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 ـــوعالمـــــــــــوضــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
إطالق المنصة اإللكترونیة الجدیدة للمجالت البحثیة العلمیة التي 

  تصدرھا الجامعة
٣  

   شؤون جامعیة
تنشر الحدود الدنیا لمعدالت القبول الجامعي المتوقعة ) الرأي(

  بالتخصصات الطبیة
٥ 

 الملك یرعى حفل إعالن الفائزین بجوائز مركز الملك عبدهللا
  للتمیز

٧ 

التعلیم العالي في األردن یعاني كثیراً " : العویدات وبني ھاني"
  فیدیو.. ویتجھ نحو الطبقیة 

١١ 

 ١٢  عرفة یعتذر عن قبول تمدید رئاستھ جامعة آل البیت
رد وزارة التعلیم العالي حول الشھادات : النائب دیمة طھبوب 

  الجامعیة المزورة مبھم وغیر واضح
١٣ 

 ١٤  الجاري ٢٠القبول الموحد في نتائج 
   مقاالت

 ١٥  الدكتور ماجد الشامي/الجامعة االردنیة إلى این؟

األستاذ الدكتور محمد سند /!الجامعات األردنیة في خطر
  أبودرویش

١٧ 

 ١٨  مھند مبیضین.د/لصوص األبحاث وأبحاث الدلیفري

 ٢٠  بةاحمد مالع. د.أ/جامعات أم وجاھات.. الزاحفون إلى المناصب 

 ٢٢  سمیر قطامي. د/شھادات الدكتوراة الزائفة

حقد علیھ أم على ...إھانة الموظف العام: الوزیر المعاني یكتب
  د ولید المعاني.أ/الدولة التي یمثلھا؟؟

٢٣ 

 ٢٤  وفیات
  ٢٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ا الجامعةإطالق المنصة اإللكترونیة الجدیدة للمجالت البحثیة العلمیة التي تصدرھ

أطلقت عمادة البحث العلمي  -ھبة الكاید 

وضمان الجودة في الجامعة األردنیة  

المنصة اإللكترونیة الجدیدة للمجالت 

البحثیة العلمیة التي تصدرھا الجامعة 

بھدف تحسین مستوى ھذه المجالت 

وإیصالھا للعالمیة عن طریق ضمھا 

  ISIو Scopus لقواعد البیانات العالمیة

  . ضمن جھود مشتركة بین كادر العمادة ومركز تكنولوجیا المعلومات وذلك

وقال عمید البحث العلمي الدكتور شاھر المومني إن ھذه المنصة اإللكترونیة تطلق ھویة جدیدة لمجلة 

وفقا لرؤیة ) اإلنسانیة واالجتماعیة والعلوم التربویة والشریعة والقانون(دراسات بفروعھا الثالثة 

ي تطویر منصة للمجالت ترقى ألنظمة المجالت المرموقة على المستوى العالمي وترفع من العمادة ف

  . تصنیف الجامعة

وأضاف أن ھذا التعاون جاء لتطویر مجموعة من األنظمة البدیلة لألنظمة الحالیة المستعملة في إدارة 

ھذه المجالت من قبل  المجالت البحثیة وإضافة خدمات جدیدة ترقى بشأن المجالت وعملیة النشر في

  .الباحثین في األردن والوطن العربي

من جھتھ أشار مدیر مركز تكنولوجیا المعلومات الدكتور صالح الشرایعة إلى أن المرحلة األولى من 

العمل على المنصة تشمل جمیع األبحاث المنشورة من أول عدد إلكتروني للمجالت، منوھا بأنھا 

ً على أنھا توفر خاصیة متوفرة باللغتین العربیة واإل ضمن " البحث"نجلیزیة على موقع العمادة ،فضال

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  ردناأل 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 

أعداد ھذه المجالت خاصة بعد أن تم اعتماد نشر ھذه المجالت كمحتوى مفتوح المصدر، كما تخضع 

ً لعملیة تصفح محتوى ھذه المجالت   .لطریقة سھلة معتمدة عالمیا

تي یعمل علیھا كادر من موظفي المركز یشمل وتابع الشرایعة أن المرحلة الثانیة من المشروع ال

تسھیل مھمة الباحثین والمحكمین ورؤساء تحریر المجالت من أجل نشر وتحكیم وإدارة األبحاث 

ً إلى أنھ تم إنجاز جزء كبیر من ھذه المرحلة وھي قید الفحص  التي ستنشر في ھذه المجالت، الفتا

  .المركز والعمادةوالتأكد من فعالیة خصائصھا من قبل فریقین من 

مساعدة العمید لشؤون الحاسوب والمجالت الدكتورة ریم الفایز لفتت إلى أن عمادة البحث العلمي  

تأمل أن تحسن مستوى حوسبة منظومة البحث العلمي في الجامعة، سیّما وأن المجالت البحثیة جزء 

ومات البحث العالمیة ولكن مھم  ضمن جھود مشتركة بین الجانبین؛ بغیة أن تضاھي في كفاءتھا منظ

  .بكفاءات أردنیة

بدورھا أوضحت مساعدة العمید لشؤون التطویر والجودة واالتصال مع المجتمع الدكتورة عالیة  

ّرت على الجامعة مبالغ طائلة  ً  ٣٠ما یقارب (الغویري أن العمادة بھذه الخطوة وف ) ألف دینار سنویا

لى األنظمة العالمیة ذات التكلفة العالیة ، وذلك من خالل كانت ستترتب علیھا إذا ما تم االعتماد ع

دراسة إمكانیة تبني أنظمة عالمیة تناسب احتیاجات مجلة دراسات عن طریق االعتماد على كفاءات 

  .مركز تكنولوجیا المعلومات في ذلك



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  ردناأل 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 
5 

.  

  
  
  
 

  بیة تنشر الحدود الدنیا لمعدالت القبول الجامعي المتوقعة بالتخصصات الط) الرأي(
  ٥٠وصوال الى %٣٠) الراكدةوالمشبعة(القبول بـ خفض

كشفت وثائق تحلیلیة رسمیة عن توقعات الحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسي  - حاتم العبادي 
بتخصص الطب، (%،٩.٩٥%-  ٦.٩٥(الجامعي في التخصصات الطبیة، إذ سیتراوح بین

لصیدلة دكتور في بینما وتعكف وحدة بین ا) ٩٥.٢%–٩٥.٤، %)الصیدلة اما (%94.4–%94.6).
تنسیق القبول الموحد حالیا على معالجة بیانات طلبات االلتحاق بالجامعات في مختلف الفئات، تمھیدا 

   .الستخراج النتائج، واعالنھا في االسبوع االخیر من الشھر الحالي
  

في تلك التخصصات لغایات تعتمد الفروقات في المعدالت على حجم عدد المقاعد التي سیتم اعتمادھا 
وبحسب الوثائق، فإن القبول في السنة التحضیریة للطب في الجامعة االردنیة  .القبول الجامعي

وفي العلوم والتكنولوجیا، .(% ٣.٩٤(بینما في طب االسنان (%، ٦.٩٧%- ٤.٩٧(سیكون بین 
 في طب االسنان(% ٩.٩٣(للطب و(% ٩.٩٦%–٦.٩٦(سیكون في السنة التحضیریة 

 
وكان مجلس التعلیم العالي نظام السنة التحضیریة في تخصصي الطب وطـب األسـنـان فـي  .

ً من العام الجامعي  ،  2019 / 2018)جامعتي األردنــیـة والعـلــوم والتكـنــولوجیا، اعتبارا
وبموجب ھذا النظام فإن قبول الطالب سیكون في سنة تحضیریة یقوم خاللھا بدراسة مواد معینة )

خالل فصلین دراسیین ، وفي نھایتھا یتم المفاضلة بین الطلبة حسب تعلیمات تصدرھا الجامعة بحیث 
یتم قبول الطالب في تخصص الطب أو طب األسنان ، وفي حال عدم تحقیق الطالب لشروط اإللتحاق 

ً لشروط االنتقال المطبقة في الجامعة  في أحد ھذین التخصصین یتم قبولھ في تخصص آخر وفقا
 
وفي %)، 6.96 %–٤.٩٦(ما الحد االدنى لمعدل القبول في الطب بالجامعة الھاشمیة سیتراوح بین  .

