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 لمستشفاها" الجاما نايف"بعد توقيعها اتفاقّية لتوريد جهاز 

 تطرح عطاء مبنى للجهاز" األردنية"
 

اها بعد توقيع مستشف" الجاما نايف"طرحت الجامعة األردنية عطاء لمبنى جهاز  –هبة الكايد 
 .  منتصف آب الماضي اتفاقية لتزويد المستشفى بهذا الجهاز

  
بالعالج بأشعة الجاما بشكل مجاني مشاركًة بالدخل ودون تحّمل " الجاما نايف"وتكمن أهمية جهاز 

أي تبعات مادية، حيث يعد هذا الجهاز األحدث في األسواق العالمية مع االنطمة البرمجية الحديثة 
الدماغية وتشوهات األوعية الدموية الدماغية وبعض االعتالالت الوظيفية بدون آثار لمعالجة األورام 

 .جانبية على عكس األشعة العادية
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 عاما على إنشائها 93تجمع خريجيها بعد " األردنية"صيدلة 
 
 

عاما من  93بعد " –هبة الكايد 
جمعت كلية الصيدلة في " إنشائها

ألردنية خريجيها من الجامعة ا
مختلف األفواج في ملتقى أقامته 
مساء أمس برعاية رئيس الجامعة 

 .الدكتور عبد الكريم القضاة
  
  

ورحّبت عميدة الكلية الدكتورة عبلة البصول  بضيوف الملتقى مشيرة إلى أن الكلية خرجت منذ نشأتها 
من  5٠من حملة الماجستير و  ٠١١أفواج دكتور صيدلة و  3فوجا من حملة البكالوريوس و  9٠

 .حملة الدكتوراه انطلقوا للعمل واإلنتاج والمساهمة في بناء الوطن ودعم اقتصاده
  
  

نظير كثير من الميزات وأجملت منها " كلية التميز"وقالت البصول إن الكلية استحقت تسمية 
يدلة في األردن تحصل ، وأنها أول كلية ص5١٠5حصولها على جائزة األمير حسن للتميز في العام 

، كما 5١٠2لتجدده لألربع سنوات القادمة في  5١٠٦في عام  ACPEعلى االعتماد الدولي 
كلية  9١١-5٠٠وسجلت للسنتين الماضيتين على التوالي ترتيبا متقدما حيث صنفت ضمن أفضل 

 .QSصيدلة على مستوى العالم ضمن تصنيف 
  
  

ورة أريج حّماد الذي اعتبرت أنه سيكون نقطة بداية إلقامته وجاء تنظيم الملتقى بحسب منسقته الدكت
كل عام؛ تعزيزا للتواصل بين الكلية والخريجين من جهة، ومعرفة أهم اإلنجازات التي توصلوا إليها 

 الغد األلكتروني -أخبار األردنية
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عطائهم المشورة الالزمة من أجل بناء مخرجات تعليمية قادرة على مواجهة الصعاب  للرقي بهم وا 
 .انيةومواكبة التطور من جهة ث

  
ولفتت حّماد إلى أن هذا الملتقى يعد ضمن أبرز الفعاليات التي تنفذها الكلية للتواصل مع الخريجين 
للوقوف على خبراتهم المتصلة بميدان العمل؛ سّيما وأن عددا من هؤالء الخريجين يعملون في العديد 

مشاهدات الداعمة لمسيرة من القطاعات الحكومية والخاصة، األمر الذي سينتج عنه رصد عدد من ال
 .التعليم من خالل التغذية الراجعة التي تلقاها الخريجون من هذا الميدان

 
في ساحة كلية الفنون " عاما من العطاء 93صيدلة األردنية "وتخلل الحفل الذي أقيم تحت شعار 

ن عمدائها فقرات فنية قدمتها فرقة كورال الجامعة األردنية، وعرض فيديوهات عن الكلية في عيو 
السابقين وطلبتها، إلى جانب فقرة تكريمية لخريجي الدفعة األولى من الكلية والجهات الداعمة لها 
وألنشطتها، سّلم خاللها الرئيس درعا لعضو مجلس الكلية الدكتور معن عبد الحافظ نظير تبرعه 

 .بتغطية كافة التكاليف المادية للملتقى
  

صيادلة الخريجين مّمن أثبتوا بحرصهم على الحضور حبهم حضر الملتقى أعداد كبيرة من ال
وانتماءهم للكلية والمهنة إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية الذين كان لهم الفضل الكبير 

 في حصولهم على شهادة الصيدلة ومزاولتهم للمهنة
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" األمراض غير السارية ينفذ المرحلة الثانية من دراسة" الدراسات االستراتيجية  

باشر مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية، وبالتعاون مع وزارة الصحة، بتنفيذ المرحلة 

الثانية من دراسة األمراض غير السارية وعوامل الخطورة المرتبطة بها، والتي تمتد خالل الفترة 

وقال المركز، في بيان صحفي اليوم . بلأيلول المق ٠٠الشهر الحالي وتستمر حتى  ٠2الواقعة بين 

األربعاء، إن هذه الدراسة تهدف إلى التركيز على األمراض غير السارية وعوامل الخطورة المرتبطة 

ضغط الدم، السكري، السمنة، وأمراض القلب، كما تهدف إلى التعرف على عادات : بها مثل

ا الى أن فريقا من الباحثين الميدانين سيقوم التدخين، والنظام الغذائي، والممارسات الرياضية، مشير 

. بزيارة منازل العينة التي سيتم اختيارها من أجل إجراء المقابلة الوجاهية، وأخذ القياسات البدنية منهم

