
 الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                
 األردن 44203عمأن  ( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

4 | P a g e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 وحدة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32/0/3533: التاريخ                                                                      رعاا األ: اليوم     

 التقرير الصحفي اليومي



 الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                
 األردن 44203عمأن  ( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

3 | P a g e 

 

 

 

 لصفحةا

 

 عوـــــوضـــــــــــلما

 لجامعةا رخباأ

 والسفارة الكورية تبحثان تازيز التااون" األردنية" 3

 عمناسبة عيدها الستين" األردنية"مارض صور في  4

 تقيم إفطاًرا رمضانيًّا لطالبات السكنات الداخلية" األردنيّة" 5

يفوزان عجائزة التميز الهندسي الاالمية ضمن " األردنية"طالبان من هندسة  6

 PHIمشاركتهم مع فريق 

 مستشفى الجاماة يالن عطلة عيد الفطر 7

 جامعية ونشؤ                                            

الحسم ... جدل حول تغيير كافة رؤسا  مجالس االمنا  او االعقا  على عاضهم  8

 خالل ايام

 مقاالت                                             

 نةمنصور المطار. د/؟هل ولدت ميتة: نة تطوير التوجيهيلج 9

 طالب أعو شرار. د.أ/إضا ات: التقدم الالمي.. النشر الالمي.. البحث الالمي 12

 



 الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                
 األردن 44203عمأن  ( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

5 | P a g e 

 

 

 

 

 

 

 والسفارة الكورية تبحثان تعزيز التعاون" األردنية"

 

  

عحث رئيس الجاماة األردنية الدكتور نذير عبيدات   –سهى الصبيحي ( أج أ)أخبار الجاماة األردنية 

لدى لقائه اليوم األرعاا  سفيَر جمهورية كوريا الجنوعية لدى المملكة لي جي وان سبل توطيد التااون 

 .عين الجاماة والسفارة

 

 

 

وير وتازيز شراكتها االستراتيجية واالستفادة من وأشار عبيدات خالل اللقا  أن الجاماة مانية عتط

الخبرات الدولية في كافة المجاالت، مشيًرا عهذا الصدد إلى إمكانية التااون في مجال عرامج الصحة 

الاامة والسياسات الاامة من خالل الماهد الوطني الَمْنِوّي إنشاؤه في الجاماة لهذا الغرض، مثّمنًا 

 .الكوري للجاماة ومسيرتها التاليمية على مدار السنوات الدعم الذي قّدمه الجانب

 

 

 

ودعا نائب رئيس الجاماة للشؤون الدولية وشؤون االعتماد والجودة الدكتور زيد عيادات إلى زيادة 

عدد الطلبة الكوريين الدارسين في الجاماة وفتح مزيد من آفاق التااون األكاديمي عين الجاماة 

 .في مجال تدريب الطلبة في مجاالت التكنولوجيا الرقمية والجاماات الكورية خاصة

 

 

 

وطالَب مستشار رئيس الجاماة لألدا  المؤسسي والتخطيط االستراتيجي الدكتور رامي علي عتجديد 

المنح الدراسية الكاملة التي كانت تُمنح ساعقا من قبل حكومة كوريا الجنوعية لطلبة الجاماة المتفوقين 

 . في كوريا الجنوعية لدراسة الدكتوراة

 

 

 

وحضر اللقا  ملحق سفارة كوريا الجنوعية تشانغ جي هون، ومدير وحدة الشؤون الدولية في الجاماة 

الدكتورة هديل الياسين، ومساعد نائب رئيس الجاماة للشؤون الدولية وشؤون االعتماد والجودة شيرا 

 .محاسنة

 المدينة نيوز/الرأي/طلبة نيوز/ الغد/أخبار األردنية 
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 بمناسبة عيدها الستين" األردنية"معرض صور في 

 

نظم طلبة من الجاماة األردنية من قائمة النشامى  اليوم،  –هبة الكايد ( أ ج أ)أخبار الجاماة األردنية 

 .عرعاية رئيس الجاماة الدكتور نذير عبيدات، مارضا للصور عمناسبة ستينية الجاماة

 

  

 

لتأسيس واشتمل المارض الذي اختيرت صوره من وحدة المكتبة، على أرشيف الجاماة منذ تاريخ ا

حتى هذه اللحظة، وإنجازاتها في كافة المجاالت، ودور الهاشميين في تطويرها ودعمها ومواكبة 

 .مسيرة تنميتها وإزدهارها وغير ذلك

 

  

 

الُمهدى من قائمة النشامى، عحضور عميد " #�JU"وعلى هامش المارض افتتح عبيدات مجسم 

مكتبة الدكتور مجاهد الذنيبات ومدير وحدة شؤون الطلبة الدكتور مهند مبيضين ومدير وحدة ال

اإلعالم والاالقات الاامة واإلذاعة الدكتور محمد واصف، وعدد من أعضا  الهيئتين التدريسية 

 .واإلدارية وجمع من الطلبة

 

  

 

وعقب االفتتاح والجولة في المارض أثنى عبيدات على جهود الطلبة وتابيرهم عن حبهم لجاماتهم 

