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 إنشاء كلیة للطب في العقبة نھضة للقطاع الصحي والمالي: محافظة
  

قال رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة ان فرع الجامعة في العقبة شكل في جوھره 
قبة االقتصادیة الخاصة متكاملة الخدمات السیما في أنموذجا لمفھوم ومكونات مشروع منطقة الع

 .قطاع التعلیم والتعلیم العالي وبما یعزز من عناصر بیئة االعمال وجذب االستثمار وتوطینھ
 

وأشار الدكتور محافظة في تصریح لوسائل االعالم في العقبة الى ان قرار الجامعة االم في انشاء 
عتبر من اھم المشاریع االستراتیجیة التي اقیمت في المنطقة فرع یحمل اسمھا في محافظة العقبة ی

الخاصة رغم المعیقات والتحدیات الكبیرة التي تواجھ قطاع التعلیم العالي ومن ابرزھا ارتفاع 
 .المدیونیة وعجز موازنات الجامعات الرسمیة

 
بء ادامة االنفاق على ونوه الى ان العسر المالي الذي تواجھھ الجامعة االردنیة االم التي تتحمل ع

فرعھا في العقبة من الطبیعي ان تنعكس اثاره على ارض الواقع ویضع محددات امام تنفیذ المخطط 
الشمولي لفرع العقبة والتوسع في انشاء المرافق والكلیات مما جعلنا نبحث وبالتعاون والتنسیق مع 

یلة لتخفیف االعباء المالیة والبحث عن مجلس التعلیم العالي والجھات المعنیة للتوصل الى السبل الكف
 .حلول لتحقیق الموارد

 
وأضاف ان انشاء كلیة طب وفتح مساقات صحیة متنوعة وكلیة ھندسة وتخصصات اخرى یحتاجھا 
السوق في فرع العقبة سیحولھ الى صرح اكادیمي جاذب ومستقطب للطلبة من داخل االردن ومن 

 .الدول العربیة
 

الى القرار االخیر للجنة ادارة صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة  ولفت الدكتور محافظة
مقعد جامعي  200الرسمیة التابع لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالموافقة على تخصیص 

للطلبة الحاصلین على الثانویة العامة من مدارس اقلیمي الوسط والشمال للدراسة في مختلف 
ھا كلیات الجامعة االردنیة فرع العقبة اعتبارا من بدایة العام الدراسي التخصصات التي توفر

منسجما مع رؤیة الجامعة والمكانة التي وصلت الیھا بین شقیقاتھا من الجامعات  2018/2017
االردنیة ومعززا لمسیرتھا االكادیمیة كأحد اھم ركائز ودعائم مناخ االستثمار في منطقة العقبة 

 .ة ورافدا للبیئة التنمویة للمجتمع العقباوي وإقلیم الجنوباالقتصادیة الخاص
 

وحول التنسیق مع سلطة المنطقة االقتصادیة الخاصة بین الدكتور محافظة بأنھ جرى االتفاق مبدئیا 
مع السلطة على تقدم االخیرة الدعم الالزم لبناء مشروع استثماري ضخم من خالل شركة تطویر 

 .مالیین دینار 5وكلیات للھندسة بأربعة تخصصات بكلفة تتجاوز  العقبة یضم سكنا للطالبات
 

 40طالب و طالبة على مقاعد الدراسة ونحو ) 1200(وتضم الجامعة االردنیة في العقبة حالیا نحو 
عضوا في الھیئة التدریسیة ) 88(موظفا اداریا و) 134(طالبا لنیل درجة الماجستیر ویعمل فیھا 

دارة والتمویل، ونظم وتكنولوجیا المعلومات وكلیة العلوم البحریة، واللغات، اال: (وفیھا خمس كلیات
  .تخصصا 14تضم ) والسیاحة والفندقة

 أخبار الجامعة 

  10: الرأي ص
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 تخرج قافلة جدیدة من طلبتھا" تكنولوجیا المعلومات"

  
قال عمید كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات الدكتور بسام حمو إن  -محمد المبیضین 

 .ة بصدد إنشاء برنامج ماجستیر الحكومة االلكترونیةالكلی
  
  

وأضاف خالل حفل تخریج قافلة جدیدة من خریجي الكلیة أن لدى الكلیة رؤى للحصول على 
االعتماد الدولي لتخصصاتھا األكادیمیة بھدف اللحاق بالركب العالمي في ظل ثورة المعلومات 

