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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

تحتفي بتخریج الفوج الثاني والخمسین من طلبة الفصل ) آداب األردنیة(
  الدراسي األول

٣ 

 ٤  تطلق موقع التسجیل الذاتي الجدید" األردنیة"

یرى أن حكومة الملقي قادرة على تحمل مسؤولیات % ٤٥: استطالع
  المرحلة بعد التعدیل

٥ 

طالب دكتوراة  ٣٠یستقبل أكثر من " نیة األرد"قسم الریاضیات في 
  جزائري

١٠ 

 ١١  جدید الربضي.. الجودة الشاملة في المؤسسات الریاضیة 

   شؤون جامعیة

 ١٢  وصول الفرق المشاركة في الدورة الشتویة الریاضیة للجامعات

 ١٣  خبراء یدعون الستثمار القمة العربیة للترویج السیاحي

مالیین  ٤خلي عن الدعم الحكومي وتحصیل نسعى للت): الیرموك(رئیس 
  دینار مستحقات ابتعاث

١٥ 

 ١٧  منحة دراسیة للطلبة في روسیا العام الدراسي المقبل ١٢٠

یحدد اعداد ونسب المدرسین السـریریین في » اعتماد التعلیم العالي«
  كلیات الطب والصیدلة

١٨ 

   مقاالت

 ١٩  أیمن تیسیر. د. أ/لتصمیمارفعوا األیادي المأجورة عن كلیة الفنون وا

 ٢١  محمد الرصاعي.د/تصنیف الجامعات

التعلیم العالي بإدارة الطویسي یسیر نحو : الوسط األكادیمي
  سجى أصالن/التطویر

٢٢ 

 ٢٣  وفیات

  ٢٦-٢٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  األولتحتفي بتخریج الفوج الثاني والخمسین من طلبة الفصل الدراسي ) آداب األردنیة(
  

احتفت كلیة اآلداب  –ھبة الكاید 
في الجامعة األردنیة الیوم بتخریج 
الفوج الثاني والخمسین من طلبة 
الفصل الدراسي األول للعام 

  .٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي 
   
   

وقالت عمیدة الكلیة الدكتورة 
غیداء خزنة كاتبي في كلمة ألقتھا 
خالل الحفل إن االنتماء الحقیقي 

المشاركة یكمن في ضرورة 
الوطنیة في كل مراحل التنمیة بدءا 

من التخطیط الممنھج وحتى التنفیذ القائم على العلم والتكنولوجیا، مؤكدة أن حدود العلم ال تنتھي عند 
حد المحاضرة الجامعیة وإنما بالسعي الدؤوب لكسب مھارات االتصال والحوسبة إلى جانب زیادة 

  .المجتمعیة بتحدیاتھا وآمالھافعالیة المشاركة في جمیع القطاعات 
  
   

بدورھا أثنت طالبة اللغة العربیة وآدابھا شھد التل في كلمة الخریجین على عطاء وجھود أعضاء 
الھیئات التدریسیة واإلداریة والفنیة في الكلیة والجامعة من أجل إكمال دراستھم الجامعیة، معتزًة 

لھم طریق النجاح في حیاتھم المستقبلیة العلمیة  بانتمائھم الصادق لجامعتھم األردنیة التي مھدت
  .والعملیة القادمة

   
   
وسلمت عمیدة الكلیة في ختام الحفل الذي تولى عرافتھ الدكتور عبدهللا الشدیفات الشھادات للخریجین  

الذین أنھوا متطلبات دراستھم في برنامجي البكالوریوس والماجستیر، مباركة لھم ولذویھم ھذا 
  .التفوقالنجاح و

  
   
وكان االحتفال الذي أقیم في مدرج الحسن بن طالل وسط حضور الفت لعدد من كبار المسؤولین  

وأولیاء أمور الخریجین قد بدأ بدخول مواكب الخریجین وأعضاء ھیئة التدریس في الكلیة وتالوة 
  .آیات من الذكر الحكیم والسالم الملكي

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز/عمون/أخبار األردنیة
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  ي الجدیدتطلق موقع التسجیل الذات" األردنیة"

  
صرح مدیر وحدة القبول والتسجیل في 
الجامعة األردنیة الدكتور محمد عارف 
الشریدة أن الجامعة أطلقت موقع التسجیل 
الذاتي اإللكتروني الجدید، وھو متاح 

  .ومفّعل الستخدام الطلبة
   
وبحسب الشریدة فقد قام مبرمجو مركز  

تعاون مع وحدة القبول والتسجیل وبخبرات موظفي الحاسوب بتحدیث النظام وبرمجتھ بلغة جافا بال
المركز والتسجیل فقط دون االستعانة بشركات خارجیة، وتم ربطھ بجمیع دوائر الجامعة التي تھم 

  .الطالب
   
   

وإطالق نظام التسجیل الذاتي الجدید یسھم في تیسیر عملیة التواصل بین الطلبة الدارسین والوحدات 
كادیمیة في الجامعة، إلى جانب احتوائھ على خدمات جدیدة تخص الطلبة اإلداریة  واألقسام األ

  .المبعوثین والدفع اإللكتروني التي سیتم إطالقھا الحقا 
   
   

من جانبھ بیّن الدكتور صالح الشرایعة مدیر مركز الحاسوب أن تطویر الموقع اإللكتروني للجامعة 
ً على تقدیم أحدث الخدمات التقنیة سوا ء لطلبة الجامعة أو زائري الموقع بشكل عام من یأتي حرصا

خالل توظیف أحدث التقنیات المتبعة في ھذا المجال، وتم اعتماد دخول الطلبة إلى الموقع من خالل 
لحمایة أرقامھم السریة وتوحید دخول الطلبة على جمیع خدمات ) active directory(اعتماد 

  .الجامعة برقم سري واحد
   
   

لتسجیل الذاتي الجدید على عدد من الخدمات التي وضعت لكي تكون في متناول ویشتمل موقع ا
الطلبة لمساعدتھم في عملیة التواصل واالتصال مع وحدة القبول والتسجیل واألقسام األكادیمیة، 
ویتضمن الموقع تقاریر یومیة عن نسبة حضور الطلبة، ووسائل التنبیھ عن الغیاب، باإلضافة إلى 

  .اسیة الخاصة بالطلبة، وربطھ بالتطبیقات الخاصة بالھواتف الذكیةالجداول الدر

  عمون/أخبار األردنیة
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  یرى أن حكومة الملقي قادرة على تحمل مسؤولیات المرحلة بعد التعدیل% ٤٥: استطالع

  
من عینة قادة الرأي یعتقد أن حكومة % ٤٥من العینة الوطنیة و% ٤٢أظھر استطالع للرأي العام أن 

ن قادرة على تحمل مسؤولیات المرحلة بعد التعدیل األخیر الذي أجري الدكتور ھاني الملقي ستكو
ً " قادة الرأي"من % ٤٨و" الوطنیة"من % ٤٢علیھا، فیما یعتقد  أن رئیس الوزراء سیكون قادرا

  .على تحمل مسؤولیات المرحلة بعد ھذا التعدیل األخیر
  

في الجامعة األردنیة خالل الفترة ما كما أظھر االستطالع الذي أجراه مركز الدراسات االستراتیجیة 
یوم على  ١٠٠كانون الثاني الماضي حول حكومة الدكتور ھاني الملقي بعد مرور  ٢٥و ١٨بین 

یعتقد أن " قادة الرأي"من % ٤٦و" الوطنیة"من % ٤٢تشكیلھا الثاني وبعض القضایا الراھنة، ان 
ً على تحمل مسؤولیات المرحل ة بعد التعدیل الوزاري، في حین أبدى الفریق الوزاري سیكون قادرا

  . رضاھم عن التعدیل األخیر" قادة الرأي"من % ٤٠و" الوطنیة"من % ٤٣
  

أن ھنالك أسبابا موجبة دعت الى التعدیل " قادة الرأي"من % ٥٤و" الوطنیة"من % ٥٢بینما یعتقد 
  .الوزاري األخیر

  
درجة " األمن العام، والمخابرات العامة الجیش العربي، جھاز الدرك،: "وتبوأت المؤسسات األمنیة

 - القضاء : مقارنة بالثقة التي حصلت علیھا بقیة المؤسسات مثل" الوطنیة"، عند %٩٤ثقة متمیزة 
، فیما حازت األحزاب السیاسیة ومجلس النواب %٥١، األئمة وعلماء الدین %٥٥المحاكم النظامیة 