، مؤكدا دعمه لمثل هذه المشاريع التي تُخلّد ذكرى جميلة مرتبطة عالجاماة، داعيا إلى عهذه الفااليات

كما أوصى رئيس الجاماة عأن يتم . ضرورة تدشين مثيالت لها في كافة أرجا  ومرافق الجاماة

 .تطوير هذا المجسم عشكٍل يضمن ديمومته

 / أخبار األردنية 
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 تقيم إفطاًرا رمضانيًّا لطالبات السكنات الداخلية" األردنيّة"

 

أقام مركز تنمية وخدمة المجتمع  في الجاماة  -سنا  الصمادي( أ ج أ)أخبار الجاماة األردنية 

ة الثانية، وذلك عرعاية نائب رئيس الجاماة األردنيّة إفطاًرا رمضانيًّا لطالبات السكنات الداخلية للمر

لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد مجدوعة، الذي تبادل الحديث مع الطالبات وسط أجوا  أسريّة، 

مقّدًما لهّن عاضا النصائح واإلرشادات، مستمًاا إلى مالحظاتهّن وما يشغلهّن، في محاولة من 

 . ة للطّالباتالجاماة لتوفير أفضل الخدمات الُممكن

 

 

 

ويأتي هذا اإلفطار الذي حضره نائب رئيس الجاماة للشؤون اإلدارية والمالية الدكتور سالمة 

النايمات ونائب رئيس الجاماة لشؤون الكليات الالمية الدكتورة اناام خلف، حسب مديرة المركز 

الجاماة تجاه طلبتها لتازيز  الدكتورة جمانة الزعبي، عاعتباره جزً ا من المسؤولية الملقاة على عاتق

التواصل ماهم، وسايًا من المركز إلى تقصير المسافة عين الطّلبة والقائمين على إدارة الجاماة 

 . واالستماع إليهم عوصفهم شركا  في هذا الّصرح الالميّ 

 

 

 

 وعبّرت مجموعة من الطالبات عن ساادتهّن عهذه اللفتة الكريمة والطيبة من جاماتهن، وأشدنَ 

عالجهود التي يبذلها مركز تنمية وخدمة المجتمع لتنظيم مثل هذه اإلفطارات، واألهداف النبيلة التي 

 .تقف خلفها

 عمون/االنباط/ أخبار األردنية 
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يفوزان بجائزة التميز الهندسي العالمية ضمن مشاركتهم مع فريق " األردنية"طالبان من هندسة 

PHI 

 

فاز الطالبان علي البسطامي وأصيل الوزني من قسمي  -هبة الكايد ( أ ج أ)أخبار الجاماة األردنية 

هندسة الميكاترونكس وهندسة الكهرعا  في كلية الهندسة في الجاماة األردنية ضمن مشاركتهما 

ي المساعقة من مركز زها الثقافي عالمركز األول في جائزة التميز الهندسي ف PHIكمدرعْين في فريق 

التي ُعقدت في الواليات المتحدة ( FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE)الاالمية 

 .األمريكية مؤخرا

 

  

 

مشارًكا من طلبة ومدرعين ومشرفين كان قد غادر إلى الواليات المتحدة  44والفريق المكون من 

وحيد الذي حاز على األمريكية األسبوع الماضي للمشاركة في هذه عطولة  وهو الفريق الارعي ال

 .دولة 65فريقًا مشارًكا من أكثر من  435جائزة في هذه المساعقة من عين 

 

  

 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن عطولة فيرست واحدة من أكبر المساعقات في مجال الروعوت وعلوم 

 سنة، وقد جا ت المشاركة عدعم من الملكية 46-2التكنولوجيا للطالب التي تتراوح اعمارهم عين 

 .األردنية، وعنك القاهرة عمان، وسمارت عاي

 

  

 

 

هو ناٍد ( عاما 46-44من عمر )كما يُشار إلى أن عرنامج الروعوت اآللي للكبار في مركز زها 

متخصص في مجال تاليم الطلبة على الروعوت اآللي من تصميم وميكانيكا وعرمجة وتاليم قوانين 

من خالل التطبيق على عرنامج الروعوت اآللي وتطبيق الفيزيا  والرياضيات والقوانين الهندسية 

التاليمي في البرنامج، حيث يقوم مركز زها عتنظيم مخيم صيفي كل سنة يجري  STEMمنحى 

 .خالله اختيار الطلبة الموهوعين لاللتحاق عنادي الروعوت

 / أخبار األردنية 
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 مستشفى الجامعة يعلن عطلة عيد الفطر

 

 

قرر مستشفى الجاماة تاطيل أعمال دوائره كافة من صباح يوم االثنين الموافق الثاني 

 .أيار، عمناسبة عيد الفطر السايد 3من أيار المقبل، وحتّى مسا  يوم الخميس 

لدوائر واألقسام التي تقتضي طبياة عملها غير ذلك، وعالتنسيق مع واستثنى القرار ا

 .إداراتها

 المدينة نيوز/عترا/الدستور
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 الحسم خالل ايام... جدل حول تغيير كافة رؤساء مجالس االمناء او االبقاء على بعضهم 

