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 ــــــوضـــــوعالمـــــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
مشروع لمنح شھادة إضافیة في التغییر المناخي والسیاسات 

  )أعمال األردنیة(االقتصادیة في كلیة 
٣ 

 ٥  "القیم المشتركة لمكافحة التطرف"ورشة عمل حول 
 ٧  عن مركز االبتكار" األردنیة"لقاء تعریفي في 

 ٨  "األردنیة" نسان فيبث مباشر من جنیف لجلسة حقوق اإل
 ٩  "األردنیة"عرض قصص نجاح وتجارب ممیزة في 

 ١٠  تكرم الفائزین بمسابقـة المحاكمـة الصـوریـة» حقوق األردنیة«
النقابات تشید برفض مكتبة الجامعة االردنیة اھداء لكتاب تضمن 

  »اسرائیل«كلمة 
١١ 

 ١٢  عمالفنانون الشباب بحاجة لمزید من الد: محمد االدریسي
 شؤون جامعیة

  ١٣  قرارات ھیئة اإلعتماد
  ١٤  اختتام برنامج تدریبي لھیئة أجیال السالم

  ١٦  بطولة التنس االرضي للجامعات تختتم الیوم
  ١٧  تدعو الجامعات للتركیز على الجودة" المھندسین"

   مقاالت
نضال . د/مستشفى الزرقاء الجامعي، المشروع الذى انتظرناه

  یونس
١٨ 

 ٢٠  أیوب أبو دیّة. د/یة بعض أساتذة جامعاتناسو
. د/أسبــــاب االنحــراف ومظاھــــره) ٣(الخطــــاب اإلسالمــي 

  فایز الربیع
٢٢ 

 ٢٥ الوفیات
 ٢٨- ٢٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  )أعمال األردنیة(مشروع لمنح شھادة إضافیة في التغییر المناخي والسیاسات االقتصادیة في كلیة 
  

  
أطلقت في كلیة  –د المبیضین محم

األعمال بالجامعة األردنیة مشروع 
منح شھادة التغییر المناخي والسیاسات 
اإلقتصادیة المستدامة بالتعاون مع 
الحراك األكادیمي األوروبي 

  ".تیمبوس"
   

والمشروع الذي سیوطن في قسم 
اإلقتصاد سیمكن الطلبة من الحصول 

ناخي انطالقا من فھم الكلیة للتأثیر على ثقافة طلبتھا وزیادة على شھادة إضافیة في التغییر الم
  .مھاراتھم ومداركھم المعرفیة في تطبیق إجراءات سلیمة وصدیقة للبیئة

   
   

وأشار عمید الكلیة الدكتور زعبي الزعبي إلى أھمیة المشروع في تحقیق تنمیة ثقافیة لطلبتھا 
كینھم من اللحاق بركب القیادات العالمیة في مجاالت واالرتقاء بھم إلى مصاف التعلیم العالمي وتم

  .اإلدارة والمال واإلقتصاد
إن ھذه الشھادة توفر فرصا إضافیة للطلبة تتماشى مع احتیاجات السوق وتؤھلھم إلحداث " وقال 

  ".تغییر فعلي لالقتصاد الوطني واإلقلیمي والعالمي
   
   

تراتیجي الذي وضعتھ الكلیة للتسھیل على وأكد الزعبي أن المشروع یندرج ضمن الھدف االس
الباحثین عن العمل من خریجیھا لدى شركات توظیف مرموقة تتطلب من جمیع المتقدمین أن یكونوا 
على درایة ومعرفة بكیفیة استدامة مشاریع مختلفة لھا ابعاد بالتنمیة االقتصادیة ومنھا الحفاظ على 

  .البیئة ومكوناتھا في المجتمعات االنساتیة
   
   

وشرحت المشرفة على المشروع الدكتورة خولة اسبیتان جوھر اھداف المشروع ومحاوره الرئیسیة 
  .والذي لھ عالقھ مباشرة في مناحي الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والتكنولوجیة

   
  

ساعة ) ٣٠(ان شھادة التغییر المناخي والسیاسات االقتصادیة المستدامة تتضمن دراسة "وقالت 
مدة اضافة على الخطة الدراسیة األصلیة للطلبة الراغبین بالحصول علیھا مؤكدة انھا مجانیة وال معت

  .تكلف الطالب ایة اعباء مالیة
   

  ٦:الدستور ص/المدینة نیوز:/الدستور ص/طلبة نیوز/اخبار االردنیة

 أخبار الجامعة 
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واضافت اسبیتان وألھمیة المشروع ینفذ ایضا في جامعات لبنانیة ومصریة فضال عن تنفیذه في 

  .باجامعات اردنیة منھا الھاشمیة وجرش واالمریكیة في ماد
   
   

واكدت اسبیتان ان رؤیة الكلیة وتطلعاتھا تستھدف باالساس تحقیق مستویات ومعاییر عالمیة في 
جودة نظامھا التعلیمي وبرامجھا الموجھة لطلبتھا التي تتیح لھم مزایا وفرص تمكنھم من زیادة 

  .المعرفة لدیھم في مناحي الحیاة المختلفة
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  "كافحة التطرفالقیم المشتركة لم"ورشة عمل حول 
  

  
نظم المعھد الملكي للدراسات 

مؤسسة فریدریش "الدینیة و
" ناومان من أجل الحریة

بالتعاون مع كلیة األمیر الحسین 
بن عبدهللا الثاني للدراسات 
الدولیة في الجامعة األردنیة 

القیم "أمس ورشة عمل 
  ".المشتركة لمكافحة التطرف

   
وقالت مدیرة المعھد الملكي 

رة ماجدة عمر خالل الدكتو
یمكن رد "الجلسة االفتتاحیة أنھ 

الغلو والتطرف المشاھد في 
ً في نشوء الغلو والتطرف . واقعنا إلى جذور تاریخیة وفكریة ونفسیة فمن المؤثرات التي تشكل سببا

ویمكن النظر إلى التطرف . نجد سوء توزیع الثروات والھوة الكبیرة بین الطبقات وانھیار قیمة العمل
  ".على أنھ مشكلة تشریعیة أو دینیة أو حضاریة أو سیاسیة أو مشكلة ھویة

   
   

ً على المجتمعات العربیة واإلسالمیة فكل المجتمعات عانت أو "وأشارت إلى أن  التطرف لیس حكرا
تعاني من أشكال مختلفة من التطرف الدیني والسیاسي سواء في الفكر والمعتقد أو الممارسة 

  ".والسلوك
   
   
إننا في أوروبا مصدومون : "ن جانبھ قال الممثل المقیم لمؤسسة فریدریش ناومان أولریش فاكرم

بالموجة الفعلیة للعنف واإلرھاب الذي نواجھھ، شباب مثلكم یسیرون في الشوارع ویتم قتلھم وھم 
ات یتناولون القھوة، ھذا اإلرھاب یأتي من داخل مجتمعاتنا وفي أوروبا تمتلىء الصحف واإلذاع

ً نسأل أنفسنا أسئلة ال تسّر النفس من أین یأتي ھذا : والتلفزیونات بالتعلیقات واألفكار، ونحن جمیعا
التطرف والعنف؟ كیف نما داخل مجتمعاتنا؟ ھل قمنا بما فیھ الكفایة في تعلیمكم، أبناءنا، لكي تقوموا 

  ".ء السیاسیة أو الدینیة؟بالحكم على العالم بأنفسكم، وأن تكونوا متشككین تجاه السلطات، سوا
   
   