  .السیاسیة في األحزاب% ١٤بالمجلس النیابي و% ٤٣على ثقة 
  

من % ٣٥یوم على انعقاده، أفاد  ١٠٠وحول أداء مجلس النواب الحالي بعد مرور أكثر من 
ً " قادة الرأي"من % ٣١و" الوطنیة"   .أن أداء المجلس في مساءلة ومحاسبة الحكومة كان جیدا
  

ً في سن " قادة الرأي"من % ٣٤و" الوطنیة"من % ٣٦فیما أفاد  بأن أداء المجلس كان جیدا
قادة "من % ٢٩و" الوطنیة"من % ٣٢لتشریعات، كما قیم أداءه بالجید في الرقابة على االنفاق العام ا

  ".الرأي
  

قادة "من % ٢٨و" الوطنیة"من % ٣٤في حین قیم اداءه بالجید في مناقشة الموازنة العامة للدولة 
  ".الرأي

  
تیوي بمؤتمر صحفي عقده الیوم وأظھر االستطالع الذي أعلن نتائجھ مدیر المركز الدكتور موسى ش

نسبة من " انخفاض"األربعاء بحضور مدیر وحدة االستطالع في المركز الدكتور ولید الخطیب، 
، فیما ارتفعت نسبة من یعتقد %٤٥یعتقد بأن األمور تسیر في االتجاه الصحیح سبع نقاط، إذ بلغت 

  .%٥٤بأن األمور تسیر في االتجاه الخاطئ تسع نقاط، حیث بلغت 
  

وعزا الدكتور شتیوي في رده على سؤال عن سبب ھذا االنخفاض واالرتفاع، إلى الظروف المحیطة 
ً إن أي حكومة سیكون سیطرتھا على  ً تلك المتعلقة بمستقبل المنطقة، قائال باألردن، وخصوصا

ً عن طبیعة وأداء الفریق الحكومي   .الوضع محدودا، فضال
  

  ٦:الغد ص/٦:الدستور ص/١:السبیل ص/١:الغد ص/٨:الرأي ص
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ردن الیوم، بقیت المشكالت االقتصادیة بصفة عامة تصنف على وحول أھم المشكالت التي تواجھ اال
من % ٦٥من مستجیبي العینة الوطنیة و% ٢١أنھا أھم المشكالت التي تواجھ األردن الیوم، فقد أفاد 

مستجیبي عینة قادة الرأي بأن الوضع االقتصادي الراھن، ھو أھم مشكلة تواجھ األردن، فیما أفاد 
  .أن مشكلة البطالة ھي أھم مشكلة" قادة الرأي"ن م% ٨و" الوطنیة"من % ٢٠

  
. أن مشكلة ارتفاع األسعار ھي أھم مشكلة" قادة الرأي"من % ١و" الوطنیة"من % ٢٠ویعتقد 

  ".قادة الرأي"عند % ٩و" الوطنیة"من % ١٨وجاءت مشكلة الفقر كأھم مشكلة عند 
  

أفضل مما كان علیھ مقارنة باالثني  الوضع االقتصادي ألسرھم الیوم بأنھ" الوطنیة"من % ٩وقیم 
ً الماضیة، فیما قیمھ  ً مقداره % ٥٧عشر شھرا نقطة  ١٥بأنھ أسوأ مما كان علیھ، والذي سجل ارتفاعا
  .بأنھ بقي كما ھو% ٣٤مقارنة باالستطالع الماضي، و

  
ً المقبلة أفض" الوطنیة"من % ٢٤وتوقع  ل أن یكون وضع أسرھم االقتصادي في االثني عشر شھرا

أن یبقى وضع أسرھم % ٣٠بأنھ سیكون أسوأ، وتوقع % ٤٣مما ھو علیھ اآلن، فیما توقع 
  .االقتصادي على ما ھو علیھ اآلن

  
الوضع االقتصادي لألردن الیوم بأنھ أفضل مما كان علیھ مقارنة " قادة الرأي"من % ٥كما قیّم 

ً الماضیة، بینما قیّمھ  بأنھ أصبح أسوأ % ٧١ھو علیھ، و بأنھ بقي على ما% ٢٣باالثني عشر شھرا
ً الماضیة   .مما كان علیھ مقارنة باالثني عشر شھرا

  
أن یكون الوضع االقتصادي لألردن أفضل مما ھو علیھ اآلن في " قادة الرأي"من % ١٩وتوقع 

ً المقبلة، فیما توقع  بأن یبقى الوضع االقتصادي على ما ھو علیھ اآلن، % ٢١االثني عشر شھرا
  .بأن الوضع االقتصادي لألردن سیكون أسوأ مما ھو علیھ اآلن% ٥٨وتوقع 

  
بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات " قادة الرأي"و" الوطنیة"وأظھرت النتائج في تقییم 

ً لدى  الرئیسة التي وردت في كتاب التكلیف السامي، إذ أظھر المتوسط الحسابي لجمیع البنود تراجعا
باالستطالع الحالي، وكذلك ظھر ھذا % ٤٣طالع الماضي إلى في االست% ٥١من " الوطنیة"

ً % ٤٧باالستطالع الماضي لیصبح % ٥٠إذ كان " قادة الرأي"التراجع لدى    .حالیا
  

من % ٨٥من المستجیبین الوضع األمني في الحي الذي یسكنونھ بالجید، فیما قیّم % ٨٦وقیّم 
من المستجیبین الوضع األمني % ٨٣ا بالجید، والمستجیبین، الوضع األمني بالمحافظة التي یسكنونھ

  .باألردن بصفة عامة بالجید
  

بأنھم قلقون من حدوث % ٥٢بأنھم قلقون من حدوث ھجوم إرھابي على األردن، و% ٥٩وأفاد 
أو عدم " أو عمل مزدوج"بأنھم قلقون من فقدان عملھم % ٤٨حرب تشترك فیھا األردن، فیما أفاد 

أنھم قلقون من التعرض لمضایقات أو تھدید في الشارع أو سرقة األشیاء ب% ٣٧العثور على عمل، و
  .من منازلھم

  
ً ألمن واستقرار األردن، وفي % ٢٤ویعتقد  من المستجیبین أن إسرائیل ھي الدولة األكثر تھدیدا

ً % ١٧المرتبة نفسھا جاءت عصابة داعش االرھابیة، فیما یعتقد  أن سوریا ھي الدولة األكثر تھدیا
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انھ ال یوجد أي دولة تھدد امن % ١٠، في حین أكد %١٢من واستقرار األردن تلیھا ایران أل
  .واستقرار األردن

  
یعتقدون بأن الطریقة المثلى لمواجھة أي تھدید عسكري " الوطنیة"من % ٣٩وبین االستطالع أن 

ناطق تواجد ھذه من قبل العصابات اإلرھابیة على الحدود األردنیة ھو القیام بعملیات خاصة في م
أن الضربات الجویة على مناطق تواجد ھذه التنظیمات ھو الحل % ٣٥التنظیمات، بینما یعتقد 

  .أن الدخول في حرب بریة بمناطق تواجد ھذه التنظیمات ھو الحل األمثل% ١٦األمثل، ویعتقد 
  

بذلك أن یقوم األردن % ٤١وفي حال دخول االردن في حرب بریة ضد ھذه العصابات، یفضل 
  .أن یقوم بذلك بالتعاون مع تحالف عربي% ٣٩بالتعاون مع تحالف دولي، فیما یفضل 

  
من المستجیبین عن رغبتھم في أن تكون العالقات االقتصادیة بین األردن والسعودیة % ٨٢وأعرب 

في أن تكون العالقات االقتصادیة % ٧٤أقوى مما كانت علیھ خالل األعوام الماضیة، بینما یرغب 
  %.٦٧تركیا أقوى، ومن ثم مع الوالیات المتحدة األمیركیة  مع
  

أن تكون العالقات االقتصادیة مع اسرائیل أقل مما كانت علیھ خالل األعوام % ٦٣ویرغب 
أن تكون العالقات االقتصادیة مع ایران أقل مما كانت علیھ خالل األعوام % ٥٩الماضیة، و

  .الماضیة
  

یرغبون في رؤیة عالقات أمنیة أقوى بین األردن والسعودیة مما  من المستجیبین أنھم% ٨٠وأفاد 
بین األردن % ٦٧أن یحصل ذلك بین األردن وتركیا، و% ٧٠كانت علیھ خالل األعوام الماضیة، و

