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األربعاء

2113/11/23

(طلبة االردنية) األحزاب االردنية ضعيفة لعدم االقبال عليها
اكد عدد كبير من طلبة الجامعة االردنية
ان االحزاب السياسية االردنية ما زالت
ضعيفة بسبب عدم اقبال االردنيين على
االنخراط فيها.
واشاروا خالل مداخالت قدموها في
برنامج بدأت كلية الحقوق في الجامعة
بتنفيذه بعنوان "حوار االحزاب" الى ان
االحزاب السياسية لم تستطع تقديم حلول
لقضايا تمس حياة االردنيين خصوصا
االرتفاع المستمر لالسعار التي شملت
معظم االحتياجات االساسية لالسر
االردنية.
ودعا الطلبة قادة االحزاب الى زيادة االتصال والتواصل مع فئات المجتمع وفي طليعتهم الشباب االردني
لتطوير برامجها بما يتناسب مع المتغيرات والتحوالت التي تشهدها الساحة االردنية والمنطقة العربية.
والبرنامج الذي استضاف اليوم ثالثة احزاب سياسية هي حزب الوسط االسالمي وحزب البعث العربي
التقدمي والحزب الوطني االردني يسعى بحسب عميد الكلية – الدكتور طارق الحموري -الى خلق بيئة
سياسية متقدمة لدى طلبة الجامعة.
واضاف الحموري الى ان البرنامج الذي يستضيف خالل االسابيع القادمة جميع االحزاب االردنية يهدف
الى تعريف واطالع طلبة الجامعة على ادبيات والبرامج السياسية لالحزاب واليات عملها واهدافها
لتشكيل اغلبية برلمانية ومن ثم تشكيل حكومات برلمانية تكون قادرة على خدمة الوطن واالردنيين.
وعرض االمين العام لحزب الوسط االسالمي النائب مدهللا الطراونة مبادئ الحزب السيما المشاركة
السياسية وبيان قيم االعتدال وسماحة االسالم العظيم.
وقال الطراونة ان حزب الوسط االسالمي هو حزب وطني اردني النشأة مرجعيته االسالم ،وليس له
امتداد خارجي ،وال وصيا على ضمائر الناس.
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واضاف ان الحزب يؤمن بالثوابت الوطنية ويختلف مع الحكومات في ادارة السياسات وال يختلف على
الدولة ويلتزم بممارسة الديمقراطية وقبول الرأي والرأي االخر.
وقدم الطراونة شرحا وافيا حول الجهود التي يبذلها الحزب في مواجهة التحديات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية التي تواجه االردن في المرحلة الراهنة.
وقالت ممثلة الحزب الوطني االردني امل ابو بكر ان الحزب تأسس عام  2112وحصل على الترخيص
الالزم عام  2112وهو اول حزب اردني تؤسسه امرأة.
واضافت ان الحزب الوطني له نشاطات وفعاليات وطنية منها االحتفال باالعياد الوطنية وتوزيع طرود
الخير على االسر العفيفة ومساعدة االطفال االيتام ومحاربة اعمال العنف التي طالت مؤسسات وطنية.
واشارت ابو بكر الى ان الحزب يعارض قانون االحزاب الحالي ويرفض قانون االنتخاب لوجود
(الكوتات) التي تتعارض مع مبدأ المساواة التي اقرها الدستور االردني.
ولفتت ابو بكر الى ان الحزب يدعو الى ضرورة االهتمام باالستثمار االجنبي شريطة تخصيص %27
من فرص العمل لالردنيين مؤكدة ان لدى الحزب خطط وبرامج لتطوير القطاعات التعليمية والصحية
والتنمية االجتماعية.
بد وره استعرض االمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور اساسيات وادبيات الحزب الرامية
الى تعزيز وتعميق االمتداد القومي ،مؤكدا انتمائه الى الجماهير الشعبية ويناضل من اجل تحقيق شعار
"ان االمة العربية امة واحدة".
وأضاف دبور إلى ان الحزب استطاع تحقيق منجزات أبرزها تدريس نحو ( )9آالف طالب وطالبة في
جامعات سورية فضال عن القيام بأعمال تطوعية  ،وله دور أساسي وهام مع ائتالف أحزاب المعارضة
في حماية المجتمعات واإلسهام في وضع رؤية لحل المشاكل واألزمات التي تواجه األردن على كافة
األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وثمن المتحدثون وعدد من القيادات الحزبية والسياسية الخطوة التي قامت بها كلية الحقوق في الجامعة
وبدعم من إدارتها في إقامة هذا الحوار الذي يخدم طلبة الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني من خالل
توضيح الصورة الحقيقية لبرامج األحزاب السياسية وتطلعاتها نحو تحقيق المزيد من األمن والسلم
اإلجتماعي في األردن.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الرأي ص 7

2113/11/23

األربعاء

(طلبة األردنية) :األحزاب األردنية مازالت ضعيفة
قال طلبة من الجامعة االردنية ان االحزاب السياسية االردنية «مازالت ضعيفة بسبب عدم إقبال االردنيين
على االنخراط فيها»  .واشاروا خالل مداخالت قدموها في برنامج بدأت كلية الحقوق في الجامعة بتنفيذه
بعنوان (حوار االحزاب) الى ان االحزاب السياسية «لم تستطع تقديم حلول لقضايا تمس حياة االردنيين
خصوصا االرتفاع المستمر لالسعار التي شملت معظم االحتياجات االساسية لالسر االردنية» .
واستضاف البرنامج أمس ثالثة أحزاب سياسية هي :حزب الوسط االسالمي وحزب البعث العربي
التقدمي والحزب الوطني االردني ،ويهدف الى خلق بيئة سياسية متقدمة لدى طلبة الجامعة ،بحسب عميد
الكلية الدكتور طارق الحموري.
ودعا الطلبة قادة االحزاب الى زيادة االتصال والتواصل مع فئات المجتمع وفي طليعتهم الشباب لتطوير
برامجها بما يتناسب مع المتغيرات والتحوالت التي تشهدها الساحة االردنية والمنطقة العربية.
من جهتهم عرض االمناء العامون وممثلو االحزاب المشاركة في اللقاء لمبادئ واساسيات أحزابهم.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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بترا -الغد ص 8

2113/11/23

األربعاء

طلبة جامعيون ينتقدون ضعف األحزاب السياسية المحلية
أكد عدد كبير من طلبة الجامعة األردنية ان االحزاب السياسية المحلية "ما تزال ضعيفة بسبب عدم اقبال
األردنيين على االنخراط فيها".
واشاروا خالل مداخالت قدموها في برنامج "حوار االحزاب" الذي تعده كلية الحقوق في الجامعة
األردنية الى "ان االحزاب السياسية لم تستطع تقديم حلول لقضايا تمس حياة األردنيين خصوصا االرتفاع
المستمر لألسعار التي شملت معظم االحتياجات االساسية لألسر األردنية".
ودعا الطلبة قادة االحزاب الى زيادة االتصال والتواصل مع فئات المجتمع وفي طليعتهم الشباب األردني
لتطوير برامجها بما يتناسب مع المتغيرات والتحوالت التي تشهدها الساحة األردنية والمنطقة العربية.
والبرنامج الذي استضاف أمس ثالثة احزاب سياسية هي الوسط االسالمي والبعث العربي التقدمي
والوطني األردني ،يسعى بحسب عميد الكلية الدكتور طارق الحموري ،الى خلق بيئة سياسية متقدمة لدى
طلبة الجامعة.
وا ضاف الحموري ان البرنامج الذي يستضيف خالل االسابيع المقبلة جميع االحزاب األردنية يهدف الى
تعريف واطالع طلبة الجامعة على االدبيات والبرامج السياسية لألحزاب واليات عملها واهدافها لتشكيل
اغلبية برلمانية ومن ثم تشكيل حكومات برلمانية تكون قادرة على خدمة الوطن والمواطن.
وعرض األمين العام لحزب الوسط االسالمي النائب مد هللا الطراونة مبادئ الحزب السيما المشاركة
السياسية وبيان قيم االعتدال وسماحة االسالم العظيم.
وقال الطراونة ان حزب الوسط االسالمي هو حزب وطني أردني النشأة مرجعيته االسالم ،وليس له
امتداد خارجي ،وال وصيا على ضمائر الناس.
وقالت ممثلة الحزب الوطني األردني امل ابو بكر إن الحزب تأسس العام  2112وحصل على الترخيص
الالزم العام  2112وهو أول حزب أردني تؤسسه امرأة.
وعرض األمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور اساسيات وادبيات الحزب الرامية لتعزيز
وتعميق االمتداد القومي ،مؤكدا انتماءه الى الجماهير الشعبية ويناضل من اجل تحقيق شعار "أن األمة
العربية أمة واحدة".

