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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  ٢٠٢٠توجھ الطفاء دیون الجامعات بحلول 

مطالبات لوضع حلول لالختناقات المروریة بمداخل مدارس 
  الجامعة االردنیة

٤  

 ٥  للبحث العلمي) بالعربي لرفد العلم واللغة(إطالق مشروع 
   شؤون جامعیة

ً الى رؤساء الجامعات االردنیة الطویسي یوجھ كتاب دققوا على : ا
  الشھادات الثانویة من خارج المملكة

٦ 

مرفوض وال یلیق ’’ ال البیت’’اقتحام مكتب رئیس : الطویسي
  بمؤسسة تعلیمیة

٧ 

 ٩  بعثات خارجیة ٢١٠اآلف طالب یتنافسون على  ٤نحو 
نتاج انعدام لغة الحوار في البیوت » عنف المدارس والجامعات«

  المحیطةوالبیئة 
١٠ 

 ١١  اغالق باب التقدم للمنح الخارجیة الیوم
 ١٢  الخمیس" الثانویة العربیة"امتحان المفاضلة للحاصلین على 

حادثة طرد رئیس جامعة آل البیت من مكتبھ تطیح بھیبة 
  مؤسساتنا األكادیمیة

١٣ 

   مقاالت
ّة؟ ّة وطنی  ١٥  عالء الدین الحلحولي. د/ھل البحث العلمي أولوی

األستاذ الدكتور عمر علي /مواكب الخریجین ومبادرات وطنیة
  الخشمان

١٧ 

 ١٨  احمد مالعبة. د.أ/طرد رؤساء الجامعات 

 ١٩  وفیات
  ٢٢- ٢٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ٢٠٢٠الطفاء دیون الجامعات بحلول توجھ 

بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي مع رئیس الجامعة االردنیة الدكتو 

تجوید مخرجات الجامعة والشأن األكادیمي والعلمي ودورھا في االنفتاح  عبد الكریم القضاة آلیات

على المجتمع ومواجھة الغلو والتطرف من خالل تطبیق بنود االستراتیجة الوطنیة لتنمیة الموارد 

  .البشریة

وھنأ الدكتور الطویسي الدكتور القضاة بصدور االرادة الملكیة السامیة بتعیینھ رئیسا للجامعة 

  .دنیةاالر

وناقشا خالل اللقاء الیوم االثنین الوضع المالي للجامعات، مؤكدا وزیر التعلیم العالي ان الوزارة 

  .٢٠٢٠تسعى لتصفیر مدیونیة الجامعات وفق إجراءات مدروسة حتى عام 

وقال الطویسي ان الوزارة تسعى لتعزیز قدرات طلبة الجامعات على االبتكار واالبداع من خالل 

  .الستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة للمساھمة في تنمیة القدرات االقتصادیة لالردنتنفیذ ا

واكد ان الوزارة ستركز في المرحلة المقبلة على االنتقال بمؤسسات التعلیم العالي االردنیة من التعلیم 

درات الطلبة في التفكیر الى التعلم وادماج منصات التعلیم المفتوحة في البرامج الجامعیة ما یعزز ق

  .الناقد ویشكل االرضیة المناسبة لالبداع واالبتكار

وعلى صعید متصل التقى امین عام وزارة التعلیم العالي الدكتور عاھد الوھادنة الدكتور القضاة، 

مؤكدا الوھادنة اھمیة التركیز على زیادة تنافسیة الجامعة والحصول على مراكز متقدمة في 

  .لعالمیة من خالل تنفیذ بنود االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریةالتصنیفات ا

 أخبار الجامعة

 ٢:األنباط ص/٣:صدى الشعب ص/٦- ١:الرأي ص/عمون/سرایا/مدار الساعة:/صالغد 
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وضع حلول لالختناقات المروریة بمداخل مدارس الجامعة االردنیةمطالبات ل  

ن اختناقات مروریة وخاصة مع بدایة ، بالعاصمة عمان ، م األردنیةیعاني سكان منطقة الجامعة 

  .٢٠١٨/٢٠١٩دوام العام الدراسي 

تناقات مروریة ، مما یتسبب ذلك تشھد اخ األردنیةمدارس الجامعة  لوقال السكان لسرایا ان مدخ

  . عن مدارسھم أبنائھمخیر أتب

خاصة مداخل بتلك المنطقة و یةالمرور ألزمةاالجھات المعنیة والرقابیة ، وضع حد  األھاليوطالب 

  .للتخفیف من معاناتھم األردنیةمدراس الجامعة 

  سرایا
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  للبحث العلمي) بالعربي لرفد العلم واللغة(إطالق مشروع 

ھ والذي تستضیفلمي الثاني السبت، أطلقت مؤسسة بالعربي لرفد العلم واللغة مشروع البحث الع

   .القادم تى یوم األحدالجامعة األردنیة ح

ة من االختصاصیین والباحثین في شتى المجاالت العلمیّة واإلنسانیّة،  ّ ویُعنى المشروع باستقطاب ثل

نظریة بالعلم ِ وبالبحث العلمي، باإلضافة إلى علوم  لتطویر أدوات التفكیر العلمي السلیم وتثبیت

ً ركائزه ل ومعارف من تاریخ العلم وفلسفتھ، كما یعرج المشروع  دى الباحث المستجد، إذ یُقدم معرفة

على كیفیة التفكیر والمساھمة في البحث، وتقدیم نبذة عن كیفیة كتابة األبحاث وطریقة نشرھا، وواقع 

   .البحث والباحثین

كما یتخلل التقدیم النظري ورشات عملیة ُی ٍ شرف علیھا أولو الخبرة والمعرفة، لتحقیق فھم ُ متكامل 

