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 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
تطلق المؤتمر الرابع لتطبیقات الھندسة الكھربائیة " األردنیة"

  والحاسوب األسبوع المقبل
٣  

یلتقي طلبتي " األردنیة"في " العلوم التربویة"عمید كلیة 
  البكالوریوس والدراسات العلیا الجدد

٥  

 ٦  "األردنیة"دورة تدریبیة في " االمتحانات المحوسبة"
: محافظة ینفي أن تكون االردنیة رفعت رسوم الكفاءة للغة العربیة

  مقترح
٧ 

 ٨  مجلس الوزراء یقر نظام البحث العلمي في الجامعة االردنیة
   شؤون جامعیة

 ٩  الثقافة تطلق ملتقى األردن للشعر بتكریم العناني
تجریم مدرس جامعي بتھمة االھمال جراء خطأ في عالمة ابنة 

  "الیرموك"رئیس 
١٠ 

 ١١  الكادیمیةاعتماد بعض التخصصات ا
 ١٢  مباحثات مع المجر لتجدید برنامج التبادل العلمي

   مقاالت
 ١٣  مھند مبیضین. د/نوفان السواریة والجامعة األم

 ١٥  احمد ھزایمة/إما الواسطة او البطالة.. خریجو العلوم السیاسیة 

 ١٧  وفیات
  ١٩- ١٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  برعایة وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 
  تطلق المؤتمر الرابع لتطبیقات الھندسة الكھربائیة والحاسوب األسبوع المقبل" األردنیة"

  
  

 -بة الكاید ھ
تنظم الجامعة 

األردنیة 
بالتعاون مع 

مجمع 
المھندسین 

الكھربائیین 
واإللكترونیین 

في األردن 
)IEEE (

وجامعة الزیتونة األردنیة المؤتمر الرابع لتطبیقات الھندسة الكھربائیة والحاسوب تحت شعار 
  .التكنولوجیا لحل المشاكل الوطنیة

   
  

من الشھر الجاري في رحاب كلیة الھندسة  ١٣-١١بعة في الفترة والمؤتمر الذي یعقد بدورتھ الرا
في الجامعة األردنیة برعایة وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ووزیر تطویر القطاع العام 
مجد شویكة،  یعد منبرا فریدا لمناقشة األسالیب العملیة واستعمال التقنیات الحدیثة في مجاالت 

  .حاسوب لحل المشاكل الوطنیة التي تواجھ األردن وغیرھا من الدولالھندسة الكھربائیة وال
   
  

ویشمل برنامج المؤتمر بحسب ما أفاد بھ رئیسھ ورئیس المجمع الدكتور غیث عبندة عروًضا لسبع 
وأربعین ورقة عمل لباحثین عالمیین في محاور الھندسة الطبیة الحیویة واالتصاالت وھندسة 

اترونكس وأنظمة وتطبیقات تكنولوجیا المعلومات وأنظمة القوى والطاقة الحاسوب والشبكات والمیك
  .الكھربائیة

   
  

ویشارك في المؤتمر أربع متحدثین رئیسین عالمیین في موضوعات تتعلق بالمصانع الذكیة والمدن 
إلى الذكیة والحوسبة السحابیة وشبكة األشیاء وشبكات الطاقة الكھربائیة وأنظمة المراقبة، باإلضافة 

تناقش أھمیة ربط البحث العلمي " تكامل اإلبتكار والریادة والبحث في األردن"ندوة نقاشیة بعنوان 
بالصناعة، یشارك فیھا خبراء وأكادیمیون في ھذا المجال، ویتخللھا عروض لقصص نجاح للبحث 

  .العلمي والریاة في األردن
   
  

 أخبار الجامعة

 السوسنة/أخبار األردنیة



  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 

أعضاء من إحدى عشرة جامعة أردنیة ومن والمشكلة من (وتعمل اللجنة التنظیمیة لھذا المؤتمر 
على تنظیم ھذا المؤتمر استمراًرا لسلسلة المؤتمرات السابقة األمیز في مجالھا ) المجمع والصناعة

العالمي، حیث تنشر وقائع ھذا المؤتمر عالمًیا  IEEEفي األردن، وذلك حسب مواصفات مجمع 
  ).Scopus(دید من الفھارس العالمیة ومنھا على المكتبة اإللكترونیة للمجمع والمفھرسة في الع
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  یلتقي طلبتي البكالوریوس والدراسات العلیا الجدد" األردنیة"في " العلوم التربویة"عمید كلیة 
  
  

العلوم في  التربیة كلیة عمید التقى
الجامعة األردنیة الدكتور صالح 

طلبتي  معالرواضیة 
 العلیا الدراساتالبكالوریوس و

 التي القضایا قشةمناالجدد ل
   .أفكارھم إلى واالستماع ،ھمتھم
  

وحث الرواضیة في اللقاء الطلبة 
الذي حضره نائب العمید 
للدراسات العلیا الدكتور محمد 

