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  شكرا لرئاسة الجامعة األردنیة.. أحمد أبو غوش ساخرا

  
في لعبة  ٢٠١٦انتقد أحمد أبو غوش  البطل األولمبي المتوج بذھبیة دورة االلعاب االولمبیة ریو  

  .جامعة األردنیة بعد فصلھ فصال دراسیا كامال بسبب الغیابالتایكوندو، إرادة ال
ووّجھ أبو غوش نقدا ساخرا الدارة الجامعة عبر صفحتھ الشخصیة على موقع التواصل االجتماعي 

، بعد قرار فصلھ رغم الوعود التي قدمت لھ بتجاوز موضوع غیاباتھ المتكررة عن ' فیسبوك'
  .الجامعة

  :ى صفحتھ الشخصیةوتالیا ما كتبھ أبو غوش عل
اود ان اتقدم بالشكر الجزیل لرئاسة الجامعة االردنیة و ادارة كلیة التربیة الریاضیة التي قدرت جمیع 
ظروفي لھذا الفصل و قاموا بحرماني من المواد المسجلة لي بھذا الفصل و ذلك بداعي الغیاب عن 

ایة الفصل و اثناء الدوام الجامعي الجامعة، رغم كل الوعود و التعھدات التي وعدوني بھا قبل بد
بمراعاتي فیما یتعلق بالغیابات، علما اني طلبت منھم مراعاتي فقط في ھذا الفصل و ذلك بسبب 
ارتباطاتي الكثیرة خاللھ خارج البالد لتمثیل المملكة االردنیة الھاشمیة في العدید من الدول و 

الى قطر للتكریم من قبل مجلس اللجان االولمبیة التكریمات و المحافل الدولیة؛ و المتمثلة بالسفر 
الدولیة و تكریم االتحاد الدولي لي كأفضل العب تایكواندو على مستوى العالم في اذربیجان و 
تكریمي بجائزة االبداع الریاضي العربي بجائزة الشیخ محمد بن راشد ال مكتوم في االمارات 

ات المحلیة العدیدة و الدولیة التي قدمت للملكة الجراء العربیة المتحدة ھذا باالضافة الى االرتباط
  .المقابالت والتكریمات

ھذا و قد طلبت منھم فقط المراعاة في ھذا الفصل و معاملتي في الفصول القادمة كأي طالب اخر في 
الجامعة، مع العلم اني ادرس في كلیة التربیة الریاضیة واالنجاز الذي حققتھ یرفع من شأن و قیمة 

لكلیة ككل ولكن ال وجود الي تقدیر واي مقابل من قبل الدكاترة في الجامعة، وذلك لحاجة في انفسھم ا
ال یعلمھا اال هللا مع العلم ان ھناك احد الدكاترة في الجامعة لم یقم بحرماني و قام بمراعاة كل ھذه 

  .الظروف و تقدیر االنجاز مشكورا
بذل اقصى الجھد و انتم ال توفرون لھ اقل متطلبات النجاح و لكن كیف تطالبون اي العب باالنجاز و 

  .من راحة نفسیة و مراعاة في الحضور
ان كل ما نقوم بتعلمھ في ھذه الكلیة ھو مجرد حبر على ورق و مجرد فلسفات ریاضیة یحفظھا 

دولة  حلم كل ریاضي و كل اتحاد و. ملقنوھا و یضعون اسئلة حولھا و لكن ال یعلمون كیفیة تطبیقھا 
مھتمة في الریاضة یكون بتحقیق میدالیة في دورة االلعاب االولمبیة و االولى ان یكون ھذا ھدف 
المؤسسة التي تخرج الریاضیین بالطریقة الصحیحة فان اتى االنجاز لھذه المؤسسة بدون اي جھد 

  .منھا و بدون اي تقدیر فیا حسفي على الریاضیین الطامحین في ھذا الوطن العزیز
اود ان ابعث برسالة تشاؤم للریاضیین في جمیع التخصصات الریاضیة و لكن ھذا ھو الواقع  ال

المریر في الجامعة االردنیة علیك ان تختار الریاضة او الدراسة فال یجب ان تكون ریاضي ناجح و 
  .متفوق في نفس الوقت

لص االولمبیاد الجاي ارجع سنین و بس تخ ٣اجل دراستك " و قد قالھا لي احد الدكاترة في الجامعة 
  شكرا جامعة اردنیة" . ادرس 

 أخبار الجامعة

 صحیفة الوسط 
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  «األردنیة»مالیین دوالر منحة سعودیة لمركز الخالیا في  ٧
  

أعلن صندوق التنمیة السعودي عزمھ تقدیم سبعة مالیین دوالر لمركز العالج بالخالیا التابع للجامعة 
  .األردنیة

  
العبادي فإن ھذه المنحة تقضي بشراء أجھزة ومعدات ووفقا لمدیر المركز الدكتور عبد هللا عویدي 

متطورة تستخدم لألغراض البحثیة والعالجیة، الفتا إلى أن المركز لدیھ خطة للتوسع في معالجة 
  . أمراض مستعصیة

  
وأعرب العبادي خالل لقائھ وفدا من الصندوق برئاسة المھندس عبدهللا الخویطر عن تقدیر الجامعة 

لحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز والحكومة السعودیة على الدعم الذي األردنیة لخادم ا
قدمتھ للمركز مؤكدا حرص المركز على التعاون مع المؤسسات الطبیة السعودیة لتبادل الخبرات في 

  .مجال العالج بالخالیا
  

ون دوالر في تجھیزه وأشار إلى أن المركز تمكن من إنفاق المنحة السابقة والبالغة أربعة عشر ملی
بأحدث ما توصل إلیھ العلم الحدیث من معدات متطورة، األمر الذي أدى إلى نجاحھ في تنفیذ مشاریع 
بحثیة وعالجیة أبرزھا مشروع التصلب اللویحي، وأنسجة الغضروف في مفصل الركبة والعظام 

  .والجلد والشرایین
  

تنفیذھا خصوصا استكمال مصنع الخالیا  وعرض العبادي ألعضاء الوفد الضیف المشاریع المنوي
وتزویده بأحدث المیكروسكوبات، فضال عن إعداد بحوث ودراسات متعلقة بعالج الجھاز العصبي 

  .وإصابات الحبل الشوكي
  

بدوره أكد الخویطر أن ھذه المنحة تندرج ضمن اھتمامات الصندوق لتطویر عمل المركز، معربا 
یة وتعلیمیة سعودیة لالستفادة من خبراتھ المتراكمة في میادین عن أملھ في تعاونھ مع مؤسسات طب

  .العالج بالخالیا الجذعیة
  

الخویطر، أشاد بالمستوى المتقدم الطبي الذي حققھ المركز الفتا إلى أھمیتھ في خدمة المرضى 
  .والباحثین في االردن والبلدان العربیة واإلسالمیة

  
  .واطلع على تجھیزاتھ، والخدمات التي یقدمھا للمرضىوجال الوفد السعودي في أقسام المركز 

 ٧:الدستور ص
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  تكریم الفائزین بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات
  

احتفل مركز دراسات الشرق األوسط امس االربعاء بتكریم الطلبة الفائزین بجائزة البحث العلمي 
  .نى جامعة العلوم التطبیقیةفي مب ٢٠١٦لطلبة الجامعات األردنیة في دورتھا الثامنة عشرة لعام 

  
وقال رئیس جامعة العلوم التطبیقیة الدكتور محفوظ جودة، الذي رعى الحفل، أولت الجامعة عنایة 
خاصة بالبحث العلمي وشجعت الباحثین على االنضمام لمسابقة جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات 

بحیث أصبح لدینا عدة قواعد بیانات باللغة  األردنیة، كما حرصت الجامعة على توسیع قواعد البیانات
  . االنجلیزیة باإلضافة إلى قواعد عربیة أخرى لترقى بنوعیة وجودة األبحاث محلیا ودولیا

