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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  
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  ٣  تفّعل نظام حوسبة القرارات اإلداریة" األردنیة"
  ٤  تعقد محاضرة بعنوان التسویق اإللكتروني" كلیة األعمال"

 ٦  "األردنیة " جنسیة عالمیة یتعلمون العربیة في )  ٣٠( طلبة من 
 ٨  إطالق مشروع لدعم مؤسسات المجتمع المدني

 ١١  كلیة تمریض في أردنیة العقبة
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بدء استقبال طلبات المنح والقروض الداخلیة للعام الدراسي 
  الحالي
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  تفّعل نظام حوسبة القرارات اإلداریة" األردنیة"

فّعل مركز تكنولوجیا  –ھبة الكاید 

المعلومات في الجامعة األردنیة 

   .نظام حوسبة القرارات اإلداریة

ویأتي ھذا النظام بحسب مدیر 

المركز الدكتور صالح الشرایعة 

كنواة لبدء حوسبة جمیع القرارات 

ریة ومن ثم االنطالق لتطویر وتحدیث كافة أنظمة واإلجراءات الداخلیة في دائرة الموارد البش

الجامعة بأحدث الطرق واألدوات المتاحة وحوسبة جمیع إجراءاتھا وتقدیم الخدمات وفقا ألعلى 

  .معاییر الجودة وحمایة البیانات

بعد تلقیھم " الموارد البشریة"ولفت الشرایعة إلى أن ھذا النظام قام بحوسبتھ مجموعة من موظفي 

رة متخصصة في البرمجة بلغة األوراكل من خالل مبرمجي فریق الموارد في مركز تكنولوجیا دو

  .المعلومات

وقال الشرایعة إن الجھد الذي یبذلھ طاقم المركز واإلنجازات التي ینفذھا بالتعاون مع وحدات ودوائر 

یھات رئاسة الجامعة وأقسام ومراكز الجامعة تعد استكماال لنھج التطویر والحوسبة في ظل توج

  .وسعیھا المستمر في التطویر ومواكبة العصر وما تقدمھ من دعم مستمر للمركز لتحقیق ھذا الھدف

 أخبار الجامعة

 األردنیةأخبار 
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  تعقد محاضرة بعنوان التسویق اإللكتروني" كلیة األعمال"

عقدت  كلیة األعمال  - آیھ عویدي العبادي  

في الجامعة االردنیة محاضرة حول 

بحضور المستشار "  التسویق اإللكتروني"

والخبیر الدولي في التسویق اإللكتروني 

جودت سماش ومنظم المحاضرة مساعد 

العمید لشؤون الطلبة الدكتور رامي 

  . ن الطلبة واألكادیمیینالدویري وعدد م

ً ودخولھ السوق  وقال الدویري إن المحاضرة جاءت لتعریف الطلبة بأھمیة التسویق اإللكتروني عالمیا

األردنیة، باإلضافة إلى كیفیة استخدام التكنولوجیا الحدیثة من أجل الترویج للمنتجات، بحیث یتم 

ھذا من األجزاء المھمة في االستراتیجیة  تحویل السوق االفتراضیة إلى واقع مادي ملموس، ویعد

  .التسویقیة الشاملة الحدیثة، وھو یسعى للوصول إلى أھدافھ من خالل اإلنترنت

وبین شماس طرق استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تسویق خدمات وأنشطة المؤسسات بشكل 

وتویتر والیوتیوب وغیرھا عام أو على الصعید الشخصي، منھا خدمات جوجل آد ومواقع الفیسبوك 

 ً ً وعالمیا   .من وسائل التواصل االجتماعي والتسویق محلیا

وأضاف شماس أن المؤشرات مؤخرا تبین احتیاجات التسویق إلى مھنة جدیدة، وھي أخصائي 

تسویق إلكتروني تخصص شبكات إجتماعیة لما لھ أھمیة في الترویج للمنتجات عبر وسائل اإلعالم 

  .محركات البحثاالجتماعیة و 

وشرح شماس أھم فروع التسویق اإللكتروني منھا، مواقع التواصل وتشمل البرامج منھا الیوتیوب 

تطبیقات القوقل والفیسبوك وغیرھا ذلك لعرض المنتجات أو الخدمات بسبب وجود مالیین  

 األردنیةأخبار 
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ً للفئة المستھدفة، وأقل تكلفة ً، ومن  المسخدمین بصورة یومیة وتتمیز بأنھا أكثر تحدیدا وأكثر رواجا

فروع التسویق اإللكتروني، اإلعالنات االلكترونیة وھو الدفع مقابل كل نقرة على اإلعالن أو كل 

  .ألف مشاھدة أو ألف ضغطة وغیرھا من الفروع

ً بین الناس، وعقد مثل ھذه  یذكر أن التسویق اإللكتروني یعد من الوسائل األقل تكلفة وأكثر رواجا

یة للشباب المقبل على العمل بأستحداث وظائف جدیدة خاصة في العالم اإللكتروني المحاضرات  توع

  .وتمكنھم من الخوض في أحدث المستجدات العالمیة والتكنولوجیة في التسویق الحدیث
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  " األردنیة" جنسیة عالمیة یتعلمون العربیة في )  ٣٠( طلبة من 

محمد المبیضین ـــ أقام مركز 

اللغات في الجامعة األردنیة 

الیوم احتفالیة ثقافیة للطلبة 

األجانب الملتحقین ببرنامج تعلیم 

اللغة العربیة للناطقین بغیرھا 

الطبق الشعبي " تضمنت 

  ."العالمي

ً من وعرض الطلبة خالل اإلحتفالیة التي حضرھا رئیس  الجامعة الدكتور عبدالكریم القضاة أطباقا

ً التي تقدم في المناسبات  المأكوالت والحلوى والمشروبات الشعبیة المشھورة في بلدانھم خصوصا

  ." المنسف األردني" االجتماعیة ، فیما قدم الطلبة األردنیون الطبق األشھر واألبرز 

المتعلقة بدراستھم في الجامعة وحیاتھم المعیشیة في وتبادل القضاة الحدیث مع الطلبة حول الجوانب 

ً على استضافة طلبة من جنسیات عالمیة بھدف  ً وحكومة وشعبا ً اھتمام األردن ملكا األردن مؤكدا

  . تنوع الثقافات التي تثري الحیاة الجامعیة وتدعم العملیة التعلیمیة نحو التطور والریادة

وفیر كافة مقومات نجاح برامج تعلیمھم للغة العربیة لتمكینھم وأكد حرص الجامعة واھتمامھا على ت

  . من إكمال دراستھم بیسر وسھولة لیكونوا سفراء للجامعة في بلدانھم مستقبالً 

بدوره أشار مدیر مركز اللغات في الجامعة الدكتور زیاد قوقزة إلى أن ھذه االحتفالیة تشكل فرصة 

مھمة للتواصل ولتبادل الثقافات بین طلبة من جنسیات عالمیة مختلفة السیما المتعلقة بالحیاة 

  . االجتماعیة في بلدانھم وتعریف الطلبة األردنیین بالتقالید العالمیة

 األردنیةأخبار 
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لمركز وضع سلسلة من البرامج التي تتضمن نشاطات وفعالیات فكریة وثقافیة وأضاف أن ا

