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 ـــوعالمـــــــــــوضــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

إلى أین  –القضیة الفلسطینیة "الشاعرالبرغوثي یختتم فعالیات مؤتمر 
  "؟

٣  

  ٥  مفكرون وباحثون یعاینون القضیة الفلسطینیة ویستشرفون مستقبلھا

محافظة یفتتح الملتقى الدولي الثاني للفنون التشكیلیة حول القضیة 
  الفلسطینیة

١١  

مسابقة الجسر "ر بالمراكز األولى الثالث في تظف" األردنیة"
  على المستوى المحلي"الصیني

١٣  

تبحثان التعاون األكادیمي " كالیفورنیا االمریكیة"و " األردنیة"
  والبحثي

١٥ 

" مصادر المیاه ونوعیتھا وحمایتھا من التلوث في حوض نھر الزرقاء"
  "األردنیة"ورشة عمل في 

١٧ 

 ١٩  عیاد الوطنأردنیة العقبة تحتفل بأ

 ٢٢  اللوزي یكرم الكتور بني یاسین

 ٢٤  خّریجان من األردنیة یتوقع ان یشاركا في حكومة مھاتیر

DAAD, German embassy hold alumni seminar for 
former Jordanian students in Germany 

٢٦ 

ًا فـي  المؤتمـر العالمـي للتفاضـل الكســري وتطبیقاتـھ ینطلـق قریب
 مــانع

٢٩ 

   شؤون جامعیة

 ٣١  الطویسي یعرض أبرز التعدیالت على قانوني التعلیم العالي والجامعات

 ٣٣  ندوة حواریة حول األوراق الملكیة النقاشیة

JOHUD, Harvard conduct research on sexual health 
services for youth 

٣٤ 

24 Jordanian scholars leave for French academic 
exchange 

٣٦ 

   مقاالت

الدكتور صھیب /نجاٌح بإمتیاز" .. القضیة الفلسطینیة إلى أین؟"مؤتمر 
  الھروط

٣٨ 

 ٣٩  أحمد جمیل شاكر/دعم أبحاث لتطویر الزراعة والصناعة

 ٤١  وفیات

  ٤٤-٤٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"ویصدح بصوتھ في 

إلى أین ؟ –القضیة الفلسطینیة " الشاعرالبرغوثي یختتم فعالیات مؤتمر " 

انتفض مدرج  -زكریا الغول 

الحسن بن طالل في الجامعة 

األردنیة حماسا وتصفیقا في 

اللحظة التي مثل فیھا شاعر 

النضال الفلسطیني الشاب 

  .تمیم البرغوثي على منصتھ

والشاعر البرغوثي الذي حل 

القضیة "ضیفا على مؤتمر 

الذي تنظمھ الجامعة األردنیة تزامنا مع الذكرى السبعین للنكبة، قدم أمسیة " إلى أین ؟ –الفلسطینیة 

  .شعریة تناول فیھا سیرة النضال الفلسطیني ومعاناتھ، وتطلعات أبنائھ

معربا عن اعتزازه )" األردنیة(أنا لست مصدقا أني في "واستھل البرغوثي أمسیتھ الشعریة بقولھ 

التي یترجم فیھا " ستون عاما"دما قصیدتھ المشھورة  وفخره باستضافتھ، ثم صدح بصوتھ مق

مراوغة الكیان الصھیوني، وحصاره، والتفافھ على المواثیق الدولیة، ثم قدم قصیدة ساخرة بعنوان 

  .عرض فیھا لمجموعة من امنیاتھ ألبناء شعبھ) خادم(

ثم تال ) عشق(دة وكان للعشق والحب نصیب من أمسیة البرغوثي بعد مطالبات الجمھور اللقاء قصی

تقدم صورة من براءة األطفال الفلسطینیین ) صبي القھوة لعمك(مجموعة من القصائد منھا قصیدة 

 أخبار الجامعة

 ١٠/٥/٢٠١٨الخمیس                                                                                                     أخبار األردنیة
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ـ )البیان العسكري(وأسئلتھم وإلحاحھم حول ما اذا كان سیبقي الكیان الصھیوني أم ال، وقصیدة 

  وغیرھما

  

، بي الطیب المتنبي، فأخذ بیتاأل" على قدر أھل العزم"عن قصیدة ) تخمیس شعري(وقدم البرغوثي 

ثم أتى بعجز ذلك البیت بعد البیتین ، ئمة لھ في الوزن والقافیة ثة أشطر مال فجعل صدره بعد ثال

  .فحصل على خمسة أشطر، أذھلت الحضور ونالت استحسانھم

أحد أشھر قصائده التي ینطق بھا الحجر والشجر " في القدس"واختتم البرغوثي أمسیتھ بقصیدة 

ھد على مدینة القدس وبھائھا، استغرقت منھ تسع دقائق إللقائھا، صفق لھ خاللھا الجمھور أربعة شوا

  عشر مرة

وكرم رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة الشاعر البرغوثي بدرع المؤتمر إلى جانبھ 

دكتور أحمد رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة ال

  .مجدوبھ، شاكرا لھ ما أتحف بھا الجمھور
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 مفكرون وباحثون یعاینون القضیة الفلسطینیة ویستشرفون مستقبلھا

في تقدیم تصورات ) إلى أین؟...القضیة الفلسطینیة(اجتھد المشاركون في مؤتمر  -فادیة العتیبي 

علمیة وقراءات تاریخیة 

معمقة حول القضیة 

عیاتھا، في الفلسطینیة وتدا

محاولة منھم لقراءة 

الماضي واستشراف 

المستقبل واالستعداد 

لمواجھة احتماالتھ الممكن 

  .توقعھا

واجتمع المؤتمرون من علماء ومفكرین وباحثین ومؤرخین وفنانین وأدباء في ثالث أیام أعمال 

ل، لعرض ومناقشة المؤتمر الدولي الذي تعقده الجامعة األردنیة برعایة سمو األمیر الحسن بن طال

أوراق عملھم، متخذین من ذلك فسحة لتبادل اآلراء ونقاش التحدیات والفرص التي تواجھ القضیة 

  .الفلسطینیة في سبیل إیجاد حلول داعمة لھا ولشعبھا

الدكتور محمد الحزماوي من جامعة قطر تناول في دراستھ الدور الذي لعبتھ حكومة االنتداب 

لوطن القومي الیھودي خالل مرحلة مھمة من مراحل الصراع العربي البریطاني في التأسیس ل

منذ تشكیل اإلدارة المدنیة في فلسطین   ١٩٣٠-١٩٢٠الصھیوني الممتدة على مدار عشر سنوات 

  . ١٩٣٠وحتى صدور الكتاب األبیض عام 

رى السبعین وعالج الدكتور أحمد نوفل من الجامعة األردنیة في ورقتھ مستقبل إسرائیل في ضوء الذك

لقیامھا، من خالل تحلیل التناقضات، والصراعات التي من الممكن أن تؤثرعلى مستقبلھا كالصراع 

 ١٣/٥/٢٠١٨األحد                                                                                      ٣:الرأي ص/ أخبار األردنیة
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والیھود المتدینین والعلمانیین  وبین ) االشكنازیم(والیھود الغربیین ) السفاردیم (بین الیھود الشرقیین 

، باإلضافة إلى قضایا الفساد التي الیھود والعرب الفلسطینیین، والصراع بین المتطرفین والمعتدلین

تنخر في المجتمع اإلسرلئیلي والسیاسیین، كان آخرھا التحقیق مع رئیس الوزراء اإلسرائیلي الحالي 