 

 

لت علم المحرر المتجول عان قوائم مجالس امنا  الجاماات الرسمية اصبحت جاهزة تقريبا و مازا

دوائر القرار لم تحسم رؤسا  عاض المجالس حيث ان عاض دوائر القرار تدعم تغيير كافة رؤسا  

مجالس االمنا  فيما ان رأي قوي في الحكومة يؤيد عقا  عدد محدود من رؤسا  المجالس اثنين او 

 ...ثالثة عحد اقصى 

 

مشاورات حول هذه وقالت مصادر مطلاة عأن رئيس الوزرا  الدكتور عشر الخصاونة يجري 

الجزئية، والتي سيتم حسمها خالل االيام القليلة القادمة ويرجح ان يصدر الضو  االخضر النهائي 

 ....على ان يتم اعالن القوائم الجديدة مطلع االسبوع الثالث من ايار القادم ... قبل عد  عطلة الايد 

 

مواقاها كال من الدكتور عدنان عدران  وعينت مصادر عأن االسما  الحالية التى يتم دعم عقاؤها في

 ...والدكتور يوسف القسوس والدكتور جواد الاناني إال أن القرار الحاسم لم يصدر عشكل نهائي 

 

س الجديدة ففد عرزت اسما  كال وفيما يتالق عاالسما  الجديدة المتوقع ان يكون لها دور في المجال

 :من

 سمير الرفاعي

 سايد دروزة

 طيبعبداالله الخ

 الدكتور عمر الريماوي

 الدكتور رضا الخوالدة

 الدكتور عبدهللا الموسى

 الدكتور سلمان البدور

 الدكتور نبيل شواقفه

 الدكتورة رويدا الماايطه

 الدكتور راتب الاوران

 الدكتور فيصل الرفوع

 نيوزطلبة 
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 هل ولدت ميتة؟: ة تطوير التوجيهيلجن

 

 منصور المطارنة. د

 

تلقى اهتماما ( تّم تشكيلها عشهر آب الاام الماضي)ما يزال مصير مخرجات لجنة تطوير التوجيهي 

وعالرغم . لجميع ماني عهذا الملف الحيوي عدرجة كبيرةمن شريحة كبيرة من المجتمع األردني كون ا

من أن مصيرها النهائي غير ماروف عاد، إال أن هناك من قال عان توصيات هذه اللجنة ولدت ميتة 

وهناك من يقول عأنها ما تزال تحت الدراسة والتمحيص . ومصير مخرجاتها عاألدراج كما غيرها

مجلس التاليم وأولوياته قد تغيرت، وهناك من يؤثر االنتظار عالوزارة، وهناك من يقول عأن توجهات 

 .وال يطلق أحكاما مسبقة

لكن أود أوال أن أؤكد من قناعاتي الشخصية عان هناك توجها جادا من أجل تطوير التوجيهي 

والمناقشة الجادة للخروج عتوصيات ترضي الجميع، وما يؤكد ذلك أيضا هو حديث الوزير الحالي 

رعية والتاليم ماالي الدكتور وجيه عويس، وفي أكثر من مناسبة عوسائل اإلعالم، عأنه لوزارة الت

ماني ويؤمن عتطوير التوجيهي وآلية االختبار والتقييم ضمن مصفوفة إصالح شاملة، كيف ال وهو 

، وهذا التوجه أحد أهم 3533-3546ياتبر مهندس الخطة االستراتيجية لتنمية الموارد البشرية 

 .هذه اللجنة الداعية لتطوير التوجيهي توصيات

وقبل الحديث عن عاض المالحظات والمآخذ على عمل اللجنة وتوصياتها، ال عد أن نقدم االحترام 

والتقدير ألعضا  هذه اللجنة وعلى جهودهم واجتهاداتهم المقدرة، ونود أن نؤكد على ما كتبته ساعقا 

وليس عأقل من اإلصالح السياسي أو االقتصادي،  عان إصالح التاليم هو أساس اإلصالح الشمولي

حيث تكمن األهمية القصوى للتوجيهي عانه يحدد أمرين مفصليين وهما انه اوال ياتبر نهاية مرحلة 

لكن عالمقاعل هناك من هو . عاما، وثانيا عانه المايار الوحيد للقبول الجاماي 43دراسية استمرت لمدة 

 .حالياً ألنه يتمتع عمصداقية عالية، ومايار أساسي للقبول الجامايمؤمن عان التوجيهي هو األفضل 

المأخذ الكبير على رفع مخرجات هذه اللجنة إلى مجلس الترعية والتاليم لمناقشتها وإقرارها أنه فيه 

، مع التقدير لهذه (45عددهم )خلل كبير حيث إّن هذه التوصيات هي نتاج لمجموعة من الخبرا  

ة، إال أن هذا األمر هو قضية عامة ماني فيها الجميع، لذا ولألسف لم يتم استشارة القامات الترعوي

وأخذ التغذية الراجاة ورأي أصحاب المصلحة عاألساس وهم الطلبة، والمالمون، واألهالي، 

تطوير »األمر الوحيد الذي تم تنظيمه هو جلسة نقاشية مصغرة حول . وأصحاب الخبرة والمارفة