  
ان مساھمتنا : من جھتھ، قال رئیس مجلس ادارة صندوق حیاة للتعلیم الداعم للجائزة موسى الساكت

ث العلمي ودعمھ، وأثره في تقدیم إسھامات علمیة في الجائزة جاءت إلیماننا المطلق بأھمیة البح
وبحثیة جدیدة، وأثره اآلخر على مدارك ومعارف الطلبة المشاركین واكتشاف الطاقات العلمیة 
البحثیة لدى الطلبة، وتشجیعھم في ھذا المجال وفي مختلف المجاالت االستراتیجیة والسیاسیة 

  .واالقتصادیة والفكریة التي تھم المجتمع
  

فقا لنائب رئیس اللجنة العلیا المشرفة على الجائزة الدكتور بیان العمري، فقد حجبت الجائزة وو
  .األولى لعدم تقدم المنافسین ضمن فئتھا بحسب المعاییر واألحكام المنصوص علیھا في نظام الجائزة

  
معة العلوم ماجستیر الھندسة المدنیة من جا/ وفاز بالجائزة الثانیة الطالب محمد فراس التمیمي

دور التعلیم العالي ومؤسساتھ في تنمیة الدولة األردنیة من وجھة «: والتكنولوجیا األردنیة، عن بحثھ
  .»نظر القادة واألساتذة والطالب في الجامعات األردنیة

  
من جامعة جرش / بكالوریوس المحاسبة/ انعام عید ابو العدس: ونال جائزة المرتبة الثالثة الطالبات

درجة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في جامعة جرش من وجھة نظر أعضاء ھیئة «: اعن بحثھ
: من جامعة جدارا عن بحثھا/ ، وآالء ابراھیم مصطفى الغرایبة ماجستیر اإلدارة التربویة»التدریس

تصورات القادة التربویین في وزارة التربیة والتعلیم حول أثر اللجوء السوري على موارد النظام «
الدراسات /بكالوریوس الدراسات اإلسالمیة/، ومیساء رضوان المومني »بوي المادیة والمالیةالتر

أثر اللجوء السوري على الصحة النفسیة لألطفال الالجئین «: من جامعة الیرموك عن بحثھا/ األسریة
  .»في األردن

  
وتكریم اعضاء لجنتي وفي ختام االحتفال تم تكریم الطلبة الفائزین بالجائزة والطلبة المشاركین 

التحكیم العلمي والمقابلة واعضاء اللجنة المشرفة على الجائزة ووسائل االعالم التي غطت فعالیات 
  .الجائزة وصندوق حیاة للتعلیم الداعم الرئیس للجائزة ھذا العام ولراعي الحفل

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣:الدیار ص/٣:الدستور ص/عمون/١٢:الرأي ص/بترا
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  ‘‘التعلیم العالي‘‘عجز موازنة الجامعات وارتفاع المدیونیة تحدیات 
  

طاع التعلیم العالي العام المقبل أمام تحدیات قدیمة جدیدة، على القائمین علیھ إیجاد حلول یقف ق
جذریة لھا، أبرزھا ارتفاع المدیونیة وعجز موازنات الجامعات الرسمیة، في ظل محدودیة الدعم 

موارد الحكومي، فضال عن تنفیذ ما ورد في محور التعلیم العالي باالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة ال
  .البشریة

وإلى جانب ذلك، فإن القطاع مطالب باالستفادة من تجربة نتائج الثانویة العامة للعام الماضي، التي 
أدت إلى تراجع أعداد الطلبة الملتحقین بكلیات المجتمع المتوسطة، ما أدى إلى إغالق العدید منھا، 

ترتب علیھ فائض في مقاعد  ، ما% ٦٠فضال عن انخفاض أعداد الطلبة الحاصلین على معدالت 
  .الجامعات الرسمیة، لتواجھ الجامعات الخاصة أزمة نقص في الطلبة

وفي األثناء یقف قطاع التعلیم العالي مكتوف الیدین أمام مشكلة الھرم المقلوب، حیث أن معظم الطلبة 
ازدیاد البطالة بین یتوجھون للمسارات األكادیمیة بدال من التقنیة والمھنیة، وھي مشكلة ماثلة في ظل 

  .خریجي البرامج األكادیمیة
وتبقى قضیة انخفاض مستویات مخرجات مؤسسات التعلیم العالي، وقدم البرامج والخطط الدراسیة، 
وعدم مواكبتھا لمتطلبات العصر، اضافة الى استمرار ظاھرة العنف الجامعي رغم انخفاض حدتھا 

  .التي تواجھھا الجامعات الوطنیةالعام الحالي، من اكبر التحدیات والمشاكل 
وعودة إلى محاور التعلیم العالي في اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة التي تنتظر التنفیذ العام 
المقبل، فقد أوصت فیما یتعلق بمحور الحاكمیة بتعدیل قانوني الجامعات األردنیة والتعلیم العالي 

أعضاء إضافة إلى  ٨لس التعلیم العالي لیضم في عضویتھ والبحث العلمي، وإعادة النظر بتشكیل مج
في الجامعات  ١٥في الجامعات الرسمیة و ١٣الرئیس، وتخفیض عدد اعضاء مجلس األمناء من 

أعضاء بمن فیھم الرئیس، والتأكید على تفعیل دور مجلس األمناء ضمن الصالحیات  ٩الخاصة الى 
  .األكادیمیة والمالیة واالداریة

ً لنظام خاص یصدر لھذه الغایة یحدد آلیة  كما أوصت أن یكون تعیین رئیس الجامعة الرسمیة وفقا
التعیین عن طریق لجنة استكشاف ولجنة اختیار ترفع تنسیبھا بثالثة مرشحین لمجلس التعلیم العالي 

  .الذي ینسب بأحدھم لمجلس الوزراء حسب النقاط
ة مھنة التعلیم، وتحدید العالقة بین مالكي ودعت االستراتیجیة الى وضع أنظمة مزاولة ممارس

الجامعات الخاصة وإداراتھا األكادیمیة، وأداء القیادات األكادیمیة واإلداریة في مؤسسات التعلیم 
  .العالي تتضمن مساءلة رؤساء الجامعات والرقابة على أدائھم

بربط عملیة التعلیم  بینما أوصت اللجنة من خالل محور تعدیل أسس القبول في الجامعات الرسمیة
بـقدرة الطالب ورغبتھ، بحیث ال یتم االقتصار على اعتماد امتحان شھادة الثانویة العامة كمعیار 
ً في وضع معاییر اضافیة، تضمن المواءمة بین  وحید للقبول في الجامعة بحیث تأخذ الجامعات دورا

بیقھ إما من خالل امتحان قدرة الطالب ورغبتھ، والتخصص الدراسي المالئم، والذي یمكن تط
الثانویة العامة باإلضافة إلى السنة التحضیریة، أو امتحان الثانویة العامة باإلضافة إلى معیار تضعھ 

  .كل جامعة ویقره مجلس أمنائھا
فیما نصت توصیات محور تنظیم استثناءات القبول الجامعي على زیادة منح المكرمات ألبناء القوات 

ً بحیث تصبح نسبة %  ١٠ام والمخابرات العامة والدفاع المدني بنسبة المسلحة واالمن الع سنویا
الى التعلیم التقني، إضافة إلى %  ١٠، على ان توجھ النسبة المضافة البالغة % ٣٠االستثناء كمنح 

ً بحیث تصبح نسبة %  ٥زیادة منح المكرمات ألبناء العاملین في وزارة التربیة والتعلیم بنسبة  سنویا
  .على أن توجھ النسبة المضافة إلى االلتحاق بالتعلیم التقني%  ١٠ستثناء الكلیة كمنح اال

ً خالل   ٨وفیما یتعلق بمحور البرنامج الموازي، أوصت بإلغاء البرنامج الموازي لألردنیین تدریجیا
  .عبر آلیتین بدیلتین ٢٠١٧/٢٠١٨سنوات اعتبارا من العام الجامعي 

