
 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 واإلذاعة اإلعالم والعالقات العامة وحدة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 45/3/3533: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

0الى5  66ضمن احتفاالتها عايد استقالل األردن  

تقيم يوما وظيفيا لطلبة كليتها المتوقع " األردنية"في " الالوم الترعوية"

 تخرجهم

6الى3 آرا  منظمي وزوار مارض الكتاب في كلية اآلداب في الجاماة األردنيّة حول  

 الكتاب اإللكترونيالمفاضلة والموازنة عين الكتاب الورقي و

 "لغات األردنية"وفٌد من السفارة الرومانية يزور  6

 "األردنية"في  3533مارض أكاديمي ضمن فااليات أسبوع إيراسموس علس  5
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 اقبةالحقوق كلية جديدة في أردنية ال 45
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 67ضمن احتفاالتها بعيد استقالل األردن 

 تقيم يوما وظيفيا لطلبة كليتها المتوقع تخرجهم" األردنية"في " العلوم التربوية"

 

نظمت كلية الالوم الترعوية في الجاماة األردنية يوما  –هبة الكايد ( أ ج أ)الجاماة األردنية أخبار 

، وذلك 66وظيفيا لطلبة كليتها المتوقع تخرجهم، ضمن احتفاالت الجاماة عايد استقالل األردن 

اام ومديرية عرعاية رئيس الجاماة عالوكالة الدكتور سالمة النايمات، وعالتااون مع مديرية األمن ال

 .الترعية والتاليم والثقافة الاسكرية والخدمات الطبية الملكية

  

وقال النايمات في كلمة ألقاها إّن الجاماة األردنيّة، ومنذ تأسيسها قبل ستّين عاًما، وضاْت نصب 

تّرعويّة على أعينها هدفًا كبيًرا، لم تتوان يوًما عن المضّي في سبيل تحقيقه، مقدما شكره لكلّيّة الالوم ال

ما تقوم عه من جهوٍد في سبيل إنفاذ ذلك الهدف الماثل في تخريج جيل من الّشباب سالحه المارفة 

والخبرة، جيل ال شّك في قدرته على إكمال المسيرة التي عدأناها في ظّل القيادة الهاشميّة الحكيمة، وما 

 .نزال

  

ظيم، فرًحا واحتفااًل عأكثر من مناسبٍة؛ فإذا كان وأضاف أننا نلتقي في هذا اليوم من أيّام علدنا الا

الانوان األعرز هو عيد استقالل مملكتنا الحبيبة، فيجمانا أيًضا شرف التّااون مع مديريّة األمن الاام، 

وهي تحضر لتشارك خّريجينا أملهم عمستقبٍل مشرٍق، مستقبٍل يليق عستٍّة وسباين عاًما من الحّريّة 

 .ن، هي عمر األردّن وقد امتلك مصيره عيديه وأيدي أعنائه وعناتهوالكبريا  الوطنيّي

  

أنتم أعنا  المستقبل، لكْن، حريٌّ عنا في هذا المقام أاّل ننسى الماضي، "وخاطب النايمات الطلبة قائال 

فالّدرب واحدةٌ منذ إعالن االستقالل عام ألٍف وتسامئٍة وستٍّة وأرعاين حتّى اليوم، وفي هذا طوعى 

ردّن الغالي وهو يتزيّن لارسه الوطنّي، طوعى له ولسجّل اإلنجازات الطّويل الذي سطّره أعناؤه لأل

وعناته في كافّة المحافل الوطنيّة والاالميّة، هذا الوطن الّصغير مساحةً وإمكاناٍت، والكبير قامةً، فهنيئًا 

 ".دٍم أجمل عإذن هللالنا ولوطننا وقيادتنا الهاشميّة عهذا االستقالل، وهنيئًا لنا عقا

  

وأكد النايمات أّن هذا اليوم يلّخص عاًما من الفرح، فهذا عيد االستقالل األّول عاد دخول األردّن  

مئويّته الثّانية، وفيه الذكرى الستّون لتأسيس الجاماة األردنيّة، وها نحن أيًضا مجتماون على شرف 