 والعطاء الجدعلى امین القضاة 
 نحو والسعي الدراسیة حیاتھم في

 المستویین على لمتمیزةا األكادیمیة الجامعة سمعة على والمحافظة، الدراسیة مراحلھم في التمیز
  .ونقل الصورة االیجابیة عن الكلیة والعربي المحلي

 االمة عقل ھم الطلبة أن إلى مشیرا الجمیع، عاتق على تقع الوطن بناء مسؤولیة أن الرواضیة  وأكد
 سیدفعون الذین الوطن ھذا مستقبل فھم المجاالت، شتى في والمعارف العلوم من بھ یتمعتون لما

  .األفضل نحو فیھ میةالتن عجلة
، وارشادھم الى التواصل الدائم مع المرشدین الطلبة واستفسارات أسئلة عن أجاب اللقاء ختام  وفي

 .االكادیمیین في الكلیة

 أخبار األردنیة
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 "األردنیة"دورة تدریبیة في " االمتحانات المحوسبة"
  

بدأت الیوم في كلیة  -سناء الصمادي
ا  اني لتكنولوجی دهللا الث ك عب المل

ة الم ة األردنی ي الجامع ات ف علوم
االمتحانات "أعمال الدورة التدریبیة 

بة ي/ المحوس ق عمل ي "  تطبی الت
مان  اد وض ز االعتم ا مرك ینظمھ

  .الجودة
  

ا  ارك فیھ ي یش دورة الت دف ال وتھ
یة ) ٣٥( ة التدریس اء الھیئ ن اعض م

یم  تعلم والتعل ائل ال ویر وس ى تط ال
الل  ن خ ة م ي الجامع یم ف والتقی

دریب عل ن الت امج م ھ البرن ا یقدم ن م تفادة م ة االس بة، وكیفی ات المحوس امج االمتحان تخدام برن ى اس
  .خدمات من حیث تنوع مستویات االسئلة وانواعھا

  
ات  ا المعلوم اني لتكنولوجی دهللا الث ك عب ة المل ن كلی ؤي النمر م وتتناول الدورة  التي یقدمھا الدكتور ل

  .االمتحان، وطرق كتابة االسئلة بمستویات مختلفةكیفیة انشاء امتحانات محوسبة، وادارة 
  

  .التكنولوجیا مواكبةم والتعلی جودة تطویرجاءت بھدف  المحوسبة االمتحاناتیشار الى ان 
  
 

 أخبار األردنیة
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مقترح: رسوم الكفاءة للغة العربیةمحافظة ینفي أن تكون االردنیة رفعت   

ُشر حول رفع رسوم امتحان الكفاءة  نفى رئیس الجامعة االردنیة، الدكتور عزمي محافظة، صحة ما ن

  .دینار) ٥٠(دنانیر، لیصبح ) ١٠(للغة العربیة لطلبة الماجستیر من 

ھذا الكالم غیر دقیق، الجامعة لم تتقاضى من الطلبة أیة رسوم غیر تلك " ٢٤وقال محافظة لـ االردن 

المقررة، لكن ما حدث ھو أن الجامعة اقترحت ذلك األمر، غیر أن مجلس األمناء رفض الموافقة 

  ."على المقترح

ة رسوم دون موافقة مجلس االمناء، مشیرا وجدد المحافظة تأكیده على أن الجامعة ال تستطیع رفع ای

الرسوم  ١/١١/٢٠١٧إلى أن الجامعة تقاضت المتحان الكفاءة للغة العربیة المنوي عقدة في 

  .االعتیادیة المعلن عنھا على موقع الجامعة

قالت في تصریح صحفي، الثالثاء، إن إدارة " ذبحتونا"انت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة وك

دنانیر، ) ١٠(عة األردنیة قامت برفع رسوم امتحان الكفاءة للغة العربیة لطلبة الماجستیر من الجام

  %.٤٠٠دینارا، وبنسبة وصلت إلى ) ٥٠(لیصبح 

 ١:االنباط ص/حمرین نیوز/خبرني/٢٤جو
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 مجلس الوزراء یقر نظام البحث العلمي في الجامعة االردنیة

قرر مجلس الوزراء في جلستھ یوم االربعاء الموافقة على نظام البحث العلمي في الجامعة االردنیة 

  . ٢٠١٧لسنة 

وجاء النظام لغایات تنظیم شؤون البحث العلمي في الجامعة االردنیة وتطویره وذلك من خالل تشكیل 

  .ھامھمجلس البحث العلمي في الجامعة وتحدید صالحیاتھ وم

ویعمل النظام على تحقیق التعاون والتنسیق مع الجھات المعنیة بالبحث العلمي داخل المملكة 

  .وخارجھا، اضافة الى تشكیل لجان في الجامعة وكلیاتھا لتطویر البحث العلمي

ونص النظام على تشكیل لجنة الخالقیات البحث العلمي وھي تشكل ألول مرة على مستوى 

  .ملھا بموجب تعلیمات یصدرھا مجلس العمداء لھذه الغایةالجامعات ینظم ع

 نیوزطلبة 
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.  

