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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
انطالق فعالیات تخریج الفوج الثالث والخمسین من طلبة 

  الیوم" األردنیة"
٣  

  ٥  "األردنیة"الھناندة یحاضر حول الریادة واإلبداع في 
اختیار رئیس الجامعة األردنیة عبر تقدیم طلبات : الطویسي
  التوظیف

٧ 

  ٩  "لكافتیریاتا"طلبة األردنیة یعتصمون ضد خصخصة 
   شؤون جامعیة

 ١٠  اقرار االطار العام للمعاییر الخاصة للتخصصات الھندسیة  
 ١٢  بحث سبل االرتقاء بواقع االكادیمیات في الجامعات االردنیة

   مقاالت
 ١٣  محمد ابو رمان/!نرجو االنتباه.. دولة الرئیس

  ١٥  مھند مبیضین.د/أسالف الرؤساء في الجامعات

الترخیص إلنشاء الجامعات و المؤسسات الجامعیة تعلیمات 
  محمد حسین بریك. د/الخاصة وإجراءاتھ

١٦  

  ١٩- ١٨  اعالنات

 ٢٠  وفیات
  ٢٣- ٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  الیوم" األردنیة"والخمسین من طلبة  انطالق فعالیات تخریج الفوج الثالث

 الیومتبدأ الجامعة األردنیة  - لغول زكریا ا 

یس أولى حفالت تخریج طلبة الفوج الخم

-٢٠١٧الثاني والخمسین للعام الجامعي 

٢٠١٨ .  

طالبا وطالبة شھاداتھم  ١٠٢٣ویتسلم نحو 

من كلیات اآلداب والشریعة واألمیر حسین 

  .بن عیا الثاني للدراسات الدولیة

على  ٧٧٧٠لي طالبا وطالبة منھم حوا ٩٥٣٧وبلغ عدد الخریجین للفوج الثاني والخمسین حوالي 

للماجستیر، و  ١٠٥٢للدكتوراه،  ٤٢٤على مستوى الدراسات العلیا،  ١٤٩٥مستوى البكالوریوس و 

  .للدبلوم العالي ١٩

الخمیس  الیومھا على مدار ثمانیة أیام تبدأ وتتابع الجامعة عرسھا الجامعي السنوي بتخریج طلبت

  .وتنتھي مساء الخمیس المقبل

الخمیس المقبل الخامس من تموز بحضور رئیس الجامعة بالوكالة  وسیقام الحفل الرئیسي یوم

  .الدكتور عماد صالح لتخریج طلبة الدراسات العلیا، والطب وطب االسنان

  .وھنأ عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد العطیات الخریجین وذویھم مباركا لھم تخرجھم

 أخبار الجامعة

 الحقیقة الدولیة/أخبار األردنیة
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تھم األردنیة وأن یكونوا خیر سفراء ودعا العطیات الخریجین أن یعكسوا الصورة المشرقة عن جامع

   .لھا

وحث العطیات الخریجین على التفاني والعمل بجد وإخالص في سبیل رفعة الوطن وتقدمھ 

  .والمحافظة على مكتسباتھ واإلسھام في بناء أردن راسخ مزدھر

سیتم نقل من جانبھا أشارت مدیر دائرة االعالم والعالقات العامة الدكتورة ھیا الحوراني إلى أنھ 

 (ujnewsvideo) وقائع جمیع حفالت التخریج بثا حیا ومباشرا على قناة الجامعة على الیوتیوب

  .بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة مركز تكنولوجیا المعلومات

ولفتت الحوراني إلى أنھ سیتم نشر صور الحفل ومقاطع الفیدیو عقب كل حفل مباشرة على صفحة 

عة  الرئیسي وعلى موقع أخبار األردنیة وعلى صفحات التواصل التخریج على موقع الجام

االجتماعي التابعة لھا، فیما سیتولى طاقم المراسم تنظیم حضور واستقبال كبار الزوار والضیوف 

  .وتأمین وصولھم إلى مقصورة الحفل
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  "األردنیة"الھناندة یحاضر حول الریادة واإلبداع في 