 يٍف للمستقبل المبهر أكبر من هذا؟الخّريجين، متسائال إن كان هناك أي تلخيٍص وتكث

من جهته، قال مساعد مدير األمن الاام الاميد الدكتور ماتصم أعو شتال إن التوظيف حق كفله 

ألفا من النشامى والنشميات،  465الدستور األردني، وقد استقطبت المديرية منذ تأسيسها ما يزيد عن 

الجاماات، مضيفا أن المورد البشري األردني وما زالت مستمرة في استقطاب أعنا  الوطن وخريجي 

مورد وطني مخلص ذو كفا ات متنوعة، وأن ما يميزنا في األردن التناغم الواضح عين النّاس من 

 .شتّى األصول والمناعت وإخالصهم للقيادة الهاشمية
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ميد الطبيب ماجد عدوره، عيّن مساعد مديرعام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية واألقاليم الا

الهباهبة أن للاالقة التشاركية عين الخدمات الطبية عاعتبارها مؤسسة صحية، والجاماة األردنية 

عوصفها مؤسسة علمية وترعوية، األثر الواضح الذي تجلّى عرفد المجتمع األردني عالكفا ات الالمية 

 .من الدول الشقيقة والصديقة والطبية المؤهلة لتقديم خدمات نموذجية للشاب األردني والوافدين

  

وأشار عميد الكلية الدكتور محمد الزعون إلى أن أّم الجاماات هي منارة المفكرين والالما  والقادة، 

وها قد عدأ الحلم يتحقق فيها خطوة عخطوة؛ إذ تحولت الجاماة األردنية إلى ساحة فكر يُلهم فيها 

بادرة من أجل التغيير وتحقيق المستحيل وإضا ة نقطة الالما  ويتالمون المبادرة من القيادة، والم

 .ضو  في وجه كل طريق مظلم أو مغلق

  

هذا وافتتح النايمات يرافقه نواب الرئيس والضيوف المارض الوظيفي عقب الحفل الذي تولّت 

عرافته مساعدة الاميد لشؤون الخريجين الدكتورة مريم الزيادات، والذي اشتمل على عدة فااليات 

فقرات فنية وغنائية وشارية وطنية، إلى جانب مشاركة لكورال األمن الاام، وفرقة الموسيقات، و

 .وعرض للخيالة قدمه نشامى ونشميات األمن الاام
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آراء منظمي وزوار معرض الكتاب في كلية اآلداب في الجامعة األردنيّة حول المفاضلة والموازنة 

 ب الورقي والكتاب اإللكترونيبين الكتا

 

في ظل الثورة الرقمية التي شهدها الاالم عداية  -قصي الطراونة ( أ ج أ)أخبار الجاماة األردنية 

را  األلفية الثالثة، تحول الكتاب من شكله الورقي إلى شكله اإللكتروني وانتشر انتشاًرا واسًاا عين الق

 .والُكتّاب، خاّصةً مع اعتكار شاشات لهذه الكتب تُضاهي صفحات الكتب التقليدية

  

صاَر عاإلمكان قرا ةُ محتويات الكتب على أجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة أو األجهزة الكفّيّة أو 

ة ، وأجهز"األندرويد"، و" اآلي عاد"، و" اآلي فون"حتّى عاستخدام أجهزة مخصصة لذلك مثل 

 ".الكندل"أو " ماك"

  

 .ال شكَّ أن لكال النوعين سواً  الكتاب الورقي أم اإللكتروني فائدته ودوره ومزاياه

  

وللوقوف أكثر على نتائج هذا التطور وأثره في المجتماات قامت دائرة اإلعالم في وحدة اإلعالم  

مارض الكتاب الذي أُقيم في كلّيّة والاالقات الاامة واإلذاعة في الجاماة األردنية عأخذ آرا  منظمي 

 .اآلداب في الجاماة األردنيّة وعدد من زّواره

  

