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 ــــوضـــــوعالمـــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

غدا في انتخابات اتحاد مجلس " األردنیة"عرس دیمقراطي تشھده 
  طلبتھا

٣  

خطوات ناجحة تجاه النشر في المجالت "ورشة عمل تدریبیة بعنوان 
  "العلمیة المحكمة

٥  

" األمیر سونكال فطاني"و " األردنیة"بحث تعزیز عالقات التعاون بین 
  دیةالتایلن

٧ 

في انتخابات مجلس اتحاد طلبة ) الحبر السري(اعتماد استخدام 
  )األردنیة(

٨ 

 ١٠  ینتخبون مجلسھم الیوم" األردنیة"طلبة 

 ١١  ألفا) ٣٥(الجامعة األردنیة تبدأ التحقیق بقضیة الـ 

 ١٢  األردنیة تظفر بلقبي التایكواندو الجامعیة والزیتونة وصیفا للطالبات

 ١٤  تواصل عقد دوراتھا الطبیة" األردنیة"في " ونجسامس"مختبرات 

   شؤون جامعیة

 ١٥  خادم الحرمین الشریفین یسلم الكركي جائزة الملك فیصل العالمیة

 ١٧  تمویل التعلیم العالي فـي العالـم العربي لیس رتیبا: بدران 

تطلق خدمة الدفع اإللكتروني ألجور النقل في حافالت نقل » أمنیة«
  جامعاتطالب ال

١٨ 

 ٢٠  سلة الجامعات تختتم الیوم

   مقاالت

 ٢١  عالء الدین ابو زینة/"..!األردنیة"األمن لحَرم 

 ٢٣  مھند مبیضین. د/الجامعة واالنتخابات

 ٢٤  ناھد عمیش. د/طلبتنا الى صنادیق االقتراع

 ٢٥  صالح جّرار. د/الغایة من رسائل الدكتوراه

 ٢٦  اعالنات

 ٢٧  وفیات

  ٢٩-٢٨  صحفزوایا ال

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  غدا في انتخابات اتحاد مجلس طلبتھا" األردنیة"عرس دیمقراطي تشھده 

  
تنطلق غدا الخمیس في الجامعة األردنیة انتخابات مجلس اتحاد الطلبة ضمن عرس  - سناء الصمادي

مت مقعد، بعد أن حس ١٠٢مقعدا من أصل  ٩٦طالبا وطالبة على  ٤٨١دیمقراطي نزیھ یتنافس فیھ 
  .مقاعد بالتزكیة ٦

واستكملت الجامعة استعداداتھا إلجراء االنتخابات، إذ عملت كل ما بوسعھا إلنجاح العملیة االنتخابیة 
وفقا لالستعدادات التي اتخذتھا من خالل توفیر البیئة المالئمة للترشیح واالقتراع وتشكیل اللجان 

  .إلى إعداد صنادیق االقتراع المشرفة على االقتراع والفرز وإعالن النتائج إضافة
  

وأكدت الجامعة في تصریحات صحفیة أن انتخابات اتحاد الطلبة تجسد صورة من صور الدیمقراطیة 
التي یمارسھا الطلبة، لیكون االتحاد ممثال للجسم الطالبي، من خالل روح الدیمقراطیة والتنافس 

تعلیمات لمنح الطلبة حق اختیار ممثلیھم الشریف في أجواء من النزاھة وااللتزام الكامل بتطبیق ال
  .للمجلس بعیدا عن أیة تأثیرات

  
وعن الدعایة االنتخابیة قال نائب رئیس الجامعة األردنیة، رئیس اللجنة العلیا النتخابات مجلس اتحاد 

إن الجامعة ال تسمح بأن یكون ھنالك أي تمویل خارجي "طلبة الجامعة الدكتور عمر الكفاوین، 
  " .االنتخابیة للمترشحین والكتلللدعایة 

  
وبین بأن انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة األردنیة یوم غد الخمیس، ستبدأ عند الساعة التاسعة 

ً فیما تنتھي عند الرابعة مساء   .صباحا
  

وتزینت مباني كلیات الجامعة واتشحت أشجارھا بأسماء وصور الطلبة المرشحین في الكلیات 
رة وال أبھى من صور الدیمقراطیة التي تتیح للطلبة التعبیر عن برامجھم وأفكارھم واألقسام، في صو

  .التنویریة لخدمة مؤسستھم التعلیمیة في الدرجة األولى
  

النشامى، وأھل الھمة، والعودة، والتجدید، وجیل : قوائم على مستوى الجامعة ھي) ٦(وقد ترشحت 
 ٢٢ى مستوى الكلیات انسحبت اثنتان لتبقى في السباق قائمة عل ٢٤النھضة، والشھامة، فیما ترشحت 

لیستقر العدد حتى مساء أول من  ٤٦طالبا انسحب منھم  ٤٣٥قائمة، وعلى مستوى األقسام ترشح 
  .مرشحا ٣٨٩امس على 

  
  .وقسما الموسیقى والفنون، والفلسفة بالتزكیة) ٤(وحسمت مقاعد كلیة الصیدلة 

  
التي بدأت فترة الدعایة االنتخابیة لھا الخمیس الماضي ) د الفردیةالمقاع(وبلغ عدد مرشحي األقسام 

 ٦مرشحا، فیما استقر عدد القوائم المرشحة على مستوى الجامعة على  ٣٨٩وتنتھي یوم االقتراع،  
  .طالبا ٧٠قوائم بلغ عدد مرشحیھا 

  

 أخبار الجامعة

  ٥:السبیل ص/طلبة نیوز/٧:الغد ص/حمرین نیوز/شفقنا نیوز/أخبار األردنیة
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وقائمتان عن ) فازت بالتزكیة(قوائم عن كلیة الطب وقائمة واحدة عن كلیة الصیدلة  ٤وترشحت  
مقاعد،  ٣قوائم تتنافس على  ٣كلیة طب األسنان وخصص لھا ثالثة مقاعد، وفي كلیة التمریض 

مقاعد ومثلھا  ٤قوائم تتنافس على  ٤مقاعد، وفي كلیة الریاضة أیضا  ٤تتنافس على  ٤وكلیة الحقوق 
  . في كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة

   
طالبة وطالبا، وستكون آلیة االنتخابات  ٤٠٩٨٤عدد الطلبة الذین یحق لھم االقتراع ویبلغ  

  .بالتصویت الورقي، ووفقا للدوائر والقوائم النسبیة المغلقة
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  تكامل USAIDنظمتھا عمادة البحث العلمي في األردنیة بالتعاون مع برنامج 
  "المجالت العلمیة المحكمة خطوات ناجحة تجاه النشر في"ورشة عمل تدریبیة بعنوان 

  
نظمت عمادة البحث العلمي  –ھبة الكاید 

في الجامعة األردنیة الیوم بالتعاون مع 
تكامل الممول  USAIDكل من برنامج 

من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 
  IREXوالمنفذ من قبل مؤسسة 

والمركز الدولي للدراسات حول المرأة 
یبیة بعنوان في واشنطن ورشة عمل تدر

خطوات ناجحة تجاه النشر في "
حاضرت " المجالت العلمیة المحكمة

من " ناتاشا ستیفانوفك"فیھا المدربة 
  .المركز الدولي للدراسات حول المرأة

   
   

وقدمت ستیفانوفك خالل الورشة نبذة عن المجالت العلمیة المحكمة التي یمكن للباحثین نشر أبحاثھم 
م بطلبات النشر في تلك المجالت ونصائح تقدیم طلب نشر ناجح، إضافة فیھا، موضحة طرق التقد

إلى أساسیات النشر واألمور الواجب مراعاتھا خالل النشر للحصول على میزة تنافسیة أكبر مع باقي 
  .األبحاث

   
   

وركزت المحاِضرة على میزات النشر في المجالت المحكمة واجراءات اختیار المجلة األنسب 
شددة على ضرورة معرفة الباحثین بجمھورھم المستھدف وأي المجالت أكثر قراءة للباحث، م

  .وسھولة في الوصول إلى البحث، وأیھا األكثر تخصصا ووصوال إلى شریحة أوسع 
   
   

بدوره أكد عمید البحث العلمي الدكتور شاھر المومني في تصریح لھ أن فكرة ھذه الورشة من 
ف إلى تشجیع أعضاء ھیئة التدریس على النشر في مجالت عالمیة ولھا أولویات اھتمام العمادة وتھد

، على اعتبار أنھا من المجالت المرموقة عالمیا وترفع من "ثومسون رویترز"معامل تأثیر من قبل 
  .تصنیف الجامعة والباحث

   
   

فھم ویأمل المومني في ختام الورشة التي تستمر یومین أن یصبح لدى المشاركین صورة أوضح و
أوسع حول كیفیة تحدید المجالت العلمیة المحكمة األنسب لنشر البحوث، وأن تكون قادرة على توفیر 

  .نصائح لنشر البحوث والخطوات الواجب اتباعھا لضمان قبول أبحاثھم في تلك المجالت
   
   