  
  

  
  

  
 

  الثقافة تطلق ملتقى األردن للشعر بتكریم العناني
  

المقبل بالمركز الثقافي الملكي الدورة األولى  ١٠برعایة وزیر الثقافة نبیھ شقم تنطلق صباح الثالثاء 
وزارة الثقافة، ویحل علیھ وزیر الثقافة الفلسطیني إیھاب بسیسو،  لملتقى األردن للشعر، الذي تنظمھ

شایب، وعمر شبانة، وحكمت  ویُستھّل بتكریم الشاعر زیاد العناني، بمشاركة الشعراء زھیر أبو
ویحیي في السابعة من مساء یوم االفتتاح الشعراء شوقي  .نارت قاخون.النوایسة، في ندوة یدیرھا د

وعلي العامري، أمسیًة  إیمان عبدالھادي.وأحمد المال ویوسف عبدالعزیز ودبزیع وثریا مجدولین 
عطاهللا الحجایا، فیما تقام في الوقت ذاتھ أمسیة في مركز الملك عبداهللا بالزرقاء یحییھا .یدیرھا د
إبراھیم محمد إبراھیم وشیرین العدوي ووفاء جعبور وراشد عیسى وصالح أبو الوي،  الشعراء

ویتواصل الملتقى في الحادیة عشرة صباح األربعاء بقراءات في  .عر عصام السعديبإدارة الشا
وعطاهللا الحجایا وطارق مكاوي  الجامعة األردنیة یحییھا الشعراء عبداهللا العریمي ولھیب السامرائي

 ولؤي أحمد، بتقدیم حكمت النوایسة، كما یتواصل في الثانیة عشرة ظھر الیوم ذاتھ على ندوة في
 .اءات أردنیة یقدمھا النقاد نارت قاخون وخلدون منیعم ونداء مشعل بإدارة الشاعر زھیر أبو شایبقر

ویقرأ في السابعة من ذلك الیوم في رابطة الكتاب األدنیین الشعراء غسان زقطان ورشا عمران 
مساء في وفي السابعة . أبو بكر ، بإدارة الشاعر لؤي أحمد وجریس سماوي وھناء البواب وعبداهللا

ومحمد مقدادي وأحمد  التوقیت ذاتھ یقرأ في مركز إربد الثقافي الشعراء آدم فتحي وثریا مجدولین
الجاري فیقرأ في الحادیة  ١٢أما الخمیس  .الخطیب وھاني عبدالجواد ویقدم القراءات راشد عیسى

ً بدیر الالتین بمادبا الشعراء أحمد المال وإبراھیم محمد إبراھیم  وشیرین العدوي عشرة صباحا
كما تقام ندوة نقدیة في الثانیة عشرة . ویوسف العلي بإدارة الشاعر عصام السعدي ومخلد بركات

ً بالجامعة األردنیة حول قراءت شعریة أردنیة یشارك فیھا النقاد عیسى العبادي ویوسف  ظھرا
-10-05-12:05 وفي السابعة من ذلك الیوم نكون. عطاهللا الحجایا.علیمات وثامر مصاروة ود

مع أمسیة  ART11 تعدیل آخر: األربعاء  -2017-10-04-11:33 تاریخالنشر: الخمیس -2017
في المركز الثقافي الملكي یحییھا الشعراء عبداهللا العریمي ورشا عمران ولھیب السامرائي وآدم 

لك الیوم ویوسف عبدالعزیز وإیمان عبدالھادي، فیما نكون في السابعة من ذ فتحي وجریس سماوي
شوقي بزیع وغسان زقطان وعبداهللا أبو بكر  في مركز الحسن الثقافي بالكرك مع أمسیة للشعراء

 .وعلي العامري وصیام المواجدة بإدارة حكمت النوایسة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالرأي 
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   "الیرموك"تجریم مدرس جامعي بتھمة االھمال جراء خطأ في عالمة ابنة رئیس 
  

امعي بجرم اإلھمال بواجبات الوظیفة قضت محكمة صلح جزاء اربد بإدانة أستاذ ج اشرف الغزاوي
وكانت القضیة حولت إلى  . جامعة الیرموك العامة على خلفیة خطأ في ترصید عالمة طالبة في