وفي %)، 1.96 %–٩.٩٥(وفي مؤتة بین (%، ٤.٩٦%- ١.٩٦(جامعة البلقاء التطبیقیة بین 
فیما تشیر التوقعات في تخصص دكتور الصیدلة، فإنھا ستكون .(% ٩.٩٥%–٦.٩٥(الیرموك بین 

 في العلوم والتكنولوجیا%) 4.95 -٢.٩٥(في الجامعة االردنیة وبین (% ٦.٩٥%–٤.٩٥(بین 
 
%) وفي وفي(% ٩٥٢%–١.٩٥(وبخصوص التوقعات لتخصص الصیدلة، ففي الجامعة االردنیة  .

 (94.4%–94.6%).بین والتكنولوجیا العلوم ) ٩٤.٩-  ٩٥.١، %)الھاشمیة وفي) ٩٤.٧%-  ٩٤.٩
بین الیرموك على صعید متصل، خفض اعداد الطلبة في ) ٩٤.٦%–٩٤.٧، %)بین مؤتة في واخیرا

 في حدھا االعلى(%، ٥٠(وصال الى %) 30)التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 
 
وتوزعت الطلبات الذین وافق مجلس التعلیم العالي القبول فیھا ضمن البرنامج العادي والبالغة  
في فرع الجامعة االردنیة ( ٦٥٠(االردنیة و في( ٤٣٤٨: (طالبا على الجامعات بواقع( ٣٢٤٨٢(

في ( ٢٧٩٧(في العلوم والتكنولوجیا و( ١٥٥٠(في مؤتة و( ٣٣٦٦(في الیرموك و( ٤٦١٦(بالعقبة و
في جامعة الحسین ( ٣٦٠٠(في البلقاء التطبیقیة و( ٥٥١٩(في جامعة ال البیت و( ١٨٩٣(الھاشمیة و

 شؤون جامعیة ومحلیة

  سرایا/ ١٢:الرأي ص
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أظھرت نتائج  .في الجامعة االسالمیة العالمیة )١٩٨٣(في الطفیلة التقنیة و( ٢١٦٠(بن طالل و
ان الفرق بین عدد الطلبة من جمیع الفروع الذین حصلوا على » التوجیھي«أمتحان الثانویة العامة 

لصالح العام الحالي، اما الحاصلین  )٨٥٣٤(ھذا العام مقارنة مع العام الماضي بلغ (% ٦٥(معدل 
. طالبا( ٤٨٤٦(فما فوق (% ٨٠(والذین حصلوا ( ٣٥٩٣(فما فوق بلغ الفرق (% ٩٠(على معدل 

فما فوق مقارنة مع العام (% ٩٠(اما الفرق بین عدد طلبة الفرع العلمي فقط الحاصلین على معدل 
من (% ٩٥(طالبا لصالح العام الحالي، بینما الفارق بین الحاصلین على معدل ( ٢٥٧٩(الماضي بلغ 

  .صالح العام الحاليطالبا ل) 734)الفرع العلمي فقط بلغ 
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األداء الحكومي والشفافیة "جاللتھ یسلم ممثلي الوزارات والمؤسسات واألفراد جوائز تمیز 

  "والقطاع الخاص
  الملك یرعى حفل إعالن الفائزین بجوائز مركز الملك عبدهللا للتمیز

  
وائز الملك عبدهللا رعى جاللة الملك عبدهللا الثاني، في قصر الثقافة أمس حفل إعالن الفائزین بج

الثاني للتمیز في دورتھا الثامنة، الھادفة إلى تطویر أداء الوزارات والمؤسسات الحكومیة والخاصة 
  .واألفراد، وتجذیر ثقافة التمیز في األداء والجودة والشفافیة واإلبداع

  
ك عبدهللا وسلم جاللة الملك، بحضور سمو األمیر فیصل بن الحسین، رئیس مجلس أمناء مركز المل

الثاني للتمیز، جوائز التمیز للوزارات والمؤسسات واألفراد الفائزین بالجوائز التي تشمل تمیز األداء 
  .الحكومي والشفافیة وتمیز القطاع الخاص

  
وألقى نائب رئیس مجلس أمناء مركز الملك عبدهللا الثاني للتمیز، الدكتور فایز الطراونة، كلمة خالل 

إلى أن النتائج التحلیلیة بینت أن نسبة التحسن الكلیة للجھات المشاركة في الدورة الحفل، أشار فیھا 
عن الدورة %  ١ر٨+الثامنة من جائزة الملك عبدهللا الثاني لتمیز األداء الحكومي والشفافیة بلغت 

تحسن في تقییم الزیارة المیدانیة بناء على معاییر التمیز، و%  ٧ر٦السابقة، نجمت عن تحسن مقداره 
في نتائج المتسوق الخفي، ولم تبلغ %  ١٧ر٢في رضا متلقي الخدمة، وتراجع بنسبة %  ٤ر٨بنسبة 

  .بالمجمل أي مؤسسة مستوى الحصول على الجائزة الذھبیة بعد
  

وأضاف أنھ ولثالث دورات للجائزة لم تظھر النزعة النھضویة التطویریة في اإلدارة الحكومیة 
، وأن معدل العالمة للزیارة المیدانیة لم یتجاوز حاجز % ١حسن الكلي حول األردنیة، فبقیت نسبة الت

، الفتا إلى أن ذلك یدل على أن اإلدارات السابقة بالمجمل بمختلف قیاداتھا لم تعر ٣٠٠/١٠٠٠الـ 
عملیة دعم التمیز والتطویر والتحسین االھتمام المطلوب، واكتفت بأن تكون حكومات معالجة أزمات 

  .عمالوتسییر أ
  

نحن بحاجة إلى قراءة حقیقیة لواقع الحال في اإلدارة األردنیة الذي ما زال یراوح مكانھ، ولم : وقال
یبن على خطة تحسین واضحة المعالم، وأضحى مفھوم إعادة انتاج نموذج إداري أردني نوعي غایة 

  .في األھمیة واألولویة
  

إنھ ظھر جلیا حجم التباین : ال الدكتور الطراونةالمدیر العام المتمیز، ق/وفیما یخص جائزة األمین 
في األداء بین القیادات في القطاع العام، فضال عن معاناة المؤسسات من حجم التغییر في ھذه الفئة، 

 ٣٢ما جعل عدد المؤھلین للمشاركة في ھذه الجائزة بشرط وجوده على رأس عملھ لمدة عامین فقط 
  .مؤسسات ١٠٤من أصل 

  
بجائزة التحول إلى الحكومة اإللكترونیة، لفت الطراونة إلى أن البرنامج المعد من  وفیما یتعلق

الحكومة شھد إعادة انطالقة منذ عدة سنوات، ولكن لم تصل النتائج إلى المستوى المطلوب بعد، 
جھة مشاركة في الدورة األولى للجائزة والذي یدل على أن  ١٤فظھر حجم التباین أیضا في أداء 

ً العمل    .الحكومي التشاركي والجماعي إلخراج حكومة إلكترونیة متكاملة ما زال ضعیفا
  

  الكترونيالغد 
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ً مع الحكومة بشكل عام، ووزارة تطویر القطاع العام بشكل  ً تشاركیا وأضاف أن المركز تبنى نھجا
خاص مع الحرص على المحافظة على االستقاللیة والحیادیة في عملیة التقییم الموضوعیة المستندة 

عالمیة في التمیز تنتھي في كل دورة بتقاریر تقییمیة ترصد نقاط القوة وفرص التحسین في  إلى أطر
  .المؤسسات، داعیا الحكومة إلى أن تولي ھذه التقاریر العنایة الفائقة

  
 ١٠وزارة ومؤسسة موزعة على  ١٠٤وشارك في الجائزة للدورة الحالیة عن القطاع الحكومي 

 ٢٧وظفا وموظفة لجائزة الموظف الحكومي المتمیز، تأھل منھم م ٢٤٣قطاعات مختلفة، وترشح 
ً، وفاز منھم    .مشاركا ١٦موظفا

  
مؤسسة  ٢٧مؤسسة وشركة، تقدم منھم  ٤٩كما شارك في جائزة الملك عبد هللا الثاني للقطاع الخاص 

موزعة بین شركات صناعیة كبیرة وصغیرة وخدمیة كبیرة وصغیرة، فیما تم حجب جوائز تمیز 
  .اع جمعیات األعمال والمؤسسات غیر الربحیة لمحدودیة المشاركین فیھا لھذا العامقط
  