لتطویر   ٢٠١٥/٧/٧بالعربي انطلقت بتاریخ ُی ّ ذكر أن ّ مؤسسة  .لمستھدفة من المشروعللفئة ا

تضم آالف  المحتوى العربي على االنترنت لتطو ّ ر المبادرة بعد ذلك إلى مؤسسة غیر ربحیّة

.المتطوعین العرب من األردن، فلسطین، سوریا، العراق، الكویت وغیرھا من شتى بقاع العالم

  خبرني
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دققوا على الشھادات الثانویة من خارج : الطویسي یوجھ كتاباً الى رؤساء الجامعات االردنیة 
  المملكة

  
  
  
اكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي في كتاب وجھھ الیوم االثنین الى  

رؤساء الجامعات الرسمیة والخاصة وعمداء الكلیات واالكادیمیات الجامعیة ضرورة االیعاز 
امة او ما یعادلھا للمعنیین في وحدات القبول والتسجیل لدیھا بالتدقیق على جمیع شھادات الثانویة الع

المصدقة من وزارة التربیة والتعلیم للطلبة االردنیین الحاصلین علیھا من خارج المملكة من خالل 
ارفاق الطالب لجمیع الوثائق التي تثبت اقامتھ في الدولة المعنیة خالل فترة الدراسة معززة بصورة 

  .عن جواز السفر
  

لشھادات من مستوى شھادة الدراسة الثانویة العامة لعام یشار الى ان النظام المعدل لنظام معادلة ا
النافذ، اشترط على الطالب تقدیم ما یثبت اقامتھ في بلد الدراسة مدة ال تقل عن سنة دراسیة  ٢٠١٨

  .متصلة وفقا للتقویم المدرسي فیھا
  

كما یخضع حامل الشھادة الختبار القدرات المعرفیة والتحصیلیة الذي تجریھ وزارة التربیة والتعلیم، 
وان تكون المدرسة الخارجیة حاصلة على الترخیص الالزم ومعترفا بھا من الجھة المسؤولة عن 

 .التعلیم في بلد الدراسة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٥:الغد ص/٥:الدستور ص/٥ :الرأي ص/الساعةمدار 
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  وزیر التعلیم العالي یؤكد تطبیق القانون واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق من ارتكبوا االقتحام

  
  مرفوض وال یلیق بمؤسسة تعلیمیة’’ ال البیت’’اقتحام مكتب رئیس  :الطویسي

  
عدد من العاملین في " اقتحام"التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي اعتبر وزیر 

عمل مرفوض وال یلیق بمؤسسة "جامعة ال البیت لمكتب رئیسھا الدكتور ضیاء الدین عرفة انھ 
  ".تعلیمیة محترمة

  
على تطبیق القانون واتخاذ ، مشددا "أن من قاموا بھذا العمل ال یمثلون الجسم الجامعيوقال الطویسي 

  ".اإلجراءات الالزمة بحق من قاموا بھذا العمل
  

مشیرا إلى أن مجلس األمناء ومجلس التعلیم العالي حددا كجھتین " نحن دولة مؤسسات وقانون"وقال 
  ".فقط لتقییم أداء أي رئیس جامعة ومحاسبتھ

  
، احتجاجا على قرار مجلس األمناء وكان عاملون في جامعة ال البیت اقتحموا مكتب رئیس الجامعة
نھج الترقیات التي یجریھا وارتفاع "بالتجدید للدكتور ضیاء عرفة رئیسا للجامعة، وما وصفوه بـ

  ".مدیونیة الجامعة
  

وردد ھؤالء العاملون ھتافات داخل مكتب عرفة تطالب برحیلھ ومغادرة مكتبھ، في خطوة تصعیدیة 
إن ما تشھده الجامعة من ترّد "دروه أول من أمس وقالوا فیھ تلت البیان شدید اللھجة والذي اص

واضح في شتى المجاالت المالیة واألكادیمیة واإلداریة والخدماتیة ھو دلیل صارخ على سوء إدارة 
  ".الجامعة، حیث تعصف أزمة مالیة بالجامعة أوصلت عجزھا ألكثر من عشرین ملیون دینار

  
المحتجین أبدوا اعتراضھم على األمور " حد العاملین بالجامعة أنوقال الدكتور سھیل السھیلي وھو أ

  .التي آلت إلیھا الجامعة، من حیث ارتفاع مدیونیتھا، وتراجع أعداد الطلبة الوافدین فیھا
  
واضاف انھم طالبوا ایضا بتوخي الدقة فیما یتعلق بموضوع الترقیات التي تتم في الجامعة، والتي  

  ".ل مستعجل وغیر مبرر في بعض الحاالتاعتبروھا أنھا تتم بشك
  

وأشار السھیل إلى أن المحتجین طالبوا بإدارة قادرة على تسییر دفة العمل بالجامعة بشكل متكامل، 
  ".وفق مختلف األسس اإلداریة المعمول بھا في الجامعات األردنیة

  
ان یعمل على نظام قضیة نظام مكافأة نھایة الخدمة، لمن ك"كما شملت المطالب بحسب السھیلي 

  ".المیاومة، وبما یكفل لھم احتساب سنوات نھایة الخدمة
  

نھج اإلدارة في الجامعة، " وقال عصام دغلس وھو موظف في الجامعة أن االعتراض جاء على
تراجع " ، معتبرا أن"ولیس ضد شخص الرئیس ولم یكن ھناك أي اقتحام كما ذكرت وسائل اعالم

  ".النھج اإلداري تسبب بتحمل الجامعة مدیونیة مرتفعة
  

  ٥-١:الدستور ص /٤- ١:الرأي ص/٨:صالغد 
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في الجامعة إلى مستویات كبیرة، مؤكدا ضرورة وأشار دغلس إلى تراجع أعداد الطلبة الوافدین 
اجراء مراجعة، بما یحفظ دیمومة الجامعة واستمراریتھا كمنارة علم في المحافظة وفي األردن 