المحكمة من قبل مدعي عام ھیئة مكافحة الفساد اثر إحالتھا من قبل وزارة التعلیم العالي بناًء على 
دمة إلى وزیر التعلیم العالي ، اتھم خاللھا من عمید كلیة الصیدلة في جامعة الیرموك ُمق شكوى

عالمة طالبة في احد المساقات وربط ذلك بكونھا ابنة  األستاذ الجامعي بالتدخل لصالح تعدیل ورفع
ووفق وكیل المتھم المحامي احمد قوقزه ووقائع الدعوى وقرار الحكم الذي حصلت  . رئیس الجامعة

وصلتھا الشكوى توصلت في تحقیقھا األولي بعدم  اد التي، فان ھیئة مكافحة الفس" الرأي " علیھ 
االستماع إلى شھود  عالقة رئیس جامعة الیرموك بالتدخل لرفع عالمة ابنتھ في احد المساقات بعد

اكادیمین في ذات الجامعة وثبوت وقوع خطأ ترصید العالمات على أكثر من طالب ، إلى جانب 
ً في ترصید ع وقوع أخطاء مشابھة ً لشھادة  . المات لبعض الطلبةسابقا وبین انھ ثبت لدى الھیئة وفقا

طالب  الشھود ، عدم إتباع عمید كلیة الصیدلة ألنظمة وتعلیمات الجامعة القاضیة بتصحیح عالمة أي
یقع خطأ في ترصید عالمتھ من خالل مخاطبة مدیر القبول والتسجیل في الجامعة كما جرت علیھ 

في النیة من تقدیم الشكوى ، وعلیھ تم تحویل األستاذ الجامعي صاحب  الشك العادة ، وھو ما أثار مبدأ
ً ألحكام المادة  العالقة إلى محكمة صلح جزاء اربد بتھمة اإلھمال بواجبات  ١٨٣الوظیفة العامة خالفا

وجاء في نص قرار الحكم  . من قانون ھیئة مكافحة الفساد ١٦من قانون العقوبات وداللة المادة 
انھ یقع على عاتق الُمشتكى علیھ واجب التحقق من " برئاسة القاضي محمد جمیل العباھره ،  الصادر

المدخلة من قبلھ وان ما قام بھ من أفعال والمتمثلة بترصید عالمة إحدى الطالبات بزیادات  العالمات
عناصر یقم بواجبھ وقصر فان ذلك یشكل كافة أركان و غیر منطقیة ، وحیث أن الُمشتكى علیھ لم

ً والرسوم الجرم المسند إلیھ مما یتعین إدانتھ ، وعلیھ اقتضى الحكم علیھ بالحبس ً واحدا  . " اسبوعا
وجاءت عقوبة االھمال القضائیة متوافقة   4680 تاریخالنشر: األربعاء -04:47-04-10-2017

ترصید  ادة فيمع قرار لجنة تحقیق داخلیة في جامعة الیرموك التي خلصت إلى أن خطأ أستاذ الم
ً بتدوینھا  /  ٣٢عالمة الطالبة ابنة رئیس الجامعة بمساعدة إحدى مساعدات البحث والتدریس حاسوبیا

ً من  ٥٠ حدث مع طلبة آخرین ، وھو ما اعتبره أستاذ المادة خطأ غیر مقصود  وھو ما ٥٠/  ٢٣بدال
لى ضوء ان ھذا الخطأ اللجنة وع حدث مع عدة طلبة في ذات الكلیة وكلیات اخرى ، وعلیھ قررت

ً توجیھ عقوبة التنبیھ للمدرس إلھمالھ في رصد عالمات الطلبة  حدث مع أعضاء ھیئة تدریس سابقا
أھمیة تحري المصداقیة والبعد عن التظلیل للرأي العام من قبل البعض المستھدفین  . بشكل دقیق

الیرموك الدكتور رفعت  للمؤسسات الوطنیة واألكادیمیة ألغراض من جھتھ ، اعتبر رئیس جامعة
ً على ً الستقاللیة القضاء ونزاھتھ ، مؤكدا وأكد  . شخصیة الفاعوري ، قرار الحكم القضائي تعزیزا

الفاعوري ، أن جامعة الیرموك ستبقى منارة علمیة تتسم بالنزاھة والشفافیة ، ھدفھا الحفاظ على 
 ً ً وتطویر انجازاتھا ومخر سمعتھا األكادیمیة محلیا   جاتھا العلمیةوعالمیا

  الكتروني الرأي 
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  اعتماد بعض التخصصات االكادیمیة