لدكتورة منسقة الورشة مساعدة عمید البحث العلمي لشؤون التطویر والجودة والتواصل مع المجتمع ا
عالیة الغویري لفتت في مداخلة لھا أن ھذه الورشة عقدت لتحقیق الفائدة لدى األشخاص المھتمین 

  /أخبار األردنیة
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بتحسین فرص نجاحھم فیما یتعلق بالتقدم بطلبات النشر في المجالت العلمیة المحكمة، وھي موجھة 
  .لمن لدیھم أبحاث ویرغبون بنشرھا في تلك المجالت

   
   

م األول للورشة سیتخللھ تشكیل مجموعات من أجل القیام بتدریبات عملیة وقالت الغویري إن الیو
حول كیفیة النشر وآلیة تقویة البحث وتجھیزه، فیما سیتم في الیوم الثاني وضع استراتیجیة لجعل 
طلب النشر في المجالت العلمیة المحكمة أقوى ومناقشة عدد من األمور التي من شأنھا أن ترتقي 

  .یتقدم بھا المشاركونباألبحاث التي 
   
   

تكامل ھو برنامج یلتزم بتعزیز التخطیط وإعداد البحوث المختصة بالنوع  USAIDیشار إلى أن 
تآلف "االجتماعي في األردن، وھذه الورشة جزء من التزاماتھ سیما بعد أن قام بإنشاء ما یسمى 

موضوع بحوث السیاسات وھي الذي یضم مجموعة من المراكز البحثیة التي تھتم ب" البحث العلمي
مؤسسة تشمل الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومیة، فیما یعد المركز  ٢٢

الدولي للدراسات حول المرأة معھدا لألبحاث التطبیقیة تم إنشاؤه استجابة للمخاوف المتعلقة 
  .بالتدخالت المرتبطة بالتنمیة العالمیة ویركز على النساء والفتیات

   
   

وعدد من " األردنیة"حضر الورشة مجموعة من أعضاء ھیئة التدریس من الكلیات اإلنسانیة في 
الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة وعدد من المنظمات غیر الربحیة المھتمة، وأمناء سر 
المجالت الموطنة في عمادة البحث العلمي في الجامعة األردنیة، ومدیر وحدة السیاسات وكسب 

  .تأیید في برنامج تكامل الدكتور أیمن ھلسةال
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  التایلندیة" األمیر سونكال فطاني"و " األردنیة"بحث تعزیز عالقات التعاون بین 

  
بحث رئیس   -سھى الصبیحي

الجامعة األردنیة الدكتور عزمي 
محافظة مع وفد من جامعة األمیر 
سونكال فطاني التایلندیة ُسبل 

عاون تعزیز وتوطید عالقات الت
األكادیمي المشترك بین 

  .الجامعتین
   
   

وعبر الوفد المكون من نائب 
رئیس الجامعة لشؤون التنظیم 
والمالیة الدكتور نیوات كیو برا 

داب و نائب عمید شؤون الطلبة والعالقات الخارجیة في كلیة الدراسات اإلسالمیة الدكتورعزمان تي 
مؤكدین حرص ورغبة ، إللتقاء بكادرھا التدریسيعلي عن سرورھم بزیارة الجامعة األردنیة وا

  .جامعتھم في توثیق عالقات التعاون األكادیمي مع الجامعة
   
   

دعوة للمشاركة في مؤتمر تقیمھ الجامعة حول التعایش السلمي والتنمیة " األردنیة"وسلم الوفد لرئیس 
  .أواخر تموز المقبل

ً لھ دعوتھ، من جھتھ رحب محافظة بالوفد ومؤكدا استعداد الجامعة لتوسیع مجاالت  التعاون  ،شاكرا
  .مع جامعة األمیر سونكال فطاني واستمرار استقبال الطلبة التایلندیین فیھا

   
بحث الوفد مع عمید الكلیة الدكتور محمد الخطیب وبحضور رؤساء ، ولدى زیارتھ لكلیة الشریعة

باإلضافة الى ، تبادل أعضاء ھیئة التدریس األقسام في الكلیة توسیع آفاق التعاون المشتركة لیشمل
  .بحث أوضاع الطلبة المبتعثین من الجامعة

   
   

ودعا الخطیب الى إیالء كلیة الدراسات اإلسالمیة في الجامعة التایلندیة المزید من اإلھتمام باللغة 
  .العربیة ألنھا اللغة التي تدرس بھا تخصصات كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة

   
 ٤استقبلت الجامعة على إثرھا ، ٢٠١٥ربط الجامعتین مذكرة تفاھم واتفاقیة تبادل طالبي منذ العام وت

ً نحو . طالب من جامعة األمیر سونكال فطاني للدراسة في كلیة الشریعة  ٢٥ویشار الى أنھ یوجد حالیا
ً یدرسون في كلیات الشریعة ً تایلندیا یاحة، والدراسات واآلداب، واألعمال، واألثار والس، طالبا

  .الدولیة

  /دنیةأخبار األر
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  ألول مرة على مستوى الجامعات األردنیة

  )األردنیة(في انتخابات مجلس اتحاد طلبة ) الحبر السري(اعتماد استخدام 
  

كشف نائب رئیس الجامعة األردنیة رئیس اللجنة العلیا النتخابات مجلس اتحاد طلبة  - فادیة العتیبي
في انتخابات اتحاد الطلبة " الحبر السري"ن عزم الجامعة استخدام الجامعة الدكتور عمر الكفاوین ع

  .التي ستجري یوم غد الخمیس بدعم من الھیئة المستقلة لالنتخاب
   

وقال كفاوین في تصریح صحفي لھ إن قرار اعتماد الحبر السري في االنتخابات على غرار ما اعتمد 
ات تداولھا أعضاء اللجنة العلیا من شأنھا ارساء في االنتخابات النیابیة، جاء بعد مشاروات ومناقش

دعائم العملیة االنتخابیة وضمان سیرھا بمنتھى النزاھة والشفافیة وبالشكل المطلوب، مؤكدا أن ھذا 
  .اإلجراء ھو األول من نوعھ الذي یطبق على مستوى الجامعات األردنیة

   
   

ات اآللیة التي طبقت في االنتخابات وأضاف كفاوین أن  آلیة استخدام الحبر السري ستكون بذ
النیابیة؛ إذ سیصبغ إصبع الطالب الذي یقترع في ھذا الحبر لمزید من النزاھة، مشیرا إلى أن الھیئة 

علبة من الحبر السري كافیة لعدد الطلبة ) ٩٠(المستقلة لالنتخاب قدمت للجامعة األردنیة زھاء الـ 
  .طالب) ٥٠٠(ابة المقترعین؛ إذ تكفي العلبة الواحدة لقر

   
   

خدمة "وأشار كفاوین في حدیثھ إلى قرار الجامعة بمنح الطلبة المشاركین في االنتخابات نقاط مادة 
، كنوع من التشجیع والتحفیز على التصویت النتخاب ممثلھم الشرعي، ما یسھم في "مجتمع

نمیة الحس الدیمقراطي استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة للمشاركة في العملیة االنتخابیة، لت
والوعي بضرورة المشاركة في صنع مستقبل مؤسساتنا التعلیمیة لالستمرار في أداء دورھا المعرفي 

  .والتنویري
   
   

وكانت ساحات وأروقة ومباني كلیات الجامعة األردنیة منذ أیام قد اتشحت بیافطات وصور الطلبة 
ت دعائیة ضخمة، مع بدء العد التنازلي لموعد المرشحین إلنتخابات اتحاد طلبة الجامعة عبر حمال

  .انعقادھا والذي یفصلنا عنھ ساعات معدودة
   
   

مظاھر الدعایة االنتخابیة بدت واضحة وقد تسابق علیھا الطلبة المرشحون وأنصارھم بھدف 
استقطاب أكبر عدد ممكن من األصوات لصالحھم، أبرزھا استعراض لصور المرشحین بأشكال 

وان مختلفة، عجت بشعارات مثالیة نادت بالحریة والمساواة والعدالة والتغییر وأجحام وأل
  .والدیمقراطیة وإنصاف حقوق الطالب

   
   

كلیات الجامعة ممثلة بعمدائھا وھیئاتھا التدریسیة، تولي دعما مطلقا لمرشحیھا في سبیل إیصال 
تحیز أو تعصب، كما یبدي عدد رسالتھم ورؤیتھم االنتخابیة ألكبر عدد ممكن من الناخبین، دون 

  /١:الدیار ص/الشرق تایمز/٩-١:الدستور ص/عمون/٢٤جو/الكون نیوز:/الغد ص/خبرني/أخبار األردنیة
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كبیر من الطلبة من مختلف كلیات الجامعة استعدادھم الحقیقي للمشاركة في انتخابات اتحاد مجلس 
  .الطلبة من خالل اإلدالء بأصواتھم الختیار ممثلھم الشرعي في المجلس

   
   