وأضاف، ان فريقا مختصا من أطباء وزارة الصحة سيقوم أيًضا بزيارة العينة التي جرت مقابلتهم من 

بغية إجراء فحوصات متعلقة بالدم والدهنيات في الجسم، الفتا إلى أن  قبل الباحثين الميدانيين،

الدراسة تشمل جميع محافظات المملكة، إضافة الى عينة من الالجئين السوريين المقيمين خارج 

وبين أن هذه الدراسة تعتبر من المشاريع الوطنية الهامة، وتبنى على ضوئها السياسات . المخيمات
 .كة لألعوام الخمسة المقبلةالصحية داخل الممل

 

 

 

 

 

 5ب ص صدى الشع -0األنباط ص  -3الدستور ص  -3الرأي ص  -بترا
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لزيادة المقبولين في الطب البشري على " التعليم العالي "المعاني سيدفع : مصادر 
كليات ٦في  ٠٠١١وتوقعات بقبول ...البرنامج العادي   

 

علم المحرر المتجول بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني سيدفع مجلس 

يم العالي التخاذ قرارات تصحيحية في القبول الموحد لدرجة البكالوريوس في الجامعات الرسمية التعل

 ...وخاصة في التخصصات المطلوبة بشكل كبير في الطب البشري وطب األسنان

وبحسب مصادر مطلعة فإن المعاني استهجن اإلعداد التي تم التنسيب بها من قبل الجامعات والتي 

كليات طب هب الجامعة األردنية والعلوم والتكنولوجيا واليرموك و مؤته  ٦الب في ط ٠5١ال تتجاوز 

علما بأن الجامعات تقبل اضعاف هذا الرقم على البرنامج الموازي ...و الهاشمية والبلقاء التطبيقية

 .... والدولي

في انا فوق  3.٧٠وبينت المصادر بأن توجهات الوزير تشير الى ان يقبل كل من حصل على 

طالب على  ٠٠١١البرنامج العادي في كليات الطب البشري حيث أن ذلك يعني قبول ما يقارب 

كليات طب بشري وتقبل الجامعات على البرنامج الموازي والدولي ما يتناسب و  ٦القبول الموحد في 

 ....إمكانياتها االكاديمية واللوجستية 

 

 

 شؤون جامعية ومحلية

 طلبة نيوز
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 مان جودة الجامعاتتخفيض البدالت المالية للحصول على شهادات ض

خفض مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها البدالت المالية للحصول على 

شهادات ضمان الجودة للجامعات والكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة؛ لتشجيعها على 

واجل . المملكةالحصول على شهادة ضمان الجودة ونشر ثقافتها بين المؤسسات التعليمية في 

المجلس خالل جلسة اليوم االربعاء برئاسة الدكتور بشير الزعبي، البت في االعتماد الخاص لبرنامج 

ماجستير التأهيل الرياضي في جامعة مؤتة، ووافق على االعتماد الخاص األولي لبرنامج بكالوريوس 

الخاص، وتخفيض الطاقة كما وافق على استمرارية االعتماد . الكيمياء الصناعية في الجامعة

االستيعابية الخاصة لبرنامج الهندسة المدنية، واالعتماد الخاص لبرنامج دكتوراه الهندسة المدنية في 

ووافق على االعتماد الخاص لبرنامج ماجستير العلوم الطبية المخبرية في . جامعة العلوم والتكنولوجيا

نامج بكالوريوس التسويق اإللكتروني والتواصل جامعة عمان األهلية، واالعتماد الخاص األولي لبر 

ووافق كذلك على االعتماد الخاص األولي لبرنامج اإلعالم . االجتماعي في جامعة اربد األهلية

الرقمي في جامعة الشرق األوسط، واالعتماد الخاص لبرنامج الدبلوم المتوسط تخصص التصميم 

ة، واالعتماد الخاص لبرنامج الدبلوم المتوسط لفنون الجرافيكي في كلية القادسية الجامعيـة المتوسط

التصميم الداخلي والديكور، وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لبرنامج الدبلوم المتوسط في 

واقر المجلس المجاالت المعرفية ونتاجات التعلم لبرنامج . االتصاالت وشبكات الحاسوب في الكلية

 .بكالوريوس الكيمياء الصناعية

 

 

 

 صدى الشعب ص أولى -3األنباط ص  -3الغد ص  -0الدستور ص  -0الرأي ص 
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 أسئلـة مشـروعـة حـول التـعـليـم العالـي

وليد المعاني، كما هو دائما سيرسم مالمح اعالن القبول . يبدو ان وزير التربية والتعليم العالي د

الموحد بطريقة انيقة ومفاجئة ترضي الطلبة اوال بموعد زمني يريح قلوبهم وذويهم، ويرسم ثانيا مالمح 

ما يناسبهم من تخصصات، سيما وان التصريحات االخيرة التي اطلقها  حقيقية للطلبة وذويهم باختيار

تقول انه لن تكون هنالك نسب متفاوتة للحدود الدنيا للمعدالت، مقارنة مع االعوام الماضية، وهو 

امر محير يثير التساؤالت، ويفتح بذات الوقت شهية اي فرد بالمجتمع، ان يتساءل عن االسباب 

 ..ر مخفيالمعلنة بعضها واالخ

وزير التربية والتعليم العالي، يعمل على اخراج المنتج التعليمي سواء المعني بالتربية من امتحان 

