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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
سیاسة في أیمن الصفدي على طاولة مستدیرة مع أساتذة ال

  الجامعة األردنیة
٣  

التمسك بالقانون والنزاھة رغم : قصة ترشیحات رئاسة األردنیة
  الشائعات والمغالطات

٤  

انشغال مجلس التعلیم بمناقشة ردود مجلس أمناء : الطویسي
  األردنیة ارجأ حسم اختیار رئیس للجامعة

٨ 

   شؤون جامعیة
 ٩  االئتالف الوطني یلتقي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

 ١٢  تنبھ الراغبین بالدراسة خارج المملكة" لعاليالتعلیم ا"
معھد اإلعالم یطلق دراسة حول نظم تعلیم الصحافة واإلعالم في 

  دول عربیة
١٣ 

   مقاالت
ولید خالد ابو . د/!!كفانا دیموقراطیة ": رئاسة األردنیة"في 

  دلبوح
١٥ 

لغي من المدارس والجامعات .. لطھ حسین» األیام« ُ لماذا أ
  فارس الحباشنة/األردنیة؟

١٧ 

 ١٨  اعالنات

 ١٩  وفیات
  ٢٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 أیمن الصفدي على طاولة مستدیرة مع أساتذة السیاسة في الجامعة األردنیة

 

یلتقي وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي على طاولة مستدیرة الیوم الخمیس أساتذة 

العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة في كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة في 

  ."مدار الساعة"الجامعة األردنیة، وفق ما علمت 

  

السیاسة الخارجیة للمملكة والحراك الدبلوماسي في التعامل مع القضایا اإلقلیمیة  الحدیث سیتناول

ً للمصلحة األردنیة العلیا   .والدولیة الراھنة وفقا

 أخبار الجامعة

 الساعةمدار 



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

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

QF-DMPR-02.01 
4 

  والنزاھة رغم الشائعات والمغالطات التمسك بالقانون: قصة ترشیحات رئاسة األردنیة

 منذ صدور االرادة الملكیة السامیة بتعیین مجالس امناء الجامعات الرسمیة، واألنظار -حاتم العبادي

شغر بعد تولي  تتجھ الى مجلس امناء االردنیة، وتحدیدا فیما یتعلق بموضوع رئیس الجامعة الذي

 لتربیة والتعلیمالدكتور عزمي محافظة حقیبة وزارة ا

مجلس امناء  لم تخُل الفترة الماضیة من الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتحدیدا منذ شروعو

االردنیة، الى درجة اختلط  الجامعة بإجراءاتھ وترشیح ثالثة اسماء لتولي منصب رئاسة الجامعة

ء الجامعات، الذي مشروع نظام تعیین رؤسا األمر على البعض لیطالب بتطبیق ما تضمنتھ مسودة

   .الوزراء، ولم یقر بعد ارسلھ مجلس التعلیم العالي الى مجلس

اقتراحات الختیار  في البدایة، بعث مجلس التعلیم العالي بتوجیھ الى مجلس أمناء االردنیة یتضمن

یلزم مجلس االمناء باتباع  الرئیس، وھو توجیھ اختیاري، بحكم انھ ال یوجد نص قانوني أو تشریع

 ١٨(رقم  قانون الجامعات األردنیة الثالثة سوى ما نص علیھ ءات معینة للتوصیة باألسماءاجرا

ورغم ذلك سعى المجلس الى االخذ بروح  .االستاذیة والجنسیة األردنیة: بتوفر شرطي ٢٠١٨لعام (

فبدأ باالعالن عن تقدیم طلبات الترشیح واشتراط ان یكون  ما تضمنھ توجیھ مجلس التعلیم العالي،

باقدمیة خمس سنوات، وھو ما نصت علیھ مسودة مشروع النظام،  حاصال على درجة االستاذیة

، تدارك مجلس »غیر قانوني«المختصین القانونیین أن اشتراط الخمس سنوات  لیكون الجواب من

 االول ان یكون المتقدم حامال: ذلك، وأعلن مرة ثانیة عن التقدم دون االشارة اال لشرطین االمناء

 جنسیة االردنیة والثاني یحمل درجة االستاذیة، كما جاء في قانون الجامعات األردنیةلل

ً لتقدیم الطلبات، ووصل عدد المتقدمین في البدایة الى ً، وفي ) 96) وحدد مجلس األمناء موعدا طلبا

رة المجلس توحید نموذج السی ظل اختالف نماذج السیر الذاتیة المرسلة من قبل المتقدمین، ارتأى

السیر الذاتیة في تلك النماذج تم وضع اوزان لكل  الذاتیة لتعبئة البیانات والمعلومات التي تتضمنھا

 :صالرأي 
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الخبرة : المجال األول :مجلس األمناء لتغطیة الجوانب التالیة محور من السیرة الذاتیة من قبل

األستاذیة، اإلشراف على رسائل  المناصب اإلداریة في الجامعة، األقدمیة في رتبة(الجامعیة 

اإلنتاج العلمي : المجال الثاني .(علمیة الماجستیر والدكتوراه، رئاسة وعضویة تحریر مجالت

شھادة الدكتوراه، االستشھادات العلمیة  معدل اإلنتاج العلمي السنوي بعد الحصول على(المتمیز 

اإلقلیمیة والدولیة، براءات االختراع، الكتب الوطنیة و ومؤشرات التأثیر، الجوائز البحثیة واألكادیمیة

 .المحكمة المنشورة المؤلفة والمترجمة

كما (فریق  الصفات القیادیة ومھارات التواصل العلمي والمجتمعي والعمل ضمن: المجال الثالث 