واجتماعیة لتمكین الطلبة األجانب من التعرف على تراث األردن الحضاري خالل حقب تاریخیة 

ً عن إقامة ندوات تسلط الضوء على عالقة األردن بالعالم الخارجي   . مختلفة فضال

ً ــ لقوقزة ــ فإن المرك ً وطالبة من) ٢٧٠(ز استقبل ھذا العام ووفقا جنسیة عالمیة لتعلم ) ٣٠(طالبا

  . اللغة العربیة

وأعرب الطالب التركي محمد ینار الذي شارك بتقدیم أنواع من الحلوى التركیة عن سعادتھ بدراسة 

ً إلى أنھ یتلقى تعلیمھ في جامعة أن قرة التركیة اللغة العربیة في الجامعة واإلقامة في األردن ، مشیرا

  . في تخصص التجارة الدولیة

وقال أنھ بحاجة إلى تعلم العربیة ألن لدى والده شركة لھا عالقات تجاریة مع بلدان عربیة ، وأشاد 

بأسالیب تدریس اللغة العربیة وكفاءة المدرسین ، بید أنھ اقترح تطویر المناھج التدریسیة  وتوفیر 

  . أجھزة حاسوبیة في مختبرات اللغة

من جھتھا أثنت الطالبة سیرین ھندي التي تحمل الجنسیة األمریكیة على إقامة ھذه االحتفالیة بھدف 

إن سمعة المركز اإلیجابیة  في الوالیات : " زیادة تواصل الطلبة األجانب مع الطلبة األردنیین وقالت 

اق ببرنامج تعلیم اللغة العربیة المتحدة األمریكیة من النواحي التعلیمیة والتدریبیة شجعتھا على االلتح

  . " للناطقن بغیرھا

وزادت ھندي التي قدمت أطعمة أمریكیة أن الشعب األردني طیب ویعاملھا باحترام ، معربة عن 

  . أملھا بإكمال دراستھا الجامعیة في كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة
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  إطالق مشروع لدعم مؤسسات المجتمع المدني

مؤسسات  تدعیم": قرارنا"أطلق مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة مشروع 

دعم مشترك الدیمقراطي، ب المجتمع المدني في األردن، الھادف إلى زیادة التأثیر في عملیات التغیر

   .واالتحاد األوروبي (آیثید(من الوكالة اإلسبانیة للتنمیة الدولیة والتعاون 

للمساھمة   شھرا، ضمن خطة عمل المركز( ٣٠(الذي تستغرق مدة إنجازه ) قرارنا(ویأتي مشروع 

والتأثیر في صنع القرار من  في عملیة التحول الدیمقراطي في األردن، ولتعزیز الحوكمة الرشیدة،

وقادرة في مجال تحفیز المشاركة السیاسیة  خالل تعزیز الوصول إلى مؤسسات مجتمع مدني نشطة

   .ومن خالل التركیز على شریحتي المرأة والشباب یة،والمراقبة االنتخابیة والمتابعة البرلمان

اإلطالق، على  وأكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة في كلمة ألقاھا خالل حفل

للمشروع سواء كان  الدور الفاعل الذي یقوم بھ مركز الدراسات االستراتیجیة، والجھات الممولة

األوروبي، في عملیة التنمیة الشاملة، ما  أو االتحاد) آیثید(یة والتعاون الوكالة اإلسبانیة للتنمیة الدول

على ھذا الدور وتفعیل ھذه المشاركة في بناء المجتمع  یشكل ھاجسا ودافعا لدى الجمیع للتركیز

لإلسھام في مواجھة التحدیات ویعزز مسیرة البناء والتطویر بشراكة  اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا

   .القطاعین العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني الجمیع في

التعاون بین الجامعة  وقال إن التعاون المشترك بین الشركاء الثالثة مؤشر إیجابي على اتساع مساحة

ودولیا، ومؤشر كذلك على انسجام  األردنیة وبین كافة الجھات والمؤسسات الداعمة محلیا وعربیا

ضرورة تدعیم مؤسسات المجتمع المدني في  واحدة مفادھا أنشطة الجامعة وانطالقھا من رؤیة

التي من واجبھا تحمل مسؤولیتھا في دعم وإقامة مثل ھذه  األردن وارتباطھا بالمؤسسات التعلیمیة

وأشارت سفیرة مملكة إسبانیا لدى األردن أرانثاثو بانیون دافالوس في  .الھادفة المبادرات والمشاریع

 مشروع یأتي منسجما مع مسیرة اإلصالح التي ینتھجھا األردن والرامیة إلىإطالق ال كلمتھا إلى أن

 ٢:ص الجوردان تایمز/٣٠:صالرأي 
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ومؤسسات المجتمع  تعزیز مبدأ الدیمقراطیة فیھا لتكون أكثر شمولیة، مؤكدة على دور المنظمات

مملكة إسبانیا المطلق في ترسیخھ في  المدني في تشكیل الحكم الدیمقراطي، ومشددة على التزام

   .األردن

التحدیات التي قد  یشكل فرصة حقیقیة لتقدیم رؤى واستراتیجیات عملیة لمواجھة) قرارنا( وقالت إن

ومشاركة المرأة وحق الحصول على  تقف أمام ترسیخ الحكم الدیمقراطي مثل العملیة االنتخابیة

الفتة إلى أن المشروع یأتي كجزء من برنامج  المعلومة ومشاركة أفراد المجتمع في صنع القرار،

المجتمع في األردن تتعاون فیھ مؤسسات أوروبیة حكومیة  فذه االتحاد األوروبي لدعم مؤسساتین

حكم القانون والدیمقراطیة، وأن إسبانیا تعمل في ھذا البرنامج من خالل  وخاصة لتعزیز مبادىء

 مؤسسات المجتمع المدني لتكون جاھزة في عملیة التطویر الدیمقراطي وصنع القرار التركیز على

 والمشاركة السیاسیة

مؤسسات  سفیر االتحاد األوروبي لدى األردن أندریا ماتیو فونتانا، أكد إیمان االتحاد األوروبي بدور 

الحوار السیاسي بینھا وبین  المجتمع المدني، األمر الذي یدفعھم إلى التركیز على قدراتھا وتشجیع

لویة الدولة األردنیة في عملیة اإلصالح أو یتماشى مع) قرارنا(الحكومات، مشیرا إلى أن مشروع 

   .٢٠٢٥وضمن رؤیة 

التنوع السكاني،  وأوضح فونتانا أن العمل مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ثري، ویكشف عن

االحتیاجات الخاصة في الحكم  لیس فقط المرأة والشباب، بل ومشاركة األشخاص من ذوي

مؤسسات حكومیة ومع البرلمان ما یمكنھا من تسلیط  عالدیمقراطي، كما أن طبیعة عملھا مرتبطة م

یعاني منھا أفراد المجتمع وإیصالھا للحكومة، مشیرا إلى التزامھا في نقل  الضوء على المشاكل التي

بدوره، عرض مدیر  .محایدة للبرلمان وللحكومة فیما یتعلق بالحالة الدیمقراطیة في المجتمع صورة