» ثانوية عامة ودورة تكميلية باخراج محترف، يمنح كل ذي حق حقه؛ ألنه قال في احد تصريحاته لـ 

ند قبولهم بالجامعات، مؤخرا، ان فرحة الطلبة بحصولهم على معدالت عالية، لن تضيع ع« الدستور

وهو امر يؤكد ان االمور ستتجه الى سياقها الطبيعي، اي سيكون هنالك مساحة واسعة للطلبة باعداد 

كبيرة للقبول بالجامعات االردنية وفقا للبرنامج التنافسي، وهذا اوال، وثانيا سيكون البرنامج الموازي 

ال يحرم طالبا حاصال على معدالت عالية ان  متاحا باعداد اكبر لفتح المجال للقبوالت بشكل مريح

 .يأخذ فرصته بالتخصص الذي رغب به

التساؤالت ال تزال مشروعة، عند التحليل بأن مساحة اعداد المقبولين ستزيد، واعداد المقبولين 

بالكليات الطبية سترتفع ايضا، اذن كيف ستدار االمور بهذه الطريقة، وكيف سيتم احتساب الطلبة 

ين كل عام على الدورة الشتوية والتي بحكم الدورة الواحدة اختفت، واحتسابهم من العدد المقبول

االجمالي للدورة الصيفية، دون تجاوز ان هنالك االف الطلبة سيتخرجون على الفصل االول، اذن 

هل سنسمح بمزيد من التكدس، وهل سنخل بالعملية التعليمية ومخرجات التعليم الجامعي، من اجل 

 6الدستور ص 
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اء الناس، ام هل يفكر المعاني بطريقة مختلفة، كعادته، تحقق له الغاية مما ادخل من قرارات ارض

وتحديثات، وبذات الوقت لن يسمح بأية تجاوزات على المخرجات؛ ألنه دوما وحتى قبل ان يحمل 

 ..الحقيبة الوزارية ضد االخالل بالعملية التربوية والمخرجات

حالي ربما تكون هي االهم في تاريخ القبوالت الموحدة بعد الدورة الواحدة، نتائج القبول الموحد للعام ال

وبعد حالة االرتفاع غير المسبوق بمعدالت الثانوية العامة، كيفية ادارة العملية لن تكون سهلة وربما 

ستكون مفاجئة، وربما ستكون غير مقبولة، او يمكن ان تقدم منتجا غير مسبوق لنجاح كل التفاصيل 

وتبقى االمور مرهونة بأيام قريبة .. ي بدأ بها المعاني منذ حمله لحقيبتي التربية والتعليم العاليالت

 .قادمة ينتظرها كل ابناء الشعب االردني

 ..تغيير رؤساء جامعات ومجالس امناء

المعاني على ارض الواقع . وبذات الوقت والسياق وعطفا على االفكار والقرارات التي اوجدها د

ت االصالح، والتدخالت االيجابية لضبط اجور الدراسة بالجامعات االردنية وردا على ما اثير لغايا

بتدريس ابنائها بالجامعات االردنية، تم » قناعتها « من قرارات اتخذتها بعض الدول العربية بعدم

لغاء برامج وعلى وجه السرعة ترتيب االمور باحداث تغييرات في قانوني الجامعات والتعليم العالي ال

والتدريس خارج الحرم الجامعي والتساهل لغايات اعطاء الشهادة، وبوركت هذه الجهود » الويك اند » 

باحداث تغييرات لصالح اغالق ملف الجدل حول اهلية جامعاتنا لالستقطاب، او لتجميل وجه 

 ..جامعاتنا التي ال تخلو من التميز واالبداع

ت رئيسية تتعلق بقانون التعليم العالي ربطها باحقية مجلس التعليم وادخل الوزير بذات الوقت مداخال

العالي بأن يعفى رئيس او اعضاء مجالس االمناء بقرار من المجلس في حال رأى ذلك مناسبا، دون 

ربط ذلك بمبررات او تنسيب من المجالس اال للجامعات الخاصة اما الرسمية فلم يربطها بوجود 

با واسعا بوجود تفكير جدي الحداث تغييرات في مجالس امناء الجامعات مبرر، وهو الذي فتح با
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الرسمية، او حلها كليا، بقرار من مجلس التعليم العالي، لوجود ربما تحفظات لدى الوزير على بعض 

اعضائها او ربما تشكيلتها من البداية وربط ذلك بضرورة وجود قانونيين داخل المجالس وهو امر 

 .اسيضروري ال بل واس

وثارت االجواء بهذه الخصوص وان المجالس ستحل كأمر واقع لكنه يبدو ان االمور لم تحسم بعد 

بانتظار صدور االرادة الملكية بالتعديالت التي ادخلت على القانونين، ليتسنى لمجلس التعليم العالي 

لجامعات لتقييمهم النظر بقضية مجالس االمناء، وربط ذلك بالتقارير التي سلمها المجلس لرؤساء ا

والتي وصفت حسب المعلومات بااليجابية لكافة الجامعات، باستثناء جامعة واحدة، لكن قرارا بالتغيير 

من عدمه لرؤساء الجامعات، من االفضل واالجدى تأجيل النظر بتلك االمور على روية بعد 

بمجالس االمناء التي  االنتهاء من قبول الطلبة والتعيينات وحتى تكتمل صورة التقارير الخاصة

تسلمها مجلس التعليم العالي والتي كانت ايجابية، فمن الضرورة ان يتم اتخاذ قرارات شفافة وبطيئة 

وتحمل صفة الديمومة في جامعاتنا، حتى ال نحملها ارباكات، او توترات ساحة التعليم العالي في 