  
وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي على 

  .وس، في جامعة الیرموكبرنامج البكالوری/ عالقات عامة واعالن : االعتماد الخاص لتخصص
  

ووفق بیان صحفي صدر الیوم االربعاء عن المجلس، وافق على اعادة فتح باب القبول في تخصص 
في جامعة االسراء، وتأجیل البت في االعتماد الخاص ) برنامج الماجستیر / ادارة المشاریع (

  .لیةفي جامعة عمان االھ) برنامج الماجستیر / المحاسبة والتمویل ( لتخصص 
  

في ) برنامج البكالوریوس / العلوم السیاسیة( كما وافق على االعتماد الخاص االولي لتخصص 
برنامج البكالوریوس / الھندسة المدنیة ( جامعة جدارا، وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

اسالیب التدریس المناھج و( في جامعة العقبة للتكنولوجیا، وعلى االعتماد الخاص االولي لتخصص ) 
  .في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة) برنامج الماجستیر / 
  

ووافق على االعتماد الخاص االولي لتخصصات ھندسة كھربائیة، ھندسة مدنیة، ھندسة میكانیكیة، 
علوم معلوماتیة، ھندسة الطاقة، ھندسة العمارة، علوم الحاسوب في جامعة الحسین التقنیة وعلى 

برنامج / امن المعلومات والفضاء االلكتروني / تكنولوجیا المعلومات ( الولي لتخصص االعتماد ا
  .في جامعة البلقاء التطبیقیة) البكالوریوس 

  ٨:الرأي ص/االردنزاد /بترا
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  مباحثات مع المجر لتجدید برنامج التبادل العلمي

  
لمي الدكتور عادل الطویسي وسفیر جمھوریة المجر في عمان بحث وزیر التعلیم العالي والبحث الع

- ٢٠١٦سبل تفعیل إتفاقیة التعاون الثقافي والعلمي الموقعة بین البلدین لألعوام  سابا زیبیر امس
منحة طالبیة للطلبة األردنیین وفي  ٤٠٠وثمن الدكتور الطویسي تقدیم جمھوریة المجر  .٢٠١٨

 .وفي مختلف التخصصات) الماجستیر والدكتوراة  , البكالوریوس( مختلف المستویات االكادیمیة 
الى عدد اكبر  ١٠٠وتم خالل اللقاء بحث زیادة عدد الطلبة المجریین الراغبین بالدراسة باالردن من 

تنتھجھا الوزارة في زیادة اعداد الطالب الوافدین الى االردن  وذلك تفعیال للخطة المستقبلیة التي
من جانبھ اشاد السفیر بجھود وتعاون الوزارة في تبادل الطالب  .الف طالب ٧٠الى  لتصل في النھایة

وبحث ترتیبات  .عالمیة جیدة بین البلدین و بمستوى التعلیم العالي باالردن وبما یحظى من سمعة
زیارة وزیر القوى البشریة المجري المرتقبة لألردن في النصف الثاني من شھر تشرین الثاني 

یذكر أن ھناك حوالي مائة طالب مجري یتلقون دراستھم الجامعیة باالردن في تخصصات  .المقبل
 .اآلداب والعلوم واللغة العربیة

 

  ٨:صالرأي 
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  نوفان السواریة والجامعة األم

  
  مھند مبیضین. د

  
  

الثامن والعشرین  مّرت قبل أیام ذكرى وفاة المؤرخ األردني الدكتور نوفان السواریة الذي توفي في
ً ووفاء للمرحوم ٢٠١٦من أیلول عام  ، وكان حزب اإلصالح بقیادة المرحوم كلیب الفواز، اكثر حبا

شارك بھا مؤرخون وأصدقاء، تحدثوا  ١١/١٢/٢٠١٦بعد أن توفي، فأقام لھ ندوة تذكاریة بتاریخ 
ني عبر مشروع الوثائق عن منزلة الراحل التاریخیة، ومكانتھ وجھوده العلمیة في التوثیق األرد

  .الھاشمیة وتاریخ عمان والسجالت والصحافة والكتابة عن ثورة الكرك وغیرھا من مفاصل التاریخ
كذلك أقامت مجلة البیان في جامعة آل البیت ندوة استذكاریة علمیة، تحدث فیھا مجموعة من 

اریخیة ومنھجھ العلمي، المؤرخین والزمالء واألصدقاء للمرحوم، وقد تناولوا تجربة الراحل الت
وكانت الندوة بسعي حثیث وطیب من الدكتورة ھند أبو الشعر، وھي أكثر من علم مع الراحل وتعرفھ 
حق المعرفھ فلھا جزیل الشكر على قیمة الوفاؤ التي تحملھا، أذكر یوم بلغھا خبر وفاتھ وكنا في 