  .والوالیات المتحدة األمیركیة
  

علیھ  بأنھم یرغبون في أن تكون العالقات األمنیة بین األردن واسرائیل أقل مما كانت% ٥٧وأفاد 
في أن تكون العالقات األمنیة بین األردن وایران اقل مما كانت علیھ % ٥٦خالل األعوام الماضیة، و

  .خالل األعوام الماضیة
  

مد انبوب نفط، وفتح المعابر "من المستجیبین أن زیادة التعاون االقتصادي مع العراق % ٨٩ویعتقد 
بأن استئناف العالقات % ٦٨فیما یعتقد  سیؤدي لتحسن الوضع االقتصادي باألردن،" الحدودیة

  .سیؤدي الى تحسن الوضع االقتصادي في األردن" فتح الحدود"االقتصادیة مع سوریا 
  

أن " قادة الرأي"من % ٢٣و" الوطنیة"من % ٢٩وحول العالقات األردنیة األمیركیة، توقع 
" الوطنیة"من % ٣٣فیما رأى العالقات األردنیة األمیركیة ستتحسن خالل فترة حكم دونالد ترامب، 

قادة "من % ٥٥و" الوطنیة"من % ٢٩بأن العالقات سوف تسوء، ویرى " قادة الرأي"من % ١٥و
  .أن العالقات ستبقى على ما ھي علیھ اآلن" الرأي

  
أن القیادة الجدیدة للوالیات المتحدة األمیركیة " قادة الرأي"من % ٨١و" الوطنیة"من % ٦٦ویعتقد 

% ١٤و" الوطنیة"من % ١٦النظر اإلسرائیلیة في حل القضیة الفلسطینیة، فیما یعتقد ستتبنى وجھة 
% ٧أن القیادة األمیركیة الجدیدة ستتبنى وجھة نظر متوازنة في حل القضیة، و" قادة الرأي"من 

" المبادرة العربیة"یرى بأن القیادة الجدیدة ستتبنى وجھة نظر العرب " قادة الرأي% "١و" وطنیة"
  .حل القضیة الفلسطینیةفي 
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وحول الوعد الذي أطلقھ الرئیس األمیركي دونالد ترمب والمتعلق بنقل السفارة األمیركیة من تل 

أن الرئیس ترمب سیفي بوعده ویقوم بنقل " الوطنیة وقادة الرأي"من % ٤٤ابیب الى القدس، أفاد 
ي بوعده ولن یقوم بنقل السفارة من أنھ لن یف" قادة الرأي% "٤٧و" وطنیة% "٣٩السفارة، فیما افاد 
  .تل أبیب الى القدس

  
بأنھم سیشعرون بعدم الرضا واالستیاء % ٢٧وحول ردة الفعل في حال تم نقل السفارة، أفاد 

بأنھ سینتابھم الحزن والغضب جراء ھذا القرار، وأفاد % ٢٢والرفض لمثل ھذا القرار، فیما أفاد 
بأنھ لن یكون لدیھم أي ردة فعل % ٢٨، في حین رأى بأنھم سیستنكرون مثل ھذا الفعل% ١١

  .وسوف یلتزمون الحیادیة
  

% ٢٧وحول الموقف الذي یجب أن تتبناه الحكومة في حال تم نقل السفارة األمیركیة إلى القدس، أفاد 
أن على الحكومة ابداء المعارضة تجاه ھذا القرار ورفضھ، " قادة الرأي"من % ٤١و" الوطنیة"من 

أن على الحكومة الوقوف موقف الحیاد تجاه " قادة الرأي"من % ١٥و" الوطنیة"من % ٢٢اد فیما أف
  .من مستجیبي كلتا العینتین ان على الحكومة استنكار وشجب مثل ھذا القرار% ١٩ھذا القرار، وأفاد 

  
یركیة أن القیادة الجدیدة للوالیات المتحدة األم" قادة الرأي"من % ٨١و" الوطنیة"من % ٦٦وافاد 

  .ستتبنى وجھة النظر اإلسرائیلیة في حل القضیة الفلسطینیة
  

أن الرئیس ترمب سیفي بوعده ویقوم بنقل السفارة من " الوطنیة وقادة الرأي"من % ٤٤في حین أفاد 
أنھ لن یفي بوعده " قادة الرأي"من % ٤٧و" الوطنیة"من % ٣٩تل أبیبت إلى القدس، بینما رأى 

  .ةولن یقوم بنقل السفار
  

ال یعتقدون بأن المحادثات " قادة الرأي"من % ٦٠و" الوطنیة"من % ٦٦وأوضح االستطالع أن 
التي حصلت في العاصمة الكازاخستانیة أستانا ستؤدي الى وقف تام للقتال بین فصائل المعارضة 

  .المسلحة والجیش السوري
  

 ً ه المحادثات ستؤدي الى حل بأن ھذ" قادة الرأي"من % ٥٧و" الوطنیة"من % ٦٨وال یعتقد أیضا
  .سیاسي لألزمة السوریة خالل العام الحالي

  
أن على الحكومة األردنیة حث " قادة الرأي"من % ٦٧و" الوطنیة"من % ٦٣في حین یعتقد 

من % ١٦الالجئین السوریین على العودة الى سوریا في حال انتھاء األزمة السوریة، بینما یعتقد 
أن على الحكومة وضع خطة أو تصور واضح لعودة الالجئین " الرأيقادة "من % ٢٣و" الوطنیة"

  .السوریین
  

أن قرار الحكومة األردنیة بإعفاء العمالة السوریة من رسوم إصدار " الوطنیة"من % ٨٣كما أفاد 
بأنھ سیكون لھ أثر % ١١تصاریح العمل سیكون لھ أثر سلبي على سوق العمل األردني، فیما أفاد 

  .إیجابي
  

أن االدارة األمیركیة الجدیدة بقیادة ترامب ستساعد في حل األزمة " الوطنیة"من % ٦٩یعتقد وال 
  .بأنھا ستساعد بحل األزمة العام الحالي% ٢٤السوریة خالل العام الحالي، فیما یعتقد 
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بأن القمة العربیة التي ستعقد في عمان نھایة " قادة الرأي"من % ٤٩و" الوطنیة"من % ٥٠ویعتقد 

% ٤٢و" الوطنیة"من % ٣٦شھر المقبل، لن یكون لھا أثر في حل الخالفات العربیة، فیما یعتقد ال
  .أن ھذه القمة ستساعد في حل الخالفات العربیة" قادة الرأي"من 

  
مشاركة سوریا في القمة العربیة من خالل وفد " قادة الرأي"من % ٣٧و" الوطنیة"من % ٤٢ویؤید 

مشاركة " قادة الرأي"من % ٣٤و" الوطنیة"من % ٢٤، بینما یؤید برئاسة شخصیة سوریة رفیعة
" الوطنیة"من % ٢٨سوریة في القمة العربیة من خالل وفد برئاسة بشار األسد، في حین ال یؤید 

  .مشاركة سوریة في القمة العربیة" قادة الرأي"من % ٢٤و
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  راة جزائريطالب دكتو ٣٠یستقبل أكثر من " األردنیة "قسم الریاضیات في 
  
  
  

ً في برنامج الدكتوراة ً جزائیا . استقبل قسم الریاضیات في الجامعة األردنیة ما یزید عن ثالثین طالبا
فان قبول وانضمام ھؤالء الطلبة لبرنامج ، وبحسب ما أفاد بھ رئیس القسم الدكتور بھاء الزالق

المملكة األردنیة الھاشمیة وحكومات الدكتوراة یأتي تنفیذا لالتفاقیات الثقافیة المبرمة بین حكومة 
  .الدول العربیة الشقیقة واألجنبیة الصدیقة

  
الذي یعتبر األقدم واألكبر في األردن والوحید الذي ، ویجدر بالذكر أن قسم الریاضیات في األردنیة

ھو قسم حیوي یتبوأ مكانھ متمیزه بین األقسام ، یمنح درجة الدكتوراة في التخصص داخل األردن
  .مناظرة لھ في المنطقة لتمیز أعضاء الھیئة التدریسیة فیھ وتمیز خریجیھال

  طلبة نیوز
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  جدید الربضي.. الجودة الشاملة في المؤسسات الریاضیة 

  
صدر لالستاذ الدكتور كمال الربضي المدرس في كلیة التربیة الریاضیة بالجامعة االردنیة كتاب 

  .الجودة الشاملة في المؤسسات الریاضیة
  

الكتاب الذي یصدر ضمن سلسلة اصدارات في العمل الریاضي للمؤلف الریاضي ویتناول 
موضوعات في تاریخ وتعریف الجودة الشاملة وادارتھا في التربیة الریاضیة في وزارة التربیة 