 .والتكنولوجیا واالتصاالت
  
  

یجي ھذا الفوج داعیا إیاھم إلى بذل جھودھم لخدمة القطاعات األردنیة التي ھي بحاجة وھنأ حمو خر
ماسة للتطویر والتحدیث، معربا عن اعتزازه بجھود أعضاء ھیئة التدریس والكادر اإلداري والفني 

 .في الكلیة
  
  

فتح اآلفاق أمام  جاءت استجابة للرؤى الملكیة السامیة الساعیة إلى 2001والكلیة التي أنشئت عام 
الشباب األردني ودعم قطاع التكنولوجیا الذي أصبح مھما في التنمیة المستدامة داخل األردن 

 .والمنطقة العربیة
  
  

وسلم حمو في ختام الحفل الذي شھد حضورا الفتا من كبار المسؤولین في الجامعة واألھالي 
آخرین من مرحلة  3مرحلة البكالوریوس وطالبا وطالبة من  60الشھادات للخریجین البالغ عددھم 

 .الماجستیر
  
  

وأعرب الخریجین عقب االحتفال الذي بدأ بدخول مواكب أعضاء ھیئة التدریس والطلبة عن 
اعتزازھم وفخرھم بحمل شھاداتھم من أم الجامعات وأعرقھا على مستوى نظیراتھا في كثیر من دول 

.العالم

  24جو  -المدینة نیوز - الوقائع االخباریة -الحسام نیوز -طلبة نیوز - بترا -السوسنة-أخبار األردنیة
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 "األردنیة"یزور " الدفاع الوطني"وفد من دارسي 
  

استقبل رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة آمر كلیة الدفاع الوطني الملكیة األردنیة 
العمید ناصر المھیرات ووفد الدارسین في الكلیة في إطار تعزیز التعاون بین المؤسسات العسكریة 

 .والمدنیة
  

صعد األكادیمیة واإلداریة وإقامة المشاریع وناقش الجانبان سبل خلق قنوات تعاون على مختلف ال
 .األكادیمیة المشتركة

  
وأكد الجانبان رؤیتیھما المشتركة في ضرورة توثیق العالقات بین المعاھد المدنیة ونظیرتھا 
العسكریة في سبیل تطویر العملیة التعلیمیة سعیا الى تخریج نخبة من الطلبة قادرین على النھوض 

 .دراتھبالمجتمع وحمایة مق
  
  

واستمع وفد الدارسین لعرض توضیحي عن الجامعة قدمھ الدكتور فالح السواعیر مدیر مركز 
االعتماد وضمان الجودة، بدأه بتقدیم رؤیة الجامعة األردنیة في أن تكون جامعة متمیزة أكادیمیا 

متمیزة للطلبة،  وبحثیا وریادیا وصوال لمستویات عالمیة متقدمة، ورسالتھا في توفیر خبرة تعلیمیة
وتبني بحوث منتجة للمعرفة وبناء جسور مجتمعیة متینة ضمن بیئة محفزة لإلبداع واالبتكار 

 .والریادة
  
  

وعرض السواعیر للبرامج األكادیمیة التي تقدمھا الجامعة في مستویات البكالوریوس والماجستیر 
تراع، والجوائز العالمیة واالعتماد والدكتوراه، وأشار إلى إنجازات الجامعة من حیث براءات االخ

 .الدولي، وشھادة ضمان الجودة والتصنیفات العالمیة
  
  

وقدم مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة الدكتور موسى شتیوي لمحة تاریخیة عن المركز من حیث 
 .أھداف التأسیس واإلنشاء، وعرج على الدوائر الرئیسیة في المركز

  
  

لمركز مع المجتمع المحلي والدولي، ودوره في إجراء الدراسات والبحوث على وبیّن شتیوي عالقة ا
 .المستویین الوطني واإلقلیمي، وإجراء استطالعات الرأي العام والمسوحات المیدانیة

  
  

محافظة رحب بوفد الدارسین في الكلیة مبدیا استعداد الجامعة بكل أذرعھا التعلیمیة واإلداریة لتقدیم 
الدعم واإلسناد للمؤسسات التعلیمیة الوطنیة عموما وكلیة الدفاع الوطني على وجھ  كافة أشكال

 .الخصوص لدورھا الرائد في تخریج نخب یذودون عن حمى الوطن بسالح العلم والمعرفة
  

  األفق نیوز -عرب إندكس - المدینة نیوز -السوسنة - بترا -أخبار األردنیة
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وقال محافظة إن الجامعة لن تألوا جھدا لوضع خبراتھا وإمكاناتھا لتطویر ضباط قواتنا المسلحة 