سب الذي ینطق بلسانھم وأكد عدد منھم عزمھم المشاركة في العملیة االنتخابیة، الختیار المرشح المنا
وینادي بمطالبھم، مؤكدین أن اإلدالء بأصواتھم یعد أساس الدیمقراطیة لما فیھ حمایة لحقوقھم وصون 

  .لمصالحھم، وكونھ جزء ال یتجزأ من العملیة اإلصالحیة
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  الیومینتخبون مجلسھم " األردنیة"طلبة 
  

  .٢٠١٦/٢٠١٧ة األردنیة للعام الدراسي یوم الخمیس انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعالتجري 
  

ى  وقال تقریر أصدره مركز الدراسات االستراتیجیة بالجامعة االردنیة ان تنظیم االنتخابات یجري عل
ة، االول دوائر االنتخابی ن ال تویات م ة مس ذه : ثالث م ھ ة وتض ام أكادیمی ا أقس د بھ ي یوج ات الت الكلی

ً  ٦١الكلیات  ، یتنافس علیھا  ٦٤ع بواق) دائرة انتخابیة(قسما ً ً وطالبة بواقع  ٤٢١مقعدا من % ٣٠طالبا
م الموسیقى % ٧٠اإلناث و  ارة وقس ي اقسام الفلسفة وھندسة العم از المرشحون ف د ف من الذكور وق

  .بالتزكیة
  

د حسمت  ٢٣أما المستوى الثاني فھي الكلیات التي ال یوجد بھا أقسام، ویوجد بھذه الكلیات  ً، وق دا مقع
ى مستوى  ١٩یة الصیدلة بالتزكیة اربعة مقاعد، وبالتالي بقي مقاعد كل ا عل وائم علیھ ً تتنافس الق مقعدا

ً في اغلب الحاالت لعدد المقاعد االنتخابیة بالكلیة ٢١الكلیة بواقع    .قائمة حیث تاتي عدد القوائم مطابقا
  

ا  ١٥ص فیما المستوى الثالث واألخیر یعتبر الجامعة دائرة انتخابیة حیث تم تخصی ً یتنافس علیھ مقعدا
الطلبة على مستوى الجامعة من خالل نظام القائمة النسبیة المغلقة، وقد بلغ عدد القوائم المتنافسة ست 

ً ومرشحة  ٧٥قوائم تضم    .من اإلناث% ٣٠منھم من الذكور و% ٧٠مرشحا

  ٦:الرأي ص
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  ألفا) ٣٥(الجامعة األردنیة تبدأ التحقیق بقضیة الـ 
  

القانونیة والرقابة المالیة في الجامعة األردنیة تحویل كل من رئیس اتحاد الطلبة  نسبت دائرتا الشؤون
وامیني السر والصندوق من الھیئة التنفیذیة الى لجان التحقیق الداخلیة بعد دراسھ التقاریر المالیة 

  .الف دینار، ٣٥المرفوعة حول شبھات مالیّة في اتحاد طلبة تقدر ب 
  

ً بالشبھات الواردة في التقریر، لمعرفة مدى  وعلى صعید موازي، فتحت ھیئة مكافة الفساد، تحقیقا
صحة قانونیتھا، وتواصلت مع الجھات الرقابیة بالجامعة لتزویدھا بتقریرھا المالّي ، ونتائج تحقیقاتھا 

  .الداخلیة
  

الیة بأرقام واظھرت المعلومات والبیانات التي نشرھا رئیس اللجنة المالیة في ذات االتحاد، شبھات م
  .صرفھا اتحاد الطلبة دون علم الھیئة التنفیذیة كاملة" فلكیة"
  

حیث تم صرف مبالغ مالیة كبیرة بعلم وموافقة رئیس االتحاد وامیني السر والصندوق، وھم 
الذراع الشبابي لجماعة  –أھل الھمة ( المحسوبون على الكتلة االسالمیة في الجامعة األردنیة 

  ).االخوان المسلمین
  

، )أكواب(آالف دینار أردني بدل مجات ) ١٠(وبحسب المعلومات المنشورة فقد تم انفاق مبلغ 
الف دینار، لم تعلم بھا  ٣٥، وسحب مبلغ )وشاحات، وطباعة اوراق(وفواتیر بأرقام كبیرة على 

السلفة  الھیئة التنفیذیة المسؤولة عن صرفھا بذلك، حیث تبرأت من المبلغ ووقعت بأغلبیة بالطعن في
  .المصروفة وارجاعھا الى صندوق الجامعة

  
وفي ذات السیاق، اتخذ مجلس الجامعة األردنیة عدة قرارات مالیة ھامة تخص ضبط عملیة اإلنفاق 
التحاد الطلبة، بتوزیع السلف الممنوحة على أشھر، وعدم اعطائھا دفعة واحدة، والعمل بنظام 

  ..ردنیة بحیث یتم ضبط آلیة الصرف لألموال المدفوعةالعطائات، والسیر وفق أنظمة الجامعة اال
  

أكد على ضرورة إنھاء الملف وتحویلھ الى جھات قضائیة ) بالل الشایب ( رئیس اللجنة المالیة 
بحیث یتم البت بھا بأسرع وقت، مؤكدا أن الجمیع یثق باألذرع الرقابیة في الجامعة االردنیة، وبلجان 

  .األردني النزیھالتحقیق، ومن قبلھا القضاء 

  ١٢:الرأي ص
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  األردنیة تظفر بلقبي التایكواندو الجامعیة والزیتونة وصیفا للطالبات
  

ظفر فریق الجامعة األردنیة بلقبي بطولتي التایكواندو لطالب وطالبات الجامعات، في البطولة التي 
ریاضي اختتمت  الیوم األربعاء في صالة جامعة الزیتونة، والتي اشرف على تنظیمھا االتحاد ال

الجامعي، فیما أشرف اتحاد التایكواندو على نزاالت وتحكیم البطولة، في أكبر بطولة للتایكواندو 
جامعة حكومیة  ١٨العبا والعبة یمثلون  ١٢٠الجامعیة منذ تأسیس االتحاد، حیث شارك في البطولة 

  .وخاصة
وفضة، وحل فریق جامعة  میدالیات ذھبیة ٣وحسم فریق الجامعة األردنیة لقب الطالب بعد أن حصد 

العلوم التطبیقیة وصیفا برصید میدالیتین ذھبیتین وبرونزیة وحل فریق جامعة العلوم والتكنولوجیا 
  .بالمركز الثالث برصید ذھبیة وفضیة وبرونزیة

ذھبیات وفضیتین  ٣وفي منافسات اإلناث، حل فریق الجامعة األردنیة بالمركز األول برصید 
میدالیات ذھبیة، فیما حل فریق  ٣جامعة الزیتونة بالمركز الثاني برصید  وبرونزیة، وحل فریق

الجامعة العلوم والتكنولوجیا بالمركز الثالث برصید ذھبیة وبرونزیة، وجاءت النتائج النھائیة للبطولة 
  :على النحو التالي 

  منافسات فئة الطالب
، معتز االشرم )األردنیة(بخیت ، عبدهللا ال)التكنولوجیا(كغم، یمان شمروخ  ٥٤وزن تحت  -
  ).العلوم التطبیقیة(، حسن الحجار )الھاشمیة(
، انس جروان )األلمانیة(، اصالن البزور )األردنیة(كغم، مالك بني ھاني  ٥٨وزن تحت  -
  ).الزرقاء(، عبدالرحمن جمیل )الھاشمیة(
، )البلقاء(، فراس كنعان )الطفیلة(، محمد ابو ھواش )األردنیة(كغم، انس العورتاني  ٦٨وزن تحت  -

  ).العلوم والتكنولوجیا(عمر انیس 
الزرقاء (، احمد محمود )األردنیة(، ابراھیم محمد )البلقاء(كغم، براء الحسامي  ٧٤وزن تحت  -

  ).آل البیت(، لیث احمد )الخاصة
آل ( ، بالل الصمادي)األردنیة(، احمد قطان )العلوم التطبیقیة(كغم، مالك حسان  ٨٠وزن تحت  -

  ).الھاشمیة(، محمد الحلواني )البیت
، محمد الخولي )العلوم والتكنولوجیا(، احمد غیث )آل البیت(كغم، قصي احمد  ٨٧وزن تحت  -
  ).الطفیلة(، حمدي عزمي )الزیتونة(
) العلوم التطبیقیة(، عدي ناصر )الزیتونة(، عماد حیر )األردنیة(كغم، رامي حماد  ٨٧وزن فوق  -

  ).لطفیلةا(یوسف ورده 
  منافسات فئة اإلناث

  ).آل البیت(، رزان الشواربة )الزیتونة(كغم، كریستین طمیزة  ٤٦وزن تحت  -
، )آل البیت(، رؤى العباسي )البلقاء(، تمام قشطة )الزیتونة(كغم، نادین ھندوقة  ٤٩وزن تحت  -

  ).األردنیة(مرح الحكیم 
، فرح ابو )ألردنیة(، شیراز عارضة )ولوجیاالعلوم والتكن(كغم، ایمان العضایلة  ٥٣وزن تحت  -