  ١٣:الغد ص
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طالبا  ٥٥٥٠األول من خالل تخفیض طلبة البرنامج الموازي بمعدل واقترحت أن یكون البدیل 
من الطلبة %  ١٢٫٥طالب، ویشكل ھذا الرقم  ٤٤٤٠٠سنویا، وعلى مدى ثماني سنوات بمجموع 

  .األردنیین في البرنامج الموازي
ً  فیما یكمن البدیل الثاني، بإلغاء البرنامج الموازي وإعادة ھیكلة الرسوم الجامعیة وتوحیدھا تدریجیا

ً من العام الجامعي  في جمیع الجامعات الرسمیة وفق خطة مدروسة تأخذ  ٢٠١٧/٢٠١٨اعتبارا
باالعتبار تحدید الرسوم الموحدة بمتوسط یناسب الطلبة ویغطي فارق االیرادات الناتجة عن إلغاء 

قدیم المنح البرنامج ویقترب من التكلفة الفعلیة لكل تخصص، بالتوازي مع دعم صندوق الطالب لت
ً في جمیع الجامعات الرسمیة   .والقروض لجمیع الطلبة المحتاجین والمتمیزین دراسیا

 ٧٢كما ھي في العام الحالي،  ٢٠١٧وفي ظل بقاء مخصصات الجامعات الرسمیة في موازنة العام 
خالل مدى جدیة الحكومة في اإللغاء التدریجي للبرنامج الموازي من "ملیون دینار، تثور اسئلة عن 

، حیث لم تتضمن الموازنة زیادة لتعویض الجامعات "ایجاد بدیل للجامعات عن عوائد لھذا البرنامج
عن النقص في الموارد في حال اتخذ قرار بإلغاء ھذا البرنامج، كما لم تتضمن فرض رسوم او 

وھو ما  ضرائب یتم تعویض الجامعات من خاللھا لیبقى الخیار الوحید رفع رسوم البرنامج العادي
یصعب تنفیذه في ظل االوضاع االقتصادیة والمعیشیة الصعبة للمواطنین، اذ اثبتت الدراسات ان نحو 

  .من االسر االردنیة ال تستطیع تحمل كلفة تدریس طالب واحد في الجامعة%  ٧٠
وبناء  واشتمل قطاع التعلیم والتدریب المھني والتقني، على محاور الحاكمیة، وتطویر البنیة التحتیة،

  .شراكة مؤسسیة مع القطاع الخاص، والتعلیم التقني
وتعود ھنا مرة أخرى قضیة قلة المخصصات المرصودة في الموازنة لقطاع التعلیم العالي لتقف 

  .عائقا كبیرا أمام تنفیذ ما ورد في ھذا المحور فضال عن محور التعلیم التقني
ملیون دینار، بینما  ١٥٩الماضي ) ابریل(ن جامعات رسمیة حتى نھایة نیسا ١٠وبلغ مجموع عجز 

  .ألف دینار، حسب احصائیات وزارة التعلیم العالي ٧٥٣بلغت قروضھا للعام الحالي نحو ملیونین و
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  یُحدد موعد امتحان االمتیاز” الطبي األردني“

  
  

حدد المجلس الطبي االردني مواعید امتحانات الفحص اإلجمالي للطب البشري وطب األسنان 
  .كانون الثاني المقبل ١٨و  ١٧للدورة الشتویة خالل یومي ) االمتیاز(

ان الجلسة االولى ستكون یوم الثالثاء ) بترا(وقال امین عام المجلس االستاذ الدكتور نضال یونس لـ 
كانون الثاني وتخصص لمبحث الجراحة العامة فیما تعقد الجلسة المسائیة في مجال النسائیة  ١٧

  .والتولید
ا االمتحان الثاني فستخصص جلستھ الصباحیة لمبحث الداخلیة العامة، فیما ستكون المسائیة لطب ام

  .االطفال
واكد ضرورة ان یتواجد األطباء في قاعات االمتحان المحوسبة في الجامعة االردنیة في تمام الساعة 

 ً   .الثامنة صباحا
كانون  ١٧سیكون مساء یوم الثالثاء  وبالنسبة ألطباء األسنان أوضح الدكتور یونس ان امتحانھم

الثاني، وینبغي علیھم التواجد في القاعة المحوسبة بالجامعة األردنیة في تمام الساعة الثانیة بعد 
  .الظھر

وبین ان االمتحانات تعقد بإشراف كامل من المجلس الطبي األردني من خالل لجان االشراف على 
  .نالفحص االجمالي للطب البشري وطب االسنا

ودعا من یرغب بالحصول على مزید من التفاصیل متابعة الموقع االلكتروني للمجلس الطبي 
  ) .www.jmc.gov.jo(االردني باستمرار لمعرفة آخر المستجدات 

صباح یوم ) االمتیاز(ولفت الى ان المجلس سیعقد محاضرات الدورة التنشیطیة للطب البشري 
  .كانون الثاني  ١٢مر لغایة یوم الخمیس كانون الثاني المقبل وتست ٢االثنین 

  ١٤:الرأي ص/٥:الدستور ص
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  تحصد جائزة دولیة" التكنولوجیا"
  

حصدت جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة على جائزة المؤسسة الدولیة في الشرق األوسط وشمال 
كإحدى أفضل المؤسسات التعلیمیة في المنطقة في إنجازاتھا ) MENAA AWARD(أفریقیا 

  .بیئة التعلیمیة المالئمة ورضا الطلبة والعاملینالعلمیة وتوفیر ال
ً عن الجامعة نائب عمید كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة الدكتور سلیم بني ھاني في  وتسلم الجائزة ممثال

  .الحفل الذي أقیم في دبي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
زة ستسلط الضوء على جامعة العلوم وأشار نائب رئیس الجامعة الدكتور خالد السالم الى أن الجائ

والتكنولوجیا االردنیة لزیادة فرص التشاركیة الدولیة في التعلیم العالي والبحث العلمي مع العدید من 
  .المؤسسات التعلیمیة المتمیزة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا
بادرة التقدم لھذه الجائزة جاءت وبین عمید كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة الدكتور محمد الجراح أن م

من فریق العمل في كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة، وسعي الكلیة للحصول على االعتمادات الدولیة 
  .لمختلف برامجھا األكادیمیة

  

  ١٢:الدستور ص
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  وتعزیز الفكر الناقد تحدیات تطویر التعلیم‘‘ التعلم الرقمي‘‘

  
في غایة األھمیة ولھا دور "ني ملفات قالوا إنھا طالب خبراء تربویون وزارة التربیة والتعلیم بتب

خالل العام المقبل، أبرزھا تطویر المنھاج وتدریب المعلمین " رئیسي في تطویر وإصالح التعلیم
  .وبناء مدارس نموذجیة تستوعب حاجات الطلبة

 أمس، ضرورة أن تعمل الوزارة على تطویر المناھج، بشكل یعزز" الغد"وأكدوا، في أحادیث لـ
الفكر الناقد واإلبداعي لدى الطلبة، واالبتعاد عن التعلیم التلقیني، إلى جانب تدریب وتأھیل المعلمین 

  .لیصبحوا معلمین متمیزین داخل الغرف الصفیة
وقال وزیر التربیة والتعلیم األسبق فایز السعودي إن على الوزارة العمل على جانبین خالل العام 

والجانب الفني، مضیفا أن الجانب الفني المھم ھو تدریب وتأھیل  الجانب اإلداري: المقبل ھما
تحتاج أن تمارس وزارة التربیة "المعلمین بحیث یكونون متمیزین داخل الغرف الصفیة وھذه العملیة 

  ".والتعلیم دورھا في اختیار الطلبة بعد الثانویة العامة الذین یرغبون بأن یصبحوا معلمین
یجب ان تكون نابعة من رغبة الفرد وفق معاییر "عملیة اختیار المعلمین وأشار السعودي الى ان 