ن تبقى الكلیة رائدة في تطویر الفكر العسكري األردني وتطویر قدراتھم القیادیة ودعمھم في أ
 .ومھاراتھم الفكریة وأنماط التفكیر االستراتیجي لدیھم

  
  

من جانبھ أكد المھیرات أن التواصل مع المؤسسات التعلیمیة المختلفة وخصوصا الجامعة األردنیة 
 .اب المعرفة والمھاراتعامل أساسي في تطویر أدوات العمل واكتس

  
  

وال سیما االطالع على محتویات مكتبة " األردنیة"وتأمل الكلیة وفقا للمھیرات بأن یثمر التعاون مع 
 .الجامعة لتطویر قدرات الدارسین بالبحث العلمي من خالل توفیر المصادر وأوعیة المعلومات

  
  

الى تطورھا التاریخي من كلیة الحرب عام  وقدم المھیرات خالل اللقاء إیجازا حول الكلیة الفتا
معرجا على برامجھا االكادیمیة الحافلة  2002الى تحولھا الى كلیة الدفاع مطلع العام  1986

باالنجازات ورؤیتھا في تخریج نخب قیادیة قادرة على القیام بمواكبة آخر المستجدات في العلوم 
  .االداریة والعسكریة واالستراتیجیة
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 على تغریدة طالب من الجامعة االردنیة" وزیر الخارجیة" ھذا رد
 

رد وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي، بالقبول على مقترح مشاركة عدد من طلبة قسم 
العلوم السیاسیة في الجامعة األردنیة في تحضیرات مؤتمر القمة العربیة التي ستجرى في عمان 

 .الشھر المقبل
  
  

في قسم العلوم السیاسیة حارث الطراونة، بنشر قائمة أسماء الطلبة المرشحین لحضور  وقام الطالب
تعمل الوزارة على إیجاد أفضل السبل لمشاركة طلبة في التحضیر '، 'تغریدة'القمة، لیرد الصفدي في 

 .'للقمة وفق منھجیة واضحة، وسیتابع الزمالء األمر
  
  

ة حول طلب مشاركة طلبة العلوم السیاسیة في الجامعة وكان الصفدي رحب بفكرة الشاب الطراون
 .األردنیة بتحضیرات القمة

  
 

ھل من الممكن أن یكون لطلبة العلوم السیاسیة 'وسأل الشاب الطراونة الوزیر الصفدي حول 
. فكرة جیدة': فرد الوزیر' الجامعة األردنیة أي دور في تحضیرات مؤتمر القمة؟ او على الھامش؟/

شبابنا مستقبلنا وخدمتھم وتطویر مھاراتھم واجب . زمالء اإلمكانیات العملیة لذلكسیبحث ال
.'وضرورة

  الكون نیوز



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

8 

  
  

مالیین  5بناء مشروع استثماري یضم سكن طالبات وكلیات للھندسة بتكلفة : «أردنیة العقبة «
 دینار

  
أنموذجا  قال رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة ان فرعھا في العقبة شكل في جوھره

جسد الرؤیة الملكیة السامیة لجاللة الملك عبدهللا الثاني لمفھوم ومكونات مشروع منطقة العقبة 
االقتصادیة الخاصة متكاملة الخدمات والسیما في قطاع التعلیم والتعلیم العالي  بما یعزز عناصر بیئة 

  .االعمال وجذب االستثمار وتوطینھ
 

اء الفرع في محافظة العقبة اتصف بالجرأة والحماس ویعد وأشار في تصریح صحفي امس ان انش
من اھم المشاریع االستراتیجیة التي اقیمت في المنطقة الخاصة رغم المعیقات والتحدیات الكبیرة التي 

  .تواجھ قطاع التعلیم العالي ومن ابرزھا ارتفاع المدیونیة وعجز موازنات الجامعات الرسمیة
 

ذي تواجھھ الجامعة االردنیة االم التي تتحمل عبء ادامة االنفاق على واضاف ان العسر المالي ال
فرعھا في العقبة من الطبیعي ان تنعكس اثاره على ارض الواقع ویضع محددات امام تنفیذ المخطط 
الشمولي للفرع والتوسع في انشاء المرافق والكلیات مما جعلنا نبحث وبالتعاون والتنسیق مع مجلس 