البداية كانت مع عميد كلية اآلداب الدكتور إسماعيل الزيود، الذي أكد أنّه رغم هذا التطور 

التكنولوجي ومخزون المحتوى المارفّي على اإلنترنت ال يمكن أن يسهما في تالشي الكتاب الورقي، 

الاكس، فالنّسخ اإللكترونية تاتبر الخيار اآلخر في ظلِّ غياب النسخ الورقية، وخير دليل على  عل

ذلك لجو  القارئ إلى النسخة اإللكترونية خالل جائحة كورونا وحظر التجول؛ النادام المقدرة على 

نائه في المكتبة زيارة المكتبات في ذلك الوقت، ُمضيفًا أن قيمة الكتاب الورقي تكمن في جمالية اقت

المنزلية، ما ياطي القارئ شاوًرا عاالستمتاع عالقرا ة على عكس الكتاب اإللكتروني، مع التأكيد على 

أن التكنولوجيا ال تتقاطع مع الكتاب الورقي ألسباب كثيرة أهمها أن عاض الكتب، خاّصةً المنهجية 

ة قد تُااني من ُشحِّ توفّرها في عاض منها، ال يوجد منها نسخ إلكترونية، كما إنَّ الكتب الورقي

 .األوقات، ومن هنا يُمكن للكتب اإللكترونيّة أن تكون خياًرا مناسبًا

  

عدورها قالت مساعد الاميد لشؤون الطلبة والشؤون الثقافية في كلية اآلداب الدكتورة نوال الشواعكة، 

والقارئ، إال أنّنا عحاجة أيًضا إلى الكتاب إنّها تفضل الكتاب الورقي عسبب األلفة التي تنشأ عين الكتاب 

اإللكتروني لسهولة الحصول عليه في أي وقت، حتى وإن كان المستخدم صغير السن، كما إّن 

المحتوى الورقي يجب أن يُنسَخ إلكترونيًّا لتجنّب حدوث نقٍص في الكتب خالل األزمات، كما حصل 

ّم األستاداد لها عسبب قيام األكاديميين فيها خالل أثنا  جائحة كورونا، التي كانت الجاماة على أت

السنوات التي سبقت للجائحة عإثرا  المحتوى اإللكتروني من خالل طلبهم من الطلبة إدخال الواجبات 

 .الورقية إلكترونيًّا األمر الذي أدى الى تجاوز شح المصادر خالل الحظر

 

  

 / األنباط /  رأيال/  أخبار األردنية 
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ب الورقي أفضل، ألنّه ياطي شاوًرا عالمتاة سوا  شيما  قاسم طالبة اللغة الارعية قالت إّن الكتا

عقرا ته أم عاقتنا ه؛ فهو عمثاعة كنز، قد يرتبط عذكرى أو هدية عزيزة، أما الكتاب اإللكتروني فيفي 

 .عالغرض لكنّه ال يُلبّي متاة القرا ة

  

ات أكثر من أما زميلتها ريم عاشور فقالت عدورها إن الكتاب الورقي يشارك عالتواصل مع المالوم

اإللكتروني، إذ يمكنك المرور عكثيٍر من المالومات حتى تصل إلى المالومة التي تريدها، على 

النقيض من الكتاب اإللكتروني الذي يذهب عك مباشرةً إلى المالومة التي تريد، عدا عن قدرة الكتاب 

 .التاديل عليها واردةالورقي على االحتفاظ عالمالومة الصحيحة، أما اإللكتروني فإّن إمكانية 

  

محمد زكارنة طالب علم النفس قال إّن المتاة التي يثريها الكتاب الورقي في النفس ال يمكن إيجادها 

في الكتاب اإللكتروني، إاّل أنه ال عّد من االعتراف أّن الكتاب اإللكتروني ضروري لادة أسباب من 

ة خاصة كتب مواد التخصص، رغم انادام أهمها عدم مقدرة عاض الطالب على شرا  الكتب الورقي

 .كفا ة مصادر تلك الكتب

  

أما صهيب الجابري طالب علم االجتماع، فقال إن هناك عديًدا من الكتب غبر المتوفّرة في دور 