  ).البلقاء(، جدار سلیمان )آل البیت(عصبة 
  ).آل البیت(، لما صالح )البلقاء(، سحر منیر )األردنیة(كغم، لونا ابو عیشة  ٥٧وزن  -
آل (، كوكب حلیمة )االمیرة سمیة(، لینا محمود )األردنیة(كغم، رھف محمود  ٦٢وزن تحت  -

  ).البیت
، دینا )فیالدلفیا(، نانسي ابو بدر )آل البیت(، براء غانم )األردنیة(كغم، شھد الطرمان  ٦٧ وزن -

  ).البلقاء(احمد عزت 
  ).األردنیة(، رھف عدوي )الھاشمیة(كغم، تاال ھاشم  ٧٣وزن تحت  -

  ١٢:ص الغد 



  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 

13 

  ).العلوم والتكنولوجیا(، خلود جمال )الزیتونة(كغم، ضحى العساف  ٧٢وزن فوق  -
   

طولة ومندوبا عن رئیس الجامعة الدكتور تركي عبیدات؛ سلم عمید شؤون الطلبة وفي ختام الب
  .الدكتور منیر العفیشات المیدالیات والكؤوس على الفائزین
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  تواصل عقد دوراتھا الطبیة" األردنیة"في " سامسونج"مختبرات 
  

ء في مختبرات عقد الدوارت الطبیة لألطبا" سامسونج الكترونیكس المشرق العربي"تواصل 
  .األلتراساوند الطبیة المقامة في كلیة الطب في الجامعة األردنیة

في مجال ) التصویر بالموجات فوق الصوتیة(دورة  االلتراساوند "وأقیمت الدورة تحت عنوان 
ً من ذوي االختصاص" النسائیة والتولید   .والتي شارك بھا ستة عشر طبیبا

من خالل شراكتھا مع الجامعة األردنیة بتوفیر " العربي سامسونج الكترونیكس المشرق"وتعمل 
التدریب العملي لألطباء والعاملین في مجال االلتراساوند؛ إذ ُدشنت أكادیمیة سامسونج ومختبرات 

لتحقق ھذا الھدف، من خالل توفیر  ٢٠١٤من العام ) دیسمبر(االلتراساوند الطبي في كانون األول 
  .باألشعة لخلق فرصة التدریب العملي للطالب أحدث األجھزة الطبیة الخاصة
ً على دور مختبرات  الطبیة لاللتراساوند، صرح السید فادي أبو " سامسونج الكترونیكس"وتعلیقا

: ، قائالً "سامسونج الكترونیكس المشرق العربي"شمط، رئیس قسم المبیعات والعالمة التجاریة في 
بدورھا الریادي الداعم للدور األكادیمي والتدریب تضطلع سامسونج الكترونیكس المشرق العربي "

العملي؛ إذ نؤمن بأھمیة تكامل القطاعین العام والخاص لتطویر مخرجات التعلیم، ومنح الطالب 
  ".والعاملین التقنیات لیواكبوا التوجھات الحدیثة

  ٥:صالغد 
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.  
  
  

  
  

  
  خادم الحرمین الشریفین یسلم الكركي جائزة الملك فیصل العالمیة

  
ادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز جائزة الملك فیصل العالمیة عن فرع اللغة سلم خ

ً لجھود المجمع  العربیة واألدب، للدكتور خالد الكركي رئیس مجمع اللغة العربیة األردني، تقدیرا
اق العربي، العلمیة المتمیزة في ترجمة العلوم والتقنیة، ونقل المصطلحات العلمیة، ووضعھا في السی

ً إلى توطین العلم والتقنیة، وإسناد ھذا  وإدخال التعریب في التعلیم الجامعي في الوطن العربي سعیا
العمل إلى مترجمین جمعوا بین العلم والمعرفة العمیقة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة، فكان عملھم 

ً ھُیِّئت لھ أسباب النجاح ً مؤسسیا   .عمال
  

لملك سلمان مساء أمس االول الثالثاء في الریاض حفل جائزة الملك فیصل جاء ذلك خالل رعایة ا
  .م٢٠١٧ھـ ـ ١٤٣٨العالمیة في دورتھا التاسعة والثالثین لھذا العام 

  
اللغة العربیة ھي وعاء «: وفي العرض المرئي الخاص بجھود المجمع وإنجازاتھ قال الدكتور خالد

أن تصل إلى الناس، وقد تمثلت أعمدة النجاح المجمعّي  الحضارة، والمعركة الحقیقیة في التحدیات
  .»م١٩٧٦في العلماء الذین تولوا المجمع منذ بدایاتھ عام 

  
إن أھمیة وجود لغة عربیة سلیمة وواضحة في المدارس والجامعات ھي من قادنا إلى فتح «: وأضاف

ً أن یكتب من شاء وشعا. دراسة واقع تدریس الناطقین بغیر العربیة: مشروعات واسعة منھا رنا دائما
  .»بأیّة لغة شاء وینشر في أیة مجلة عالمیة، شریطة أن یقّدم نسخة من بحثھ باللغة العربیة

  
كما تحّدث عن إذاعة مجمع اللغة العربیة األردني التي نبحث فیھا عن الصوت ال الصورة ، الصوت 

یادة على شؤون اللغة العربیة في األردن الذي ننقل فیھ العربیة السلیمة للناس؛ فالمجمع ھو موقع الس
ّھم بالتباطؤ على أن أدفع ثمن التعّجل الذي ال یؤتي ثماره، فالخطط «: ومن ھنا یقول أنا أقبل أن أت

ُبنى والصبر ینجزھا   .»ت
  

سالم من أھلكم في «: وفي كلمة ألقاھا معالي الدكتور الكركي عقب تسلمھ جائزة المجمع حیث قال
ة الھاشمیة في خیر الوّد الذي تطّوعت لھ النفوس، وما زال بي إكرامكم وطیب شعبكم المملكة األردنی

  .حتى حسبتكُم أھلي، وأنتم وهللا أھلي
  

نحن أدرى وقد سألنا بنجد كلما رّحبت بنا الــــــروض قلنا أطویل طریقنا أم یطول حلٌب قصدنا وأنت 
وقد ... الریاض وھي دمشق وھي عمان وحلٌب یا سیدي ھي سیف الدولة، وھي«: وأضاف» السبیلُ 

وسرت قصدك ال : مّسني فرح حین أقبلت نحو الریاض، حتى غلب علّي بیت جواھري العراق
ً بل كمن یتشھّى وجھ من عشقا فقد غمرنا عطر التاریخ وصوت القارئ في مصحف  كالمشتھي بلدا

ً وعطاء الحق الذي بھ تھتدون وظّل السحاب الذي یفیض على أرضكم، بإذن هللا، ً وكرما   .»خیرا
  

 حلیةشؤون جامعیة وم

  ١٤:الدستور ص/بترا/٢٩:الرأي ص
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ُحّملت من األردنیین ومن زمالئي في «: وتوّجھ إلى خادم الحرمین الشریفین بالشكر والتھنئة قائالً 
ً على رعایتكم لغة القرآن الكریم، وحملوني أمانة المباركة لكم بفوزكم بالجائزة،  ً غامرا المجمع شكرا

ّا ذات والسالم للعربیة التي حملت تاریخنا منذ أن طاف ح لم العدل عبر آیات كتاب هللا حتى أعلن
واستأذنكم أن أمّد ید الشكر إلى . »الدین یسر، والخالفة بیعة، واألمر شورى، والحقوق قضاء: زمان

فریق الجائزة، وأخّص رئیس ھیئة الجائزة صاحب السمو الملكي األمیر خالد الفیصل والعاملین في 
والیوم یقف المجمع وقد نضجت صورتھ مثلما صارت الجائزة «: وختم بقولھ. »ھیئة الجائزة وأمانتھا

ً على جبین األمة، وھي تستعید وھج لغتھا، كما انبثقت ھنا في الجزیرة منذ لحظتھا األولى،  وساما
ً إلى الجزیرة، وقد المسنا شمیم عراركم، وقلنا -یا سیدي - فاقبلوا منا ً ومن حّل : حنینا عا نجدا قفا ودِّ

وتفضل خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل » لنجد عندنا أن یُودعابالحمى وقلَّ 
سعود بتسلیم الفائزین جوائزھم، حیث سلم جائزة الملك فیصل العالمیة فرع الدارسات اإلسالمیة 
للدكتور رضوان السید من لبنان نظیر جمعھ في أعمالھ ودراساتھ بین االطالع المدقق الواسع على 

  .راث العربي اإلسالمي الفقھي والسیاسي واإلحاطة بمنھجیات البحث الحدیثةالت
  

وسلم جائزة الملك فیصل العالمیة عن فرع الطب للبروفیسور تادامتسو كیشیموتو من الیابان، الذي 
ً منصب أستاذ المناعة في مركز فرونتیر ألبحاث المناعة بجامعة أوساكا بالیابان، نظیر  یشغل حالیا