یجب أن یكون "، مبینا انھ "معینة یتم بعد ذلك توجیھھم الى كلیات التربیة في الجامعات االردنیة
للوزارة عالقة بمناھج كلیات العلوم التربویة بشكل عام لتواكب حاجات المعلم في الغرفة الصفیة 

  ".ثم عملیة تدریبھم قبل االلتحاق بالخدمة وأثناءھا باستمرار مستقبال ومن
اصبح المنھاج الدراسي ولیس الكتاب المدرسي، ولذلك یجب االھتمام "وأوضح ان المعلم في العالم 

بالمناھج لتوفیر الحریة والمرونة لھ في اكساب وتنمیة قدرات الطالب من ناحیة المعارف والمھارات 
  .والقیم والبنیة الثقافیة واالخالقیة المطلوبة من الطالب في بلدنا بشكل العالماالساسیة المختلفة 

البنیة التحتیة، فھناك نقص كبیر في "وفیما یتعلق بالجانب اإلداري، بحسب السعودي فإنھ یتمثل بـ
المدارس، لذا یجب إیالء ھذا موضوع اھمیة بالغة، مشددا على ضرورة بناء مدارس نموذجیة تمتلك 

ا صفیة مناسبة تستوعب حاجات الطلبة ألن الطالب ال یحتاج الى الغرفة الصفیة بمفھومھا القدیم غرف
وإنما غرف صفیة فیھا الكثیر من المؤثرات التي تساعد على تنمیة ذكاءاتھ وقدراتھ العقلیة وتوجیھ 

  ".بشكل جید
ة كالمختبرات والمكتبات وأكد السعودي ضرورة أن یرافق المدارس النموذجیة بناء المرافق المناسب

والساحات ومرافق للطلبة الذین لدیھم قدرات للرسم والفن، مؤكدا أنھ في حال تم التركیز على البنیة 
یساھم "التحتیة في بناء مدارس نموذجیة، وتأھیل المعلم، وتوفیر ما یحتاجھ من تدریب، فإن ذلك سـ 

  ".ھذا الجانبین في تطویر الجوانب االخرى التي تحتاج الى جھد اقل من
ذوقان عبیدات، ان من الملفات التي یجب ان تعمل علیھا وزارة .من جانبھ، قال الخبیر التربوي د

، ھي تطویر الخطط الدراسیة بما یقلل من اعباء الطالب "تطویر التعلیم"التربیة لتحقیق شعار 
ال والمنطق والفلسفة والمعلمین وادماج مفاھیم المواطنة ومكافحة االرھاب والفنون وعلم الجم

  .والتفكیر االبداعي من دون اضافة مواد جدیدة
وأضاف عبیدات ان االستمرار في تطویر الكتب المدرسیة یجب ان یكون وفق مبادئ حقوق 
المواطنة وحق االنسان، وكرامة المرأة ومكانتھا، وبناء الشخصیة النقدیة واالبداعیة، ومكافحة 

  .التطرف
االھتمام بعوامل "، إلى جانب )التوجیھي(حان شھادة الدراسة الثانویة العامة وأكد ضرورة تطویر امت

تراجع الطلبة في العلوم والریاضیات من خالل تغییر ثقافة التدریس واستراتیجیاتھ بعیدا عن الحفظ، 
  ".وإنتاج ادلة تعلیم تفكیر في المواد المختلفة

  ٣:الغد ص
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الھالي عن التواصل مع المدرسة وإلغاء وشدد عبیدات على ضرورة ایجاد حلول لمشكالت عزوف ا
وسائل االتصال التقلیدیة، وتدعیم اإلعالم التربوي بحیث یكون فاعال في تھیئة المجتمع لتقبل 

  .التغیرات
بدءا من دیمقراطیة القرار في الوزارة، " دمقرطة التعلیم"ولفت إلى أن أكثر األولویات أھمیة ھي 

  .ویة ومشاركتھم في القرار وعدم مفاجأة المجتمع بقرارات فردیةواحترام العاملین في االدارة الترب
من ناحیتھ، طالب الخبیر التربوي بالل الجیوسي وزارة التربیة والتعلیم بضرورة رفع سویة التعلیم 
بالمدارس وخصوصا في المناطق النائیة من خالل تدریب المعلمین بشكل مستمر على ممارسات 

  .ة لتصل الى جمیع مدارس المملكةالتربویة المتطورة والجدید
ودعا الجیوسي الى ایجاد برامج وخطط توثق العالقة بین األھل والمدرسة، وزیادة شحنة التعلم 
الرقمي كونھا تعتبر من صفات القرن الواحد والعشرین الى جانب تشجیع استراتیجیات التدریس 

  .لیم التعاونيالمعاصرة في عملیة التربیة والتعلیم، على غرار تشجیع التع
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  ملیون دینار نیابة عن الحكومة في دعم التعلیم التقني)١٧٫٥(نتحمل : ”البلقاء التطبیقیة“
  

) ١٧٫٥(قال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبد هللا سرور الزعبي ان الجامعة تنفق ما یقارب 
  .ة عن الحكومةملیون دینار على التعلیم التقني وھي ُكلفة تتحملھا الجامعة نیاب

وقدم رئیس الجامعة في اللقاء الذي ضّم أعیان ونواب ووزراء ومسؤولین حالیین وسابقین بحضور 
الواقع والتحدیات والرؤى ”عرضا عن الجامعة تحت عنوان بعنوان. محافظ البلقاء نایف الھدایات

  .”المستقبلیة
تحدیات المعلوماتیة والجودة والنوعیة وال،واشار الزعبي الى التحدیات التي تواجھ الجامعة كالعولمة

وانتاج المعرفة والتحدیات االجتماعیة وتقلبات سوق العمل كوجود فجوة بین التعلیم وسوق العمل 
  .اضافة الى التحدیات االكادیمیة واالداریة والمالیة

یة واوضح الزعبي التصور المستقبلي للجامعة والذي ینطلق من اھداف االستراتیجیة االستراتیج
الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة والتي اطلقت برعایة جاللة الملك عبد هللا الثاني وجاللة الملكة رانیا 
ِبل الحكومة لتنفیذھا الفتا ان الجامعة في طور االعالن عن ھیكلة الجامعة  العبدهللا واعتمدت من ق

ل الى متخصصین مؤھلین ونظرا لحاجة سوق العم،لتعزیز التشاركیة بین القطاعین العام والخاص
جل رفع سویة التنافس لدى القطاعات االنتاجیة في ومدربین على اسالیب تعلیم غیر تقلیدیة من ا

االسواق المحلیة واالقلیمیة والدولیة والمساھمة الفاعلة في نقل التكنولوجیا وتوطینھا وتطویرھا 
والتركیز على ثقافة االبداع واالبتكار القائمة على المعرفة والبحث العلمي التطبیقي الھادف الى 

  .واءمة بین العملیة التعلیمیة والبحث العلمي والتنمیةتحقیق التنمیة المستدامة والم
جامعة تطبیقیة رائدة علمیا ومنافسة “واعلن الزعبي عن رؤیة جدیدة ونوعیة للجامعة ترتكز على 

عالمیا ومتمیزة في البحث العلمي التطبیقي واالبداع واالبتكار والریادة لبناء اقتصاد ومجتمع 
تقدیم تعلیم تطبیقي وتقني عالي الجودة وتوفیر بیئة منافسة ”وھيوبرسالة جدیدة ونوعیة ”المعرفة

مشیرا الى ” حاضنة ومحفزة لالبداع واالبتكار والبحث والتطویر والریادة لتحقیق التنمیة المستدامة
العدالة والنزاھة وسیادة ،الحریة االكادیمیة“قیم الجامعة التي ستعمل الجامعة على تجذیرھا وھي 