التواصل، اإلنجازات الھامة  الصفات القیادیة ومھارات) (یستدل علیھا من السیرة الذاتیة للمرشح

التمویل الخارجي، المشاركة في مشاریع  دالة على القدرة والتمیز في مجاالت التدریس واستقطابال

 .إقلیمیة أو دولیة، المناصب العلیا في القطاع العام أو الخاص إقلیمیة أو دولیة والعمل في منظمات

ً ان الن  عكست في  ماذجلم یوجھ اي انتقاد للمجلس حتى تلك اللحظة، بل لم تصدر أیة شائعة، علما

والیرموك والحسین بن  محاورھا وتفاصیلھا ما طبق الختیار رؤساء جامعات العلوم والتكنوجیا

ً لذلك انخفض عدد المتقدمین  طالل، أي ان المجلس لم یأت بشيء غریب او مختلف او عجیب، وتبعا

دھا تشكیل لجنة طلبا، وقرر المجلس بع( ٨٤(الى  ممن استكملوا تعبئة الطلبات والنماذج الموحدة

المعلومات والبیانات التي تضمنتھا النماذج الموحدة وتطبیق االوزان  تتكون من ثالثة أعضاء لتفریغ

ً، وتم ترتیب المتقدمین حسب المجامیع التي حصل علیھا كل فرد من والعالمات المقررة  سابقا

موجھة  التي ارسلت للمتقدمین وھنا بدأت حكایة الشائعات والمغالطات، ومنھا ان المعاییر .المتقدمین

االمناء ابدا، علما إن مجلس  فقط ألصحاب االختصاصات العلمیة، وھذا ادعاء لم یكن بحسبان مجلس

  . قیادة الجامعة االم األمناء وضع نصب تفكیره الجدارة والكفاءة والخبرة في
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ذي خصص لھ جزء بسیط العلمیة، وال بدلیل أن الكثیر من المغالطین ارتكزوا على بند االستشھادات

لبند االختراعات أوزان مشابھة، وعلیھ فإن حملة  وفي المقابل، خصص. ومناسب من العالمات

محسوبون على التخصصات العلمیة، فإن عدد الحاصلین على  التخصصات الطبیة السریریة، وھم

المحكمة في موازاة ذلك، كانت الفرصة أكبر للمؤلفات والكتب . جدا براءات االختراع قلیل

   .اإلنسانیة للتخصصات

االستاذیة من  وتؤشر ھذه االبعاد والمعاییر الى محاولة تحقیق التوازن بین مختلف فئات حملة

   .أمناء الجامعة االردنیة تخصصات علمیة وطبیة وھندسیة وإنسانیة، من وجھة نظر مجلس

مع  تماعي التعاطيوما أن أعلنت االسماء العشرة المرشحة، حتى بدأت مواقع التواصل االج

غیر دقیقة، سواء  المعلومات غیر الدقیقة، والتي كانت توھم الرأي العام بأن إجراءات مجلس االمناء

غیر معروفین الى حد االساءة  من العدالة بین التخصصات االنسانیة والعلمیة، وثانیا اختیار اشخاص

ً قوتھ من القانون وقام ورغم ذلك فإن مجلس االمناء مضى بإجراءات .الى بعض المرشحین ھ مستمدا

 مقابالت مع المرشحین العشرة، وھو االجراء قبل االخیر، وبعدھا تم التصویت من قبل بإجراء

في ھذه  .التعلیم العالي أعضاء المجلس على العشرة المتنافسین وتم التوصیة بثالثة اسماء الى مجلس

نظام اختیار رؤساء  بیق نصوص مسودةاالثناء، كان البعض یعتقد ان مجلس االمناء ملزم بتط

التدریس في الجامعة، وان یكون  الجامعات االردنیة، الذي ینص على اجراء تصویت ألعضاء ھیئة

التھدید بمقاطعة التصویت واالدعاء بأن ھنالك  االختیار من قبل االعضاء األكادیمیین، وعلیھ بات

ورغم حالة التشكیك  .العالي، إدعاء غیر قانوني مجلس التعلیم عدم التزام باالجراءات المقرة من قبل

وقبل العرض على المجلس . اشخاص والمبالغة فیھا، انتھت اجراءات مجلس االمناء بالتوصیة بثالثة

وطلب مجلس التعلیم . ثم عاد عن سحب الترشیح انسحب أحدھم بسبب فرصة عمل خارجیة، ومن

ضلة ومقابلة ومعاییر وأوزان، ورغم ان مجلس المتبعة من مفا العالي تزویده بجمیع االجراءات

ألنھ لیس ھناك تشریعات إلجراءات الترشیح سوى ما نص علیھ القانون، إال  األمناء غیر ملزم بذلك
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 التأكید على شفافیة االجراءات التي اتخذھا، رفع مجلس األمناء اإلجراءات التي سار بھا انھ من باب

أجریت لھم من  وعملیات المفاضلة الختیار العشرة والمقابلة التيوالمعاییر واألوزان التي استخدمھا 

 ثالثة أشخاص قبل مجلس األمناء إلى مجلس التعلیم العالي والتصویت على أنسب

ترشیحھ  وحتى ان الشخص الذي سحب ترشیحھ ثم عاد عنھ، قرر مجلس امناء الجامعة الغاء 

بجدیة وانھ یضع  ص المنسحب، ال یتعاملوالتوصیة باسم الشخص الذي یلیھ، باعتبار ان الشخ

ً مسبقة في حال تم ارساء االختیار علیھ، كما أرتأى مجلس ما خرج بھ مجلس أمناء  .االمناء شروطا

الى النماذج المعبأة من قبل المتقدمین،  الجامعة من توصیات بخصوص المرشحین الثالثة كانت تستند