التي ینطوي تحت مظلتھا  الدكتور موسى اشتیوي جملة األنشطةمركز الدراسات االستراتیجیة 
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وقدرات مؤسسات المجتمع المدني التي  وتضم إعداد دراسة بحثیة تقییمیة لواقع) قرارنا(مشرورع 

وتطویر وبناء برامج تدریبیة لمنظمات المجتمع المدني  ستكون المدخل األساسي لمرحلة التدریب،

على مخرجات تلك الدراسة التي ستشمل جمیع مناطق المملكة من  اءالعاملة في مجال االھتمام بن

 والجنوب، حیث ستعمل ھذه البرامج على تدریب المشاركین فیھا على قضایا حقوق الشمال والوسط

القرار، إضافة إلى  اإلنسان والحقوق المدنیة والمعاییر المؤسسیة، وأھمیة التأثیر السیاسي في صنع

تطویر اآللیات السیاسیة من أجل  رات البنائیة المؤسسیة لتمكین المتدربین منتنمیة القدرات والمھا

 سیاسي ملموس بناء تحالفات وتشاركات، والتشبیك نحو تأثیر

المدمج، وسیتم  وقال إن ھذا المشروع سیتم البناء فیھ وفق تجربة الجامعة األردنیة في التعلیم 

ممكن من المؤسسات والعمل على  صول ألكبر عدداستخدامھا وتطویرھا لغایات ھذا المشروع للو

 استدامتھ

مدني  وأعرب اشتیوي عن أملھ في أن تثمر مخرجات المشروع بالوصول إلى مؤسسات مجتمع 

الفتا إلى أن المشروع  ناشطة وفاعلة ومؤثرة في القرار السیاسي على المستویین المحلي والوطني،

المؤسسات الدیمقراطیة في األردن  األوروبي لدعم تنمیةیأتي كجزء من مشروع أكبر یدعمھ االتحاد 

المستقلة لالنتخاب واألحزاب السیاسیة في األردن، الذي  مجلس النواب والھیئة: والتي من أھمھا

   .مؤسسات المجتمع المدني الوطني والدولي یشارك في تنفیذه نخبة من

تتبدى مخرجاتھا  ذات نتائج عملیة، وختم اشتیوي مداخلتھ مؤكدا أھمیة التعاون في تمویل مشاریع

الدیمقراطي والتنمیة السیاسیة، التي  على أرض الواقع، وتكون ذات آثار مباشرة على عملیات التحول

  .المواطنین في األردن ستكون لھا آثار إیجابیة على مسیرة وحیاة
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  كلیة تمریض في أردنیة العقبة

كشف رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبدالكریم القضاة عن بدء الجامعة باجراءات اقامة كلیة  

  .التمریض في الجامعة االردنیة فرع العقبة

مون إنھ سیتم انشاء كلیة التمریض بعد ان تم الحصول على الموافقة من وزارتي وقال القضاة لـ ع

   .التعلیم العالي

   .واضاف ان الجامعة ستباشر بانشاء مبنى للكلیة في اسرع وقات

واشار الى انھا بدأت السیر في االجراءات القانونیة لیتمكن الطلبة من االلتحاق بھا في القریب 

  .العاجل

ضاة ان الجامعة تنوي اقامة مشاریع جدیدة في فرع العقبة خالل الفترة القادمة، االمر واوضح الق

  .الذي سیعطیھا أھمیة كبیرة

 عمون
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UJ maintains top 10 position, pledges to tackle constraints 
 
 “The University of Jordan [UJ] has managed to maintain its excellent position in international 
rankings year after year but, if we want to keep on going forward, financial constraints must be 
directly addressed,” Manager of UJ's Quality Assurance Centre Faleh Sawair told The Jordan Times 
on Monday, stressing that “if tuition fees shall remain the same, state support to the university must be 
increased”.  
In January this year, the university received one of the biggest allocations — JD10 million — granted 
by the Higher Education Council for the support of public universities, along with Balqa Applied 
University (BAU), according to former higher education minister Adel Tweisi.  
“The low faculty-to-student ratio continues to be one of the biggest issues faced by the university due 
to financial issues,” Sawair said, noting that the university is attempting to compensate the financial 
loss in regular programmes by admitting a higher number of international students.  
The remarks came in light of the recent release of the QS Arab Region University Ranking for the 
year of 2019, which listed UJ among the top 10 universities in the Arab world and named it best in the 
Kingdom.  
“UJ maintained the ninth position in the Arab ranking this year and boasted a perfect score for its 
proportion of staff with PhDs, as well as a near-perfect score for its web impact,” the ranking’s report 
said, adding that “it also received high scores for both academic and employer reputation, having 
educated several of the Arab world’s notable academics and politicians”.    
 “As one of the Kingdom’s leading research universities, UJ offers over 161 postgraduate programmes 
in a vast range of fields recognised and supported by globally renowned scholars,” the report 
highlighted.  
First published in 2014, the ranking assesses the best universities in the Arab world through a 
methodology aimed at “reflecting specific challenges and priorities for institutions in the region”, 
according to the ranking's website.  
Released last Wednesday, this year’s Arab region ranking is the most comprehensive edition of the 
classification thus far, with a total of 16 locations and 123 higher education institutions represented on 
the list.  
Employment and academic reputation for graduates, percentage of PhD holders and web impact are 
the categories that made UJ among the top 10 universities across the region, while the low proportion 
of international faculty members and the faculty to student ratio prevented the university from rising 
to the top five.  
Sawair said that the administration is “paying close attention to the current indicators and drafting a 
plan to improve its faculty-to-student ratio”, noting that the university is considering decreasing the 
number of bachelor students in certain specialties in order to increase the number of master and 
postgraduate admissions.  
In terms of research, the academic pointed out to the university plans to raise the number of research 
publications in English, explaining that most ranking systems do not take into consideration databases 
including Arabic research papers. 
In addition to UJ, another three Jordanian universities made it into the top 50 higher education 
institutions in the Arab world, with the Jordanian University of Science and Technology standing at 
the 14th spot, Yarmouk University at the 33rd, and the Hashemite University in the 38th position.   
Regionally, changes were witnessed in the highest positions with the King Fahd University of 
Petroleum and Minerals swapping places with the American University of Beirut, which fell to the 
second spot in this year’s edition of the ranking.   
Saudi Arabia was the country best represented in the ranking with a total of three universities in the 
top five, followed by Lebanon, the United Arab Emirates, Qatar, Egypt, Jordan and Oman.  