االبتكار والریادة في الجامعة استضاف مركز  -فادیة العتیبي

 ZainJo األردنیة أمس الرئیس التنفیذي لشركة زین األردن

  . أحمد الھناندة في محاضرة حول ثقافة الریادة واالبتكار واإلبداع

وتناول الھناندة خالل المحاضرة التي جاءت بمناسبة الذكرى 

وحضرھا   Zinc السنویة األولى إلطالق منصة زین لالبداع

من طلبة الجامعة، ریادة األعمال والعوامل التي تسھم في عدد 

  .نجاحھا والصعوبات التي قد تواجھ روادھا

وأكد الھناندة على دور الشباب األردني الریادي في طرح األفكار الخالقة وتحویلھا لمشاریع 

واالرتقاء وشركات ناجحة ومنتجة، داعیا إیاھم إلى العمل على تعزیز مھاراتھم وقدراتھم الفردیة 

بھا، والمثابرة واإلصرار على تطویر أفكارھم وتنفیذ مبادراتھم التي من الممكن أن تصار إلى 

  .مشاریع منتجة تخدم مجتمعھم وتعود علیھم بالدخل

وتطرق في محاضرتھ لتجربتھ الشخصیة التي توجت بقصة نجاح یشاد بھا، معرجا في ذات الوقت 

قتھا والعقبات التي كادت أن تحد من طموحھ وخططھ المستقبلیة على أبرز المحطات المھمة التي راف

  .لوال إصراره ومثابرتھ على تجاوزھا وإیجاد حلول ناجعة لھا

وناقش الھناندة مع الطلبة في حوار مفتوح جملة من األفكار التي اقترحوھا، وآلیة تطویرھا والعوامل 

با عن سعادتھ في الحوار المفتوح الذي جمعھ التي تسھم في نجاحھا لتتبلور إلى مشاریع ریادیة، معر

  .بھم وزاد من معرفتھم، ووسع مداركھم

 أخبار األردنیة
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من الجدیر ذكره أن مركز االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة اتخذ من استضافة النخبة من 

الشخصیات الریادیة المحلیة والعربیة وحتى العالمیة ضمن محاضرات ولقاءات حواریة مع الطلبة، 

ھ في سبیل فتح األبواب أمام الطلبة للتواصل معھا واالستفادة من خبراتھا العلمیة والعملیة التي نھجا ل

  .حفلت بالعبر والدروس، اسھاما في خلق جیل واع وریادي قادر على االبتكار واإلبداع واإلنتاج
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  اختیار رئیس الجامعة األردنیة عبر تقدیم طلبات التوظیف: الطویسي

لیم العالي الدكتور عادل الطویسي الیوم االربعاء عن آلیة تعیین رئیس الجامعة كشف وزیر التع

  .األردنیة الجدید خلفا للرئیس السابق وزیر التربیة والتعلیم عزمي محافظة

وقال الطویس لـ عمون إن مجلس االمناء سینشر إعالن عبر الصحف الرسمیة للتقدم لشغل وظیفة 

  .رئیس جامعة

المناء ومن خالل لجانھ سیقوم بالمفاضلة بین الطلبات المقدمة وبحسب الشروط واضاف، ان مجلس ا

  .التي سیعلنھا في اإلعالن

وبین الطویسي شرطین رئیسیین من بین شروط المتقدم لشغل منصب رئیس الجامعة وھما أن یكون 

  .أردني الجنسیة ویحمل درجة األستاذیة

 ٣وظیفة الرئیس یقوم مجلس االمناء بترشیح افضل وتابع، بعد المفاضلة بین الطلبات المقدمة ل

  .طلبات لمجلس التعلیم العالي والذي یرأسھ وزیر التعلیم العالي، لیختار منھم شخصا واحدا

ثم یرفع مجلس التعلیم العالي االسم المختار الى جاللة الملك للحصول على اإلرادة الملكیة السامیة 

  .بالموافقة على الشخص المسمى

منتظر ان یعلن مجلس امناء الجامعة األردنیة عن بدء استقبال الطلبات بعد استكمال الشروط ومن ال

  .التي یجب ان تتوفر بالمتقدم للمنصب

  .ویتوقع ان یتلقى المجلس عددا كبیرا من الطلبات لشغل المنصب االھم بین الجامعات األردنیة

  

 حمرین نیوز/حضرموت نت
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لس امناء الجامعة االردنیة السیر فیھا لتعیین وكان مجلس التعلیم العالي اقر االجراءات التي على مج

رئیس الجامعة االردنیة ومنھا ان تقوم لجنة البحث بالبحث عن أشخاص تنطبق علیھم الشروط العامة 