النشر، لذا يكون الحل عاللجو  إلى الكتب اإللكترونية رغم أنه يفضل الورقية، كما إّن أساار الكتب 

تب التي توفّرها دور النشر هي كتب األدب الارعي والغرعي، وقلياًل ما نتمّكن من مرتفاة، وماظم الك

 .الاثور على كتب الفكر

  

وأضاف طالب اللغة الارعية إعراهيم حسين أنه أيًضا يفضل الكتب الورقية ألسباب عديدة من أهّمها 

إللكترونية التي جالته يرتدي التوثيق من حيث المصادر، كما إنّها مفيدة لصحة النظر مقارنة عالكتب ا

ا، لكنّه يُشير في الوقت  النظارة، إضافة إلى أّن إمكانية تاديل مصادر الكتب اإللكترونية واردة جّدً

نفسه إلى وجود مكتبات إلكترونية رائدة، مع تأكيده أّن التركيز أثنا  القرا ة يكون أفضل وأكبر في 

 .حالة الكتاب الورقي

  

تاب قد افتُتح في كلية اآلداب ويستمر أسبوًعا من الّزمن، وذلك ضمن احتفاالت يُذكر أّن مارض الك

الكلية عايد االستقالل ومساعي الجاماة لوضع الكتاب في متناول الطلبة كي تكون المطالاة جزً ا من 

 .السلوك والحياة اليوميّة
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 "لغات األردنية"وفٌد من السفارة الرومانية يزور 

 

استقبلت عميدة كلية اللغات األجنبية الدكتورة ناهد   –سهى الصبيحي ( أ ج أ)أخبار الجاماة األردنية 

عميش في مكتبها اليوم الثالثا  وفًدا من السفارة الرومانية في عمان ضم نائب رئيس الباثة شتيفانا 

 .وشروتارو وسكرتير الشؤون السياسية والثقافية يوان تسيبيل

 

  

وجرى خالل اللقا  عحث فرص التااون األكاديمي عين الجانبين في المجاالت ذات االهتمام المشترك، 

 .ال سيما إمكانية طرح مساق لتاليم اللغة الرومانية عاعتباره متطلبًا اختياريًّا لطلبة الكلية

  

لمجاالت الثقافية وعبّرت عميش خالل اللقا  عن ترحيبها عمد جسور التااون مع السفارة في ا

واللغوية، مشيرة أن الكلية تتميز عطرح عديد من المساقات اللغوية في قسمي اللغات األوروعية 

 .واآلسيوية

  

وحضر اللقا  نائب الاميد لشؤون الدراسات الاليا والبحث الالمي الدكتور شريف الغزو، ونائب 

الاميد لشؤون الاالقات الدولية إسرا  مبيضين، ورئيس قسم اللغات األوروعية الدكتور محمود 

 .الجرن

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر األردنية أخبا
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 "ألردنيةا"في  2222معرض أكاديمي ضمن فعاليات أسبوع إيراسموس بلس 

 

تتواصل فااليات وأنشطة أسبوع إيراسموس علس  –سهى الصبيحي ( أ ج أ)أخبار الجاماة األردنية 

"3533 Erasmus+ International Staff Week " جاماة  40في الجاماة األردنية عمشاركة

 .دول أوروعية حتى نهاية األسبوع الحالي 45شريكة من 

  

ويهدف األسبوع، الذي افتتح أعماله نائب رئيس الجاماة للكليات اإلنسانية الدكتور أحمد المجدوعة، 

إلى تقوية التااون والرواعط ومناقشة الخطط المستقبلية في قطاع التاليم الاالي، وخلق مزيد من 

 .الفرص ألعضا  هيئة التدريس والطلبة لتطوير البيئة األكاديمية والتاليمية

 

في جامااتهم، كما " التدويل"وعرض مشاركون في اليوم الثاني لتجارب وسياسات واستراتيجات 

استارض مدير مكتب إيراسموس علس في األردن الدكتور أحمد أعو الهيجا  أثَر وأعااد استراتيجية 