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الدستور ص 8

األربعاء

2113/11/23

«الممرضين» تبحث إمكانية االستفادة من خبرات «األردنية» بامتحان االمتياز
التقى نقيب الممرضين محمد الحتاملة واعضاء من مجلس النقابة رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف
الطراونة.
وجرى خالل اللقاء بحث توظيف طلبة كليات التمريض فور تخرجهم واالليات المشتركة ،التي يمكن ان
تقوم بها النقابة والجامعات وكافة الجهات المعنية ،بما يضمن توفير فرص العمل بسرعة ومنع حدوث
البطالة بين الممرضين حديثي التخرج .وقال الحتاملة في تصريح صحفي انه تم خالل اللقاء بحث
امكانية االستفادة من الجامعة االردنية وخبرات واختصاصات اعضاء الهيئات التدريسية في مختلف
الكليات ذات العالقة لغايات عقد االمتحانات المهنية للممرضين تمهيدا لبرنامج االمتياز للممرضين الذي
قد يتم استحداثه.
واض اف انه جرى خالل اللقاء مناقشة اوضاع الممرضين في مستشفى الجامعة االردنية واحتياجاتهم
ومطالبهم والتعاون المشترك بين النقابة وكلية التمريض ومستشفى الجامعة االردنية في مجاالت التدريب
والنشاطات العلمية.
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الغد ص 2

األربعاء

2113/11/23

بحث اإلسراع في توظيف خريجي كليات التمريض
بحثت كل من نقابة الممرضين والجامعة األردنية أمس فرص اإلسراع في توظيف خريجي كليات
التمريض وأوضاع الممرضين العاملين في مستشفى الجامعة األردنية ،بحسب تصريح صحفي لنقيب
الممرضين محمد الحتاملة.
وقال الحتاملة إنه "بحث مع رئيس الجامعة األردنية الدكتور خليف الطراونة اإلفادة من خبرات
واختصاصات أعضاء الهيئات التدريسية في مختلف الكليات ذات العالقة لغايات عقد االمتحانات المهنية
للممرضين تمهيدا لبرنامج االمتياز للممرضين الذي قد يتم استحداثه".
كما بحث الطرفان "اﻵليات المشتركة التي يمكن أن تقوم بها النقابة والجامعات وكافة الجهات المعنية مما
يضمن توفير فرص العمل بسرعة ومنع حدوث البطالة بين حديثي التخرج من المهنة" ،بحسب الحتاملة.
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بترا -األنباط -أخبار األردنية

2113/11/23

األربعاء

التدريب العملي لطلبة الجامعات يحسن مخرجات التعليم
أكد نائب رئيس الجامعة األردنية للتدريب وخدمة
المجتمع الدكتور موسى اللوزي على أهمية ترسيخ
الجانب النظري لطلبة الجامعات من خالل توفير
فرص التدريب العملي سعيا الى تحسين مخرجات
التعليم ورفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة.
وقال خالل ورشة عمل نظمها مكتب اﻵياستا
(المنظمة العالمية لتبادل الطلبة للخبرة الفنية و
التقنية) اليوم" إن الدور الريادي الذي تقوم فيه
كلية الهندسة والتكنولوجيا ممثلة بمكتب التدريب
"آياستا األردن" ما هو اال دليل على ما تؤمن به
الجامعة األردنية بأهمية الجانب التدريبي الهادف إلى تنمية المهارات لدى الطلبة الخريجين وصقل
شخصيتهم ".
بدوره قال مدير مكتب التدريب والسكرتير الوطني ألياستا األردن الدكتور مضر الزغول "إن الورشة
تهدف إلى تعريف المشاركين من الجامعات األردنية الحكومية والخاصة بالمنظمة وموسم التدريب فيها
لعام  ، 2114وتعزيز شراكتهم بالمنظمة واطالعهم على الدور الريادي الذي تقوم به كلية الهندسة في
مجال ت دريب الطلبة ،وبرامج التبادل الطالبي والفرص التدريبية التي يقوم بتوفيرها المكتب في
المجاالت التقنية والهندسية المختلفة ،وكيفية استفادة طلبة الجامعات منها".
وقدم الزغول خالل الورشة للمشاركين عرضا تعريفا بمنظمة اياستا ،وإيجازا حول نشاطها في مجال
تبادل الطلبة لغايات التدريب في المجاالت التقنية والهندسية المختلفة الممتدة في مختلف دول العالم.
وتضمنت الورشة التي حضرها عميد كلية الهندسة في الجامعة الدكتور محمود حماد واعضاء هيئة
التدريس في الكلية وعدد من عمداء كليات الهندسة والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات في عدد من
الجامعات عرضا ً لقصص نجاح بعض الطلبة ممن شاركوا في موسم التدريب السابق من خالل منظمة
األياستا ،تحدثوا فيها عن التجربة التي خاضوها خالل تدريبهم في عدد من الشركات ومدى االستفادة
المتحققة.
وفي ختام الورشة اجاب الزغول عن استفسارات المشاركين حول آلية وشروط الواجب توفرها في
الطالب المتدرب و ُكلف التدريب والتخصصات المتاحة لتدريب الطلبة.
يشار الى ان مكتب التدريب في كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة األردنية الممثل الوحيد للمنظمة
في األردن.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار األردنية