  ٣:تایمز صالجوردان 
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  مطلقو اإلشاعات یستغلون الجھل: المجالي

قال وزیر الداخلیة األسبق العین حسین المجالي إن مطلقي اإلشاعات یسعون إلى تحقیق مآربھم من 

الموجة الجامحة؛ فھم من ناحیة یركزون على مشاعر األفراد، ومن  خالل استغالل الحدث وركوب

قلون ھذه األخبار قد ین ناحیة أخرى یستغلون الجھل وقلة الوعي لدى بعض أفراد المجتمع، والذین

   .دون تثبت أو تأكد

جاء ذلك خالل ندوة عقدتھا كلیة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة، اإلثنین، تحت عنوان اإلشاعة 

على أن محاربة الشائعات مسؤولیة المجتمع بكافة مكوناتھ  بین الجھل والتبعیة، أكد خاللھا المجالي

وبالمسؤولین  لزعزعة ثقة المواطن بأخیھ وبالحكوماتمشددا على خطورة الشائعات التي تھدف 

ً ینتھي مع أقل طارئ ً ضعیفا    .وتصبح كاألكلة تنحر جسد الوطن من الداخل فیصبح ھشا

وأشار المجالي إلى أن الوطن مر بالعدید من المواقف، والتي تطلبت من الجمیع وقفة رجل واحد، في 

إن قسوة اإلشاعة تأتي الرتباطھا بالتأثیر على "اف وأض .والمواطنین وجھ من یحاول اإلساءة للوطن

اإلشاعات  الروح المعنویة للفرد والمجتمع ولذلك نحن بحاجة إلى تعزیز ذاتنا الوطنیة في مواجھة

وخطاب الكراھیة، وأن مقال جاللة الملك وضع الجمیع أمام مسؤولیاتھ في التصدي لھذه الظاھرة، 

ظاھرة ھو وعي المواطن وثقتھ بوطنھ، وأننا نسیر في الطریق ال وأن السبیل الرئیس للتصدي لھذه

 "واإلنجازات الوطنیة الصحیح، وأن نتذكر أن ھناك على من یحاول من التقلیل من النجاحات

وبین المجالي أن الشائعة ال ترتبط بمنطقة جغرافیة محددة وإنما یمكن أن تتجاوز أبعادھا جمیع  

أنواعا مختلفة؛ فمنھا السیاسیة، واالجتماعیة،  وتتلون لتأخذالحدود الجغرافیة، وأنھا تتشكل 

 واالقتصادیة، والشخصیة، وأن تحول اإلشاعة إلى اللغة المكتوبة من خالل وسائل التواصل

 .االجتماعي قد ساھم في سرعة انتشارھا وتجاوزھا للحدود

 خبرني
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  الملك أول زعیم عربي یحصل على جائزة تمبلتون
  

أعلنت مؤسسة جون تمبلتون 
منح جاللة الملك عبدهللا الثاني 

في  ٢٠١٨جائزتھا للعام 
ً لجھود جاللتھ ح زیران تقدیرا

في تحقیق الوئام بین األدیان، 
وحمایة المقدسات اإلسالمیة 
والمسیحیة في القدس، وحمایة 
الحریات الدینیة، ویعتبر 
جاللتھ أول زعیم عربي 

  .یحصل على جائزة تمبلتون
  

وتعبرالجائزة عن المكانة 
یھا والتي تعكس صورة اإلسالم السمح، الدولیة الكبیرة لألردن كنموذج للعیش المشترك بین مواطن

كما أنھا تؤكد نظرة التقدیر العالمیة لجاللة الملك كرجل سالم وقائد یسعى إلى إحالل األمن 
  .واالستقرار في الشرق األوسط

یسعدني ویشرفني أن أعلن الفائز بجائزة : وقالت ھیذر تمبلتون دیل رئیسة مؤسسة جون تمبلتون
  .لة الملك عبدهللا الثاني، ملك المملكة األردنیة الھاشمیةجال: ٢٠١٨تمبلتون للعام 

، بعد وفاة والده، الملك ١٩٩٩تولى الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین عرش األردن ملكا عام : وقالت
، ومنذ تولیھ مسؤولیاتھ، یستمرالملك عبدهللا الثاني ببذل جھود ١٩٥٢حسین، ملك األردن منذ عام 

اإلسالم وبین اإلسالم وغیره من األدیان، ولم یسبقھ في ھذا المضمار أي زعیم  تحقیق الوئام، داخل
وغالبا ما حملت ھذه الجھود الكثیر من المخاطر والتبعات، ولكنھ لطالما . سیاسي آخر على قید الحیاة

  .قام بھا بكل تفان وتواضع
ُمنح جائزة تمبلتون بشكل سنوي لشخص قدم مساھما١٩٧٢منذ عام : واضافت ت وأعماال استثنائیة ت

لقد تم تصمیم الجائزة لتكون أداة تمّكن الفائزین ...لخدمة وإثراء الجانب الروحي لحیاتنا كبشر
بھا،وذلك من خالل تسلیط الضوء على األعمال التي یقومون بھا، لیس بھدف تحقیق فائدة للفائزین، 

  . الفائزین المثال والقدوةولكن بھدف تحقیق فائدة أعظم ألفراد المجتمع الذین سیجدون في 
إن الجھود التي یبذلھا جاللة الملك عبدهللا الثاني ملھمة حقا، فقد تمثلت في تأكیده على : وتابعت

لقد قام جاللتھ بتعزیز القوة . التعددیة في اإلسالم في مواجھة مساع لخلق وفرض تنمیط زائف
ذلك في مسعى لنشر الوئام الدیني واالحترام الرمزیة لمبدأ التعددیة الدینیة التي تحترم االختالف، و

  .ملیار مسلم، وبحیث ینظرون إلى بعضھم البعض بوئام وانسجام ١.٨بین 
، ویضرب الملك »رواد روحانیون«لقد وصف السیر جون تمبلتون الفائزین بالجائزة بأنھم : وقالت

ً لما یعنیھ أن یكون شخص م ً حقیقیا ً، فرغم أنھ شخص عبدهللا الثاني للعالم أجمع مثاال ا رائدا روحیا

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣-١:صالدستور 
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صقلتھ المسؤولیات السیاسیة في زمننا الراھن، إال أنھ یعتبر اإلیمان وحریة التعبیر الدیني من أھم 
  . مسؤولیاتنا وغایاتنا كبشر

عام » رسالة عّمان»ومن أھم إسھامات الملك عبدهللا الثاني نحو التقدم الروحي إطالقھ: وقالت
لھ، وتلك التي ال تمت لھ بصلة، والتي أوضحت حقی٢٠٠٤ ّ   .قة اإلسالم، وبیّنت األعمال التي تمث

وھي رسالة مفتوحة من قیادات دینیة إسالمیة » كلمة سواء«، أطلق مبادرة ٢٠٠٦في عام : واضافت
ً من صمیم  لقیادات دینیة مسیحیة تنشد السالم والوئام على أساس وصیتین متالزمتین یشكالن جزءا

  .حب هللا وحب الجار: ة لھذین الدینین وھماالمبادئ التأسیسی
ً اللتزامھ الراسخ في حمایة : وقالت كما أن جاللة الملك عبدهللا الثاني یُمنح جائزة تمبلتون تقدیرا أیضا

الحرم القدسي الشریف، أحد أھم /المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في القدس، خاصة المسجد األقصى
أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین، وكنیسة القیامة التي تحتضن ثالثة مواقع دینیة في اإلسالم،

  ). علیھ السالم(قبر السید المسیح - القبر المقدس 
تأتي أیضا تقدیرا لقیادة جاللة الملك في توفیر مالذ آمن  ٢٠١٨كما أن جائزة تمبلتون لعام : وقالت