  .نتنیاھو وانعكاس ذلك على مستقبل إسرائیل

إلى "  االتحاد االوروبي والصراع الفلسطیني االسرائیلي"وأشار الدكتور بدر الماضي في ورقتھ 

وت في النظر الى االھتمام االوروبي بقضیة الصراع بین الطرفین، فھناك من  یرى أن ألوروبا التفا

ً في دعم قطاعات  دورا ممكنا باتجاھات عدیدة، وآخرون یرون أن دور أوروبا یجب أن یكون محدودا

  . معینة كالدعم االقتصادي للضفة الغربیة وقطاع غزة

الیات  المتحدة االمریكیة الضامنة للتفوق االسرائیلي في وقال إن ھناك شبھ اتفاق ضمني بین الو

الشرق االوسط وأوروبا بعدم التدخل السیاسي في ھذا الصراع لقناعات ثابتة لدى الجانب االمریكي 

واالسرائیلي بأن تعدد التدخالت في ھذا الشأن سیكون في صالح الطرف اآلخر الطرف الفلسطیني 

  .وضد الطرف االسرائیلي

النكبة في الخطاب " تاذ التاریخ في الجامعة األردنیة الدكتور مھند مبیضین فتقّصى في ورقتھ أما أس

في التداول العربي التاریخي للنكبة التي أدخلت العرب في زمن جدید " التاریخي العربي المعاصر

ً، وكیف صّورھا العقل العربي وكیف تف ً ومناسبة وزمنا ً وحدثا اعل معھا، ظلوا فیھ حتى الیوم، فعال

وكیف رآھا، وحكم علیھا، وھل كانت الكتابة عن النكبة عقالنیة أم ماضویة تندب التاریخ والحاضر 

  وتبحث عن مخلص ووعد سماوي؟

وجاءت الورقة محاولة للتفكیر بالوعي التاریخي للحدث، وھي تتجاوز السیاسي والعسكري، إلى 

ً لرھانات الحاضر والوقت الراھن آنذاكالزمن االجتماعي الذي یطرح أسئلتھ على الماضي وفق   .ا
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مدینة القدس في "في حین ارتكز الدكتور ابراھیم الشرعة من الجامعة األردنیة في ورقتھ المعنونة بـ 

على التطورات التي حصلت في مدینة ) م١٩٤٧ – ١٩١٧(عھدي االحتالل واالنتداب البریطانیین 

م حتى قرار التقسیم الصادر في ١٩١٧سطین في عام القدس منذ بدایة السیطرة البریطانیة على فل

  .م١٩٤٧نھایة عام 

عنوان ورقة العمل التي قدمھا الدكتور شفیق " النكبة ونشوء الشتات الفلسطیني األول في الكویت"

َّق عن الشتات الفلسطیني وممراتھ المعقدة، وجاءت  ناظم الغبرا بھدف فھم جانب مھم وغیر موث

ر تم إقصاؤه عن وطنھ بمثابة تقصٍّ متعمق ال ستراتیجیات البقاء والتكیّف التي یستخدمھا شعب مھجَّ

  .بالقوة، من خالل دراسة جانب من قصة الشتات الفلسطیني األول في عمقھ الكویتي

إلى ذلك أشار الدكتور خلیل التفكجي من فلسطین في ورقتھ إلى الصراع الجغرافي والدیموغرافي 

ینة القدس اعتبرت بالفكر الصھیوني  مركز إجماع  وطني لكل الیھود في بمدینة القدس، قائال إن مد

ً في ھذا الصراع ً ودیموغرافیا ً جغرافیا   . العالم، ولقد اخذت ھذه النظریة بعدا

وسلط الدكتور كامل كتلو من فلسطین في ورقتھ الضوء على المحتوى الظاھر لقصة الحیاة لدى 

والسیرورة التاریخیة ) الدیاسبورا(ذین عاشوا االقتالع والشتات المسنین من الالجئین الفلسطینیین ال

لحالة التھجیر وكیفیة تأثیرھا على الواقع النفسي واالجتماعي لھم، ومعرفة الدالالت السیكولوجیة 

  .واالجتماعیة والسیاسیة لھم

یة وعرضت الدكتورة نھى خلف في ورقتھا بحثا تحلیلیا ونقدیا حول منھجیة التأریخ حول قض

  .فلسطین والنكبة التي  أصابت الشعب الفلسطیني  وتوابعھا التي ال یزال الشعب یعانیھا حتى الیوم

وقالت إن إعادة قراءة التاریخ بنظرة نقدیة عبر التدقیق في المصادر ثم تطویر حوار جماعي یرتقي 

ن ھذا التاریخ إلى مستوى أھمیة القضیة، أمر ملح ومن الضروري  فتح  ملفات  و صفحات مغلقة م
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بإعادة طرح األسئلة التي بقیت دون إجابة، وذلك من أجل  استیعاب الحاضر  في محاولة لتحدید أین 

  . في ھذا التاریخ' االنقطاع'و أین '  االستمراریة'

وفي ورقتھا تناولت الدكتورة  دعاء سالمة من الجامعة األردنیة  تجربة األدیب الفلسطیني توفیق  

ا تمثل نقطة تحول واستدالل في تاریخ األدب الفلسطیني الحدیث والمعاصر، فیاض باعتبارھ

وتكتسب تجربتھ أھمیتھا من ریادتھا بالتعامل مع النكبة وتداعیاتھا على الفلسطیني فردا وجماعة 

  .تحت الحكم العسكري اإلسرائیلي بأشكال السرد الثالث؛ الروایة والمسرحیة والقصة القصیرة

راھیم أبو عرقوب من الجامعة األردنیة عرضا تحلیلیا حول للدعایة االسرائیلیة وقدم الدكتور اب

الدولیة حول القدس من حیث أجھزتھا، ووسائلھا، ومحتواھا، وجمھورھا حول  شرعنة احتالل 

القدس وملكیتھا واتخاذھا عاصمة للعدو الصھیونى  استنادا إلى الروایات الدینیة والتاریخیة 

  .نیة  منذ انشاء الكیان الصھیوني إلى اآلنوالسیاسیة الصھیو

وقال أبو عرقوب إن المشكلة تكمن في أن الصھاینة یزعمون بأنھ لم یكن للقدس قیمة دینیة، وال مكانة 

  .تاریخیة وسیاسیة ورمزیة منذ فجر التاریخ

عن  عمید كلیة العلوم السیاسیة في جامعة مرمرة التركیة الدكتور جنكیز تومار تحدث في ورقتھ

ألف وثیقة ) ٢٠٠(ملیون وثیقة من ضمنھا ما ال یقل عن ) ١٥٠(الوثائق العثمانیة التي یقارب عددھا 

قدسیة، مشیرا إلى أن ھذه الوثائق لم تدرس بشكل جید ال من العرب وال من األتراك، داعیا الطلبة 

التاریخ واالستزادة العرب على ضرورة دراسة اللغتین التركیة والعثمانیة لیتسنى لھم فرصة معرفة 

  .أكثر في مفاصلھ

وخالل عرضھ لورقتھ التي تناولت اإلنجاز الحضاري اإلسالمي لتصمیم قبة الصخرة، قال الدكتور 

فلسطین، إن منجز تصمیم قبة الصخرة یختلف عن / ھیثم الرطروط من جامعة النجاح الوطنیة
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سالمیة التي ذكرت في القرآن الحضارات األخرى وأن مصدر اإللھام مستنبط من المعتقدات اإل

  .الكریم والسنة النبویة، مشیرا إلى وجود العدید من الدراسات اإلسرائیلیة التي تؤكد ذلك