  .والعالم
  

احتجاج العاملین جاء على " من جھتھ قال نائب رئیس مجلس أمناء الجامعة محمد أخو ارشیدة أن
ھایة الخدمة والترقیات األكادیمیة والتجدید للرئاسة الحالیة خلفیة عدة أمور، منھا نظام مكافأة ن

  ".ومدیونیة الجامعة
  

االحتجاج شمل ایضا نھج إدارة الجامعة وطرق التعیین في الجامعة والشؤون " وبین أخو ارشیدة أن
  ".اإلداریة، الفتا إلى أن المحتجین كلفوه بإیصال رسالتھم للجھات المعنیة
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  بعثات خارجیة ٢١٠اآلف طالب یتنافسون على  ٤نحو 
  

بلغ عدد طلبات البعثات الخارجیة التي تلقتھا المدیریة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ،من 
طلب مقدم من ناجحي الثانویة العامة  ٣٧٠٠خالل الموقع االلكتروني ،لغایة ظھر أمس االثنین، نحو 

  . ٢٠١٨األردنیة في الدورتین الشتویة والصیفیة لعام 
  
لبعثات محمود القیسي ،أن یصل العدد النھائي للطلبات المقدمة عند انتھاء الفترة وتوقع مدیر ا  

منح فقط، موزعة على  ٢١٠طلب،یتنافس المتقدمون على  ٤٠٠٠المقررة،الیوم الثالثاء،إلى نحو 
خمس دول ھي تونس، ارمینیا، المغرب، رومانیا، ومصر، وقال أن المنح توزع حسب  االلویة 

% ٨٥بة الناجحین بامتحان الثانویة العامة للفرع العلمي والحاصلین على معدل وحسب اعداد الطل
  . فما فوق، واعتبار التعلیم الخاص لواء اعتباریا 

  
حیث یتمكن الطلبة من التقدم للمنح عبر موقع الوزارة االلكتروني، فیما تظھر التعلیمات كافة 

حاصال على الثانویة العامة االردنیة خالل الشروط وفي مقدمتھا بان یكون الطالب اردني الجنسیة و
ولم یتم تخصیص منح للشھادات غیر االردنیة داخل . سواء الدورة الشتویة او الصیفیة ٢٠١٨عام 

االردن وخارجھ، الن بعض الدول ال تقبل سوى الثانویة العامة االردنیة وفقا التفاقیات التبادل 
  . الثقافي

  
منح  ١٠االسنان، وست منح دكتور صیدلة، و تقدم ارمینیا  فیما تقدم تونس تسع منح لتخصص طب 

طب بشري، وخمس منح طب اسنان، وخمس منح صیدلة، وخمس منح ھندسة، كما تقدم المغرب 
 ٣٠، وتقدم مصر منحا للطب البشري عددھا  ٣، وطب االسنان عدد  ١٢منحا للطب البشري بعدد 

  منحة، اما رومانیا فتقدم خمس منح طب بشري
  

  ١:صاألنباط 
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  نتاج انعدام لغة الحوار في البیوت والبیئة المحیطة» عنف المدارس والجامعات«

  
مقاطع الفیدیو التى صورت في احدى المدارس الحكومیة بمادبا اثارت العدید من التساؤالت، حیث 

یقومون باعمال تخریب وتكسیر في مدرستھم مع بدایة العام الدراسي ویوثقون  طالب في عمر الورد
ما یقومون بھ وكأنھ عمل بطولي یدعمونھ بالصور والتعیلقات بتقنیات حدیثة لم تقدم في الفكر بل 

  .اخرتھ الى ابعد مدى 
ما جرى دلیل ما جرى یستدعي ان نقف مطوال امامھ، كمجتمع اوال واسرة ثانیا ووزارة ثالثا، الن 

واضح على اننا نعاني ازمة ال عالقة للوزارة بھا ال من قریب وال من بعید؛ الن العنف مرفوض 
مھما كان السبب او مھما تعددت االسباب،، سلوكیات وتصرفات البد ان نعید من خاللھا الحسابات 

ا الوزارة وال المدیر وال اننا نعاني ثقافة عنف ونعاني أزمة في تنشئة االجیال، والمسؤولیة ال تتحملھ
  .المعلم بل تتحملھا البیوت وثقافتھا

علینا ان نعي تماما ان مظاھر العنف التي تنتقل من الجامعات الى المدارس الى الشارع البد من 
الوقوف على اسبابھا ومسبباتھا حتى ال نستیقظ في وقت یغدو العنف فیھ ثقافة مجتمعیة ھي االخطر 

  !نراه الیوم من عنف وثقافة على ھذا النحو ان لم تعالج ستكبر  على مكوناتھ، الن ما
  

  .اجماع الخبراء المتختصین على ان العنف یضع المجتمع امام تحد كبیر البد ان نواجھھ 
ان العنف لھ صور واشكال مختلفة منھا »  الدستور« تقول المعالجة النفسیة نسرین جولغاصي لـ 

ف النفسي وغیره الكثیر وكل مظاھر العنف لھا نتائج كارثیة وعلى اللفظي والجسدي اضافة الى العن
  .المجتمع ان یعیھا جیدا 

ما نشاھده االن من عنف سواء في المدرسة او الجامعة او الشارع ھو صورة مصغرة لما «وقالت 
جي یجري داخل البیئة والبیت وھو ما یشاھده او یتعلمھ االنسان  في بیتھ یظھره الى المجتمع الخار