  . والتعلیم ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في االردن
  

معسكرات الریاضیة والتدریبیة ومجاالتھا وكلیات التربیة الریاضیة بالجامعات االردنیة وال
والمخیمات الكشفیة ومراكز رعایة الشباب واللجنة االولمبیة الدولیة واالندیة وریاضة المعوقین 

  .وریاضة المرأة واالعالم الریاضي
  

ً موضوعات نظام الجودة في  كما یتناول الكتاب الذي صدر عن دار وائل للنشر والتوزیع ایضا
حیث یشیر الربضي في ھذا » فیفا«اضیة والجودة في االتحاد الدولي لكرة القدم المنشطات الری

الفصل الى فضائح فیفا المالیة وردود األفعال وانشاء تحالف دولي لمكافحة الفساد الریاضي وایقاف 
رئیس االتحاد السابق السویسري جوزیف بالتر ورئیس اتحاد اوروبا السابق الفرنسي میشیل 

  .فة الى ما تضمنھ الفصل السابع عشر واألخیر للكتاب الجودة في تكنولوجیا الریاضةبالتیني، اضا
  

ویرى المؤلف ان التحوالت والتطورات السریعة التي یشھدھا العالم سببھا البحث العلمي وان رفع 
مستوى التنمیة ال یتم اال بوجود ادارة ناضجة للمؤسسة ما یستدعي التغییر في طریقة التفكیر من 

أس الھرم داخل المؤسسات لمواجھة التحدیات ودخول الجودة الشاملة في مجاالت كالتربیة والتعلیم ر
  .والصحة واالدارة واالقتصاد والشباب والریاضة

  الكترونيالرأي 
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  وصول الفرق المشاركة في الدورة الشتویة الریاضیة للجامعات
  

ة عشرة التي ستقام خالل الفترة تصل الیوم الوفود المشاركة في الدورة الشتویة الریاضیة السادس
منھ وینظمھا االتحاد الریاضي للجامعات برعایة رئیس االتحاد مشھور الرفاعي  ٩الجاري الى ٣من

  .احتفاال بعید میالد قائد الوطن الملك عبد هللا الثاني
ویشتمل برنامج الدورة على العاب الریشة الطائرة فردي طالبات، كرة الطاولة فردي الطالبات 

  .سباق الضاحیة اناث ،وخماسي القدم للذكور و
رامي سالم بان كافة الترتیبات االداریة والفنیة قد تم .وذكر عمید شؤون الطلبة امین سر االتحاد د

انجازھا،حیث یقام غدا الجمعة االفتتاح الرسمي للبطولة في الساعة السابعة مساء على صالة مدارس 
  .العقبة الدولیة 

الرفاعي رئیس جامعة االمیرة سمیة ، وكلمة امین سر االتحاد . ة لرئیس االتحاد دویتضمن الحفل كلم
  .جامعة خاصة وحكومیة  ١٨ودخول الفرق المشاركة والتي تمثل 

تضم :جامعة موزعة اربعة مجموعات وتضم المجموعة االولى  ١٨ویشارك في خماسي كرة القدم 
انیة األردنیة، البلقاء التطبیقیة، جامعة األمیرة سمیة ، فرق الجامعة األردنیة، الطفیلة التقنیة، األلم

الیرموك، العلوم التطبیقیة، الحسین، : مؤتة، العلوم االسالمیة، اربد االھلیة، آل البیت ،الثالثة: الثانیة
  .الھاشمیة، فیالدلفیا، العلوم والتكنولوجیا، البترا: الزیتونة، فیما ضمت الرابعة

  برنامج البطولة 
ان االفتتاح الرسمي یوم الجمعة في مدارس العقبة الدولیة،وعقد اجتماع لجنة بطولة الریشة واضاف 

  .الطائرة والضاحیة مع مدربي الفرق 
فیما تطلق السبت منافسات خماسي كرة القدم وتتضمن لقاء فریق الجامعة االردنیة مع الطفیلة ومؤتھ 

یقیة والھاشمیة مع فیالدلفیا والیرموك مع العلوم مع العلوم االسالمیة وااللمانیة مع البلقاء التطب
التطبیقیة واربد مع ال البیت واالردنیة مع البلقاء والعلوم وتكنولوجیا مع البترا والحسین مع الزیتونة 
ومؤتة مع ال البیت وااللمانیة مع االمیرة سمیة واربد مع الزرقاء  والریشة الطائرة طالبات واالحد 

  .یضا لسباق الضاحیة تتواصل المنافسات ا
بسام عبد .ووضعت اللجنة المنظمة مراقبي لكافة المباریات وھم منال بنات وصبحى طاھر ود

  .رائع خریسات وكمال المومني ومدیر النشاط الریاضي یاسر مصلح .الرزاق ود

  الكترونيالدستور 

 شؤون جامعیة
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  خبراء یدعون الستثمار القمة العربیة للترویج السیاحي

  
، أنھا تتزامن مع ٢٠١٧عمان عاصمة الثقافة االسالمیة لعام أجمع خبراء على أن أھمیة اختیار 

  ).عاصمة الوفاق العربي(انعقاد القمة العربیة في آذار المقبل في عمان 
  

أن انعقاد القمة العربیة في عمان فرصة لتعزیز ) بترا(واعتبروا في حدیث لوكالة االنباء االردنیة 
لوفود القادمة للقمة العربیة وللمؤتمر الثقافي االقتصاد الوطني من خالل الترویج السیاحي ل

  . االسالمي، من خالل إطالعھم على أبرز المناطق السیاحیة واالثریة والمعالم االسالمیة
  

عمید كلیة السیاحة والفندقة في الجامعة االردنیة فرع العقبة الدكتور ابراھیم بظاظو قال، إن 
المي الذي تتعدى حدوده الجغرافیة جنوب شرق آسیا االردن دولة محوریة على مستوى العالم االس

امتدادا الى شرق اوروبا، مشیرا الى ان االردن یتمتع بمقومات سیاحیة ناجحة، وبالتالي یجب 
استثمار عمان عاصمة الثقافة االسالمیة للترویج للسیاحة االسالمیة، حتى نكون على مستوى 

ار بعض الدول االسالمیة في تشجیع السیاحة المسؤولیة في تشجیع السیاحة االردنیة على غر
  .االسالمیة وتستقطب أعدادا كبیرة في فنادقھا

  
وبین أن من باب أولى ان یكون االردن وھو أرض الدیانات السماویة، مركزا ھاما لشجیع السیاحة 

ع الدینیة، إضافة الى ان اختیار عمان عاصمة للثقافة االسالمیة ھي بدایة مبشرة بالخیر لتشجی
االستثمار وجذبھ للقطاع السیاحي من خالل استثمار الحدث وإدارتھ للخروج بأفضل النتائج التي 
تعود على اقتصادنا الوطني بالخیر، الفتا الى انھ یجب نطبق مفاھیم إدارة الفعالیات، وعلى 

في العاصمة المؤسسات المعنیة بالتراث واالثار في االردن البدء بترمیم المناطق االثریة والتراثیة 
ومنھا جبل القلعة وأصحاب الكھف، وكذلك في المحافظات، وان تقوم المؤسسات المعنیة بترمیم 

  .المناطق والنھوض بھا واخراجھا من الخطر البشري والطبیعي الذي یھدد ھذه المواقع
  

میة یتمثل ودعا اللجنة الحكومیة التي تم تشكیلھا لھذه المناسبة، تصمیم شعار لعاصمة الثقافة االسال
مضمونھا برسالة عمان، إضافة الى توظیف المفاھیم االسالمیة واالنشطة والمؤتمرات التي سیتم 
عقدھا في ھذا السیاق لدول العالم كافة ولیس لدول العالم االسالمي فقط، موضحا ان ھذا الدور ال 

ت الى نطاقات اوسع یقتصر على وزارة االوقاف وال على علماء الدین، بل یجب ان تمتد االحتفاال
  .كوزارات الثقافة والتربیة والتعلیم والخارجیة والسیاحة

  
وقال إن دور وزارة السیاحة یتمثل في ایصال وترویج المواقع االسالمیة السیاحیة في االردن الى 
العالم بأكملھ، فاألردن مھد الدیانات السماویة وارض الحضارات والفتوحات االسالمیة، وھناك العدید 

ن المواقع االسالمیة التي یجب ان توضع على خارطة السیاحة االسالمیة، مؤكدا أھمیة إصدار م
المطبوعات والنشرات ذات الصبغة السیاحة االسالمیة وترویجھا في دول جنوب شرق آسیا، 