 .غنى عنها

رؤساء جامعات ومجالس امناء، بالطبع ان كانت  فالقرارات االستراتيجية بشأن الجامعات من تغيير

بحاجة الى تغيير بمبررات شفافة، يجب ان تقر ويتم اجراء تغييرات بشأنها دون الوقوف عند اية 

اجندات شخصية؛ ألن مصلحة الجامعات والوطن فوق كل اعتبار، لكن االساس اعطاء فرص 

ر لها بالبنان، فاالبيض واالسود ال للمجالس ولرؤساء الجامعات في حال عدم وجود اخطاء يشا

مجال اال للتمييز بينهما، وبالطبع المعاني يعلم ذلك جيدا، وهو اي الوزير مقتنع بضرورة تغيير الية 

تقييم رؤساء الجامعات وال احد يخالف ذلك؛ ألن اليات التقييم غير مقنعة، والتقييم يجب ان يتبع 

 ..نهجا مختلفا لغايات العدالة

بدو ان الحديث عن مجالس االمناء ورؤساء الجامعات صمت وما بعد الصمت ربما وعلى ما ي

عاصفة، لكن مالمحها لم تتضح ويبدو انها ليست اولوية ملحة خالل الفترة الحالية القريبة، حتى 
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على مقاعدهم، وسيحدث خالل هذه الفترة » الموازي والتنافس »يعلن القبول الموحد ويوزع الطلبة 

حاليون تغييرات بالتعيينات لنواب الرئيس والعمداء ورؤساء االقسام وغير ذلك، فهل سيجد الرؤساء ال

الرؤساء فرصة لذلك، وهل باالمكان بث حالة االمان لهم ؟؟ تساؤالت مشروعة يلفها الترقب ممزوجا 

ت بترقب آخر لنتائج قبول موحد اكثر خطورة وقلقا، فكيف سيقدم المعاني تلك المخرجات والقرارا

 !!المنتظرة بأناقته المعهودة
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 سالمة يبحث نقل التكنولوجيا الحديثة للكليات الزراعية بالجامعات العربية

بحث امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سالمة مع وفد من منظمة االغذية والزراعة 

ل التكنولوجيا الحديثة للكليات الزراعية اليوم األربعاء، عملية نق( الفاو)التابعة لالمم المتحدة 

 .بالجامعات العربية

واتفق الجانبان خالل اللقاء الذي عقد في مقر اتحاد الجامعات بعمان، بحضور االمين العام المساعد 

لالتحاد الدكتور عبدالرحيم الحنيطي، على عقد مؤتمر مشترك يهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية 

 .والمنظمه الدولية ارنينا( الفاو)عربي بالتعاون بين االتحاد والشاملة في الوطن ال

إن االتحاد من خالل الجمعية العلمية لكليات الزراعه التابعة له يستطيع زيادة : وقال الدكتور سالمة

حجم التعاون في المجال الزراعي بين الجامعات العربية والمؤسسات الزراعية المحلية واالقليمية 

 .والدولية

د ضرورة تحسين مستوى القطاع الزراعي في الوطن العربي من خالل استخدام التقنيات الحديثة واك

والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة في الدول المتقدمة، مشيرا إلى ان قطاع الزراعة في الدول 

ادة المتطورة قطع شوطًا كبيرًا في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة واألساليب النموذجية في زي

 .االنتاج الزراعي

وبين ان االساليب المتبعة في القطاع الزراعي بالوطن العربي ال تزال دون مستوى المنافسة الدولية 

المطلوبة، داعيا القائمين على القطاع الزراعي في البلدان العربية لالستفادة من التكنولوجيا الحديثة 

 3الغد ص  -6الدستور ص  -بترا
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كن القطاع الزراعي من المنافسة في االسواق االقليمية لزيادة اإلنتاج وتقليل ُكلفه وتحسين النوعية ليتم

 .والعالمية

واشار المدير التنفيذي لمنظمة أرنينا الدكتور رضا الخوالدة إلى الدور المهم لالتحاد في دفع عجلة 

التعليم والتطور بعدة مجاالت علمية متخصصة في المجتمعات العربية من خالل الجمعيات العلمية 

 .تي تغطي معظم التخصصات العلميةالتابعة له وال

واوضح ان هذه الجمعيات يمكن االستفادة منها من خالل تعزيز مبدأ التعاون والتنسيق المشترك 

والتدريب بين مؤسسات المجتمع المدني والجامعات لمعرفة االحتياجات الضرورية والمهمه 

 .للمجتمعات العربية

االغذية والزراعة المهندس اكرم الجاف إلى سياسة واشار مستشار السياسات الزراعية في منظمة 

االنفتاح والتعاون الدولي التي بدأت منظمة الفاو تنفيذها أخيرًا من خالل التوسع االفقي في العالقات 

الدولية وفتح آفاق للتعاون والتنسيق مع مؤسسات التعليم العربية والدولية للمساهمة بنقل التكنولوجيا 

راعي في المجتمعات الفقيرة لمساعدتها على تحقيق االكتفاء الذاتي من المواد الحديثة للقطاع الز 

 .الغذائية والزراعية
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 األميرة سمية بنت الحسن تفتتح المركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء

مندوبًة عن جاللة الملك عبداهلل الثاني، افتتحت سمو األميرة سمية بنت الحسن، األربعاء، مبنى 

 .األمم المتحدة/ المركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا

ويعد المركز، األول من نوعه على مستوى المملكة والخامس عالميًا، بمثابة مؤشر على المكانة 