بكل تاكید، وھنا تبرز لدینا مشكلة ادارة المشاعر التي یجھلھا العدید من افراد المجتمع او المجتمع 
  . » باكملھ الننا ال نستطیع التحكم بادارة مشاعرنا وھو ما یجعل االنسان یتجھ الى العنف
النا الننا دائما ما واضافت اننا نفتقد الى لغة الحوار الذي لم نتعلمھ ولم نجربھ في بیوتنا ومع اطف

نستخدم العنف من اجل ایصال ما نرید لذلك یكون العنف اما بالتجریح او االھانات او عن طریق 
  . العنف الجسدي واستخدام الضرب والتخریب وغیره 

ما نشاھده االن في المجتمع حذرنا منھ كثیرا، «المتخصص في علم االجتماع احمد الھندي قال 
الى اخر، وعلینا االبتعاد عن استخدام العنف كوسیلة البراز الذات مع  فالعنف ینتقل من مكان

ضرورة العمل على تاھیل المقبلین على الزواج ولو بشكل الزامي كما فحص الزواج الخضاعھم الى 
  . » ورشات عمل لتعلیمھم كیف نصنع االبناء بتعلیمھم وتھذیبھم

لة انتاج البیوت، فالطالب یذھب الى المدرسة العنف في المدارس والجامعات أو في الشارع ھو حصی
  .بالعادة وقد تكونت شخصیتھ كما یؤكد علماء النفس 

  ٧:صالدستور 
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  اغالق باب التقدم للمنح الخارجیة الیوم
  

تغلق وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الساعة الثانیة عشرة من مساء الیوم الثالثاء  -امان السائح
االف  ٣باب التقدیم للبعثات الخارجیة، حیث وصل عدد المتقدمین في اخر تقدیرات الى حوالي 

منح موزعة على خمس دول ھي تونس، وارمینیا، والمغرب، ورومانیا،  ٢١٠سیتنافسون على 
  .ائرومصر، والجز

وتم توزیع المنح على االلویة وحسب اعداد الطلبة الناجحین بامتحان الثانویة العامة االردنیة الفرع 
  . فما فوق، واعتبار التعلیم الخاص لواء اعتباریا% ٨٥العلمي والحاصلین على معدل 

ة الشروط ویتمكن الطلبة من التقدم للمنح عبر موقع الوزارة االلكتروني حیث تظھر التعلیمات كاف
والتي تشمل بان یكون الطالب اردني الجنسیة وحاصال على الثانویة العامة االردنیة خالل عام 

  .سواء الدورة الشتویة او الصیفیة ٢٠١٨
ولم یتم تخصیص منح للشھادات غیر االردنیة داخل االردن وخارج االردن، الن بعض الدول ال تقبل 

  .تفاقیات التبادل الثقافيسوى الثانویة العامة االردنیة وفقا ال
منح دكتور صیدلة، وتقدم  ٦منح لتخصص طب االسنان، و ٩منحة طب وتونس  ١٠٠وتقدم الجزائر 

منح لتخصص الھندسة  ٥منح صیدلة و ٥منح طب بشري، وخمس منح طب اسنان،و ١٠اریمینا 
  .خمسة

نحة للطب البشري، م ٣٠لطب االسنان، وتقدم مصر  ٣منحة للطب البشري، و ١٢كما تقدم المغرب 
  .منح للطب البشري ٥اما رومانیا فتقدم 

ووفقا لمصادر التعلیم العالي فقد تم حصر اعداد الناجحین في الثانویة العامة االردنیة للدورة الشتویة 
للفرع العلمي مقسمة حسب المنطقة الجغرافیة واالولویة وفئة  ٢٠١٨والصیفیة للعام الدراسي 

توزیع المنح المتوفرة على المناطق الجغرافیة وااللویة، وتم اعداد كشف یبین المعدل، كما تم اعداد 
  .استفادة كل منطقة من المنح المخصصة على مستوى االقلیم والمحافظة وااللویة

وتبدأ المدیریة فرز الطلبات المقدمة اعتبارا من صباح غد األربعاء تمھیدا الجراء تنافس بین 
.حالل فترة اعالن قائمة القبول الموحد أواخر أیلول الحاليالمتقدمین وإعالن القائمة 

  ٩:صالدستور 
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  الخمیس" الثانویة العربیة"امتحان المفاضلة للحاصلین على 

  
  

تعقد وحدة تنسیق القبول الموحد الخمیس المقبل، امتحان المفاضلة للطلبة األردنیین الحاصلین على 
  .٢٠١٩/ ٢٠١٨تساویة في شھادة الدراسة الثانویة العامة العربیة للعام الجامعي معدالت م

  
ً، و یستمر حتى الساعة الرابعة مساًء في الجامعة  ویبدأ االمتحان المحوسب عند الساعة الواحدة ظھرا

  .األردنیة، بمجمع المختبرات الحاسوبیة
  

المتحان قبل موعد االمتحان بساعة على ودعت الوحدة الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد ا
  .األقل، مشددة على ضرورة احضار ھویة أحوال مدنیة ساریة المفعول

  
  .الفیزیاء، الكیمیاء، األحیاء، الریاضیات: ویغطي امتحان المفاضلــة مواد 

  
وبیتنت أن الدعوة لحضور االمتحان لیست للمنافسة على التخصصات الطبیة فقط، بل على جمیع 

  .المخصصة للطلبة الحاصلین على الثانویات العربیة% ٥خصصات ضمن نسبة الـالت
  

  .واشارت إلى أن أسماء الطلبة المدعوین لتقدیم االمتحان منشورة على الموقع اإللكتروني للوحدة

  ٥:ص الغد 
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  ة مؤسساتنا األكادیمیةحادثة طرد رئیس جامعة آل البیت من مكتبھ تطیح بھیب