وایة شروط عامة ، ٢٠١٨لرئیس الجامعة المنصوص علیھا في قانون الجامعات االردنیة لسنة 

  .ن او بغیرهوذالك اما باالعال، أخرى یراھا مجلس االمناء

واشار الطویسي خالل حدیثھ لـ عمون انھا لیست المرة األولى التي تستخدم بھا ھذه الطریقة لتعیین 

  .رؤساء ٣رؤساء الجامعات حیث استخدت في التعیینات االخیرة والتي شملت 
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  " الكافتیریات"طلبة األردنیة یعتصمون ضد خصخصة 

   

دنیة الیوم االربعاء اعتصاما داخل الجامعة رفضا لقرار ادارتھا نفذت القوى الطالبیة في الجامعة األر

  .الجامعة' كفتیریات'بخصخصة 

واعترض الطالب في الجامعة على سیاسات دائرة االستثمار فیھا، معتبرین ان ھذه الخصخصة 

  .ستؤدي الى رفع األسعار على الطلبة، اضافة الى خسارة الجامعة

' الكافتیریات'ة المنتج المقدم للطالب، والحفاظ على ممتلكات كما طالب المعتصمون بتحسین جود

  .للجامعة

 عمون
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    اقرار االطار العام للمعاییر الخاصة للتخصصات الھندسیة

اقر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي اإلطار 

للجامعات ) برنامج البكالوریوس/ للتخصصات الھندسیة( العام لتعلیمات ومعاییر االعتماد الخاص 

  . والكلیات الجامعیة في المملكة

إدارة (واقر المجلس وفق بیان صحفي صدر عنھ الیوم االربعاء معاییر االعتماد الخاص لتخصص 

  .(برنامج البكالوریوس/ الفنادق والمطاعم والفعالیات

في ) برنامج البكالوریوس/ الحقوق(ص لتخصص ووافق المجلس على االستمرار في االعتماد الخا

برنامج / اإلمامة والوعظ واالرشاد(جامعة العلوم التطبیقیة وعلى االعتماد الخاص لتخصص 

  . في جامعة آل البیت) البكالوریوس

أمن الحاسوب /ھندسة الحاسوب(كما وافق المجلس على االعتماد الخاص األولي لتخصص 

في جامعة مؤتة وثبت المجلس الطاقة االستیعابیة لتخصص ) وسبرنامج البكالوری/ والشبكات

  .في جامعة آل البیت) برنامج البكالوریوس/ أصول الدین(

قبل بدایة الفصل  ١٥/٩/٢٠١٨ومنح المجلس الجامعة األلمانیة األردنیة مھلة نھائیة بموعد أقصاه 

الھندسة الطبیة (خصص إلستكمال النواقص لت ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسي األول من العام الجامعي 

  .(برنامج البكالوریوس/ الحیویة 

وتأجیل البت ) برنامج الدكتوراه/ الفقھ وأصولھ(واجل المجلس البت في االعتماد الخاص لتخصص 

وتأجیل البت باإلستمرار في ) برنامج الدكتوراه/اللغة العربیة وآدابھا(في االعتماد الخاص لتخصص 

  .في جامعة آل البیت) برنامج الماجستیر/لدین أصول ا(االعتماد الخاص لتخصص 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٦:الرأي ص/٤:الغد ص/عمون
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في ) برنامج الدبلوم العالي/ صعوبات التعلم(كما اجل المجلس البت في االعتماد الخاص لتخصص 

  .(كلیة جامعیة متوسطة/كلیة األمیرة ثروت 

في ) برنامج البكالوریوس/إنجلیزي -إیطالي(وقرر المجلس إیقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

في الجامعة ) برنامج الدكتوراه/علم الحاسوب(ل البیت وإیقاف قبول طلبة جدد في تخصص جامعة آ

  .في جامعة الیرموك) برنامج الدكتوراه/ادارة تربویة(األردنیة وإیقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

برنامج الدبلوم /األسلحة الموجھة (ووافق المجلس على االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص 

برنامج الدبلوم /إلكترونیات الطیران (واالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص ) سطالمتو

) برنامج الدبلوم المتوسط/محركات الطائرات (واالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص ) المتوسط

  .كلیة جامعیة متوسطة/ في كلیة األمیر فیصل الفنیة العسكریة

) برنامج الدبلوم المتوسط/ھیاكل الطائرات (اص لتخصص كما وافق على االستمرار في االعتماد الخ