  .واستثمار وزارة الخارجیة للسفارات للترویج لھذه المناسبة
  

ن تقوم بعقد مؤتمر بالتعاون مع االسیسكو، والبدء بتشكیل ورأى أن على وزارة التربیة والتعلیم ا
مركز أبحاث ودراسات اسالمیة مقره في عمان یقوم على الوسطیة واالعتدال، وتشكیل فریق بحثي 
اسالمي عربي لمواجھة التطرف واالرھاب الفكري الذي یصیب مجتمعاتنا في الوقت الراھن، ونشر 

  الكترونيالرأي 
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الة عمان واالعتدال والوسطیة التي ینادي بھا جاللة الملك أبحاث بلغات متعددة لنشر مبادئ رس
  .عبدهللا الثاني في كافة المحافل الدولیة

  
الخبیر االقتصادي زیان زوانة قال، إن الفرصة مواتیة لسیاحة المؤتمرات وزیادة االستثمار فیھا بما 
یحقق نفعا لالقتصاد الوطني، إضافة الى ما یتمتع بھ االردن من سیاحة عالجیة وثقافیة ودینیة، ال 

  .تتمتع بھا العدید من الدول االخرى
  

المؤسسات الحكومیة والخاصة في إعداد برامج ثقافیة  وأضاف، انھ من االھمیة النظر الى إشراك
تعید األلق للثقافة، واستثمار تواجد الوفود في المؤتمرات التي تعقد في المملكة للترویج لإلرث 

  .التاریخي والسیاحي في المملكة، لینقلوا مشاھداتھم الى بالدھم
  

ختیار عمان عاصمة للثقافة رئیس جمعیة أصدقاء التراث االردني طارق بني یاسین قال ان ا
االسالمیة، یشجع على االھتمام بالسیاحة الدینیة، فاألردن كان معبرا للجیوش االسالمیة ومفتاح 
الفتوحات، مشیرا الى ما تعنیھ معارك الیرموك وعین جالوت، ومؤتة في التاریخ االسالمي وجمیعھا 

حة الصحابة، وجبل نیبو والمغطس وقعت على االرض االردنیة، إضافة الى وجود العدید من أضر
وأصحاب الكھف، ومقام النبي ھارون في البترا، ومقامات صحابة رسول هللا في االغوار، وھو ما 

  .یؤكد وجود إرث تاریخي إسالمي بحاجة الى الترویج والتعریف بھ بما یخدم السیاحة واالقتصاد
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  مالیین دینار مستحقات ابتعاث ٤ل نسعى للتخلي عن الدعم الحكومي وتحصی): الیرموك(رئیس 
  
  

قال رئیس جامعة الیرموك الدكتور رفعت الفاعوري، أن سعي الجامعة نحو العالمیة والشمولیة یسیر 
بخطى واثقة من خالل برامج ومشروعات واتفاقیات عالمیة وإقلیمیة ومحلیة تحصلت علیھا سیكون 

  . قتصادیةلھا األثر الملموس على مختلف النواحي العلمیة واال
  

ورجح الفاعوري إمكانیة تخلي الجامعة عن الدعم المالي الحكومي خالل فترة من عامین إلى ثالثة 
ً تطمح إدارة  أعوام بفضل ما سترفده تلك المشروعات إلى میزانیة الجامعة، وھو ما اعتبره، تحدیا

  .الجامعة إلى تحقیقھ بالرغم من صعوبتھ
  

عن وضع الترتیبات الالزمة الفتتاح كلیة لجامعة « لرأي ا» وكشف الفاعوري خالل لقاء الى
الیرموك في عمان بالتعاون مع مؤسسة طالل ابو غزالة ستطرح برامج اإلدارة، وھو األمر الذي من 

  .شأنھ خدمة الطلبة االردنیین والعرب إلى جانب أثره االقتصادي االیجابي
  

مجال طرح برامج للدراسات العلیا تم انجازه وأشار إلى أن أحد مشاریع التعاون مع اإلمارات في 
وبانتظار موافقة مجلس األمناء علیھ، وآخران قید الدراسة في مجال طرح برامج فریدة على مستوى 
الشرق األوسط في علوم الطیران واالتصال عبر األقمار الصناعیة، إلى جانب إنشاء فرع للیرموك 

ً علیھا في دبي بالتعاون مع مجموعة أعمال إماراتیة   .على أن تشرف الیرموك أكادیمیا
  

ً لمشاریع دولیة، تسعة منھا تقودھا الیرموك  ٢١وبین أن الجامعة استطاعت استقطاب  مقترحا
بموازنة تزید عن خمسة مالیین یورو، وھذا یعتبر دعما لموازنة الجامعة بطریقة غیر مباشرة، حیث 

الھیئة التدریسیة، وبناء المختبرات العلمیة  یتم من خالل ھذه المشاریع تبادل الطلبة، وأعضاء
  .وتجھیزھا بأحدث المعدات والوسائل التعلیمیة

  
وأضاف أن الیرموك فتحت أكبر نافذة للتعاون العلمي واألكادیمي في تاریخھا مع المؤسسات 

ً إلى مشاریع التعاون المشترك مع أكادیمیة  التي التركیة و» باشاك شھیر«التعلیمیة التركیة، الفتا
ستقوم الیرموك من خاللھ باإلشراف األكادیمي على برامج الدراسات اإلسالمیة واللغة العربیة التي 

ً عن كل برنامج، و)  ٥٠( ستطرحھا األكادیمیة، حیث ستتقاضى الجامعة   ٢٥٠ألف دوالر سنویا
  .دوالرا عن كل طالب یقبل في ھذه البرامج

  
بن خلدون التي یرأس مجلس أمنائھا الرئیس التركي ولفت إلى مشروع مستقبلي آخر مع جامعة ا

رجب طیب اردوغان، في مجال الدراسات اإلسالمیة واللغویات واإلنسانیات، كما أنھا بصدد إبرام 
اتفاقیات تعاون أكادیمي مع سبع جامعات تركیة أخرى، وسیتم طرح برنامج بكالوریوس في اللغة 

اون مع المركز الثقافي التركي في عمان، حیث استقبلت التركیة في كلیة اآلداب بالجامعة، بالتع
الیرموك ثالثة من مدرسي اللغة التركیة تمھیدا الستكمال معاییر االعتماد وتھیئة كافة الظروف 

  .األكادیمیة واللوجستیة الالزمة
  

  ٩:الرأي ص
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 وقال الفاعوري، إن الیرموك بصدد إنشاء برامج أكادیمیة دولیة مشتركة مع عدد من الجامعات في
الصین، ومالیزیا، وكوریا، وبروناي، وتایوان، إضافة إلى جامعتي موسكو الحرة، والصداقة 
الروسیة إلنشاء مركز للدراسات اإلستراتیجیة، وتدریس اللغة الروسیة في الیرموك، مشیرا ً إلى عدم 

  .تحمل الجامعة أیة كلفة مالیة إلحداث تلك المشروعات
  

لھا المستحقة من الجھات الباعثة للطلبة، أكد الفاعوري أن وحول خطوات الجامعة لتحصیل أموا
 ، ً ً وإقلیمیا الجامعة ستتخذ اإلجراءات الكفیلة بتحصیل مستحقاتھا على الجھات الباعثة للطلبة محلیا
ً عدم وجود عجز مالي للیرموك للعام الحالي في حال حصولھا على جمیع ھذه االستحقاقات  موضحا

  .یناروالبالغة أربعة مالیین د
  

ً على سؤال حول توجھ الجامعة ضمن خطتھا إلى تقلیص أعداد طلبتھا المقبولین، أوضح  وردا
ألف طالب وطالبة فیما كانت الجامعة تضم  ١٨الفاعوري، إن قدرة جامعة الیرموك االستیعابیة تبلغ 

ً إلى نحو  ٤١قبل نحو عامین    .ألف طالب وطالبة ٣٤ألف طالب تقلص عددھم حالیا
  

تلك الخطوة إلى السعي لضبط المنظومة التعلیمیة واالنتقال من أسلوب التلقین والحفظ في وعزا 
العملیة التدریسیة إلى أسالیب االستنباط واالستقراء والتحلیل، بھدف تزوید الطلبة بمھارات التفكیر 

تخفیض  اإلبداعي الخالق وروح المبادرة، لتخریج رواد ومبدعین ولیس موظفین، األمر الذي یتطلب
ألف طالب كحد أقصى خالل األعوام القادمة، خاصة مع ما یشكلھ تزاید  ٢٥عدد طلبة الجامعة إلى 