في جائزة الملك عبدهللا الثاني لتمیز األداء الحكومي : وجاءت نتائج الجوائز على النحو التالي
 والشفافیة، فاز ضمن فئة الوزارات، وعن فئة الوزارات الكبیرة وزارة الصناعة والتجارة والتموین،

وحصلت على المركز األول بالمرحلة البرونزیة، كما فازت عن فئة الوزارات الصغیرة والمتوسطة 
  .وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بالمركز األول للمرحلة الفضیة

  
ومن حیث المؤسسات المشاركة ألكثر من مرة، فاز ضمن قطاع البنیة التحتیة والطاقة ھیئة تنظیم 

  .، وحصلت على المركز األول ضمن المرحلة البرونزیةقطاع االتصاالت
  

وفي قطاع التشریع والمشاركة، فاز بالمركز األول ضمن المرحلة البرونزیة المعھد القضائي 
األردني، وفي قطاع التنمیة المحلیة واالجتماعیة ومكافحة الفقر، فاز بالمركز األول ضمن المرحلة 

الجتماعي، وفي القطاع الصحي والرقابة الصحیة، فاز بالمركز البرونزیة المؤسسة العامة للضمان ا
مدینة الحسین الطبیة، وفي القطاع  - األول ضمن المرحلة البرونزیة مدیریة الخدمات الطبیة الملكیة 

  .المالي واالستثمار واالقتصاد، فاز بالمركز األول ضمن المرحلة الفضیة البنك المركزي األردني
  

ً (ة األمنیة الخدمیة أما عن قطاع األجھز ، فحقق المركز األول ضمن المرحلة )القطاع العسكري سابقا
البرونزیة المدیریة العامة للدفاع المدني، وعن قطاع التدریب والتشغیل حصل دیوان الخدمة المدنیة 

  .على المركز األول ضمن المرحلة البرونزیة
  

ول في ھذه الفئة ضمن المرحلة البرونزیة وفي فئة المؤسسات المشاركة ألول مرة، حققت المركز األ
  .دائرة اإلفتاء العام

  
وحصلت كل من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وھیئة تنظیم قطاع االتصاالت على جائزة 

  .فأكثر%  ٢٥أفضل إنجاز والتي استحقتھا الجھات التي بلغت تحسنھا عن الدورة السابقة بواقع 
  

كتروني والتي تم إطالقھا ھذه الدورة بالتعاون مع وزارة االتصاالت أما عن جائزة التحول اإلل
وتكنولوجیا المعلومات، بھدف التحول إلى المعامالت والخدمات اإللكترونیة وتشجیع اإلسراع في 
تطبیق التقنیات الحدیثة لتسھیل المعامالت، وتحفیز المؤسسات الحكومیة على بذل أقصى طاقاتھا 
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مختلفة في سبیل االرتقاء بخدماتھا اإللكترونیة، فقد حصلت على المركز األول وتسخیر إمكاناتھا ال
  .مدیریة األمن العام- إدارة ترخیص السواقین والمركبات

  
كما استحدث المركز فئة جدیدة ضمن جائزة الملك عبدهللا الثاني لتمیز األداء الحكومي والشفافیة، 

ً في الموقع المدیر العام المتمی/ وھي فئة األمین العام ً واألكثر ثباتا ز لكون ھذه الفئة األقل تنقال
الوظیفي القیادي، باإلضافة إلى طبیعة عملھا المتمثلة بإدارة عملیات المؤسسة اإلداریة والفنیة، وفاز 

  .بھا بالمرتبة األولى أمین عام وزارة السیاحة واآلثار عیسى قموه
  

موظفین على الجائزة، ففي المرتبة األولى  ٧صل اإلشرافي المتمیز ح/ وعن فئة الموظف القیادي
مدینة الحسین الطبیة، وفي / حصل العمید الطبیب أمجد عدنان الجمیعان من مدیریة الخدمات الطبیة

مدیریة األمن العام، وفي المرتبة / المرتبة الثانیة العقید عماد رضا شومان من مركز القیادة والسیطرة
  .لعدوان من سلطة وادي األردنالثالثة المھندس أنور أحمد ا

  
أما المرتبة الرابعة فحصل علیھا منیر محمد الرفاعي من مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي، 
وفي المرتبة الخامسة عقید جمارك نورس سعید عید من دائرة الجمارك، وفي المرتبة السادسة 

والمرتبة السابعة الدكتور محمد  الدكتورة خولة محمد أبو حمور من مستشفى الجامعة األردنیة،
  .یونس الزعبي من دائرة اإلفتاء العام

  
الفني المتمیز حقق أربعة موظفین الفوز بالجائزة، وھم المقدم الطبیب / وضمن فئة الموظف اإلداري

مدینة الحسین الطبیة، وحصل على / صالح الدین ابراھیم الطرابشة من مدیریة الخدمات الطبیة
  .المرتبة األولى

  
وفاز بالمرتبة الثانیة النقیب محمد فوزي الذینات من المدیریة العامة للدفاع المدني، بینما حل في 
المرتبة الثالثة مالزم جمارك صالح زیاد الشریدة من دائرة الجمارك، وفي المرتبة الرابعة ناظم 

  .محمد الصالح من مؤسسة سكة حدید العقبة
  

فاز خمسة موظفین، حل في المرتبة األولى غسان سعید إسماعیل وعن فئة الموظف المساند المتمیز، 
من الخط الحدیدي الحجازي األردني، وفي المرتبة الثانیة وكیل أول جمارك سفیان غازي زیدان من 
دائرة الجمارك األردنیة، وفي المرتبة الثالثة الوكیل محمد صبحي عبید من إدارة الدوریات 

وفي المرتبة الرابعة آمنة أحمد التل من المركز الوطني للبحث  مدیریة األمن العام،/الخارجیة
واإلرشاد الزراعي، أما المرتبة الخامسة فحصل علیھا رشید احمد صفیھ من ھیئة تنظیم قطاع الطاقة 

  .والمعادن
  

وفي جائزة الملك عبدهللا الثاني للتمیز للقطاع الخاص، فاز عن فئة المؤسسات الخدمیة الكبیرة أو 
  .ھا الفرعیة روضة ومدارس الحصاد التربويوحدات

  
وعن فئة المؤسسات الصناعیة الكبیرة أو وحداتھا الفرعیة، حصلت على الجائزة الشركة الحدیثة 

  .المناصیر لصناعة اإلسمنت -لإلسمنت والتعدین
  

وفي جائزة الملك عبدهللا الثاني للتمیز للقطاع الخاص، حصلت على ختم التمیز كل من الشركة 
  .على ختم التمیز) اداتكو(ألردنیة المتقدمة لتشكیل المعادن، وشركة عمان لألدویة والتجارة ا
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وحصلت على ختم التمیز عن قطاع الوزارات الصغیرة والمتوسطة وزارة التخطیط والتعاون 
الدولي، وعن القطاع المالي واالستثمار واالقتصاد دائرة الجمارك، وعن قطاع األجھزة األمنیة 

ً (دمیة الخ اإلدارة الملكیة لحمایة البیئة، وعن قطاع البنیة التحتیة والطاقة ) القطاع العسكري سابقا
  .سلطة المیاه

  
%  ٥٠كما تم منح ختم التمیز للجھات الحاصلة وألول مرة في تاریخ مشاركتھا في الجائزة على 

  . ة تنظیم الطیران المدنيفأكثر، وھي دائرة اإلحصاءات العامة، ودائرة العطاءات الحكومیة، وھیئ
  

  .وفي جائزة التحول إلى الحكومة اإللكترونیة حصلت دائرة الجمارك على ختم التمیز لھذه الدورة
  

وتم تكریم شركة اتحاد المستشارین كأول شركة أردنیة حاصلة على شھادة االعتراف بالتمّیز والتي 
كز، وثالث شركة على مستوى العالم تصدر من المؤسسة األوروبیة إلدارة الجودة عن طریق المر

في قطاع الخدمات الھندسیّة لفئة أربع نجوم، كما تم تكریم عدد من المؤسسات الداعمة للجائزة 
  .والمركز

  
وحضر الحفل رئیس الوزراء، ورئیس مجلس النواب، ورئیس المجلس القضائي، ورئیس الدیوان 

ر جاللة الملك، مدیر مكتب جاللتھ، ومستشار الملكي الھاشمي، ورئیس المحكمة الدستوریة، ومستشا
جاللة الملك للشؤون االقتصادیة، وعدد من الوزراء، ورئیس ھیئة األركان المشتركة، ومدراء األمن 