وكان عمید كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا  الثاني للدراسات الدولیة الدكتور فیصل الرفوع قد رحب 
بالحضور والمشاركین في كلمة أكد من خاللھا على متانة النموذج األردني في التعددیة الدینیة؛ 

ً إلى الدور الفاعل لرسالة عّمان في التصدي  للتعصب ونشر صورة اإلسالم كدین رحمة مشیرا
  .وتواصل ووسطیة

   

  ٣:الدیار ص/٦:الرأي ص/سنةالسو/اخبار االردنیة
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النائب األسقفي " النموذج األردني في التعایش الدیني"وتحدث في الجلسة األولى التي حملت عنوان 

العام لمطرانیة الروم الكاثولیك األب الدكتور بسام شحاتیت، حیث أشار إلى أن األردن یتمیز 
ً عدیدة من المذاھب بالتسامح بین أبناء الدیان" ات السماویة، وبوجود فضاء واسع یقبل أنواعا

ً إلى أنھ "والتیارات تم التركیز على الدوام في المجتمع األردني على مفھوم األسرة الواحدة "؛ مشیرا
  ".من كافة األصول والمنابت، وكذلك أضیف من كافة األدیان والطوائف والمذاھب واألعراق

   
   

في كلیة الشریعة بالجامعة األردنیة الدكتور عبدهللا الكیالني حول دعائم النموذج كما تحدث األستاذ 
ً أن  أفضل السبل لنجاح الحوار أن نفھم خصوصیة المجتمع "األردني في التعایش الدیني؛ مؤكدا

وطبیعة الدین اإلسالمي وأن یكون الحوار ضمن المجاالت التي ال تتصادم مع الدین اإلسالمي وال 
فإن اإلسالم یفتح المجال لنشر وتعزیز التعالیم الدینیة بین المسیحیین . المسیحي وھي كثیرةالدین 

ً لھم ال یجوز االعتداء علیھ   ".أنفسھم، ویعد ذلك حقا
   
   

حیث قّدم راعي " التطرف في وسائل اإلعالم المجتمعي"وتمحورت الجلسة الثانیة للورشة حول 
امر عازر في ورقتھ مقترحات لمواجھة ظاھرة التطرف الدیني الكنیسة اللوثریة في األردن القس س

أن تكون ھذه المساحة مساحة للحوار المبني على أسس "في وسائل التواصل االجتماعي، منھا 
التعایش الدیني والعیش المشترك والتعاون والمواطنة، ومجتمعنا األردني غني بموضوع العیش 

ً على ضرورة "المشترك وسائل التواصل االجتماعي وسیلة لنشر قصص اإلخاء أن نجعل "؛ مشددا
  ".ونماذج التعاون والعیش المشترك

   
   

التطرف وخطاب الكراھیة على شبكات "وتحدث من معھد اإلعالم األردني عبدهللا مبیضین حول 
، حیث رأى أن اآلثار الناجمة عن خطاب الكراھیة أكبر عبر شبكات التواصل "التواصل االجتماعي

اعي بسبب سرعة انتشار المحتوى، وألن شبكات التواصل االجتماعي أصبحت فّعالة في االجتم
تشكیل الرأي العام بصرف النظر عن مصداقیة المعلومات، كما أن مستوى التعلیم ال یضمن محو 

إلى جانب أن ھذه . كذلك یقبل المشاركون الشباب بالمحتوى غیر الموثوق كحقیقة. األمیة اإلعالمیة
سھلت وصول المتعصبین إلى عدد كبیر من الشباب سریعي التأثر، وسھلت التواصل بین  الشبكات

المتعصبین عبر الحدود، أضف إلى ذلك سھولة استخدام خاصیة التعلیقات، واالختباء خلف االسماء 
  .المجھولة والعناوین غیر الحقیقیة
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  عن مركز االبتكار" األردنیة"لقاء تعریفي في 

  
  
  

نظمت عمادة شؤون  -ديسناء الصما
الطلبة في الجامعة االردنیة الیوم لقاء 
تعریفیا للطلبة بخدمات مركز االبتكار 
والیات تسویق  نتائج  أبحاثھم إلى قطاعات 

  .العمل المختلفة من خالل المركز
  

واستعرضت مدیرة المركز الدكتورة 
اروى الحمایدة خالل اللقاء  اھداف المركز 

الباحثین داخل الجامعة المتمثلة في مساعدة 
وخارجھا  على تسویق  نتائج  أبحاثھم 

العلمیة والبحثیة إلى قطاعات العمل واإلنتاج المھتمة، وتوفیر بیئة متخصصة في مجال االبتكار 
واإلبداع، ومنح الحوافز والرعایة الالزمة لألفكار البحثیة المتمیزة ونشرھا في الدوریات والمجالت 

  .إلى منتجات وخدمات أو خطط إنتاجیة أولیة لمشاریع ذات عالقة العالمیة  وترجمتھا
  

وقدمت الحمایدة نبذة تعریفیة عن خدمات المركز وطبیعة عملھ والبرامج التي یقدمھا، إضافة إلى 
  .الموضوعات البحثیة التي یطرحھا وصفات المبتكر والباحث المتقدم للمركز وتطلعاتھ

  
لبة عن منظومة االبتكار العالمیة وبراءات االختراع وطرق سیر وتخلل اللقاء نقاش مفتوح مع الط

المشاریع البحثیة الریادیة والمبتكرة، واستمعت الحمایدة الى اقتراحات الطلبة حول تطویر مھام 
  .المركز بما یخدم المجاالت البحثیة كافة

  /اخبار االردنیة
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  "األردنیة" بث مباشر من جنیف لجلسة حقوق اإلنسان في

  
  
  

تابع عدد من  -فادیة العتیبي
الناشطین في مجال حقوق اإلنسان 
عبر بث مباشر استضافتھ الجامعة 
األردنیة لجلسة مناقشة التقریر 
الحكومي الثالث من جنیف ومدى 
التزام األردن ببنود االتفاقیة الدولیة 
لمناھضة التعذیب التي جاءت ما بین 
اللجنة المنبثقة عن االتفاقیة ووفد من 

  .یینالمسؤولین األردن
   

البث الحي الذي جرى عرضھ في 
قاعة المؤتمرات في كلیة األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني للدراسات الدولیة، نقل من جنیف حیث 
المقر األوروبي لھیئة األمم المتحدة وتابعھ حضور ضم عدة منظمات أردنیة حقوقیة أطلق علیھا 

  .بالتحالف المدني لمناھضة التعذیب في األردن
   
   

وعقب البث المباشر اكد رئیس الجمعیة األردنیة لحقوق اإلنسان الدكتور سلیمان صویص في 
تصریح صحفي أھمیة العرض الذي ھدف إلى إطالع الناشطین والحقوقیین حول اآللیة التي یتم من 

  .خاللھا ممارسة الرقابة الدولیة على حقوق اإلنسان، مستعرضا عددا منھا وطرق تطبیقھا
   
   

إن النقاش مدار البحث یحتل درجة كبیرة من األھمیة یعكس مدى تجاوب الحكومة مع توصیات وقال 
  .٢٠١٠لجنة مناھضة التعذیب التي صدرت في ختام مناقشة التقریر الدوري الثاني لألردن عام 

   
   

واشتملت الجلسة النقاشیة الحیة التي جرت ما بین اللجنة والوفد الممثل عن الحكومة الذي وصل 
جنیف مؤخرا على جملة من المحاور منھا مدى التزام الحكومة األردنیة بعدم ممارسة التعذیب 
الروتیني وسوء المعاملة للمحتجزین في مرافق االحتجاز، وضمان التحقیق في جمیع ادعاءات 