  
من سیوقف استنزاف ھیبة مؤسساتنا االكادیمیة؟؟ وكیف یمكن وقف نزیف الدماء  -أمان السائح

الحاصل في النفوس والعقول داخل ساحاتنا االكادیمیة؟ ومن ھو المسؤول عن حاالت شغب وتمرد 
یشارك فیھا اداریون واكادیمیون داخل الحرم الجامعي؟، وبعد ذلك نعتب على طلبة وابناء مدارس 

  !!.اخل الصفوف والساحاتیمارسون العنف د
حالة من الرعب االكادیمي المرفوض سجلت امس في ساحة آل البیت، بطرد الرئیس من مكتبھ، النھ 
اقر وبالتشاركیة مع مجلس امناء الجامعة باجراء تعیینات وتغییرات لعمداء ونواب رئیس، وتم 

مكتبھ بسالم، كما قال اخراجھ من مكتبھ عنوة وباسالیب فظة وعبارات غیر الئقة، لیخرج من 
  .وتھدئة لالجواء» حقنا للدماء»و

نرفض كسر ھیبة جامعاتنا ومؤسساتنا االكادیمیة، الرضاء عابثین، یریدون بالتعلیم ان یكون على 
یحملون شھادات اكادیمیة، یعلمونھم » بلطجیة«حافة ھاویة، وال یھمھم ان تعلم ابناؤنا على ایدي 

  !!فراد، وبنود النقاش االصم في غابات المدینة غیر الفاضلةمفردات العنف، واسس ترھیب اال
وان كان ھنالك اختالفات في وجھات .. من سیستمع الى ھؤالء بعد االن وقد تجاوزوا كل االصول،

النظر ورفض لقرار الرئیس، او اعتراض على تعیینات مجلس االمناء، فاالمر ال یعالج بھذه القسوة، 
لقد ودعت اوالدي » :وھو یقول موجھا كلماتھ الى الرئیس» لدستورا«ویأتي احدھم كما علمت 

  .اي انھ جاء محاربا، في كنف وحرم مكتب الرئیس..!! وقدمت الیك الیوم
» الدستور»وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي اكد في تصریحات خاصة لـ

الیوم الى عملھ بكامل ھیبتھ ومسؤولیتھ تجاه  ان الدكتور ضیاء الدین عرفة رئیس الجامعة سیعود
جامعتھ، وان ما حصل سیلقى المتابعة وقد تمت مخاطبة الجھات المعنیة لمتابعة القضیة والوقوف 

، حیث ان اجراءات التجدید »غیر مقبول ومرفوض قطیعا«على تداعیاتھا كاملة، معتبرا ما حصل 
ر العاملین واالداریین واالكادیمیین، انما تتم وفقا الي رئیس جامعة او ایة اجراءات ال تخضع لقرا

  .لمؤسسیة وقانون وال دور الي منھم بتلك االجراءات
واضاف متسائال كیف یحصل ذلك داخل مؤسساتنا االكادیمیة، وكیف نوصل تعلیمنا الى ھذا الحد، 

  .فما حصل مؤشر مزعج جدا لعقلیة وفكر العدیدین
بحزم على كل متورط، وال احد یستطیع ان یمنع رئیس الجامعة من البد من تطبیق القانون « وقال 

مزاولة ومواصلة عملھ داخل مكتبھ، واصفا اعتراضات المتورطین على قرارات الرئیس بغیر 
  .المقبولة

واضاف ان قرار التعیینات واختیار العمداء ونواب الرئیس صالحیة مشتركة بین الرئیس ومجلس 
  .»وافق ال یمكن الحد ان یتدخل بھ، تحت اي ظرفوما جرى علیھ ت«االمناء، 

ما حصل شيء مؤسف، والقانون یجب ان یطبق على الجمیع في دولة االردن التي تعتبر دولة » وزاد
مؤسسات عالیة االداء، ولن نسمح لما حصل ان یتكرر، حیث تم الطلب من الجھات المعنیة متابعة 

ھ، وكنت اول من تواصل معھ، وما حصل مرفوض الموضوع، وطلبت من الرئیس ان یعود الى عمل
  .»بشدة

انھ اصدر قرارا بكف ید كل من خالف » الدستور»ضیاء الدین عرفة، فقد اكد لـ. اما رئیس الجامعة د
اداریا واكادیمیا  ٢٥القانون الجامعي وتھجم على مكتبھ وعلیھ شخصیا، مبینا ان قرار كف الید شمل 

یق والجھات المعنیة، الن ما قاموا بھ عمل مرفوض وغیر مقبول على عن العمل فورا واحالتھم للتحق
  .االطالق، وساعود الیوم الى جامعتي الواصل عملي رئیسا للجامعة

  ٥:صالدستور 
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واضاف ان اقتحام حرم الرئاسة بتلك الطریقة اساءة للجامعات ولھیبة الرؤساء ولھیبة التعلیم من 
ة غیر مسؤولة، واجباري على مغادرة حیث التعرض غیر الالئق لشخص الرئیس باساءات لفظی

  .المكتب بشكل فظ، وقد خرجت بالفعل كما قال حقنا للدماء وتھدئة لالوضاع
واشار كیف یمكن لھؤالء المسمیین اداریین ولالسف ایضا اكادیمیین ان یتحملوا مسؤولیة اجیال وھم 

  .میة وبالدولة االردنیةیحملون افكارا اسماھا تخریبیة، تضر بانفسھم اوال وبالمؤسسات االكادی
واضاف ان قرار التعیینات تشاركي وبرعایة وموافقة من مجلس امناء الجامعة، وقد تمت 

  .االختیارات على اساس عادل وشفاف وعلمي
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  مي أولویّة وطنیّة؟ھل البحث العل