  .عدد الطلبة من ضغط على البنیة التحتیة، واألساتذة، وزیادة في نسب العنف الطالبي
  

ً كان تم تخصص ٢١وبین انھ تم التركیز على إصالح البنیة األكادیمیة األساسیة للجامعة بإعادة فتح  ا
عضو  ١١٣إغالقھا من قبل ھیئة االعتماد لعدم تحقیقھا لشروط االعتماد،، األمر الذي اقتضى تعیین 

ھیئة تدریس من مختلف التخصصات األكادیمیة ضمن أسس ومعاییر محددة والتوسع في برامج 
ً بتطویر خطط االبتعاث، بالتوازي مع تطویر كافة الخطط الدراسیة لمرحلة البكالوریوس والبدء حال یا

  .برامج الدراسات العلیا مع إتمام تعدیل تعلیمات الترقیة ألعضاء ھیئة التدریس
  

وفیما یتعلق بإنشاء كلیات جدیدة في الیرموك قال الفاعوري أنھ وبحسب الخطة اإلستراتیجیة للجامعة 
مناء علیھا، وعرضھا فإنھ تقرر إنشاء كلیتي التمریض والعلوم الطبیة المساندة، بعد موافقة مجلس األ

ً أن یتم البدء بالتنفیذ بدایة الفصل الدراسي األول  ، ٢٠١٧/٢٠١٨على مجلس التعلیم العالي، مؤمال
  .بما یكمل منظومة التخصصات الطبیة في الجامعة إلى جانب كلیتي الطب والصیدلة

  
عجز المیزانیة ملیون ملیون دینار فیما یبلغ  ٦٠یشار ان موازنة جامعة الیرموك للعام الحالي بلغت 

  .مالیین دینار ٦دینار بعد الدعم الحكومي المتوقع ان یزید على 
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  منحة دراسیة للطلبة في روسیا العام الدراسي المقبل ١٢٠
  

منحة دراسیة  ١٢٠اعلن مدیر المركز الثقافي الروسي في عمان الدكتور فادیم زایتشكوف، ان 
 ٢٠١٧/٢٠١٨في المعاھد والجامعات الروسیة للعام الجامعي  وفرتھا بالده للطلبة االردنیین للدراسة

في مستویات البكالوریوس والماجستیر واالدكتوراه، وتشمل جمیع التخصصات الھندسیة، والعلمیة 
  .ماعدا الطب، والعلوم االنسانیة

  
ً واحضار صورة عن  ودعا زایتشكوف الراغبین باالستفادة من ھذه المنح، تقدیم الطلبات شخصیا
جواز السفر، وصور عن الشھادات العلمیة ما قبل مرحلة الدراسة المطلوبة اذ یمكن تقدیم كشف 
التوجیھي المؤقت للفصل األول لمرحلة البكالوریوس، اضافة الى صورة شخصیة، للمركز الثقافي 

خلف مؤسسة عبدالحمید شومان، ) ٧(شارع شاھد اسماعیل /الروسي في جبل عمان الدوار االول
ظھرا،  ١٣:٣٠صباحا وحتى  ٩شباط الجاري وحتى التاسع منھ من الساعة  ٥خالل الفترة من وذلك 

  . ومن الرابعة والنصف مساء حتى السابعة والنصف
  

وتحمیل صور عن )  http://russia.study/en(واكد ضرورة التسجیل على الموقع االلكتروني 
  .الشھادات العلمیة وجواز السفر

  
شباط الجاري، من  ١٠صیة في المركز الثقافي الروسي فستجرى یوم الجمعة اما المقابالت الشخ

  .الساعة الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء
  

البریطانیة » تایمز«جامعة روسیة أدرجت ضمن تصنیف صحیفة  ٢٤واوضح زایتشكوف ان 
جامعة  ٨٠٠، حیث شمل التصنیف قائمة بأكثر من ٢٠١٧و ٢٠١٦ألفضل جامعات في العالم لعامي 

  .من كافة أنحاء العالم

  ٢:الرأي ص



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

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

18 

  
  یحدد اعداد ونسب المدرسین السـریریین في كلیات الطب والصیدلة» اعتماد التعلیم العالي«

  
أقر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا اسس تحدید اعداد ونسب المدرسین 

قات االستیعابیة في كلیات الطب وطب السریریین غیر المتفرغین الممكن احتسابھا لغایة حساب الطا
  .االسنان والصیدلة في برامج البكالوریوس

اللغات (واجل المجلس وفق بیان صحفي صدر امس النظر في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص
  .في جامعة مؤتة، لحین استكمال الجامعة للنواقص) برنامج البكالوریوس/ االوروبیة

في كلیة ) برنامج الماجستیر/ تمریض االطفال(الخاص لتخصص ووافق المجلس على االعتماد 
الرسم (جامعة مؤتھ واالعتماد الخاص لتخصص / االمیرة منى للتمریض والمھن الطبیة المساندة

كلیة االمیر غازي / جامعة البلقاء التطبیقیة) برنامج البكالوریوس/ الحاسوبي والرسوم المتحركة
  .المركز/ لتكنولوجیا المعلومات

) برنامج البكالوریوس/ تكنولوجیا الكیمیاء(كما وافق على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص 
في جامعة الطفیلة التقنیة ) برنامج الماجستیر/ تكنولوجیا الكیمیاء(واالعتماد الخاص لتخصص 

  .في جامعة االسراء) برنامج الماجستیر/ اللغة العربیة وادابھا(واالعتماد الخاص لتخصص
برنامج / ھندسة البرمجیات(ل المجلس النظر في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص واج

  .في جامعة فیالدلفیا لحین استكمال الجامعة للنواقص) الماجستیر

  ٦:الغد ص/٧:الدستور ص
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  ارفعوا األیادي المأجورة عن كلیة الفنون والتصمیم
  أیمن تیسیر. د. أ

  
ً على مقالة الكاتبة والشاعرة زلیخة أبو ریشة، وال كانون الثاني  ٣١بتاریخ " الغد"منشورة في ردا

  .الماضي، حول ما جرى في كلیة الفنون والتصمیم بالجامعة األردنیة) ینایر(
ِتجَف األقالم وترفع الصحف التي نشبت مخالبھا الجارحة بعنف غیر مبرر، ومنطق غیر مدروس،  ل

، "كلیة الفنون والتصمیم"ھ؛ قاصدة تشویھ صورة صرح لطالما عملنا كأكادیمیین وفنانین على بنائ
ع بوتره، ونََصَب تمثاَلھُ  منارة تشع أطیاف الفن بكل أنواعھ، ومرساة لكل من أبحر بریشتھ، وشرَّ

  .ْیمُخر ِعباَب الفِن واإلبداع
لتصمت األفواه الُملقنة، ولتلجَم األلسنة المدججة، ولتحیّد األقالم التي أنبرت للتسایف في میدان حرٍب 

ولتَتَرجل . بحق كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة" ملفقة"باٌر كاذبة ضد جریمة أشعلتھا أخ
من على حصان طروادتھا القشي، بعد أن دقت ناقوس الخطر لمواجھة " زلیخة أبو ریشة"الكاتبة 

ن صدقھا في زم" زلیخة"جیش مدمج بالِعلم والفن والمعرفة، بعد أن استفزتھا أخبار ملفقة لم تتحر 
كتھا صورة فوتوغرافیة وصلتھا من  االتصاالت السریعة وتكنولوجیا المعلومات التي تجاھلت، وحرَّ

  .أقزام یحاولون بظلمھم إخفاء الحقیقة
ً تحاربین بھا التطرف... ال یا سیدتي ال وأنِت المربیة ... ال یا َمن خططِت بقلم الكاتبة المتمیزة سطورا

... التنویر للوقوف ضد كل من یدعو إلى محاربة االنغالق والتعصبالفاضلة التي تقلدت قیادة معركة 
ال وأنت العالمة والمثقفة التي تحارب التطرف باالنفتاح الفكري، واحتكار الرأي بالتنوع الثقافي 

  .والدیني واحترام اآلخر
الجامعة  كلنا الیوم في مواقعنا كأكادیمیین في مكاتبنا في كلیة الفنون والتصمیم بالجامعة األم؛

ُعمل للتشویھ  األردنیة، وفنانین في مراسم ومشاغل ومسارح ذلك الموقع الذي استباحھ قلمك الذي اْست
  .والتلفیق والتالعب بالعواطف وأنت بعیدة كل البعد للفوز بأي سبق صحفي أو تسویق إخباري