  .العام وقوات الدرك والدفاع المدني، وعدد من كبار المسؤولین المدنیین والعسكریین
  

تحفیز وتطویر األداء الحكومي، من خالل التركیز على وتعتبر جائز الملك عبدهللا الثاني للتمیز أداة ل
تطویر جودة الخدمات المقدمة للعمالء والمستثمرین، وأداة لتطویر القطاع العام، وصوال إلى 

، التي تتركز على ٢٠٠٢الممارسات الدولیة المثلى، مستندة في ذلك إلى رؤیتھا، منذ إنشائھا عام 
  .ؤسسات واألفرادتجذیر وتأصیل ثقافة التمیز لدى الم

  
كما تسعى الجائزة إلى توفیر بیئة تساعد على تحقیق ونشر ھذه الرؤیة، التي تھدف إلى إحداث نقلة 
نوعیة وتطویر في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومیة، عن طریق نشر الوعي بمفاھیم األداء 

.المتمیز واإلبداع والجودة والشفافیة
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ً ویتجھ نحو الطبقیة  التعلیم" : العویدات وبني ھاني"   فیدیو.. العالي في األردن یعاني كثیرا
  

قال وزیر التعلیم العالي السابق عبد هللا عویدات، إن التعلیم العالي في األردن یعاني منذ مدة طویلة 
  .وبحاجة إلعادة ترتیب أوراقھ من جدید

  
ئب إبراھیم بني ھاني، أن األربعاء، والذي استضافھ مع النا" واجھ الحقیقة"وأضاف عبر برنامج 

الجامعات األردنیة في وقت سابق كانت تتمتع بسمعة تعلیمیة طیبة، وتتصدر تصنیف الجامعات 
  .العربیة، لكن الحال تغیر

  
ً أن إلغاء  ً، وذلك بسبب نقص الدعم الحكومي لھا، الفتا وتابع أن الجامعات الحكومیة تعاني كثیرا

  .ت األردنیة بالدیونضریبة الجامعة، أثقل خزینة الجامعا
  

وأفاد أن الحكومات ال تلتفت لجامعات األطراف وتحدیدا جامعة الحسین بن طالل وآل البیت 
ً أن عدم كفاءة الھیئة التدریسیة في ھذه الجامعات أدى لخلق تجاوزات كثیرة فیھا على  والطفیلة، مبینا

  .غرار ما حصل في جامعة آل البیت
  

بدأ یتجھ نحو الطبقیة بسبب الظروف االقتصادیة الصعبة التي یعانیھا وكشف أن التعلیم في األردن 
ً الحكومة بالتدخل حتى ال یصبح التعلیم لألغنیاء   .األردنیین، مطالبا

  
وبیَّن أن الحكومات ال تطبق االستراتیجیات التي یقوم بإعدادھا وزراء التعلیم العالي للنھوض 

  .ي الجامعاتبالتعلیم، األمر الذي خلق ترھل تعلیمي ف
ودعا إلیجاد منافسة بین الجامعات الخاصة والجامعات الحكومیة لرفع جود التعلیم، والعمل على بناء 

  .فكرة المدن الجامعیة حتى تتوفر البیئة المناسبة للتعلیم
  

ً مادیة صعبة بسبب ضعف الدعم  من جانبھ قال بني ھاني إن الجامعات األردنیة جمیعھا تعیش ظروفا
ً أن الموازي أصبح الحل األمثل للجامعات لتغطیة عجزھا الماليالحكومي    .لھا، الفتا

  
وأبدى تخوفھ من أن یصبح التعلیم في األردن طبقي، بسبب الفجوات الكبیرة بین المدارس الخاصة 
ً أن طلبة المدارس الحكومیة یتفوقون في الجامعة على  ً اللغة اإلنجلیزیة، مشیرا والحكومیة وتحدیدا

  .لمدارس الخاصةطلبة ا
  

وأكد الحاجة الملحة لخطة وطنیة تستھدف إرسال بعثات علمیة من الطالب للحصول على درجة 
الدكتوراه والعودة للعمل في جامعات األطراف وتوفیر السكن الجامعي لھم، حتى تتم النھضة بھذه 

  .الجامعات
  

تماما، وفیھ إھانة لقدسیة  وفي تعلیقھ على ما حصل في جامعة آل البیت، قال إن ما حدث مرفوض
  .الجامعة، ولم یسبق أن حصل بأي مكان في العالم

  
وأشار أن االحتجاج على سیاسة الرئیس ال یتم بھذه الطریقة الغیر حضاریة، ألنھ یضر بسمعة 

  .الجامعات األردنیة خارجیا

  الحقیقة الدولیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  ردناأل 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 
12 

  عرفة یعتذر عن قبول تمدید رئاستھ جامعة آل البیت
  
   

ت الدكتور ضیاء الدین عرفة، في رسالة وجھھا إلى وزیر التعلیم العالي أكد رئیس جامعة آل البی
والبحث العلمي رئیس مجلس التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي، عدم رغبتھ بتجدید فترة رئاستھ 

ً في الوقت اتھ  من الزمالء األفاضل في مجلس األمناء عن عدم قبول "لجامعة آل البیت، معتذرا
ً في العمل والواجب واإلنجاز وبما یحفظ ترشیحھم لي لفت ً وأبدا ً لھم ولكم التوفیق دوما رة ثانیة ومتمنیا

  ".منظومة القیم التي توافق الوطن علیھا عند بناء مؤسسات التعلیم العالي وصیانتھا وإدامتھا
  

  :وقال عرفة في رسالتھ
  

  معالي الزمیل وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي
  یم العاليرئیس مجلس التعل

  االستاذ الدكتور المحترم عادل الطویسي
  

ً من الزمالء  ً عدم رغبتي بتجدید فترة رئاستي لجامعة آل البیت معتذرا أّما بعد ، أؤكد لمعالیكم یقینا
 ً ً لھم ولكم التوفیق دوما األفاضل في مجلس األمناء عن عدم قبول ترشیحھم لي لفترة ثانیة ومتمنیا

ً في العمل والوا جب واإلنجاز وبما یحفظ منظومة القیم التي توافق الوطن علیھا عند بناء وأبدا
  .مؤسسات التعلیم العالي وصیانتھا وإدامتھا

  
وأعبر بھذه المناسبة عن محبتي وتقدیري لكل من أظھر اھتماما بجامعتي التي أحب وأحترم وستبقى 

ً ا لشكر واالمتنان ألبنائي وطالبي في وجداني وضمیري تحمل اسم آل البیت األطھار الشرفاء مجزیا
  .في جامعة آل البیت وعموم الوطن ولزمالئي المحترمین من حراس الوعي والعلم

  
ً المجال أمام زمیل آخر تقررونھ وإن  أجدد تأكیدي على عدم رغبتي في البقاء بموقعي الحالي مفسحا

ً للعلم والمعرفة في خدمة الشعب األردني ا ً مخلصا لعظیم وضمن الرؤیة الملكیة كنت وسأبقى، خادما
التي قررتھا أصال قیادتنا الھاشمیة الحكیمة لمسیرة التعلیم العالي ومؤسساتھ باعتباره رافدا لإلنجاز 

  .األردني في المعرفة والعلم وبالوعد الذي نحملھ لألردن الكبیر
  

ً بالمستقبل لھذا البلد الطیب وأھلھ م ً فیما تبقى لي من معالي األخ المحترم، یحدوني األمل دوما نشغال
ً لكرامة التعلیم العالي ومؤسساتھ وصروحھ بما فیھا  ً وأبدا وقت في محراب العلم باالنتصار دائما
ً بدون نقاش ألشقائي وزمالئي األكادیمیین مؤسسي وبناة ھذا الوطن في  جامعة آل البیت ومنتصرا

ل المساومة بصرف النظر عن المواقع إطار قناعتي بأّن مثل ھذا اإلیمان ال یقبل القسمة وال یحتم
  .والوظائف والمناصب وعن األفراد أو األشخاص 

  
ً وحفظھم ً وحكومة وشعبا   أدام هللا األردن ملكا

  
  ..وتقبلوا منا فائق المودة واالحترام والتقدیر 

  
  الدكتور ضیاء الدین عرفة

  جفرا نیوز
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  لجامعیة المزورة مبھم وغیر واضحرد وزارة التعلیم العالي حول الشھادات ا: النائب دیمة طھبوب 
  