والجھات المعنیة للتوصل الى السبل الكفیلة لتخفیف االعباء المالیة والبحث عن حلول  التعلیم العالي
  .لتحقیق الموارد

 
وأضاف ان انشاء كلیة طب وفتح مساقات صحیة متنوعة وكلیة ھندسة وتخصصات اخرى یحتاجھا 

من السوق في فرع العقبة سیحولھ الى صرح اكادیمي جاذب ومستقطب للطلبة من داخل االردن و
الدول العربیة الشقیقة وال سیما من دول الخلیج وفلسطین، مبینا ان ھذه الكلیات كفیلة في حال انشائھا 
بتصویب المسار والسیما ان بعض التخصصات التي تدرس حالیا ال تلقى اقباال من الطلبة  لعدم 

  .حاجة سوق العمل لھا مما دعانا الى تجمید بعضھا  وتحدید نسبة القبول ببعضھا 
 

واكد الدكتور محافظة ان استراتیجیة الجامعة في دعم فرعھا في العقبة تحمل في طیاتھا خططا 
مستقبلیة توسعیة كما نوعا وعلى كل الصعد، لكن الظروف المالیة التي تمر بھا تقف عائقا یحول 

لبیئة دون تطبیقھا، ما یستدعي تضافر كل الجھود التنمویة واالقتصادیة لمساندتھا على تطویر ا
التعلیمیة في المنطقة الخاصة، تتقابل مع مطالبة ابناء محافظة العقبة  بإنشاء مستشفى حكومي یرفد 
مستشفى االمیر ھاشم العسكري ویلبي الطلب المتزاید على حجم ونوعیة الخدمات الصحیة المتزایدة 

  .للمواطنین في المحافظة
 

نطقة العقبة االقتصادیة الخاصة وشركة واستعرض مسیرة فرع العقبة معربا عن شكره لسلطة م
تطویر العقبة  لدعمھما الموصول للجامعة التي استمدت قوتھا من اإلرادة الملكیة السامیة دونما 

ولفت الى القرار االخیر للجنة ادارة صندوق دعم الطالب في . التفات إلى قوى الشد العكسي 
العالي والبحث العلمي  بالموافقة على تخصیص  الجامعات األردنیة الرسمیة التابع لوزارة التعلیم

مقعد جامعي للطلبة الحاصلین على الثانویة العامة من مدارس اقلیمي الوسط والشمال للدراسة  200
في مختلف التخصصات التي توفرھا كلیات الجامعة االردنیة فرع العقبة اعتبارا من بدایة العام 

معة والمكانة التي وصلت الیھا بین شقیقاتھا من منسجما مع رؤیة الجا 2018/2017الدراسي 

  26: الدستور ص
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الجامعات االردنیة ومعززا لمسیرتھا االكادیمیة كإحدى اھم ركائز ودعائم مناخ االستثمار في منطقة 
  .العقبة االقتصادیة الخاصة ورافدا للبیئة التنمویة للمجتمع العقباوي وإقلیم الجنوب 

 
قة االقتصادیة الخاصة وذراعھا التطویریة شركة تطویر وأشاد الدكتور محافظة بتفھم سلطة المنط

  .العقبة لضرورة دعم فرع الجامعة االردنیة وأھمیة استمراره 
 

ووجھ الشكر الى المستثمرین في القطاع الخاص وفي مقدمتھم شركة واحة ایلة التي بنت جسورا من 
  .محلي في مدینة العقبة التعاون والدعم لمسیرة الجامعة باإلضافة الى فعالیات المجتمع ال

 
وحول التنسیق مع سلطة المنطقة االقتصادیة الخاصة بین الدكتور محافظة أنھ جرى االتفاق مبدئیا 
مع السلطة على تقدم االخیرة الدعم الالزم لبناء مشروع استثماري ضخم من خالل شركة تطویر 

  .مالیین دینار 5ة تتجاوز العقبة یضم سكنا للطالبات وكلیات للھندسة بأربعة تخصصات بتكلف
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 )التشوھات(تغییرات جذریة لمعالجة ).. التعلیم العالي(

  
في االطار التشریعي والتنفیذي، بما یلبي متطلبات لجنة تنمیة » حراكا«یشھد قطاع التعلیم العالي 

 .الموارد البشریة، التي أطلقت في ایلول المقبل
 

التي تنتاب البعض، وتحدیدا من ذي اختصاص في القطاع، استنادا » ؤمالتشا«حالة »الحراك «ویبدد 
 .الى انطباعات سابقة مرتبطة باستراتیجیات وخطط وضعت سابقا، لكنھا لم تر النور