2113/11/23

األربعاء

أمسية ثقافية جمعت أسرة فنون "األردنية"
نظمت كلية الفنون والتصميم في الجامعة األردنية
أمسية ثقافية تحت شعار"عيلتنا" بهدف تعزيز الروح
األسرية واألخوية بين الجسد التدريسي واإلداري
والطلبة.
واشتملت فعاليات األمسية على وصلة غنائية بقيادة
اﻵنسة عبيدة ماضي أدى خاللها طلبة الفنون
الموسيقية باقة من القدود الحلبية وأغنيات الزمن
الجميل ،إلى جانب عرضين غنائيين لكل من فرقة
الموسيقى العربية بقيادة الدكتور نضال نصيرات،
وآخر لفرقة "تلفريك" ،باإلضافة إلى عروض
مسرحية قدمها طلبة قسم المسرح.
وعبّر عميد الكلية الدكتور كرام النمري عن سعادته وفخره بالجهود التي بذلها الجسم اإلداري في الكلية
بمساندة ممثلي الطلبة في اإلتحاد إلنجاح األمسية وإبراز الصورة الحقيقية والمتيميزة لمجتمع الكلية
الموصوف بخصوصية العائلة كصفة مميزة له ،نظرًا لما يمثّله الفن والشغف في صناعة الجمال من
رابط متين يجمع أفراد هذه األسرة.
وأشار مساعد العميد لشؤون الطلبة فؤاد الخصاونة إلى أن األمسية تعد إنطالقة جديدة تحمل المزيد من
اإلندفاع نحو اإلنجازات النوعية التي تطمح الكلية لتسجيلها في كتاب حياة الجامعة األم مصنع الفكر
والثقافات لهذا الوطن.
عضوة اتحاد الطلبة من قسم الفنون البصرية ،الطالبة ميرنا مراد قالت إن األمسية جسدت حالة من
اإلنسجام والتعاضد لدى أفراد أسرة الكلية ،مشيرة إلى حرص الكلية الدائم على صقل قدراتهم الشخصية
والفنية وتنميتها ،باإلضافة إلى تأهيلهم للمنافسة في حقول الفن المتنوعة على مستوى متقدم.
وحضر األمسية التي تخللها حفل عشاء عميد الكلية وعميد كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية
الدكتور زيد عيادات وعدد كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة وذويهم.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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مرصد الرأي
 تنطلق أولى نشاطات اللجنة الثقافية لقسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة األردنية بقراءات
شعرية عند الساعة  11من ضحى الثالثاء الموافق لـ  29الجاري في مدرج الخليل بن أحمد
الفراهيدي ..يشارك فيها خمسة من الشعراء من طالب الدراسات العليا والبكالوريوس  :نضال
برقان ،محمد عبد الباري ،نواف رضوان ،أنور الشعر ،و لؤي أحمد ،ويقدم الشعراء د .إبراهيم
خليل
 تنظم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية برنامج (عودة مبدع) ،حواراً مع الكاتبة هند
خليفات في الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم األربعاء على مدرج علوم الحياة.
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مرصد الثقافة
«عودة مبدع» يستضيف الكاتبة هند خليفات
ضمن منهجية مد الجسور بين الجامعة وخريجيها ،تنظم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية برنامج
(عودة مبدع) ،وستكون العودة مع الكاتبة هند خليفات الساعة الثانية عشرة والنصف من اليوم على
المدرج علوم الحياة.
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بحث سبل دحض شائعات انتشار تعاطي المخدرات بين طالب الجامعات
بحث وز ير التعليم العالي الدكتور امين محمود مع رئيس الجمعية األردنية لمكافحة المخدرات الدكتور
موسى عبدهللا داوود سبل دحض الشائعات التي تمس سمعة قطاع التعليم العالي والتي تتحدث عن انتشار
تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين طالب الجامعات.
وأكد الوزير تعاون الوزارة مع اي نشاط او إجراء من شأنه أن يدعم آليات مكافحة المخدرات ،مثلما أكد
داوود ان هناك الكثير من الوسائل العلمية الحديثة والمتوفرة اﻵن والتي تساعد على الكشف المبكر
للتعاطي من خالل فحص سهل االستعمال وفي حالة تعميمه سيكون قادراً على حصر حجم المشكلة.
كم ا تم بحث امكانية وضع خطة عمل لعقد ورشات عمل في جامعات المملكة حيث ستوفر الجمعية
األردنية لمكافحة المخدرات خبراتها في تطوير ورشات العمل بحيث تتسم بقدرتها على صنع أجواء
تشاركية تضمن تفاعل الطلبة في هذه الورشات بعيداً عن أسلوب التلقين.
وأشار الى أن هناك مشاريع ومقترحات عديدة تستهدف تعميم فحص تعاطي المخدرات على متسببي
الحوادث المرورية وموظفي الدولة والمقبلين على الزواج الذي من شأنه تخفيض الطلب على المخدرات
والمؤثرات العقلية.
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تغييرات التعليم العالي تبدأ بإقصاء أمين سر مجلس التعليم العالي من موقعه
علمت طلبة نيوز بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود أصدر قرارا بنقل شداي
مساعده أمين سر مجلس التعليم العالي الى موقع آخر في الوزارة وتعيين عبدهللا الحراحشه خلفا له .
علما بأن المساعده يتبوأ الموقع منذ فترة وتدرج في العمل في أمانة السر ويعتبر من المهنيين في أعمل
مجلس التعليم العالي .
هذا وبحسب مصادر فإن القرار جاء بناء على تجاذبات في أروقة الوزارة ويعزى األمر الى أن هناك
دائرة ضيقة حول الوزير تحاول إقناع الوزير بتصفية حسابات لهم مع موظفين ألسباب شخصية فيما أن
مقربين من الوزير قالوا أن دوافع الوزير إلتخاذ القرار هو تجديد الدماء والخروج من دائرة الروتين .
هذا وتوقعت المصادر بأن يكون هناك مزيدا من التنقالت في وزارة التعليم العالي خالل الفترة القادمة
لتتطور فيما بعد لتنفيذ تشكيالت أوسع في قطاع التعليم العالي تشمل عددا من رؤساء الجامعات بعد أن يتم
اإلنتهاء من صياغة تلك التشكيالت بصورتها النهائية في مواقع القرار .
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تعديل على امتحان (الشامل)
حاتم العبادي -أقرت اللجنة العليا لالمتحانات
في جامعة البلقاء التطبيقية في اجتماعها
االخير برئاسة رئيس الجامعة الدكتور نبيل
الشواقفة ،تعديالت على امتحان الشهادة
الجامعية المتوسطة «الشامل» ،سيصار الى
تنفيذها اعتبارا من الدورة الشتوية المقبلة.
وحددت اللجنة مواعيد االمتحانات للدورة
الشتوية ،بحيث ستبدأ االمتحانات العملية في
الخامس عشر من كانون االول المقبل،
ولالمتحانات النظرية في الرابع من كانون
الثاني المقبل.
وكشف مدير وحدة تقييم واالمتحانات العامة الدكتور محمد اللحام عن التعديالت التي ادخلت على
االمتحان ،والتي ابرزها تنفيذ امتحان الورقة األولى للدورة الشتوية لعام  2114حاسوبياً ،وفق نظام
يحاكي امتحان «التوفل» ،الى جانب «إعادة توزيع أوراق االمتحان لتخصصي العلوم المالية والمصرفية
والتسويق ،بحيث تصبح أربع أوراق بدالً من ثالث».
وقد أشار اللحام الى انه بخصوص حوسبة امتحان الورقة االولى « ،سيتم وفقا ً للجنة فنية تم تشكيلها بهذا
الخصوص تقسيم مراكز االمتحان في المملكة إلى ثالثة أقاليم (شمال ،وسط ،جنوب) ،بحيث يحتوي كل
إقليم مركزا أو عدة مراكز لالمتحان».
وكما ستقوم الوحدة بإصدار جدول يبين توزيع الطلبة على مراكز االمتحان في المملكة ونشره على
الموقع االلكتروني الخاص بالوحدة.
اما بخصوص إعادة توزيع أوراق االمتحان لتخصصي العلوم المالية والمصرفية والتسويق ،بحيث
تصبح أربع أوراق بدالً من ثالث ،فقد اوضح ان ن أول ثالث أوراق ستكون نظرية ،والورقة الرابعة
عملية بوزن  311عالمة تم إضافتها مجدداً لكل من التخصصين  ،بحيث يتم إعادة توزيع عالمات الثانية
والثالثة على الورقة العملية الجديدة.
ذكر اللحام بأن إضافة الورقة العملية لطالب هذين التخصصين تضمن التوزيع األمثل لعالمات األوراق.
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فتح باب التسجيل
وبحسب الدكتور اللحام  ،فإن اللجنة أقرت فتح باب قبول طلبات اإلشتراك المتحان الشهادة الجامعية
المتوسطة في دورته الشتوية لعام  2114اعتباراً من يوم السبت المقبل ،ويستمر نهاية دوام الثامن عشر
من الشهر المقبل.
مواعيد االمتحانات العملية
وتعقد االمتحانات العملية خالل الفترة بين يومي الخامس عشر من كانون األول المقبل والواحد والثالثين
من الشهر ذاته ،حيث ستقوم وحدة التقييم واالمتحانات العامة بإصدار جدول االمتحانات العملية قبيل هذه
الفترة وتعميمه على الكليات من خالل الموقع االلكتروني الخاص بالوحدة
(.)http://shamel.bau.edu.jo
وأعلن الدكتور اللحام انه «سيتم ألول مرة تشكيل لجان فحص مركزية لكل تخصص لتحقيق مبدأ
المساواة والعدالة بين كافة الطلبة».
االمتحانات النظرية
أما بالنسبة لالمتحانات النظرية ،قررت اللجنة أن يكون امتحان الورقة األولى في الرابع من كانون الثاني
المقبل ( ،)2114/1/4والورقة الثانية في السابع من كانون الثاني المقبل ( ،)2114/1/2والورقة الثالثة
في الحادي عشر من الشهر ذاته ( ،)2114/1/11بحيث تبدأ امتحانات جميع األوراق في تمام الساعة
الحادية عشرة صباحا ً.
وأكدت اللجنة انه « في حال تعذر عقد امتحان أي ورقة ألي سبب من األسباب ،فإنه يتم تأجيل موعد ذلك
االمتحان إلى اليوم الذي يلي امتحان آخر ورقة وهو األحد الموافق .»2114 /1 /12
فئات الطلبة والرسوم
أما بالنسة لفئات الطلبة الذين يسمح لهم بالتقدم المتحان هذه الدورة ورسوم التقدم لالمتحان فإنه لم يحدث
عليها أي تغيير ،حيث تسمح التعليمات بتقدم الطلبة المنتظمين (المتقدمين ألول مرة) مقابل رسم مالي
مقداره  111دينار بحيث يتقدم الطالب ضمن هذه الفئة لالمتحان في جميع األوراق.
أما بالنسبة لفئة المعيد ،فيتقدم الطالب ضمن هذه الفئة لالمتحان في الورقة أو األوراق التي رسب فيها
وجوبا ً إضافة إلى إمكانية إعادته ألي ورقة من أوراق االمتحان لغايات رفع معدله مقابل رسم مالي
مقداره  41ديناراً للورقة الواحدة بحيث ال يزيد المبلغ المدفوع عن  111دينار.
أما بالنسبة للطلبة مستنفدي حقهم في التقدم لالمتحان من دورات سابقة أو الطلبة الناجحين والراغبين في
التقدم لرفع المعدل فإن رسوم التقدم بالنسبة لهم هي  211دينار ،ويتقدم الطالب ضمن هذه الفئة في جميع
األوراق.
وأكد اللحام بأن جامعة البلقاء التطبيقية ممثلة بوحدة التقييم واالمتحانات العامة تقف على مسافة واحدة من
جميع الطلبة في كافة الكليات .ودعا الطلبة الى زيارة الموقع االلكتروني للوحدة بشكل دائم ومستمر حيث
يحتوي الموقع على كافة الخطط الدراسية المعتمدة لكافة تخصصات امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة
12