الجاماة األردنية، عالتااون مع  –في مركز الدراسات اإلستراتيجية « لثانوية الاامةامتحان شهادة ا

مشاركا  35حيث أعتقد عأن الادد كان عحدود . المجلس األعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج

هل هذا الادد كاف للخروج عتوصية . عاضهم وزرا  ساعقون ورؤسا  وزارات وعاض المختصين

 يتم احتساب عالمات التوجيهي على مدار عامين؟ نهائية مثال عأن

ال عد من طرح كل الخيارات التي تم عرضها وتداولها عين أعضا  اللجنة وكيف تّم اختيار أفضلها، 

قد يكون هنالك ! مراحل النقاش والتي يفترض ان تالن ألخذ تغذية راجاة لحظية« سريّة»غريب 

. ل منصات التواصل المختلفة وقد تكون إضافة نوعيةرأي صائب أو فكرة ما تظهر للايان ومن خال

واألهم هنا، لماذا لم يتم عرضها على أصحاب المصلحة جمياهم من خالل استبيانات إلكترونية 

  الغد
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وتصويت؟ لماذا لم تنظم الندوات أو مؤتمر وطني موسع حتى نصل إلى قرار نهائي يشارك الجميع 

 .ة القرار المتخذعاتخاذه، هذا هو اإلجرا  األمثل لضمان جود

نحن مقتناون عأنه يجب ان تكون هناك نظرة شاملة للتطوير إلصالح قطاع ونظام التاليم الاالي، 

وهنا العّد أن أؤكد على أهمية تطوير امتحان . واألهم هو تحسين المدخالت قبل التفكير عالمخرجات

 :شهادة الثانوية الاامة وأورد أهم المبررات لذلك

الغالبية الاظمى من المواطنين يتفقون على أن القبول يجب أال يكون محصورا عنتيجة امتحان واحد *

 .عاما من الدراسة 43عاد 

هو جز  من اإلصالح في نظام التاليم الاالي، ألنه فيه إضافة وتحقيق الميول واالتجاهات، على *

 .هعكس التوجيهي الذي ياطي مايار تحصيل دراسي لما تّم دراست

اإليمان والحاجة إلعادة النظر عكافة مراحل التاليم، وذلك لتلبية رغبة وشغف وميول الطلبة، *

 .الطالب هدفه اختيار التخّصص حسب ميوله وقدراته واتجاهاته

ما يزال التوجيهي يشكل حالة من القلق الكبير، حيث إن النجاح في التوجيهي ياتبر مفتاح النجاح *

هل والطلبة أمام عب  نفسي كبير، حيث إن الاائلة تالن حالة الطوار  في الحياة، ما يضع األ

عالبيت، لذا التخلص من رعب التوجيهي والذي يؤرق الجميع أصبح مطلبا ملحا لدى الغالبية الاظمى 

 .من الناس

 .التخلص من الاب  المالي الذي يرافق هذه السنة وتباات الدروس الخصوصيّة*

فوف الدراسية، وعاألخص إهمال التحصيل عاألول الثانوي الذي ياتبر اهتمام الطالب عكل الص*

 .مرحلة عبور

 .ياالج مشاكل الطلبة االستثنائية من مرض وظروف استثنائية خاصة*

الطالب يشار عإطمئنان كون التوجيهي ليس المايار الوحيد لقبول الجاماة وتوفر فرص أخرى مثال *

 .للتاويض

أكثر من خيار ووضات عدائل كثيرة عن التوجيهي، لكن يبقى السؤال  أنا واثق عأن اللجنة درست

المطروح عين الجميع لماذا فقط تّم االتفاق على خيار نهائي وهو أن يتم احتساب عالمات التوجيهي 

يستحق الجميع ان يارف مبررات هذا الخيار النهائي إلقناع الجميع عهذا الطرح . على مدار عامين

 :د عاض البدائل التي لم تذكر ساعقاوهنا أور. وأهميته

 

وهذا عرأيي يخلق ماايير أفضل في ! لماذا ال تحتسب آلخر ثالث سنوات، من الصف الااشر مثال

 .تكافؤ الفرص

اختبار قبول %  05وعالمة %  65قبل سنتين كان هنالك توجه ألن تكون عالمة امتحان التوجيهي 

ومرة أخرى نسأل لماذا هذه النسبة مثال؟ من المسؤول  .جاماي يقيس اتجاهات وميول وقدرات الطلبة

 عن االختبار؟ هل هي وزارة الترعية والتاليم ام مركز وطني لالمتحانات ام الجاماات؟

لماذا ال يتم مثال احتساب عالمات الصفوف الثالثة االخيرة كمايار قبول عحيث يتم توزيع الاالمات 

 للااشر 55للقبول عـ 

 33/33/33: وهنا يقترح الباض ان يكون التوزيع كالتالي. للسنة األخيرة 05وي ولألول الثان 55و 

 .عالمة المتحان يقيس اتجاهات وميول وقدرات الطلبة 33و 

اجرا  امتحان التوجيهي مرتين في الاام، عحيث يتم اختيار إحدى هذه المواعيد والتي تناسب الطالب 