التعلیم العالي، الذي سیدرس سیرة كل منھم وفیما  مجلس والسیر الذاتیة، وأصبحت اآلن ضمن عھدة

فلننتظر ما سیخرج عن مجلس التعلیم  .من أیة عیوب او شبھات او غیرھا إذا كانت السیرة نقیة

  .الثالثة للمفاضلة بینھم العالي، الذي سیبدأ الیوم بمقابلة المرشحین
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انشغال مجلس التعلیم بمناقشة ردود مجلس أمناء األردنیة ارجأ حسم اختیار رئیس : الطویسي

  للجامعة

قال رئیس مجلس التعلیم العالي، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، إن 

اختیار رئیس الجامعة األردنیة سیكون من خالل تصویت أعضاء المجلس بصفتھم أصحاب 

عد االستماع إلى المرشحین الذي نّسب بھم مجلس أمناء الجامعة، الصالحیة بالتعیین، وذلك ب

  .الخمیس

إن تأجیل البّت باختیار رئیس للجامعة جاء نتیجة انشغال مجلس  ٢٤وأضاف الطویسي لـ االردن

التعلیم العالي بمناقشة رّد مجلس األمناء الذي كان مجلس التعلیم العالي یملك أن یرّده غیر أن المجلس 

  .النھایة السیر باالجراءات لحسم ھذا الملفقرر في 

ولفت الطویسي إلى أن جمیع المرشحین متساوون بالنسبة للمجلس وسیكون القرار النھائي بالتصویت 

  .حسب قناعات أعضاء المجلس

 ٢٤جو
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  العلمياالئتالف الوطني یلتقي وزیر التعلیم العالي والبحث 
    
  

التقى االئتالف الوطني الیوم األربعاء مع معالي الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي والبحث 
العلمي، وتناول ھذا اللقاء عدید القضایا التي تتعلق بالجامعات األردنیة ودور وزارة التعلیم العالي 

التساؤالت حول عدید القضایا التي تھم الشأن األكادیمي ومجالس  وطرح االئتالف خالل اللقاء عدید
األمناء وتعیین رؤساء الجامعات والوضع العام للجامعات األردنیة على مستوى العمداء ورؤساء 
األقسام واألساتذة الجامعیین وسیاسات القبول في الجامعات وصندوق الطلبة ودور الجامعات في 

اجھة الغلو والتطرف والعنف الجامعي، كما تطرق االئتالف في تساؤالتھ االنفتاح على المجتمع ومو
الجامعة (حول االجراءات التي یتم بھا تعیین رؤساء الجامعات وعلى وجھ الخصوص الجامعة األم 

وكما تطرق االئتالف إلى تطبیق نظام الحاكمیة الرشیدة في القوانین والتشریعات واألنظمة ) األردنیة
ارة شؤون الجامعات وعالقاتھا من حیث المھام والصالحیات بمجالس األمناء وضرورة المتعلقة بإد

توفر الشروط الالزمة في تعیین العمداء ورؤساء األقسام في الجامعات األردنیة، كما ووقف االئتالف 
عند تعیینات نسبة األساتذة الجامعیین من غیر األردنیین وعن نسبة القبول في الدراسات العلیا 

المعدل الجامعي بدرجة مقبول، كما أكد االئتالف على ضرورة نوعیة التعلیم ومخرجاتھ بعد أن ب
ازدحمت القاعات بأعداد الطلبة المقبولین مما یؤثر على دور االستاذ األكادیمي كباحث واستاذ 
جامعي، وتساءل االئتالف عن الوضع المالي للجامعات االردنیة، واستوضح االئتالف عن السنة 
التحضیریة لكلیات الطب ومعدالت القبول في كلیة الشریعة ونسبة التعیین في الجامعات الحكومیة 
من ذووي اإلعاقة والتسھیالت المقدمة لھم ومن جانبھ أوضح معالي وزیر التعلیم العالي والبحث 

  : العلمي على ما یلي 
 ً ادیمین وذوي الرأي والخبرة تشكیل مجالس األمناء حسب القانون الجدید المعمول من أك: أوال

وممثلي قطاعي الصناعة والتجارة والمرأة والشباب واإلعالمیین وإشراك مؤسسات المجتمع المدني 
ً لالستراتیجیة الوطنیة للموارد البشریة نحو تعزیز ثقة القطاع الخاص  في مجالس الكلیات وذلك تنفیذا

  .بالتعلیم العالي ووضع شرط الشھادة الجامعیة األولى
  
  

 ً إن من مھام وصالحیات مجالس األمناء منصوص علیھا ضمن القانون في المشاركة بترشیح : ثانیا
أن یكون أردني الجنسیة، ویحمل درجة : موقع الرئیس للجامعة والقانون نص على شرطین أساسیین 

  .األستاذیة
  

 َ األمناء حول موقع رئیس أكد معالي وزیر التعلیم العالي على وجود اختالالت في ترشیح مجلس : ثالثا
الجامعة االردنیة وقد كان عدم االتساق في االجراءات التي قام بھا مجلس األمناء ھي التي أّجلت 

  .البت في موقع الرئیس وقد تم تصویب ذلك 
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  عمون
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 ً أشار وزیر التعلیم العالي حول مدیونیة الجامعات وقد تم دعم الجامعات التي لدیھا عجز مالي : رابعا
دفع األجور باستثناء جامعتین لدیھم ودائع واكتفاء ذاتي وتسعى وزارة التعلیم العالي  وال تستطیع

  .م ٢٠٢٠لتصفیر ھذه المدیونیة وفق إجراءات مدروسة حتى عام 
  

 ً أشار وزیر التعلیم العالي الى التعلیم الجامعي في وطننا الحبیب كھرم مقلوب، على خالف : خامسا
% ١٠والعمل % ٢٠و الجامعات % ٧الدول المتقدمة، حیث تأتي نسبة التعلیم التقني في العالم بنسبة 

