیل یوسف علي الرشدان  -
  
  كتم - ریا رزق عبدهللا الدویري  -
  
  أم قیس - كامل احمد محمود الروسان  -

 وفیات

 الرأي 
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غوطات كبیرة لوقف وائل عربیات یتعرض لض. وزیر االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة د
الوزارة وفق مصادر مطلعة تتعرض لحرب من قبل جھات حزبیة لعرقلة .. مشروع الخطبة الموحدة

  .مشروع الخطبة
  

مراجع طالب وزیر العمل علي الغزاوي خالل جولة على احد مكاتب العمل بفتح باب استقدام العمالة 
سوري وصاحب مصلحة «ث قال انھ الغزاوي استفسر من المراجع عن طبیعة عملھ حی.. للمملكة

  .«وبحاجة الى عمالة وافدة لعدم وجود كفاءات محلیة 
  

فرق ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد تقوم في زیارات غیر علنیة الى مؤسسات حكومیة لالطالع على 
  .اجراءاتھا ومدى مواءمتھا للقوانین واالنظمة

  
) الشام- االردن(ات الخارجیة العاملة على خط ھیئة تنظیم النقل البري تنوي تحویل سیارات السفری

الھیئة دعت مالكي ھذه السیارات الى مراجعتھا لتقدیم .. الى خطوط داخلیة او تكاسي اصفر مؤقتا
  .طلب التحویل قبل نھایة دوام الثاني عشر من ایار المقبل

  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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م سلطاتھ بمناسبة احتفاالت المملكة بعید میالد جاللة الملك عبدهللا الثاني ا ُّ بن الحسین ، وتسل
الدستوریة، تستضیف جامعة إربد األھلیة ، محاضرة یتحدث فیھا األستاذ محمد داوودیة، حول 

ً الیوم الثالثاء في مدرج الكندي ١١، وذلك الساعة )التحدیات واالستجابة: األردن(   صباحا
  

لى مبادرة جمعیة الحوار انضم رئیس الوزراء األسبق نائب رئیس مجلس األعیان سمیر الرفاعي إ
  . »عین على الوطن«الوطني 

  
أكد مصدر رسمي في أمانة عمان أنھ ال صحة لما تم تداولھ عبر  بعض المواقع االخباریة حول 

  .تغییر أمین عمان عقل بلتاجي
  .وأضاف المصدر أن بلتاجي مارس امس مھامھ االعتیادیة حسب برنامجھ الیومي

  
العالقة األردنیة الفلسطینیة «ن جامعة اربد محاضرة بعنوان یلقي الدكتور اسامة عایش م

، وذلك في مقر رابطة الكتاب األردنیین في جبل »أنموذجا.. وصفي التل: والخصوصیة التاریخیة 
  . اللویبدة عند الساعة السادسة من مساء الیوم الثالثاء

  
م السفارة البابویة  ّ مع جمعیة الكاریتاس األردنیة والمركز  لدى األردن بالتعاون» سفارة الفاتیكان«تنظ

الكاثولیكي للدراسات واإلعالم عند الساعة العاشرة من صباح یوم الخمیس الثاني من آذار المقبل 
، وذلك في مركز سیدة السالم »تحدیات وتطلعات... الالجئون العراقیون في األردن«مؤتمرا بعنوان 

إلقاء الضوء على الظروف التي تدفع بالعراقیین  طریق مطار الملكة علیاء الدولي، سیتم خاللھ
  .للھروب من بالدھم، وتبعات بقائھم في األردن

  
أعلنت الھیئة المستقلة لالنتخاب أنھ من باب الشفافیة والممارسة النزیھة، ستقوم بنشر جمیع عطاءاتھا 

خاضعا  واستدراج عروضھا على منصات التواصل االجتماعي من اآلن فصاعدا، وسیكون األمر
  .لمتابعة جمیع المواطنین

  
أن الھیئة المستقلة لالنتخابات ستطلب من دائرة األحوال المدنیة » الدستور«علمت صنارة 

والجوازات تزویدھا بكشوفات الناخبین في شھر آیارالمقبل، لغایات اجراء االنتخابات البلدیة 
مراحلھا القانونیة سیصار العتمادھا والالمركزیة، وسیعمل الجانبان على تدقیقھا وتنقیحھا، وبعد 

  بصیغتھا النھائیة والتي ستجري بموجبھا االنتخابات
  

 صنارة الدستور 
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  .مجلس النواب یعقد صباح الیوم جلسة تشریعیة یستكمل فیھا مناقشة مشروع قانون حمایة البیئة
  

مدني رئیس وحدة مكافحة التطرف شریف العمري، قال خالل ملتقى ھیئة تنسیق مؤسسات المجتمع ال
، إن الحكومة عاكفة حالیا على إصدار استراتیجیة وطنیة لمكافحة التطرف ستصدر خالل "ھمم"

  .األسبوعین المقبلین، مؤكدا أن الحكومة حریصة على إشراك القطاع الخاص
  

محكمة التمییز في دبي أیدت، أمس، حكم اإلعدام الصادر بحق األردني نضال أبو علي، المدان بقتل 
ورفضت ھیئة المحكمة الطعن المقدم من الدفاع على حكم محكمة االستئناف . واغتصابھ الطفل عبیدة

  .بإعدام القاتل، لیصبح الحكم نھائیا في انتظار التنفیذ
  

في األردن تنظم بالتعاون مع جمعیة الكاریتاس بعد غد الخمیس مؤتمرا " الفاتیكان"السفارة البابویة 
طریق / ، وذلك في مركز سیدة السالم"تحدیات وتطلعات.. ردنالالجئون العراقیون في األ"بعنوان 

  .مطار الملكة علیاء الدولي
  

تناقش الھیئة العامة لصندوق تقاعد المھندسین في السادس من الشھر المقبل تعدیالت اقترحھا مجلس 
لتعدیالت، وتشھد الساحة النقابیة جدال حول أھمیة ھذه ا. نقابة المھندسین على نظام تقاعد المھندسین

  .وضرورتھا وانعكاسھا على مستقبل الصندوق
  

 

  زواریب الغد