فیة والمساءلة والحیادیة والتشاركیة مشیراالى ان الجامعة ستعمل خالل الفترة القادمة القانون والشفا
على توفیر مناخ اكادیمیة متمیز یحقق رؤیة ورسالة الجامعة والوصول الى االعتماد الوطني 

  .والدولي
امعة واضاف الزعبي ان الجامعة بصدد االعالن قریبا عن ھیكلة اداریة لھا بھدف اعادة ھیكلة الج

ومسمیاتھا الوظیفیة والتخلص من الوحدات االداریة الزائدة وتأھیل اكثر للھیئة االداریة والحوسبة 
  .الكاملة لعملیات الجامعة وضبط كامل لإلنفاق في الجامعة 

وبین ان الجامعة ستطور محور االستثمار بتشكیل فریق لالستثمار ورفده بالكفاءات الالزمة 
اضي الجامعة وتفعیل دور مراكز الطاقة والمیاه والبیئة ومعھد تدریب واالستغالل االمثل الر

المدربین ومركز االستشارات وضبط نفقات التأمین الصحي وانشاء صندوق مستقل مختص معلنا في 
الوقت ذاتھ ان الجامعة ستطور عملھا في خدمة المجتمع بحیث ان الجامعة قررت تخصیص نسبة 

  .ھیئة التدریس لخدمة المجتمع وھي اول جامعة اردنیة تقوم بذلكمن اسس الترقیة ألعضاء % ٢٠
واكد ان الجامعة تنفذ توجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني في كافة اعمالھا وقراراتھا المعلنة للجمیع 
وللمجتمع المحلي في سیادة القانون ومحاربة المحسوبیة واختیار الكفاءة والجدارة والعدالة والشفافیة 

ل المیداني ، حیث انھ ھناك لقاءات میدانیة مستمرة مع اسرة الجامعة من اعضاء ھیئة تدریسیة والعم
واداریة وطلبة بحیث یتم متابعة اي قضیة فورا سواء اثناء اللقاءات او ما یصل عبر االتصاالت 

  .الھاتفیة او الرسائل االلكترونیة وھاتف رئیس الجامعة معلن للجمیع 
بأن الجامعة وبوعي اسرتھا االكادیمیة واالداریة والطلبة تخلو من العنف وبین رئیس الجامعة 

  .والتطرف واي حالة یظھر فیھا العنف او االعتداء یطبق القانون على من یقوم بذلك

  ١١:الدستور ص/٢:الرأي ص
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لنقف وقفة ھادفة نراجع فیھا مسیرة الجامعة (وألقى العین مروان الحمود كلمة في ھذا اللقاء قال فیھا 

ش واقع ومعیقات العمل فیھا ونستشرف مستقبلھا والیة دعمھا وتطویرھا والنھوض وانجازاتھا ونناق
بھا اكثر انطالقا من احساسنا بواجبنا اتجاھھا ومسؤولیتنا الوطنیة في دعمھا ودعم ادارتھا الشابة 

  .لتكون عند حسن ظن قیادتنا الھاشمیة بھا
محمد عدنان البخیت قد رحب في بدایة وكان رئیس مجلس امناء جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور 

اللقاء بالحضور مشیرا الى أھمیة التواصل بین الجامعة والمجتمع المحلي الثراء الجامعة باالراء 
القیمة من الحضور الذین یمثلون قامات وطنیة اردنیة خدمت وتخدم الدولة االردنیة في ظل جاللة 

  .الملك عبد هللا الثاني
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  "ھندسة الطیران"الطاقة االستیعابیة لرفع : ھیئة االعتماد 
  
    
 

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي على 
في جامعة العلوم ) برنامج البكالوریوس/ ھندسة الطیران (رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

  .والتكنولوجیا االردنیة
  

التحالیل (وفق بیان صحفي صدر الیوم االربعاء على االعتماد الخاص لتخصص ووافق المجلس 
في جامعة آل البیت شریطة استكمال الجامعة للنواقص وایقاف القبول ) برنامج البكالوریوس/ الطبیة 

  ).برنامج الماجستیر/ العلوم الحیاتیة ( في تخصص 
  

والمتعلق بإیقاف قبول طلبة جدد في ، ٢٠١٦/١/١٤واكد المجلس على قراره الذي صدر بتاریخ 
المركز / في جامعة البلقاء التطبیقیة ) برنامج البكالوریوس/ ھندسة الطاقة الكھربائیة (تخصص 

  .لحین استكمال الجامعة للنواقص
  

برنامج / االرشاد النفسي والتربوي (واجل المجلس البت في االعتماد الخاص لتخصص 
كلیة االمیرة عالیة الجامعیة لحین استكمال الجامعة /التطبیقیة  في جامعة البلقاء) البكالوریوس

في جامعة العلوم ) برنامج الدكتوراه/ القانون الخاص(للنواقص والبت في االعتماد الخاص لتخصص 
  .االسالمیة العالمیة لحین استكمال الجامعة للنواقص

  
، وتخفیض )رنامج البكالوریوسب/ الموارد البشریة(ووافق المجلس على االعتماد الخاص لتخصص 

  .في جامعة جدارا) برنامج الماجستیر/ الموارد البشریة(الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
  

  ).برنامج البكالوریوس / الفنون االسالمیة (واقر المجلس معاییر االعتماد الخاص لتخصص 

  ٧:الدستور ص/١٣:لرأي صا



  امة دائرة اإلعالم والعالقات الع                                              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 

15 

  الدكتور المقدادي من الیرموك یحصل على جائزة أفضل ورقة بحثیة
  

  
حصل الدكتور یزن مقدادي االستاذ المشارك في قسم ادارة االعمال بجامعة الیرموك على جائزة 
أفضل ورقة بحثیة في المؤتمر الدولي السابع إلدارة سلسلة التورید والعملیات، الذي نظمھ قسم 

ارة سلسلة الھندسة الصناعیة في جامعة ماھیدول التایلندیة بالتعاون مع معھد التكنولوجیا ومنتدى إد
استخدام طریقة ماركوف التحلیلیة " التورید والعملیات في إندونیسیا مؤخرا، وذلك عن ورقتھ البحثیة 

  ".األردن كحالة دراسیة: للتنبؤ بالكفاءات العملیاتیھ التنافسیة لمزودي خدمة االتصاالت الخلویة
  
تخدم طریقة ماركوف التحلیلیة في وأشار المقدادي أن ھذه الدراسة تعتبر األولى من نوعھا التي تس  

التنبؤ بالكفاءات العملیاتیة لشركات االتصاالت على فترة زمنیة ممتدة لعشرین عاما، حیث خلصت 
الدراسة إلى أن توقیت دخول الشركة للسوق یلعب دورا محوریا في دیمومة الكفاءة العملیاتیة التي 

  . تمتلكھا
  

  .دولة ٣٤حثیة قدمھا باحثون ومختصون من  ورقة ب ١٠٥ونوقشت خالل أعمال المؤتمر 

  ١١:الدستور ص
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  بحث التعاون بین جماعة عمان لحوارات المستقبل وجامعة مؤتة
  

أشاد األستاذ الدكتور ضافر الصرایرة رئیس جامعة مؤتة، بالجھود التي تبذلھا جماعة عمان 
اصة في مجال لحوارات المستقبل، في خدمة القضایا الوطنیة وباإلنجازات التي حققتھا الجماعة خ

وأكد رئیس جامعة مؤتة على ، مكافحة ثقافة التعصب والكراھیة، وتحصین مجتمعنا ضد ھذه الثقافة
وفي طلیعتھا محاربة ثقافة ، أھمیة التعاون بین الجامعة والجماعة في القضایا ذات االھتمام المشترك

غیرھا من الملفات التي تم و، الكراھیة وتطویر التعلیم والمساھمة في حل مشكالت الشباب األردني
والذي ضم كل من بالل حسن التل رئیس ، بحثھا بین الجانبین خالل زیارةوفد الجماعة لجامعة مؤتة