برنامج /النظم الكھربائیة واألجھزة الدقیقة في الطائرات (واالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص 

في ) برنامج الدبلوم المتوسط / التكییف والتبرید(وعلى االعتماد الخاص لتخصص ) الدبلوم المتوسط

  .كلیة جامعیة متوسطة/ عسكریةكلیة األمیر فیصل الفنیة ال

) برنامج الدبلوم المتوسط/ ادارة التزوید الفني(ووافق المجلس على االعتماد الخاص لتخصص 
في كلیة ) برنامج الدبلوم المتوسط/ أمن المعلومات والشبكات(وعلى االعتماد الخاص لتخصص 

  .كلیة جامعیة متوسطة/ األمیر فیصل الفنیة العسكریة
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  االرتقاء بواقع االكادیمیات في الجامعات االردنیةبحث سبل 
  
  

بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي لدى لقائھ الیوم االربعاء رئیسة 
واعضاء جمعیة رابطة االكادیمیات االردنیات سبل االرتقاء بواقع االكادیمیات في الجامعات 

  .االردنیة
  

لقاء ان الوزارة ستدفع باتجاه تمثیل الئق للمرأة على مستوى القیادات وقال الطویسي خالل ال
االكادیمیة في الجامعات االردنیة لما تتمتع بھ المرأة من امكانیات اكادیمیة وعلمیة وقیادیة تمكنھا من 

  .المساھمة بتنفیذ الجامعات لرسائلھا في مجال التعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي
  

رئیسة جمعیة رابطة االكادیمیات االردنیات الدكتورة لبنى عكروش وزارة التعلیم العالي ودعت 
للعمل على تمكین االكادیمیة االردنیة واالستفادة من قدراتھا وكفاءاتھا واشراكھا بعدالة على مستوى 

المستوى  القیادات الجامعیة للمساھمة في زیادة قدرة المؤسسات التعلمیة االردنیة التنافسیة على
  .وفق بترا ،االقلیمي والدولي

  
وطالبت عكروش بزیادة تمثیل المرأة االكادیمیة في مجالس امناء الجامعات االردنیة مقدرة عدد 

  .اكادیمیة ١٣٥االكادیمیات في مؤسسات التعلیم العالي االردنیة ممن یحملون رتبة االستاذیة بـ
  
 

  ٦:الرأي ص/المدینة نیوز/١١:الدستور ص
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  !نرجو االنتباه.. دولة الرئیس

  
  ابو رمان محمد

  
من مجالس أمناء  ٣عادل الطویسي، ما حدث في عملیة اختیار . وصف وزیر التعلیم العالي، د

ّھ خطأ إداري من موظف، تّم إحالتھ إلى لجنة تحقیق   .الجامعات، ممن ال یحملون مؤھالت جامعیة بأن
  
ً عن ، عن األسس الجدیدة الختیار أعضاء المجا"الغد"ودافع الطویسي، بخبر نشر في   لس، متحّدثا

نھایة سیطرة األكادیمیین واستدخال القطاع الخاص، وعن اختیار أعضاء من المجالس المحلیة، 
وغیرھا من أسس نظریة قد تكون جیّدة، لكن التطبیق العملي لھا مقلق، وربما یتجاوز الخطأ اإلداري 

ما تزال تخضع في جزٍء  الصغیر، الذي تحدث عنھ الوزیر، إلى الخشیة بأن تكون العملیة برّمتھا
ً في خطب المسؤولین " سیاسات االسترضاء"رئیس منھا إلى   ً وبطحا ً وتنكیال ُشبعت شتما التي أ

ّھا على أرض الواقع ما تزال ھي المنھجیة الحقیقیة التي تتبّناھا الدولة   !العرمرمیة، لكن
  

العقلیة "لیوم التطبیق وتجاوز لیس المھم فقط التنویع في أسس اختیار أعضاء المجالس، بل األھم ا   
تفّكر فقط باألكفأ واألقدر على إحداث النقلة النوعیة، وأن تكون ھذه " منھجیة مختلفة"إلى " القدیمة

ألّن التوّجھ الجدید ھو أن تكون الجامعات أكثر استقاللیة وأن " مجالس إنقاذ"المجالس أقرب إلى 
ألمور ومنھا اختیار رئیس الجامعة، فإذا كانت تمنح ھذه المجالس سلطة حقیقیة في العدید من ا