  
  عالء الدین الحلحولي. د

  
ً مقال االستاذ صالح عبدالكریم عربیّات معقول وال جامعة، التساؤالت و االستغراب  لقد اثار مؤخرا
ً و عملیّا  من موقف الجامعات االردنیة و دورھا المنشود في قیادة األجیال و تطویرھا بحثّیا و علمیّا

لقد كان لكلمات المقال األثر في نفس كل باحث . ضمن صناعات وطنیّة بسیطة و لو عود كبریتبما ی
حریص على الوطن لیسأل نفسھ نعم ولما ال؟ لماذا ال نستطیع تحویل افكارنا الى منتجات او تخریج 

. طالب ریادییّن و اصحاب أفكار یمكن ان یعكسوا افكارھم الى شركات صغیرة فمتوسطة وغیرھا
و یتقلدوا مناصب و یقودوا مجموعات بحثیّة ولھم والحمد  ) عند الغرب(بناؤنا یتمیزوا في الخارج أ

ّرت لھم ھذه الدول . فھم اكفیاء، متمیزون، رّواد تغییر، طیبون ومثابرون. األثر الطیب أینما وجدوا وف
صالت رائعة وسھولة في العیش الكریم و المختبرات الحدیثة و مدارس لألوالد مّجانیّة و شبكة موا

رواتب مجزیة و دعم مالي للمشاریع كبیر ومتوّفر . الحصول على المعلومة والمواد و األجھزة
ال جھد في متابعة شراء . تواصل مباشر مع الشركات العالمیة والمتوسطة والصغیرة. بتنافسیّة شریفة

شھر للحصول على المطلوب إلتمام مواد واجھزة التجارب من خالل البیوقراطیة المقیتة و االنتظار أ
و بالرغم من كل ھذه التسھیالت والحیاة الھنیئة ھنالك العدید من الزمالء المتمیزین . تجارب بسیطة

َِغد افضل   .تنازل عن كل شيء و فّضل العودة الى الوطن مفعما بالحیاة واألمل لیعطي و یبني یدا بید ل
  

ا لم یحسب حسابھ وال یحمد عقباه، مدارس األوالد و بعد العودة، یغرق ھذا االنسان الموھوب بم
ة المصادر البحثیّة، متطلبات الترقیة والتثبیت،  ّ اسعارھا الالمعقولة، التدریس و الحمل فوق العادي، قل
ة برامج الدراسات العلیا التطبیقیّة، عدم اكتراث الصناعة بالتعاون  ّ ة الدعم المالي لالبحاث، قل ّ قل

  .مع الجامعات وغیرھاالحقیقي والشراكة 
  

و كدكتور في الجامعة، فال بد لھ من التركیز على الرسالة االولى وھي تدریس الطلبة و تھیأتھم 
انتشر . وقد اثبتت جامعاتنا قدرتھا العظیمة في تخریج أفواج متمیّزة َبنَت وتبني دول العالم. للمستقبل

م غیر العادیّة على التكیّف مع الظروف و أبناؤنا في كل مكان واثبتوا جدارتھم العالیة و قدرتھ
فلنكن صادقین مع . تستقبلھم الدول فتتبناھم و تترجم علمھم الى عمل و صناعة. تخطیھا و النجاح

با ال بّد منھ ّ ً أولویّة وطنیّة ال متطل  -حتى صندوق البحث العلمي. أنفسنا، ھل البحث العلمي كان یوما
بالملّخص، ازید على كالم . ھ لیصبح دائرة في وزارة التعلیم العاليتم كسر استقاللیّت - متنفس الباحثین

ً لننتج ولو منتجات بسیطة نرضي بھ أنفسنا و ندعم  ا واحدا ّ االستاذ صالح بأن من واجبنا الوقوف صف
  . االقتصاد لعّل البحث العلمي یصبح أولویّة وطنیّة ومطلب عام

  
ة اإلمكانیاتأّما على صعید الجامعات، فھي مثقلة بالدیون  ّ ة و قل ّ نفتخر . و الكوادر اإلداریّة المكتظ

ِھا في خضّم األحداث المتقلبّة و شّح الموارد ما زالت تنافس وتستقطب الطلبة فالیوم . بجامعاتنا ألن
ً في مستوى الجامعات و مراكز األبحاث ونحن نبحث لنا عن  ً كبیرا یشھد الشرق األوسط تطّورا

ََدم فیما بینھم ول   كن ھل من مھتّم؟موطئ ق
  

  الكترونيالرأي /عمون

 مقاالت
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ة ام  ّ اقترح ان نراجع أنفسنا ونقّرر ماذا نرید، جامعات تعلیمیّة ام تعلیمیّة و بحثیّة؟ كوادر مؤھلة مستقل
  مقیّدة؟ ادارات جامعیّة ام قیادات؟ 

  
وبھذه المناسبة اتقّدم بالشكر الجزیل الى جمیع الزمالء الذین یبذلون أقصى ما عندھم لیخّرجوا اجیاًال 

ّمة قادرة على اإلسھام و بكفاءة ببناء الوطن والعالم   ..متعل
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  مواكب الخریجین ومبادرات وطنیة

  
  األستاذ الدكتور عمر علي الخشمان

  
یع واألیام الماضیة انطلقت أفواج الخریجین من أبنائنا وبناتنا من العدید من على امتداد األساب
ھؤالء الخریجین ھم ثلة من أبناء الوطن الذین یرغبون باالنخراط لخدمة وطنھم ، الجامعات والمعاھد

نبارك لھم تخرجھم ونحتفي بھم ونكرم ، بما لدیھم من كفاءة معرفیة في تخصصاتھم المختلفة
  .منھمالمتفوقین 