ً بھذه النسبة العالمیة المرعبة ً مقلوبا   .وفي األردن یمثل ھرما
  

 ً   .یر التعلیم العالي أن االستراتیجیة الوطنیة ستعمل على تعدیل ھذا الھرم المقلوبأكد وز: سادسا
  

 ً أكد وزیر التعلیم العالي رفع نسبة المكرمة الملكیة للتعلیم التقني وأنھ جرى تعدیل في قانون : سابعا
  .الخدمة المدنیة بما یسمح تولي خریجي التعلیم التقني مواقع قیادیة في إدارة الدولة

  
ً ث إن االستثناءات في القبول بمختلف تخصیصاتھا تأتي لتوفیر الفرص المتكافئة وفق الظروف : امنا

  .المتكافئة وتحقیق العدالة بین أبناء االردنیین
  

 ً بخصوص السنة التحضیریة لكلیة الطب، أكد الوزیر أنھ جاء لتحسین مدخالت البرنامج : تاسعا
جامعتین وسیتم دراسة أي سلبیة تنتج عن ذلك وأكد أن االمتحان التعلیمي للطالب وتّم تطبیقھ تجریبیا ب

  .سیكون موحدا إلكترونیا ولن یسمح بأي تدخل وتم اعتماد آلیة االمتحان إلزالة التخوفات المشروعة 
  

إن القبول في كلیات الشریعة في الجامعات األردنیة من ضمن تشكیل لجنة وطنیة من عمداء : عاشرا 
لتطویر برامج كلیات الشریعة مدخالت وإنتاج ، وأكد على أھمیة ودور خریجي  الكلیات والخبراء

كلیات الشریعة في المجتمع بتعدد المھام التي سیقومون فیھا في المجتمع بعد التخرج وأكد االئتالف 
  .أن معدل القبول یجب أن یبقى وفق المعدل الذي یسري على القبول في الكلیات اإلنسانیة 

  
وفي ما یتعلق باالھتمام بذوي اإلعاقة أكد اإلئتالف على ضرورة تطبیق نسبة التعیین : حادي عشر 

وفق التشریعات النافذة في الجھاز اإلداري واألكادیمي وتوفیر بیئة صدیقة داخل الحرم الجامعي لھذه 
المجتمع  الفئة وأكد وزیر التعلیم العالي على فتح مكاتب لإلرشاد وتسھیل مھمة ھذه الفئة المقدرة في

  .األردني 
  

لم یشھد عنفا  ٢٠١٧أكد معالي وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي أن عام : ثاني عشر 
جامعیا نظرا لوعي أبنائنا الطلبة والنشاطات الالمنھجیة في الجامعات وتطبیق العقوبات الرادعة 

  .ووقف كافة أشكال التدخل 
  

سس دعم الطلبة من منح كاملة إلى جزئیة وقرض وقد تم وفي ما یتعلق بمعاییر وأ: ثالث عشر 
حصول كافة الطلبة الذین تقدموا بطلب للحصول على منح وقروض زاد عددھم عن ثالثة وأربعین 
ألف طلب وقد تم وضع أسس ومعاییر للمستفیدین أھمھا صندوق المعونة الوطني وعدد أفراد األسرة 

اكمي وھناك تغییر على نظام دعم الطالب لمصلحتھ والطالب من خارج المحافظة والمعدل التر
وألسرتھ وھو في المرحلة التشریعیة النھائیة إلزالة القیود على الطلبة من منع السفر الذین قاموا 
باالقتراض وإعفاء لمدة سنة للطالب وتقسیط المبلغ على خمس سنوات بعد السنة األولى من التخرج 

  .الوفاة والعجز الطبي  وإعفاء الطلبة من القرض في حالتي
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أكد االئتالف على مطالبتھ بفتح أبواب الجامعات وخاصة أقسام العلوم السیاسیة وتطویر : رابع عشر 

برامجھا بما یتعلق بالعمل الحزبي ودوره الوطني وفتح الحوار حول البرامج الحزبیة كما أكد 
قل النھضة الحقیقیة وصناعة القیادات االئتالف أن الجامعات األردنیة ھي عقل الدولة األردنیة ومع

المستقبلیة ، وإن حوار العقول واالنطالق من الحقائق والوقائع األردنیة ھو السبیل الوحید إلیجاد 
  .الحلول للقضایا الوطنیة على أساس الشراكة بما یخدم الوطن والمواطن 

  
رفد مؤسسات التعلیم  یؤكد االئتالف على االھتمام بالوقف التعلیمي ودوره في: خامس عشر 

واعتباره صدقة جاریة وحث الموسرین على أھمیة الوقف اإلسالمي ودوره التاریخي في حضارتنا 
العربیة واإلسالمیة في رسالة العلم والتعلیم وكذلك دور صندوق الزكاة في رفد التعلیم وخاصة للطلبة 

  .المبدعین 
  

ا الحوار الذي استمر لساعات والذي تمیز بالشفافیة ویثمن اإلئتالف استجابة وزیر التعلیم العالي لھذ
والوضوح واطمئنان األردنیین على مستقبل تعلیم أبنائھم وواقع الجامعات واالھتمام بالتعلیم التقني 
لحرص اإلئتالف على المنجز الوطني األردني والسعي لتطویره وتحدیثھ عبر الحوار الھادف 

  .والمسؤول 
  
  
  

  ردنیین وقیادتھ الھاشمیةحفظ هللا األردن واأل
  

  االئتالف الوطني
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  المملكة تنبھ الراغبین بالدراسة خارج "التعلیم العالي"
  