ّھا  المجالس نفسھا جاءت عن طریق االسترضاء فاقرأ السالم على عملیة إصالح التعلیم العالي، ألن
، وسنستمر في مسلسل االنھیار المستمر منذ عقود في مسیرة "الطینة نفسھا"ستأتي برؤساء من 

  !الجامعات والتعلیم العالي
  
اختیار مجالس األمناء ورؤساء الجامعات مھمة ال تقل ضرورتھا عن عملیة إصالح التربیة   

ً للتربیة والتعلیم، وھنالك  ً بنفسھ  –والتعلیم التي تصّدى لھا الرزاز حینما كان وزیرا كما ذكر سابقا
لكن من الضروري ھنالك تناغم وتفاھم بینھ وبین وزیر التعلیم العالي، وھو أمر جیّد،  -أكثر من مّرة

أن تتم مناقشة ماذا حدث في عملیة اختیار مجالس األمناء واالستدراك في المّرات القادمة، بخاصة 
 ً ّنا الیوم أمام مھمة كبیرة وعلى درجة من األھمیة تتمثل في اختیار رئیس للجامعة األردنیة، خلفا أن

ً للتربیة والتعلیم   .للدكتور عزمي محافظة، الذي أصبح وزیرا
  
إحالة المھمة إلى مجالس أمناء الجامعة جیّد، لكن في حال كان االختیار لھم على قاعدة صحیحة، أّما  

من ھنا فإّن اختیار رئیس للجامعة األردنیة من الضروري أن . إذا كان غیر ذلك ففاقد الشيء ال یعطیھ
یسجل ضد رئیس تكون مسألة توافقیة بین رئیس الحكومة ومجلس األمناء لكي نتجنب خطأ آخر س

نا  ّ الوزراء، فالمطلوب رئیس مقنع على درجة عالیة من المسؤولیة والقدرة القیادیة والكفاءة الذاتیة ألن
  .نتحدث عن صرح وطني وأكادیمي وبحثي مھم

  

  ١٤:الغد ص

 مقاالت
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ستكون خیبة أمل كبیرة في حال خضعت عملیة تعیین رئیس الجامعة !.. دولة الرئیس نرجو االنتباه  
ً في إدارة للمحسوبیات واالستر ً نوعیا ضاء، ولدیك خبرة كبیرة في األسماء التي یمكن أن تحقق إنجازا

  الجامعة یمكن التواصل مع رئیس مجلس األمناء،
  
عدنان بدران، وھو ابن المؤسسات الجامعیة واألكادیمیة لتقدیم شخصیة مقنعة تعمل على مشروع . د 

  .   اإلصالح المطلوب للجامعة األردنیة
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  ساء في الجامعاتأسالف الرؤ
  

  مھند مبیضین.د
  

  
تحدثت أول أمس عن رؤساء جامعات، لم نحصر الكالم بجمع منھم، بل طرقنا أمثلة، ھم عرضة 
ً، ومنھم أخیار آخرین لم نذكرھم لضیق المكان، والمقام، الذي ال یمكن أن  للنقد وغیر منزھون أیضا

ادة ومفھومھا، وھو امر ال یقرره أحد، یختصر سیّر رؤساء كل الجامعات، مادام الحدیث عن القی
  .فالرجال یسقطون أو ینجحون بالتجربة

  
ّا حتى وإن لم نذكره،  ً عن ً، لكن منھم من یحضر رغما ربما نختلف مع بعضھم، وربما ال نلتقي بتاتا

عبدهللا الموسى . عبدالرحیم الحنطي ود. ولید المعاني ود. وإن لم نعاصره في الجامعة، أمثال د
عدنان بدران . غرایبھ في األردنیة ما دام الحدیث عنھا، وفي الیرموك ال ننسى مؤسسھا دوفوزي 

. ونزعتھ الدائمة للتجدید واالھتمام بالبناء واالستقطاب للكفاءات، وال ننسى مؤسس التكنولوجیا د
ً أخطاء ما داموا یعملون ً أیضا   .كامل العجلوني، ولھؤالء جمیعا

  
عزمي محافظة كان كما . جلوني امتازا بالصرامة، والطبیب الثالث دالمعاني والع. الطبیبان د

المعاني . تخصصھ یزن األمور بدقة نتائج المختبر ویوصف بالوئید، لكن وئید خیر من متعجل، و د
ً في تطویر الثانویة العامة لكن  ً جادا كان شدیدا وصارما، وكذلك كان في وزارة التربیة ومحاوال