ِت من خاللھ تخطین بعید كل البعد عن الصحة وكن" زلیخة"فالذي تناولتھ مقالتك الجائرة یا سیدتي 
، "داعش"لمجرد أن إحداھن قد نجحت، كما نجح من خلق ... كتاب كراھیة موجھا من غیر وجھ حق

في ّدّس سم الخبر في حبر قلمك فتأول أن موظفي كلیة الفنون والتصمیم قاموا بھدم مشروع تخرج 
  . إحدى طالباتھا القدامى وقاموا بإھداره في مكب النفایات

لم تستقص منشأه، واستقرأِت صورة لم تعرفي محتواھا، وأصبحِت مدافعة عن جرم كتبِت عن حدث 
  .ارتكب بحق كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة

ً، فالمشروع ھو عمل غیر مكتمل لطلبة كانوا على مشارف التخرج في  ما كتبِت لیس صحیحا
ولم یكملوھا ولم تر النور، تخصص النحت، وكانوا من شدة حرصھم على أعمالھم أن تخرجوا 

ھا ّ وبعد . فقبعت في ظالم مخازن الكلیة تعاني رطوبة وإھمال من استلھمھا وتشكو نسیان بناَن من شكل
في استدعاء صاحبة المشروع لتأتي  ٢٠١٣أن ضاقت نوافیر الخطر ومراسیل التذكیر منذ العام 

سنوات كفیلة  ٣ومرور . منھافتكملھ أو تنظر بعین العطف علیھ لیصبح منحوتة تشھد بنبوغ 
بإجھاض أي منحوتة طینیة لم تكن ھي الموجودة في الصورة الفوتوغرافیة التي ُعرضت ولم تستحق 

  .من صاحبتھا كل ھذا العویل والصراخ الذي استنفدت
ً بسبب إھمال المنحوتة من قبل  ً بسبب تخبطك في "مبدعتھا"إن الحدث فریٌد حقا ، وخارٌق أیضا

ً بحق كلیة ضمت بین جدرانھا فنانین عشقوا الفن تحت عرض ما ھو بع ید عن الحقیقة، ومجزرة حقا
 ً ً ومن زمالئي األكادیمیین والفنانین قادة الفن المعاصر محلیا ً وفنانا ً وأستاذا سقف كلیتھم مني أنا عمیدا

 ً ً، مثل مھنا الدرة إلى غسان أبو لبن وحازم الزعبي وجھاد العامري مرورا ً ودولیا بخلدون  وعربیا

 مقاالت

  ١٤:الغد ص
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ھل یعقل أن ! ؟"مجرمي فن"ھل ممكن أن یتحول كل ھؤالء إلى . حجازین وشنیار العبدهللا وآخرین
الفنون في "من قام وبنجاح باھر بعقد أول مؤتمر لكلیة الفنون والتصمیم أقیم ھذا العام بعنوان 

  . تقفون ضد الثقافةأنتم من ! ؟"وتدعیشھ" "تحقیر الفن"یمكن یُقدم على " مواجھة التطرف واإلرھاب
وأطلب منك ومن الفنان المعماري األركیولوجي عمار خماش تحري الحقیقة واستكمال التحقیقات 

لتعیدي الحق لمن استحقھ واستبدال الجھل والقبح في تغییر الحقائق إلى كشف الوجھ المضيء لكلیة "
نعم، فلترفعي . ضع امكانیاتھاسابقت الزمن بنضج منجزاتھا وسمو أھدافھا فتفوقت في تحقیقھا مع توا

قلمك مرة أخرى لتشیحى ذلك الوجھ القبیح الذي خططِت وتفصحي عن وجھ الكلیة المشرق الذي 
  .جھلتِ 

  
  الجامعة األردنیة - عمید كلیة الفنون والتصمیم *
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  تصنیف الجامعات
  

  محمد الرصاعي.د
  

وتحفز الجامعات على تطویر ألن معاییر ضمان الجودة تعزز التنافسیة بین منظمات التعلیم، 
المنظومة اإلداریة والفنیة لعملیة التعلیم، عمدت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا 
إلى خطوة رائدة في طریق إصالح التعلیم الجامعي وھي إعداد معاییر وإجراءات للتصنیف االردني 

وغیرھا من الجامعات الراغبة في تحدید للجامعات، سیتم على أساسھا تصنیف الجامعات األردنیة 
  .مرتبتھا بین الجامعات وفق المعاییر التي أعتمدھا ھذا التصنیف

  
خمسة معاییر تنسجم مع المقاییس العالمیة لجودة مؤسسات التعلیم العالي وفي الوقت ذاتھ تراعي 

( امعات وھي خصوصیة وظروف الجامعات المحلیة والعربیة، تم اعتمادھا للتصنیف األردني للج
ویتضمن كل ) التعلیم والتعلم، البحث العلمي، البعد الدولي، جودة الخریجین، االعتمادات األكادیمیة

  . معیار من ھذه المعاییر مجموعة من المؤشرات یتم قیاسھا من خالل مقاییس واضحة
  

یعات الناظمة في موازاة صناعة طقوس التنافسیة بین الجامعات ھناك دعوة إلعادة النظر في التشر
للتعلیم العالي بما یعزز القدرة على االستقالل المالي واالداري للجامعات وتحفیز فرص التمویل 
 ً الذاتي، واالستثمار، كما یتوجب في الوقت ذاتھ وبھدف مساعدة الجامعات على التنافسیة محلیا

ً البدء في التفكیر بوضع استراتیجیة تؤسس لتحفیز مشاركة القطاع الخاص األردني في دعم  وعالمیا
البحث العلمي من خالل ثنائیة التمویل وعائد البحث على المنتج خاصة إذا ما علمنا أن ما یزید عن 

)٧٨ (% ً من دعم البحث العلمي في الوالیات المتحدة األمریكیة یأتي من القطاع الخاص، ندرك تماما
داریة المسیطرة على إجراءات وعمل تعقید وصعوبة إیجاد ھذه االستراتیجیة في ظل األنظمة اال

الجامعات ولكن ال مناص من دور أساسي للقطاع الخاص في تطویر البحث العلمي من خالل تحقیق 
  .سیاسة عائد البحث العلمي على االنتاج في القطاع الخاص

  
إزاء مؤشر خدمة المجتمع المحلي الذي غاب عن التصنیف األردني وجھتي نظر ترى األولى أّن 

ة المجتمع متضمنة في بقیة المؤشرات سواء تطویر البحث العلمي أو كفاءة أعضاء ھیئة خدم
التدریس وتوفیر الفرص، في حین یرى البعض اآلخر أنَّ بعض الجامعات األردنیة تستنزف جزء 
كبیر من المال والجھد في خدمة المجتمع المحلي في مجال التوظیف والخدمات مما یغیب عدالة 

ً التنافسیة و   .لو جزئیا
  

األثر االجتماعي للجامعات األردنیة یصب في تحقیق ھدف بناء الدولة وتنمیة المجتمعات المحلیة 
وھو ما یسجل بحق للجامعات في الفترة السابقة، ونأمل أنَّ توازن الجامعات وھي تحت ضغط 

  .خرجات البحث العلمياالستجابة لمعاییر التصنیف المحلیة والعالمیة بین متطلبات التنمیة المحلیة وم

  ١٥:الرأي ص
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  التعلیم العالي بإدارة الطویسي یسیر نحو التطویر: الوسط األكادیمي
  

  سجى أصالن
  

اكد عد من األكادیمیین ممن استطلعت طلبة نیوز آراؤھم حول مسیرة التعلیم العالي في حكومة 
علیم العالي یسیر بثبات الدكتور ھاني الملقي الثانیة وأداء الوزیر الدكتور عادل الطویسي بأن ملف الت

  .نحو التطویر وان ھناك مؤشرات إیجابیة تدعو إلى التفاؤل
  

وبین عدد من األساتذة والقیادات األكادیمیة بأن إقرار قانوني التعلیم العالي والجامعات األردنیة 
قال محطة مھمة في تاریخ الحاكمیة في قطاع التعلیم العالي حیث أن إقرار ھذه القوانین كان متعر

  .على مدار ستة سنوات مضت 
  

وفیما یتعلق بالقبول الجامعي وإدارتھ فقد ثمن الوسط األكادیمي توجھات الوزیر بتخفیض إعداد 
المقبولین بما یتناسب مع معاییر الجودة وعدم إغراق الجامعات بإعداد كبیرة في ظل اإلمكانیات 