ة التعذیب وإساءة المعاملة على نحو سریع وفعال ونزیھ إلى جانب تقدیم الضمانات القانونیة األساسی
  .لجمیع المحتجزین

  /اخبار االردنیة
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  "األردنیة"عرض قصص نجاح وتجارب ممیزة في 

  
  
  

نظمت دائرة  -سناء الصمادي
اإلرشاد الطالبي في عمادة شؤون 
الطلبة في الجامعة األردنیة الیوم 
محاضرة عرضت فیھا قصص 
نجاح وتجارب ألشخاص ممیزین 

  .في حیاتھم العملیة
  

وقالت مدیرة الدائرة الدكتورة 
مد إن الھدف من النشاط غادة ح

إلھام الطلبة بأھمیة اإلرادة القویة 
في صناعة النجاح، وتحفیزھم 
على تنمیة مواھبھم وقدراتھم 
ومھاراتھم للوصول إلى ما 
یطمحون إلیھ، مؤكدة أن اإلرادة 

  .وراء كل النجاحات العظیمة في العالم
  

نات الدولیة سھیل النشاش، وبطل بطل الماراثو: وعرض خالل المحاضرة تجربتان ناجحتان لكل من
  .العالم في رفع األثقال معتز الجنیدي

وتحدث النشاش عن ارادتھ القویة رغم اعاقتھ البصریة حتى اصبح بطال للماراثونات المحلیة 
والعربیة والدولیة، مبینا أن فقدان البصر لم یقف حاجزا في طریق مشاركتھ في ریاضة العدو 

طع الغابات والصحاري، وتسلق أعلى قمة جبل في األردن، منوھا لمسافات طویلة وسباقات ق
 ١٦بحصولھ على لقب أول عداء في الشرق األوسط،  وتسلق أعلى قمة في إفریقیا ویبلغ ارتفاعھا 

  . الف قدم
   

وسلط الجنیدي بطل رفع االثقال لفئة ذوي االعاقة الضوء على معاناتھ مع اعاقتھ الحركیة التي 
سنوات ومواصلتھ التعلیم االساسي والثانوي والجامعي،  ٥خطأ طبي وھو في عمر  اصیب بھا نتیجة

مؤكدا ضرورة مواجھة التحدیات وقبولھا للعیش في حیاة طبیعیة واالندماج في المجتمع دون أَي 
  .معیقات

  
وفي ختام المحاضرة دعا المشاركان الطلبة إلى ضرورة تنمیة مھاراتھم وقدراتھم للوصول إلى أعلى 

  .المستویات وبلوغ أھدافھم المنشودة

  المدینة نیوز/اخبار االردنیة
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  تكرم الفائزین بمسابقـة المحاكمـة الصـوریـة» حقوق األردنیة«

  
  

  
كرمت كلیة الحقوق في الجامعة األردنیة، امس األربعاء، الطلبة الفائزین بالمركز األول بمسابقة 

  .المحاكمة الصوریة األخیرة عن جرائم االنتخابات على مستوى الجامعات
قال نائب عمید الكلیة لشؤون التطویر والجودة الدكتور بشار ملكاوي في بیان أصدرتھ الجامعة، و 
إن تكریم الطلبة بجوائز تقدیریة یعد تشجیعا لھم لالستمرار في المشاركة بالمسابقات القادمة، «

  .»وحافزا لزمالئھم في الكلیة لالستفادة من خبراتھم وتجاربھم في ھذه المسابقات
ھم ثمن الطلبة المكرمون وھم ھدیل المغربي، ومھجة المحیسن، وآیة كلوب، ورانیا النبر، ھذه بدور 

  .اللفتة الكریمة من كلیتھم، مؤكدین عزمھم على مواصلة المثابرة والجھد ودوام المشاركة
وأشار بیان الجامعة إلى أن المسابقة تھدف إلى رفع مستوى وعي طلبة كلیات الحقوق في مجال  

ة االنتخابات، وإفساح المجال أمامھم للتدرب على مھارات المرافقات القضائیة، وتعزیز ثقافة نزاھ
  الحوار القانوني حول الجرائم االنتخابیة

  

  ٥:الدیار ص/٦:الدستور ص
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  »اسرائیل«النقابات تشید برفض مكتبة الجامعة االردنیة اھداء لكتاب تضمن كلمة 
  
  
  

یة التي رفضت استقبال اھداء لكتاب مرسل من اشادت النقابات المھنیة بموقف مكتبة الجامعة االردن
مجمع اللغة «رئیس مجمع اللغة العربیة في فلسطین محمود غنایم والذي قدم االھداء  على انھ من 

  .»العربیة في اسرائیل
مھند مبیضین .ماجد الطباع على موقف مدیر المكتبة د.واثنى رئیس مجلس النقباء نقیب المھندسین م

واعتبر ان موقف الجامعة االردنیة یعبر عن موقف .»اسرائیل«لورود كلمة  والذي رفض االھداء
الشعب االردني الرافض لالعتراف بالكیان الصھیوني المحتل الرضنا والذي یمارس مختلف اشكال 

  .العدوان على الشعب الفلسطیني وارتكب ابشع الجرائم بحق االمة العربیة واالسالمیة
في » اسرائیل«ن للنقابات المھنیة دور في اعادة النظر بورود كلمة الطباع الى انھ كا. واشار م

واكد ان مقاومة التطبیع مع العدو الصھیوني تشكل عقیدة راسخة .استبانات ونماذج التعداد السكاني
  .عند الشعب االردني ال یمكن تغییرھا اال بزوال االحتالل الصھیوني عن كامل التراب الفلسطیني

  السوسنة/٧:الدستور ص
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  الفنانون الشباب بحاجة لمزید من الدعم: يمحمد االدریس
  

یثمن طالب كلیة الفنون في الجامعة األردنیة الفنان محمد االدریسي اتاحة الفرصة لطالب دراما 
للكشف عن قدراتھم االبداعیة في فعالیات مھرجان األردن المسرحي الثانیة والعشرین، حیث شارك 

والتي أخرجھا الدكتور مخلد » الرخ«رحیة األردنیة وعدد من زمالئھ طالب الدراما في أداء المس
  .الزیودي وعرضت على المسرح الدائري ضمن فعالیات المھرجان

سعید جدا للمشاركة وللمرة الثانیة على التوالي في مھرجان « ویقول االدریسي في حدیث للدستور 
ا فإن االلتفات الى مواھب األردن المسرحي، السیما وأن غالبیة العروض یقدمھا فنانون محترفون، لذ

وقدرات الفنانین الشباب الذین مازلوا في مرحلة الدراسة والتعلم یعكس رؤیة متقدمة للمھرجان، مثل 
تلك الخطوات تؤسس لحالة جدیدة محلیا وعربیا، ومشاركتي في مھرجان للمحترفین تكسبني خبرة 

للمخرج » ذات الرداء األحمر«مسرحیة عالیة وتضع أمامي تحدیات كبیرة، لقد شاركت العام الفائت ب
أقدم تجربة مختلفة مع مزید » الرخ«محمد بني ھاني ونالت اشادة كبیرة من النقاد وھا أنا الیوم في 

  .»من االحتفاء واالھتمام النقدي
ویشیر االدریسي الى أن انضمامھ لفریق عمل فني باشراف المخرج الدكتور مخلد الزیودي یشكل 