ھا الراحل، لكن المرض اقعده، أذكر العقبة بندوة عن الثورة العربیة وكان من المفترض أن یشارك ب
ً، فھي كانت وما زالت على  أنھا خرجت ولم تستطع البقاء، رأیت دموع حزنھا وألمھا، محبة وحزنا

  .وفائھا
ً، بعد أن  ً في كتابة التاریخ، وانتھى بھا استاذا ً وباحثا والدكتور نوفان بدأ في الجامعة األردنیة طالبا

ً في خدمة التو ً طویال ثیق والباحثین، وكان أقلُّ القلیل أن تكرمھ جامعتھ ومركز الوثائق قضى عمرا
والمخطوطات الذي عمل بھ وافنى عمره على مشاریعھ وبحوثھ التي شارك بھا االستاذ الدكتور 

  .محمد عدنان البخیت
وال أعرف السبب الذي جعل جامعة آل البیت وحزب اإلصالح یتقدمان على الجامعة األم، وال أعتقد 

ً في الخلق والنبل والتواضع الجم، أن  للراحل الدكتور نوفان السورایة خصومة مع أحد، فقد كان مثاال
  .دوما مبتسم ودوما یسھل األمور على أھل البحث ودوما في بساطة وحبور

ً ترك الراحل صدقة جاریة من علمھ وھي ال تنضب، وكان صاحب مروءة وعفة وال یغتاب  عملیا
ً في الكتابة الملتزمة، وإذا غاب عن بال جامعتھ ومركزھا تكریمھ كتسمیة قاعة باسمھ  الناس، ومثال

  .أو ما شابھ، فإن التكریم الحقیقي ھو في محبة الناس لھ وطلبھم الرحمھ والمغفرة لھ
تاریخ القدس والخلیل، وھو مشترك مع : لراحل عشرات األبحاث وعدید المؤلفات ومنھاترك ا

م ١٨٦٤، وعمان وجوارھا خالل الفترة )مشترك(المؤرخ محمد عدنان البخیت ولواء القدس الشریف 
وفھرس المخطوطات . وتاریخ األردن وحضارتھ، وإضاءات جدیدة على ثورة الكرك .م ١٩٢١ـ 

وغیرھا من البحوث والدراسات والتحقیقات العلمیة، ولكن أشھرھا الذي عرف  العربیة المصورة،
  .كتابھ عن العسكر في بالد الشام

كان نوفان رحمھ هللا خلق یمشي على األرض، وقد طوى الموت عمره، والموت یعتام الكرم،ویترك 
نیة مطالبة بتكریم ھذا الُمفلسة قلوبھم من الحب والوفاء والكارھین للناس، ولكن تظل الجامعة األرد
  .المؤرخ الذي لم یؤرخ لكیان غریب أو لعدو، وإنما لوطنھ وأھلھ وترابھ ووجوده

ً عن القسوة، وقدرة على  ً، بعیدا ً حنونا صفة نوفان العلمیة التاریخیة، علیھا دارت حیاتھ، لكنھ كان أبا
و جاه أو یتمنى رضى فالن الحضور العلمي وألجل العلم، ذلك األمر جعلھ ال یُحّدث نفسھ بمنصب أ

  ٣٢:صالدستور 

 مقاالت
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ّن، كانت تسنح لھ الحیاة بالبوح عن أمنیات إنسان عادي بسیط ال یتكلف وال یلتفت أیضا  أو عال
ً یتحدث عن متابعات ابنھ في  ً ما كان یأتي صباحا للمكتبة، نشرب القھوة صباحا للصغائر، وكثیرا

ً فھكذا ھي الجامعة وعن شغل البنات وعملھن وكثیر من التفاصیل األسریة،  ً مكتمال كنت أرى فیھ أبا
  .ھموم اآلباء

أما رؤیتھ للتاریخ، فھو معني بكل ما ھو مسجل موثق، وھذا ال یعني تجاوز الوقائع غیر الموثقة، 
  .لكنھ كان أكثر التصاقا بالتاریخ المنضبط بالوقائع والقیود

ة في المعھد الفرنسي، في السفر معھ كشف عن الخلق والطیب، ذات سفرة لدمشق ألجل ندوة علمی
وصلت قبلھ بیوم، وكان یُفترض أن یحضر رحمھ هللا صباح الیوم التالي، فتأخر وصولھ إلى حّد 

وهللا جئت بسیارة وكان معنا : العاشرة مساء وقد اقلقنا علیھ، وحین وصل سألتھ عن سبب التأخر، قال
ي الشمال الغربي لریف وھي ف - » جدیدة عرطوز«شاب أردني ویرید أن یخطب شابھ من قریة 