ً للمالیین من یكفل للمجموعات الدینیة والعرقیة المختلفة في األردن حر یة العبادة، كما یكفلھا أیضا
  .الالجئین الذین احتضنھم األردن على مدار العقود الخمسة الماضیة

واضافت إننا في مؤسسة تمبلتون یغمرنا الفرح للتقدیر الذي عبر عنھ حّكام الجائزة لألعمال 
ي السیر جون تمبلتون لتأسیس االستثنائیة التي یبذلھا الملك عبدهللا الثاني، فھو یجسد قیما ألھمت جد

  .الجائزة ولتأسیس مؤسسة تمبلتون القائمة علیھا
باسم جمیع أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أھنئ جاللة الملك عبدهللا الثاني الفائز بجائزة : وقالت

  .٢٠١٨تمبلتون للعام 
  :عن جائزة تمبلتون

ریطاني الراحل السیر جون بمبادرة من رجل األعمال األمریكي الب ١٩٧٢تأسست الجائزة عام 
  .تمبلتون، الذي نشط في مجال األعمال الخیریة واالھتمام بالفكر والفلسفة الدینیة

ً ألشخاص یقدمون إسھامات مبدعة وجدیدة في مجال األدیان، مثل األعمال  ُمنح الجائزة تقدیرا ت
الخیریة، أو إنشاء منظمات فكریة تثري الجانب الروحي، أو المساھمة بشكل بناء عبر وسائل 

  .اإلعالم في الحوارات المتعلقة بالدین والقیم اإلنسانیة اإلیجابیة
شخصیة عالمیة من علماء وفالسفة وشخصیات قیادیة  ٤٧انطالقھا لـ  ُمنحت جائزة تمبلتون منذ

، والقس دیزموند ٢٠١٢، والداالي الما في العام ١٩٧٣إصالحیة، من أبرزھم األم تریزا في العام 
  .٢٠١٣توتو كبیر أساقفة جنوب أفریقیا السابق في العام 

  لماذا ُمنحت جائزة تمبلتون لجاللة الملك عبدهللا الثاني؟
ً اللتزامھ بحمایة المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في  ُمنحت الجائزة لجاللة الملك تقدیرا
ً لمبادرات جاللتھ المؤسسیة التي  ً یكفل حریة العبادة في األردن،وتقدیرا ً آمنا القدس،ولتوفیره مالذا

  .أطلقھا ویرعاھا في مجال إرساء الوئام بین أتباع األدیان
  :في مجال الوئام بین األدیان أھم مبادرات جاللة الملك

التي توضح حقیقة اإلسالم، وتبین أن أعمال العنف واإلرھاب ال تمت لھ » رسالة عّمان«إطالق  -
  .بصلة

، وھي رسالة مفتوحة من قیادات دینیة إسالمیة لقیادات دینیة مسیحیة تنشد »كلمة سواء«مبادرة  -
  .حب هللا وحب الجار: لدینین، ھماالسالم والوئام على أساس وصیتین مشتركتین بین ا

التي أطلقھا » أسبوع الوئام العالمي بین األدیان«تبني الجمعیة العامة لألمم المتحدة نداء مبادرة  -
  .جاللتھ

الذي أعلنتھ منظمة األمم )المغطس(جھود جاللتھ في الحفاظ على وتطویر موقع عّماد السید المسیح  -
  .موقعا للتراث العالمي) الیونسكو(ة المتحدة للتربیة والعلم والثقاف
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تأسیس جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة، وإنشاء زمالة لدراسة : مبادرات جاللتھ التعلیمیة، وتشمل -
الحب في الدین في كلیة ریجنت بارك في جامعة أكسفورد، باإلضافة إلى إنشاء وقفیة لدراسة فكر 

قصى المبارك، ووقفیة لدراسة فكر اإلمام الرازي في اإلمام الغزالي في جامعة القدس والمسجد األ
  .الجامعة األردنیة وجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة ومسجد الملك الحسین بن طالل

كما أشارت مؤسسة جون تمبلتون في إعالنھا منح الجائزة إلى جھود األردن، بقیادة جاللة الملك، في 
  .استضافة ورعایة المالیین من الالجئین
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  منحة للمتفوقین بالجامعات ٢٤مغترب یتبرع بـ

  
دینار أردني  (ألف ٢٤(قّدم أمین عام مجلس الجالیة األردنیة في الكویت نبیل العبداهللا تبرعا مقداره 

 ١٠٠٠(بالجامعات األردنیة بواقع  المسجلین) طالب وطالبات(منحة تقدم لعدد من الطلبة األردنیین 
   .ھمالمادیة عائقا أمام تحصیل دینار لكل طالب من المتفوقین الذین تقف ظروفھم(
  

الیرموك والعلوم ) والشمال) الجامعة األردنیة، البلقاء التطبیقیة(وستوزع المنح على جامعات الوسط 
 (لحسین بن طالل والطفیلة التقنیةا(والجنوب ) والتكنولوجیا

 
فادي الروسان  وتسلم السفیر األردني بدولة الكویت السید صقر أبو شتال بحضور المستشار الثقافي 

بني یاسین التبرع باسم وزیر  والملحقة الدبلوماسیة إسراء أبو شویمة والملحق العسكري عبداهللا
   .التعلیم العالي باالضافة الى وظیفتھ بالمبلغ

  
مما یساھم في رفع  یأتي التبرع من العبداهللا بادرة طیبة لدعم أبناء الوطن وبخاصة الطلبة الجامعیینو

تنھض بالمجتمع في مختلف المجاالت،  مستواھم العلمي وتنشئة أجیال من الكفاءات العلمیة التي
ساھمات في االغتراب وحثھم على إطالق م وحافزا لرجال االعمال ومجالس الجالیات االردنیة

ً للوطن و أبنائھ   .في ظل قیادتنا الحكیمة بقیادة جاللة الملك ومبادرات اجتماعیة خدمة
  

  
 

  ٣٠:صالرأي 
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 بدء استقبال طلبات المنح والقروض الداخلیة للعام الدراسي الحالي

بدأت مدیریة البعثات في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الیوم االثنین، استقبال طلبات االستفادة 
من برامج البعثات والمنح والقروض الداخلیة للطلبة المسجلین في الجامعات األردنیة الرسمیة على 

  . ٢٠١٨/٢٠١٩لعام الدراسي النظام العادي للمستویین البكالوریوس والدبلوم المتوسط ل

ووفقا لبیان صحفي صدر عن الوزارة الیوم ، تستقبل مدیریة البعثات الطلبات اعتبارا من الیوم 
وحتى الخمیس الثاني والعشرین من شھر تشرین الثاني الحالي مشیرا الى ان تقدیم الطلبات للعام 

  .الماضي كان في نفس الموعد

ً على الموقع االلكتروني لمدیریة واكد البیان ان تقدیم الطلبات س یكون الكترونیا
وتسلیم الوثائق المطلوبة مع أنموذج الطلب بعد ختمھ من  www.dsamohe.gov.joالبعثات

الجھات المعنیة في الجامعة إلى مكاتب المستشارین الثقافیین كٌل حسب جامعتھ موضحا انھ لن یتم 
  .وفاستالم أي طلب بعد ھذا الموعد مھما كانت الظر