  .الجماعة والدكتور عبدهللا الموسى والمھندس صخر دودین والدكتور عمر الریماوي
  

ً وقد استمع الوفد إلى شرح عن تطور جامعة مؤتة ودورھا في خدمة المجتمع ال محلي، ثم قدم شرحا
ً عن الجماعة وأھدافھا والبرامج والمشروعات التي تعكف على تنفیذھا وفي طلیعتھا البرنامج  موجزا

التي أصدرتھا الجماعة باللغتین العربیة ، التنفیذي لمبادرة أمة واحدة في مواجھة فتنة التكفیر
ب والفكر التكفیري باإلضافة إلى واإلنجلیزیة، بھدف المساھمة في محاربة ثقافة الكراھیة والتعص

بھدف معالجة االختالالت التي أصابت السلوك ، البرنامج التنفیذي لوثیقة التماسك االجتماعي
  . االجتماعي في األردن

  
ً أن جماعة عمان لحوارات المستقبل تركز على بناء  كما شرح الوفد مشروع أیام المواطنة مبینا

اطنة القائمة على الموازنة بین أداء الواجبات كمدخل للحصول مفھوم المواطنة، وتنمیة روح المو
على الحقوق، وفي ھذا اإلطار فإن الجماعة بصدد إعداد وثیقة شاملة حول المواطنة وبرنامج تنفیذي 

من خالل برامج عملیة سیتم تطبیقھا في المیدان بالتعاون ، لترجمة مفھوم المواطنة على أرض الواقع
  .ة وفي طلیعتھا الجامعات األردنیةمع المؤسسات الوطنی

  
  وفي نھایة اللقاء تم تعین ضابط ارتباط بین جامعة مؤتة وجماعة عمان لحوارات المستقبل

  ٣:الرأي ص
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  ؟ ٢٠١٦أین یقف البحث العلمي في الجامعات األردنیة نھایة عام 
  

  عاھد الوھادنة. د.ا
  

نظیم واالنضباط والتضحیة اذ علینا أن األردن قصة انجاز أبطالھا التعلیم والتدریب والممارسة والت
 ً ً مستعدین لدفع ثمن عزتنا وكبریائنا فاألردن اآلمن كما یحتاج السالح یحتاج بناًء حقیقیا نكون دائما

  .لمؤسساتھ التعلیمیة والصحیة واالقتصادیة
  

لھذا العام غابت الجامعات األردنیة كافة عن قائمة  World Report U.S. NEWS& في تصنیف
ً من حیث األداء البحثي، في الوقت الذي ظھرت فیھ جامعات من دول ال جامعات المصنفة عالمیا

ست جامعات من مصر وجامعة كویتیة وأخرى لبنانیة وجامعة مغربیة وجامعة من : عربیة عدیدة
وللمقارنة مع بعض دول االقلیم فان . سلطنة عمان واربع جامعات سعودیة وجامعتان من تونس

!. ھر وجود احد عشر جامعة من ایران وسبع جامعات اسرائیلیة وعشرین جامعة تركیةالتصنیف أظ
ً على اثني عشر معیار  ٦٥تضمن التصنیف المقارنة بین الف جامعة من  دولة حول العالم اعتمادا

عدد األبحاث والكتب المنشورة ونسبة : لقیاس فاعلیة البحث العلمي في ھذه الجامعات، منھا
ً وغیرھا االستشھاد بھا ً وعالمیا   . والسمعة البحثیة اقلیمیا

  
ً اخر  ً (ویعتمد التصنیف تصنیفا جامعة  ١٢٠بین الدول العربیة وحدھا اذ تمَّ تصنیف أكثر من ) فرعیا
ً لقیاس أدائھا وسمعتھا في مجال البحوث األكادیمیة وكانت  ١١في المنطقة العربیة بناًء على  مؤشرا

جامعة عربیة أول جامعة أردنیة وتوزعت الجامعات  ١٦اذ سبقت النتائج األردنیة غیر مرضیة 
العربیة بین مصر ولبنان والسعودیة واالمارات وُعمان والكویت وتونس ولم تصنف في المجموعة 

ولم تستطع اي واحدة منھا تخطي !!!) منھا تسع جامعات حكومیة(كلھا سوى عشر جامعات أردنیة 
مع العلم ان ! ثالث جامعات أردنیة فقط تخطت المنزلة الخمسینحاجز العشر جامعات األولى بل أن 

  .جامعة خاصة واحدة تم تصنیفھا أال وھي جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة
  

ولعل حجب وزارة التعلیم العالي لجائزة الباحث المتمیز ھذا العام في جمیع المجاالت یصب في نفس 
جامعة  ٣٢إذ من الصعب تقبل فكرة عدم قدرة  .االتجاه وھو مؤشر سلبي یحتاج وقفة ومراجعة

ونحن نشٌد على یدي وزیر التعلیم العالي في خطتھ الستقطاب ! أردنیة من انتاج باحث متمیز واحد
الف طالب عربي واجنبي، ال بد لھذا الواقع من عالج جراحي طالما أننا نطمح في انجاح خطة  ٧٠

إن . جامعة عالمیة؟ ٥٠٠أردنیة واحدة ضمن افضل  ویبقى السؤال الطموح متى نرى جامعة. الوزیر
محاولة بعض الجامعات تجمیل المشھد الحالي من خالل صیاغة اعالمیة غیر دقیقة حول تصنیفات 

ً في تراجع اكبر للجامعات األردنیة   .فرعیة ھو امر مضلل للمواطن العادي سیكون سببا

 مقاالت

  ١٧:الرأي ص
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  طریق الجامعات األردنیة نحو العالمیة وتحدیاتھا
  /ألستاذ الدكتور رامي عویس ا

  جامعة العلوم والتكنولوجیا- مدیرمركز التطوریر األكادیمي وضمان الجودة 
   

تعتبر مشاركات أعضاء الھیئة التدریسیة في المؤتمرات الدولیة التي تعقدھا الجامعات والمؤسسات 
بالعملیة التدریسیة وتطویر المعنیة بالتعلیم العالي، أحد أھم الركائز األساسیة التي تسھم باالرتقاء 

قدرات القائمین علیھا، باإلضافة إلثراءھا لخبرات اإلدارات الجامعیة بكافة مستویاتھا، من خالل 
ولطبیعة المھام والمسؤولیات اإلداریة المنوطة بي في . االطالع على تجارب اآلخرین في ھذا المجال

المشاركة في المؤتمر الذي عقدتھ منظمة  جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة ، سنحت لي فرصة
QS التوجھات الجدیدة في التعلیم العالي لمنطقة : "في مدینة بوتراجایا المالیزیة، والذي كان بعنوان

، حیث انصب اھتمام المتحدثین في المؤتمر على المعاییر الواجب توفرھا "آسیا والمحیط الھادي
جارب الخاصة ببعض الجامعات التي تحتل مراتب علیا للوصول إلى العالمیة، باإلضافة لعرض الت

، موضحین كیفیة وصولھم لھذا المستوى المتطور في األداء QSفي التصنیف العالمي للجامعات 
  .المؤسسي وما اتبعوه من أسس لتحقیق المعاییر المطلوبة للوصول إلى العالمیة

الذي تعیشھ جامعاتنا األردنیة وتلك  وبناًء على ما تقدم، یتطلب األمر عقد مقارنات بین الواقع
الجامعات العالمیة، كدراسة للفجوة التي یمكن من خاللھا تعظیم الجیّد لدینا في بعض المجاالت 

وقد انطلق معظم المتحدثین في العروض التي قدمت في . وتصویب التشوھات في المجاالت األخرى
یمكن اعتمادھا كمعاییر تصب في  QSمي المؤتمر، من أن المعاییر المعتمدة في التصنیف العال