قالت النائب دیمة طھبوب أن رد وزارة التعلیم العالي على سؤالھا بخصوص اعداد الشھادات 
الجامعیة المزورة التي تم ضبطھا جاء مبھما وغیر واضح، وأشارت طھبوب أن الجدول المرفق برد 

الثالثة األخیرة، منھا شھادة واحدة  شھادة جامعیة مزورة خالل األعوام)  ٢٣٣( الوزارة یبین ضبط 
لشخص واحد فقط یحمل الجنسیة الكویتیة، غیر أن الجدول ال یوضح ماھیة الشھادات المقصودة فیھ، 
وھل ھي شھادات صادرة من خارج األردن وقدمھا اصحابھا لمعادلتھا، أم أنھا شھادات صادرة عن 
جامعات أردنیة، وأضافت طھبوب أن الرد أوضح أن وزارة التعلیم العالي اكتفت بتكلیف األقسام 

دن، والدوائر المختصة فیھا بمتابعة ما أثیر حول تزویر شھادات جامعیة لطلبة من الكویت في األر
  .ولم تقم الوزارة بتشكیل أي لجنة تحقیق مختصة حول ذلك 

  
یذكر أن األوساط النیابیة والحكومیة واإلعالمیة في دولة الكویت ما زالت تبحث ملف تزویر شھادات 
جامعیة لمواطنین كویتیین مصدرھا عدة دول عربیة منھا األردن، وصدرت عدة تصریحات عن 

اقیة شھادات صادرة عن عدد من الجامعات الخاصة في األردن، مسؤولین في الكویت تناولت مصد
  .وشككت بمستوى التعلیم األكادیمي لبعض التخصصات فیھا

  سرایا
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  الجاري ٢٠نتائج القبول الموحد في 
    
  

اعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل الطویسي، الیوم األربعاء، أن نتائج القبول الموحد 
  .من الشھر الجاري ٢٠تصدر في للتخصصات الجامعیة س

  
في رادیو ھال، أن الوزارة خفضت الطاقة االستیعابیة ' برنامج الوكیل'وقال الطویسي عبر برنامج 

وستستمر إلى أن تصل إلى % ٤٠للتخصصات الراكدة والمشبعة في الدورة الحالیة ووصلت إلى 
٦٠.%  

  
بسبب وجود أعضاء ھیئة تدریس في  واكد بـأنھ من الصعب إغالق التخصصات المشبعة والراكدة

  .الجامعات

  ١:السبیل ص
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  الجامعة االردنیة إلى این؟

  
  الدكتور ماجد الشامي

  
في أمس الحاجة لكم ولحنكتكم األكادیمیة ) الجامعة االم(سیدي صاحب الجاللة، إّن الجامعة االردنیة 

بة جاللتكم شخصیا وقالت الجامعة االردنیة لو كان لھا لسان لخاط. والسیاسیة الیوم أكثر مما مضى
الجامعة االردنیة التي طالما خرجت كوكبة من المثقفین من رجاالت ھذا الوطن . لكم عن ما یؤرقھا 

  .ورجاالت الوطن في المھجر ممن تفوقوا على انفسھم
  

ً من الطلبة الذین ھم بأمس الحاجة لعصا سحریة تخُرج بھم إلى برِّ األمان سیدي . الیوم تخرج افواجا
ِبل عباقرة ھذا الوطن صا حب الجاللة، عندما خَرجت الجامعة االردنیة إلى النور كانت تدار من ق

ً من أبناء ھذا الوطن الذین ال تزال لمساتھم الذھبیة موجودة إلى یومنا ھذا ُخّرج نخبة   . وكانت ت
  

من كانوا من فھنالك من كانوا من اعمدة الكتاب، ومنھم من كان من اعمدة رجاالت السیاسة، وھنالك 
عمالقة القضاة والمحامین، وھنالك من تفوقوا على أنفسھم في االقتصاد، وال نستطیع أن ننسى التفوق 
في مجال الطب وعباقرتھا ومدینة الحسین الطبیة واخص بالذكر قسم القلب الذي كان من اشھر 

  . االقسام في العالم
  

ُّخرج عقول عاما فالجامعة االردنیة  ١٥اما تقریبا ومنذ حوالي  تنھج مبدأ محو االمیة فقط ال غیر وال ت
ومن یتحمل المسؤولیة عن ھذا . فكریة نیرة قادرة على التفوق على نفسھا كما كان الحال في الماضي

التراجع ھم مجالس امناء الجامعات واألكادیمیین واإلداریین القائمین على ادارة ھذه الجامعة والتي 
ولكن یا سیدي اقولھا بصراحة . ظار جمیع العالم كصرح علمي متمیزمن المفروض أن تكون محط ان

ً ولكننا بعیدین كل البعد عن تطبیقاتھا العملیة  نحن في الجامعات نلقن مفھوم العلوم اإلداریھ نظریا
وذلك في عدة محاور، فمثال على الجانب الطالبي ھنالك فجوة واضحة وضوح الشمس، ولعل السبب 

ّاء واحترام یعود الى األسلوب ا لتلقیني والقراءة من الشفافیات وعدم فتح المجال للحوار والنقد البن
  . الرأي وألرأي االخر

  
اّمأ على الجانب األكادیمي ھنالك ما اصفھ بالتخبط في إصدار التعلیمات والقرارات وكل ما یصدر 

إضافة . ن المضمونعن مجلس األمناء وإدارة الجامعة ھي تعدیالت اما عدیمة الجدوى او خالیة م
إلى ذلك مشكلة اختیار نواب الرءیس او حتى العمداء او رؤساء االقسام فھي اما خاضعة للعالقات 

  . الحمیمة او التأثیر السیاسي او العشائریة وال عالقة لھا بالكفاءات
  

ثیر ممن فھنالك الك. اما فیما یتعلق بالتسلسل اإلداري یا سیدي ووحدة األمر فھو شبھ محنط او مجمد
یتجاوزون رؤساءھم لتحقیق مرادھم في عدة أمور على سبیل الذكر الترقیات واإلجازات والمجالت 

 ً   . المعتمدة ألغراض الترقیة وحتى في الشكوى على زمیل ان اراد لھ سوؤا
  

  عمون

 مقاالت
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ُِعدت الستقبال طاقة  ُسست في الستینات فلقد أ اما في الجانب التجھیزي فإن الجامعة االردنیة عندما أ
طالب  ٥٠٠٠٠طالب ولیس كما ھو الحال االن، حیث یوجد حوالي  ١٨٠٠٠استیعابیة أقصاھا 

بسبعة بوابات أصبحت غیر كافیة لدخول وخروج الھیئة األكادیمیة واإلداریة وكذلك إعداد . وطالبة
ً إلى المباني . الطلبة، فلو ال سمح هللا نشب حریق داخل الجامعة سوف تحدث كارثة إنسانیة اضافة

التي اصبحت عاجزة عن تحمل االعداد الھائلة من الطلبة واالكادمیین واالداریین نھیك عن ان بعض 
االبنیة اصبحت آیلة للسقوط كمبني جیم في كلیة ادارة االعمال، وقاعات التدریس التي تفتقر 

النتظار للجاھزیة التكنولوجییة وال تصلح للتدریس، والنقص في مكاتب الدكاترة الذین قد یضطرون ل
ً بكمیوتر ً قبل أن تزود مثال ً جدا   . لیحصلوا على مكتب واذا حصلت على مكتب یجب أن تكون صبورا

  
اما فیما یتعلق بأماكن ترفیھیة للطالب او حتى التفكیر بھا او نشاطات ال منھجیة تحبب الطالب 

ننا كرعاٍة وكل بجامعتھم، فھي شبھ معدومة، وھذا ربما أحد األسباب لظاھرة العنف الجامعي أل
راعي یحس بمسؤولیتھ عن رعیتھ وإعدادھا، نحتاج لبنیة تحتیة لتفریغ طاقات الطلبة بطرق إیجابیة 
من مالعب كرة سلة او كرة ید او كرة طاولة او بولینج او سینما برامج تثقیفیة لربما تختفي ظاھرة 

مل في الجامعة االردنیة لتعود سیدي صاحب الجاللة ھنالك الكثیر الذي یجب أن یُع. العنف الجامعي
  . إلى عصرھا الذھبي والتفوق على نفسھا

  
ولكن لكي یحدث ذلك فعلى جمیع القائمین على ادارة الجامعة االردنیة العمل كل من بموقعھ بأمانة 