درسني الدكتور مخلد الزیود « ة لھ، وأفق جدید نحو االبداع واالحتراف، وتابع نقلة نوعیة كبیر
فصال كامال في الجامعة، أشعر بسعادة كبیرة وفخر للعمل معھ، فھو فنان ممیز یعمل وفق مبدأ 
التشاركیة والورشة الجماعیة، یستمع لنا نحن الفنانین الشباب ویحترم رأینا، ویتیح لنا التعبیر عن 

  .»نظرنا ومالحظاتنا وتقدیم االقتراحات حول أفضل طریقة لتقدیم العرض المسرحي وجھات
كما عبر الفنان محمد االدریسي عن اعتزازه للوقوف على خشبة المسرح مع فنانین أردنیین محترفین 

وعنھ یقول » الرخ«كالفنان خالد الطریفي، والفنان أحمد العمري الذي یشارك في بطولة مسرحیة 
األستاذ أحمد العمري فنان محترف ذو قدرات تمثیلیة فریدة، یسرني جدا أن أمثل معھ « ي االدریس

  .»في نفس العمل المسرحي، فذلك یمدني بالثقفة ویحفزني على العطاء واالصرار على المواصلة
وحول واقع المسرح الجامعي في األردن أكد االدریسي أنھ بحاجھ لمزید من الدعم واالھتمام سواء 

قبل ادارات  الجامعات الخاصة  والرسمیة أو من الجھات الحكومیة ذات الصلة، ویتأسف لعدم من 
وجود مھرجان متخصص في المسرح الجامعي بعد توقف مھرجان جامعة فیالدلفیا المسرحي قبل 

  .ثالث سنوات
ریسي شارك ببطولتھا اضافة الى الفنانین أحمد العمري ومحمد االد» الرخ«یشار الى أن مسرحیة 
حسن الخمایسة ودالل فیاض، وساعد في اخراجھا الى جانب الدكتور مخلد : كل من طالبي الدراما 

  .الزیودي طالب الدراما الفنان حمزة محادین
  

  الكترونيالدستور 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

13 

 

 قرارات ھیئة اإلعتماد

المنعقدة الیوم األربعاء ) ٣٨/٢٠١٥(أقر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي في جلستھ رقم 

برئاسة األستاذ الدكتور بشیر الزعبي رئیس المجلس مجموعة من القرارات  ٢٥/١١/٢٠١٥الموافق 

  :تضمنت ما یلي

التربیة (للتقدم بطلب رفع الطاقة لتخصص  ١٥/١٢/٢٠١٥منح جامعة مؤتة مھلة نھائیة حتى  -1

  .(برنامج البكالوریوس/ الریاضیة 

في جامعة ) برنامج الدكتوراه/ تربوياإلرشاد النفسي وال(إیقاف قبول طلبة جدد في تخصص  -2

  .مؤتة، لحین تعیین الجامعة للعدد الالزم من أعضاء ھیئة التدریس في التخصص

في جامعة ) برنامج البكالوریوس/ اسباني وانجلیزي(تأجیل البت في االعتماد الخاص لتخصص  - 3

  .ي التخصصآل البیت، لحین تعیین الجامعة للعدد الالزم من أعضاء ھیئة التدریس ف

في الجامعة ) برنامج البكالوریوس/العلوم اللوجستیة (االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  -4

  .األلمانیة األردنیة

  .في جامعة اإلسراء) برنامج البكالوریوس/ الكیمیاء (االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  -5

  .في جامعة فیالدلفیا) رنامج البكالوریوسب/ التصمیم الداخلي (رفع الطاقة االستیعابیة لتخصص  -6

في جامعة اربد ) برنامج البكالوریوس/ اإلدارة السیاحیة (تثبیت الطاقة االستیعابیة لتخصص  -7

  .األھلیة

  .في جامعة اربد األھلیة) برنامج الماجستیر/ المحاسبة (تثبیت الطاقة االستیعابیة لتخصص  -8

  .لیة تولیدواالستمرار في االعتماد العام لك -٩

 جامعیةشؤون 

  ٢:الرأي ص/٥:الدستور ص/طلبة نیوز
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 اختتام برنامج تدریبي لھیئة أجیال السالم

ً  ٣٩اختتم الیوم في عمان تدریب ھیئة أجیال السالم وسامسونج المتقدم الخامس بمشاركة  متطوعا

  .لھیئة أجیال السالم من ذوي الخبرة من عشرة بلدان ممن یقودون التغییر في مجتمعاتھم المحلیة

ورئیس مجلس إدارة ھیئة أجیال السالم قال في كلمة لھ في اختتام األمیر فیصل بن الحسین، مؤسس 

نحن نعاني في ھذه المنطقة من اآلثار الالحقة عن أعمال العنف المروعة في “ :البرنامج التدریبي

أما في األردن ولبنان فیسعى متطوعو أجیال السالم إلستخدام قوة و طاقة ألعاب ریاضة . سوریا

ن وتمثیل األدوار لدعم الالجئین و شباب المجتمع المستضیف لیتفاعل و ینمي الفرق واإلبداع في الف

و . وتساعد ھذه األنشطة الالجئین للتغلب على الصدمات النفسیة والعزلة والخوف. عالقات جدیدة

 ً ً لالجئین والمجتمعات المضیفة للعمل سویا ً . تبني ھذه األنشطة التالحم االجتماعي داعمتا تعزیزا

  .“الحد من مخاطر العنفللصمود و

وباإلضافة إلى إدارة اآلثار الالحقة عن العنف والنزوح، یجب علینا أیضا أن نعمل ضد التیار "

و بین احترام التنوع والتعصب . ھذا الصراع ھو بین المعتدلین والمتطرفین. لمعالجة أسباب العنف

حول العالم على مزید من التسامح  ھذا و تشجع برامج أجیال السالم. وبین الحوار والعنف. المتحیز

حیث تعطى للشباب فرص القیادة و األھمیة واالستقاللیة في اتخاذ القرارات؛ . واحترام التنوع

والشعور باالنتماء إلى مجموعة الزمالء اإلیجابیة والجھد الجماعي لتسلیم األثر الملموس في 

  ." مجتمعاتھم

ي غانا و األردن و قیرغیزستان و لبنان ولیبیا وفلسطین ھذا و قد أكمل المتطوعون برامجھم مؤخرا ف

و قد بنى و طور ھذا التدریب المكثف والمقدم من . و جمھوریة مقدونیا ونیجیریا وتونس وأوغندا

ً من خبرة المتطوعین و معرفتھم ومھارتھم في  الرواد المیسرین لھیئة أجیال السالم المطورین ذاتیا

  .ر وتصمیم البرامج والمراقبة والتقییم والسردنظریة تحول الصراع و التیسی

  ٩:الرأي ص
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حیث یتم تقاسم المعرفة : عبر بلدان مختلفة" التعلم األفقي"وقدم التدریب أیضا فرصة ثمینة ل

وقصص النجاح والتحدیات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، لضمان توفر أكبر األثر 

  .واالستدامة لمتطوعي الدورة القادمة من البرنامج

ً على شراكة سامسونج طویلة األمد مع أجیال السالم، قال السید فادي عوني أبو شمط، رئیس  وتعلیقا

ھناك حاجة مستمرة : "تسویق الشركات والتجزئة لشركة سامسونج الكترونیكس المشرق العربي

أجل فمن . لتمكین الشباب من بناء الجسور وتعزیز السالم في المجتمعات المتأثرة بالصراع والعنف

و تسر شركة سامسونج بأن . تحقیق استدامة تجاریة قویة، نحن نعلم بأنھ یتوجب علینا أن نقوم بدورنا