الدور األردني في القدس " وفي ورقة العمل التي قدمھا الدكتور محمد أبو عیشة من فلسطین بعنوان 

لفسیفسائیة في المسجد األقصى مشروع ترمیم الزخارف ا" من خالل مشاریع اإلعمار الھاشمي 

، استعرض اإلعمار الھاشمي في المسجد األقصى المبارك في مراحل وحقب تاریخیة "المبارك

  .مختلفة

واستمرار عملیات الصیانة لھ عام  ١٩٢٤وأشار أبو عیشة إلى مرحلة اإلعمار الھاشمي األول عام 

وحتى اآلن بتوجیھات  ١٩٩٩نذ عام ، وتشكیل لجنة إعمار للمسجد، وأیضا مرحلة اإلعمار م١٩٤٨

ملكیة من جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسین وبأمر منھ أنشىء الصندوق الھاشمي إلعمار المسجد 

ألف ) ١١٣(، حیث دعم جاللتھ الصندوق بملیون و ٢٠٠٧األقصى وقبة الصخرة المشرفة عام 

   .دینار

" تصمیم في الجامعة األردنیة ورقة عمل بعنوانوقدم الدكتور معتصم كرابلیة من كلیة الفنون وال

تناول فیھا البیت الفلسطیني القدیم بمكوناتھ الذي یعبر عن " المقاومة في فن تصمیم األثاث الفلسطیني

تراث فلسطین، وانعكاسات األرض على تصمیمھ من خالل مكونات الحجر والطین والقش، حتى 

یني بأرضھ، مشیرا إلى أن مكونات البیت شكلت رمزا بات البیت الفلسطیني یعبر عن تمسك الفلسط

  .للمقاومة والصمود، وتعبر عن االنتماء لھ ولألرض

أما رئیس قسم الفنون البصریة في كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة الدكتور مازن عصفور فتحدث 

نة القدس، معرجا على في مداخلتھ عن التجربة الفنیة للفنانین الفلسطینیین وتفاعلھم التعبیري مع مدی

  .األجیال المختلفة لمن صور القدس لونا وخطا وتشكیال عبر عصور ما قبل النكبة وبعدھا



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

QF-DMPR-02.01 
10 

وركز عصفور على الفنانین الذین حاولوا تحلیل المفردات البصریة لتلك المدینة المقدسة ومعالمھا 

  .برؤى مختلفة تتفاوت ما بین الفرح والمقاومة والطموح واآلمال
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 ظة یفتتح الملتقى الدولي الثاني للفنون التشكیلیة حول القضیة الفلسطینیةمحاف

افتتح رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة مساء أمس الملتقى الدولي  -فادیة العتیبي 

الثاني للفنون  التشكیلیة 

الذي نفذتھ كلیة الفنون 

والتصمیم في الجامعة 

األردنیة ضمن فعالیات 

القضیة "ر الدولي المؤتم

" إلى أین؟... الفلسطینیة 

الذي یقام في رحاب 

الجامعة وتنتھي أعمالھ 

  .مساء الیوم الخمیس

فنانا من ) ٢٨(لوحة فنیة نفذھا ) ٢٥(وحفل المعرض الذي افتتح في جالیري الكلیة بما یزید على 

تلفظھ من آالم وآمال  جمیع أنحاء العالم، جاءت معبرة عن مشاعرھم تجاه القضیة الفلسطینیة وما

  .وأحالم وطموحات وھموم الشعب الفلسطیني

وأشاد محافظة أثناء تجوالھ بالمعرض یرافقھ نائب الرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد 

مجدوبة وعمید الكلیة الدكتور رامي حداد، بمستوى اإلنجاز الذي تحقق في اللوحات الفنیة، والتي 

الرفیع والفن الراقي واإلبداع، موثقین فیھا مشاعرھم وأحاسیسھم للشعب جمعت ما بین الذوق 

  .الفلسطیني ولقضیتھ قضیة العرب والعالم وشغلھم الشاغل

 ١٠/٥/٢٠١٨الخمیس                                                                                                     ةأخبار األردنی
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وقال إن المعرض یعبر عن التضحیة والدفاع عن القضیة الفلسطینیة، ونصرتھا وأحد أنواع المقاومة 

مین والمنظمین والمشاركین في المعرض لما السلمیة ضد االحتالل االسرائیلي، مشیدا بجھود القائ

  .بذلوه من جھود لتحقیق ھذا الحدث المھم في مدة لم تتجاوز الخمسة أیام

من جانبھ وخالل حفل االفتتاح الذي حضره عدد كبیر من كبار المسؤولین في الجامعة وأعضاء 

ین، أكد عمید الكلیة الدكتور الھیئة التدریسیة واإلداریة في الكلیة وجمع من الطلبة والضیوف والمھتم

رامي حداد التزام الكلیة المطلق تجاه  القضیة الفلسطینیة، وإیمانھا العمیق بھا، مؤكدا أن ھذا 

المعرض بمثابة نصرة لھا وتجدیدا منھا لرفض قرار الرئیس األمریكي في نقل السفارة األمریكیة 

  .للقدس

ن سعادتھ وشكره لكل من لبى دعوة الكلیة من القیم على المعرض الدكتور جھاد العامري أعرب ع

المشاركین من مختلف أنحاء العالم، وما قدموه من فن جمیل وراق یحمل في مضامینھ رسائل إنسانیة 

ومعاني جمیلة، متمنیا انعقاد ملتقیات فنیة قادمة وذات رسالة تحتضنھا كلیة الفنون والتصمیم في أم 

  .الجامعات

الفنانین المشاركین، وقدم لھم الشھادات التقدیریة وأیقونة الملتقى التي  وخالل الحفل، كرم محافظة

صممھا الفنان حازم الزعبي من كلیة الفنون والتصمیم، وصممت على ھیئة تماثیل عین غزال وھي 

أول تماثیل تم إفراغھا في العالم، معربا عن شكره لھم لمشاركتھم في الملتقى، كما كرم محافظة 

  .تنظیم الملتقى وإخراجھ بالصورة الالئقةالقائمین على 
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  على المستوى المحلي"مسابقة الجسر الصیني"تظفر بالمراكز األولى الثالث في " األردنیة"

ظفرت الجامعة األردنیة بالمراكز األولى الثالث في نھائیات مسابقة الجسر الصیني  - سناء الصمادي 

للغة والثقافة الصینیة في دورتھا 

عشر، التي عقدت في السابعة 

  .جامعة فیالدلفیا أمس

وحصلت الطالبة لیان الھرش 

على المركز األول، فیما فازت 

الطالبتان أالء جمال وتیماء 

شدیفات في المركزین الثاني 

والثالث، وبذلك تكون الطالبات 

  .الفائزات تأھلن للمسابقة النھائیة العالمیة التي ستقام في الصین صیف ھذا العام

متسابقین من جامعات فیالدلفیا والیرموك إلى جانب الجامعة ) ١٠(ت المسابقة التي شارك فیھا وكشف 

عن إبداعاتھم وقدراتھم اللغویة في تعلم اللغة " طالل أبو غزالة"األردنیة، ومعھد كونفوشیوس

وعادات  الصینیة وإجادتھا، بعد أن ألقوا عددا من فنون الخطابة وعبروا فیھا عن حبھم لتعلم ثقافات

  المجتمع الصیني

حریة التعبیر باللغة الصینیة، ومسابقة حول المعرفة عن الصین : وتضمنت المسابقة ثالثة أجزاء