 ٢٠١٨/٢٠١٩ودعا الطلبة الراغبین من االستفادة من البعثات والمنح والقروض للعام الدراسي 
االطالع على الشروط واالمتیازات ومعاییر المنافسة والموجودة على الموقع االلكتروني لمدیریة 

  .البعثات لالسترشاد بھا قبل تعبئة الطلب

  ٦:الغد ص/٥:صالدستور 



  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 
19 

  

  ألف طالب وطالبة یستفیدون من صنادیق دعم الطالب الجامعي ٤٠

أعلنت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عبر تقریر لھا حول صنادیق دعم الطالب  - امان السائح
ً أكثر من  ألف طالب وطالبة منھا؛ ما یسھم في تخفیف العبء ) ٤٠(الجامعي انھ یستفید سنویا

ألف أسرة، والمتمثل في الرسوم الجامعیة ألبنائھا في ظل ظروف ) ٤٠(االقتصادي على أكثر من 
عبة تعاني منھا غالبیة األسر، وقد حرصت الوزارة على زیادة أعداد الطلبة المستفیدین اقتصادیة ص

من ھذه البعثات والمنح والقروض حیث بلغ عدد الطلبة المستفیدین منذ تأسیس الصندوق وحتى نھایة 
ما  ألف طالب وطالبة، كما بلغت قیمة الدعم المالي المقدم لھؤالء الطلبة) ٣٢٢(قرابة ) ٢٠١٧(عام 

  .ملیون دینار أردني) ٢٥٠(یقارب 

وتحرص الوزارة على تطبیق أسس النزاھة والشفافیة وتكافؤ الفرص، والتحقق من إیصال ھذه 
ً على الطلبة  ً عادال البعثات والمنح والقروض لمستحقیھا الحقیقیین، ضمن نظام عام یضمن توزیعا

ً لنقاط یتم احتسابھا تعكس الوضع االقتصادي واألكا دیمي للطالب، حیث یتم احتساب ھذه النقاط وفقا
معدل الطالب في شھادة الثانویة العامة، معدل الطالب التراكمي في ( بناًء على متغیرات تشمل 

الجامعة، دخل العائلة، عدد اإلخوة الدارسین في الجامعات، االستفادة من صندوق المعونة الوطنیة، 
  .(لتي تختلف من طالب إلى آخرمدارس جیوب الفقر، وغیرھا من المتغیرات ا

منحة لكل لواء، ) ١٥٠(ووفقا للتقریر سیتم االبقاء على التعلیمات النافذة، والتي تتضمن تخصیص 
من النظام والمتضمنة تعلیمات تسدید القرض حیث یتم تسدید وتحصیل ) ١٢(كما تم تعدیل المادة 

اللجنة ویعتمدھا الوزیر بحیث تبدأ القرض الذي یحصل علیھ الطالب من الصندوق وفق أسس تضعھا 
المطالبة بعد سنتین من حصول الطالب على المؤھل العلمي، على أن یتم التسدید خالل مدة ال تتجاوز 

  .خمس سنوات بعد السنتین؛ ما یوفر للطالب سبع سنوات لسداد القرض

  .م التغییر علیھاوتجدر اإلشارة إلى أن تعلیمات المنح والقروض ما زالت ساریة المفعول ولم یت

  ٩:صالدستور 
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  بطولة الطائرة الشاطئیة للكلیات الجامعیة تنطلق الیوم

للطالب والطالبات للكلیات الجامعیة المتوسطة  تنطلق صباح الیوم بطولة كرة الطائرة الشاطئیة
بمشاركة اثنا عشر كلیة حكومیة وخاصة وعسكریة على مالعب اتحاد اللعبة في مدینة الحسین 
للشباب وبالتعاون مع االتحاد األردني لكرة الطائرة ویشرف على تحكیم ھذه البطولة حكام من اتحاد 

.  لة والحكم العام للبطولة الدكتور صبحي قبالناللعبة ومشرفي الكلیات المشاركة في البطو  

  

من جھة اخرى شكل مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبیقیة أعضاء الھیئة اإلداریة لالتحاد الریاضي  
عمید شؤون / الدكتور معاذ جمیل الحیاري : للكلیات الجامعیة والجامعیة المتوسطة على النحو التالي

ً / الطلبة  ً / كلیة االمیرة رحمة الجامعیة / كتور بشیر العلوان االستاذ الد..رئیسا االستاذ .. عضوا
ً الدكتور ھشام الضمور / كلیة الحصن الجامعیة / الدكتور مصطفى عیروط  كلیة الكرك / عضوا

ً الدكتور عزیز العبادي / الجامعیة  ً الدكتور نضال / كلیة السلط للعلوم االنسانیة / عضوا عضوا
ً الدكتور أیمن مقابلھ / الجامعیة للعلوم المالیة واإلداریة  كلیة عمان/ الغفري  / كلیة لومینوس / عضوا

ً الدكتور احمد سلیمان العواملھ  ً للسر / مدیر دائرة النشاط الریاضي / عضوا ً وأمینا السید ..عضوا
ً للصندوق/ وحدة الشؤون المالیة / رامي درادكة  ً وأمینا   عضوا

 

  ٣٨:صالدستور 
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  تصنیف الجامعات بین المال والجودة
  

  مھند مبیضین. د
  

ُسلط مؤشرات التصنیف العالمي للجامعات الضوء على التعلیم العالي في عدة معاییر جلھا یتأثر  ت
ي باالنفاق، وفي األردن ثمة جامعات ناجیة الیوم من وجع اقتصادیات التعلیم والتمویل المؤثرة ف

التصنیف العالمي ولكل جامعة ظرفیتھا، ولدینا میزانیات مختلفة، ففي الجامعة الھاشمیة التي یسجل 
لھا ما ھي علیھ من وضع مالي حالة ارتیاح، لكن نسبة الموظفین العضاء ھیئة التدریس فیھا ھي 

بكثیر من  موظف ومثلھم أعضاء تدریس، كما أّن الرسوم الجامعیة فیھا أعلى ٨٠٠، فھناك نحو ١/١
  .الجامعات األخرى ولدى الجامعة فاتورة طاقة مصفرة بفعل مشروع الطاقة الشمسیة الرائدة فیھ

  
عزمي . كما یقول د ٢٠١٤وكذلك الحال سعت الجامعة األردنیة لذلك، فقد صفرت دیونھا في العام 
فضل في وسعت لأل ٢٠١٥محافظة أثناء فترة الدكتور اخلیف الطراونھ، وانھا وفرت في العام 

ً، ویقول الدكتور عبدالكریم قضاة عن الجامعة الیوم أنھا لم  االعوام التالیة وحققت أداًء جید جدا
تحصل على كامل دیونھا من الثمانیة مالیین على الحكومة والتي دفعت منھا مؤخرا ثالثة مالیین، 

ً لكن الوفر ال یظھر برأیھ إال في البیان الختامي، والمھم عنده ایجاد مشا ً قابال ُدر دخال ریع رأسمالیة ت
للنمو، ولدیھ رؤیة واضحة لمعالجة العجز المتراكم ویسعى لمفھوم الموازنة الوظیفیة وحرم جامعي 