  : التأسیس لجامعة عالمیة مرموقة، وتتمثل المؤشرات األدائیة المعتمدة في التصنیف بستة معاییر، ھي
  .السمعة األكادیمیة للجامعة. ١
  .أراء جھات التوظیف بخریجي الجامعة. ٢
  .نسبة الطلبة ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعة. ٣
  .ھاد ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعةنسبة االستش. ٤
  .نسبة أعضاء ھیئة التدریس األجانب المعینین في الجامعة. ٥
  .نسبة الطلبة األجانب المسجلین في الجامعة. ٦

البحث : والعمل على تحقیق ھذه المعاییر یھدف إلى تقییم أداء الجامعة في أربعة مجاالت، ھي
  ).Internationalization(حصول على عمل، والتدویل العلمي، التدریس، مقدرة الخریج في ال

وقد اتفق جمیع المتحدثین في المؤتمر على أن القدرة المالیة للجامعة واستقرارھا، ھي الضامن 
األساسي للدخول في المنافسة العالمیة، بید أن المالئة المالیة ھي المحرك الرئیسي لعملیات التحسین 

: فالبحث العلمي یرتكز على مكونات أساسیة ثالث، ھي. آنفة الذكر والتطویر في المجاالت األربعة
الباحث والبنیة التحتیة الالزمة للبحث العلمي والفنیین الُمعینین لھذه الغایة، والتدریس بدوره یعتمد 
على كفاءة عضو الھیئة التدریسیة والبیئة التعلیمیة، وفي كال المجالین فإن بناء القدرات والتمكین 

ً، ویصبان في مصلحة یلعبا ً في إنتاجیة البحث العلمي وقدرة الخریج على المنافسة دولیا ً بارزا ن دورا
التدویل القائمة على بناء شراكات خارجیة تھدف إلیصال إنجازات الجامعة المختلفة للعالم وزیادة 

 ً   ). International visibility(االعتراف واإللمام بھا عالمیا
أن الدعم المالي المساھم في الدخول إلى العالمیة، سیعمل على أن ترتبط العملیة ومن الجدیر بالذكر 

التدریسیة بالتوظیف من خالل عملیات التطویر والتحسین، بحیث تدار تلك العملیة بطریقة تھدف ألن 
ً عنھا كنتیجة لتضمنھا عنصري  ً في صناعة الوظیفة، ال باحثا ً ومشاركا یكون خریج الجامعة مؤھال

بداع واالبتكار وتنمیتھا للمسؤولیة المجتمعیة، فتتشكل بذلك أعداد من الخریجین المنتجین للمعرفة اإل
وھنا یجدرالقول بأنھ من . أكفاء في نقلھا ونشرھا ومساھمین في إیصال جامعاتھم للمحافل الدولیة

كة مع جامعات غیر المعقول إغفال دور الدعم المالي في خدمة التوسع في الدراسات العلیا المشتر

  طلبة نیوز
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عالمیة مرموقھ، كأحد مفاتیح النجاح إلنشاء جامعة بحثیة خادمة لتدویل البحث العلمي الذي یصب في 
مصلحة االعتراف والتوسع العالمي، فمن خاللھ یمكن العمل على استقطاب باحثین وعلماء قدیرین 

معدل نسبة طلبة الدراسات للمساعدة في عملیة االنطالق نحو العالمیة، وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن 
وفي أفضل  ٢٫٨:١العلیا لطلبة البكالوریس في أفضل عشر جامعات حكومیة أمریكیة، ھي 

ھذا ناھیك عن أن الدعم المالي یساھم في تنفیذ استراتیجیة . ١٫١:١عشرجامعات أمریكیة خاصة ھي 
اد الدولة، لیس من خالل العملیة التدریسیة التي یجب أن تبنى على أساس أنھا المحرك األول القتص

عملیات إنتاج المعرفة ونشرھا وحسب، وإنما من خالل توطید الربط مع الصناعة ودعمھا بالحلول 
 ً   .المبتكرة ایضا

یتمثل بالدعم المقدم من : وتعتمد القدرة المالیة للجامعات األردنیة على أمرین أساسیین، األول
ة من خالل الرسوم الجامعیة، وألن األمر الثاني مرتبط یتمثل باإلیرادات المتأتی: الحكومة، والثاني

وبشكل مباشر بسیاسات الدولة التعلیمیة الخاصة بآلیات وعملیات القبول واالستثناءات، وھو أمر من 
أما فیما یتعلق بالدعم المالي المقدم من . الممكن عالجھ من خالل القبول المباشر، لن نتعرض لھ ھنا

ع االقتصادي للدولة األردنیة في ظل الظروف السیاسیة واالقتصادیة الدولیة الحكومة فنعلم أن الوض
واإلقلیمیة الراھنة، ال یسمح بتوفیر الدعم المالي المطلوب لكافة الجامعات الرسمیة، لذلك البد لنا من 

ویمكننا بھذا الخصوص االقتداء بالتجربة . البحث عن أسالیب جدیدة لعملیات توفیر الدعم الالزم
مشروع التمیز االكادیمي الروسي "لروسیة التي ُعرضت في المؤتمر وتتلخص بالمشروع المعنون ا

 ١٠٠، وھو مقترح للرئیس الروسي یھدف إلدراج خمس جامعات روسیة ضمن أفضل "١٠٠-٥
م، ویقوم على أن ٢٠١٣م، وقد دخل المشروع حیز التنفیذ في آیارعام ٢٠٢٠جامعة عالمیة بحلول 

الروسیة الراغبة بالحصول على دعم مالي حكومي بخطة عمل تتنافس من خاللھا مع  تتقدم الجامعة
جامعة، للحصول على الدعم  ٩٠شقیقاتھا من الجامعات الروسیة المشاركة في المشروع وعددھا 

، أي أن الدعم المالي الحكومي اقتصر  QSالمالي الالزم للدخول ضمن المائة االوائل في تصنیف 
، األمر الذي أسس بدوره إلحداث ١٥عات التي ربحت المنافسة في المشروع وعددھا فقط على الجام

منافسة صحیة بین الجامعات الروسیة نفسھا ساھمت في رفعتھا واالھتمام بأمور تمیزھا عن غیرھا، 
م ضمن المائة األوائل، أي قبل اربع ٢٠١٦والنتیجة كانت أن دخلت ثالث جامعات روسیة في عام 

ً ھل یمكن للحكومة األردنیة أن تتبنى . نتھاء المدة الممنوحھ لھمسنوات من ا السؤال المطروح إذا
ً بحیث یُعطى الدعم المالي لجامعتین حكومیتین فقط تأخذان على عاتقھما الدخول الى  ً مماثال مشروعا

  العالمیة؟
ما یتعلق ومن األمور الداعمة لمنھجیة العمل على تحسین واقع حال جامعاتنا للنھوض بھا فی

  بمؤشرات األداء 
الست السابقة، والتي كان قد ركز علیھا المشاركون في المؤتمرھي االستقاللیة التامة للجامعات، 
فبالرغم من وجود سیاسات تدعم ھذا التوجھ في األردن، إال أن الشق المعني في عملیات التوظیف 

ً في للكوادر العاملة في الجامعات بات فقط من خالل دیوان الخدم ً كبیرا ة المدنیة، وھو ما یشكل عائقا
طریق جامعاتنا للعالمیة، فالكادر الفني المطلوب والداعم لعملیات البحث العلمي والموظفین 
المساندین في إنجاح العملیة التدریسیة، یجب ان یتمتع بمواصفات األجدر أن تتحقق منھا الجامعة 

ً علیھا، أما الجانب المتعلق بالدعوة لتقلیل أ. نفسھا عداد تلك الكوادر في جامعاتنا كونھا تشكل عبئا
فیكفي أن نشیر ھنا إلى أن معدل نسبة عضو ھیئة تدریس للكادر الوظیفي والفني الموجود في أفضل 