مواكب الخریجین تضعنا جمیعا امام مسؤولیاتنا بصدد ماذا عملنا تجاھھا من مشاریع ومبادرات 
فالشباب ، طموحة واقعیة تھدف إلى االستفادة من الطاقات الشبابیة الن الشباب وسیلة التنمیة وغایتھا

كون قویا إال والمجتمع ال ی، یسھمون بدور فاعل في تشكیل مالمح الحاضر واستشراف المستقبل
وذلك عندما یكون العنصر البشري معد بشكل سلیم ، بشبابھ واألوطان ال تبنى إال بسواعد شبابھا

عندھا سوف یصبح أكثر قدرة على مواجھة تحدیات ، واعیا مسلحا بالعلم واإلیمان واالنتماء والوالء
  .العصر وأكثر استعدادا للمستقبل

ارتفاعا  ٢٠١٧ت العامة بشان معدل البطالة اإلجمالي لعام كشفت بیانات صادرة عن دائرة اإلحصاءا
وتعد فئة الجامعیین من حملة ، بین األردنیین%) ١٨.٣(كبیرا في معدل البطالة الذي وصل إلى 

امام ھذا الواقع % ٢٣.٤((البكالوریوس فأعلى الفئة األكبر في نسبة المتعطلین إذا بلغت البطالة فیھا
واألزمات المتعددة التي نعیشھا وعدم كفایة االستثمارات الحكومیة في الصعب وامام شح الموارد 

الدولة وارتفاع نسبة الدین العام وتراجع المنح والدعم الدولي لألردن وتزاید الطلب على مشاریع 
البني التحتیة نظرا للتزاید في عدد السكان بسبب نزوح الالجئین من الدول المجاورة فانھ البد من 

ة حقیقیة وعملیة بین القطاع العام والخاص وان تتجھ الحكومة إلى التركیز على مشاریع إیجاد شراك
الشراكة بین القطاعین العام والخاص من منطلق المسؤولیة المجتمعیة والمواطنة الصالحة ألنھا الحل 

وتخلق األمثل لتجنب زیادة المدیونیة والعجز للموازنة العامة وتساعد على تشغیل األیدي العاملة 
التحدیات االقتصادیة في ، فرص عمل لتشغیل الشباب العاطل عن العمل وتحقیق النمو االقتصادي

مجال الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح والمیاه ال یمكن تحقیقھا إال من خالل شراكة 
دة النمو فاعلة وحقیقیة بین القطاعین وذلك لخلق فرص عمل لتشغیل العاطلین عن العمل وزیا

  .االقتصادي
نتطلع في المستقبل إلى مبادرات وطنیة تساعد الشباب الجامعي والعاطلین عن العمل بتطویر 
مھاراتھم واالستفادة من دور القطاع الخاص في ھذا المجال وذلك بالتشابك مع الجامعات األردنیة 

ات وتنفیذ لتوجیھات جاللة وذلك ترجمة لتطلع. وانطالقا من مسؤولیتھم االجتماعیة وخدمة المجتمع
الملك عبدهللا الثاني حفظة هللا بدعم قطاع الشباب وتاھلیھم وتزویدھم بالمھارات األساسیة التي 
تساعدھم على توفیر فرص عمل تتناسب ومؤھالتھم وكذلك یتعلق بتجسیر الفجوة مابین القطاعین 

للتنمیة االقتصادیة والحد من العام والخاص بھدف خلق شراكة حقیقیة تحقق األھداف المنشودة 
  .مشكلة الفقر والبطالة

  ١٥:الرأي ص/نیوزجفرا 
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   طرد رؤساء الجامعات
  احمد مالعبة. د.أ

 (والتعلیم العالي في انحدار.. االمر یتكرر  ) .. طرد رؤساء الجامعات واإلعتداء علیھم.. اما بعد  
لتدریسي ان یكون رئیس الجامعة من الكادر ا --- مقترحات: لماذا ال یكون ھناك حل جذري لالمر ؟ 

ان  -- عاما ٢٠عاما ویفضل  ١٥ان یكون قد امضى فیھا خدمة على األقل  -- في الجامعة نفسھا
   .. یكون قد ترقى الى رتبة االستاذیة فیھا

  
ان تتم عملیة تصویت من اعضاء  سنوات ٨-٥ان یكون لھ اقدمیة في رتبة استاذ دكتور على االقل 

عدم التجدید  -- .. لرئاسة للوقوف على مدى تقبل كادر الجامعة لھالھیئة التدریسیة على المرشح ل
  .. سنوات  ٤سنوات ولیس  ٣لرئیس الجامعة اال لفترة واحدة مدتھا 

  
عدم التجدید لنواب الرئیس  -- بخبرات جدیدة حتى ال تتراكم الطاقات السلبیة ولرفد الكادر الرئاسي

  ووضع اسس واضحة لإلختیار.. والعمداء ورؤساء االقسام اال لفترة واحدة مدتھا سنتین فقط 
  

اختیار مجلس األمناء بشكل علمي ومنھجي ولیس مجلس مخاتیر وحملة توجیھي راسب او ناجح او 
مجلس االمناء یجب ان یكون  -- ادفع وخذ كردوشة.. یشا وم او جامعات ھیشا.. دبلوم من ام رمان 

عضو (بالمئة فقط  ١٠مع تمثیل المجتمع المحلي بنسبة ) بروفیسور(من حملة رتبة استاذ دكتور 
  ).واحد فقط

 
. .عاما فقط والدول العالمیة المتقدمة إنموذجا  ٦٥االلتزام بالسن التقاعدي لعضو ھیئة التدریس ب 

عاما النھ  ٧٥الغاء قرار التمدید ل  -- حملة جائزة نوبل حتى لو كنت من ٦٥المانیا سن التقاعد 
للحفاظ على الكفاءات والممیزین  -- منھك للكادر التدریسي ویحرم الخریجین الجدد من فرص العمل