  .والثقافة الصینیة واألداء الفني

إن اختیارھا لدراسة اللغة الصینیة كان جیدا للغایة وصائبا، "وقالت الھرش الفائزة بالمركز األول 

  ."للتعرف على حضارة وثقافة الصین كونھ یفتح آفاقا واسعة 

 ١٠/٥/٢٠١٨طلبة نیوز                                             الخمیس                                              / أخبار األردنیة
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وأضافت أن مشاركتھا في المسابقة جاءت بعد تغلبھا على منافسیھا المشاركین في المسابقة، لتمثل 

األردن بعد ذلك في  المسابقة النھائیة التي ستقام في العاصمة الصینیة بكین صیف ھذا العام بمشاركة 

  .دول عربیة وأجنبیة

ي السنة الرابعة في تخصص اللغة الصینیة من شعبة اللغة األسیویة في كلیة وعبرت الھرش الطالبة ف

اللغات األجنبیة عن سعادتھا بإحرازھا المركز األول من المسابقة بدعم وتشجیع رئیسة القسم ود اي 

لین، ومنسقة شعبة اللغة الصینیة جانغ لیسكیا، التي كانت بمثابة جسر لتعزیز التبادالت الثقافیة بین 

  .لطلبةا

وحصلت الھرش لقاء فوزھا بالمسابقة على منحة من الحكومة الصینیة لدراسة الماجستیر في 

  .٢٠١٨الصین، ومنحة أخرى من معھد كونفوشیوس لدراسة اللغة الصینیة في جامعة فیالدلفیا عام 

ة واحدة من إن المسابق" تساي جانبنغ"من جانبھا قالت المدرسة في كلیة اللغات في الجامعة األردنیة 

أھم منصات طلبة الجامعات وجسر لتبادل الخبرات الثقافیة بین الصین والعالم الخارجي، ونافذة 

  .للطلبة والمجتمع لالطالع على ثقافة وحضارة الصین

ً سنویا یجمع دارسي اللغة الصینیة، بھدف إظھار مھاراتھم في  وتعد مسابقة الجسر الصیني حدثا

  .تشجیعھم لرفع روح التنافس والتحدي بینھمالتحدث باللغة الصینیة، و



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

QF-DMPR-02.01 
15 

" تبحثان التعاون األكادیمي والبحثي" كالیفورنیا االمریكیة"و " األردنیة  

بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظھ مع رئیسة جامعة كالیفورنیا  - زكریا الغول  

االمریكیة الدكتورة جانیت نابولیتانو في 

لتعاون األكادیمي مكتبھ الیوم أوجھ ا

  .والبحثي

وناقش الجانبان آلیات العمل المشترك على 

الصعیدین األكادیمي وخصوصا الطبي، 

والبحثي عبر تبادل الباحثین، وإقامة 

  .المشاریع البحثیة المشتركة، ودعم جھود التبادل الطالبي

الجامعتین، عبر البوابة وأكد الجانبان رؤیتھما المشتركة في تعزیز التعاون العلمي لما فیھ مصلحة 

  .األكادیمیة سعیا إلى تطویر البحث العلمي والنھوض بالمجتمع

كلیة من مختلف  ٢٢تضم " األردنیة"من جانبھ قدم محافظة ایجازا حول الجامعة، الفتا إلى أن  

التخصصات الصحیة والعلوم الطبیعیة، واإلنسانیة، إلى جانب كلیة الدراسات العلیا وعمادة البحث 

  .مركزا بحثیا، منھا ما یمنح الدرجات العلمیة ١٣لعلمي، ونحو ا

  

وأكد محافظة اھتمام الجامعة بالعمل المشترك مع كافة الجامعات العالمیة عامة واالستفادة من 

خبراتھا وجامعة كالیفورنیا االمریكیة خاصة لما تتمتع بھ من مكانھ مرموقة جعلتھا في مصاف 

  .الجامعات العالمیة
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ھا أثنت نابولیتانو على التقدم الملموس الذي تشھده الجامعة األردنیة بین نظیراتھا على مقاییس بدور

  .التصنیف العالمیة، ومثابرتھا وجھودھا الواضحة للتمیز والحصول على مراتب متقدمة

لتعزیز " األردنیة"وقالت نابولیتانو إن جامعتھا تسعى بجد إلى توسیع آفاق التعاون مع نظیرتھا 

  .منظومة البحث العلمي وإقامة المشروعات البحثیة التي من شأنھا رفعة ورقي الجامعتین
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ورشة عمل في " مصادر المیاه ونوعیتھا وحمایتھا من التلوث في حوض نھر الزرقاء"

  "األردنیة"

مصادر المیاه ونوعیتھا وحمایتھا من "عقدت الجامعة األردنیة ورشة عمل حول  -سناء الصمادي 

ضمن " تلوث في حوض نھر الزرقاءال

 "CRITERIA"  نشاطات مشروع

الرامي إلى حمایة مصادر المیاه ونوعیتھا 

من التلوث في دول البحر المتوسط 

  .وسلطنة ُعمان

وقال عمید البحث العلمي في الجامعة 

حمایة إن الجامعة تدعم عدة مشاریع في مجال " الدكتور شاھر المومني خالل افتتاحھ اعمال الورشة 

مصادر المیاه  من التلوث وتولیھا اھتماما بالغا، وتحتضن مشاریع أخرى مدعومة من صندوق دعم 

  ."البحث والمفوضیة األوروبیة ووكالة التنمیة الدولیة األمریكیة وجھات أخرى

وأضاف أن الورشة جاءت للوقوف على أھمیة حمایة مصادر المیاه من التلوث والتحدیات التي 

  امل معھاتواجھ التع

وعرض الدكتور محمد شطناوي وزیر المیاه األسبق أھمیة نھر الزرقاء الذي یعد أھم األحواض 

عاما ملیئا بالغابات المتناثرة والمراعي، ) ٦٠(المائیة من ناحیة المصادر، مبینا أن الحوض كان قبل 

  .ومالذا للحیوانات البریة والمنزلیة

التوسع العمراني وإساءة استعمال األراضي األمر الذي وأشار إلى أن الحوض تردى وضعھ نتیجة 

  .زاد  من عملیة التصحر التي أثرت بالمجمل على حجم المیاه ونوعیتھا

 ١٠/٥/٢٠١٨                                    طلبة نیوز                                           الخمیس          / أخبار األردنیة
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الدكتورة میساء شموط أھدافھ  المتعلقة بنوعیة  "CRITERIA" من جانبھا بینت مدیرة مشروع

  . ومي والخاص إلى جانب األكادیميالمیاه وكمیتھا والمبنیة على النھج التشاركي بین القطاعین الحك

ونوھت بأن المشروع یقوم على تنفیذه عدد من المؤسسات وجامعات من دول البحر المتوسط 

ً من إیطالیا، والیونان، وقبرص وتركیا باإلضافة إلى سلطنة ُعمان من الخلیج  األوروبیة وتحدیدا

  .العربي حیث تتشارك ھذه الدول بنفس المشاكل البیئیة

شموط خالل الورشة على أھمیة إجراء التحالیل الدوریة للمیاه بھدف السیطرة على مصادر وركزت 

ً المیاه العادمة الصناعیة وأھمیة مراقبة كفاءة محطات المعالجة لمیاه المصانع   .التلوث وخصوصا

وتناولت الورشة عددا من المحاور المتعلقة باسباب تلوث المیاه وأثرھا على اإلنسان والنبات 

الحیوانات، وسبل المعالجة السلیمة للتخلص من ملوثات المیاه العادمة للمصانع  قدمھا الدكتور عقل و