 
منذ سنین، من خالل جملة القرارات التي » المیاه الراكدة«إال أن ما شھده قطاع التعلیم العالي حرك 

أتخذت مؤخرا، من تعدیالت مقترحة على قانوني التعلیم العالي والجامعات، وكذلك تغییر مسمى 
الى جانب صندوق دعم البحث العلمي، بما یوجھ الصندوق نحو ھدف وطني لدعم االبتكار واالبداع، 

قرارات على مستوى القبوالت في الجامعات وأخرى لتعزیز ودعم التعلیم التقني وااللغاء التدریجي 
 .للتجسیر

 
ورغم ان قطاع التعلیم العالي، تحدیدا، یدار من خالل مجالس، ولیس من خالل سلطة مركزیة، إال ان 

اع بشراكة جمیع المعنیین من مجلس وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تقود مسیرة تطویریة للقط
تعلیم عال وجامعات وطلبة وھیئة اعتماد وصندوق دعم البحث العلمي ونواب، الى جانب ما قامت بھ 

عن مشروعي قانوني الجامعات والتعلیم العالي اللذین اعادھما مجلس النواب الى » بنفض الغبار«
لي بدراستھما مجددا وارسالھما الى مجلس الوزراء الحكومة قبل ثالثة اعوام، لتقوم وزارة التعلیم العا

  .للبدء باالجراءات الدستوریة القرارھما
 
 

ویدلل بحث الوزارة عن حلول واقعیة لتطویر عملیات القبول بالجامعات من حیث ضمان الكفاءة 
والعدالة والجودة، والمحافظة على المصدر الرئیسي الیرادات الجامعات، وتحدیدا فیما یتعلق 

توصیة الغاء البرنامج الموازي بالجامعات، ان التعاطي مع توصیات لجنة تنمیة الموارد البشریة ب
 .»الشكلیة«المتعلقة بالقطاع تأخذ منحى الجدیة، ولیس 

  
 

وتجسد لقاءات وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي السابقة والالحقة، إذ التقى 
، وباالمس االولى مجالس االمناء، واالسبوع المقبل، رؤساء اتحادات الطلبة، سابقا رؤساء الجامعات

منحى الجدیة، وضرورة ان تكون ھنالك إنجازات على ارض الواقع، إذ ان الوزیر استمع الى 
وجھات النظر في اللقاءات السابقة وعرض تفاصیل ما تضمنتھ االستراتیجیة والخطة التنفیذیة، مع 

ً التأكید على ضرور ة الجدیة في التعامل مع ما تضمنتھ، باعتبارھا االول، التي تضمنت تشخیصا
ً بأوقات تنفیذیة  ً مرتبطا ً تنفیذیا ً عاما للواقع بشكل تحلیلي من حیث تحدید نقاط الضعف والقوة، وإطارا

 .وجھات مسؤولة عن ذلك
 

 محلیة  شؤون
 جامعیةو

  1: الرأي ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

11 

حدھم للتعلیم العالي وبھذا الصدد، رفعت وزارة التعلیم العالي والبحث مسودة مشروعي قانوني ا
والبحث العلمي وأخر للجامعات، وتضمنت تعدیالت جوھریة، تنسجم وتنھض بإمكانیة تحقیق 
التطویر المنشود، وتحدیدا فیما یتعلق بالصالحیات، إذ ھنالك، بموجب التعدیالت المقترحة، مناقالت 

بحیث وزعت الصالحیة  للصالحیات واضافة صالحیة جدیدة وإعادة النظر في تشكیلة تلك المجالس،
 .بما یتالءم مع االطر العامة التي تنص علیھا التشریعات، وعلى رأسھا استقاللیة الجامعات

 
وبالتركیز على التعدیالت المقترحة على صالحیات مجالس االمناء، فقد منحت التعدیالت مجالس 

سة التعلیم العالي وضع الخطط التنفیذیة، واالشراف على مؤس: االمناء صالحیات إضافیة منھا
لمقاصد تحقیقھا ألھدافھا ومھماتھا واصدار التعلیمات التي یتطلبھا القانون، وایجاد أطر تنظیمیة 
تكاملیة شاملة وفعالة في االدارة الجامعیة متواءمة مع خطط التنمیة الوطنیة وأولویاتھا، باالضافة 