تدعم المتطوعین الذین یستمرون بدفع عجلة التغییر االجتماعي، مما یدل على قیادة الشباب و تمكین 

فخرھا لحیازة أجیال و تعبر سامسونج عن . المجتمع المحلي والتسامح الفعال والمواطنة المسؤولة

منظمات  ٥٠٠أفضل "في  ٣٢السالم على االعتراف العالمي بنجاحھا كما أنھا تحتل اآلن المرتبة 

  " .من جلوبل جنیفا" غیر ربحیة في العالم

ز التي قدمھا ھذه الجوائ. واختتم التدریب بتوزیع جوائز ھیئة أجیال السالم و سامسونج للسالم

صاحب السمو الملكي األمیر فیصل بن الحسین والسید فادي عوني أبو شمط تشید باإلنجازات 

وقدمت جائزة . اإلبداع والجودة و التأثیر واالستدامة: وھي" دوافع التغییر"المتمیزة في أربع فئات ل

و تم تقدیم جائزة . ي إسفانااإلبداع للمتطوعین من باتكین، قیرغیزستان لبرنامج الفن من اجل السالم ف

. الجودة لمتطوعین قاموا بتنفیذ برنامج الریاضة من أجل السالم لألطفال في تیتیفو، جمھوریة مقدونیا

ً "و تم تقدیم جائزة التأثیر للمتطوعین من أكرا، غانا لبرنامج  َمِسك بھم شبابا ، وقدمت جائزة "أ

  .العنف في المدارس في طولكرم، فلسطین االستدامة لمتطوعین قاموا بتنفیذ برنامج  أعمال
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 بطولة التنس االرضي للجامعات تختتم الیوم

 

تأھلت فریق الجامعة االردنیة وال البیت والعلوم والتكنولوجیا والیرموك للدور الثاني ضمن منافسات 

ن مع بطولة الجامعات للفردي والفرق التي ینظمھا االتحاد الریاضي للجامعات االردنیة بالتعاو

  .االتحاد االردني للتنس وتختتم الیوم على مالعبھ

العلوم االسالمیة، األمیرة سمیة، العلوم والتكنولوجیا : وھي) جامعات ٩(ویشارك في البطولة 

  .الیرموك، آل البیت، الھاشمیة، األردنیة، العلوم التطبیقیة واأللمانیة

  .موك وعن الثانیة االردنیة وال البیتوقد تأھل عن المجموعة االولى فریق التكنولوجیا والیر

والعلوم  ٠- ٢وجاءت نتائج المنافسات على النحو التالي فوز جامعة االمیرة سمیة على االسالمیة 

 ٠- ٢واالردنیة على ال البیت  ١- ٢،وال البیت على الھاشمیة  ١- ٢وتكنولوجیا على الیرموك 

 ٠- ٢والیرموك على سمیة  ٠- ٢الھاشمیة والعلوم وتكنولوجیا على  ٠-٢والیرموك على االسالمیة 

  .٠-٢واالردنیة على الھاشمیة  ٠-٢والعلوم وتكنولوجیا على االسالمیة 

 ٠- ٦والیرموك على العلوم التطبیقیة  ٤-٦وضمن منافسات الفردي فازت العلوم والتكنولوجیا 

  .٤- ٦نیة وسمیة على االلما ١- ٦واالردنیة على الھاشمیة  ٣-٦والتكنولوجیا على ال البیت 

  

  ٣٥:الدستور ص
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" تدعو الجامعات للتركیز على الجودة" المھندسین  

دعا نقیب المھندسین ماجد الطباع الجامعات األردنیة إلى التركیز على الجودة وتوسیع دائرة 

اختصاصاتھا الحاصلة على شھادات االعتمادیة، مشیرا إلى أن ذلك ینعكس على مخرجات التعلیم 

  .الھندسي

باع أمس رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا الدكتور محمود الشیاب بحضور جاء ذلك خالل لقاء الط

  .عدد من أعضاء مجلس النقابة ورئیس وأعضاء مجلس فرع النقابة في اربد ونواب رئیس الجامعة

وقدم الطباع ووفد النقابة التھنئة للجامعة بمناسبة حصول بعض االختصاصات فیھا على اعتماد 

  .جودة التعلیم العالي في اختصاص الھندسةوالمتعلقة ب (ABET)الـ

وأشار إلى ان النقابة تسعى إلى تشجیع المھندسین على التمیز واإلبداع والتطور ومواكبة 

المستجدات، الفتا إلى أنھا تقوم بمنح المھندسین رتبا ھندسیة بموجب نظام التأھیل واالعتماد المھني 

  .ال المھندس األردني إلى العالمیةالمعمول بھ في النقابة، والذي یسعى إلى إیص

 ٢٥من جانبھ شكر رئیس الجامعة النقابة على مبادرتھا بتكریم الجامعة التي یجلس على مقاعدھا نحو 

  .ألف طالب، كما أطلع مجلس النقابة على خطط الجامعة وبرامجھا المختلفة

الھندسي في األردن وجھود  كما استعرض مساعد األمین العام للنقابة التحدیات التي تواجھ التعلیم

النقابة إلى تطویر األداء المھني والعالمي ورؤیة نقابة المھندسین االستراتیجیة في إصالح وتطویر 

  .عملیة التعلیم

  ٧:الغد ص
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ستشفى الزرقاء الجامعي، المشروع الذى انتظرناهم  

نضال یونس. د  

والبادیة الوسطى، رغم أنھ  فى محافظة الزرقاء والمفرق" المستشفى الجامعي"تأخرنا في مشروع 

من الركائز األولى للتنمیة ورفع مستوى الرعایة الصحیة ، فالفوائد لیست مقتصرة على توفیر 

مستشفى حدیث مجھز بكافة االجھزة والمعدات الطبیة الحدیثة ، وال على تخفیف معاناة المرضى فى 

تلیق بمواطني ھذه المنطقة الحیویة  مراجعات المستشفیات فى العاصمة، بل تأمین رعایة طبیة متقدمة

  .أسوة بمستشفى الجامعة االردنیة في عمان والملك المؤسس فى اربد

فالمستشفیات الجامعیة، عالوة على أنھا أكثر شموال ودقة فى تقدیم العنایة الطبیة المبنیة على الدلیل 

مضاعفات الطبیة التى العلمي ، و توصیات جمعیات االختصاص العالمیة، فھي تخفف نسبة حدوث ال

تتسبب فى ارتفاع كلفة العنایة الطبیة، كما ان وجود الطلبة والمستشارین من اساتذة الجامعة یخلق 

أجواءا من التفاعل االیجابي بین مختلف مقدمي الخدمة الطبي تصب فى مصلحة المریض، وتسھم 

  . فى تحسین مستوى الرعایة الطبیة

كومیة صار مشكلة بدأت أعراضھا تظھر في منطقة الزرقاء زیادة الضغط على المستشفیات الح

والرصیفة وااللویة المحیطة بھا، فھناك زیادة مضطردة في عدد السكان، وارتفاع ملحوظ فى نسبة 

األمراض المزمنة، ما یشكل ضغطا كبیرا على الموارد الصحیة وعلى قدرة وزارة الصحة في 

من السھل علیھا تلبیة الطلبات المتزایدة من المرضى االستجابة لھذه المتغیرات، التي لم یعد 

المؤمنین، وال بإمكانھا مجارات الحوافز المادیة المغریة التي یتقاضاھا األطباء في القطاع الخاص، 

مما یؤثر على قدرتھا فى المحافظة أو استقطاب الكفاءات الطبیة المتمیزة للعمل داخل المستشفیات 