التي وصل إليها األردن في مجال علوم الفضاء، الهادف إلى تعزير قدرات المملكة واإلقليم العالمية 

 .في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء

مدير عام المركز اإلقليمي لتدريس علوم / وتحدث مدير عام المركز الجغرافي الملكي األردني

سيقوم به المركز اإلقليمي، وقال  الفضاء العميد عوني الخصاونة، عن الدور العلمي والبحثي الذي

إن المركز سيطرح برامج أكاديمية في تخصصات علوم الفضاء وتطبيقاتها المختلفة واألرصاد الجوية 

الفضائية واالتصاالت الفضائية وعلوم الطقس والغالف الجوي، فضاًل عن عقد دورات تدريبية قصيرة 

 .ومتوسطة وطويلة األجل في هذه التخصصات

اعتماد المركز لتدريس علوم الفضاء في الدول العربية في مجال الفضاء، وذلك خالل  ولفت إلى

 .اجتماع المجموعة العربية للفضاء الذي عقد في أبوظبي، فيما ستكون لغة التدريس به باللغة العربية

ة بدوره، أكد مدير عام وكالة اإلمارات للفضاء محمد األحبابي متانة العالقة التي تربط الوكال

اإلمارتية بالمركز اإلقليمي من خالل اتفاقية انضمام اإلمارات عضوًا في المركز اإلقليمي، مشيرًا إلى 

سعي اإلمارات لتكون مركزًا إقليميًا في مشاريع استكشاف الفضاء والتعليم وتنمية القدرات البشرية في 

 .هذا المجال

 

 طلبة نيوز -بترا
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فلك حميد النعيمي أهمية المركز اإلقليمي من جانبه، بين رئيس االتحاد العربي لعلوم الفضاء وال

لتدريس علوم الفضاء على المستوى اإلقليمي والدولي، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الدول العربية 

إلنجاح المركز من خالل إيفاد طلبة عرب للدراسة في هذه المجاالت، وعبر عن شكره لألردن ملكًا 

د الشراكة العالمية في االستكشاف واالبتكار في وحكومة على إنشاء المركز اإلقليمي الذي يجس

 .ميادين الفضاء والفلك

على  ٠32٠وتحدث رائد الفضاء الروماني دوميتر بروناريو عن رحلته في الفضاء الخارجي عام 

، مبينًا العشرات من التجارب العلمية التي أجراها خالل هذه الرحلة ٦/متن محطة الفضاء سالوت

يام، ومعربًا عن إعجابه بتأسيس المركز اإلقليمي لتدريس الفضاء في األردن، التي مكث فيها ستة أ

 .وبارك للجميع هذا اإلنجاز

وافتتحت سمو األميرة سمية، معرضًا متخصصًا في الفضاء والصور الفلكية والتصوير الجوي 

متخصصة واألجهزة المساحية وأجهزة التلكسوبات الفلكية والرصد الجوي والطقس بمشاركة شركات 

قليمية وعالمية  .محلية وا 

وفي نهاية االفتتاح، وزعت سموها الدروع التذكارية على عدد من الشخصيات المتخصصة بالفضاء 

والفلك من الدول العربية واألجنبية، وجالت في أرجاء المركز اإلقليمي لالطالع على مرافقه 

وتواكب التطور والنهضة الشاملة التي  ومحتوياته وتجهيزاته الحديثة التي تراعي طبيعة عمل المركز

 .يشهدها األردن

وحضر حفل االفتتاح عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وعدد من رؤساء الدوائر 

 .والهيئات المختصة العاملين في المنظمات الفضائية من مختلف أنحاء العالم
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" ى الفضيشهادة جودة المستو " حقوق مؤتة"تمنح " هيئة االعتماد  

منحت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها كلية الحقوق في جامعة مؤتة، شهادة 

بعد تحقيق الكلية لكافة متطلبات ضمان الجودة على مستوى ( المستوى الفضي)ضمان الجودة 

 .الكلية

وضمان جودتها  حيث أكد االستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

بحضور رئيس جامعة مؤتة االستاذ الدكتور ظافر الصرايرة ، حرص الهيئة على تزويد الجامعات 

بالتقارير الخاصة بجودتها بهدف تحسين أدائها ورفعة التعليم العالي في األردن، مبينا أن الهيئة 

راتها التنافسية والوصول تسعى حثيثا لالرتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي األردنية وتعزيز قد

 .للعالمية

ومن جهته أشاد رئيس جامعة مؤتة األستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، بجهود الهيئة لتطوير جودة 

التعليم العالي والتي تسهم بشكل ملموس في تحسين مخرجات التعليم والعملية التعليمية والتعلمية في 

 .ى تطوير نظام الجودة في كافة برامجها وكلياتهاكافة اركانها وعناصرها، مؤكدا حرص الجامعة عل

وأضاف بأن حصول كلية الحقوق على شهادة ضمان الجودة يأتي ضمن االنجازات الريادية التي 

تحققها الجامعة، مبينا أن الجامعة بصدد االعداد للحصول على شهادات ضمان الجودة للكليات 

دور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تعزيز ضمان الجودة والبرامج االخرى محليًا وعالميا، مشيرا إلى ال

 .في الجامعات االردنية

 طلبة نيوز
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وبين االستاذ الدكتور باسم حوامدة مدير مركز التطوير وضمان الجودة في الجامعة، أن حصول 

الكلية على شهادة ضمان الجودة يسهم في تقدم الكلية للحصول على االعتمادات والتصنيفات 