ً لمعاییر وضع االسس العامة لقبول الطلبة وفق االطار العام الصادر  عن مجلس التعلیم العالي ووفقا
  .االعتماد وضبط جودة التعلیم ومخرجاتھ ومتابعة تنفیذھا

 
 

ومن صالحیة مجلس التعلیم العالي التنسیب بتعیین رؤساء الجامعات األردنیة الرسمیة من بین قائمة 
ً لنظام یصدر لھذه الغایة، على ان  یضمن في النظام ان مرشحین یوصي بھا مجلس أمناء الجامعة وفقا

  .یكون عدد االسماء المنسب بھم ضمن القائمة ثالثة اسماء
 
 

كما یتضمن مشروعا القانونین تعدیالت على تشكیلة مجلس التعلیم العالي ومجالس أمناء الجامعات، 
حیث تم تخفیض عدد أعضاء كل منھما الى تسعة أعضاء بما فیھم رئیس المجلس المعني، واشراك 

ص في حاكمیة التعلیم العالي على مستویي مجلس التعلیم العالي ومجالس األمناء، القطاع الخا
  .باإلضافة إلى إنشاء صندوق االبتكار والتطویر، كبدیل لمسمى صندوق دعم البحث العلمي

 
 

وكذلك إعادة تشكیلة مجلس الجامعة، لجھة تخفیض عدد العمداء وزیادة تمثیل الطلبة، بما یبعد 
، حیث ان العمداء ھم اعضاء في مجلس العمداء المتلقي لتنسیبات مجلس »تضارب المصالح«

 .الجامعة
 

في ملعب مجالس » الكرة«وترمي التعدیالت المقترحة على توزیع الصالحیات على المجالس 
  .لتبریر عدم االنجاز» شماعة«االمناء، والتي طالما كانت تجد في اختالل توزیع الصالحیات 

 
 

مشروع قانون الجامعات اعطي صفة االستعجال، إال أن ھذه الصفة یجب ان  ان» الرأي«وعلمت 
تنسحب الى قانون التعلیم العالي الرتباط التعدیالت المقترحة في مشروعي القانونین، إذ ان ھنالك 
صالحیات نقلت من مجلس التعلیم العالي الى مجالس االمناء ، ما یستدعي ان یمنح مشروعي 

  .، للسیر باالجراءات الدستوریة القرارھما»ستعجالصفة اال«القانونین 
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ولتحقیق التشابك المطلوب بین حلقات التعلیم المتكاملة، یتطلب اعادة النظر في تشكیلة مجلس التعلیم 

» التعلیم العالي»و» االمناء«العالي ومجالس االمناء ومجالس الجامعات، حیث خفض عدد اعضاء 
أمر یتطلب تغییرات على المجالس الحالیة بعد صدور القانونین في كل منھما، وھو ) 9(الى 

المطلوب، بحسب مراقبین، فإن عملیة إعادة التشكیلة تتطلب ایضا وضع الیة واضحة . المعدلین
وشفافة الختیار شخوص اعضاء تلك المجالس، وان تكون معاییر االنتقاء موضوعیة، ولیست مبنیة 

ما كان یحدث بالسابق، بحیث یكون االساس اختیار اشخاص على عالقات شخصیة او ارضاءات، ك
  .، بما یمكن المجالس من القیام بدروھا»على تماس مباشر وعمیق مع قطاع التعلیم العالي«
 
 

من إنجازات، كانت في السابق مجرد » ما شھده قطاع التعلیم العالي، خالل الفترة الوجیزة الماضیة
اقعیة، ترسم مشھدا لنموذج طموح، یعالج ما كان یشویھ من شعارات لتلك المراحل دون نتائج و

  .، یستقي مالمحھ من مخرجات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة»تشوھات«
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 اعتماد تخصصات اكادیمیة

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

في ) برنامج البكالوریوس والماجستیر / االدارة العامة( ة االعتماد الخاص لتخصص استمراری
 .جامعة الیرموك

 
( ووفقا لبیان صحافي صدر أمس االربعاء عن المجلس فقد وافق على االعتماد الخاص لتخصص 

/  الدراما) وعلى استمراریة االعتماد الخاص لتخصص ) برنامج البكالوریوس/ االدارة الفندقیة
 .في جامعة الیرموك) برنامج البكالوریوس

 
برنامج / التصمیم والفنون التطبیقیة (واجل المجلس البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص 