  عواد من الجمعیة العلمیة الملكیة

فیما ركز مدیر بیئة الزرقاء المھندس حیدر الربابعة على الوسائل المتبعة  في مراقبة مخلفات 

الممثلة بمدیریة بیئة محافظة الزرقاء في  المصانع في حوض نھر الزرقاء، ودور وزارة البیئة

  .المحافظة على البیئة

وقدم مساعد األمین العام  في وزارة المیاه والري الدكتور خیر الحدیدي إیجازا عن  دور الوزارة في 

مراقبة المیاه الجوفیة والسطحیة من حیث الكمیة والنوعیة، وتفعیل نظام حمایة المیاه الجوفیة والبحث 

ول المستقبلیة للحد من االستنزاف وحمایتھا من التردي، واالستمرار في تطبیق حملة حمایة عن الحل

مدعوم من المجلس األعلى للعلوم “ CRITERIA”یشار إلى أن مشروع  .مصادر المیاه

للمفوضیة األوروبیة تحت مظلة عمادة البحث  ERANETMEDوالتكنولوجیا ضمن مبادرة  

ت المختصة ذات العالقة، وتشرف علیھ الدكتورة میساء شموط من مركز العلمي وبالتعاون مع الجھا

  .المیاه والطاقة والبیئة 
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  أردنیة العقبة تحتفل بأعیاد الوطن

بحضور محافظ العقبة حجازي عساف رعى رئیس الجامعة األردنیة فرع العقبة الدكتور موسى 

ن مع مدیریة ثقافة العقبة بمناسبة عید اللوزي المھرجان االحتفالي الذي أقامتھ الجامعة بالتعاو

االستقالل الثاني والسبعین وذكرى الثورة العربیة الكبرى ویوم الجیش ،وتضمن اللقاء كلمات 

  .وعروضا فنیة وقصائد شعریة وطنیة وعرض االكروبات قدمھ فریق صقور االردن الملكیة

  

ة أخلص معاني االنتماء للثرى األردني وفي كلمتھ بالحفل رفع الدكتور اللوزي باسم الجامعة األردنی

الطاھر والوالء لقیادتھ الھاشمیة الحكیمة مستذكرا مسیرة البناء منذ تأسیس امارة شرق االردن 

وإعالن االستقالل حیث تتواصل االسرة االردنیة تحقیق االنجاز تلو االنجاز الى غدى االردن في 

  .مصاف الدول االكثر نموا وتقدما في المنطقة

  

أشار اللوزي إلى أن ھذه الفعالیة التي تحتفي بمناسبة وطنیة غالیة تجسد الحالة األردنیة المتمیزة في و

تماسك الشعب والقیادة انطالقا من الموروث الھاشمي العربي األصیل وتعزیزا لمفھوم االستقالل 

ایار من كل عام  حیث بزغ فجر المملكة االردنیة الھاشمیة الذي نحتفل بھ في الخامس والعشرین من

متطلعین قدما  الى االمام واثقین بقدرة ھذا البلد على تحقیق المعجزات وتجاوز التحدیات بقیادة جاللة 

  الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین المعظم

  

 ١٢/٥/٢٠١٨السبت                                                                                       حمرین نیوز:/كترونيالدستور ال



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

QF-DMPR-02.01 
20 

وأكد الدكتور اللوزي ان الجامعة االردنیة في العقبة تواصل نھج الجامعة االم في العاصمة عمان  

ناسبات الوطنیة الغالیة سواء عید االستقالل او ثورة العرب الكبرى ویوم الجیش لتزھو بكل الم

العربي المصطفوي الذي سطر صفحات المجد والفخار دفاعا عن ثرى فلسطین والقدس وعن شرف 

  . االمة العربیة

  

ثورة وشاھد الحضور بعد ذلك فلما وثائقیا حول تأسیس المملكة االردنیة الھاشمیة بدءا من انطالق 

العرب الكبرى وانطالق ابناء ملك العرب الشریف الحسین بن علي على رأس الجیوش العربیة 

  لتحریر االراضي واستعادة الكرامة العربیة ، ودوران عجلة التقدم والبناء

 

والقى الشاعر صھیب المعایطة من الجیش العربي قصیدة شعریة تغنى بھا بالوطن تلى ذلك كلمة 

ة العقبة طارق البدور عبر فیھا عن مدى االعتزاز والفخر من خالل االحتفال القاھا مدیر ثقاف

بالمناسبات الوطنیة وباالنجازات التي حققتھا المملكة بقیادتھا الھاشمیة وشعبھا الواعي على كافة 

  .الصعد وفي كافة القطاعات

  

الیوم قادة المستقبل حول  وبین البدور اھمیة نشر الوعي والثقافة الوطنیة  لدى الشباب االردني جیل

  ھویتھم الوطنیة وان لھم ان یتعزوا بأنھم یحملون الھویة االردنیة التي تحمل تاریخ امة في وطن
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وقدم مدیر االعالم في سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة الدكتور عبد المھدي القطامین كلمة 

  استعرض خاللھا الحریات االعالمیة في االردن

  

ى ان الرسائل الملكیة السامیة افردت مساحات كبیرة لتطویر االعالم واالرتقاء بھ إلیمان وأشار ال

جاللتھ بأن االعالم ركن رئیسي لتقدم األمم وصیاغة مستقبلھا لتوحید الرأي العام وتوعیة الناس بما 

ھذا االعالم یدور حولھم وفرد الرقابة المجتمعیة على األداء لكافة الجھات المسؤولة مشیرا الى ان 

ابرز على الطاولة قضایا ومشاكل ما كان ألحد ان یعلم بھا لوال مساحة الحریة االعالمیة في الدولة 

  .االردنیة

  

تلى ذلك عرض فلكلوري قدمتھ فرقة العقبة للفنون الشعبیة وافتتاح معرضا للصور توضح مسیرة 

ض لألكروبات قدمھ فریق صقور قیام الدولة االردنیة واھم المحطات التي مرت بھا تلى ذلك عر

  االردن للعروض الجویة نال على اعجاب الحضور وثنائھم

  

وفي ختام الحفل بحضور مدراء الدوائر الرسمیة في المحافظة ومساعد رئیس الفرع وعدد من 

وجھاء العقبة وعمداء الكلیات والكادر االداري وطلبة الجامعة تبادل الدكتور اللوزي ومحافظ العقبة 

وع التذكاریة للمناسبة كما جرى تكریم كل من عمید كلیة االدارة والتمویل الدكتور رائد بني الدر

یاسین  بفوزه بجائزة الباحث المتمیز على مستوى الجامعة االردنیة والدكتور فراس  الرواشدة 

  .لحصولھ على درجة االستاذیة
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  اللوزي یكرم الكتور بني یاسین

جائزة الباحث المتمیز في الجامعة األردنیة في تقدیرا لجھوده في البحث الع لمي وحصولھ عل

قامرئیس الجامعة االردنیة فرع العقبة االستاذ الدكتور  ٢٠١٨\٢٠١٧التخصصات االنسانیة لعام 

موسى اللوزي بتكریم عمید كلیة االدارة والتمویل في الجامعة االستاذ الدكتور رائد مساعدة بني 

وبالمناسبات الوطنیة  ٧٢لى ھامش احتفاالت الجامعة بذكرى االستقالل یاسین جاء ھذا التكریم ع

حیث اكد الدكتور اللوزي على اھمیة البحث العلمي في اثراء المعرفة البشریة واتساع افاقھا، مشیدا 

بالجھود واالنجازات التي حققھا الباحث الدكتور بني یاسین مباركا لھ حصولھ على ھذه الجائزة 