قليميا ودولياً العالمية، وتحسن   .في مستوى الطلبة الخريجين وتعزيز تنافسية الكلية محليا وا 

ومن الجدير بالذكر ان كلية الحقوق في جامعة مؤتة تعتبر ثاني كلية تحصل على شهادة ضمان 

الجودة البرامجية في جامعة مؤتة واالولى على كليات الحقوق في الجامعات االردنية الرسمية 

 .االخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555ف هات

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

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

19 

 

 

صالح التعليم العالي  حوارات المستقبل وا 

 

 جامعة مؤتة/ سيف الدين الفقراء. د.أ 

طالعتنا المواقع اإلخبارّية ببيان صادر عن جماعة عّمان لحوارات المستقبل يتضمن اقتراحات ورؤى 

نقاذه مّما أصابه من أمراض وعلل  وتضمن البيان مقترحات، إلصالح التعليم العالي في األردن وا 

ولم نر فيها ما فيه إساءة أو نيل من مؤسسات التعليم ، الهدف منها السعي نحو اإلصالح والتطوير

وهذا ، بل كانت رؤى تعبر عن أفكار نحترمها من هذه الجماعة في قضايا التعليم العالي، العاليّ 

، ومواردهالمقال ليس ردًا على البيان بل هو رؤية من الرؤى التي تصّب في تعدد مصادر الحوار 

 .على أمل أن تكون نتائجه أكثر نجاعة في تحقيق اإلصالح المنشود

إّن ما تضمنه البيان من دعوى إللغاء وزارة التعليم العالي واالستعاضة عنه بمجلس للتعليم العالي 

وُربط مجلس ، عندما ألغيت وزارة التعليم العالي، تناسى أّن األردن مّر بهذه التجربة قبل بضع سنوات

ولم ، ولم يتحقق شيء من اإلصالح بل كانت التجربة فاشلة بامتياز، لتعليم العالي برئيس الوزراءا

ولهذا نرى أّن . نحقق سوى تراجع في التعليم العالّي وبعض االضطراب في مسيرته في تلك الفترة

، تربية والتعليموفصلها عن وزارة ال، صمام األمان في التعليم العالي هو بقاء الوزارة وتفعيل أدوارها

 .ألهمية الوزارتين وحاجتهما إلى وزيرين متفرغين

، إن إلغاء وزارة التعليم العالي بحجة استقالل الجامعات أكبر خطر تواجهه مسيرة التعليم العالي

فاستقالل الجامعات في ظل منظومة المحسوبيات والشللية وثقافة الفساد السائدة في الوطن ستكون 

 طلبة نيوز

 مقاالت 
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فتحت بند االستقالل امتألت الجامعات بأعضاء هيئة تدريس ، التعليم العالي رصاصة الرحمة على

ومنحت ، ونشرت البحوث، وتحت هذا البنت سارت بعض الترقيات، ممن ال يجوز لهم الولوج إليها

وحصل ، واعتلى مقاليد األمور في الجامعات من هم ليسوا أهاًل لها، الدرجات في الدراسات العليا

ولعّل إفرازات مجالس األمناء في اختيار الرؤساء ونواب الرؤساء ما زالت ، ال ينكره أحدالتراجع الذي 

ولسنا في حاجة لعصر الذاكرة واسترجاعها لبيان أّن توصيات ، ماثلة في جامعاتنا بنتائجها السلبية

النسور مجالس األمناء في التعيين والتجديد لم تحترم عندما لم يجدد مجلس الوزراء في عهد حكومة 

 .تعيين أحد الرؤساء بناء على حسابات سياسية

إّن أفضل إفرازات التطوير في مسيرة التعليم العالي هي لجنة القبول الموحد للطلبة؛ فإعادة القبول 

وعدم تكافؤ الثكافة ، إلى الجامعات مباشرة في ظل عدم تكافؤ مستوى التعليم بين المحافظات واأللوية

سيكون ذا نتائج عكسّية على الجامعات سواء في ، لتي تتوزع فيها الجامعاتالسكانية في األماكن ا

ونحن في حاجة إلى عدالة أكثر في القبول من خالل إلغاء ، نسبة القبول أو نوعية الطلبة المقبولين

واعتبار المعدل والجغرافيا أساسًا في توزيع المقاعد لتحقيق ، سياسة الكوتات والنسب االستثنائية

 .ة بين أبناء الوطنالعدال

ال أعرف ما المقصود بأن يتحمل الطالب مصاريف دراسته؟ وهل نسيت جماعات عّمان أن موازنة 

الدولة األردنية تقوم على المواطن بالدرجة األولى؟ وهل قارنت هذه الجماعة تكاليف الدراسة التي 

نح والبعثات التي تقدمها يتحملها المواطن مع ما هو معمول به في الدول المحيطة بنا؟ حتى الم

وما ، الجهات الحكومّية للطلبة المبتعثين هي من جيب المواطن األردني دافع الضرائب والرسوم

ومساواة األردنيين في نظام واحد موحد للمنح يقوم ، أجمل لو أّن الجماعة طالبت بإلغاء كوتات المنح

وحبذا لو عّرجت ، على بعثة على أسس موضوعية تعتمد التفوق والحاجة أساسًا في الحصول

وكنى نتمنى أن تكون الرسوم موحدة بين . الجماعة على اإلعفاءات لو كانت تعرف عنها الكثير

 !الجامعات ونحن نتحدث عن المساواة الدستورية
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وال أحد ينكر إن مجالس ، إّن توسيع صالحيات مجالس األمناء كارثة إضافية لما هو واقع اآلن