  .یتكمللم  ٢٠١٠مشروعھ عام 
  

العجلوني فصعب تجاوزه في تاریخ العلوم والتكنولوجیا، وھو ذو شغف فرید بالتوثیق والدقة . أما د
وتتبع التفاصیل، وقد أرسى تقالیدا صارمھ، ما زالت حاضرة، وبین الجمیع من سلف الرؤساء أكثر 

ً أو یصنفك ولید المعاني الذي یختلف معك وتختلف معھ دون أن یرفضك ال. من اتحدث إلیھم د حقا
  .بأنك ضده، وقد یراه آخر غیري بغیر ما أراه

  
ھذا ال یعني أن في الجامعات األخرى قیادات غیر جیدة، ومتوسطة وبعضھا متقدم، لكن یصعب 
الحدیث عن من ال نعرفھ او نعاصره، أو نسمع عمن عمل معھ، ھناك من یستحق التقدیر، وآخر 

وقت سابق، شھادة بعملھم وجھدھم وھذ قبل موضوع  یستحق النسیان، وبعضھم كتبنا عنھ في
اختیارات اللجان، وآخرین ربما كانوا في ذات المستوى وھناك من یفوت كل یوم فرصة تقدم على 
جامعتھ، واذكر ان احد الرؤساء جامعة خاصة حین ذھبنا لنصور حلقة لبرنامج خاص عن الجامعات 

نجازاتھ وكانت غرفة سیطرة مكونة من عدد ھائل عرض علینا أھم إ٢٠١٠للتلفزیون األردني عام 
من الشاشات، وبعد ست حلقات في جامعات مختلفة، قررنا عدم بث البرنامج، ألن جل الرؤساء كان 

  .یتحدث عن نفسھ ویحضر طلبة یمدحونھ ویشیدون بمكارمھ
  

ا كما ذكرنا، ربما من الخطأ الكتابة عن ھكذا ِسیر، لكن الحق أن ثمة رؤساء یشعون ابداعا وحضور
وربما غاب آخرون، لكن كما أن ھناك ذوي اشعاع وابداع، ھناك من ھم عتمة وعماء وسدیم وفوات 

  .تاریخي

  عمون/٦:الدستور ص
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  تعلیمات الترخیص إلنشاء الجامعات و المؤسسات الجامعیة الخاصة وإجراءاتھ
  

  محمد حسین بریك. د
  
أن ھنالك » دیدة في األردن؟ھل ھنالك متسع لجامعات ج«كنت أشرت في مقالتي السابقة بعنوان  

متسعا لجامعات جدیدة في األردن من اجل تلبیة متطلبات السوق المحلیة و اإلقلیمیة و الدولیة و التي 
تسعى دائما الى خریجین على درجة عالیة من التأھیل، و من اجل االستجابة لخطة التحفیز 

األردن، كما و أشرت إلى أن الوصول  االقتصادي و التي ترمي الى زیادة أعداد الطلبة األجانب في
إلى ھذا المتسع یتحقق إما بتطویر الموجود من الجامعات أو السماح باستحداث جامعات جدیدة 

   .شعارھا الجودة ال تحقیق شروط ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي في األردن
  

الخاصة كما أشرت في  من الممكن البدء بتطویر الجامعات الموجودة حالیا و خصوصا الجامعات
  . المقالة السابقة

  
أما إذا كان الحدیث یدور عن استحداث جامعات جدیدة، فھنا ال بد لنا من أن نسأل أین یمكن أن 

مما ال شك فیھ أن . نستحدث ھذه الجامعات؟، حتى تكون جاذبة للطالب من داخل األردن و خارجھ
أماكن الكثافة السكانیة العالیة و اعني بذلك  األماكن المناسبة الستحداث جامعات جدیدة تقع في

العاصمة عمان باإلضافة إلى كل من الزرقاء و اربد و بذلك نحن نتحدث عن دائرة مركزھا عمان و 
كیلو متر، كما و یجب اإلشارة إلى أن منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة قد تكون  ٧٥نصف قطرھا 

   .ه المنطقة من میزات خاصةمن ضمن األماكن الجاذبة لما تتمتع بھ ھذ
  

استحداث جامعات خاصة جدیدة یستوجب الرجوع إلى تعلیمات الترخیص إلنشاء الجامعات و 
و المنشور على الموقع االلكتروني لوزارة  ٢٠١٧المؤسسات الجامعیة الخاصة وإجراءاتھ لعام 