 أكدت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على جمیع الطلبة الراغبین بالدراسة خارج -  اتم العباديح
یعادلھا  لعامة األردنیة أو ماالمملكة لدرجة البكالوریوس ان یكون الطالب حاصال على الثانویة ا

من الحد األعلى % 50 بنجاح بما یتضمن ذلك أن ال تقل عالمة الطالب في كل مادة من المواد عن
لقبول الطلبة  وشددت على ضرورة ان یلتزم بفروع الثانویة العامة المحددة في السیاسة العامة .للمادة

الثانویة وسنة الحصول على  العالي وحسب فرعفي الجامعات االردنیة والتي یصدرھا مجلس التعلیم 
 ١١٢٠) %٨٠: ولفت الى ضرورة ان ال یقل معدل الطالب في الثانویة العامة عن .الثانویة العامة

) ٧٠لتخصصي الصیدلة ودكتور صیدلة و( ١٠٥٠) %٧٥الطب وطب االسنان و لتخصصي(
 .لباقي التخصصات( ٨٤٠) %٦٠لتخصصات الھندسة والتمریض والطب البیطري و )٩٨٠%

  الكترونيالرأي 
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  معھد اإلعالم یطلق دراسة حول نظم تعلیم الصحافة واإلعالم في دول عربیة
  

أظھرت دراسة متخصصة، أصدرھا معھد اإلعالم األردني، أن نظم تعلیم الصحافة واإلعالم في 
ط وشمال أفریقیا، بقیت منذ نشأتھا بعد الحرب العالمیة الثانیة، غیر قادرة معظم دول الشرق األوس

على مد وسائل اإلعالم المحلیة واإلقلیمیة بالصحافیین واإلعالمیین المھنیین، وأن الكثیر من وسائل 
  .اإلعالم العربیة إلى وقت قریب، تعتمد على خریجي حقول أخرى

: وقالت الدراسة، التي أعدھا فریق برئاسة عمید المعھد، الدكتور باسم الطویسي، وجاءت بعنوان
مشكالت قدیمة مستمرة : نظم تعلیم الصحافة واإلعالم في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا"

ً في تطور إعالم مھني "وتحدیات جدیدة ، إن تأثیر مدارس وكلیات ومعاھد اإلعالم بقي محدودا
ناعة إعالمیة مستقلة إلى جانب العوامل األخرى المرتبطة بالتطور السیاسي واالجتماعي للدول وص

  .المستھدفة
- مید(وكانت ھذه الدراسة التي اعدت ضمن انشطة مشروع اصالح اإلعالم في دول حول المتوسط 

مؤسسة ) ١٢٠(المدعوم من االتحاد االوروبي، قد شملت رصد ومراجعة البرامج التعلیمیة في ) میدیا
االردن وفلسطین وسوریة ولبنان والعراق ومصر وتونس والجزائر (تعلیم عال في تسع دول ھي 

  ).والمغرب
وھدفت الدراسة إلى تطویر سیاسات إصالحیة، تجعل المؤسسات األكادیمیة قادرة على تزوید وسائل 

اجة سوق العمل، األمر اإلعالم بصحافیین وإعالمیین یتمتعون بقدرات مھنیة ومعرفیة تتالءم وح
الذي یُحسن من البیئة اإلعالمیة ویجعل من وسائل اإلعالم، بوجود شروط أخرى، قادرة على 
المساھمة اإلیجابیة في التحول الدیمقراطي، وتحسین فرص حریة التعبیر، وضمان التعددیة، 

  .واحترام التنوع
ة على خارطة البرامج التعلیمیة وتوصلت الدراسة الى أن البرامج والتخصصات التقلیدیة مسیطر

التي تقدمھا ھذه المؤسسات، وأن معظم ھذه البرامج متشابھة ومكررة، مع غیاب برامج تعلیمیة 
حدیثة تتماشى مع االتجاھات المعاصرة ومتطلبات الصناعة اإلعالمیة الجدیدة، مشیرة إلى أن ھنالك 

ة اإللكترونیة والصحافة الرقمیة، ویوجد خلط في المفاھیم األساسیة في بعض الجامعات بین الصحاف
ً في اإلعالم الرقمي أو اإلعالم االجتماعي، وبرامج في الوسائط المتعددة   .برامج محدودة جدا

وفي تحلیلھا لواقع المعاییر الخاصة ببرامج الصحافة واإلعالم، قالت الدراسة، إن معظم ھذه المعاییر 
وأن بعضھا مجرد عبارات إنشائیة یصعب قیاسھا، كما أن ال ترتقي إلى مفھوم المعاییر القیاسیة، 

ِ التحوالت التي یشھدھا تعلیم الصحافة واإلعالم  المعاییر الموجودة تقلیدیة في األغلب ولم تراع
واالتجاھات الجدیدة التي بدأت تعتمدھا مدارس وكلیات اإلعالم في العالم، وھناك فجوة بین ما تشیر 

  .ع الموجود في الجامعاتإلیھ المعاییر وبین الواق
كما توصلت الدراسة إلى أن معظم مؤسسات التعلیم التي تدرس برامج الصحافة واإلعالم تعتمد في 
القبول على معدل الطالب في امتحان الثانویة باعتباره المعیار الوحید لقبول الطلبة، وغیاب اختبارات 

الكبیر في سیاسات قبول الطلبة في العدید من القبول والمقابالت الشخصیة في عملیة القبول، والتوسع 
  .الدول بما یتجاوز إمكانیات المؤسسات التعلیمیة وحاجات السوق من الخریجین