، فھناك ستة عشر موقعا »تغییر نھج«ذكي الذي یقلل النفقات، ویعتقد أن تغییر الوضع المالي یتطلب 
  .ة عبء ھو المكافآت المالیةانتاجیا تخسر، وھناك عدد كبیر من الموظفین، وثم

  
أما الیرموك كما یقول رئیسھا د زیدان كفافي فدیونھا تراكمیة بسبب الرواتب مع أن نسبة اإلداریین 

أیام الدكتور عبدهللا الموسى نحو »مالیین و ٧من الموظفین، والعجز الیوم نحو  ١،٥الى  ١لالساتذة 
اعھا في السنوات االخیرة قروض البنوك لتسدید ملیونا وسبب ارتف ٣٦نصف ملیون، أما الدیون فھي 

  أما نظرة . »الرواتب
  
زیدان للتصنیف فھي متفائلة بدخول قوائم تصنیف عالمیة، مثل تصنیف التایمز، وفي سبیل . د

أوقفت التعیینات  إال في التخصصات التي تطلب لھا التعیین ھیئة «: التخفیض من النفقات یقول
  .»من الجامعات األخرى للیرموك وبخاصة من جامعات الجنوباالعتماد وكذلك االنتقال 

  
المشھد صعب في الحسین وعنوانھ تأخر الرواتب والضمان كان یطلب مستحقاتھ، وھناك الیوم سعي 
ً، لكن  وجھد كبیر في جامعة الحسین لتجاوز الوضع المالي، أما جامعة مؤتة فھي حال مستقرة مالیا

ظافر . موظفا ویشدد  رئیسھا د ١٧٥٠مالیین وھناك  ٣ة البالغة العبء الكبیر في الرواتب الشھر
ً ولكن العبء الكبیر «الصرایرة أن عدد الموظفین  تقلص في السنوات األخیرة وزادت اإلیرادات قلیال

 ً ً جیدا   .»ھو الدیون القدیمة، افتتحت الجامعة برامج دراسات علیا في عمان أدّرت دخال
  

وحلت الجامعة  ٢٠١٩یو أس العالمیة لتصنیف الجامعات  للعام قبل یومین خرج تصنیف مؤسسة ك
األردنیة ضمن قائمة أفضل عشر جامعات عربیة، وجاءت في المركز التاسع عربیا واألول محلیا، 

جامعة أردنیة ضمن الجامعات األفضل من قائمة الخمسین وھي العلوم والتكنولوجیا في  ١٤وظھرت 
  .٣٨، ثم الھاشمیة في المرتبة ٣٣المرتبة ، ویلیھا الیرموك في ١٤المرتبة

  ٤٠:صالدستور 

 مقاالت
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المھم ان الجودة والنشر وسمعة الخریجین والبحث العلمي واالقتباسات المرجعیة ھي أبرز مداخل 
التصنیف الذي ھو مرتبط بھا، وھي تحتاج لضخ مال كبیر، وفاعلیة ومحاسبة أداء لتمكین اإلدارات 

دارات تحتاج أن تحصل على دعم مؤسساتھا المالي من الكفوءة، ونحن الیوم ال نعدمھا، لكن تلك اإل
وال ننسى  أن ثمة جامعات خاصة ناجحة ومتفوقة . الحكومة مع تحسین كفاءة األداء الموسسي فیھا

ً باسم االردن فلھا كل االحترام ً وحققت مراتب متقدمة في التصانیف العالمیة وتقدم انجازا   .أیضا
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  !إستقاللیة القرار في الجامعات ؟: أیھا الرزاز
  زید احسان الخوالدة

  
 ینكر اإلنجازات اال جاھل أو حاقد أو فاسد أو خائن مدسوس یرید أن یھز منظومة االستقرار ال

والجامعات مسیرة وطنیة مشرفة حافلة . الوطني في أھم المؤسسات التعلیمیة الوطنیة وھي الجامعات
ا ال یمنع أن تكون ھناك مالحظات وأرآء ال تروق للبعض من المتراخیین في أداء إال أن ھذ. بالنجاح

أال أن النزاھة .. أال أن الوطن غالي وسلعتھ غالیة. .. الواجب لتعلیق شماعات الفشل ھنا وھناك 
فالحق اقوى والحق أعلى ..أال أن اإلنجاز یتحدث عن نفسھ وھو لیس بحاجة لمن یروج لھ .. غالیة
  ..م دول واالیا

الجامعات ما ھي إال انعكاس لحالة مؤسساتنا الوطنیة وما یثیر الفضول واالستغراب إصرار البعض 
على إدارة الجامعات باستخدام أسلوب ھجین ال یمثل سیاسة الدولة وال فلسفتھا العمیقة وال وضعھا 

أعز -تي أطلقھا جاللة الملك المادي وال حتى یمثل الحد األدنى من األوراق الملكیة النقاشیة السبعة ال
وال نرى من المسؤولین اال إنجازات موضعیة وقد تكون مھمة ولكنھا لیست أكادیمیة  -هللا ملكھ

اإلنسان أغلى ما .. ولیست شمولیة وال تمثل روح الدستور والقانون والقیم الوطنیة التي تربینا علیھا 
ما حدى (وأكملھا جاللة الملك عبدهللا الثاني ..  نملك التي أطلقھا المغفور لھ الحسین الباني المفكر

  ) ..والجامعات لكل أبناء وبنات الوطن ..احسن من حدى اال باالنجاز 
وبعیدا عن لغة الصمت المطبق ولغة التشاؤم وبعیدا عن تعظیم المسؤولین وجعلھم وكأنھم الخلفاء 

  ..ل الراشدین اللھم أرضى عنھم أھل الحكمة والعدالة بالقول والعم
إن القرارات عندما تخرج عن جامعات وتفتقد الى . نحن اآلن بأمس الحاجة لحكیم یقول كلمة حق 

أبعاد علمیة وفكریة وسیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة فإن ھناك خلل عمیق یجتاح مفاصل أھم 
جب علینا توفیر ووا. المؤسسات التعلیمیة الوطنیة ألن الشباب ھم فرسان التغییر اإلیجابي المنشود

مكونات التمكین والتطویر اإلنساني من خالل توفیر القوى الفكریة المتفرعة الستیعاب مفردات 
المرحلة وتحفیز العلماء وصناعة المستقبل وتحقیق تنمیة الموارد البشریة اإلداریة والفنیة في 

وتوفیر اسكان . العلميالجامعات وتفعیل الشراكة مع القطاع الخاص فیما یخص اإلبتكارات والبحث 
كریم وتحسین مستوى االھتمام توفیر نظام تأمین صحي مرن وإعادة صیاغة أنظمة العمل بما یتوافق 

على االدارات تغییر النھج وھي منشغلة طوال الوقت بحسم االجازات المتصلة .. مع اإلدارة الرشیدة 
  .ت العمل الوطنيوغیر المتصلة وینشغل الموظفین بمعامالتھم التائھة عن مفردا