را النجازه العلمي الذي سیسھم في رفع شأن الجامعة االردنیة في العقبة والتأكید على المرموقة تقدی

  . دورھا المحوري في بناء المجتمع وإعداد الكفاءات البشریة المؤھلة

  

بدوره عبر الدكتور بني یاسین عن شكره الى ادارة الجامعة االردنیة االم بعمان ممثلة برئیسھا 

رعھا في العقبة ممثال برئیسھ الدكتور اللوزي على ھذه اللفتة الكریمة الدكتور عزمي محافظة ولف

  . والمبادرة الطیبة التي من شانھا تحفیز الھیئة التعلیمیة في الجامعة على بذل اقصى جھودھم

  

كما وجھ الشكر والعرافان الى عمادة البحث العلمي ممثلة بعمید الكلیة االستاذ الدكتور شاھر المومني 

فھم الداعم والمتواصل للباحثین والبحث العلمي الرصین في الجامعة األردنیة األم وبفرعھا على موق

في العقبة والى كافة العاملین لتوفیرھم قواعد البیانات العلمیة المتخصصة والبیئة البحثیة المناسبة، 

من داخل  والى جمیع الزمیالت والزمالء والطلبة لمراحل البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه

االردن وخارجھ الذین شاركوه بأفكارھم وجھودھم وتصحیح مسارات العمل البحثي بمختلف جوانبھ 

ومنحھ فرص عدیده لتنفیذ وتمویل االبحاث المختلفة في مؤسسات القطاع العام والخاص ویشار الى 
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ً عمید كلیة االدارة والتمویل في الجامعة االردنیة فرع العقبة  أن الدكتور بني یاسین الذي یعمل حالیا

ً منشورة في مجالت ومؤتمرات علمیة عالمیة ومحلیة في مجال نظم ) ١٢٠(لھ اكثر من  ً علمیا بحثا

كما انھ سبق وحاز . المعلومات اإلداریة، ادارة المعرفة، ادارة موارد المعلومات، والسلوك التنظیمي

  .???? و؟؟؟؟ امعة األردنیة لعامي على جائزة الباحث المتمیز في حقل العلوم االنسانیة في الج

  

ودعا الدكتور بني یاسین ان یستفید من تلك االبحاث طلبة العلم والباحثین وأصحاب القرار وان 

ً لتنفیذ الخطط االستراتیجیة، التنفیذیة، والتشغیلیة  تتكاتف الجھود على مستوى الجامعات جمیعا

دمة اردننا العزیز في ظل قیادتھ الھاشمیة الحكیمة المتعلقھ بالبحث العلمي لتعم الفوائد المرجوه لخ

راعیة العلم والتمیز ممثلة بقائد الوطن المفدى جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسین حفظھ هللا 

  .ورعاه
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  خّریجان من األردنیة یتوقع ان یشاركا في حكومة مھاتیر

انھ من المتوقع ان یدخل خریجان من قال القیادي في جماعة االخوان المسلمین زكي بني ارشید 

  . الجامعة األردنیة في الحكومة المالیزیة الجدیدة برئاسة مھاتیر محمد

وأوضح بني ارشید في منشور لھ على صفحتھ في الفیسبوك انھ من المرجح أن یشارك كل من مزلي 

الحكومة  كوزریرین في) تخرجا من الجامعة األردنیة ( مالك من أصول أردنیة وحسن الدین 

  الجدیدة،

  مالیزیا والعودة إلى النھضة……… وقال بني ارشید في منشوره الذي جاء تحت عنوان 

ً في تاریخ مالیزیا الحدیث حسم الزعیم التاریخي الدكتور  بعد معركة انتخابیة ھي األكثر استقطابا

الذي قاده ) باكاتان ھاربان (محاضر محمد نتیجة االنتخابات بشكل واضح لصالح تحالف األمل 

) باس(والحزب اإلسالمي ) إكرام(مھاتیر محمد حیث ضم ھذا التحالف جماعة اإلخوان المسلمین 

  وأحزاب وطنیة مثل األمانة والعدالة واالتحاد

ساعات  ٨عاما اكبر رئیس وزراء في العالم تاخر في تأدیة الیمین الدستوریة  ٩٣محاضر محمد 

رة في تشكیل أغلبیة أخرى ناتجة عن تجاذبات واستقطابات وبعد ان فشلت محاوالت اللحظة األخی

  .حزبیة

ملیون ناخب جرت بسھولة وسالسة وكانت النتائج سریعة وأشرفت  ١٥شارك في ھذه االنتخابات 

علیھا حكومة الجبھة الوطنیة الحاكمة بقیادة رئیس الوزراء السابق نجیب عبدالرازق المنافسة لتحالف 

مقعدا  ١٣٣مقعدا في حین حصل تحالف األمل على  ٧٩حة وحصلت على األمل ومنیت بخسارة فاد

  نائبا ٢٢٢من اصل 

 ١١/٥/٢٠١٨              الجمعة                                                                                   سوالیف             
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عاما وبعد ان تولى رئاسة الوزراء  ١٦یعود محاضر محمد الى صدارة المشھد السیاسي بعد غیاب 

  .٢٠٠٢الى عام  ١٩٨١من عام 

  (أقبل بحكم الشعب: (الرئیس السابق أقر بالنتیجة قائال 

اللغة التي عبرت بھا اإلدارة األمریكیة حیث ھنات الشعب المالیزي بكل أطیافھ  وكان الفتا للنظر

وعرقیاتھ المختلفة على نجاح العملیة االنتخابیة وأعربت عن توقعھا باستمرار مؤسسات الدولة 

  . بالوفاء بالتزاماتھا

  \ت ودیھیذكر أن العالقة بین محاضر محمد وسیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة جافة ولیس
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DAAD, German embassy hold alumni seminar for former Jordanian 
students in Germany 

 
German Ambassador Birgitta Siefker-Eberle (third right) attending a 
seminar bringing more than 100 Jordanian and Palestinian former 
scholarship holders of the German Academic Exchange Service (DAAD) 
and the Alexander von Humboldt Foundation at the University of Jordan. 
(Photo courtesy of German Embassy in Amman) 

AMMAN — More than 100 Jordanian and Palestinian former scholarship 
holders of the German Academic Exchange Service (DAAD) and the 
Alexander von Humboldt Foundation met this weekend at a two-day 
seminar at the University of Jordan (UJ), which also saw the participation of 
experts from Germany, Jordan and the Palestinian Territories. 
Organised by the DAAD and the German embassy, the seminar is one of 
various opportunities the DAAD offers to stay in touch with former 
students.   
“DAAD offers many chances and opportunities for their alumni to keep in 
touch and expand the network. This seminar is an occasion to intensify the 
contact within the region and to Germany,” Dorothea Rüland, secretary 
general of the DAAD, said at the opening ceremony. 