وفیما یتعلق بأوضاع الھیئات التدریسیة، كشفت الدراسة عن نقص حاد في معظم الجامعات 
مجاالت الصحافة ومؤسسات التعلیم الجامعي في أعضاء الھیئات التدریسیة المتخصصین في 

والدراسات اإلعالمیة واالتصال الجماھیري، ووقف برامج االبتعاث للطلبة إلكمال دراساتھم العلیا 
في جامعات مرموقة والعودة للتدریس في تلك الجامعات، واستمرار األسالیب التقلیدیة في تعلیم 

لمھنیة ألعضاء الھیئات مساقات اإلعالم ومقاومة بعض األساتذة للتغییر، وكذلك ضعف الخبرات ا
ً عن لجوء العدید من الجامعات إلى تكلیف أساتذة من تخصصات متعددة في العلوم  التدریسیة، فضال

  .االجتماعیة واإلنسانیة للتدریس في برامج الصحافة واإلعالم نتیجة التوسع الكبیر في أعداد الطلبة

  ٥:الدستور ص/نیوزالمدینة 
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رامج التعلیم اإلعالمي تمیل إلى الجانب ومن النتائج األخرى التي أشارت إلیھا الدراسة أن معظم ب
النظري على حساب الجانب التطبیقي، فقد أوضحت أن المؤسسات التي توفر توازنا جیدا ال تتجاوز 

من ھذه المؤسسات تمیل بشكل كبیر إلى الجانب % ٦٠من عدد ھذه المؤسسات، وأن ھناك نحو % ٧
  .النظري

ووصف المساقات لھذه البرامج لمعرفة مدى تضمنھا  وفي ھذا المجال تمت مراجعة الخطط الدراسیة
، وفي مجال %٤وصحافة البیانات في % ٢٣لمساقات مثل اإلعالم الرقمي التطبیقي حیث توجد في 

% ٣االستجابة للحاجات المھنیة المعاصرة ال توجد مساقات في السالمة واألمن للصحافیین إال في 
ً في بنیة الخطط % ٣٥في من ھذه المؤسسات، والصحافة االستقصائیة  منھا، وأن ھناك خلال

الدراسیة وعدم توازنھا، وضعف استجابة المناھج والخطط الدراسیة للحاجات المھنیة المعاصرة 
وللحاجة لالندماج بالتكنولوجیا واإلعالم الرقمي، وأن العدید من مؤسسات التعلیم اإلعالمي ال تتوفر 

التخصصات، مثل استودیوھات اإلذاعة والتلفزیون، ومختبرات فیھا التسھیالت األساسیة لتعلیم ھذه 
  .التحریر واإلخراج

إعداد ورقة : ووضعت الدراسة مالمح أولیة لخارطة طریق إلصالح قطاع تعلیم اإلعالم من أھمھا
سیاسة عامة توضح السیاسات العامة الفرعیة المطلوبة لتجاوز التحدیات التي یواجھھا تعلیم الصحافة 

على خلق وتحفیز إرادة سیاسیة تسعى إلصالح ھذه النظم التعلیمیة في الدول المستھدفة ودعم والعمل 
ومساندة استدامة مراكز التمیز الجدیدة في تعلیم الصحافة ودعم إنشاء مؤسسات مشابھة، وكذلك دعم 

لي وإنشاء ومساندة حركة التبادل للطالب وألعضاء الھیئات التدریسیة على المستویین اإلقلیمي والدو
  .شبكات التبادل والتعاون

 ٢٠كما أوصت بضرورة دعم ومساندة مشروع لتطویر مناھج تعلیم الصحافة واالتصال تشارك فیھ 
جامعة ومؤسسة عربیة على األقل وتلتزم بمخرجاتھ، ودعوة الجامعات إلى إطالق مشاریع لالبتعاث 

سات اإلعالمیة من جامعات عالمیة إلعادة تكوین أعضاء الھیئات التدریسیة في تخصصات الدرا
مرموقة، ووضع رؤیة لتطویر قدرة الجامعات العربیة في االبتكار اإلعالمي من خالل إنشاء عدد 

  .من مختبرات االبتكار اإلعالمي في ھذه المؤسسات واستثمار طاقات الشباب فیھا
لومات وتحلیل واقع نظم یشار إلى أن الدراسة اعتمدت على منھجیة متعددة، ومتداخلة في جمع المع

التعلیم في الدول المستھدفة وھي البحث المكتبي، والدراسات والتقاریر التي تناولت نظم تعلیم 
الصحافة واإلعالم في العالم العربي السابقة، ومن ثم مسح مؤسسات التعلیم الجامعي التي یوجد فیھا 

مؤسسة  ١٢٠مع المعلومات لـ برامج تعلیمیة في الصحافة واالتصال الجماھیري، من خالل ج
من المؤسسات التعلیمیة في الدول التسع المستھدفة، كما تم أخذ عینة من % ٩٥تعلیمیة وتشكل نحو 

  .وسائل اإلعالم لفحص عالقة مؤسسات التعلیم بالصناعة اإلعالمیة
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  !!كفانا دیموقراطیة ": رئاسة األردنیة"في 

  
  ولید خالد ابو دلبوح. د

  
  !لم یبق أمامنا سوى اللجوء الى حوار وطني... ' األردنیة'في تخمة دیموقراطیة 

  
ي ألرى الثریا من الدیمقراطیة تتشكل دفعة واحدة أمام مرأى عیني على ثغر أجمل أحمد هللا أن أكرمن

... ثغر أم جامعاتنا ... مما عشق فؤادي و أزكى مما رق بھ وجداني من المؤسسات االكادیمیة 
  . الجامعة االردنیة