فالجامعة االردنیة ھي امانھ تنتقل . 'امشي دغروي بحتار عدوك فیك'ویجب أن یتبعوا شعاّر أساسھ 
ومن ال یرید أن یصون األمانة فھو لیس معنا وانما ضدنا، ومن ھو ضدنا ال مكان لھ في بین أجیال 

  . أكبر منارة علمیة إرٌث أردني ھاشمي
  

ذٍن صاغیة وهللا یوفقكم  ُ ً سیدي أن كان كالمي موجھٌ لجاللتكم ألنني على یقین انني احتاج الى أ عذرا
  . على فعل ما ھو في مصلحة الجامعة االردنیة والوطن

  
  .والسالم ختام یا سیدي
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  !الجامعات األردنیة في خطر
  

  األستاذ الدكتور محمد سند أبودرویش
 
  ً إن الُمتمعن في أسماء الجامعات األردنیة ، لیجد أن أسماء الجامعات األردنیة لم یأتي عبثا ًوال بناءا

ً عن وجدان الدولھ االردنیة ورسالتھا وقیمھا وتاریخھا  على أھواٍء وأمزجٍھ شخصیة ، بل كانت تعبیرا
ً من أردنیة الدولھ واألنسان والمكان ، إلى الیرموك أھم المعارك في تاریخ العالم ، إذ كانت  ، بدءا
َ التحدي حینما ھاجم جیش الرسول  بدایة أول إنتصارات المسلمین خارج الجزیره العربیھ ، الى مؤتھ

ُوامھُ مائتي ألف مقاتل ، الى ُمواكبة علیھ الصالة والسالم من ثالثة آالف مقاتٍل ، جیش ً ق ً عرمرما ا
العصر ومسابقة الزمن في جامعة العلوم والتكنولوجیا ، وإلى الھاشمیة حیث بنو ھاشم من قریش من 
سادت العرب وأشرافھا ، حیث آل البیت األشراف نَسِل الرسول األعظم ُمحمد بن عبداهللا والممتد 

ً الحسین بن طالل ، باني نھضة األردن حوضھ من عدن الى عمان البلقاء  ، مستذكرین دوما ًوأبدا
   .الحدیث ، ثم الطفیلھ حیث تاریخ الحضارات من ممالك آدوم واألنباط

  
ومما ال شك فیھ أن تلك الجامعات إستطاعت أن تصنع التغیر ، وأن تغیر وجھ التعلیم العالي في 

َنان العالم أجمعاالردن ، وأن تنقل المجتمع االردني نقلة نوعیھ ف األستاذ   ي زمن قیاسي أشاد لھ ب
الدكتور محمد سند أبودرویش وعلى الرغم من أن وزارة التعلیم العالي ومجلسة یحاولون جاھدین في 
أن یصنعوا ریاح التغیر ، وأن یعیدو األلق لمؤسسات التعلیم العالي على المستوى الوطني والعالمي ، 

ُحرك أشرعتھا بما یتناسب مع تلك الریاح،مما یزید إال أنھ وكما یبدو أن ُسفن ا لجامعات االردنیة ال ت
ً في جامعھ آل  .تالخوف من أن یأفل نجم جامعاتنا األردنیة ال یمكن لعاقل أن یقبل ما حدث مؤخرا

ً لحاالت سابقة في جامعات أخر، ولكن لیس المھم األن فقط أن  ً مشابھا البیت ، والذي كان حدثا
ّع باللوم على من قام بذلك ، ولكن األكثر أھمیة من ذلك، أن نستنكر وأن ن ُوق شجب ما حدث ، أو أن ن

نحدد األسباب والدوافع التى أدت لحدوث ذلك ، وأن تفلت األمور من ِعقالھا في مؤسساٍت مسؤولیتھا 
ً على تحمل  ً بواجباتھ ، قادرا ً مؤمنا  مسؤولیاتھاألولى واألخیرة لیس التعلیم فقط بل أن تصنع إنسانا

 
إن مؤسساتنا األكادیمیة الیوم لھي في حاجة إلى قیادات أكادیمیة أكثر منھا الى إدارات قد تعجز عن  

 ، ً ً وتعلیما ً وعلما خلق اإللھام لدى مرؤوسیھا وطلبتھا وإحداث التغیر المنشود في بُنیھ الجامعات فكرا
ً ھو الحل األنسب لح علینا أن نأُخذ من التاریخ  .ل أزمة أخرىوالى أن ال یكون إحداث األزمات دائما

ً وعبر ، فعندما َشعرت القیادات األمریكیة بضعف القدرة التنافسیھ  ومن التجارب السابقھ دروسا
للطالب االمریكیین مقارنة مع الطلبة في الدول المتقدمة األخرى ، وإشتداد حدة التنافس مع اإلتحاد 

ً علم ً في إرتیاد السوفیتي السابق الذي أظھر تفوقا ً في ترسانة االسلحة الحدیثة والنوویھ ، وسبقا یا
وفي عھد الرئیس ریغان الى دراسة حالھم من خالل  ١٩٨٣الفضاء ، سارع األمریكیون في عام 

األمھ في »لجنة وطنیة للتمییز التعلیمي ، إذ خرجت تلك اللجنة بأشھر تقریر عن التعلیم كان عنوانھ 
لقد « إذ كان من أخطر العبارات التى وردت في ذلك التقریر « التعلیم أمر إلزامي إلصالح : خطر

ُھدد  تأكلت األسس التعلیمیة الحالیھ في مجتمعنا عن طریق الموجھ المتصاعده من الوسطیھ التى ت
ً وشعًب وحكومةً  ، لیُغیر ذلك التقریر وجھ التعلیم في أمریكا نحو  » مستقبلنا بصوره كبیرة كأمة

ُراجع أنفسنا ، وأن نَصنع التغیر في جامعاتنا ومعاھدنا إننا ا .القمھ لیوم في أمس الحاجھ الى أن ن
  .ومدارسنا ، وخالف ذلك فلن نَبرح االرض نحو النجوم وستبقى جامعاتنا في خطر

  الكترونيالرأي 
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  لصوص األبحاث وأبحاث الدلیفري
  

  مھند مبیضین.د
  

النھار، وفي تفصیل حیل في تصنیف حیل لصوص «اللصوص أنواع، تناولھم الجاحظ في كتابھ 
ً ثّم : ولكن أبشعھم الیوم في المجتمع االكادیمي، الذي یقول لك» سراق اللیل ً مشتركا ً بحثیا نرید عمال

تتفاجأ أنھ نشر البحث أو الكتاب باسمھ دونك، أو یأتي بوقاحة ویضع اسم زمیل ثالث أنت ال تعرفھ، 
لك الشریك األول دیباجة في أھمیة النشر بحجة أن ھذا الثالث محتاج للنشر لیترقى، أو یقدم 

  .المشترك، ویكون النص في النھایة من صنع یٍد واحدة
  

اللصوص لیسوا فقط من یضعون اسماءھم، بل ھناك من یسھل لھم العمل في مجال النشر، فكیف 
 یمكن أن نقتنع بأن مجلة محلیة تقبل في شھر واحد مائة بحث للنشر، وكیف ترسل بحوث لمجلة یقال
ً ما ینظر في مواعید االرسال والقبول من لدن الُمقیمین  أنھا رصینة ویُقبل البحث خالل اسبوع، وغالبا
فالبحث المستعجل ھو الذي یحظى برعایة ووصایا البؤساء واعوان اللصوص، فیكون أشبة بوجبة 

  .»الدلیفري»سریعة تصلك عبر
  

ً كاملة ووضع اسمھ علیھا، والبعض تكفل بالترجمة واعاد نشر ذات الصور، ولكن  البعض سرق كتبا
ھؤالء وجدوا من یستر علیھم، لكن احیانا ھناك من ینتصر للحق، ونذكر أن الجامعة االردنیة ذات 

خالد الكركي وصل إلیھا بأن احد طالب الدراسات العلیا سرق رسالتھ من رسالة . یوم في زمن د
لم تھادن الجامعة، او تقول أبدا ذلك لم  لطالب سبقھ في دارسة الموضوع من جامعة حلب، آنذاك

یحدث، ولم تخف على سمعة خریجیھا، بل وجدت ان االنتصار لسمعتھا یكون في احقاق الحق، 
فاجتمع مجلس العمداء وعّدل تعلیمات منح الدرجة العلمیة، لتتمكن الجامعة من سحبھا ممن لطش 