  .الحالیة من أعداد األساتذة والبنى التحتیة والبحثیة 
وعلى صعید استقاللیة الجامعات فقد اتسم تعاطي الدكتور الطویسي مع الجامعات بمنح إداراتھا 
الحریة الكاملة في إدارة شؤونھا وعدم التدخل في القرارات الداخلیة إضافة إلى سعي الوزیر لجلب 

  .ھاالدعم المالي للجامعات المتعثرة مالیا لمساعدتھا للقیام باالعباء الملقاة على عاتق
  

وینظر الوسط األكادیمي بتفاؤل إلى بعض المشاریع المستقبلیة في التوجھ نحو التعلیم التقني وتوسیع 
دائرة المستفیدین من صندوق الطالب الجامعي حیث أن المنح والقروض التي أعلن عنھا ھذا العام 

لوزیر یقوم بمعظم كانت متمیزة وتم إنجازھا بوقت قیاسي خالفا للسنوات السابقة بالرغم من أن ا
األعمال بسبب عدم وجود امین عام أصیل ومدیر عام لصندوق البحث العلمي وھي مھمات یباشرھا 

  .الوزیر بنفسھ مباشرة وتضیف علیھ حمل كبیر 
  

ویقول األكادیمبون بأن خبرة الطویسي الواسعة والطویلة كرئیس ألكثر من جامعة وأمین عام سابق 
  .دة صلبة للتعامل مع ملفات القطاع بكل مھنیة واقتدارللتعلیم العالي تعطیھ قاع

  طلبة نیوز
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  عالن -عبدهللا ماجد محمد العودة الزعبي  -
  
  دابوق  - عواد عوده ایوب قموه  -
  
  خلدا -حبیب داوود حنا جبجي  -
  
  طریق یاجوز -عوني حسني محمد صالح غنام  -
  
  جبل عمان -لیدیا خضر نقوال سعادة  -
  
  الشمیساني -اتیال حیاة احمد سعید ش -
  
  الصویفیة -ھند اسحق عبدهللا قسیس  -
  
  المدینة الریاضیة - ماھر عبدالرحیم محمد الواكد  -
  
  تالع العلي -مناھي عبدهللا فرح حداد  -
  
  الصویفیة -عیسى جریس شاھین  -
  
  زي - احمد المصطفى ابو حمور  -
  
  ضاحیة الحاج حسن - عریفة احمد القصاص  -
  
  دیوان آل الخواجا -د قطیش نجاة خلف حام -
  
  حي نزال -ولید عبدالرحمن الشیخ اسماعیل صالح عجاج  -
  
  .الذراع الغربي -فریال مصطفى جرار  -

 وفیات

  الرأي 
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الحكومة طالبت احدى شركات االسواق الكبرى ولھا فروع في مناطق مختلفة من االردن بتسدید 
الحكومة حذرت الشركة في حال .. ة المالیةدینارا متحققة علیھا لحساب االیرادات لدى وزار ٢٤٠

  .التخلف عن الدفع من اتخاذ اجراءات قانونیة بحقھا
  
  

مجلس الوزراء عین المھندسة وجدان الربضي نائبا لرئیس مجلس مفوضي ھیئة تنظیم قطاع الطاقة 
  .٢٠١٩والمعادن للمدة المتبیقة من عضویتھا التي تنتھي في تشرین اول من 

  
ان مؤسسات حكومیة زارھا رئیس الوزراء مؤخرا اتخذت اجراءات لضمان » أيعین الر«علمت 

كرامة الموظف وعدم قبول اي اكرامیات اضافة الى تذلیل العقبات امام المراجعین وتسھیل اجراءات 
  .معامالتھم

  
ان مؤسسات حكومیة زارھا رئیس الوزراء مؤخرا اتخذت اجراءات لضمان » عین الرأي«علمت 

ظف وعدم قبول اي اكرامیات اضافة الى تذلیل العقبات امام المراجعین وتسھیل اجراءات كرامة المو
  .معامالتھم

  
  

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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نشرت جاللة الملكة رانیا العبد هللا صورة لجاللة الملك وجاللتھا في امیركا على صفحاتھا الخاصة 
مع جاللة الملك خالل ( عبر وسائل التواصل االجتماعي وكتبت تعلیقا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة

  ).اجتماعاتھ في واشنطن
  

بحضور سمو األمیرة ریم علي تقّدم الھیئة الملكیة األردنیة لألفالم عرضا للفیلم األردني الروائي 
الساعة السابعة من مساء یوم اإلثنین السادس من شباط الجاري، وذلك في »  انشا استفدت«الطویل 

  .عرض الفیلم نقاشا مع المخرج محمود المّساد سینما برایم في العبدلي، ویلي
  

ّرت الھیئة المستقلة لالنتخاب خالل اللقاء الذي نظمتھ مع مؤسسات المجتمع المدني مترجم لغة  وف
اإلشارة للصم الذین حضروا اللقاء، فیما دعت للقاء عددا من ذوي االحتیاجات الخاصة وحرصت 

  .على مشاركتھم بالرأي
  

أن السفارة المصریة لدى األردن سوف تستضیف عددا من صحفیي » ورالدست«علمت صنارة 
بالدھا قریبا لغایات اجراء تحقیقات ولقاءات عن األردن بكافة قطاعاتھ لنشرھا عبر وسائل اإلعالم 
المصریة وتحدیدا الصحف بوقت یسبق عقد القمة العربیة نھایة آذار المقبل، كرسائل تعریفیة باألردن 

  .لمواطنیھا
  
غ عدد المشاركین في الدورة الثالثة عشرة من مھرجان الشارقة للشعر الشعبي، التي تنطلق یوم بل

ً وشاعرة، و ٣٨األحد المقبل،  اإلمارات، السعودیة، سلطنة : دولة ھي ١٤نقاد وباحثین من  ٨شاعرا
  .، سوریاُعمان، مصر، البحرین، العراق، موریتانیا، الكویت، تونس، السودان، األردن، الیمن، قطر

  
یعقد حزب الوحدة الشعبیة في الساعة السادسة والنصف من مساء یوم السبت المقبل ندوة حول 

ویتحدث في الندوة مدیر ادارة مكافحة . »المخاطر االجتماعیة النتشار المخدرات بین الشباب«
ي، ویدیرھا حسین خزاع.المخدرات العمید انور الطراونة واستاذ علم االجتماع في جامعة الیرموك د

  .المھندس سمیر الشیخ
  
  

  صنارة الدستور 
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المخاطر االجتماعیة النتشار المخدرات "یعقد حزب الوحدة الشعبیة مساء بعد غد السبت ندوة حول 
یتحدث في الندوة مدیر إدارة مكافحة المخدرات العمید أنور الطراونة، وأستاذ علم ". بین الشباب

  .ویدیرھا المھندس سمیر الشیخ حسین خزاعي،.االجتماع في جامعة الیرموك د
  

طالبت نقابة الخدمات العامة والمھن الحرة، في مذكرة بعثتھا لرئیس الوزراء ھاني الملقي، بحل 
. مشكلة التأمین الصحي للعاملین في المؤسسات الحكومیة المملوكة بالكامل للحكومة، كالبرید األردني

بسبب وقف تأمینھم السابق، وعدم "زالون دون تأمین منوھة إلى أن العاملین في البرید وعائالتھم مای
، مطالبة بمنحھم حق التمدید مع التأمین السابق ریثما تقوم "التعاقد حتى الیوم مع شركة جدیدة

  .الحكومة بالتعاقد مع شركة جدیدة
  

كرمت شركة تحدي األلفیة أمس عددا من الصحفیین واإلعالمیین، الذین یغطون القطاع المائي، 
في تغطیة مشاریع برنامج تحدي األلفیة، الممول من مؤسسة تحدي األلفیة " یرا لجھودھمتقد"

  .ملیون دوالر، والتوعیة بدورھا بتحسین الواقع المائي في محافظة الزرقاء ٢٧٥األمیركیة بقیمة 
  

ات، كرم وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز أمس سلفھ الوزیر السابق الدكتور محمد الذنیب
وذلك في حفل أقیم بمبنى الوزارة أمس، وحضره كبار مسؤولي الوزارة، وتم فیھ تكریم الذنیبات 

  .بدرع من الوزیر الجدید
  
  
تنظم االثنین المقبل ورشة تدریبیة متخصصة حول لجنة " تضامن"جمعیة معھد تضامن النساء  

النسوي في المنطقة العربیة بمقر  الورشة تعقد بالتعاون مع التجمع. وضع المرأة في األمم المتحدة
 .جمعیة تضامن

  اریب الغدزو