 ١٢/٥/٢٠١٨سبت                                           ال                                            الجوردان تایمز             



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

QF-DMPR-02.01 
27 

There are around 30 institutional partnerships between Jordanian and 
German universities or collaboration projects — also beyond the German 
Jordanian University (GJU) — and the DAAD is very interested in 
extending these activities, Rüland added. 
“GJU is a major partner and we feel the impact it has on young people’s 
interest in coming to Germany for their studies. But we would like to also 
encourage the alumni to look into the possibilities these partnership 
programmes offer for the German-Jordanian academic exchange. 
Partnerships are what our German universities are interested in, partnerships 
for curriculum development or partnerships in management issues,” the 
secretary general said. 
German Ambassador Birgitta Siefker-Eberle said that a considerable portion 
of the German Federal Government’s culture and education budget is being 
spent on international academic cooperation and research. 
“The Federal Foreign Office’s share alone amounts to 250 million euros per 
year. Scholarship programmes account for the bulk of this budget. thirty-five 
thousand scholarships are awarded annually to foreign students and 
scientists through funding from the Federal Foreign Office for postgraduate 
studies and research in Germany. Most of them via DAAD,” the ambassador 
said. 
This is perfectly justified as scholarship programmes are true investments in 
the future; the future of each single recipient of the scholarship, but also the 
future of the whole society, Siefker-Eberle stressed, noting that “with 
scholarships we do not only train and promote the talents so desperately 
needed in the 21st century. We also promote cultural tolerance and 
intellectual curiosity through the academic exchange and joint learning and 
research of gifted young people”. 
The seminar included two keynote speeches and various lectures, panel 
discussions and workshops about issues which are relevant for Jordan and 
the whole region.  
Keynote Speakers were Professor Grudrun Krämer from the Free University 
of Berlin and Professor Musa Shteiwi from the UJ.  
Professor Krämer, who is one of the best known German Islam Scientists, 
gave a lecture about Regional Challenges seen from a European Perspective, 
the statement said.  
While Shteiwi, the director of UJ’s Centre for Strategic Studies, focused on 
political challenges seen from a regional perspective.  
The last major alumni seminar in Jordan took place in 2006. The cooperation 
between the DAAD and Jordan began in the 1960s. Today, 200 Jordanians 
and Palestinians receive long-term funding from DAAD, either in Germany, 
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mainly for their PhD studies, or in Jordan doing their Master’s, according to 
the statement.  
The Alexander von Humboldt Foundation, an institution dedicated to 
supporting scientific excellence and innovation, has supported 30 Jordanian 
scientists since the 1980s. 
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ًا فـي عمــان   المؤتمـر العالمـي للتفاضـل الكســري وتطبیقاتـھ ینطلـق قریب

  

المؤتمر العالمي «معة األردنیة منتصف تموز المقبل ألول مرة في دولة عربیة، یعقد في الجا

دولة حول العالم یعرض مشاركوھا آخر  ٧٠بمشاركة أكثر من » للتفاضل الكسري وتطبیقاتھ

  .التطبیقات واألبحاث في مجال التفاضل والتكامل الكسري

حث العلمي في وكشف البروفسور والعالم األردني رئیس اللجنة التنظیمیة المحلیة للمؤتمر عمید الب

آران فرناندیز سیزور األردن لیلقي «الجامعة األردنیة شاھر المومني أن الطالب البریطاني المعجزة 

  .كلمة رئیسة في المؤتمر

ونوه المومني إن ھذا الطالب تمیز بالعدید من األمور رغم تلقیھ تعلیمھ في المنزل ولیس في 

-A) ینجح بامتیاز في اجتیاز شھادة الثانویة العامة المدرسة، ویعتبر أصغر طالب في تاریخ بریطانیا

Level)  حیث كان عمره خمس سنوات فقط، وھو أصغر طالب ینضم إلى جامعة كامبریدج منذ عام

  .سنة فقط وقد اختار دراسة علم الریاضیات ١٤حیث كان عمره  ١٧٧٣

عدادھا وال یزال العمل جاریا ولفت الدكتور المومني الى أبرز التحضیرات لفعالیات المؤتمر التي تم إ

على تنفیذھا، مؤكدا أن انعقاد المؤتمر في األردن وفي الجامعة األردنیة فرصة إلظھار الصورة 

وخبرتھا الواسعة والطویلة في إقامة » األردنیة«الحقیقیة لألردن ومدى االمكانیات التي تمتلكھا 

  .مؤتمرات على مستویات دولیة وعالمیة

ونوه المومني إن أھمیة المؤتمر الذي ستنطلق أعمالھ صباح یوم السادس عشر من تموز المقبل في 

فندق الماریوت برعایة األمیرة سمیة بنت الحسن تكمن في أن انعقاده في األردن جاء بعد تحدیات 

قة بحثیة ور ٣٠٠كبیرة روعي فیھا جھود العلماء والباحثین األردنیین، مضیفا أنھ سیناقش أكثر من 

 ١٢/٥/٢٠١٨السبت                                                                                       رم                       
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دولة عربیة وعالمیة، وأن المؤتمر الذي  ٧٠یقدمھا نخبة من العلماء والمتخصصین من أكثر من 

جنسیة ویستمر ثالثة أیام یشمل جملة من المحاور المتعلقة بمجاالت  ١٨متحدثا رئیسیا من  ٢٠یضم 

مال والفیزیاء وعلوم الریاضیات والبیولوجیا والكیمیاء والطب والمیكانیكا والكھرباء واالقتصاد وال

األرض والعلوم الحیاتیة والروبوتات والھندسة، وغیرھا من العلوم والنظم التي باتت تطبیقات 

  .التفاضل الكسري جزءا ال یتجزأ من حساباتھا

ویھدف المؤتمر إلى عرض آخر المستجدات في مجال التفاضل والتكامل الكسري؛ ما یسھم في 

ضیع مھمة للبحث عنھا وكشف الحلول المناسبة لھا، إضافة إلى تنشیط تشجیع الباحثین على ایجاد موا

البحث العلمي في األردن ودفع حركتھ في الجامعات األردنیة، ویشكل فرصة للباحثین األردنیین 

لاللتقاء بالخبراء وأصحاب االختصاص القادمین من الخارج، كما یكتسب أھمیة في نشر أوراق 

  .المجالت العلمیة العالمیة المحكمة من الفئة األولى باحثیھ المختارة في عدد من

وعلى ھامش المؤتمر سیتم منح ست جوائز عالمیة للباحثین في ھذا المجال منھا جائزتان لطلبة 

الذي انتقل إلى جوار ربھ في » رودلف قرنفلو«الدراسات العلیا وجائزة باسم العالم األلماني المشھور 

 - رم.يتشرین األول من العام الماض
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.  

  
  الطویسي یعرض أبرز التعدیالت على قانوني التعلیم العالي والجامعات

  
عرض وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي أبرز التعدیالت على قانوني 

وذلك خالل اجتماعھ الیوم الخمیس  ٢٠١٨التعلیم العالي والبحث العلمي والجامعات األردنیة لسنة 
وقال الطویسي إن أبرز  .لجامعة األردنیة مع رؤساء الجامعات وعمداء الكلیات الجامعیةفي ا

التعدیالت تمثلت بتغییر عدد أعضاء مجلس التعلیم العالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي 
ً من رئیس وعشرة أعضاء، وتعدیل  الدكتور عادل الطویسي لیصبح العدد رئیس وتسعة أعضاء بدال

ً من سبعة أكادیمیین إضافة تركیب تھ لیضم في عضویتھ أمین عام وزارة التربیة وثالثة أكادیمیین بدال
وأضاف أن القانون حدد مدة تعیین عضو  .الى اثنین من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص

ابلة بثالث سنوات ق" من األكادیمیین وذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص"مجلس التعلیم العالي 
 ً ً في مجلس األمة أو رئیسا ً أو عضوا للتجدید لمرة واحدة، واشترط لتعیینھم أن ال یكون وزیرا
ً لشخص  ً أو مؤسسا ً فیھ أو شریكا ً لمجلس أمناء أو عضوا ً للرئیس أو رئیسا لمؤسسة تعلیمیة أو نائبا