 .للتقدم لالمتحان

، يتم التوزيع حسب التحصيل الدراسي (السنة التحضيريّة)ليات عالسنة األولى قبول الطلبة فقط في الك

كيف تقاس وعأي )الرغبة ( 4: )وعماايير وشروط وتوزيع نسب التفريغ حسب ثالثة ماايير هي

 .مقاعلة يجريها القسم( 5)المادل التراكمي ( 3)، (نسبة
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ع الطلبة حسب رغبتهم في دراسة حزم توزيع المواد الدراسية على عدة فصول وعنسب محددة وتوزي

 .وهنا التفصيالت والخيارات كثيرة. أو مجموعة مباحث دراسية محددة

والعد ان أذكر عأّن . أخيرا، مقتنع عأنه لن يتم إلغا  امتحان التوجيهي عشكل كامل، هذا أمر غير وارد

التقني، التطوير يجب ان تطوير التوجيهي يجب أال يكون عايدا وعمازل عن تطوير التاليم المهني و

ونتمنى على المانيين عالتفكير . يكون عالتزامن من خالل نظرة شمولية للتاليم الاام والمهني

عاستحداث مركز وطني للقياس والتقويم يشرف على تنظيم االمتحانات الوطنية، واالهتمام في كيفية 

جد وإخالص للنهوض في قطاع التاليم وأختتم عتقديم االحترام والتقدير لمن يامل ع. إعداد االختبار

 .الاام والاالي ومن يحافظ على سماة التاليم عالوطن األغلى
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 إضاءات: التقدم العلمي.. النشر العلمي.. البحث العلمي 

 

 طالب أبو شرار. د.أ

 

 

عدون عنا  . مرتكزات الجاماة ال يخرج عن متالزمتي عنا  ونشر المارفة من نافلة الحديث أن أهم

في . للمارفة تتحول الجاماة الى مدرسة كبيرة وعدون نشر المارفة تتحول الجاماة الى مركز أعحات

االهتمامات : هذا الصدد، فإن أحد أهم ماايير تايين عضو هيئة تدريس جاماي هو األهلية البحثية

كل تلك األمور يجري في .  ألفكار المستقبلية وتقاطااتها مع التخصصات األخرىواإلنجازات وا

الغالب إغفالها في حالة الجاماات الارعية ويتم التركيز على نقاط قد تكون خادعة عل ان عاضها يكون 

تنبع أهمية التقاطاات التخصصية من مفهوم مؤسسي ينبع من تمجيد القدرة . غير ذي داللة نوعية

نسيق الجهود الالمية من منظور تكاملي موجه الى غاية أو غايات محددة ال تتأتى غالبا على ت

وعنا  على ذلك تنظر الجاماات الغرعية إيجاعا الى األعحاث . لشخصية متفردة مهما عظم شأنها

مرة ثانية ولألسف، في جامااتنا المسورة عجدران من الااج غير القاعل . المشتركة وليس الفردية

آكل وفي حاالت النظر في تايين أو ترقية عضو الهيئة التدريسية تنظر الجاماة في أسما  للت

. المشاركين في األعحاث المنشورة وتحدد أوزانا لمساهمات كل منهم تأكل عاضها كلما ازداد عددهم

لباحث األصل في تقييم المساهمات الالمية حفظ مكانة الباحث األول كما لو كان عاحثا منفردا ومنح ا

وكما هو الحال في الاديد من . الثاني وزنا مستقال ال يرتبط عادد من يتلوه من الباحثين وهكذا

التشرياات يامل الباض في عالدنا على اإلفادة من تلك االمتيازات فيامد دون وجه حق الى إضافة 

طورا عوعود اسمه دون مساهمة فالية تارة عاقد صفقات المنفاة المتبادلة مع عقية الباحثين و

مثل تلك التجاوزات سرعان ما تتكشف إن كانت الغاية منها كسب . االمتيازات الوظيفية ألي منهم

في الواقع يفترض من يقيم . المزيد من النقاط لتأهيل أمثال أولئك من استيفا  شروط الترقية األكاديمية

دم للترقية وهو ما ال أعحاث الترقية وجود تناغم علمي في تلك المساهمات ياكس تخصص المتق

يتحقق غالبا في حالة عمليات اإللحاق البحثي دون مساهمات فالية تاكس تخصص وجوهر 

في هذا الصدد، أستطيع أن أقول عمنتهى التجرد أن عاضا من حاالت . اهتمامات كل من المشاركين

متناثرة  مرشحي الترقية التي احيلت لي من عاض الجاماات الارعية كانت عبارة عن مساهمات

وكشكولية الطاعع وال تخرج في جوهرها عن شذرات مبتورة ال تقدم أو تؤخر في مسيرة المارفة 

أحيانا عديدة تصدر مجالس عمدا  عاض الجاماات الارعية قرارات عترقية فالن أو عالن . اإلنسانية

وعليه، . ”اذاألست“الى رتبة األستاذية في حقل من عنات أهوا  ذلك ” ممن رضوا عنهم وأرضاهم“