والمعتمدة من قبل الجامعة ،هذا باإلضافة إلى العديد من أسئلة السنوات السابقة ،واالعالنات واألخبار
المتعلقة باالمتحان.
وتضم اللجنة العليا لالمتحانات نواب رئيس جامعة البلقاء وعميد كلية السلط للعلوم االنسانية وممثلين عن
الكليات الحكومية والعسكرية والخاصة ومديري القبول والتسجيل ومركز الحاسوب في الجامعة إضافة
لمقرر اللجنة مدير وحدة التقييم واالمتحانات العامة وأمين سرها المدير الفني في الوحدة.
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دراسة علمية  :هل سيشهد األردن انخفاضا للحرارة للسنوات الخمس القادمة؟
في دراسة علمية للتوقعات المناخية للمملكة األردنية قام بها فريق علمي من جامعات رسمية وخاصة في
االردن وبدعم من صندوق البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توصل الفريق أن
المملكة تتعرض لظاهرة التغير المناخي العالمي،،
و قد بينت الدراسة في أبحاث علمية نشر جزء منها في مجلة علمية ومؤتمرات عالمية في ماليزيا
واستراليا والسعودية ،والجزء األخر وهو األكبر فيتوفر على شكل تقرير يزيد عن  121صفحة لدى
صندوق البحث العلمي.
واستعرضت الدراسة الوضع المناخي لعدة محافظات من المملكة من كميات لهطول االمطار والمعدل
السنوي للحرارة الصغرى والعظمى .وقد اعتمدت الدراسة على ارقام حقيقية لدرجات الحرارة العظمى
والصغرى وكميات االمطار في محطات للرصد الجوي التابعة لالرصاد الجوية االردنية والتي بلغ
عددها  14محطة وخالل الفترة الزمنية  ، 2118-1971وبناء على هذه القراءات تم بناء نموذج رياضي
وبما يعرف بالذكاء االصطناعي -لوضع نتائج و توقعات لما ستكون عليه معدل درجات الحرارةالعظمى والصغرى السنوي للفترة . 2118-2118
وقد بينت الدراسة ومن خالل خرائط جغرافية ( )GISأن هنالك تغيير واضح في معدل درجات الحرارة
وان هنالك انخفاضا في المعدل السنوي لدرجات الحرارة الصغرى  ،وقد لوحظ أن ثاتيرها بدأ فعال في
عام  ، 1913أي ستشهد المملكة طقسا ابرد لما اعتاد عليه المواطن من السنوات العشر السابقة .وقد
تكون هذه الظاهرة حالة لدورة طبيعية من المناخ من تقلب في درجات الحرارة وكميا ت األمطار ثم تعود
إلى وضع مستقر الحقا.
وقد شهد التاريخ البشري مثل هذه الحاالت في سنوات سابقة ولعل اشهر مثل على حاالت عدم االستقرار
المناخي ومنذ القدم وبالتحديد في عهد النبي يوسف عليه السالم الذي اشار الى حاكم مصر في ذلك الوقت
على أن مصر (والمنطقة المحيطة) ستشهد تغير في كميات المطر وانحباسه لعدة اعوام وان على اهل
مصر االنتباه الى النمط الزراعي الن كمية االمطار سوف تقل عن ما هو متعارف علية ولمدة سبع
صدتُّ ْم
ال ت َْز َر ُعونَ َس ْب َع ِسنِينَ دَأَبًا فَ َما َح َ
سنوات وقد اشارت الى اﻵيات الكريمة إلى ذلك وبقوله تعالى( :قَ َ
فَ َذرُوهُ فِي سُنبُلِ ِه إِالا قَلِيالً َّم اما تَأْ ُكلُونَ ( )42ثُ ام يَأْتِي ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ َس ْب ٌع ِشدَا ٌد يَأْ ُك ْلنَ َما قَ اد ْمتُ ْم لَه اُن إِالا قَلِيالً َّم اما
صنُونَ ( )48ثُ ام يَأْتِي ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ عَا ٌم فِي ِه يُغ ُ
ْصرُونَ ( . " )49سورة يوسف ).
َاث النااسُ َوفِي ِه يَع ِ
تُحْ ِ
وبذلك تكون أول إشارة إلى ظاهرة التغيير المناخي على سطح األرض كانت منذ عهد النبي يوسف عليه
السالم .وبناء على ذلك يمكن القول ان االختالف في الحاالت المناخية هي ظاهرة طبيعية في الكون
تحدث ضمن فترات زمنية وضمن دورات للعمل على التوازن الحراري لسطح الكرة االرضية لتسهيل
عيش االنسان على االرض .
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أما ماذا تشير التوقعات المناخية للمملكة نورد هنا رسومات بيانية للنتائج التي تم الحصول عليها مع
التركيز فقط على معدل الحرارة الصغرى السنوي لبعض مناطق المملكة مثل مدينة عمان واربد
والشوبك ومعان والعقبة واألزرق والمفرق ويمكن لمن يرغب باالطالع على مزيد من النتائج التواصل
مع صندوق البحث العلمي.
مدينة عمان والتوقعات الحرارية:
يظهر الشكل التالي معدل درجة الحرارة الصغرى السنوي لمدينة عمان خالل السنوات 2118-1928
.ويالحظ من الشكل
شكل رقم 1معدل الحرارة الصغرى للسنوات  2118-1928لمدينة عمان .
ان معدل درجة الحرارة الصغرى السنوي كان حوالى  11درجات مئوية حتى عام  1991ثم انخفض
بشكل ملحوظ في عام  1992والتي يعتقد الفريق البحثي أنها نقطة بداية التحول في التغيير المناخي .
ويالحظ كذلك ان معدل درجات الحرارة الصغرى اخذت بالزيادة واالرتفاع خالل االعوام -1993
 2111وكانت حول  17درجة مئوية  ،وتظهر النماذج الرياضية ان هنالك انخفاضا في المعدل العام
للحرارة الصغرى حسب التوقعات خالل االعوام  2112-2113ثم تعاود االرتفاع في االعوام -2112
 2118وتصبح اكثر من  17درجة مئوية وبذلك يمكن االستنتاج بان المملكة ستشهد تغيرات مناخية من
ارتفاع وانخفاض في معدل الحرارة الصغرى والعظمى لألعوام القادمة العشر .
مدينة اربد
شكل رقم  .2معدل درجة الحرارة الصغرى لمنطقة اربد للسنوات .2118-1928
وكما يبين الشكل رقم  2ان المعدل السنوي لدرجة الحرارة الصغرى في مدينة اربد بقي حول معدل
درجة حرارة  12درجة مئوي للسنوات  ، 2118-2111ويالحظ ان معدل درجة الحرارة الصغرى بقي
مستقرا حول ذلك ،وكذلك يالحظ ان معدل درجات الحرارة كان في الفترة  1991-1928حول 17
درجة مئوية مع هبوط حاد الى ما دون  13درجة مئوية في عام  .1992وبشكل عام ستبقى درجات
الحرارة للسنوات المتوقعة  2118-2112ما دون  12درجة مئوية بقليل.
المناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية والعقبة:
وتشمل المناطق الشرقية المفرق  ،االزرق  ،الرويشد والمناطق الجنوبية معان والجفر والعقبة.
مدينة المفرق
شكل رقم  3المعدل السنوي لدرجات الحرارة الصغرى لمنطقة المفرق لالعوام 2118-1928
يبين شكل رقم  3معدل درجات الحرارة الصغرى السنوي لمنطقة المفرق أن درجات الحرارة كانت في
تذبذب خالل الفترة  1999-1991ثم تلتها فترة استقرار في درجات الحرارة وحول  12درجة مئوية
تقريبا حتى عام  .2118ثم يظهر هنالك انخفاضا أخر في فترة عام  1991وعام  1992أما التوقعات
19