وقد أناط القانون بهذه المجالس السعي ، الحالية جزء من المشكلة في التعليم العالياألمناء بتشكيلتها 

وأناط بها جانبًا رقابيًا وهو أمر لم نلمسه ، لتأمين الدعم المالي للجامعات وهو األمر الذي لم يحصل

إن مجالس األمناء مغيبة في الواقع عّما يحصل غلى األرض في الجامعات وهذه هي ، إطالقاً 

عادة صالحياتها إلى مجلس التعليم أكثر فائدة للتعليم العالي ، لحقيقةا ولعّل إلغاء مجالس األمناء وا 

صالحه  .وا 

ووقف ، ومنح التراخيص، نعم نحن في حاجة ماسة لرجع النظر في ضوابط إنشاء الجامعات وكلياتها

وتوحيد األنظمة ، الترقياتو ، ووضع معايير صارمة في التعيين، االمتيازات الممنوحة لغير األردنيين

وتعزيز منظومة الشفافية والعدالة في القبول والمنح ، وتوحيد الرواتب والعالوات، والتشريعات

ووضع ضوابط ومعايير دقيقة في ، والتقييد بالمعايير األكاديمية، وتنظيم التخصصات، والبعثات

الرؤساء ونوابهم والعمداء ورؤساء إسناد المناصب القيادية إلى مستحقيها في الجامعات على مستوى 

خضاع كّل الجامعات األردنية لقوانين الدولة وتشريعاتها، األقسام ووضع ضوابط رادعة للمخالفات ، وا 

وتحقيق نتائج إصالحية حقيقّية تعزز مكانة ، بأنواعها كافة إذا أردنا مراجعة سياسات التعليم العالي

 .العالياألردن بين دول العالم في مجال التعليم 
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 رأي فـي الـحـضــارة

 صالح جرار. د

كّلما زرت أثرًا قديمًا من اآلثار الشهيرة كاألهرامات والمدّرجات الرومانية والقصور التاريخية  

هل هذه المنجزات الضخمة التي قامت على أكتاف العبيد والفقراء تعّد إنجازًا : الضخمة أتساءل

هانة الكرامة اإلنسانية واستنزاف حضاّريًا ما دامت هي نتيجة لال ستعباد وانتهاك حقوق البشر وا 

طاقاتهم وتعريض أجسادهم للخطر والموت، ألّن هذه الصفات كّلها تتناقض تناقضًا تاّمًا مع روح 

وكّلما  .الحضارة وجوهرها القائم على خدمة اإلنسانية والسعي إلى مصلحتها والحفاظ على كرامتها

ينتج أخطر أنواع األسلحة والطائرات والصواريخ والقنابل والغّواصات وأجهزة  شاهدُت مصنعًا حديثاً 

الرصد والتجّسس والمالحقة، أتساءل أيضًا هل يعّد هذا التقّدم الصناعي إنجازًا حضاريًا، ما دام 

سر يهدف إلى القتل والتدمير والحرق واإلبادة واالحتالل والتهجير وتقييد حرّيات الناس باالعتقال واأل

ومنع السفر والنفي عن األوطان، مّما يتعارض كّله مع روح الحضارة التي تهدف أساسًا إلى خدمة 

صحيح أّن هذه اآلثار العظيمة ذات األهمية  .اإلنسان وضمان حقوقه وحريته وكرامته وسالمته

مة تلك الدول وقّوتها التاريخية والمعمارية الكبيرة تعّد إنجازات كبيرة للدول القديمة وأّنها تدّل على عظ

واتساع حدودها الجغرافية مثلما تدّل على التسّلط واالستبداد، إاّل أّنها ال تدّل على حضارة أو إنجاز 

حضاري ما دامت تقوم على أكتاف الضعفاء والعبيد ولخدمة السادة والمستبّدين وكذلك يمكن أن 

حة ووسائل القتل على أّنه إنجاز بشرّي ينظر في هذه األّيام إلى التطّور الهائل في صناعة األسل

عظيم يدّل على قّوة األمم وطغيانها وقدرتها على بسط سيطرتها ونفوذها على غيرها، إاّل أّن ذلك ال 

إّن اإلنجاز المادّي . يجوز أن يسّمى إنجازًا حضاريًا، ألّن أهدافه ونتائجه تتعارض مع روح الحضارة

وع يهدف ويفضي إلى خدمة الناس والبشرية كوسائل المواصالت ن :البشرّي يمكن تصنيفه إلى نوعين

والتواصل واالختراعات الطبّية والعالجات ووسائل السالمة المختلفة، وهذا يدخل في باب الحضارة 

 40الرأي ص 
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أما النوع الثاني فهو ما يستخدم لقتل الناس واستعبادهم واستغاللهم واالعتداء على حقوقهم . المادّية

وحّريتهم، فمثل هذه اإلنجاز مهما كان فيه من اإلبداع العقلي ال يجوز أن يدخل والمساس بكرامتهم 

ويقال األمر ذاته عن الحضارة غير المادية، كاإلنتاج الفكري والعلمي واألدبي  .في باب الحضارة

والثقافي والقانوني، فما كان من هذا اإلنتاج يرقى بالعقل اإلنساني والقيم اإلنسانية والعالقات 

نسانية ويتبنى الحفاظ على إنسانية اإلنسان وحقوقه وكرامته فهو مّما يدخل في باب الحضارة، وما اإل