ال نرید قرارات قائمة على تخجیل العمداء واللجان فمعروف رئیس الجامعة لھ رمزیة احترام بین 
الجمیع وحتى بین مجلس االمناء كلمتھ مسموعة وقراراتھ معمول بھا للمحافظة على ھیبة الجامعة 

ؤساء الجامعات كبیرة لكن صالحیات ر. وواجب احترامھ كونھ حاصل على اإلرادة الملكیة السامیة
... وربما تحد دون قصد من تفاعل المسؤولین معھم وابدائھم الرأي فكل شخص لھ قضیة مختلفة 

  !..ترفیع ،ترقیة، إجازة ، مظلمة، تغییر مسمى وظیفي، الحلم في منصب 
أن تدار من بضعة ) ال أعمم وال أخصص(ولكن أن تدار الجامعة ... كل ھذا ممكن أن نتفاھم علیھ 

  ... أفراد ویصبحوا ھم محور الجامعة في النجاح والفشل 
إنني ادعوك یا دولة رئیس الوزراء التي أتیت إلى منصبك بثقة قائد الوطن من أجل تحسین وضع 
المواطن وفي مقدمة ذلك الوضع االقتصادي أن تعید النظر ال بل القیام بمراجعة علمیة الى أوضاع 

  : الجامعات األردنیة األساتذة والموظفین العاملین في
من خالل دراسات اجتماعیة واقتصادیة عن وضع االستاذ والموظف الجامعي في ظل اإلدارات 
الحالیة وحتى السابقة بعیدا عن لغة اإلعالم الصادر ممن یروجون ألنفسھم اإلنجازات ویختصروناھا 

  !في ذواتھم متناسین أن الوطن ھو الجمیع ؟
  :كما نطالب 

  سرایا
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  ت جامعیة في جمیع المحافظات الكبرى بوجود مستشفیا
  ووجود مراكز حقیقیة لتأھیل المعاقین 

وقف سطوة بعض رؤساء الجامعات والفئة القلیلة المستفیدة من إدارتھم على مقدرات الجامعات 
  .وإقامة العدل بین الجمیع دون أي استثناء وما أكثر االستثناءات

  .إعادة النظر بقضایا االسكان
الرسمي في الجامعات وفتح الجامعات وأبوابھا واحترام رموز المجتمع ومفكریھ  توحید الدوام

  .ومثقفیھ
  .الطلب من الجامعات إقامة مراكز خدمیة للطفولة وذوي االعاقة ومدارس واسكانات وظیفیة

تطبیق المسؤولیة المجتمعیة وعمل المراجعات الالزمة خاصة باللذین ابتالھم هللا بمرض السرطان 
فقد اضحى الموظفین مدینین لكل التجار وكشوفات رواتبھم شاھدة على ذلك . ظرف إقتصاديأو أي 

  .في ظل اإلدارات الغیر ملتزمة بمسؤولیاتھا الوطنیة
  .ولیس ھناك دورات كافیة للموظفین

  .عمداء الكلیات ال یخضعون لدورات إداریة مع تقدیرنا لھم وتعبھم وانجازاتھم
  

لقد بلغت التوفیر من التراخي في حقوق الموظفین ما یجعلك تحس بالظلم والغبن والمعامالت العالقة 
.!  

وعلى .. إن الوقت االن لیس وقت مناكفات مع بعض االدارات الجامعیة وھیبة الدولة خط احمر 
  .رؤساء الجامعات وقف اآللة اإلعالمیة التي تقوم لتلمیع إداراتھم باللیل والنھار

  
  : الرسالة األخیرة إلى رؤساء الجامعات

الفضل في ما وصلت إلیھ الجامعات من منح وإنشاءات یعود الى جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن 
الحسین المعظم من حسن عالقاتھ ومواصلتھ اللیل بالنھار في سبیل رخاء شعبھ ولیس ألي أحد منكم 

..  
  ربي احفظ الوطن وقائد الوطن
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 اعالنات

 ٥/١١/٢٠١٨                        االثنین                                                                                ١٨:ص الرأي
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  ضاحیة االمیر راشد -عیــد سلیمـــان العبادلـــــة  -
  
  جمعیة النبر -زید رشاد طوقان  -
  
  جمعیــة االزدھار - أمیرة عودة سالمة الكرادشة  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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المملكة من  ك في األردن بینما یبلغ انتاجطنا من الموز الحاجة الفعلیة الیومیة لالستھال  (250)
.. »عین الرأي«الى  طنا یومیا على ما افاد نقیب مخامر الموز محمود الترتیر( ١٣٠(الموز نحو 

كالسعودیة ومصر و لبنان  الترتیر اشار الى ان األردن یستورد كمیاتھ التكمیلیة من دول عربیة
  .والسودان

  
. سوریا ان اسعار المواد الغذائیة في االردن اقل بكثیر من» يعین الرأ«تجار ومواطنون ابلغوا 

األسعار لمختلف  وقال التجار ان مروجي الشائعات على مواقع التواصل االجتماعي بخصوص فارق
  .االسعار على حقیقتھا المواد التموینیة بین سوریا واالردن لم یذھبوا الى دمشق لیعرفوا

  
المعلومات  سة الوزراء بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجیامدیریة االعالم واالتصال في رئا

الحكومیة على موقع التواصل  استكملت توثیق الصفحات الرسمیة لبعض الوزارات والمؤسسات
االشغال العامة واالسكان واالراضي : ھي الوزارات والدوائر والمؤسسات.. »فیسبوك«االجتماعي 

الدخل والمبیعات والمدن الصناعیة والغذاء والدواء  ارك وضریبةوالمساحة واللوازم العامة والجم
.. االعالم واالسكان والتطویر الحضري وبنك تنمیة المدن والقرى والعطاءات الحكومیة وھیئة

توثیق صفحات الوزارات والدوائر الرسمیة كافة ضمن خطة تھدف الى تفعیل  المدیریة ستواصل
  .اصل االجتماعيالحكومیة على مواقع التو الصفحات

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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فتحت وزارة الصحة مؤخرا تحقیقا داخلیا مع مدیر بإحدى مدیریات مركز الوزارة بعد تقدم موظف 
  .لدیھ بشكوى بحقھ تتناول عمل المدیر وبعض ملفات دائرتھ

  
حراك واسع بدأت تشھده أمانة عمان الكبرى ومواقع التواصل االجتماعي من قبل العدید من 

  .المقبل) مایو(المقررة في أیار" األمانة"الموظفین كتسخین مسبق النتخابات نادي موظفي 
  

وتنتھي مدة تسجیل الكتل النیابیة . تواصل الكتل النیابیة تسجیلھا لدى األمانة العامة لمجلس النواب
  .لتصبح رسمیة ومسجلة لدى المجلس في الخامس عشر من الشھر الحالي

  
قبة مجلس النواب نھایة الشھر الحالي حیث یعود  یتوقع أن تنتھي عملیة تأھیل نظام الصوت في

ویذكر أن عملیات التأھیل الجاریة اآلن دفعت المجلس لعقد . النواب بعد ذلك لعقد جلساتھم تحت القبة
 .اجتماعاتھ في قاعة المؤتمرات بمسجد الملك المؤسس الشھید عبدهللا األول

 زواریب الغد
  