  
تعیین رئیس الجامعة ال نبالغ لو شھدنا بأن عملیة الدیمقراطیة المتبعة حالیا لسیر االجراءات الخاصة ب

وأنھا ال قدر هللا تبدو وكأنھا تھدد ، منھم' الھامل'األردنیة قد فاقت تطلعات فالسفة الیونان بمن فیھم 
وكأن الجامعة ، مخزوننا االحتیاطي الدیمقراطي ومستودع شفافیتنا لسنوات قادمة وأجیال صاعدة

  .صالح المنشودةاألردنیة وحدھا كانت ھي المعنیة والمستھدفة في عملیة اال
  

الذي اتبع وحتى اللحظة في بث حي ومباشر فاضح في ' المجھود الدیمقراطي'ما ال یدعو للریبة فأن 
الشورى والنزاھة والشفافیة والمكاشفة والتدقیق والتمحیص والمعاینة والمداولة والمقابلة والمفاضلة 

راطیة وما بعدھا الى عقود والفرز والتصویت ینافس فنون دول أسست على عروش قیم الدیموق
طمنونا یا ناس ھل تم تعیین رئیس لألردنیة ... ال یخلو بیت في االردن اال ویتساءل ، فالیوم. وعقود

  !! ؟
  

  ! األفعال أھم بكثیر... النوایا ال تكفي 
وأنھا تحاول سد فجوة الثقة مع ، أعتقد بأن الحكومة تبحث جاھدة عن مصداقیتھا وھذا من واجبھا

، قبل أن یھزمھا وھذا من واجبھا' یوم ١٠٠'وأنھا تحاول أن تھزم ، مع المحلي وھذا استحقاقھاالمجت
في ) وھذا عنصر محمود(ولكن في المقابل لیس ھكذا تورد االبل اذ انھ یجب التفریق بین الحرص 

ت الثبات الذا) وھذا عنصر غیر محمود(اثبات الذات في المصداقیة من جھة والمبالغة في الحرص 
وأن الصبغة االخیرة أصبحت الى حد ما ولالسف السمة المتبعة ، في المصداقیة من جھة اخرى

مثال حي ' االردنیة'باسلوب مبالغ فیھ و' الدمقرطة والحوكمة'بنھجھا بالتكلف والمبالغة في اتباع 
ان صح ' الُجبن'وعلیھ أصبح ھناك عملیة صنع القرار یشوبھا التردد أو . یحاكي ھذا النھج المتبع

  . القول في الولوج بعمق في الثقة بالنفس في مواجھة القرار والتحدیات واتخاذھا على حد سواء
  

  !خطوات الرزاز وخطوات حكومتھ متباینة
  

اذ ، بالتأكید یتجاوز الرزاز بعقالنیة وثبات خطوات اعضاء وزارتھ وبأشواط قیاسیة حتى اللحظة
نجح ھو كفرد فیما یبدو في كسب رضى الشارع حتى االن بشكل ملموس ولو نسبیا مقارنة مع 

بانقاذ ما یمكن ' الثبات الذات'أسالفھ من رؤساء الحكومات وھو یسعى جاھدا في مختلف االصعدة 
  .قاذه من ترھالت متجذرة واخفاقات حقیقیة سابقةان

  عمون

 مقاالت
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ّعة قوامھا  ولكن في المقابل من الضروري جدا أن ال تتعجل الحكومة النتائج لتنال بذلك مصداقیة مقن
السرعة والمبالغة على المستوى القصیر فقط بھدف تخطي تحدي المائة یوم ولكن على حساب 

فرضى الشارع یؤسس على . تة وعلى المستوى البعیدالمصداقیة الناضجة المتئنیة على خطى ثاب
وباعتقادي أنھ لو تم اختیار الرئیس ایا كان بھدوء وصمت وبعیدا . القناعة بغض النظر عن النوایا

  .حبا في الشفافیة المبالغ بھا لكان افضل للحكومة ولنا بكثیر' التفصیل االعالمي'عن 
  

  !ادة ملكیة فقط ال غیرار... اعیدوا لنا سیرتھا األولى : الخاتمة
  

فاننا نطالب أن ... 'األردنیة'والنزاھة مسلسال ممال كحال ' الدیمقراطیة'ان بقي الحال في نظرتنا الى 
... اعیدوا لنا النھج القدیم المتبع في التعیینات المباشرة ألنھ في ذلك سیكون أریح وأیسر لنا ولھم 

ناھیكم أن المحصلة في الحالتین ھي واحدة ! 'بسوطیخرج م'والجمیع من القرار كما اعتدنا سابقا 
ومن منا ال یحب الطریق ... مھما طالت أو قصرت العملیة اذ یبقى االختالف فقط في فن االخراج 

  !وبالعكس' ھات من االخر'أو ' الشورت كت، 'المختصر
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لغي من المدارس والجامعات األردنیة؟.. لطھ حسین» األیام« ُ   لماذا أ

  
  الحباشنةفارس 

   
ما زال » األیام«أكثر ما بودي أكتفي محتفال بالراحل وأن كتاب . في كل ذكرى لرحیل طھ حسین

  . یدرس في المدارس والجامعات األردنیة
السیرة الذاتیة لطھ حسین، والى جانبھ كتاب في الشعر الجاھلي حمال ثورة في الثقافة » األیام«كتاب 

  . نظره ثوریة الى االفكار والموروث الثقافي العربي. العربیة المعاصرة في ماضیھا ومستقبلھا
مع الثورة في  بتلقائیة كلما اقتربت من طھ حسین ومنجزه االدبي والثقافي والنقدي تقف وجھا لوجھ