ومدروسة يجب أن تكون تجرعة إيجاعية " التدويل"في التاليم الاالي، مشيًرا إلى أن عملية " التدويل"

 .تلبي احتياجات المجتمع

 

من جهته، عرض أستاذ الهندسة الميكانيكية في الجاماة الدكتور أحمد الساليمة لدور مشاريع 

 .في الجاماة األردنية" التدويل"عرنامجي تيمبوس وإيراسموس علس في تازيز 

  

" التدويل"لفقها  عن دور وتحّدث عميد التطوير والتاليم عن عاد في جاماة فيالدلفيا الدكتور عصام ا

في تطوير مهارات الطلبة والباحثين، والتي تمكنهم من االضطالع عأدوار فاعلة على الصايد المحلي 

 .والاالمي

  

واشتمل يوم الثالثا  هذا على مارٍض أكاديميٍّ للجاماات المشاركة من جاماة عولونيا اإليطالية، 

وعازماني عيتر الهنغاريتين، وجاماة عرادفورد  وجاماة وارسو البولندية، وجاماتي ديبريسين

البريطانية، وجاماتي قادش وألميريا اإلسبانيتين، وجاماتي صاعنجي وكوتش التركيتان، والجاماة 

 -الرومانية األمريكية في رومانيا، وجاماة مندل عرنو التشيكية، وجاماة فريدريك ألكسندر إيرالنغن

 .نورنبرغ األلمانية

  

ابة التبادل األكاديمي وعرامج الدراسة في الخارج في وحدة الشؤون الدولية عشار وحسب رئيس ش

الحموري، يهدف المارض إلى منح الطلبة المهتمين عتجرعة التبادل األكاديمي والدراسة في الخارج 

 .فرصة للتارف على الجاماات المشاركة والتشبيك ماها

 

 

 

 

 

 

 المدينة نيوز/  أخبار األردنية
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La UCA, presente en la ‘International Staff Week 2022’ de la 

Universidad de Jordania 

 

La Universidad de Cádiz está presente estos días en la International Staff 

Week, organizada por la unidad de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Jordania, junto a 32 participantes tanto PAS (Personal de 

Administración y Servicios), en su mayoría perteneciente a las oficinas de 

Internacionalización, como PDI (Personal Docente e Investigador) de 14 

universidades europeas. Las instituciones académicas implicadas, además de 

la UCA, son: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

(Alemania), Bradford (Reino Unido), Almería (España), Debrecen 

(Hungría), Warsaw (Polonia),  Pázmány Péter Catholic (Hungría), Sabanci, 

(Turquía), Jagiellonian (Polonia), Koc (Turquía), Bologna (Italia), Çukurova 

Adana, (Turquía), Mendel (República Checa) y Romanian-American 

(Rumania.) 

 

La Universidad de Jordania es la más antigua de Jordania, establecida en la 

capital, Ammán, en 1962. Es una universidad pública que ha evolucionado 

hasta convertirse en una universidad generalista con una segunda sede en la 

ciudad portuaria de Aqapa. 

 

El programa tiene previsto el desarrollo de diferentes conferencias y 

seminarios en variados temas como la acreditación internacional o la 

educación a través del turismo, presentados por el departamento de Gestión 

Turística, de Educación, el Centro de Lenguas Modernas, la Agencia 

Nacional de Erasmus, así como los proyectos Tempus y Erasmus, el 

departamento de Aprendizaje a distancia, Digitalización y Energías 

renovables y cambio climático, etc. También se realizarán presentaciones de 

las diferentes universidades participantes con el objetivo de explorar 

posibles vías de colaboración entre sus diferentes unidades. 

 

Se abre así, de este modo, nuevos canales de trabajo  entre la UCA y los 

países participantes de esta International Staff Week, en la que algunos 

miembros del Vicerrectorado de Internacionalización que cubren las áreas de 

Movilidad, Proyectos Erasmus+ y Cooperación están presentes para 

establecer nuevas vías de cooperación en Relaciones Internacionales. 