الرياضية فتشير الى ان الحرارة ستبقى حول المعدل السنوي ما دون وحول  12درجة مئوية وفي خالل
عام  2117تشير التوقعات أن المعدل السنوي اقل من قبلها من السنوات .
االزرق
شكل رقم  4المعدل السنوي لدرجات الحرارة الصغرى لمنطقة االزرق لالعوام 2118-1928
يبين شكل رقم  4معدل درجات الحرارة الصغرى السنوي لمنطقة االزرق  ،ويالحظ ان درجات الحرارة
كانت في استقرار وحول المعدل الحراري  17درجة مئوية خالل االعوام  2111-1999وان هنالك
انخفاضا وارتفاعا ا ي تذبذب في المعدل السنوي خالل االعوام القادمة وهي بشكل عام ما دون  17درجة
مئوية في درجات الحرارة أي أن هنالك انخفاضا ملموسا في بعض السنوات . 2112-2117
الرويشد
شكل رقم  7المعدل السنوي لدرجات الحرارة الصغرى لمنطقة الرويشد لالعوام 2118-1928
يبين شكل رقم  7معدل درجات الحرارة الصغرى السنوي لمنطقة الرويشد  ،ويالحظ ان درجات الحرارة
في استقرار تام وحول المعدل الحراري  14درجة مئوية وان هنالك استقرارا في درجات الحرارة وحول
تلك الدرجة خالل فترة التوقعات . 2118-2111،
اما في المناطق الصحراوية الجنوبية مثل معان و الجفر والعقبة فتظهر التوقعات ما يلي:
معان
شكل رقم  2معدل درجةالحرارة الصغرى السنوي لمنطقة معان لالعوام 2118-1928
يبين شكل رقم  2معدل درجة الحرارة الصغرى السنوي لمنطقة معان ويالحظ أن المعدل السنوي بقي
حول  12درجة مئوية وان معان تتبع حالة استقرار حراري في معدل درجة الحرارة الصغرى وان
التوقعات الرياضية ابقت على هذا االستقرار على الرغم من ان عام  2114اقل بقليل عن المعدل السنوي
ثم عام  2112وخالف ذلك يبقي المعدل حول  14درجة.
الجفر
شكل رقم  2معدل درجةالحرارة الصغرى السنوي لمنطقة الجفر لالعوام 2118-1928
يبين شكل رقم  31-3معدل درجة الحرارة الصغرى السنوي لمنطقة الجفر ويالحظ ان المعدل السنوي
حول  12درجة مئوية وان المنطقة تتبع حالة استقرار حراري في معدل درجة الحرارة الصغرى وان
التوقعات الرياضية ايدت هذا االستقرار ويوجد شبه كبير بنفس منطقة معان.
العقبة
شكل رقم  8معدل درجةالحرارة الصغرى السنوي لمنطقة العقبة لالعوام 2118-1928
يبين شكل  8معدل درجة الحرارة الصغرى السنوي لمنطقة العقبة وان المعدل السنوي حول  22درجة
مئوية وشهدت المنطقة حالة تقلب خالل االعوام  2111-1982وان المعدل السنوي يتذبذب بين 21
و 22درجة مئوي وان الفترة بعد عام  2111كانت أكثر استقرار وتشير التوقعات ان هنالك انخفاضا في
المعدل السنوي مادون  22درجة خالل .2117-2114
الشوبك
شكل رقم  .9معدل درجات الحرارة الصغرى السنوي لمنطقة الشوبك لالعوام 2118-1928
21

يبين شكل رقم  9معدل درجة الحرارة الصغرى السنوي لمنطقة الشوبك  ،ويالحظ ان معدل الحرارة
السنوي غير مستقر ومتذبذب ويغلب على المنطقة التوجه نحو االرتفاع في المعدل السنوي من  13درجة
مئوية اى  14درجة مئوية  ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع في المعدل السنوي لالعوام ، 2112 ، 2113
 2118وانخفاضا خالل  2114و  2117و .2112
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"دراسات جديدة في الشعر األندلسي"كتاب جديد للدكتور صالح ج ّرار
صدر عن دار المسيرة للنشر والتوزيع في ع ّمان كتاب
جديد عنوانه "دراسات جديدة في الشعر األندلسي"
للدكتور صالح جرّار وزير الثقافة األسبق واألستاذ في
األدب األندلسي القائم بأعمال رئيس جامعة العلوم
اإلسالمية العالمية.
ويتناول الكتاب الذي صدر حديثا ً طائفة من قضايا
الشعر األندلسي التي تبحث أل ّول م ّرة وتشمل
موضوعات متن ّوعة جديدة تمت ّد على مساحة زمنية واسعة من الوجود العربي في األندلس.
ومن المباحث التي اشتمل عليها الكتاب دراسة تفصيلية تسعى إلى الربط بين أشعار ابن عبد
ربه صاحب كتاب العقد الفريد وبين ما اشتهر عنه من نظم المو ّشحات ،وتحاول هذه
الدراسة اإلجابة عن تساؤل حول ما إذا كانت المقطوعات الشعرية التي وصلتنا البن عبد
ربه تمثل في مالمحها وسماتها العا ّمة شكل المحاوالت األولى لكتابة الموشح.
أما المبحث الثاني في هذا الكتاب فيتناول موضوع الشمس في شعر ابن زيدون حيث
رصدت الدراسة اهتماما ً بالغا ً من ابن زيدون في توظيف صورة الشمس في أشعاره للتعبير
عن أحواله وسيرته وعالقاته ومشاعره المختلفة.
وتناول المبحث الثالث في الكتاب قصيدة رائية مشهورة البن جبير الرحالة األندلس ّي
المشهور يتش ّوق فيها إلى زيارة ضريح النبي مح ّمد صلى هللا عليه وسلم وأثر هذه القصيدة
على ما جاء بعدها من قصائد تسير على ذات الوزن والقافية وفي الموضوع نفسه.
أما المبحث الخامس فيتناول إحدى المقامات الشعريّة األندلسية وتعرف بالمقامة المحسنيّة
من تأليف أبي عبد هللا الجوني المالقي ،وهي مقامة فريدة في بابها وموضوعها وطريقة
نظمها.
وقد تناول المبحث الخامس موضوع األثر اإلسباني في شعر الغزل األندلسي ووقف بشكل
خاص على غزل الشعراء األندلسيّين بالشعر األشقر والعيون الزرق ،والغزل بالروميات.
وأشار الدكتور جرّار في خاتمة كتابه إلى ّ
أن معظم الشعر األندلسي كان مبعثه من المجالس
واللقاءات والمسامرات والمسايرات ،فكان كلّما اجتمع اندلسيّون في أي مكان تولّد عن
22

اجتماعهم شع ٌر أو تطارحوا الشعر واحتفوا به ،وهذا ما عرفته المجالس التي كانت تعقد في
منازل األدباء أو الحدائق والرياض والمتنزهات أو قصور السالطين واألمراء أو مجالس
العلم أو قوافل المسافرين والحجيج وحتى المساجد والكنائس.
ومن الجدير بالذكر ّ
أن للدكتور جرّار عشرات المؤلّفات والبحوث المنشورة في مجالّت
علميّة يتركز معظمها حول موضوع الحضارة األندلسيّة واألدب األندلسي وتحقيق
المخطوطات األندلسيّة.