لبتھا، فذھبت  -دمشق ُ ولم یكن معھ من أھلھ أحد، فشق علي أن اتركھ بعد أن ألح بأن اذھب معھ لط
  .رحَم هللا أبا قصي، وغفر لھ»  .معھ وتّم األمر، وھا أنا كسبت األجر
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  إما الواسطة او البطالة.. خریجو العلوم السیاسیة 
  
  

  احمد ھزایمة
العلوم السیاسیة تخصص یلتقط انفاسھ االخیرة، وخریجو التخصص یواجھون البطالة، تساؤالت عدة  

  . حول سببھا، فھل ھي لقلة الفرص أم انھا بسبب سوء االدارة
  

نصبر على أمل أن یفرجھا هللا یوما ونحن نطالع یومیا قوائم التعیینات في نكظم الغیظ بداخلنا و
مختلف الوزارات، على أمل أن تقّر اعیننا قریبا بقائمة تتضمن بعضا من أسماء خریجي العلوم 

  . السیاسیة، ھذا ما قالھ أحد الخریجین لـ عمون
  

لمتعاقبة وابتالنا بھ نظام القبول الموحد واضاف، ھذا التخصص الذي ابتلینا بھ وابتلتنا بھ حكوماتنا ا
في الجامعات على الرغم من أن العالم یتحكم بھ قطبان ال ثالث لھما، السیاسة واالقتصاد، إال أن 
خریجي ھذا القطاع ھم من المغضوب علیھم، إذ ال یكاد یذكر أي تعیین ألصحاب ھذا التخصص في 

اص وال یوجد أي مؤشرات ال على المدى القریب أو المواقع الرسمیة في الدولة أو في القطاع الخ
  . المتوسط وال حتى البعید الستقبال ھؤالء الخریجین

  
وزارة التنمیة السیاسیة ووزارة الخارجیة من اھم القطاعات الي تتوجھ عیون الطالب الیھا بعد 

لیھ الخریجون، التخرج، إال أن آمالھم تصطدم بالشروط التعجیزیة التي ال تنطبق بحسب ما اجمع ع
إال على من لھم واسطة، فالتعیین في الخارجیة ال شفافیة فیھ وال منطقیة، وفي معظم حاالت 
التعیینات التي تصدر عن ھذه الجھة یتبین أن أغلب أصحابھا ھم من أصحاب الذوات أو ممن حالفھ 

لسیاسي ال عین رأت الحظ وولد البن أحد المسؤولین إال من رحم ربي، في المقابل وزارة التنمیة ا
وال اذن سمعت فھي بعیدة كل البعد عن ھذا التخصص وأكاد أجزم أن حصة خریجي العلوم السیاسیة 

  .٪١٠من التعیینات في ھذه الوزارة ال تتجاوز ال 
  

٪ ممن یتبوؤون ٧٠أین المنطق في أن یكون أكثر من 'یقول أحد خریجي العلوم السیاسیة لـ عمون، 
ة في الدولة ھم من غیر خریجي العلوم السیاسیة؟ وأین المنطق في حرمان المناصب الدبلوماسی

طالب العلوم السیاسیة من ممارسة ما درسوه في الجامعات المحلیة والخارجیة في وظائف ھي أقرب 
ما تكون إلى تخصصاتھم؟ فمنھم حملة الماجستیر ومنھم الدكتوراه ال زالوا على مقاعد البطالة 

  . 'ھم الدولة بعین الرأفة لحالھمبانتظار أن تنظر ل
  

ویؤكد آخر، ان التخصص الذي درسھ فاشل بكل المقاییس، ال بسبب التخصص بعینھ ولكن بسب 
فشل المسؤولین والحكومات، ففي األردن تقاس قدرة تنافسیة التخصصات في جذب الطالب 

جتمع أن الدراسة الجامعیة بالمجاالت المفتوحة أمامھم بعد التخرج، فاألصل والمفھوم العام في الم
  . ھي المدخل المناسب للحصول على وظیفة مناسبة

  
مؤخرا بدأت بعض الجامعات ومن ضمنھا األردنیة ومؤتة بإغالق ھذه التخصصات بسبب الفائض 
في العرض وقلة الطلب، اما الغریب في األمر لماذا كل ھذا التأخر في اغالق باب القبول بالتخصص 

  اسات تشیر إلى أنھ من التخصصات الخاملة؟ طالما أن كل الدر
  

  عمون
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حاملو شھادة العلوم السیاسیة بعد التخرج یجدون أنفسھم أمام خیارین ال ثالث لھما، فأما األول وھو 
العمل في أي مجال آخر مھما كانت صعوبتھ، واختالفھ مع ما درسھ، أو اللجوء إلى القطاع األمني، 