كیر فى اقامة عالقات تكاملیة بین وزارة الصحة وكلیات الطب فى الجامعات الحكومیة، مما یدفع بالتف

  .االردنیة

 مقاالت

  طلبة نیوز
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انتشار المستشفیات الجامعیة في كافة المدن االردنیة،كم ستوفر من الضغط على المستشفیات 

ھا، وكم ستوفر من الوقت الضائع الذي یخسره المواطن وھو یبحث  التحویلیة والمبالغ المصروفة عل

شفیات مالئمة لعالجھ، وكم سیساعد فى عالج الحاالت الطارئة التى یعتبر الوقت فیھا عن مست

  ..العنصر االساس فى نجاة المریض او موتھ، والمنافع ال تُحصر سواء داخل المدن أو خارجھا

معروف أن قطاع الصحة الحكومي او الجامعي، قد ال یحقق مرابح ، وتدعمھ كل الحكومات باعتباره 

ساسیة، مثلھ مثل التعلیم المجاني، الذي عوائده غیر منظورة، والمؤلم أن مشاریع ضرورة أ

الموازنات العامة، رغم شمولیتھا لم تأخذ باالعتبار النظرة المتقدمة للنھوض بالمستشفیات الحكومیة 

و تأھیلھا الن تصبح مستشفیات جامعیة، لكن الضرورة تفرض التعجیل في ھذه القضیة، ومن ثم 

على وضع استراتیجیات طویلة األمد تحدث نوعا من التكامل ما بین مستشفیات وزارة الصحة  العمل

وكلیات الطب فى الجامعات االردنیة، بحیث تشرف كل كلیة على اثنین او ثالثة من المستشفیات 

التابعة لوزارة الصحة، الن ذلك سیضع مصلحة المریض االردني وحقھ فى الوصول الى العنایة 

المتقدمة أولویة قصوى، كما انھ سیسھم فى توفیر المكان المناسب لتدریب طلبة الكلیات  الطبیة

  .الصحیة التابعة للجامعات االردنیة التى توسعت فى ھذه البرامج حتى شملت معظم الجامعات

القرارات الكبیرة تحتاج إلى قادة كبار، ورئیس الحكومة الذى یسعى الن یترك بصمة فى مختلف 

لمملكة، یعي جیدا أھمیة التعاون والتكامل بین وزارة الصحة والجامعات االردنیة، مناطق ا

واالجتماع الذى تم فى دار رئاسة الوزراء بحضور عدد من نواب محافظة الزرقاء و رئیس الجامعة 

،یعتبر خطوة "مستشفى جامعي"الھاشمیة، للبحث فى اجراءات تحویل مستشفى الزرقاء الجدید الى 

عالجة حاجة ملحة، لكن علینا أن نستفید من التجارب السابقة بحیث نتالفى تحمیل المرضى كبیرة لم

  ..ایة اعباء مالیة اضافیة، والعمل ضمن منظومة واحدة متكافلة ومتعاونة لخدمة المواطن االردني
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 سویة بعض أساتذة جامعاتنا

أیوب أبو دیّة. د   

ً على المقالة المنشورة في جریدة الرأي  ضرورة : الطاقة النوویة"بعنوان  ٢٣/١١/٢٠١٥االثنین ردا

ً على مقاالت المؤیدین والسحاجین للبرنامج النووي " ملحة ومعرفة منا بأن الرأي لم تعد تنشر ردودا

ً في كلیة الھندسة والتكنولوجیا في جامعة البلقاء التطبیقیة یتحدث عن  األردني فإننا نستھجن أن أستاذا

ً لھ بحجة أننا یجب أن نحذو حذو الدول الصناعیة الكبرى فیما یستخدم المشروع النووي داع ما

معلومات غیر دقیقة ویستخدم مصطلحات توضح انھ ال یعلم الفرق بین الكعكة الصفراء والوقود 

  .النووي

نسأل الدكتور العزیز لماذا علینا أن نحذو حذو الدول الصناعیة الكبرى فقط في إنتاج الطاقة النوویة 

اذا ال نحذو حذوھا في اإلنتاج الزراعي واإلنتاج الصناعي واإلنتاج المعرفي واإلنتاج اإلنساني ولم

ً ومن محطات تعمل على % ٩٠على كافة مستویاتھ؟ ثم یقول أن فرنسا تنتج  من كھربائھا نوویا

   !.الكعكة الصفراء

وقود النووي أي الیورانیوم یا دكتور المحطات النوویة ال تعمل على الكعكة الصفراء بل تعمل على ال

المخصب بنسبة معینة، ألم تسمع بالمشكلة الكبیرة التي دارت بین إیران والعالم حول تخصیب 

الیورانیوم؟ ثم إن المعلومات الیوم متاحة بكبسة زر على اإلنترنت فقط اكبس على اإلنترنت وتجد أن 

ً وأنھا تخطط ألن تتراج% ٧٦فرنسا تنتج  في السنوات % ٥٠ع ھذه النسبة إلى من كھربائھا نوویا

  .القادمة

   

وتقول أن معظم الدول األوروبیة تحصل على نسبة كبیرة من طاقتھا الكھربائیة من النووي؟ عجیب  

ھذا التصریح من أستاذ ودكتور في الجامعة فیما تتوافر المعلومات الیوم بكبسة زر؛ وإذا فتحت على 

ً مثل مواقع راقیة تجد أن إنتاج الطاقة ال كھربائیة من النووي وفي دول أوروبا في تراجع وأن دوال

بینما ھناك  ٢٠٢٢ألمانیا والسوید وإسبانیا وسویسرا قررت إغالق كافة مفاعالتھا النوویة بحلول عام 

  السوسنة
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دول غیر نوویة على اإلطالق في أوروبا مثل ایرلندا والیونان والنمسا وإیطالیا والبرتغال والدنمارك 

  .طا ولیثوانیا واستونیا والتفیا وقبرص وغیرھموبولندا ومال

وتقول إن الطاقة النوویة طاقة رخیصة من أین لك بھذه المعلومات فالطاقة النوویة أصبحت أغلى 

  .أنواع الطاقة بعد كارثة فوكوشیما وانخفاض أسعار الطاقة الشمسیة

أیھا الدكتور المحترم فمعظم ومن قال لك أن أغلب الطاقة الكھربائیة في الیابان تأتي من النووي 

في % ٣٠الطاقة في الیابان الیوم تأتي من النفط والغاز فقط فیما كانت مساھمة الطاقة النوویة بنسبة 

الیابان قبل كارثة فوكوشیما واآلن بعد أربع سنوات من كارثة فوكوشیما لم یعمل سوى مفاعل واحد 

ا تمتلكھا الیابان أي أن نسبة إنتاج الكھرباء مفاعال نووی ٥٤في األشھر الماضیة فقط ومن مجموع 

  .فقط% ٢النوویة في الیابان أصبحت 

وبناء علیھ فإننا نشعر بالقھر ولیس فقط بالتعجب من ھكذا معلومات غیر دقیقة، فإذا كان األساتذة 

یتحدثون بھذا المنطق الالعلمي في جامعاتنا فما ھي مخرجات الجامعات وما ھو مستقبل العلوم 

معارف المنتجة في جامعتنا وكیف ستصبح أحوال طالبنا الذین سنوكل إلیھم مھمة تدریس األجیال وال

  القادمة وبناء المستقبل؟
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أسبــــاب االنحــراف ومظاھــــره) ٣(الخطــــاب اإلسالمــي   