  .لرائد في اكتشاف وتطویر عالج بیولوجي جدید وناجع ألمراض المناعة الذاتیةدوره ا
  

دانیال لوس من سویسرا › فیزیاء بالمشاركة‹وسلم الملك جائزة الملك فیصل العالمیة فرع العلوم 
  .ولورینس مولینكامب من ھولندا



  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 

17 

  
  تمویل التعلیم العالي فـي العالـم العربي لیس رتیبا: بدران 

  
رئیس الوزراء االسبق الدكتور عدنان بدران محاضرة في جامعة الزیتونة األردنیة امس، حول القى 

تمویل التعلیم العالي مقارنة بین الجامعات الرسمیة والخاصة بحضور رئیس الجامعة الدكتور تركي 
  . كتور مروان الموال ومستشار جامعة فیالدلفیا الدكتور مروان كمالعبیدات ورئیس جامعة البترا الد

ً، فھو یتنوع  وبین الدكتور بدران في محاضرتھ أن تمویل التعلیم العالي في العالم العربي لیس رتیبا
ً لتاریخھا االشتراكي أو  ویتعدد اعتماًدا على ثراء األقطار العربیة، ونظرتھا إلى التعلیم طبقا

  . باإلضافة إلى تبعیتھا السیاسیة واالقتصادیة التي سبقت االستقالل والتحریر الرأسمالي،
مشیرا الى بعض الحقائق الخاصة بتمویل التعلیم العالي حیث ترتبط الجامعة بالبحث العلمي مما 
یجعل كلفتھا عالیة فالكلفة ال تنخفض بل تزداد طردیًا، وتأمین كلفة الجامعة من خالل رسوم الطلبة، 

لھبات المقدمة من الخریجین واألھالي، والدعم الحكومي، وعوائد براءات االختراعات وعقود وا
البحث العلمي مع الشركات، مداخیل االستشارات والتدریب والتعلیم المستمر،مداخیل صنادیق 
استثمار الجامعة ووقفیتھا، والتبرعات، وزیادة كفاءة إدارة الجامعة،وازالة الترھل اإلداري 

ظائف الزائدة، وااللتزام بنسبة اإلداریین لالكادیمیین، وإعادة ھیكلة الخطط الدراسیة باستخدام والو
  . التقنیات الحدیثة، التعلیم عن بعد والتعلیم المدمج والتعلیم العكسي

ً لدراسة المقارنة في إدارة الموارد المالیة للجامعات للقیام  وأوصى في نھایة المحاضرة واستنادا
نحو مخرجات تعلیمیة وبحثیة أفضل أن تكون المساحة المقبلة لتوسع التعلیم العالي للقطاع  بوظائفھا

الخاص لتخفیض نفقات التعلیم العالي من خزینة الدولة لعجزھا المالي الكبیر، شریطة مراقبة 
ً بما یتعلق جودة ومواءمة مخرجات التعلیم وإخضاع ذلك  الحكومة لمستوى أداء الجامعات وخاصة

ً لع ً ودولیا وأن یخصص صندوق لمساعدة الطلبة غیر . ناصر االعتماد والجودة المعتمدة وطنیا
المقتدرین على دفع الرسوم الجامعیة، عبر منحة أو قرض، یتم تغذیتھ من المنحة الحكومیة السنویة، 

  . ومن عوائد صنادیق االستثمار والتبرعات والوقفیات وغیرھا
ً كبیرة لتحسیِن البیئِة وكان الدكتور عبیدات أوضح في  بدایة المحاضرة أن الجامعة تبذل جھودا

 ِ ھا مشروَع منظومِة الطاقة ِ الحیویِة أھمُّ الجامعیِة والتنمیِة المستدامة، حیث أكملت العدیَد من المشاریع
، الشمسیِة والحدیقِة الطالبیِة الخضراِء المستدامِة، ومبنى الحضانِة ومشروَع البواباِت اإللكترونیةِ 

وحَصلِت ھذا العام على مراتَب متقدمٍة بین الجامعاِت األردنیِّة في امتحاِن الكفاءِة الجامعّي في العدید 
  . من التخصصاِت األكادیمیِة 

مضیفا أن الجامعة قطعت شوطا كبیرا في مجال البحث العلمي حیث ازداد إنفاُق الجامعِة على البحث 
ة الدكتوراة بشكل ملحوٍظ خالَل السنواِت السابقة، ووصَل العلمّي واالبتعاِث للحصوِل على درج

ً في ٢٠١٥/٢٠١٦االنفاُق إلى حوالي ملیون دینار خالل العام الدراسي  ً جوھریة ، رافق ذلك زیادة
  . أعداِد البحوِث المنشورِة في مجالٍت عالمیٍة محّكمٍة ومصنفة

والعمداء وأعضاء الھیئة التدریسیة ودار نقاش موسع في نھایة المحاضرة شارك فیھ نواب الرئیس 
  .في الجامعة 

  ١٠:الدستور ص
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  تطلق خدمة الدفع اإللكتروني ألجور النقل في حافالت نقل طالب الجامعات» أمنیة«
  بالتعاون مع البنك المركزي وھیئة تنظیم النقل

  
ال وشركة  ّ یل للھواتف المتنقلة بصفتھا وك» أمنیة«أطلقت شركة الحلول المالیة للدفع بالھاتف النق

رئیسي لشركة الحلول، وبالتعاون مع البنك المركزي األردني وھیئة تنظیم قطاع النقل البري 
وشركة أحمد الجغل للنقلیات، خدمة الدفع » بولورو«والشركة التنفیذیة لتجارة أجھزة االتصاالت 

» لمدىالتواصل قریب ا«اإللكتروني ألجور النقل العام في حافالت نقل طالب الجامعات عبر آلیة 
NFC  محفظتي«الجدیدة، التي تتضمنھا باقة خدمات المحفظة المالیة المتكاملة «.  

  
وسیتم تزوید حافالت نقل الطالب بمعدات وأجھزة تخصص لغایات تطبیق الخدمة الجدیدة، التي 

للتسھیل على الطلبة والرَكاب، بدفع أجور النقل بأسلوب سھل » أمنیة«تسعى من خاللھا شركة 
  .ومتطور

  
المرتبطة ) NFC(وتتیح الخدمة الجدیدة للركاب إمكانیة إستخدام تقنیة التواصل قریب المدى 

  .لدفع رسوم النقل في ثواني معدودة» محفظتي«بخدمات 
  

» بولورو األردن«وتم تطویر ھذه الخدمة بالتعاون مع الشركة التنفیذیة لتجارة أجھزة االتصاالت 
في الشرق األوسط بإدارة السید خلدون بزاري » جلوبالبولورو «الشریك المحلي الحصري لـ 

الرئیس التنفیذي، حیث تمتلك ھذه الشركھ تكنولوجیا وأجھزة نقاط البیع التي ممكن وضعھا لدى 
) NFC.Tech(التَجار ومقدمي الخدمات للجمھور والتي تعمل بتكنولوجیا االتصال قریب المدى 

  .ر من المحافظ اإللكترونیة المرتبطة بالھاتف النقالوالتي تقبل أمر الدفع والتحویل الذي یصد
  

إلتمام عملیة الدفع بشكل سریع وآمن في قطاعات متنوعة كحافالت النقل،  NFCوتستخدم تقنیة الـ
  ».وخدمات التاكسي، والمواقف، والمخابز وغیرھا

  
» أمنیة«قھا زیاد شطارة، على أن ھذه الخدمة التي تطل» أمنیة«وأكد الرئیس التنفیذي لشركة 

بالتعاون مع البنك المركزي األردني، تھدف إلى تسھیل آلیة نقل الطلبة، واستخدام التقنیات 
  .المتطورة، بما یلَبي طموحات واحتیاجات ھذه الفئة من المجتمع

  
ً لخدمة عمالئھا عبر تزویدھم بأحدث وأسھل الخدمات ذات » أمنیة«وقال إن شركة  تسعى دوما

فإن حزمة الخدمات المقدمة ستسھم في التسھیل على العمالء » محفظتي«وضمن باقة المزایا العالیة، 
مع ضمان أعلى درجات سالسة اإلستخدام واألمان والموثوقیة التي تكفلھا أنظمة البنك المركزي 

  .األردني في ھذا الشأن
  

إلیھ المشتركین، تبادر إلى توفیر خدمات جدیدة تتوافق مع ما یتطلع » أمنیة«وقال شطارة إن شركة 
  .باإلستفادة من إمكانیات البنیة التحتیة والتقنیة وإنتشار شبكتھا الواسعة في المملكة

  
من جھتھا قالت مھا البھو المدیر التنفیذي لدائرة المدفوعات والعملیات المصرفیة المحلیة واإلشتمال 

عدد من البنوك وشركة أمنیة المالي في البنك المركزي األردني، أن شركة الحلول والتي ھي تحالف 
ھي أولى الشركات التي أطلقت الخدمة والتي تھدف إلى » إمیرجینج ماركتس بیمنتس«وشركة 