األجھزة األمنیة والقوات المسلحة ھي المالذ األخیر للخریجین، أو العسكري وشبھ العسكري، اذ تبقى 
وذلك كونھا ال تركز على التخصصات بقدر اھتمامھم برفد كوادرھم بكفاءات أكادیمیة، أما الثاني 
فھو الوقوف إلى جانب اآلالف من حاملي الشھادات الجامعیة األخرى في طوابیر طویلة من العاطلین 

  . ة في ھذه الحالة شاملة لكل التخصصاتعن العمل، ألن البطال
  

ُدّرس المزید، والبطالة  طلبة العلوم السیاسیة لم یلحظوا اي تغییر على واقعھم المریر، الجامعات ت
تستقبل، یجب على المؤسسات الحكومیة والمنظمات والصحف القیام بدورھا للتخفیف من حدة بطالة 

  . ذا التخصص في كافة الجامعات الحكومیةطلبة العلوم السیاسیة، او یتم وقف تدریس ھ
  
  

لكن یبقى السؤال، كیف یمكن أن ننظر إلى المستقبل ونحن على أعتاب أزمة اقتصادیة خانقة كانت 
بوادرھا قد بدأت تلوح في األفق منذ سنوات، دون أن تولي الحكومات األردنیة بصورة جدیة اھتماما 

ھا في معاھد العلوم السیاسیة، فقوة الدول تكمن في قوة نخبھا بنخبھا السیاسیة والفكریة التي یتم تأطیر
الثقافیة والجامعیة، التي یجب أن تمتلك بدورھا قوة اقتراح أساسیة ال یمكن بأیة حال من األحوال 

  .التخلي عنھ
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  السلط –باسم سالم الصالح الزعبي  -
  
  الرابیة –ذیاب محمد خلیل المعاني  -
  
  الشمیساني –عفاف ایلیا یعقوب فانوس  -
  
  تالع العلي –مان ابو حمده حلیمھ عبدالقادر عث -
  
  ضاحیة االمیر راشد –نوال صدقي حلمي االدھم  -
  
  شارع االقصى –معزوزة أحمد محمد فراش  -
  
  طبربور –فتحیة امین عبد یونس  -
  
  الزرقاء –وائل عیسى سلیمان ابو لیل  -
  
  طریق زي –سامیة منصور النمري  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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منظمات غیر معترف بھا عربیا وعالمیا ارسلت مخاطبات لمؤسسات رسمیة واھلیة لمنحھا جوائز 
 المنظمات تمنح ھذه الجوائز مقابل مبالغ مالیة.. ودولي تدعي انھا على المستوى العربي

 
جموعات الصیدالنیة التي اتنشرت لھا فروع في عمان مؤخرا ان احدى الم» عین الرأي«لمت ع

 .خانقة بدأت ببیع صیدلیات تابعة لھا جراء ازمة مالیة

 الصحف زوایا 

 عین الرأي 
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أمس أن موضوع ھدم منازل في منطقة " زواریب"أمین عمان الدكتور یوسف الشواربة أكد لـ
ال یزال قید الدراسة والبحث من قبل الدوائر المعنیة في أمانة "المغیرات بمنطقة النصر شرق عمان 

منزال بمنطقة المغیرات بضرورة اإلخالء  ١٩وكانت األمانة وجھت إنذارات إلى أصحاب ". عمان
  ".تعدیھا على الشارع العام"واإلزالة بدعوى 

  
عزمي محافظة . عن رئیس الجامعة األردنیة د" ذبحتونا"نقلت الحملة الوطنیة لحقوق الطلبة 

ما حدث ال "، وأن "ال قرار برفع رسوم امتحان الكفاءة للغة العربیة لطلبة الماجستیر"كیده أن تأ
 ً فاخر دعاس أشار إلى أن محافظة .د" ذبحتونا"، منسق "یعدو كونھ خلال إداریا تمت معالجتھ فورا

لطلبة، تم الطلب من دائرة القبول والتسجیل إعادة فرق األموال المدفوعة ل"أبلغھ ھاتفیا أنھ 
وكانت الحملة رفضت في بیان لھا أول من أمس ما تسرب ". وتأجیل امتحان الكفاءة للشھر المقبل

  .لھا من قرار رفع رسوم امتحان الكفاءة
  
ح أمس عن فتح باب الترش" أریج"أعلنت شبكة إعالمیون من أجل صحافة استقصائیة عربیة  

بجمیع فئاتھا للصحفیین العرب، حیث تبدأ باستقبال طلبات المشاركة اعتبارا  ٢٠١٧لجائزتھا السنویة 
في ختام ملتقى أریج " اریج"ومن المقرر أن توزع جوائز . من الیوم وحتى العاشر من الشھر المقبل

) دیسمبر(ون األول كان ٣ – ١السنوي العاشر، الذي یعقد في فندق موفنبیك البحر المیت بالفترة من 
 المقبل

 زواریب الغد
  