يجوز القول في مثل هذا الموقف أن جوهر إعداعنا نحن الارب يتمثل في اجتراح اآلليات التحايلية 

على كافة القواعد القانونية والذهنية واألخالقية التي تنتهي الينا من المجتماات والمؤسسات الاريقة 

اجحة والوال  األصيل ألوطانها في حقول اإلعداع الالمي التي أنام هللا عليها عوفرة الاقول الر

 .واإليمان عالالم واإلنسان متالزمتان ال تفترقان أعدا

البحث الالمي ليس مجرد عملية النشر الالمي إذ يسبق ذلك جهد دؤوب يتمثل في علورة الفكرة الالمية 

لي لما ثم تسويقها لغايات المشاركة التكاملية مع عاحثين آخرين وأخيرا من أجل توفير الدعم الما

في مرحلة علورة مشروع البحث ثم البحث عن ممول لهذا . ”مشروع عحث“سيارف الحقا عأنه 

النشاط الالمي المنهجي يتحسس الباحث أو الباحثون طبياة المشاكل التي يااني منها أحد القطاعات 

 اليومرأي 
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ذلك ضمن االقتصادية المختلفة والتي قد تكون إدارية أو علمية أو تقنية أو تسويقية أو ما الى 

هي إذن عالقة تفاعلية عين طرفين مبنية على حاجة طرف وقدرة الطرف . اختصاص أولئك الباحثين

اآلخر على سد تلك الحاجة واألمر على هذا النحو يبلور دور الجاماة النهضوي في خدمة المجتمع 

الحالة ال عد من  عند االتفاق، يتااقد الطرفان وفي هذه. واالرتقا  عه اقتصاديا وحضاريا عل وأمنيا

األمريكية )وأمام جاماته ( صاحب الحاجة)عاحث رئيسي يتحمل مسؤولية التااقد أمام الطرف األول 

التي، عالمناسبة، تدفع له رواتب تساة شهور في السنة هي شهور الفصول األكاديمية ( في هذا السياق

أما الشهور الثالثة (  Quarter Systemأو ثالثة في حالة Semester Systemاثنان في حالة )

المتبقية من السنة فتفترض الجاماة توفر األهلية األكاديمية لدى عضو الهيئة التدريسية التي تمكنه 

من استدراج عقود عحثية توفر له مكافأة شهرية خالل إجازة الصيف غير مدفوعة األجر كما توفر 

ع ذات مردود مادي مجز هو جز  للجاماة دخال ماديا وفرصة الحقة للحصول على عرا ات اخترا

هنا ال عد من التنويه الى الاناصر التي تزيد من فرصة حصول الباحث . أصيل من مداخيل الجاماة

األكاديمي على تااقدات عحثية من أهمها أهليته الالمية ووجود فريق عحثي متنوع االختصاصات 

عضا  الهيئة التدريسية في الجاماات من أجل كل ما سبق، تتفاوت رواتب أ. والتي قد يحتاجها البحث

إذ تساى الجاماات المرموقة الى رفد ( خاصة النشر الالمي)األمريكية عنا  على سماتهم الالمية 

 Black)حسب الوصف األكاديمي ” الثيران السودا “هيئاتها التدريسية عأساتذة متميزين علميا هم 

Bools )وهو أيضا لب التنافس األكاديمي اإلعداعي وهو أمر ال تقدر عليه الجاماات المتواضاة .

في تقدم ( التي غالبا ما تكون منفردة)على نقيض الصورة الساعقة، ينحصر تمويل المشاريع البحثية 

تنحصر المطالبة . الباحث عطلب دعم متواضع من عمادة البحث الالمي في جاماته وفق نموذج ماين

أو تجهيزات متواضاة ال تتجاوز في قيمتها نحو عشرة  عالدعم المالي في الحاجة الى توفير أدوات

 .آآلف دوالر في الغالب

في نهاية مشروع البحث وعاختتام النشاط البحثي والوصول الى حلول للماضالت التااقدية تنتهي 

دالالت أوصاف المراتب البحثية للمشاركين في البحث مثل الباحث الرئيسي أو الباحث الفرعي أو 

قد يشترط الطرف المتااقد ((. Post Doctorateعما يارف عباحث ما عاد الدكتوراة  تلك الموصوفة

الذي مول مشروع البحث لكي ياتمد النتائج النهائية، ومن ثم، يصبح ملزما عالوفا  عكافة واجباته 

المالية أن تنشر تلك النتائج في منبر علمي إلضافة مزيد من المصداقية عليها، لكن وفي الاديد من 

الحاالت تتحفظ األطراف المتااقدة على مفاصل عحثية هي جز  من ملكيتها الفكرية التي تستثمرها 

أجل ال عد وأن تصبح مخرجات البحث الالمي واحدة . الحقا والتي تاد مصدرا رئيسا لدخل الجاماة

مصادر  من أهم مصادر الدخل الجاماي وليس كما هو الواقع الراهن في جامااتنا الارعية واحدة من

استنزاف الجاماة ماليا على شكل زيادة في الرواتب واالمتيازات المادية والوظيفية الممنوحة لمن 