ھذا البعید وتعاقب اللص القریب الذي تسرب رسالة باحث بعید، آنذاك كانت الجامعة تعلن احترامھا ل
  .من ابوابھا لقاعات الدرس فیھا وتتلمذ على ید استاذ كبیر منحھ ثقتھ

  
ً، لكن عندنا بات للعملیة احتراف، وحین  ً أردنیا األبحاث تسرق في كل أمكنة الدنیا، وھي لیست ضربا

ً، وموضوعنا الیوم عن یُكشف البعض یبادر للتدارك، في اسالیب عدیدة سوف نتحدث عنھا  الحقا
ً من استاذ عربي كبیر في علم االجتماع وھو مغترب، وحین كشف االستاذ السرقة  باحث سرق بحثا
اخبر اللص انھ عرف باألمر، فاعتذر اللص ووعد أن ال ینشر البحث الذي قدمھ في مؤتمر بالقاھرة، 

مجلة علمیة ذات االستاذ الذي َسرق  لكنھ كان یُسكن األمر، وبعد مدة تواقح أكثر، ونشر البحث في
منھ البحث، ھو عضو في ھیئتھا االستشاریة، وحین رأى االستاذ البحث كتب في كتاب صدر لھ بعد 
اعوام بأن ابشع انواع السرقة التي مرت علیھ تلك التي قام بھا االستاذ الجامعي االردني فالن بن 

ب العالم الجلیل المغلوب على امره بالسطو فالن في جامعة فالن، والنص موجود ومنشور في كتا
  .على منجزه

  
ً طرد من جامعتھ، وانتھى كقربة منتفخة بشعة أما العالم الجلیل فبقي ینشر . والمھم أن اللص الحقا

  .ویكبر اسمھ في حقلھ العلمي وھو أحد أھم علماء العرب الیوم
  

ي ال یفصلوا، والبعض یظھر في بعض المجالت األردنیة الیوم عطف على البعض فینشر لھم ك
الصرامة ولكنھ ینشر ابحاثا مردودة من مجالت محترمة، بمعنى صارت بعض مجالتنا مثل سلة 

  .المھمالت، وبعض مجالتنا محترمة ورصینة كي ال نعمم

  عمون/الكترونيالدستور 
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حین یقع اللص تشكل لجان، وتحقق، تتعاطف او تخجل من العقاب أو التنسیب بھ، لكن ما یحدث من 

  .یقضي على فرص الصرامة والعلمیة» لبعضھممخاجلة القوم «
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  جامعات أم وجاھات.. الزاحفون إلى المناصب 

  
  احمد مالعبة. د.أ

  
شغلت المناصب اإلداریة أعضاء الكادر التدریسي في الجامعات الحكومیة أكثر من إنشغالھم بالبحث  

لى الكرسي اإلداري بحیث أصبح الكثیرین ینظرون إ. العلمي ونوعیة التدریس وخدمة المجتمع
   .والتربع علیھ على أنھ برستیج أكادیمي أھم من التمیز العلمي

  
صحیح أن الجامعات بحاجة الى قیادات إداریة واعدة ومھیئة وكفؤه لكن ما نشھده األن ھو التھافت 

فما أن . على التنافس على كرسي رئاسة الجامعات ولقد أصبحت قضیة وطن من الدرجة األولى
ر إداري حتى تجد عشرات إن لم تكن مئات الطلبات من المتقدمین للتنافس الكثیر منھم یفرغ شاغ

سیرتھ الذاتیة متواضعة ونوعیة نشره العلمي ال یرقى إلى مستوى التنافس ضمن المعاییر المحلیة 
ویالحظ  .والعالمیة إضافة إلى المعلومات المغلوطة والتبیھر غیر الواقعي في البیانات الشخصیة

یانا تذمر البعض من قرارات لجان اإلختیار بسبب عدم قناعتھم من رئیس الجامعة المنتخب او أح
  .المرشح

  
وقد أدى ھذا األمر إلى وجود حاالت إحتقان داخل مجتمع الجامعة بشكل خاص والمجتمع األكادیمي  

یة والمناطقیة وربما ترجع ھذه القضیة إلى تدخل مجموعة عوامل منھا المحسوبیة والشلل. بشكل عام
صحیح أن الوطن خیمة خیر للجمیع ولكن ال یمكن القبول أن تتحول الجامعات إلى  .و العشائریة

خیمة مناطقیة ألن النسیج والتركیبة اإلجتماعیة األردنیة ال تسمح إال بالتشاركیة لجمیع أطیاف أبناء 
تركیز علیھا وھي ظھور وثمة نقطة مھمة البد من ال .الوطن بعیدا عن ثقافة األبیض واألسود

  .السالالت األكادیمیة المصطنعة والنخب المكررة التي وقفت عائقا أمام تحقیق األھداف المنشودة
  
حتى أنھ كان قبل حین من الزمن أكثر من خمس رؤساء جامعات أردنیة جاءوا من جامعة واحدة  

لقد أدى غیاب التقییم  .رة واحدةرغم أن ھذه الجامعة لم یأتیھا رئیس من خارجھا ولربما جاء أحدھم م
المنتظم ألداء رؤساء الجامعات إلى أن أطلق بعضھم یده لممارسة سیاسة إقصاء القیادات االكادیمیة 

 داخل الجامعة ولدرجة أن الكثیر یتنظر اطراء أحدھم لیقدمھ نائبا لھ او عمیدا او غیره
 
فیھا ضمن شروط محددة وواضحة منھا  إن اعتماد أن یكون رئیس الجامعة من الكادر األكادیمي .

مدة خدمتھ في الجامعة وسیرتھ األكادیمیة واإلداریة والمجتمعیة سوف یخفف من ظاھرة التذمر 
اإلعالم السلبي الناتج عن سلوك اإلداریین أدى إلى عزوف  .واالعتداء على الرئیس والكادر اإلداري

وعالوة على ذلك نجد  .ة في الجامعات األردنیةالكثیر من دول الجوار من إرسال طلبتھا إلى الدراس
ان كل رئیس جدید یبدأ بوضع تعلیمات وملحقات معدلة تواكب أھدافھ ولكن معظمھا تصعید وتغلیظ 
نظام الترقیات رغم أن الجامعة لم تحقق شروط اإلعتماد وضعف دعمھا للبحث العلمي ال بل وأحیانا 

ي اللجان مدفوعة اجور اجتماعاتھا والتضییق حجب المخصصات المستحقة وكذلك وضع نفسھ ف
وتجد في فترتھ الرئاسیة عدة أسماء بارزة واآلخرین غیر مشمولین . على األكادیمیین مالیا وداریا

   .برعایتھ غیر السامیة
  

إن إلغاء وزارة التعلیم العالي وإنشاء مجلس أعلى للتعلیم الجامعي لھ استراتیجیة واضحة یوحد أسس 
لترقیات والتنقل بین الجامعات العضاء ھیئة التدریس ویتابع كذلك مسیرة الجامعات وأداء التعیین وا

  السوسنة
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كوادرھا من خالل اللجان ومجالس األمناء ومجالس العمداء ووضع أسس محددة الختیار الكادر 
اإلداري في كل جامعة وخصوصا نواب الرئیس والعمداء ورؤساء األقسام سوف یحد من ظاھرة 

 .عتداءات وإشغال الجامعات بقضایا غیر مجدیةالصدمات واإل
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  شھادات الدكتوراة الزائفة
  

  سمیر قطامي. د
 

بدأت تطفو على السطح في معظم البالد العربیة وغیرالعربیة، ظاھرة ألقاب الدكتوراة المزیفة،  !! 
طت فیھا دول ومع أن ھذه الظاھرة قدیمة وتعود إلى عقود سابقة، تورّ .. أو شراء األلقاب والشھادات

متقدمة ومتخلفة، فقد بدأ الكثیر من الدول العربیة أخیرا مواجھة ھذه الظاھرة ومحاولة الحّد منھا، إثر 
تكشف ضعف حملة ھذه األلقاب الذي انعكس على الطلبة في الحقل التعلیمي، أو على اإلدارة في 

 القطاع الحكومي
 

یا من إحدى دول الخلیج، مخصصا لمعالجة ھذه لقد شاھدت بالصدفة منذ أیام، برنامجا تلفزیون ..
الظاھرة التي انتشرت في ذلك البلد انتشارا واسعا، ولفت نظري في كالم المسؤول الذي استضافھ 