 .في جامعة الیرموك لحین استكمال الجامعة للنواقص) البكالوریوس 
 

برنامج / التصنیع الغذائي التغذیة و(ووافق المجلس على تثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
كلیة الزرقاء الجامعیة واستمراریة وتثبیت الطاقة / في جامعة البلقاء التطبیقیة ) البكالوریوس

في كلیة االمیرة عالیة الجامعیة ) برنامج البكالوریوس/ تربیة الطفل (االستیعابیة الخاصة لتخصص 
في ) برنامج البكالوریوس/ تربیة الطفل (واستمراریة وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

 .كلیة اربد الجامعیة
 

وتأجیل ) برنامج البكالوریوس / ھندسة الطاقة المتجددة(وقرر المجلس اعتماد الخاص لتخصص 
في جامعة فیالدلفیا لحین ) برنامج البكالوریوس/ ھندسة الویب (البت في االعتماد الخاص لتخصص 

 .استكمال الجامعة للنواقص
 
في ) برنامج الدبلوم المتوسط/ الھندسة المعماریة ( وافق المجلس على االعتماد الخاص لتخصص و

 .كلیة الھندسة التكنولوجیھ/ جامعة البلقاء التطبیقیة
 

كما وافق على تشكیل مجلس امناء كلیة المجتمع االسالمي وعلى تشكیل مجلس امناء كلیة االمیر 
  .فیصل الفنیة العسكریة

  11: الرأي ص
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  الطالب للكلیات الجامعیة الیومریشة 
  

عمان بدءا من الساعة العاشرة صباح الیوم بطولة الریشة الطائرة /تبدأ في قاعة كلیة االمیرة عالیة
  .لطالب الكلیات الجامعیة المتوسطة

  
وحسب احمد العواملة، الناطق االعالمي التحاد الكلیات یسبق البطولة اجراء قرعة المباریات التي 

  .نظام خروج المغلوب من مرة واحدةتجري وفق 
  

  
 

  

  18: الرأي ص
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 التقدیر والتقریر.. مركز الدراسات االستراتیجیة

  فھد الخیطان

لفت الحضور المتنامي لمركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة اھتمام الملك عبدهللا 

صولھ على المرتبة األولى في الثاني، فوجھ إلدارة وفریق الباحثین فیھ رسالة تھنئة وتقدیر بمناسبة ح

 .منطقة الشرق األوسط، بحسب تصنیف جامعة بنسلفانیا األمیركیة لمراكز الدراسات

یستحق المركز المرتبة التي حققھا، وكذلك التھنئة الملكیة، فأجندتھ على مدار السنة زاخرة 

دیة تمثل مختلف بالدراسات والمؤتمرات والندوات التفاعلیة التي تستضیف نخبا سیاسیة واقتصا

ومخرجات ھذه الفعالیات عادة ما تكون على سویة مھنیة عالیة، یمكن ألصحاب . األطیاف األردنیة

القرار والمھتمین أن یستعینوا بھا لبلورة سیاسة مستقبلیة واقعیة وقابلة للتطبیق، عوضا عن االرتجال 

 .نا السیاسیة واالقتصادیةوالفقر المعرفي الذي یصاحب عملیة اتخاذ القرار في ما یخص شؤون

كان آخر ما صدر عن المركز في وسائل اإلعالم أمس، تقریر مفصل حول أجندة األردن للعام 

، تضّمن توصیات في محاور عدة أساسیة تخص عالقات األردن الخارجیة، 2017الحالي 

وریة، والعالقات مع والمقاربات المقترحة للتعامل مع أزمات اإلقلیم؛ القضیة الفلسطینیة، واألزمة الس

 .القوى الفاعلة في اإلقلیم؛ إیران وتركیا ودول الخلیج العربي

وعّرج التقریر على الوضع الداخلي وأزمة الثقة المستعصیة بین الدولة والمواطنین، والمخارج 

المقترحة التي یمكن أن تساھم في التغلب على األزمة االقتصادیة، والسبل الناجعة لمكافحة التطرف 

 .اإلرھاب ودور المؤسسات األمنیة والمدنیةو

التقریر صیغ بمھنیة عالیة، بحیث یسھل ھضمھ وفھمھ من قبل عموم الناس قبل الساسة وصناع 

وھو بالضرورة ال یعبر عن رأي المركز، بل حصیلة عصف ذھني لمجموعة من الخبراء . القرار

 .وأصحاب االختصاص في مختلف المیادین

 مقاالت 

  20: الغــد ص
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. ت التي خلص إلیھا التقریر استثنائیة في محتواھا، أو خارج الصندوق كما یقاللم أشعر أن التوصیا