تمكین كافة المواطنین والمقیمین على األراضي األردنیة من فتح محافظ إلكترونیة مرتبطة بھواتفھم 

  ٣:الغد ص
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الة بغض النظر عن مزود خط االتصال ّ واطنین إمكانیة اإلّدخار في وھذه الخدمة توفر للم. النق
محافظھم، ودفع مشتریاتھم، ودفع فواتیرھم والتحویل من شخص إلى آخر داخل المملكة وغیرھا من 

  .الخدمات المالیة بأسلوب آمن وسھل وفوري
  

نأمل أن یكون الیوم ھو تاریخ التحّول من الدفع النقدي إلى المدفوعات الرقمیّة بما یخدم «: وأضافت
طنین والمقیمین، ویعزز من التوّجھ نحو الدفع اإللكتروني في المملكة وتعزیز اإلشتمال كافة الموا

المالي، مؤكدة أن البنك المركزي األردني قام بتأمین البنیة التحتیة اإللكترونیة التي تخدم الشركات 
ظتي من علما بأن شركة الحلول، والتي نحتفل الیوم بإطالق خدمة محف. المالیة المرخصة والبنوك

ھي شركة خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي األردني » أمنیة«خالل وكیلھا الرئیسي شركة 
  .»وأن خدمة الدفع والتحویل بواسطة الھاتف النقال تدار من قبل البنك المركزي وبإشرافھ

  
صة أضافت السیدة منى قدومي الرئیس التنفیذي لشركة الحلول أن شركھ الحلول كشركة مالیة متخص

، ستساھم )JoMoPay(بتقدیم خدمھ الدفع بالھاتف النقال من خالل الربط المباشر مع البدالة الوطنیة 
من خالل خدمة محفظتي في تعزیز وتحقیق اإلشتمال المالي ودعم تطویر منظومة الدفع اإللكتروني 

وال و دفع الفواتیر في المملكة، حیث ستمكن الخدمھ المستخدم من استعمال الھاتف النقال لتحویل األم
و ثمن المشتریات من خالل تطبیق على الھاتف النقال و تحت إشراف ورقابھ البنك المركزي 
األردني، حیث ستحقق ھذه الخدمة فائدة كبیرة لشرائح المواطنین غیر المشمولین في الخدمات 

  .المصرفیة
  

، بأنھ »شركة طریق الحكایا« وقال السید خلف النوایسھ رئیس ھیئھ المدیرین لنقلیات أحمد الجغل
ً منا لنرتقي بمستویات الخدمة المقدمة لمستوى عالمي بقالب محلي یراعي خدمة مجتمعنا  وإیمانا
ً لمعاناة طالبنا بأسلوب  ولتقدیم رؤیة جدیدة في النقل تسھم في تطویر العمل ودعم إحتیاجاتھ وتخفیفا

) NFC(طریق تقنیھ الدفع االلكتروني  سھل وآمن، سنقوم بتقدیم خدمة ممیزة على أسطولنا عن
  .بالتعاون مع الجھات المختصة

  
إضافة إلى ما سبق فإن اآللیة الجدیدة والمتطورة لدفع أجور النقل العام تسھل نظام نقل طلبة 
الجامعات وتقلل فترات إنتظارھم، مما یجنبھم الزحام، إضافة إلى ما تتضمنھ آلیة الدفع ھذه من دقة 

  .مستویات الشفافیة المالیة التي تتیحھا متناھیة وأعلى
  

، التي تزودھا فروع »محفظتي«آلیة الخدمة الجدیدة سھلة وسریعة حیث یحصل الراكب على خدمة 
ضمن المحفظة، » NFC«، إضافة إلى الحصول على شریحة التواصل قریب المدى »أمنیة«شركة 

  .النقر السریع لدفع قیمة األجرة األمر الذي یمّكن الراكب من إستخدام اآللیة الجدیدة عبر



  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 

20 

 
  
  
  

  سلة الجامعات تختتم الیوم
  
  

تقام عند الساعة الثانیة عشرة ظھر الیوم في قاعة جامعة العلوم التطبیقیة المباراة النھائیة لبطولة كرة 
  .السلة للطالب الجامعات

  
.ة بالمراكز الثالثة االوائلویجمع اللقاء جامعة االمیرة سمیة واالردنیة، یعقبھا تتویج الفرق الفائز

  ٢:الرأي ص
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  "..!األردنیة"األمن لحَرم 
  عالء الدین ابو زینة

  
من المؤسف أن تضطر الجامعة األردنیة إلى اإلعالن عن إجراءات أمنیة مشددة الیوم، حتى تتمكن 

ً لوعي شبابنا . من إقامة انتخاباتھا الطالبیة ً مشرقا المتقدم وبدل أن تكون االنتخابات الطالبیة تجلیا
ً لعكس ذلك ً مكثفا وأین؟ في الجامعة . بأھمیة الدیمقراطیة واحتفاء بممارستھا، أصبح ھذا الیوم عرضا

جت طالئع متعلمیھ ومثقفیھ ً واجھة األردن العلمیة والمتنورة، وخرَّ   !األردنیة، التي شكلت دائما
وال بد أن . اتھ ومستقبلھھذا ھو عمل القطاعات التي تمارس أفظع أنواع التخریب بحق وطنھا ومؤسس

الكتشاف أدوات اإلیذاء والقتل " األردنیة"یذّكرنا استخدام أجھزة التفتیش الجسدي على أبواب 
. والمتسللین، باإلجراءات األمنیة عند أبواب الفنادق والموالت لمكافحة اإلرھاب واكتشاف اإلرھابیین

 ً ً وموضوعا شخاص الذین یتقصدون التسلل إلى فاأل: ولیست الصلة مقطوعة في الحقیقة جوھرا
الجامعات في أیام االنتخابات بقصد تدمیر ممتلكاتھا، واستخدام العنف واألسلحة البیضاء والحمراء 

إنھم یستھدفون واحدة من أھم مؤسسات بلدھم . إلیذاء طلبتھا، ال یفترقون عن اإلرھابیین في شيء
ً قد یصل إلى ومصدر فخره الوطني بالتخریب ونزع األمن وتشویھ ال سمعة، ویلحقون أذى جسدیا

فما اإلرھاب وأدواتھ . القتل بمواطنیھم من الطلبة الذین قد یسقط بعضھم بال ذنب كخسائر جانبیة
  ونتائجھ إال ھذا؟

ولیت االختالف في انتخابات الطلبة یرتكز على األیدیولوجیا وتفاوض األفكار، إذن ألّشر على تمتع 
ً خالف عصبویات وفئویات مقود فقط بسلوك . و حتى محلیةأ–األطراف بنظرة عالمیة  لكنھ غالبا

وكانت االختالفات األیدیولوجیة في أیام سابقٍة مجیدة في حرم الجامعات مدعاة لتنافس . القطیع
ً على فكرة . مستنیر وسلمي، مھما اختلفت وجھات النظر وباستثناء األیدیولوجیات المنطویة أصال

ً تعلمھم احترام اإلقصاء والتطرف، الج ً على مجتمعنا، كانت انتماءات الطلبة الفكریة سابقا دیدة نسبیا
  .التعددیة وكراھیة العنف واإلیمان بمصلحة الكل

ً، عن مجموعة العوامل التي أنتجت اتجاھات العنف  ال تنفصل ھذه األعراض في الجامعات، حتما
ً على  ویعكس الفشل في وقف ھذه االتجاھات. والتطرف في المجتمع ً انحداریا في الجامعات اتجاھا

وإذا كانت كل المحاوالت حتى اآلن قد ألجأت الجامعات إلى تبني الحل . مستوى المجتمع األوسع
األمني للجم العنف المرجح في یوم االنتخابات، فإن ذلك یعني أن عمل السنوات األخیرة لم یتمكن من 

نظرتھم إلى مؤسساتھم التعلیمیة أو ھیئاتھم الطالبیة ردع المنطوین على نیة التخریب، وال من تغییر 
  .وبذلك لم تبق إال العصا. المنتخبة

یعني، في ما یعني، إبعاد قوى األمن ومظاھر القوة " الحرم الجامعي"وھكذا، في حین كان مفھوم 
والتخویف لصیانة استقالل الجامعات وجعلھا فضاءات مفتوحة لتفاوض األفكار وممارسة الحریة، 
أصبَحت الجامعات تستنجد اآلن بعرض القوة والسطوة األمنیة كإجراء تطمیني، في تناقض مع كل 

  .مظھر تقدمي للجامعات كمصانع للفكر والممارسات المتنورة والحرة
. من تمریر یوم االنتخابات على خیر" األردنیة"نأمل أن تتمكن الخطة األمنیة الشاملة التي وضعتھا 

نا غیّرنا جوھر الطلبة الذین یودون لو استطاعوا استدعاء جیوشھم لالعتداء على لكن ذلك لن یعني أن
منع " األردنیة"وفي الحقیقیة، لم یستطع إعالن . زمالئھم وتخریب المظھر الدیمقراطي في جامعتھم