  .التعلیم العالي و البحث العلمي
  
. انب المتعلقة باستحداث جامعات جدیدة خاصة في األردنمواد تغطي الجو ١٠تقع التعلیمات في  

لست في وارد التعلیق على مواد التعلیمات العشرة و لكني بصدد الحدیث عن البند األول من الفقرة 
من المادة الرابعة و المتعلقة بمساحة األرض التي یجب تخصیصھا الستحداث جامعة خاصة ) ب(

ین باستحداث جامعات جدیدة تخصیص ما ال یقل عن مئة و توجب التعلیمات على الراغب. جدیدة
   .أربعة االف طالب( ٤٠٠٠(مترا مربعا لكل طالب فوق  ٣٠عشرین دونما على أن تزید بواقع 

  
إذا اتفقنا على ما جاء في الفقرة الثانیة من ھذه المقالة و التي تقول أن عمان و ما حولھا باالضافة الى 

الستحداث جامعات جدیدة، ال بد لنا من أن نسال أین ھي تلك القطع من  العقبة ھي األماكن األنسب
دونما و طبیعتھا مناسبة لبناء جامعة، ثم یجب أن نسأل عن ثمن  ١٢٠األراضي و التي تبلغ مساحتھا 

ھذه القطع و كلنا یعرف أن أسعاراألراضي في المناطق الجاذبة مرتفعة جدا، و ھذا یعني استثمار 
   .ات المالیین من الدنانیر فقط الستمالك األرضمالیین أو عشر

  
التزمت بشروط استمالك ما كان یفرضھ  ١٩٩٠الجامعات الخاصة و التي بدأت بالعمل منذ بدایات 

القانون و نرى من خالل الزیارات المختلفة لھذه الجامعات أن كثیرا من األراضي التي تمتلكھا 
أن تمتلك الجامعة مساحة معینة  .لتحقیق شروط الترخیص الجامعة غیر مستغلة و استمالكھا كان فقط

لتزاول أنشطتھا المختلفة و التي من ضمنھا األنشطة الریاضیة علما بان المساحة المعتمدة لملعب كرة 

  ١٠:الرأي ص
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ً ضروري و البد منھ، و لكن اعتقد أن مساحة  ٧١٤٠القدم تبلغ  ً مربعا دونما كحد أدنى  ١٢٠مترا
نھ بالتوسع األفقي و بذلك من الممكن توفیر المطلوب من الغرف یجب مراجعتھ و االستعاضة ع

الصفیة و المختبرات و غیرھا كمكاتب العاملین من اداریین و أعضاء ھیئة تدریس و المكتبات في 
عدد قلیل من المباني متعددة الطوابق و كذلك توفیر مواقف لسیارات العاملین و الطالب في مواقف 

   .اطابقیة تحت األرض وفوقھ
  

أسالیب إكساب الطلبة للكفایات الالزمة لدخول سوق العمل تتغیر بتغیر الزمان و لذلك من األجدى 
األن التركیز و االستثمار في البنى التحتیة و التجھیزات الالزمة من غرف صفیة و مختبرات و 

التي تنوي  مشاغل على أن نستثمر في أراضي قد تكون غیر مفیدة لتأھیل الطلبة، فطبیعة البرامج
الجامعة طرحھا یجب أن تؤخذ بعین االعتبار فیما یخص مساحة األراضي الواجب توفرھا، فالجامعة 
التي تنوي استحداث كلیة للزراعة تلزمھا مساحات من األراضي غیر الجامعة التي تنوي تدریس 

  .علوم الكمبیوتر و التجارة االلكترونیة
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 اعالنات

 ١٣:الغد ص/١٠:الدستور ص/١٢:صالرأي 
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.  
 ٢١:الدستور ص
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  حي نزال - د عبد المجید جعیتم الحاج اسماعیل أحم -
  
  السلط –صدقي عارف عمرو الدراغمة  -
  
  خلدا –سلیم یوسف حبیب جدعون  -
  
  بعد عودة االھل –فییفیان سروجي سباسیوتي  -
  
  فرنسا –جاك رودولف سعادة  -
  
  القویرة –مطلق جراد بن نجاد الحویطات  -
  
  دیوان آل سمور –آمال طالب الذیب الغزاوي  -
  
  الزرقاء –ق عید العاید السمیرات توفی -
  
  حي الظھیر –مصطفى محمود خلیل أبو حلتم  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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جامعات اتخذت قرارا مماثال لجامعة العلوم االسالمیة العالمیة ومنعت ارتداء الدشداش الشعبي من 
اوالجبة والعمامة قبل مدرسي الشریعة في الجامعات التي اشترطت الزي الرسمي المعروف بالبدلة 