كذلك فإن إغالق باب تعیین أعضاء . ١٠:٣عشر جامعات أمریكیة حكومیة وعشر أخرى خاصة ھي 
م مع معاییر الدخول إلى العالمیة إذ یقلل من التحصیل النھائي ھیئة التدریس غیر األردنیین ال ینسج

ً بأن معدل نسبة أعضاء ھیئة التدریس األجانب  للجامعة في منافستھا ضمن التصنیفات العالمیة، علما
ً للتصنیف العالمي    .١:١٫٠٧ھو  QSفي أفضل عشر جامعات عالمیة وفقا
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ب منا التعامل بمھنیة عالیة وأن نعي أننا في عالم وفي الختام نقول، إن الطریق إلى العالمیة یتطل
متسارع الخطوات تحكمھ الجودة في األداء، وأن التغییر الجذري لمفاھیمنا حول معاییر العالمیة 
لمؤسسات التعلیم العالي بات ضرورة ملحة تفرضة علینا المتغیرات التي طرأت في مجال نھضة 

ل التي اعتمدت البحث العلمي وسیلة للتحدیث الدائم العلوم وعلینا أن نستفید من تجارب الدو
وعلیھ فإن عملیة التغییر الشامل ودعم الجامعات تتطلب تظافر جھود جمیع المعنیین في . لجامعاتھا

التعلیم العالي وأصحاب رؤوس األموال والمستثمرین في ھذا الوطن حیث أن النھضة العلمیة ستؤثر 
ً على كافة مجاالت العمل في الدولة وترسي دعائم النھضة االقتصادیة مما یعود بالنفع على  إیجابیا

ً وارتقاًء بنوع المعیشة ورفاه الفرد   .المجتمع بأسره تقدما
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  قریة حمود -غالب ابراھیم الھلسھ  -
  
  الرابیة  - الحاج أحمد رشید عمر زید الكیالني  -
  
  زي - الحاج اسماعیل محمد عودة العمایرة  -
  
  بلدة الربة - الم عبید المعایطة ھناء س -
  
  تالع العلي - نھى جمیل شطارة  -
  
  الزرقاء الجدیدة - سمیح الشیخ سعید الخالدي  -
  
  الرابیة -سامح احمد نمر عبد القادر  -
  
  اربد -بدره نجیب حامد الروسان  -
  
  الشمیساني -الحاج نذیر یحیى محمد عابدین  -
  
  الشمیساني -محمد أحمد ملص  -
  
  الصویفیة - خلیل سعد طنوس  روز -
  
  عین جنا -أحمد عبدالرحمن القضاة  -
  
  ضاحیة االمیر راشد - فرح فرحان فرح مقطش  -
  
  تالع العلي -سائد حسین عاطف درویش  -
  
  دابوق -فائق مكي أحمد التكریتي  -
  
  عرجان - حسام محمد مفلح المبسلط  -
  
  الزرقاء –فرح أیمن عطا هللا المحادین  -

 وفیات

 الرأي 
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رئیس الوزراء یزور الیوم مجلس النواب ویلتقي برئیس المجلس واعضاء المكتب الدائم ورؤساء 
  .اللقاء یبحث التعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وقضایا تتعلق بالشأن المحلي.. الكتل النیابیة

  
  

اللقاء یأتي .. ف السعوديرؤساء النقابات المھنیة یلتقون السبت المقبل مدیر االمن العام اللواء عاط
للتأكید على ثقة النقابات المھنیة باألجھزة األمنیة وقدرتھا على وضع حد لمن یحاولون زعزعة 

  .استقرار الوطن
  

االزدحام وفق مصادر مطلعة .. المنطقة الحرة في الزرقاء تشھد ازدحاما للتخلیص على السیارات
  .والضرائب على السیارات بدایة العام الجدید یرجع الى خشیة التجار من رفع الرسوم الجمركیة

  
العروض والتخفیضات التي یعلن عنھا من قبل شركات ومحال تجاریة على ما افادت مصادر 

وغیر حقیقیة تستوجب مراقبة شدیدة من وزارة الصناعة » وھمیة» «عین الرأي«مسؤولة الى 
  .والتجارة والتموین

  
اولیاء .. دینارا ما زالت تسلم الولیاء االمورغیر كاملة ٢٠مستحقات طلبة المدارس من مكرمة الـ 

  .االمور یشكون من عدم وجود جھة تحدد اسباب نقص ھذه المستحقات

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ان بالده فرضت رسوما جمركیة على مستورداتھا بنسبة » صنارة الدستور«أبلغ دبلوماسي عراقي 
  . عن القرار في الوقت الحاليتنفیذا لطلبات صندوق النقد الدولي وانھا لن تتراجع % ٣٠

  
، سبعة عشر مبدعا من ٢٠١٦أعلنت رابطة الكتاب األردنیین أن الموت اختطف، خالل العام 

أعضائھا، ما شكل خسارة فادحة للمشھد الثقافي األردني بدایة، والعربي تالیا، حیث تعددت 
ھم مبدعین، لتصل إلى تخصصات ھؤالء الراحلین واشتغاالتھم اإلبداعیة، وتمددت ظاللھم، بوصف

  . فضاءات عربیة وعالمیة
  

یعقد منتدى الرواد الكبار في السابع من الشھر المقبل، وبرعایة امین عمان الكبرى، عقل بلتاجي، 
، یشارك فیھا السیدة ھیفاء البشیر وأمین عمان، »عمان صدیقة لكبار السن»:ورشة عمل بعنوان
  . وعدد من المتحدثین

  
تنفیذ قرارات بلدیة معان الكبرى في إزالة إحدى البسطات المخالفة، وذلك  حالت الضغوطات دون

ً لما نشرتھ البلدیة عبر صفحتھا على مواقع التواصل االجتماعي   .وفقا

  صنارة الدستور
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أخرجت بعد عصر أمس شحنة القمح اإلسرائیلیة، التي كان صدر قرار بمنع دخولھا المملكة لعدم 
حات جمرك عمان، إلعادة تصدیرھا إلى إسرائیل، التي قدمت صالحیتھا لالستھالك البشري، من سا

" الغد"قرار إخراج الشحنة صدر من مدیر عام الجمارك اللواء وضاح الحمود، بحسب ما أبلغ . منھا
الشحنة أخرجت لغایات إعادتھا لمصدرھا بمرافقة . أمس مدیر جمرك عمان العقید عودة القطیشات

وكانت وزارة الزراعة خیرت . خروجھا خارج حدود المملكةنظام التتبع الجمركي، وإلى حین 
مستورد الشحنة المذكورة بین إتالف الشحنة أو إعادة تصدیرھا على حسابھ الخاص، بعد ثبوت عدم 

  .صالحیتھا
  

. أجل مجلس نقابة المھندسین مؤتمرا صحفیا كان مقررا عقده ظھر أمس بمجمع النقابات إلشعار آخر
یل في تصریح اعتذاري مقتضب إلى انشغال أعضاء مجلسھا بتشییع جثمان أحد النقابة أعادت التأج

  .اعضاء النقابة توفاه هللا أمس
  

من مصادر مطلعة أن الحملة الوطنیة لتسویق زیت الزیتون للموسم الحالي لم توفق في " الغد"علمت 
  .تأمین طلبیات عدد واسع من موظفي القطاع العام حتى تاریخ الیوم

  
ملیون متر مكعب حتى  ١٣٨وع كمیات المیاه المخزنة في سدود المملكة العشرة إلى وصل مجم

ملیون  ٣٢٥من إجمالي سعتھا التخزینیة البالغة %  ٤٢٫٥٧صباح أول من أمس، معادلة ما نسبتھ 
أن مجموع كمیات المیاه " الغد"مصادر السلطة أبلغت . متر مكعب تقریبا، وفق أرقام وزارة المیاه

التي تدفقت نحو سدود المملكة منذ بدایة الموسم المطري وحتى صباح أول من إمس، بلغت الھاطلة 
  .ملیون متر مكعب ٤٧نحو 

  
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

  زواریب الغد