UniversidaddeCádiz 



 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 

45 | P a g e 

 

 

 الحقوق كلية جديدة في أردنية العقبة

 

 

وضمن سياسة التطوير والتحديث ومواكبة (  3535 – 3533)مع عداية الاام الدراسي الجديد 

تقبل الجاماة األردنية احتياجات سوق الامل المحلي واإلقليمي والدولي، وتلبية للطلبات المتزايدة تس

الاقبة طلبتها الجدد على عرنامج البكالوريوس في كلية الحقوق، وذلك وفقا لموافقة مجلس التاليم  –

 .الاالي التي صدرت يوم امس

 

الاقبة األستاذ الدكتور عامر سلمان، عقرار مجلس التاليم الاالي  –ورحب رئيس الجاماة األردنية 

لبرنامج مبينا أن كلية الحقوق ستشكل قيمة مضافة لمسيرة الجاماة عالموافقة على اطالق هذه ا

وحصيلتها من التخصصات الجاذعة مؤكدا الجاهزية التامة وعدعم من رئاسة الجاماة األردنية األم 

لضمان كافة المتطلبات وتهيئة البيئة األكاديمية والتدريبية المطلوعة حفاظا على مستوى جودة التاليم 

 .الشتراطات المحلية والاالمية انسجاما مع السماة المرموقة لخريجي الجاماة األردنيةوفقا ألعلى ا

 

وأوضح الدكتور سلمان، إن الجاماة تساى نحو تحقيق التميز واإلعداع، من خالل فتح تخصصات 

وعرامج جديدة تواكب حاجة سوق الامل، ترجمة لرؤية جاللة الملك حفظه هللا من فلسفة إنشا  فرع 

ماة األردنية في محافظة الاقبة، لتوفير منصة تاليم عالي مرموقة تخدم أعنا  الوطن كافة وإقليم للجا

الجنوب على وجه الخصوص وتازز عيئة االستثمار ونمو األعمال في منطقة الاقبة االقتصادية 

وب الخاصة، إضافة لمنح الجاماة الفرصة الستقطاب الطلبة الارب واألجانب في سياق سايها الدؤ

 .لترسيخ مفهوم السياحة التاليمية في الاقبة

 

سلمان ان طموح الجاماة األردنية فرع الاقبة ينبثق من طموح الجاماة األردنية األم ذات . واكد د

التاريخ واالسم والمكانة الاريقة وانها ستامل عاستمرار وعدعم من رئيسها األستاذ الدكتور نذير 

صصات التي تطرحها عما يتناسب مع متطلبات سوق الامل في عبيدات على تطوير عرامجها والتخ

علدنا الحبيب وفي اإلقليم مع مراعاة التخصصات التي تخدم مهن المستقبل، عاإلضافة إلى ما تطرحه 

الجاماة من دورات متخصصة من خالل مركز االستشارات والتدريب التاعع لها للطلبة وألعنا  

 .يق نهضة وتقدم المجتمعالمجتمع المحلي، عما يسهم في تحق

 

وعين الدكتور سلمان أن الجاماة وضات خطة شاملة لتطوير األدا  الالمي والبحثي ضمن اعلى 

ماايير النزاهة األكاديمية، لضمان تخريج أجيال قادرة على مواجهة تغيرات سوق الامل، وتواكب 

 .طموحات قيادتنا الحكيمة وخطتها االستراتيجية

 

كلية التمريض، كلية السياحة والفندقة، كلية )كليات وهي  6الجاماة أصبحت تضم الجدير عالذكر أن 

، وتساى (الالوم البحرية، كلية اللغات، كلية نظم وتكنولوجيا المالومات، كلية األعمال، كلية الحقوق

الجاماة في المستقبل إلى طرح تخصصات جديدة من نوعها، عاإلضافة إلى تطوير المخرجات 

عبر إعرام الاديد من االتفاقات مع أفضل الجاماات الاالمية، واستقطاب أفضل الكفا ات التاليمية 