  .الخاصة بعلماء الدین االسالمي حفاظا على المظھر العام وھیبة عضو ھیئة التدریس امام الطلبة
  

ان ھناك مذكرة من ممثلي فعالیات تجاریة وصناعیة سترفع الى رئیس الوزراء » عین الرأي«علمت 
 ابات المقبلةللمطالبة بحل مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة وتحدید موعد االنتخ

 
مسؤول سابق قد یطاولھ التحقیق في قضیة مدیر عام ضریبة الدخل » ابن«ان » عین الرأي«علمت 

  . .والمبیعات السابق الذي حجز على اموالھ المنقولة وغیر المنقولة ومنع من السفر
  

مساء  ان عملیة التقدم بطلبات شغل موقع رئاسة الجامعة االردنیة مددت الى» عین الرأي«علمت 
التمدید جاء .. یوم السابع من تموز المقبل بعدما كان یفترض ان تنتھي في الرابع من الشھر ذاتھ

  .لتمكین اكبر عدد ممكن من الراغبین بالترشح التقدم بطلباتھم
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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كتب ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني تعلیقا على صورة نشرھا عبر حساباتھ على 
واصل االجتماعي خالل زیارتھ كتیبة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني اآللیة الملكیة األولى وسائل الت

یوم أمس  ) أم الجیش(مع نشامى كتیبة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني اآللیة الملكیة األولى (
  ).أردننا#
  

فیین الكویتیة اتفاقیة أبرم مجلس الوحدة اإلعالمیة العربیة في األردن ومجلس إدارة  نقابة الصح
تعاون إلقامة مؤتمرات دولیة ودراسات وأبحاث وتدریب وتأھیل الكوادر اإلعالمیة على مواكبة 
تطور أدوات الصحافة واإلعالم االلكترونیة والفنیة ومنھجیة الحوار التلفزیوني واإلذاعي وإدارة 

  .المؤسسات الصحافیة واإلعالمیة
  

 صنارة الدستور
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" تویتر"زاز لم یغب كثیرا عن التواصل مع المواطنین عبر صفحتھ على عمر الر. رئیس الوزراء د
بعد انقطاع استمر أیاما، حیث عاد مساء أول أمس للتغرید، شاكرا للمواطنین تھنئتھم وتواصلھم معھ، 

  ".ھي محط اھتمام الحكومة"ومؤكدا أن جمیع المالحظات واالقتراحات التي ترد من المواطنین 
  

للدورة الصیفیة، والتي یتقدم ) التوجیھي(ت أولى امتحانات شھادة الدراسة الثانویة تبدأ بعد غد السب
وزارة التربیة والتعلیم وفرت خدمة . ألف طالب وطالبة من كافة الفروع األكادیمیة والمھنیة ١٤٦لھا 

معرفة عناوین مراكز االمتحان وتوزیع الطلبة فیھا عبر رابط الكتروني ھو 
"http://schools.bluerayws.com." 
  
" اإلسالمیون الشباب في األردن وتحوالت الربیع العربي: من الخالفة اإلسالمیة إلى الدولة المدنیة"

، والذي یتم مساء الیوم إطالقھ "فریدرش ایبرت"عنوان الكتاب األخیر من سلسلة إصدارات لمؤسسة 
محمد ابو رمان والدكتورة نفین . میل دالكتاب من تألیف الباحثین الز. بحفل یقام في فندق دبلیو بعمان

  .بندقجي
  

یستضیف منتدى الفكر العربي مساء األحد القادم محاضرة للباحثة في األدب األندلسي واالستشراق 
تراث الرحالت والتواصل الثقافي بین العرب والمسلمین "رشا الخطیب للحدیث حول كتابھا . د

المترجم والرّحالة ) أفوقاي(م الحجري األندلسي أحمد بن قاس"، والذي یتناول كتاب "وأوروبا
ً، وھو كتاب حائز على جائزة ابن بطوطة لدراسات أدب الرحالت" والسفیر یعقب على . نموذجا

 .المحاضرة الدكتور صالح جرار

 زواریب الغد
  