 .تجري ترقياتهم الى رتب أكاديمية أعلى

في مرحلة النشر الالمي وهو نشاط تختص عه المجالت الالمية التي ال تانى عآلية دعم مشروع 

مقدمة للنشر أو عالبنية الوظيفية لمن عملوا في ذلك البحث الذي تمخضت عنه الورقة الالمية ال

تلك مرحلة انتهت عاد أن حققت أهدافها والنشر الالمي مرحلة جديدة تختص عها جهات . المشروع

في وقتنا الراهن، المتميز عسهولة التواصل اإلليكتروني، تفرد المجلة نافذة لإلشارة الى الجهة . مختلفة

يفيد عأن فالنا ( عبر عريدهم اإلليكتروني)ما ترسل إشاارا لكل الباحثين او الجهات الداعمة للبحث ك

عإهمال )أرسل لهم البحث المرفق عنوانه وتطلب الى كل منهم إما الموافقة على تقديم البحث للنشر 

. أو االعتراض( الرد على الرسالة والذي ياني أيضا الموافقة الضمنية على تسلسل أسما  الباحثين

الذي يرد اسمه أوال الى الباحث الثاني ( First Author)حاالت، يوكل الباحث الرئيسي في عاض ال

أو الثالث مهمة المراسالت الالحقة مع المجلة والقرا  وعهذه المهمة يارف ذاك الباحث عاسم 

(Corresponding Author .) في مثل هذه الحالة يشار الى المشارك الذي سيتم التراسل ماه عرقم
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نشأت عملية تفويض عاحث آخر عمهمة . يضاف الى نهاية اسمه Superscriptعلى شكل  أو رمز

المراسالت في الفترة التي كانت تتم فيها المراسالت عريديا وكانت ترد الى عاحث التراسل طلبات 

كانت تلك المهمة . إرسال نسخ ورقية عن البحث للمهتمين من القرا  الذين قد يكون عددهم كبيرا

ومكلفة ماديا وكنا نحن الباحثين في الجاماات الارعية غير النفطية نتحمل عبئها لادم توفر مرهقة 

 .المخصصات المالية

وعسبب الطبياة المؤسسية للجاماات الغرعية، عادة ما تتوج خبرات الباحثين المتميزين عتأسيس ما 

، أعرف حاالت عديدة على صايد شخصي. يشبه المدارس الالمية، أحيانا كثيرة دون تخطيط مسبق

في تخصصي الالمي من هذه الشاكلة، لألسف، عاضها عند عدونا التاريخي الذي ال نتالم من مزاياه 

” األستاذ“في مثل تلك الحاالت، يستمر . التي تجال منه صاحب الكلمة الاليا في ماظم عالد الارب

تكريما في “الباحثون الشباب  في عطائه الالمي الذي يقتصر أحيانا على التوجيه أو النصح فيضيف

في مثل هذه الحالة، يستفيد الباحث الشاب من اسم . اسم ذلك األستاذ في نهاية قائمة الباحثين” الغالب

أستاذه عإضافة المصداقية على البحث ومن ثم تسهيل عملية قبوله للنشر في مجلة مرموقة عاعتبار 

في حاالت أخرى، يضاف اسم ذلك الباحث دون أن  لكن. البحث ماتمدا مسبقا من ذلك الباحث المتميز

يكون له أي دور عل دون أن يالم عأن اسمه موجود على رأس عحث جديد قبل أن يصله إشاار المجلة 

وعسبب ما تقدم، توثق سيرة عاض من أولئك األساتذة عددا من األعحاث . المرسل البحث اليها

نتاج جهود خريجي مدرسته الالمية وليست نتاج  المنشورة يرقى الى عضع مئات هي في واقع الحال

وعلى نقيض الصورة الساعقة، تنتهي ماظم أطروحات الدكتوراة والماجستير في . جهوده الفردية

جامااتنا الارعية محفوظة على أرفف مكتبات الجاماة دون أن يطلع عليها أحد عما في ذلك أساتذة 

لغالب عسبب هشاشة البحث وعجز األستاذ والطالب يكون ذلك في ا. القسم الذي تخرج منه الطالب

وألننا في عالد الارب ما . ماا عن نشر نتائج عحثهم في غير المجالت المحلية أو التجارية أو المزيفة

نزال نؤمن عالبطوالت الفردية فقد اناكست تلك الاقلية المدمرة على الاديد من األنظمة والتاليمات 

لجاماية عل عإدارة الدولة ذاتها إذ غالبا ما ياقب مادة أو فقرة تشرياية المتالقة عإدارة المؤسسات ا

الحاالت “وعما أن األصل في . …”وفي حاالت ماينة يجوز لرئيس الجاماة أن “عبارة من مثل 

هو اإلستثنا  اال أن واقع الحال يجال منها القاعدة التي يابث من خاللها أصحاب الهوى عكل ” الماينة

 .أيديهم ما تصل اليه

وعما أن النشر الالمي في مجالت رصينة ياتبر أمرا شاقا إن لم يكن مستحيال للباض فقد اعتلينا 