23

الدستور ص  – 18الغد ص 7

األربعاء

2113/11/23

"أمنية" تقدّم "عبوة جامعتي" بمميزات وأسعار منافسة
تجسيداً لمبدأ الريادة واألسبقية في خدمة سوق االتصاالت
المحلية وخصوصا ً شريحة الشباب التي تك ّون النسبة األكبر
من المجتمع األردني ،والتزاما ً بهويتها المؤسسية “انتمي”،
طرحت شركة أمنية مؤخراً “عبوة جامعتي” وهي عبارة
عن عبوة قيمة تضم مجموعة من خدمات االتصاالت
وقسائم وهدايا مميزة وبأسعار منافسة تالئم احتياجات
الطالب الجامعي في حياته الدراسية واالجتماعية.
وأكدت الشركة أن طرحها لهذه “العبوة المميزة” ،يأتي
بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجامعي الجديد ،ومن باب
اهتمام الشركة بشريحة الشباب التي تك ّون أكثر من نصف
المجتمع ،وشريحة الجامعيين على وجه الخصوص،
ومتابعة هذه الشريحة وتلبية احتياجات الشباب في حياتهم
الدراسية الجامعية وحياتهم االجتماعية.
وتق ّدم شركة أمنية هذا المنتج الجديد بعد تنسيق وتعاون مشترك مع مجالس الطلبة في جامعات أردنية عدة
أهمها :الجامعة األردنية ،الجامعة الهاشمية ،والجامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا؛ حيث أكدت شركة
أمنية في اجتماعاتها التنسيقية الشهر الماضي مع مجالس الطلبة أهمية دور الشباب والجامعات في
مجتمعنا ،والتزام الشركة وإدراكها أهمية االستمرار في تتبع وتلبية احتياجات الشباب وطالب الجامعات.
وطرحت شركة أمنية “عبوة جامعتي” ،التي ستكون مخصصة وبصورة حصرية لفئة الطلبة الجامعيين،
بسعر منافس وهو  21دينارا شاملة جميع الرسوم والضرائب ،فيما تقدر قيمة العبوة الفعلية بنحو 27
دينارا؛ إذ تحتوي على دونجل إنترنت من الجيل الثالث مع خط بيانات  evoمدفوع مسبقا ً مشحون بـ3.7
جيجابايت صالحة لمدة شهر ويتميز هذا الدونجل بحزمة جديدة مصممة خصيصا ً لطالب الجامعات بسعة
 3جيجابايت بـ 3دنانير صالحة لمدة أسبوعين مع تصفح مجاني لمجموعة من المواقع األكاديمية
والطالبية التابعة التحادات الطلبة ،خط موبايل مشحون بـ 7دنانير بتعرفة “شباب بلس” أو “مستحيل
بلس” ،بطاقة شحن ،تذكرة سينما مجانية ،قسيمة لوجبة مجانية من مطاعم “ماكدونالدز”.
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افتتاح مؤتمر "التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الوطن العربي" في اليرموك
انطلقت في جامعة اليرموك فعاليات مؤتمر "التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الوطن
العربي" الذي تنظمه كلية التربية ومركز النطق والسمع باليرموك بالتعاون مع اتحاد
الجامعات العربية.
وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدهللا الموسى خالل رعايته الفعاليات إن اهتمام اليرموك بهذه
الفئة يأتي امتدادا لمسيرة وطنية أكاديمية راقية استلهمت من رؤية القيادة الهاشمية الحكيمة
وتطلعاتها واهتمامها الخاص في التطوير والتحديث ومواكبة المستجدات التربوية المتعلقة
بهذه الفئة ،من خالل إقرار عدد من التشريعات واألنظمة التي تعنى بحقوق ذوي
االحتياجات الخاصة.
واشار األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية الدكتور مصطفى البشير إلى ضرورة
االهتمام بهذه الشريحة الضعيفة من المجتمع وتسليط الضوء على احتياجاتها التربوية
والتعليمية بدأ بالمناهج وإعداد المعلم وإدارة العملية التربوية والتعليمية ومسؤولية المجتمع
والتزاماته تجاه هذه الشريحة.
واشارت عميدة كلية التربية رئيسة المؤتمر الدكتورة أمل الخصاونة إلى تزايد الجهود
البحثية في مجال تعليم ذوي االحتياجات الخاصة من سمعية وبصرية وحركية وعقلية،
باإلضافة إلى صعوبات التعلم وفئة الموهوبين والمتفوقين ،حيث تناولت هذه البحوث وصف
المهارات المعرفية والقصور اإلدراكي المرتبط بصعوبات التعلم ،الفتة إلى اهتمام األردن
بهذه الفئة من خالل إطالق االستراتيجية الوطنية للعناية بذوي االحتياجات الخاصة
وصعوبات التعلم لبادرة التعليم للجميع وتوسع وزارة التربية والتعليم بافتتاح غرف مصادر
التعلم في مدارسها.
وبينت الدكتورة بدرية الضو من الجامعة العالمية اللبنانية في كلمة بالنيابة عن المشاركين
األهمية الخاصة التي توليها المؤسسات التعليمية والجامعات في الوطن العربي في متابعة
القضايا المستجدة ببرامج ومناهج ذوي االحتياجات الخاصة وفي مجاالت العلوم النفسية
والتربوية ،بما ينعكس على االهتمام بفئة ذوي صعوبات التعلم والمبدعين والموهوبين.
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اتحاد الجامعات يصدر خطة بطوالته الرياضية
اصدر االتحاد الرياضي للجامعات االردنية خطة بطوالته للفصل الدراسي االول.
وتقام يومي االثنين والثالثاء  18و 19تشرين الثاني المقبل في الجامعة االردنية بطولة كرة الطاولة التي
تشرف عليها لجنة تتألف من نايف ابو دلبوح ،ياسر مصلح وعمر ربيحات.
وخالل الفترة من  24تشرين الثاني حتى  12كانون االول المقبل تنطلق على مالعب الجامعات االردنية
بطولة كرة اليد وتشرف عليها لجنة مكونة من علي عودة ،علي الخطيب ،علي الدردور ،وابراهيم
الرفوع ،فيما تحتضن جامعة ال البيت يوم  12كانون االول سباق اختراق الضاحية الذي يشرف عليه
ناصر الخوالدة ،حسين سويلم وكمال المومني.
واخيرا ،تقام بطولة الكراتيه يوم االثنين  12كانون االول المقبل في جامعة العلوم والتكنولوجيا وتشرف
عليها لجنة تضم علي الدردور ،حسين عشيبات ،وايمن حمادين.
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الدراسات العليا وواقعنا الثقافي
ابراهيم العجلوني
نحن ،فيما يتعلق بالدراسات االكاديمية العليا (الماجستير والدكتوراه) امام
احتمالين يعكسان :إ ّما تأثير الجامعات ودورها االيجابي في الحياة الثقافية؛
او تأثرها السلبي بالمواضعات السائدة في هذه الحياة ،وخضوعها