 .التدريسية وإيجاد اإلمكانات المطلوعة التي تساعد في نجاح سير الاملية التاليمية ودفاها نحو األمام

 

 السبيل /  عمون / الغد 
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 مفضي المومني.د/  مجلس رؤساء الجامعات االردنية … مقترح

 

 

عن التنسيق عين الجاماات االردنية وهنا اقصد كل ( لال وعسى)قا وسأعيد ما كتبت كتبت ساع

الجاماات الوطنية حكومية وخاصة، واشرت الى اهمية التنسيق والتشاركية وفتح فضا ات الجاماات 

 لباضها، عهدف االستغالل االمثل للموارد البشرية والمادية والتااون الالمي والتنسيق في فتح البرامج

مما يمكن ان يطور … والخطط والمشاريع والمبادرات المشتركة والفرق البحثية وغير ذلك الكثير

 .التاليم الاالي في علدنا ويناكس على المجتمع واقتصاده وثقافته

 

وألن الجاماات االردنية تايش عحالة انفصال عن عاضها، وال ارى منذ سنوات اي اتفاقيات او 

، الى ! ااتنا، حتى ان التقويم الجاماي لم تستطع جامااتنا االتفاق عليهشراكات ذات قيمة عين جام

متى ستبقى جامااتنا تفكر عاقلية القلاة وتنغلق على ذاتها، صحيح ان لكل جاماة قانونها وتشريااتها، 

وصحيح ان هنالك قانون الجاماات الرسمية وقانون التاليم الاالي، وهي قوانين تحدد وترسم سياسات 

ر تنفيذية لكنها لم تنجح لآلن في خلق حالة نظامية من التااون االكاديمي او اللوجستي او تبادل وامو

الخبرات عين جاماات الوطن، وعقيت كل جاماة تامل ضمن افقها دون االخذ عاالفق االرحب 

 .جاماات الوطن

 

جاماات، الى إنشا  مجلس من هنا اقترح ان تبادر وزارة التاليم الاالي او مجلس التاليم الاالي او ال

يجمع رؤسا  الجاماات الوطنية كافة، ضمن آلية ال تحتاج الى نظم او تشرياات جديدة، الن التااون 

وعقد االتفاقيات منصوص عليه في التشرياات النافذة، عحيث تحدد مهام لهذا المجلس من خالل 

االستغالل األمثل للطاقات عما محاور تؤطر آليات التااون والتكامل عين الجاماات، للوصول الى 

يخدم الاملية االكاديمية وعالتالي الوطن، ويتم تايين رئيس للمجلس عالتناوب، وتقع على عاتق 

المجلس اضافة لمأسسة التااون وتنفيذه واالشراف عليه، ان يكون هذا المجلس خالصة الرأي 

لتي تواجه الجاماات االردنية والتغذية الراجاة ومرآة تاكس المقترحات والمشاكل والمحددات ا

وكذلك اقتراح السياسات والقرارات التي تصب في مصلحة التاليم الاالي وان يصبح هذا المجلس 

مرجاية مباشرة للتشاور من قبل مجلس التاليم الاالي قبل اتخاذ قرارات مفصلية على المستوى 

اني عاي حال التقوقع واالنغالق على الوطني، وان يحافظ المجلس على استقاللية الجاماات والتي ال ت

 .الذات، عل تاني االنطالق وتحقيق االهداف واعمال الاقول للوصول لالفضل

 

، وهو ليس ترفا عكل االحوال، وليس مجلسا احتفاليا (مجلس رؤسا  الجاماات االردنية)هذا مقترح 

ي جامااتنا عحالة وعرتوكوليا، عل مجلس يجب ان يفال وتحكمه خطط واهداف للوصول الى تماه

فاعلة من التااون، مع اعقا  التنافس االيجاعي واعراز التميز لكل جاماة دون المساس عاستقالليتها، 

. وعند التنفيذ اعتقد ان الخبرات في جامااتنا كفيلة عتهذيب وتنفيذ المقترح عالصورة التي نحلم عها

 .حمى هللا األردن…… 

 (مقال) سرايا