عمنظرين مبدعين اخترعوا فكرة المجالت الالمية الصادرة عن الجاماات الارعية المختلفة عل وحتى 

الباحثين محدود  وعما أن عدد. عن تنظيمات ومؤسسات غير أكاديمية ألبته رغم ادعائها عكس ذلك

جدا في البلد الارعي الواحد ناهيك عن الجاماة الواحدة فإن تلك المجالت تجهد في توفير الادد الكافي 

لقد . إلصدار عدد جديد يكون دائما غير منتظم الصدور( عغض الطرف عن النوعية)من األعحاث 

التي ال يمكن أن تنشر ” عحاثاأل“أصبحت تلك المجالت غير المحدودة الادد المتنفس الرئيسي لنشر 

حتى عمنطوق . في مجالت مرموقة في الحقول اإلنسانية وعمقدار أقل في التخصصات الالمية

الجاماات الارعية ذاتها، تصنف تلك المجالت دون رتبة المجالت الاالمية ذات المراتب المتقدمة من 

جهة أخرى، تتطلب الترقيات من . حيث صرامة تقييم األوراق المقدمة للنشر وعالتالي جودتها

لكنها ( مابرا عنه عادد من النقاط)األكاديمية عددا أدنى من األعحاث المنشورة في المجالت المرموقة 

وعمثل هذا االستثنا  أصبح النشر في المجالت المحلية . تستثني من ذلك كافة التخصصات اإلنسانية

ال أعرف سببا موضوعيا يستثني مثل تلك . نسانيةرئة التنفس الوحيدة لمريدي الترقيات األكاديمية اإل

إن كانت الحجة . المطبقة على التخصصات الالمية” الصارمة نسبيا“التخصصات من شروط النشر 

عدم اتقان الباحثين في التخصصات اإلنسانية لغة نشر عالمية فتلك مصيبة إذ كيف يصبح أستاذا في 

جدات المارفة في حقل اختصاصه؟ أما إن كانت حقل تخصصي من تاوزه وسيلة الوصول الى مست
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وهل النشر في الحقول الالمية : الحجة هي صاوعة النشر فإن اإلجاعة الموضوعية تكمن في التساؤل

إن أُعَد )أقل صاوعة؟ في واقع الحال، أستطيع أن أجزم أن نشر عحث إنساني الطاعع في مجلة علمية 

الطبياية أو الحيوية ألن زمال  االختصاص الالمي في  أسهل كثيرا من نشر عحث في الالوم( جيدا

الاالم المتقدم متمكنون من ماارفهم التخصصية ويفترضون إنجازا ما يجسده البحث المراد نشره لكن 

الااملين الغرعيين في الحقول اإلنسانية ما يزالون عحاجة الى مزيد من المارفة اإلنسانية الخاصة 

واضات وياتبرون المساهمات الموضوعية في هذا المجال ذات قيمة عالمجتماات الارعية مهما ت

في النهاية، تتمثل محصلة تلك التجاوزات وتسهيالت الترقيات األكاديمية في الاديد من . وفائدة لهم

الذين ال يتقنون ” األساتذة“الجاماات الارعية عاملية حقن السوق األكاديمي الارعي عأعداد متزايدة من 

الم، ومن ثم، القدرة على التسلق الى أرفع المناصب األكاديمية دون مساهمة فالية في سوى فن الك

وعسبب الضخ الكمي ألولئك األساتذة، يتمكن عاض منهم من الوصول الى صاناي . خدمة مجتمااتهم

لقد ترتبت . ويتمكنون عذلك من تبوأ المناصب القيادية األكاديمية ورعما غيرها” الفردية“القرارات 

عواقب وخيمة من عملية السطو الخارجي على أعسط مسلمات الاقل األكاديمي المنهجي والحواري 

عإسقاط القيادات األكاديمية من عل والتي عدورها تسقط عذات األسلوب من هم دونها من عقية 

االنكفا  أجل لقد أدى كل ذلك الى الحالة الراهنة من . اإلدارات األكاديمية على عقية المرافق الجاماية

رعما في هذه المرحلة ال عد . الجاماي وتحولت الجاماة الى عالة على المجتمع عوضا عن رافاة له

من الاودة الى مناخ التنافس األكاديمي الصرف عايدا عن عبث الالعبين من خارج الحمى الجاماي 

يادي ألن تلك الفئة والتركيز على األدا  البحثي واألكاديمي المتميز لكل من يطمح الى شغل منصب ق

في واقع الحال . هي األقدر على إعادة الروح الى البنيان األكاديمي الذي عدوره يمثل روح المجتمع

تتمثل أهم إيجاعيات وفوائد التنافس األكاديمي الصرف في قناعة أعضا  الهيئة األكاديمية عأهلية 

المناخ الصحي تنأى المؤسسة في مثل هذا . زمالئهم ممن يترعاون على قمة الهرم األكاديمي

الجاماية عنفسها عن رياح األمراض المجتماية التي تلوث الحياة األكاديمية عمجملها وتتفرغ ألدا  

 .دورها التقليدي في الامل على إصالح الايوب المجتماية واالرتقا  عالحالة النهضوية

 الجاماة األردنية