كان من هذا اإلنتاج ما يدعو إلى التفرقة ويشّجع على االستعباد ويثير األحقاد بين الناس فهو ليس 

الحضاري هو ما إّن المعيار الحقيقي لما يمكن أن يطلق عليه صفة اإلنجاز  .من الحضارة في شيء

يصّب في مصلحة البشّرية دون أي تمييز ويسعى إلى إنهاء أية معاناة للناس من جوع أو عطش أو 

 جهل أو أّمية أو خوف أو مرض أو تهديد أو فوضى أو غير ذلك
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 عجلون والمستقبل

مهند مبيضين. د  

تواصل مع بقية المحافظات والتي زار جاللة الملك اول امس مدينة عجلون، في استمرارية لنهجه الم

وهي زيارات ليست من ترف الوقت ولم تعد بروتوكولية، بل هي سبب تغيير وأمل . يزورها باستمرار

 .بالنسبة للناس

في اللقاء قال رؤساء المجالس واعضاؤها وتنفيذي االدارات المحلية كلمتهم، وقال الملك كلمته بأنه 

 . التي يحتاجها الناس في عجلونلآلن لم ير رؤية واضحة لألولويات 

أصر جاللة الملك على الشراكة بين الحكومة والديوان، وطالب بضرورة االستعجال بوضع رؤية 

 .اسابيع، فأشار الجميع بالقبول ٦استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق في غضون 

ألولويات لم يحدث،  الحقيقة التي كشفها لقاء الملك هي ان التخطيط المستقبلي معدوم وأن ترتيب ا

والملك تحدث عن خصوصية تنموية لعجلون بفعل موقعها ونمط إنتاجها الذي يمكن ان يخلق لها 

 .مزايا تنافسية كبيرة

حديث الناس واستقبال الكالم الملكي لم يخل من فرح وشغف بانتظار تحقيق الوعود التي اصر 

 .الملك على انها يجب ان تساعد الناس على تغيير واقعهم

مشروع تلفريك عجلون كان محطة هامة في الزيارة الملكية، وهو مشروع سوف يحقق الكثير من 

 .التغيير في حياة الناس وسيخلق جذبا سياحيا جديدا وفرص عمل وحياة جديدة

 9٦الدستور ص 
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لقاء الملك كما غيره من اللقاءات، كان فرصة لإلنصات للناس وممثليهم كي يقولوا كلمتهم فيما 

 .جل إحداث فرص جديدة للعمليخص مستقبلهم، وأل

وتتركز بها البطالة في الفتيات خريجات . عجلون مدينة مكتملة االركان سياحيا، لكنها مدينة فقيرة

وجل ابنائها يعملون بالقطاع العام، والحياة الزراعية تشكل هوية . ليس بها شركات كبرى. الجامعة

 .يا الطبيعيةاالقتصاد، وما زالت السياحة ضعيفة برغم توفر المزا

ليس في امكان الحكومات تحقيق التغيير والتنمية وحدها،  فعلى المجتمع مسؤولية أيضا، وعلى 

وال يمكن ان يظل الناس بانتظار . القطاع الخاص دور آخر، واجتماع االرادات كلها يخلق التغيير

 .الوعود

ن الوعود، ولدى المجالس الحياة اليومية في عجلون مليئة بالمطالب وفي حاضر الناس الكثير م

المحلية الكثير من االمال التي يريدها الناس، لكن المهم هو ترتيب المطالب المحلية وفق خطة قابلة 

 .للتطبيق

اول امس كانت عجلون مع وعد للمستقبل بحضور سيد البالد وولي عهده، وهي زيارة تقدم الكثير 

 .وتعطي الكثير وتعد بالخيرات
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 وظفي أمانة عمان الكبرى ممن لم يحصلوا على ترقيات في الترفيعات عدد من م
م التقدم طواعية للتقاعد كي ها األمانة أمس أعلنوا عزمهاألخيرة التي أعلنت عن

مصادر قالت لـزواريب إن العشرات من  .يستفيدوا من الميزات التقاعدية الحكومية
م اآلن سيتقدمون همعظمم نحو الترقية، لكن هالموظفين كانوا يبذلون مساعی

 .بطلبات لغايات التقاعد
  دقيقة لحين  5١وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري، انتظر ما يزيد على

حضور رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى السعود، إلى قاعة االجتماع أول من 
الوزير  .أمس، وذلك من أجل بحث موضوع التبادل التجاري للبضائع الفلسطينية

اكتفى بالسؤال عن  هعند حضور السعود لكن هموري حاول إبداء استيائالح
 .سبب التأخير

  أوقفت األمانة العامة لمجلس النواب الكشف عن أسماء النواب الذين يتغيبون
من النواب تغيبوا عن  هعن حضور الجلسات، علما أن عددا ال بأس فی

ضور لتغطية النصاب الجلسات في الدورة االستثنائية، وبالكاد يصل عدد الح
و ما هالقانوني، كما أن أحد النواب لم يحضر خالل الدورة سوى مرة واحدة، و

 .رئيس مجلس النواب أكثر من مرة هل هنب
  ھألف دينار لتحديث مكتب 0١خصص رئيس إحدى الجامعات الرسمية مبلغ 

ألف  ٠٠مبلغ  ھ، إضافة إلى تخصيصھومكتب عدد من المستشارين لدی
ات إعادة تأثيث وتنسيق ساحة خضراء في الجامعة، في وقت تعاني دينار لغاي

 .مليون دينار 9٦الجامعة من مديونية مالية تتجاوز مبلغ  ھفی
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