لموازينها المضطربة ومجمل عوامل الفساد التي تنخر فيها..
إن الدور النقدي للجامعات سمة ملحوظة في المجتمع الحر العفي ،وتفعيل
هذا الدور مهمة واضعي مناهج الدراسات العليا ،وفي حال تنوسيت هذه
المهمة فان الحياة االدبية والفكرية ستظل عرضة لالهواء وتجاذب
السياسات وتحكمات االيديولوجيا وسينفخ في فراغ الكثير من معدومي المواهب ،وتسلط االضواء على
الضعفة من ال ُكتّاب و»الكاتبات المبدعات بالضرورة!» وعلى الرفيق بالحزب ،والصاحب بالشلة،
واالنيس بالمقهى ،وستنبسط ظالل كئيبة من ذلك كله على الدراسات االكاديمية ،فتقدم رسائل مضللة
قصاراها التأمين على السائد المهترئ من طرائق التصنيف والتعريف بين جيل هذا العقد والجيل الذي
يليه وما بين ايديهما وما خلفهما من اجيال ،او بين ثور ّ
ي ملتزم (يعلم هللا بماذا) ورجعي منهزم او منهدم،
دونهما التفات الى منطق الفكر او شروط االبداع ،ودونما نظر الى حال االمة وما تتعرض له شخصيتها
من محاوالت المحو وااللغاء ،ودونما اهتمام – ادنى اهتمام – بالعربية الشريفة ،وبكنوزها وذخائرها،
وبتاريخها المشهود ورفدها – لمن يتذوق جمالها – المرفود.
ان استاذ الجامعة مسؤول اخالقيا عن توجيه طلبته الى مثل هذه الرسائل الجامعية التي تتملق الواقع
الثقافي وال تسلط النقد الموضوعي عليه.
ثم ان على واضعي مناهج الدراسات العليا ان يروا الى اهمية الدرس المنطقي والتضلع بالمناهج والتمكن
اللغوي في اقامة هذه الدراسات على سوقها ،ودفعها في مسارها السليم ونهجها القويم..
اما ما نقرؤه في كثير من هذه الدراسات من تنكب للنقد والمنطق والفلسفة وكل سبب للنظر العميق البعيد،
فهو ما نخشى انسحابه على مستقبل الفكر والذوق في بالدنا ،وهو اقرب الى ان يكون شيئا يُراد وكيدا
يكاد ،وهو في «غيبة الوعي» عن كثير من مؤسساتنا الرسمية والشعبية انهيار ثقافي مؤكد ،وهمالة
ممكنة ،وضالل بعيد.
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األربعاء
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الطالب والمطالعة
نزيه القسوس
كتبنا عن هذا الموضوع أكثر من مرة وقلنا بأن األجيال الحالية من أبنائنا
الطالب ال يقرأون أبدا وكأن هناك عداء بينهم وبين الكتاب لكن ما دفعنا إلى
إعادة الكتابة عن هذا الموضوع هو وجود الوزير المثقف الدكتور محمد
ذنيبات على رأس وزارة التربية والتعليم فالوزير الذنيبات يعرف تماما قيمة
القراءة والمطالعة ويعرف أن القراءة يجب أن تكون جزءا مهما من العملية
التربوية.
في عصر التكنولوجيا الحالي أصبح الكمبيوتر هو األساس في حياة الصغار
والكبار لكن هذا الكمبيوتر ال يمكن أن يغني عن الكتاب كما أن الطالب خصوصا الصغار منهم ال
يستخدمون هذا الجهاز السحري من أجل القراءة أو البحث عن المعلومة بل من أجل إيجاد العاب للتسلية
فقط ونحن جميعا نالحظ أن أجهزة الكمبيوتر الحديثة (آي باد) أصبحت بين أيدي العديد من الطالب
الصغار والذين ال يستعملونها إال لأللعاب فقط.
وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات يعرف تماما كما قلنا قيمة المطالعة بالنسبة للطالب وألن
الطالب ال يمكن أن يتجهوا إلى القراءة والمطالعة من تلقاء أنفسهم فال بد إذن من إيجاد وسيلة تجعلهم
يقبلون على المطالعة وال توجد إال وسيلة واحدة وهي إستغالل حصة اإلنشاء أو التعبير.
حصة اإلنشاء أو التعبير يمكن أن يستغلها المعلم عن طريق توزيع كتب تتناسب وأعمار طالبه
ومستوياتهم يأخذها إما من مكتبة المدرسة إن وجدت أو يحاول الحصول عليها إما من وزارة الثقافة أو
أمانة عمان الكبرى عن طريق إدارة المدرسة ويطلب من طالبه قراءة الكتاب الذي معه ويلخص ما جاء
فيه في دفتر التعبير للحصة القادمة وهكذا يتبادل الطالب الكتب خالل عدة أشهر ويضطر الطالب إلى
قراءة أكثر من عشرين أو ثالثين كتابا ويلخصها وبهذه الطريقة نجبر الطالب على القراءة ونجعلهم
يستفيدون من قراءاتهم عن طريق التلخيص واألهم من هذا أننا نعودهم على القراءة إذا ما كررنا هذه
العملية في عدة صفوف مع الطالب.
هذه العملية ال تحتاج إلى إعداد أو تحضير فقط تحتاج إلى توفير الكتب وحتى لو لم تتوفر الكتب المطلوبة
في المدرسة أو وزارة الثقافة أو أمانة عمان الكبرى فمن الممكن شرائها من التبرعات المدرسية أو
الطلب من الطالب دفع دينار واحد من كل طالب وال أعتقد أن األهل سوف يعترضون على ذلك.
هذا اإلقتراح نضعه بين يدي وزير التربية والتعليم ونعتقد جازمين بأنه سيأخذ به ألننا نعرفه جيدا
ونعرف مدى قناعته بتحسين مستوى أبنائنا الطلبة ومدى أهمية المطالعة بالنسبة لهم ونتمنى أن نسمع
قريبا عن صدور تعميم إلى المدارس بضرورة تنفيذ هذا اإلقتراح على األقل إعتبارا من الفصل الدراسي
الثاني وتحضير الكتب الضرورية لذلك حتى تكون جاهزة مع بداية الفصل.
للكتب قيمة مهمة جدا عند كل شعوب العالم ألن بداخلها ذخيرة يمكن أن تثري عقول الذين يقرأونها وقد
سئل الفيلسوف اليوناني أرسطو :كيف تحكم على شخص ما فقال :أسأله كم كتابا قرأ.
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األربعاء -23تشرين أول2103-
نهارا:
تستمر درجات الحرارة باإلرتفاع لتصبح حول ُمعدالتها بالنسبة لهذه الفترة من العام .ويكون الطقس
ُمشمسا ً وخريفيا ً لطيفا ً في ال ُمرتفعات الجبلية ،و ُمعتدالً في بقية المناطق .وتكون الرياح جنوبية شرقية
خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة ،تتحول عصراً لتصبح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط على فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
ليال:
يتح ّول الطقس تدريجيا ً ليصبح مائالً للبرودة بشكل عام ،وبارداً نسبيا ً في السهول الشرقية .وتكون الرياح
شمالية غربية خفيفة السرعة.