اصلة ویمكن لمن یرید المو.. یتم انشاء مركز بحثي مركزي لكل الجامعات  ٦٥بحثیا فوق سن 
 بالمركز حسب اللیاقة االلتحاق

 
 ٥بحیث یعطى عضو ھیئة التدریس سنة تفرغ علمي كل .. إجراء تغیرات على نظام التفرغ العلمي 
عاما لكل من  ١٥زیادة مدة اجازة بدون راتب لمدة  -- .. سنوات خدمة بعد الترقیة الستاذ مشارك

استاذ مشارك  سنوات شریطة ان یكون قد ترقى الى رتبة ١٠ثر من تجاوزت خدمتھ في الجامعة الك
العطاء فرصة لتعیین كوادر جدیدة ومنح عضو ھیئة التدریس المجاز فرصة لكسب العلم .. 

بالعملة الصعبة وخدمة المجتمعات والدول االخرى والمعرفة ورفد االقتصاد الوطني

  السوسنة
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  بیت الفحیص -برجس عطااهللا صالح الداود  -
  
  السلط –نعمھ إبراھیم عبدالرحیم أبویاسین النسور  -
  
  عرجان –مھدي محمد جردانة  -
  
  الوالیات المتحدة االمریكیة -رشـــدي خلیــل الحلـــــو  -
  
  العبدلي –بشارة خلیل الصایغ سلمى  -
  
  الصویفیة –نقـــــوال إبراھیــــــم میخائیــــل القصیـــر  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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السیارة ) نمرة ) مسؤولون حكومیون من غیر الوزراء یستخدمون اكثر من سیارة رسمیة تحمل نفس
تخدام االلتزام والتقید التام باس وكانت الحكومة طالبت في تعمیم لھا بضرورة. المخصصة لكل منھم

  .برتبھم وعدم استخدام سیارات أخرى سیارة واحدة من قبل األمناء والمدراء العامین ومن
  

النفایات  رجل اعمال اردني یمارس یومیا ریاضة المشي في شارع االردن حامال معھ اكیاسا لجمع
   .على جنبات الطریق ویضعھا في اقرب حاویة

  
من أمس،  أول» عین الرأي«اإللھ الحموي ما نشر في نفى رئیس النقابة العامة ألصحاب المخابز عبد

ً عن المخابز الحجریة، بعد رفع ١٢٠بأن وزارة الصناعة والتجارة أوقفت دفع  الدعم عن مادة  دینارا
  الخبز

  
الحكومیة تمكنھم من  الحكومة بصدد منح صالحیات للناطقین االعالمیین في الوزارات والمؤسسات

االعالمیون ستكون مھمتھم في المرحلة  الناطقون.. رات لوسائل االعالمالرد مباشرة على اي استفسا
  الرجوع الى مسؤولیھم المقبلة االستجابة السریعة لالعالم دون

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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تم أمس تركیب مجسم قبة الصخرة على جسر الثنیة في مدینة الكرك، لیكون وفق عدد من األھالي 
  .شاھدا على أن القدس واألقصى لن تنسى في الكرك وستبقى قضیة الكرك األولى

  
 

قامت طفلة بإحدى مدارس المملكة بطمس اسم المتبرع عن الحقیبة التي تحملھا، بسبب انزعاجھا 
، رافق ذلك حملة تصّدرت وسائل التواصل »تبرعا«ام صدیقاتھا أن الحقیبة التي تحملھا وخجلھا أم

  .االجتماعي أمس بالتبرع دون المباھاة وأن یكون لغایات فعل الخیر فقط
  

) ٣٦(أن ترتیب األردن على عمود االبتكار  ٢٠١٨ -٢٠١٧أظھر مؤشر التنافسیة العالمي لعامي 
  .دولة، واصفا الترتیب باإلیجابي) ١٣٧(عالمیا من بین 

  

 صنارة الدستور
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عقد صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي أمس اجتماعا طارئا، لتسمیة ممثل الصندوق في 
فا بین اعضاء المجلس وقع حول اسم الشخص المرشح للموقع دفع شركة االسواق الحرة، إال أن خال

لتأجیل االجتماع دون اتخاذ قرار، حیث تبنى فریق ترشیح وزیر عمل سابق، بینما رشح فریق اخر 
  .وزیرا اخر

  
اإلداریة المتضمن مشروع قانون  یعقد مجلس النواب الیوم جلسة صباحیة، یناقش فیھا قرار اللجنة

، وقرار اللجنة القانونیة المتضمن مشروع قانون معدل ٢٠١٨معدل لقانون اإلدارة العامة لسنة 
  .٢٠١٨لقانون دیوان المحاسبة لسنة 

  
عملیة الجراجیة، التي اجراھا یتماثل النائب األول لرئیس مجلس النواب خمیس عطیة للشفاء اثر ال 

  .نھایة االسبوع الماضي
  

مخاطر "مدیر وحدة الجرائم اإللكترونیة في إدارة البحث الجنائي المقدم رائد الرواشدة یستعرض 
  .لیوم الثالثاءفي محاضرة تستضیفھا جمعیة أصدقاء الشرطة بمقرھا مساء ا" الجرائم اإللكترونیة

  
نشأة العلوم الطبیة في "ینظم منتدى الفكر العربي مساء غد االربعاءحفل مناقشة وإشھار لكتاب 

یتحدث في . عمیش یوسف عمیش. ، لمؤلفھ العین د"عصر الحضارة العربیة اإلسالمیة وتطورھا
زید حمزة  ومستشار . عدنان بدران ووزیر الصحة االسبق د.بق دالحفل ایضا رئیس الوزراء االس

 .األمیر الحسن، میشیل حمارنة

 زواریب الغد
  