أن یمنع الشعارات الفئویة والعصبویة، وال أن یسقط العدوانیة " التي تشجع على الكراھیة"الشعارات 
وھناك یافطات مرفوعة في محیط . ن رؤوس الذین یسترشدون بھذه الشعارات وینقادون إلیھام

تجمع "؛ و)القائمة الفالنیة(في الجامعة األردنیة یؤیدون ) كذا(أبناء عشائر "الجامعة تحمل عبارات 

 مقاالت

 ١١:الغد ص
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إذا زأرت ) مدینة كذا"(؛ و"في الجامعة األردنیة) خطأ القواعد من الیافطة(یدعم أبنائھ ) كذا(قبیلة 
  !ما عالقة ھذا بخدمة مصالح الطلبة؟! ما شاء هللا"! لبت أسودھا

إذا بدت أعداد الطلبة الذین یفتعلون العنف في الجامعات والعصابات التي تساعدھم من الخارج قلیلة 
ً بالقیاس إلى العدد الكلي لطالبنا، فإن ھذه األعداد كبیرة بما یكفي لتحویل یوم انتخابات جا معي نسبیا

ومن المفارقات أن ھذه الفئة . إلى مناسبة لالستنفار والطوارئ ووضع الخطط األمنیة وإقالق البلد
طاردة، تجعل أبناءنا الطلبة المسالمین والعاقلین یتعمدون الغیاب عن الجامعة وحرمان أنفسھم من 

  .المشاركة في یوم االنتخابات، نتیجة خوفھم المحق من التعرض للعنف واإلیذاء
وال . ھذا المظھر المریع في جامعتنا الوطنیة یدعو إلى منتھى الجدیة في تعقب األسباب والوجھات

وكبدایة، یجب تطھیر . تنقصنا االقتراحات والتحلیالت المستنیرة في ھذا الشأن االستراتیجي
مراكز  الجامعات من الفئویین والمخربین الذین یتقمصون مظھر الطلبة، بینما أماكنھم الطبیعیة ھي

  .اإلصالح وعالج الخلل العقلي
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  لجامعة واالنتخاباتا

  مھند مبیضین. د
تجري الجامعة األردنیة الیوم انتخابات مجلس طلبتھا، وھي انتخابات تتكرر فیھا الطروحات 
والقوائم، ویغیب فیھا ھذا الموسم الطرح العشائري والمناطقي لصالح القوائم المصنفة على أساس 

تیار قومي وتیار وطني وتیار إسالمي، وھناك العدید من الوجوه الشابة الجدیدة التي فكري، فھناك 
  .تقدم نفسھا كصوت للعقل والنھوض بالعمل الطالبي والسیاسي المبني على أساس المطالب الطالبیة

كم نتمنى لو أن طلبة الجامعة أعطوا رأیا بالمناھج ذات یوم، كم نتمنى لو أن طلبة الجامعة على 
رار الجامعات الفرنسیة خرجوا ذات یوم بسبب قانون العمل أو أعطوا رأیا بمسألة حقوق أبناء غ

األردنیات، كم تمنیت وأتمنى أن یقوم الطلبة بطرح برنامج وطني لإلصالح، لكي یثبتوا أنھم في 
  .إطار الوطن واألمة و اإلنسانیة

ة األردنیة وغیرھا منذ عشر سنوات ما یلیق حتى الیوم لم یقدم الطالب بمجالسھم المتعاقبة في الجامع
بتاریخ طلبة األردنیة الذین كانوا في الستینیات والسبعینیات یحاضرون بأفكار كبرى، وجدل أیدلوجي 

  . یتجاوز القضایا الیومیة للطالب مثل فتح شعبھ أو تسجیل مادة أو طلب قرض
فكریة واتجاھات معرفیة إنسانیة، لكن أیضا  ال سبیل إلى البدء بالتغییر إال بانتخابات مبنیة على أسس

ال بد من تطویر مناھج الجامعة وإبداع أنشطة فنیة وتدریس الموسیقى وإشاعة ثقافة الجدل وھذا 
مناسب الیوم مع إقرار الجامعة الیوم تدریس الفلسفة كمتطلب إجباري، وھذا ما یقدم الجامعة، وصار 

  .لھناك مادة للبحث العلمي ومھارات التواص
الیوم الجامعة األردنیة تتغیر والطلبة في ثوب جدید، لكن في الجامعة أزمة في من ال یقدرون 
ً للتغییر والفعل التحدیثي، والریادة  مسؤولیاتھم، ومن ال یدركون قیمة الموقع الذي یجعل منھم عنوانا

  . والتمیز
مة األھم في العاصمة، ورئیسھا للجامعة األردنیة تاریخ، وھي عنوان مھم للتغییر وھي المؤسسة العا

یقدم رؤیة واضحة، ویسمع للكل وینقل إلیھ أخبار من یتآمرون علیھ ومن ال یحبون بقاءه، أما من 
ینجز فعادة ما تفسر انجازاتھ بالخطأ، لكنھ مع كل ذلك یعمل وال یأبھ بشيء ولیس عنده إال االنجاز 

الدوائر، وھو مع منح الموظف حق الترقي لغة للبقاء وسوف یجرى تقییم قریب للعمداء ومدراء 
لكن . لیرأس أي دائرة ولیس شرطا أن یكون المدیر دكتورا، وبرایة الرجال یسقطون بالتجربة

الجامعة مفعمة بالكراھیة، التي یتسلح بھا أصحاب الخواء المعرفي، لكن فیھا من النجاح والحب 
  .الدولة ویتفانون بعملھم بھا وقصص االنجاز المشرف ومن الناس الذین یرونھا أیقونة

فلننتظر انتخابات الطلبة بوعي وبما یلیق بالجامعة األردنیة التي لمت كل األردنیین من قراھم 
لیس مھما عندي الیوم كم من اإلزعاج سیحدث .  وبوادیھم ومخیماتھم وكانت منجز االستقالل الوطني

سیكون عمیدا في شؤون الطلبة العام  أو العنف الطالبي وھذا قد یحدث في أي انتخابات أو من
ً في االنتخاب على . المقبل، المھم أن تستعید الجامعة ألقھا وأن تحدث الفرق وأن یقدم طلبتھا درسا

  .أساس الفكر والمواطنة

 ٤٠:صالدستور 
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  طلبتنا الى صنادیق االقتراع

  
  

  ناھد عمیش. د
  
  

. ر أعضاء مجلس الطلبة الجدیدیتوجھ طلبة الجامعة األردنیة الخمیس إلى صنادیق اإلقتراع الختیا
ً في الجامعة وأنھى بنجاح  ً ومسجال ویشترط في الطالب المترشح لعضویة المجلس أن یكون منتظما

ساعة معتمدة على األقل، وأن ال یقل معدلھ التراكمي عن نقطتین لطلبة البكالوریوس وثالث نقاط  ١٢
الدوائر االنتخابیة من الكلیات واألقسام  ویتكون مجلس اإلتحاد من ممثلي. لطلبة الدراسات العلیا

  .األكادیمیة وممثلي القوائم النسبیة المغلقة
اذا ستتم العملیة اإلنتخابیة على مستویین، األول على مستوى الدائرة اإلنتخابیة، حیث یُعتبر كل قسم 

ً أ كادیمیة وتمنح أكادیمي یمنح درجة البكالوریوس دائرة انتخابیة واحدة وكل كلیة ال تحتوي أقساما
ً  ١٨والثاني ھو على مستوى الجامعة بعدد . درجة البكالوریوس دائرة انتخابیة واحدة وذلك . مقعدا

  .مقاعد عن السنوات السابقة ٩بزیادة 
عددالقوائم المسجلة لھذا العام ھي ست وھي أھل الھمة، النشامى، التجدید، العودة، جیل النھضھ 

  .والشھامة
لمشاركة عالیة حتى یتسنى للطلبة اختیار قیادات طالبیة قادرة على تمثیلھم نتمنى أن تكون نسبة ا

  .وإیصال مطالبھم
  

 عمون
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  الغایة من رسائل الدكتوراه
  صالح جّرار. د

ّاس أن الھدف من رسائل الدكتوراه ھو إثبات قدرة الطالب على إجراء بحث علمي  قد یظّن بعض الن
ً في ناجح ملتزم بقواعد البحث العلمي ومناھجھ،  وفي رأیي أّن ھذا الھدف ینبغي أن ال یكون واردا

م أصول كتابة البحث العلمي  ّ ّھ یفترض في الطالب أن یتعل ھذه المرحلة من مراحل التعلیم العالي، ألن
وأن یطبّقھا في مرحلة الدراسة الجامعیة الثانیة ) البكالوریوس(في المرحلة الجامعیة األولى 

فإّن إعداد الرسالة ینبغي أن یمثل ) الدكتوراه(الدراسة الجامعیة الثالثة  ، أّما في مرحلة)الماجستیر(
ً ینسب لمعّد الرسالة ویُعزى إلیھ، ولذلك سمیّت الرسالة  ً جدیدا ً علمیّا ّھا تشتمل ) أطروحة(كشفا ألن