الخميس -21تشرين أول2103-
نهارا:
تستمر درجات الحرارة حول ُمعدالتها بالنسبة لهذه الفترة من العام إلى أقل بقليل .ويكون الطقس خريفيا ً
لطيفا ً في ال ُمرتفعات الجبلية ،و ُمعتدالً في بقية المناطق .مع ظهور بعض السُحب المتوسطة والعالية.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط على فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
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ليال:
يتح ّول الطقس تدريجيا ً ليصبح مائالً للبرودة في أغلب المناطق ،وبارداً نسبيا ً في البادية والسهول
الشرقية .وتظهر بعض السُحب المتوسطة والعالية .وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية ،خفيفة
إلى ُمعتدلة السرعة.

الجمعة -25تشرين أول2103-
نهارا:
يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود
 3-2درجات مئوية .ويكون الطقس خريفيا ً لطيفا ً في أغلب المناطق ،و ُمعتدالً في األغوار والبحر الميت
والعقبة .مع ظهور بعض السُحب المتوسطة والعالية .وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية،
خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط على فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
ليال:
يتح ّول الطقس تدريجيا ً ليصبح بارداً نسبيا ً في أغلب المناطق ،وبشكل الفت في البادية والسهول الشرقية.
وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية ،خفيفة إلى معتدلة السرعة.
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 قناة العربية أجرت مقابلة خاصة مع جاللة الملكة رانيا العبدهللا ستبث على جزأين يومي األحد
واالثنين المقبلين في الساعة العاشرة مساء ..المقابلة أجرتها اإلعالمية منتهى الرمحي وتبث على
برنامج « بانوراما «.
 التقى رئيس الوزراء د.عبدهللا النسور  13رئيس تحرير وكاتبا اقتصاديا وسياسيا من الصحف
الورقية اليومية في دار رئاسة الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال محمد
المومني الذي نظم وادار الحوار مع الرئيس.
 هنأ الصحافيون النسور باداء فريضة الحج وسألوه إن كان رفع ستار الكعبة في اشارة الى
طرائف التواصل االجتماعي رفع الحكومة لالسعار .النسور رد بالقول انه يقرأ جميع التعليقات
ويطالع الرسوم الكاريكاتورية المتعلقة به الفتا ً انه تمكن من رفع نسبة خفة الدم عند االردنيين
وهذا بحد ذاته انجاز..
 لفت النسور الى ان الحكومة تتابع موضوع المطار الذي تنوي اسرائيل اقامته في الجانب الغربي
وان االتصاالت مستمرة ومتواصلة من اجل عدم خرق االتفاقات الموقعة مشيرا ان االمر يتعلق
بتداخالت مساحية وفنية وذبذبات ومنع حصولها.
 استمع رئيس الوزراء الى مالحظات ومطالبات من زمالء في اللقاء لطي صفحة موقوفي
الحراك  ..النسور اكد ان اكثرهم موقوف لقضايا جنائية العالقة لها بالراي او االعتقال السياسي.
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 تبث قناة العربية يومي األحد واالثنين القادمين الساعة العاشرة مسا ًء بتوقيت ع ّمان ،مقابلة
خاصة مع جاللة الملكة رانيا العبدهللا ،ضمن برنامج بانوراما الذي تقدمه الزميلة منتهى أبو دلو.
 لم تتقدم أية جهة حتى حينه بإعادة الطعن بعدم دستورية قانون االنتخاب الذي ردته المحكمة
الدستورية مؤخراً ألسباب شكلية ،أهمها عدم دفع رسوم الطعن ،علما ً بأنه يحق ألية جهة إعادة
الطعن بذات الموضوع بعد دفع الرسوم ..وبحسب مصدر قضائي في المحكمة ،فإن القرار الذي
نُشر أخيراً في الجريدة الرسمية ،خالفه عضو واحد من أعضاء المحكمة ،الفتا ً إلى أن الحد
األدنى لقرار األغلبية ليصبح ساري المفعول هو  7من  9أعضاء.
 تقيم السفارة الجزائرية في المملكة في الثالث من الشهر المقبل حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني
الـ 79الندالع ثورة التحرير في فندق الند مارك بعمان ،حيث وزع السفير الجزائري سيدي
محمد قوار رقاع الدعوة على المدعوين.
 عممت غرفة تجارة عمان على منتسبيها ضرورة مخاطبة السفارة األردنية في جاكرتا
«اندونيسيا» قبل ارسال حواالت مالية لتجار اندونيسيين وذلك للتأكد من وجود تلك الشركات
وحماية مصالح المواطنين األردنيين من تعرضهم لالحتيال والنصب اثناء تعاملهم التجاري مع
بعض التجار الوهميين.
 يناقش الفريق الوزاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي د.إبراهيم سيف يوم غد الخميس
الخطة التنموية للبادية الجنوبية في منطقة عنيزه  -قيادة المنطقة العسكرية.
 مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية بجامعة اليرموك يعقد مؤتمره الجديد
بعنوان «الالجئون في المنطقة العربية :المجتمعات المضيفة والمصير الغامض» خالل الفترة
 -11-11كانون األول .2113
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 تبث قناة العربية يومي  22و 28الشهر الحالي ،مقابلة خاصة مع جاللة الملكة رانيا العبدهللا.
المقابلة ،أجرتها اإلعالمية األردنية في القناة منتهى الرمحي لبرنامج بانوراما.
 رئيس الوزراء عبد هللا النسور مازح الكتاب الصحفيين ،خالل لقائه بهم ظهر أمس وحديثهم عن
كثرة قرارات حكومته برفع االسعار وانطالق نكات عديدة من المواطنين تجاه الحكومة ،بالقول
انه "تمكن من رفع مستوى خفة الدم عند األردنيين".
 عقدت كتلة العمل الوطني ،التي يرأسها النائب عبد الهادي المجالي اجتماعا في ساعة متأخرة من
مساء أمس ،قررت فيه التقاء الكتل النيابية كافة ،لبحث ومناقشة إمكانية الوصول معها لتوافق
حول مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب ،وتشمل الرئيس ونائبيه والمساعدين.
 علمت "زواريب" ان العين عبدهللا العكايلة ،الذي دشن مبادرة "لطي ملف المعتقلين من ابناء حي
الطفايلة" ،اجرى اتصاال هاتفيا مع رئيس الوزراء عبدهللا النسور تم خالله تناول فحوى المبادرة.
وفيما لم ترشح معلومات عن فحوى االتصال ،تشير مصادر مطلعة الى انه اتفق على ترتيب لقاء
خالل  48ساعة يجمع النسور والعكايلة.
 يتوقع ان يصدر اليوم قرار باحالة مدير عام االحصاءات العامة فتحي النسور على التقاعد.
 معلومات وانباء راشحة من مجلس الوزراء تشير الى ان ثمة انقساما وخالفا في الرأي داخل
المجلس ،تجاه قضية موقوفي الحراك واستمرار بقاء هذا الملف مفتوحا .التباين هو بين اراء
لوزراء يدعون لضرورة "استعادة هيبة الدولة ،وعدم تقديم تنازالت في قضية موقوفي الحراك"،
مقابل رأي آخر يدعو الى سحب فتيل االحتقان ،وضرورة انهاء ازمة الموقوفين واحالتهم الى
محكمة امن الدولة.
 اجتماع مغلق ترأسه أمس وزير الداخلية حسين المجالي في الوزارة ،ضم عددا من المحافظين
ومسؤولين في الوزارة .ما رشح عن االجتماع هو انه خصص اساسا للتحضيرات لالنتخابات
الفرعية في الدائرتين األولى في عمان والرابعة في الكرك.
 ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع
مواقف األردن الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وللقدس والمسجد األقصى .مؤكدا على
ضرورة قيام األمة العربية واإلسالمية بواجباتها تجاه حماية "االقصى" من االخطار التي تحدق
به .جاء ذلك خالل استقباله أمس سفير المملكة لدى فلسطين خالد عبد هللا الشوابكه ،حيث اطلعه
على مجمل األوضاع وآخر االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس واألقصى.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية










رئيس الحكومة يعلن بدء حوار وطني غير رسمي
«المالية» 3 :مليارات دينار المنح والقروض منذ بداية العام
تعديل على امتحان (الشامل)
ترجيح تشكيل مكتب اإلرشاد العالمي لإلخوان الشهر المقبل
 22.2مليون دينار إيرادات تصاريح العمال
الخطيب :المدارس الخاصة «مخيرة» بتعويض عطلة العيد
اللجنة الملكية للنزاهة تنهي أعمالها
تعيين  322معلما ً ومعلمة في (التربية)











لجنة وزارية تناقش المشـروعات الكبـرى وتعـزيـز الـشـراكة بين القطاعـين
«األمن العام» :سنتعامل مع اي شكوى حول المتاجرة بزيت الزيتون المغشوش
السـرور يؤكد أهمية دور لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز العالقات
«الصحة» تعلن وضع «الركتيسيا» على خطة الرصد النشط
المطلوب آلية لمناقشة التشريعات تقود لممارسة نيابية تحقق الصالح العام
«المصادر الطبيعية» :ال تأثير سلبيا لزالزل طبريا على المملكة
الحكومة العراقية تقرر التفاوض مع االردن ومصر بشأن الديون
الورقة األولى المتحان «شتوية الشامل» حاسوبيا بداية العام المقبل
المومني :التعديالت الدستورية شكلت استجابة لمعظم توصيات مجلس حقوق اإلنسان
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شاب يسهم في تجميل البيئة بطالء الحاويات وتزيينها
مطالبات بتحرك أردني عربي لنصرة القدس
الفاتورة النفطية تشكل  % 24.2من إجمالي المستوردات
اقتصاديون :أعباء تدفق الالجئين باتت تفوق قدرات األردن
الصحة :السيطرة على انتشار "الركتيسيا" بالبادية الشمالية
تواصل ارتفاع درجات الحرارة

37