إننا اكتشفنا أن كثیرا من شھادات الدكتوراة التي یحملھا : التلفزیون للحدیث عن تلك الظاھرة، قولھ
ات في بعض الدول العربیة واألجنبیة، متخصصة بتجارة أبناؤنا مزیفة، وأن ھناك مكاتب ومؤسس

الشھادات بمبالغ متفاوتة، وأننا اآلن في صدد ضبط ھذا األمر من خالل تحدید الجامعات المعترف 
نحن معنیون بمن : وفي إطار رّده على سؤال المذیع حول الفئة المستھدفة، قال.. بھا أو الموثوقة

حكومیة، لما یترتب على ھذه الشھادات من فوائد مالیة، أما یعملون في الجامعات واألجھزة ال
اآلخرون أصحاب األعمال الحرة، فال شأن لنا بھم، ولھم أن یشتروا تلك األلقاب وینعموا بھا طالما 

تزامن ھذا الحوار مع  ..أن ال عالقة لھا باإلدارة الحكومیة أو المیدان التعلیمي أو أموال الدولة
 إلي، أحدھما بین شاب سعودي ودكتورة من مصر، یقول لھا ذلك الشاب إنھ تسجیلین صوتیین وصال

أخذ رقم تلیفونھا من صدیق لھ تعامل معھا، فبّشت لھ وأبدت استعدادھا لمساعدتھ في كل ما یرغب، 
وسألتھ عن أي نوع من الشھادات یرید، وأخبرتھ أن مكتبھا جاھز الختیار الموضوع، ووضع خطة 

  !! نیابة عنھ، ثم تأتیھ الشھادة باسمھ في بلده، مقابل خمسة آالف دوالرالبحث، وتقدیمھا 
  

أما التسجیل اآلخر فمن لبنان، وھو یدور حول الموضوع ذاتھ، وأنھم جاھزون لتزویده بشھادة 
ما سمعتھ في  ..دكتوراة على الفور، مختومة رسمیا ومصدقة، مقابل بضعة آالف من الدوالرات

في ) دكتور (التسجیلین، وھو غیض من فیض، یفسر لي سعة انتشار لقب  التلفزیون أو من ھذین
وفي أوساط ... بلدي، وكثرة حملة الدكتوراة في أوساط الموظفین ورجال األعمال والتجار والمقاولین

أناس لم یدخلوا في حیاتھم حرم جامعة، ولم یغادروا األردن، بل ال یعرفون أین یقع البلد الذي 
: لقد غدا الموضوع كاآلتي.. نھ، وال یمتلكون الحد األدنى من القدرة أو االستعدادیحملون شھادة م

ادفع تحصل على لقب دكتور، و ما علیك إال أن تذھب إلى مطبعة لطباعة بطاقات باسمك مسبوقا 
وإذا أردنا الحقیقة ال بد من القول إن بعض جامعاتنا الخاصة قد !! بلقب دكتور، لتوزیعھا على الناس 

خلت اللعبة، وأن بعض األساتذة قد تورطوا بصفقات دنیئة مع بعض الطالب والطالبات، من أجل د
حفنة دراھم، مما یوجب البحث عن وسائل رادعة، أو إرساء منظومة أخالقیة أدبیة، الستئصال ھذا 

  .الداء الذي بدأ ینتشر على نطاق واسع في أوساط الطلبة

  الكترونيالرأي 
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  حقد علیھ أم على الدولة التي یمثلھا؟؟...وظف العامإھانة الم: الوزیر المعاني یكتب

  
  د ولید المعاني.أ

  
نردد مقوالت لغیرنا تؤكد ان تقدم األمم یتم من خالل التعلیم، و نتغنى بمقوالت قالھا زعماء دول 

وننقل بحسرة كیف كنا نتقدم . كرروا فیھا كلمة التعلیم ثالث مرات، و ھم یؤكدون على ھذا االمر
  .بل سنوات لنجد ان ھذه الدول تقدمت علینا من خالل التعلیمعلى دول ق

  
سبب حدیثي ھذا ھو ما حدث في . واستطیع اعطاء الف مثال على أمور مشابھة، و لكني اتوقف ھنا

و ما . المؤسستین الوحیدتین المعنیتین بالتعلیم و ھما المدرسة و الجامعة خالل الیومین الماضیین
  .التقلیل من خطورتھ وال من دالالتھ و ال من عواقبھ حدث ھو أمر جلل، ال یمكن

  
  

في الحدثین، یجب الحدیث عن المؤسسة، مدرسة كانت ام جامعة وكیف تم امتھانھا، والموظف العام 
   . مدرسا او مدیرا او رئیس جامعة و كیف تم االنتقاص من قیمتھ

  
لماضیین، اشغل االعتداء على الموظف من بین ارقام الجرائم التي ارتكبت في االردن خالل العامین ا

في المائة، وھو ما تظھره ارقام رسمیة افصحت عنھا ادارة المعلومات  ١١العام نسبة تجاوزت 
  )٢٠١٨آب  ٢الغد . (الجنائیة

  
لماذا ھذا الكم الھائل من االعتداء على الموظف العام؟ ھل ھو حقد علیھ ام على الدولة التي یمثلھا؟؟ 

یراه في ھذا الصدد استاذ علم االجتماع والجریمة في جامعة مؤتة الدكتور حسین كان الفتا، ما  
محادین، الذي یرى أن ضرب أي شخص والموظف العام خصوصا، یعبّر عن ثقافة عنف جوانیة، 

  .فضال عن انھ یعبر عن شعور المعتدي بأنھ أقوى من قانون الدولة ومؤسساتھا
  

آب  ٢الغد ". ( لتي تقوم على المغالبة وعدم احترام النظام العامھذا السلوك للتنشئة ا"محادین یرجع 
، فان من ضرب ٢٠١٧من قانون العقوبات األردني مع تعدیالتھ لعام  ١٨٧ووفق المادة  ) ٢٠١٨

موظفا أو اعتدى علیھ أثناء ممارستھ وظیفتھ أو من أجل ما أجراه بحكم وظیفتھ، یعاقب بالحبس مدة 
وقع الفعل على أحد من أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو األمن  وإذا. أشھر ٦ال تقل عن 

العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارستھ وظیفتھ، أو من أجل ما أجراه بحكمھا، كانت 
  .العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة

  
عندما تھان المؤسسة و یھان  مشكلتنا اننا ال نطبق القانون الموجود والذي یحدد ما یجب عملھ

الموظف العام، فكم من معلم او طبیب او ممرض او استاذ تم االعتداء علیھ ولم نجد موقفا حاسما 
  .لوقف االعتداء، كان االمر یترك للمعتدى علیھ لیشتكي و كان یترك وحده

  حمرین نیوز
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  اربد –آمنة طالل سالم ارشیدات  -
  
  
  جازيمضافة آل ح –محمد صالح حجازي  -
  
  
  الرونق –عمر رشید النوباني  -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، الذي یلتحق حالیا بدورة عسكریة في المملكة 

" انستغرام"المتحدة تستمر حتى نھایة العام الحالي، نشر أمس عبر حسابھ على موقع تبادل الصور 
) مایو(قطت خالل احتفال المملكة بالعید الثاني والسبعین لالستقالل في أیار صورة لسموه كانت الت

  .الماضي
  

وزیر الصحة الدكتور محمود الشیاب قرر أمس إغالق قسمي األطفال والنسائیة والتولید في أحد 
بحسب " لعدم وجود غرفة خداج داخل القسمین"المستشفیات الخاصة، ویقع خارج عّمان، وذلك 

  .القرار تم إبالغھ للمستشفى والمحافظ وجمعیة المستشفیات الخاصة. مصدر مطلع
  

عثرت األجھزة األمنیة صباح أمس على جثة شخص لبناني، وجد بشقة في الصویفیة مصابا بعیار 
، إنھ عثر بجانب الجثة على مسدس ومغلف "الغد"نارّي في الرأس، بحسب مصدر أمني، قال لـ

  .الطب الشرعي، وتم فتح تحقیق قضائي بالحادثة فارغ، حیث تم تحویل الجثة إلى
  

موظفا  ٣٦جامعة آل البیت تقدمت بصفتھا الرسمیة وبصفة رئیسھا الشخصیة بشكوى رسمیة ضد 
وكانت رئاسة . ومدرسا فیھا على خلفیة حادثة االعتداء على رئیس الجامعة ومكتبھ االثنین الماضي

االعتداء عن العمل إلى حین انتھاء االجراءات الجامعة قررت كف أیدي المتھمین بالمشاركة ب
 .القضائیة

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