فایز الربیع. د  

ً من كنا قد تناولنا في المقالین السابقین أسباب انحراف الخطاب اإلسالمي وسنت  ناول الیوم بعضا

  .مظاھر انحراف ھذا الخطاب

التي زرعھا االحتالل في أمتنا ، التي نجحت الدولة القطریة ، ھو خطاب تغلب علیھ المنازع القطریة 

ً فرض على األمة بالحدید والنار إلى كونھا ثقافة مقبولة ،  ً واقعا اتخذت ، في التحول من كونھا أمرا

ً وات ً في عقولنا وقلوبنا ومواقفنا وخططنالھا مواقع تزداد عمقا   .ساعا

ً أو یكاد عن محموالتھ االجتماعیة السیاسیة . وھو خطاب یتضخم فیھ الجانب العقدي التربوي معزوال

وبسبب أھمیة العقیدة والتربیة في بناء اإلسالم فإّن أثرھما ینبغي أن یمتد لیغطي لیس السلوك الفردي 

وإال وقعنا في ، اوزه لیلون كل مواقفھ االجتماعیة والسیاسیة وإنما یجب أن یتج، للمسلم وحسب 

ضرب من العلمنة والنفاق وازدواج الشخصیة في اتجاه تفریغ اإلسالم من مقاصده الكبرى في العدل 

  .والشورى والوحدة التي جاء لیرسیھا في األرض

ً على فتنة ال ً لما أفضت إلیھ المجادالت الكالمیة التي جاءت ردا خوارج في تكفیر المسلم وخالفا

على نحو ال یضر إیمان من نطق ، من الفصل بین اإلیمان وبین العمل ، بالذنب واستباحتھ جملة 

ً كان ، عمل ، بالشھادتین  ً ، أیا على خالف ذلك جاء تعریف اإلیمان حیث ورد في القرآن مقترنا

ً من سورة البقرة  ( والمؤمنون )  ٣٢اآلیة ( والحج  ) ٢و  ١( وسورة األنفال )  ٢و  ١( بالعمل بدءا

  ( ٣٤حتى ٢١من اآلیة ( والمعارج )  ١٤اآلیة ( والحجرات )  ٧حتى  ١من اآلیة 

الجامع بین التألھ العقدي ، ولقد حمل القرآن من أولھ إلى اخره على النموذج الفرعوني للحكم 

أكلة أموال الناس بالباطل  وعلى، واالستبداد السیاسي واالستغالل االقتصادي في تحالفھ مع قارون 

ً إلیمان مقترن بالحریة والعدالة . على ید الحكام ورجال الدین وظھر ذلك أجلى ما ، وذلك انتصارا

  .یكون في قصار السور التي ھي في متناول كل المسلمین

  ١٥:الرأي ص
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ً سورة الھمزة  ً ، اقرأ مثال ً اجتماعیا لدین فالمكذب با، وسورة الماعون حیث یأتي تعریف الدین تعریفا

ً من یحتقر  لیس ھو من ال یؤمن با والیوم اآلخر كما ھو التعریف العقدي الكالمي وإنما ھو أیضا

  .الیتیم وال یبالي بالمسكین ویمتنع عن بذل العون للمحتاج فال تنفعھ إذن صالة یرائي بھا

ً بالعمل الصالح  وكذلك األمر ، في عموم السنة  خالصة ذلك أن اإلیمان ال یرد في القرآن إال مقترنا

ً من الفتن أفضت إلى تفریغ اإلیمان من محموالتھ المجتمعیة السیاسیة واالقتصادیة  إال أن ضروبا

  .خاصة

العدل ( وقد غلب على ھذا الخطاب الزجر والعقاب حیث إن تفریغ اإلسالم من محتویاتھ المجتمعیة 

ً كاد أن ال یبقي للشریعة من معنى غیر كون) والشورى والوحدة  ً عقابیا في ) إقامة الحدود ( ھا نظاما

بعد ، غفلة عن أن ھذه العقوبات إنما ھي جزء بسیط من الشریعة ال یلجأ إلیھ إال في حاالت استثنائیة 

أن تكون شریعة العدل ومناھج التربیة والتثقیف قد وفرت لكل مواطن ظروف العیش الكریم والتربیة 

والردع ھو ، على العدوان وجب ردعھا ، ریضة بالطمع فإذا أقدمت بعد ذلك نفوس م، السلیمة 

بما ، )  ١٧٩/ البقرة ( » ولكم في القصاص حیاة یا أولي األلباب «الوظیفة األساسیة لھذه العقوبات  

ادرؤوا الحدود بالشبھات « ، وإنما درؤھا بأي شبھة ، یجعل ھدف الشریعة لیس إیقاع ھذه العقوبات 

  .شریعة العدل من مناخات وظروف عافیة واستقامة وتقوى وذلك من طریق ما توفره. »

وھو خطاب وعظي تمجیدي دفاعي حیث معظم المنتوج الثقافي اإلسالمي المعاصر ذو منزع دفاعي 

ً لھ ولتاریخھ  ً على منتقدیھ وتمجیدا ً في مرحلة اشتداد الغزو ، عن اإلسالم ردا وإذا كان ذلك مفھوما

واسع لألجیال الجدیدة ولعالم النخبة وانحسار الحركة اإلسالمیة حتى الثقافي األجنبي واالختراق ال

ً مع تراجع مد الفكر الغربي وتصاعد مد ، الربع األخیر من القرن العشرین  فإن ذلك لم یعد مستساغا

ً االكتفاء باجترار أدبیات تمدح اإلسالم وتمجد تاریخھ دونما إضافة تذكر لم ، اإلسالم  لم یعد مستساغا

  .والجیل الذي تالھم، الرواد جیل الجامعة اإلسالمیة أنتج 

ً ، فالفكر النقدي غریب  اكتفاء بحدیث ، والدراسات المیدانیة ألوضاع العالم اإلسالمي ضئیلة جدا

واالقتصاد في اإلسالم والحكم في ، وعن المرأة في اإلسالم ، غالبھ مكرور عن عقائد اإلسالم 

أما الدراسات المیدانیة القتصاد ھذا البلد أو ذاك أو . لبیئة في اإلسالماإلسالم والتربیة في اإلسالم وا
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ألوضاعھ التربویة أو ألوضاعھ السیاسیة والقانونیة واالجتماعیة ولتاریخھ ولعالقاتھ الدولیة ولشبابھ 

  .الخ... ونسائھ ولثقافتھ

 ً ة التي تستقطب معظم ربما بسبب غلبة التخصصات الفنیة والعلمی، مثل ھذه الدراسات قلیلة جدا

وذلك على حساب التخصصات في ، النخبة اإلسالمیة أطباء ومھندسین وفنیین وموظفین ومدرسین 

، وھو ما یھدد الخطاب اإلسالمي بالسطحیة والشكالنیة والتكرار ، العلوم اإلنسانیة واآلداب والفنون 

الجادة مكتفیة بما تضخھ وسائل األمر الذي ربما أسھم في تزھید األجیال اإلسالمیة في المطالعة 

وجعل ، اإلعالم الحدیثة حتى غدت المكتبات في البیوت مجرد قطعة من األثاث وصور تزیینیة 

ً صعوبة ، الجدل یحتدم بین تیارات الصحوة بسبب غلبة التسطیح والتمجید  ونتج عن ذلك أیضا