وھذه لیست مسؤولیة المركز والقائمین علیھ بالطبع، وإنما ھي مؤشر على حدود القدرات المتاحة، 

وانحسار أفق النخبة األردنیة، وعجزھا عن التنقیب في عمق یتجاوز الطبقات السطحیة للمجتمع 

ركونھا إلى المتاح من حلول لمشكالت تعقدت لدرجة باتت تستدعي تركیب عالجات غیر األردني، و

 .تلك المطروقة في الوصفات التقلیدیة

لكن في المتاح من وصفات الخبراء في تقریر المركز، ما یصلح ألن یكون نقطة تحول في مسار 

ل التوصیات المتعلقة بملف ولع. األزمات األردنیة المتداخلة خارجیا ومحلیا، اقتصادیا وسیاسیا

اإلرھاب على سبیل المثال، أو العالقات الخارجیة أو خطر المخدرات، ما یعد نموذجا على ھذا 

 .المنحى

یكفي مركز الدراسات االستراتیجیة أنھ ووسط ھذا الخواء المعرفي، والضجیج الفارغ على مواقع 

القرار، ما تزال ھناك مؤسسة بحثیة التواصل االجتماعي وفي بعض المؤسسات الشریكة في صناعة 

تفكر بھدوء، وتستفز العقل األردني الساكن والمحبط، عسى أن یخرج عن طوره ویستعید مكانتھ التي 

 .سرقھا أصحاب الصوت العالي في الشارع، ونخب في مؤسسات القرار استسلمت للوضع القائم

ن في مركز الدراسات أدراج الریاح، وتجد ما نأملھ ھو أن ال تذھب جھود الخبراء األردنیین والباحثی

في مؤسسات القرار من یطالعھا بتمعن، ویعود لمناقشة القائمین علیھا بالتفاصیل، بدال من اإلھمال 

  .والتھمیش المعھودین في التعامل مع مثل ھذا النوع من الدراسات والتقاریر
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 ألبان الیوم"م شركة شركة استثماریة إماراتیة من أبو ظبي تملكت نصف أسھ "

 .ملیون دوالر 200األردنیة، والتي قدرت قیمتھا بمبلغ 
  

  نائب رئیس البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا حافظ غانم وصل
 .لیلة أمس إلى عمان، في زیارة رسمیة تستمر لعدة أیام

  
 ادرات یرعى رئیس الوزراء ھاني اللمقي األحد المقبل حفل إطالق ثالث مب

إنشاء شركة البنوك التجاریة لالستثمار، وشركة البنوك اإلسالمیة : مصرفیة، ھي
وینظم حفل إطالق ھذه . لالستثمار وبرنامج دعم ائتمان الصادرات الوطنیة

 .المبادرات البنك المركزي وجمعیة البنوك في األردن
 

 التمویلیة تعلن الحكومة الیوم حملة میدانیة للتعریف بالنوافذ اإلقراضیة و
واالستشاریة الحكومیة المتاحة والموجھة لدعم األفراد وھیئات المجتمع المحلي، 

ویتم اإلعالن عن الحملة خالل اجتماع . لواء على مستوى المملكة 51والتي ستشمل 
یترأسھ وزیر التخطیط والتعاون الدولي عماد فاخوري، بحضور مسؤولي صندوق 

اعي والشركة األردنیة لضمان القروض ووزارة التنمیة والتشغیل واإلقراض الزر
الداخلیة وصندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة والصندوق الھاشمي لتنمیة البادیة 

 .والمؤسسة األردنیة لتطویر المشاریع االقتصادیة
  

  وافق بنك اإلسكان على إعفاء متقاعدي الضمان االجتماعي، المحولة رواتبھم
. لة الحصول على كتاب االلتزامات وعمولة براءة الّذمةالتقاعدیة إلیھ، من عمو

مان  .اإلعفاء جاء بناء على طلب الُمؤّسسة العامة للضَّ
  

  رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة یرعى بعد غد السبت افتتاح المؤتمر الدولي
للحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي، الذي ینظمھ مجلس حوكمة الجامعات العربیة، 

ن مع اتحاد الجامعات العربیة وجامعة الشرق األوسط في مقر األخیرة، بالتعاو
ً  40ویستمر ثالثة أیام ویناقش   .بحثا

  

 زوایا الصحف 

                                                                                                              زواریب الغد
  