والتي تلخص حیاة طھ حسین « االیام «ولربما الكلمة برمزیتھا تحمل ما جاء في . الفكر والثقافة
المتعددة بانتقالھ من القریة الى االزھر، ومن الجامعة والبحث العلمي الى الكتابة واالبداع والنقد 

  .ةوالصحافة، ومن االدارة في وزارة المعارف الى مجمع اللغة العربی
لطھ حسین « األیام »و. حیاة ثوریة بكل معني الكلمة، تبدل وتغییر باالوضاع والمنھج والتفكیر الحر

یستحق أن یعاد النظر بھ، وإعادة إدراجھ على المنھاج المدرسي والجامعي، سیرة ذاتیة قطعت كل 
  . تابوھات الممنوع والمحرم والمستحیل في الفكر والثقافة

وینسحب على مقاومة التطرف . سؤاال تنویریا مركزیا في الثقافة العربیةوما زال الكتاب یطرح 
وما یھدد منجزات حركة التنویر واالصالحیة العربیة، . والظالمیة والجھالة والبالدة في العقل العربي
  .وما أصابھا من انسحاب وھزیمة الى الھامش

أن . وھناك ما ال بد من التنبیھ علیھ. روھي لحظة عربیة انتكست بھا الحریة واالبداع والثقافة والفك
  األیام

لطھ حسین وغیره من االبداعات في الثقافة واالدب صنعت وعیا الجیال عربیة، وصنعت حائط صد 
  . منیعا لمحاولة تشویھ وتسفیھ الثقافة العربیة ونحرھا بالتقلید والتطرف وبدع الفتاوي

وال معنى . طھ حسین وثوریتھ في عالم األفكار في الحدیث عن التنویر واالصالح ال یمكن أن ننسى
للتنویر العربي دون طھ حسین، وما أحوجنا الیوم الستحضار تجربتھ االبداعیة وتعمیم قیمھا لتكون 

  . منارة نسترجع بھا نھج التنویر والتفكیر العلمي والحر
ة على العبودیة االیام كان ثورة للماضي والحاضر، ثورة العقل والعلم ضد الجھل وثورة الحری

واالستبداد، ثورة من أجل مستقبل مختلف ومغایر، ثورة على التقالید المضادة للحیاة، وضد قیم 
  . العجز والبالدة المعطلة لالبداع والتقدم

التعلیم المدرسي والجامعي . االن في االردن بات مطلوب ثقافیا وتعلیمیا أن نخرج من العباءة التقلیدیة
احا للتنویر والحوار واالنفتاح على االخر، ولتكون الحیاة العامة ساحة لنضال والرھان لیكون مفت

  .طموح من أجل تعددیة وانفتاح على اآلخر

  رم/٧:صالدستور 



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

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

QF-DMPR-02.01 
18 

 اعالنات

 ٦:الدستور ص/١٢:الغد ص/٥:ص الرأي
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  خلدا –حمدي الھندي » محمد نبیل«محمد  -
  
  تالع العلي –فدوى بخیت شوباش دبابنھ  -
  
  وادي السیر –عامر عمر الیاس شردم  -
  
  أم السماق –میشیل خضر موسى ھندیلة  -
  
  عبدون –مراد احمد سلیم مراد  -
  
  دیوان آل عیاش –فرح جریس یوسف عیّاش  -
  
  قاعة جمعیة الھلسھ –إلین خاشو میخائیل خاشو  -
  
  الصویفیة –امجد ذیب موسى غنما  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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الخارجیة وشؤون المغتربین ایمن الصفدي والمفوض العام لوكالة االمم المتحدة الغاثة یعقد وزیر 
صباح الیوم الخمیس مؤتمرا صحفیا بمقر وزارة الخارجیة، بعد اجراء " االونروا"وتشغیل الالجئین 

الطرفین لمباحثات ثنائیة تتناول اساسا قضیة االونروا وما تتعرض لھ من ضغوط مالیة تؤثر على 
یشار الى ان االردن یحشد حالیا لعقد مؤتمر دولي في . ملھا والتزامھا تجاه الالجئین الفلسطینیینع

  .نیویورك لتأمین دعم للوكالة األممیة، بحیث یقام على ھامش اجتماع الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة
  

الجانب الرسمي البحریني طلب من وزارة الخارجیة  من مصادر مطلعة أن" زواریب"علمت 
. األردنیة مؤخرا، نسخا من الخطة الوطنیة الشاملة لحقوق اإلنسان، وذلك لالستفادة من مضامینھا

یشرف علیھا المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة  ٢٠٢٥-٢٠١٦یشار إلى أن الخطة 
  .الوزراء باسل الطراونة

  
الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان االجتماعي اضطر مساء امس للخروج بنفي خبر ملفق  

وإشاعة انتشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي حول دعوة المؤسسة لمشتركیھا ومتقاعدیھا خالل 
ً  ١٢٤٠للحصول على مبلغ بقیمة  ٢٠١٨إلى  ١٩٩٠الفترة من  شر أیضا رابطا الخبر الملفق ن! دینارا

لة . الكترونیا مزعوما للحصول على ھذا المبلغ ِّ وحّذر من التعاطي مع مثل ھذه المعلومات الُمَضل
 ً   .والخادعة، وتوعد بمالحقة مطلقي ھذه اإلشاعة قانونیا

  
تشار الدھنیات مواطنا شاركوا في دراسة وطنیة ھي األولى لقیاس مستویات ان ١٤٦٧

والكولیسترول، تجریھا جمعیة الطبیب العام في نقابة األطباء بالتعاون مع الشركة األردنیة إلنتاج 
المشاركون بالدراسة توزعوا على مختلف المحافظات والمناطق، للوصول إلى أدق النتائج . األدویة

 .النتشار ھذه األمراض

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