  .الحوار بین تیارات الصحوة بسبب غلبة منزع التبسیط والشكالنیة
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  السلط -وداد موسى عبدالرحمن ابو البصل  -
  الصوانیة -عبد الرحمن عبد عبدهللا الحلیق  -
  ام الحیران - زھور جریس میخائیل عید  -
  جمعیة آل قعوار - عیسى نایف قعوار  -
  دابوق -عیسى فھد نجیب حداد  -
  دیوان آل جرار - رزان زید عبد الرحمن الغبابشھ  -
  جبل اللویبدة –زیز سلیم صالح لویزة ع -
  ایدون -تركیھ ابراھیم الصالح الحمود  -
  العبدلي -األنبا أبراھام  -
  جبل عمان - سلیم یعقوب حواتمة  -

 الوفیات 

 الرأي 
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  ان المسؤول األول في مؤسسة مستقلة نسب الى رئیس الوزراء بتغییر » عین الرأي«علمت

 .بینھما وأصبح األخیر معیقا للعملاألمین العام لدیھ بعد ان انقطع التواصل فیما 
  

  رغم قرار مجلس الوزراء بمنع التدخین في األماكن العامة إال ان ھناك وزراء ومسؤولین
  .القرار بالتدخین في مكاتبھم وخالل االجتماعات الرسمیة» یخالفون«

  
  ل ان أوساط متنفذة في فرع نقابة معلمي في مدینة معان تقوم باستغال» عین الرأي«علمت

بعض األشخاص المحسوبین على جماعة اإلخوان المسلمین غیر » لتنفیع«أموال النقابة 
الشرعیة من خالل تقدیم عروض للمعلمین لشراء أراضي في تلك المدنیة تعود ملكیتھا 

  .في الجماعة» لقیادي«
  

  رحلة طیران عارضة )  ٩١( من المقرر ان تصل مدینة العقبة حتى منتصف آذار المقبل
عشرات اآلالف من السیاح الروس حسب تقریر لصحیفة الجوردن تایمز التي أشارت تقل 

الى ان إدارة مطار العقبة وقعت اتفاقیة مبدئیة مع شركة طیران منخفضة التكالیف من 
  .ھنغاریا للقیام برحلتین أسبوعیا

  
  استمطار «للمرة الثانیة تعید دائرة األرصاد الجویة طرح عطاء شراء مواد كیماویة لغایات

األرصاد الجویة حددت في المرة الثانیة نوعیة المواد التي تحتاجھا لالستمطار .. »الغیوم
  .طنا)  ٤٥( وكمیاتھا التي تقدر بـ 

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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  اعتبرت جاللة الملكة رانیا ما حدث في تونس من عمل ارھابي فاجعة وكتبت جاللتھا في
فاجعة أخرى تصیب منطقتنا، قلوبنا (یزیة تغریدة على حسابھا تویتر باللغتین العربیة واالنجل

 .(مع أھالي تونس
  ان دیوان الخدمة المدنیة أجرى عددا من اللقاءات مؤخرا مع » الدستور«علمت صنارة

ادارات عدد من البنوك الخاصة والطلب منھا االستفادة من مخزونھ من طلبات التوظیف، 
 .التي أبدت تجاوبا مع طلب الدیوانمبدیا استعداده لملء أي شواغر تحتاجھا ھذه البنوك 

  من سالح اتوماتیكي أمام أحد المالھي اللیلیة في ً اقدم أحد األشخاص على فتح النار عشوائیا
الثالثاء مما تسبب بحالة من الخوف والذعر لدى   منطقة الدوار الثامن مساء أمس االول

على مطلق النار واقتادتھ األجھزة األمنیة حضرت الى مكان الحادث وألقت القبض .األھالي
 .للتحقیق

  
طلبا قضائیا  ٣١اعتقلت إدارة التنفیذ القضائي في مدیریة األمن العام سیدة أربعینیة بحقھا  

أشخاص بحقھم ما  ٦خالل حملة موسعة نفذتھا االدارة اسفرت عن إلقاء القبض على 
 .ألف دینار ٥٠٠طلبات قضائیة بقیمة مالیة بلغت نحو  ١١٠مجموعھ 

 فتتح وزیر الزراعة الدكتور عاكف الزعبي الیوم الخمیس مھرجان الزیتون السادس عشر ی
 .والذي سیقام في حدائق الحسین

  مدیر إدارة السیر العقید یاسر الحراحشة یأمل بحد االعتقاد الجازم بأن تصل عمان للحظة
قد تتحقق    ویرى الحراحشة أن تلك اللحظة. من رجال السیر   »الكمال والتمام»تخلو بـ

عبر التوسع في تركیب الكامیرات » مجتمع أمن الكترونیا«باتخاذ مزید من االجراءات نحو 
 . لغایات أمنیة ومروریة

  تعقد اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة ومركز القدس للدراسات السیاسیة عند الساعة
دق الند مارك مؤتمرا العاشرة من صباح یوم االثنین الثالثین من الشھر الجاري في فن

صحفیا لمناقشة النتائج التي توصلت إلیھا حملة كل منھما لالرتقاء بتمثیل المرأة في مجلس 
النواب األردني، بمناسبة اقتراب موعد إقرار مجلس النواب لمشروع قانون االنتخاب لسنة 

٢٠١٥. 
  وذلك من اجل اآلف طلب  ٣زاد عدد المتقدمین لطلبات التوظیف في مؤسسة الموانىء عن

 .وظیفة اعلنت عنھا مؤسسة الموانىء مؤخرا ١٥٥تعبئة شواغر 
 طالبا یعمل لصالح احدى المدارس  ٤٢یحمل   صغیر   تم ضبط باص نقل مشترك

الخاصة،حیث قامت االجھزة المعنیة بحجز رخص السائق وتحویلھ الى الحاكم االداري 
 .التخاذ االجراءات الالزمة بحقھ

  
 

 صنارة الدستور
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 كتمال نصاب مجلس النقباء المھنیین، دون التئام اجتماعھ، الذي كان مقررا حاَل عدم ا

أحد . أول من أمس، وذلك بعد تغیب أكثر من نصف النقباء، لیتم تأجیلھ إلى موعد آخر
التي تعیشھا النقابات المھنیة، في الفترة " حالة الركود"النقباء عزا ھذا األمر، إلى 

  ".ضایا مھمة ومستعجلة للنقاشعدم وجود مواضیع وق"الحالیة، و
  

  رفضت سلطات االحتالل اإلسرائیلي، لیل الثالثاء، السماح ألسیر محرر من مخیم
ونسبت وسائل إعالم فلسطینیة . جنین، السفر إلى األردن، عبر معبر جسر الملك حسین

للمحرر أشرف محمد الناطور قولھ، إن سلطات االحتالل قامت باحتجازه في المعبر 
ابھ، ومن ثم منعتھ من السفر إلى األردن، للمشاركة في تشییع جثمان عمھ بحجج واستجو

  .عاما في سجون االحتالل ١٢وأمضى الناطور . أمنیة
  

  تقیم السفارة الكازاخستانیة ظھر الثالثاء المقبل حفال، بمناسبة یوم الرئیس األول
  .لجمھوریة كازاخستان، وذلك في مقر السفارة

  
 نیة األردنیة لشؤون المرأة، ومركز القدس للدراسات السیاسیة في فندق تعقد اللجنة الوط

الند مارك صباح االثنین المقبل، مؤتمرا صحفیا وذلك لمناقشة النتائج التي توصلت إلیھا 
، لالرتقاء بتمثیل المرأة في مجلس النواب، بمناسبة اقتراب موعد "حملة كل منھما"

  .نتخابإقرار مجلس النواب لمشروع قانون اال
  ص.س

  

 زواریب الغد
  