ھ على صحة  ّ على رؤیة فكریة أو معرفیة جدیدة خاّصة بالباحث، وتكون لدیھ معّززات وشواھد وأدل
ّھا تصبح  ھذا الطرح الجدید أو األطروحة، وإن لم تكن ھذه األطروحة جدیدة لم یُْسبق الباحث إلیھا فإن

لیست ذات قیمة أو جدوى، ألّن أطروحة الشخص الباحث تعني رؤیتھ الخاّصة وفلسفتھ إزاء مسألة 
ن التخّصص الذي مھما كا) دكتوراه الفلسفة(معرفیة محّددة، ولذلك أطلق علیھا في الجامعات العالمیة 

ّھا العمل الذي یتضمن فلسفة الباحث ورؤیتھ إزاء قضیة معرفیة في أي مجال من  تنتمي إلیھ، ألن
  .المجاالت

  
ّل رافعة مھمة وأساسیة من روافع  ّ الجدید، فھي بالضرورة تمث وما دامت رسائل الدكتوراه ال تقّدم إال

  .التطّور وروافده في أّي مجتمع من المجتمعات
  

امت جامعاتنا األردنیّة نشیطة في فتح برامج الدكتوراه ومنح درجات الدكتوراه، فإّن ذلك یعني وما د
ً في  ً فاعال أّن األعداد الكبیرة من رسائل الدكتوراه التي تناقش وتجاز في ھذه الجامعات تسھم إسھاما

ت وحلوٍل للتحدیات التنمیة الوطنیة وفي خطط البناء والتطّور في المجتمع األردنّي وفي وضع إجابا
  !!التي تواجھ ھذا المجتمع في سائر المجاالت

  
إلى أّي مدى حققت رسائل الدكتوراه التي : أولھما: وبناء على ذلك، فإنني أطرح سؤالین كبیرین

أجیزت في جامعاتنا األردنیّة عناصر الجّدة واألصالة وتمثیل الرؤیة أو الفلسفة الخاّصة بالباحث إزاء 
ً أسھمت رسائل الدكتوراه التي نوقشت وأجیزت في : ؟ والسؤال الثانيموضوع رسالتھ ا ّ ھل حق

  الجامعات األردنیّة في حركة التنمیة والبناء والتطّور؟
  

ً آخر ً مھّما ھل تستفید الوزارات والمؤسسات : ولمعرفة اإلجابة عن ھذین السؤالین نطرح تساؤال
االت التنمیة، من تلك الرسائل الجامعیة أو والشركات وواضعو السیاسات التنمویة في مختلف مج

  !تأخذ بتوصیاتھا؟
  

لن أجیب عن ھذه األسئلة والتساؤالت بل أتركھا لطلبة الدكتوراه واألساتذة المشرفین على رسائلھم 
ولإلدارات الجامعیة وللمؤسسات الوطنیة لتأّمل ھذه األسئلة، وتوجیھ السیاسات التعلیمیة بناًء على 

  .خلصة، وبما یصّب في مصلحة الوطن ومتطلبات التنمیةالنتائج المست

 ١٧:الرأي ص
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 اعالنات

 ١٥:الغد ص:١٦:الدستور ص/٨:صالرأي 
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  سحاب -الحاجة زینب حموده ام نبیل  -
  
  تالع العلي –الحاج علي عبد مصاول العساف  -
  
  شارع عبدهللا غوشة –ھیفاء عبداللطیف سلیمان الشافعي  -
  
  بعد االھل –الحاج صدقي عبدالقادر الفقیھ  -
  
  الزرقاء -لطوره عبدهللا أحمد حسن ا -
  
  جرش - ھند محمد علي طھ العقیلي المقابلة  -
  
  ضاحیة النخیل - نجاح حسن ضیّان  -
  
  العبدلي - جریس یعقوب موسى خیر  -
  
  الدوار السابع –الحاجة جمیلة محمود محمد عمرو  -
  
  دابوق - آني ایلیا یغیا تشوربجیان  -
  
  اربد -الحاج سمیر عزالدین احمد قاسم الملكاوي  -
  
  الصویفیة –نعمة سلیمان یوسف دحدل  -

 وفیات

 الرأي 
  



  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 

28 

  
  
  
  
  
  

ثّمن األمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبو الغیط جھود األردن في نجاح القمة العربیة التي 
استضافھا األسبوع الماضي، في منطقة البحر المیت، وذلك خالل لقائھ بوفد الجامعة المشارك في 

  .ث أشاد بجھدھمالقمة أمس بمكتبھ في الجامعة، حی
  

برعایة وزیر النقل یعقد االتحاد العربي للنقل عند الساعة العاشرة من صباح یوم اإلثنین العاشر من 
  .نیسان الجاري في فندق األردن اجتماعا موسعا یتناول واقع حال ھذا القطاع وسبل النھوض بھ

  
م مركز الحیاة  ّ اني من خالل تعزیز تحسین األداء البرلم«حفل إطالق مشروع » راصد«ینظ

بالتعاون مع الجمعیة الخیریة الشیشانیة للنساء بالشراكة، وذلك عند » ممارسات المساءلة المجتمعیة
ً بأن  الساعة العاشرة من صباح یوم اإلثنین العاشر من نیسان الجاري، في فندق جینیفا، علما

، ویھدف لتحسین األداء مؤسسة مجتمع مدني على مستوى المملكة ٢٣المشروع یشارك في تنفیذه 
البرلماني ورفع الوعي المجتمعي لممارسات المساءلة والرقابة على المجالس المنتخبة ضمن 

  .الممارسات الدولیة الفضلى
  

تھدف للحفاظ على نظافة » خذ كیسا للنفایات معك عند التنزه«أطلق نشطاء بالشأن السیاحي حملة 
لجعل كل من یرغب بالتنزه حمل كیس معھ لوضع النفایات  وبیئة المواقع السیاحیة واألثریة، وتسعى

  .بھ، وبذلك ضمان لنظافة ھذه المواقع
  

رسالة للشباب العربي » ٢٠١٧القمة العربیة «وجھت اإلعالمیة اللبنانیة ریما مكتبي عبر موقع 
بین ھذه  منطلقة من القمة العربیة التي استضافتھا األردن األسبوع الماضي، الفتة ألھمیة بث الوعي

  .الفئة والحرص على توجیھ فكرھم نحو الطاقة االیجابیة التنمویة
  

دولة على مؤشر الفجوة الجندریة العالمي، بینما تحتل ) ١٤٥(من أصل ) ١٤٠(یحتل األردن المرتبة 
  .أیسلندا المرتبة األولى

  
أثر «حاضرة بعنوان بدعوة من المنتدى العربي تقدم أستاذة اإلعالم الدكتورة حیاة الحویّك عطیة م

، وذلك الساعة السابعة من مساء یوم الثالثاء المقبل، في مقر »الصورة في الحرب على سوریة
  .شارع درویش المقدادي ٨ –المنتدى العربي الكائن بالقرب من ھیئة األوراق المالیة 

  
ي یتزامن مع تنظم مدیریة ثقافة إربد في منتصف الشھر القادم مھرجان إربد الشعري األول، والذ

احتفالیة المملكة بعید االستقالل بنفس الشھر، وعید میالد شاعر األردن الكبیر مصطفى وھبي التل، 
  .ویشارك في المھرجان مجموعة من الشعراء األردنیین

  

 زوایا الصحف 

  صنارة الدستور 
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في العشرین من الشھر  ٢٠١٧جائزة الحسن بن طالل للتمیز العلمي تكرم الفائزین بالجائزه للعام 
الجائزة المخصصة ھذا العام لمؤسسات التعلیم العام باستثناء التعلیم المھني، یرعاه سمو  حفل. الحالي

  .األمیر الحسن بن طالل رئیس المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا في المركز الثقافي الملكي
  
  

 المعھد الفرنسي في األردن یستضیف الخبیر اإلعالمي الفرنسي یان جان في محاضرة حول الثورة
" دانز مون البو"وجوجان ھو مؤسس موقع . االعالمیة الثالثاء المقبل بالمعھد الفرنسي في عمان

  .الفرنسي لمساعدة وسائل اإلعالم في مشاریعھا الرقمیة
  
عنوان محاضرة تلقیھا في المنتدى العربي مساء الثالثاء " أثر الصورة في الحرب على سوریة"

  .یاة الحویّك عطیةالمقبل أستاذة اإلعالم الدكتورة ح
  

یرعى وزیر الزراعة خالد الحنیفات صباح الیوم انطالق مھرجان ازھار الربیع وأزھار القطف في 
  .لواء ناعور بمنطقة سیل حسبان

  
النقد الحضاري في "مؤتمر صحفي تعقده اللجنة المنظمة لمؤتمر فیالدلفیا الدولي الواحد والعشرین 

  .في مكتب ارتباط جامعة فیالدلفیا بعمان صباح بعد غد السبت" الوطن العربي
  
  
  
  
  
 

  زواریب الغد