العالي فیما وتابع أن القانون حصر صالحیة مجلس التعلیم  .معنوي یملك مؤسسة تعلیمیة خاصة
یخص القبول في مؤسسات التعلیم العالي بوضع السیاسة العامة لقبول الطلبة بما یتوافق مع 
استراتیجیات التعلیم العالي النافذة ومراقبة تنفیذھا، وإعطائھ صالحیة التنسیب إلى رئیس الوزراء 

لى تقاریر دیوان بتعیین رؤساء مجالس أمناء الجامعات األردنیة الرسمیة وأعضائھ واالطالع ع
وأشار الطویسي  .المحاسبة السنویة التي تخص الجامعات الرسمیة واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنھا

صندوق دعم "إلى أن صندوق دعِم البحث العلمي دمج في الوزارة، وألغیت استقاللیتھ لیصبح اسمھ 
 .تضى نظام یصدر لھذه الغایةلیتم تنظیم جمیع الشؤون المتعلقة بھ بمق" البحث العلمي واالبتكار

وأوضح أن قانون التعلیم العالي أعاد تنظیم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعلیم العالي بما 
في ذلك مكاتب ارتباط وفروع الجامعات األجنبیة غیر التابعة لمؤسسات التعلیم العالي لیتم تحدیِد 

وفیما یتعلق  .لفات وفق نظام یصدر لھذه الغایةرسوم ترخیصھا واالجراءات التي تفرض على المخا
،بین الطویسي أنھ تم تعدیل عدد  ٢٠١٨بالتعدیالت التي تمت على قانون الجامعات األردنیة لسنة 

ً من رئیٍس وأربعة  ً بدال أعضاء مجلس أمناء الجامعات الخاصة لیتألَف من رئیٍس واثني عشر عضوا
ً عن تعدیل تركیبتھ بح ً، فضال ً من خمسِة عشر عضوا یث أصبح عدد األكادیمیین أربعة أعضاء بدال

ً من ثالثة أعضاء، كذلك أصبَح تجدید تعیین  وعدد أعضاء قطاع الصناعِة والتجارِة عضواِن بدال
ً لجامعة ما أن ال  َ على من كان رئیسا ُرط رئیس مجلس األمناء وأعضائِھ غیر محدد بمرة واحدة، واشت

ُمنائھا ُ ً لمجلس أ قبَل مرور مدة ال تقل عن خمس سنوات على تركھ منصبھ، وأن ال یكون  یكون رئیسا
وأكد الطویسي أن القانون  .عضو مجلس أمناء الجامعة عضو ھیئة تدریس فیھا أو موظف عامل فیھا

اشتمل على إعطاء مجلس األمناء صالحیة تحدید أسس القبول وأعداِد المقبولین وذلك بتوصیة من 
وبین أن القانون أعطى صالحیة  .سیاسِة التي یقرھا مجلس التعلیم العاليمجلِس العمداِء ضمن ال

لمجلس األمناِء بالتنسیِب بقائمِة تتكون من ثالثِة مرشحین لتعیین رئیِس الجامعة، واشترط على 
مناِء جامعة أخرى، إضافة الى أنھ في  ُ ً في مجلس أ ِ أن ال یكون عضوا الرئیس ونائبِھ ورئیس الفرع

وشدد الطویسي أن  .ثنائیة یسمح لنائب الرئیس بأن یكون ممن ال یحمُل الجنسیِة األردنیةحاالِت است
القانون أتاح لمجلس التعلیم العالي صالحیِة اتخاذ المناسب في حاِل عدم تنسیب مجلس األمناء في 

أن واشار الى  .خالل أربعة أشھر) بالمرشح أو المرشحین(الجامعات الرسمیة أو الھیئة المالكة 
القانون الجدید حصر تمثیل العمداء بمجلس الجامعة بثالثِة عمداِء فقط وزیادة تمثیل أعضاء ھیئة 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١١/٥/٢٠١٨الجمعة                                                بترا                                                 /٣:الرأي ص
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التدریس والطلبة، وَسمَح ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الجمع بین ما یتقاضونھ في جامعاتھم 
یة أخرى بموافقة ورواتبھم التقاعدیة، وانتقال عضو ھیئة التدریس من جامعة رسمیة إلى جامعة رسم

مجلسي العمداء في الجامعتین المعنیتین مع نقل كافة حقوقھم، شریطة أن ال یعیّن عضو ھیئة 
أما فیما یخص  .التدریس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى إال بموافقة جامعتھ األصلیة

عضو ھیئة التدریِس عن استمرار عضو الھیئة التدریسیة بالخدمة، فقد أوضح أنھ یجوز أن یزید سن 
 ً ً، بحیث یستمَر في العمل إلى حیِن بلوِغِھ سن الخامسة والسبعین شریطة أن یكون الئقا سبعین عاما
ً لممارسة أعمالِھ األكادیمیِة ویشغُل رتبة األستاذیِة، وأن عضو ھیئة التدریس الذي بلغ سن  صحیا

وتضمنت نصوص القانون الجدید  .قیطبق علیھ القانون الساب 2018/ 5 /٢السبعین قبل تاریخ 
سنوات فأكثر إلعادة  ١٠بالمائة من موازنة الجامعات السنویة التي مضى على تأسیسھا  ٢تخصیص 

ً من الرئیس  تَأھیِل البنیة التحتیة فیھا، وإعطاء صفة الضابطة العدلیِة للموظفین الُمفوضین خطیا
الطویسي أھم االستحقاقات التشریعیة بموجب  وبین .والذین یعملوَن على حراسِة الجامعات الرسمیة

القانونین الجدیدین والمتمثلة بنظام صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار، ونظام االعتراف 
بمؤسسات التعلیم العالي غیر األردنیة ومعادلة الشھادات الصادرة عنھا، ونظام تنظیم شؤون مكاتب 

، )صندوق الطلبة)وض للطلبة في الجامعات الرسمیة الخدمات الطالبیة، ونظام تقدیم المنح والقر
ونظام تنفیذ االتفاقیات وبرامج التبادل التعلیمي بین المملكة والدول والمؤسسات األخرى، ونظام 
رسوم الترخیص لمؤسسات التعلیم العالي الخاصة، وتعلیمات إنشاء الجامعات الخاصة، ونظام تعیین 

یم القیادات األكادیمیة في مؤسسات التعلیم العالي، ونظام رؤساء الجامعات، نظام مساءلة وتقی
ممارسة العمل األكادیمي في الجامعات والكلیات الجامعیة، ونظام تنظیم العالقة بین الھیئة اإلداریة 
وإدارة الجامعة الخاصة، وأسس إیفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمیة لمؤسسات التعلیم العالي 

، )یصدرھا الوزیر(رجھا، وتعلیمات بدل خدمات معادلة الشھادات وتصدیقھاداخل المملكة وخا
وتعلیمات مكافآت رئیس وأعضاء مجالس االمناء یصدرھا للجامعات الرسمیة مجلس التعلیم العالي 

 .والخاصة ھیئة المدیرین، والتعلیمات المالیة واالداریة الالزمة لعمل مجلس التعلیم العالي ولجانھ
ي أن ھناك استحقاقات أخرى بموجب القانونین الجدیدین والمتمثلة بإعادة تشكیل مجلس وأكد الطویس

التعلیم العالي، وإعادة تشكیل مجالس أمناء الجامعات الرسمیة، وإعادة تشكیل مجالس امناء الجامعات 
الخاصة، وإعادة تشكیل مجالس الجامعة، وإعادة تأھیل أفراد األمن الجامعي في ضوء منح صفة 

وبین الطویسي أن  .لضابطة العدلیة، وتشكیل لجان مجلس التعلیم العالي الدائمة والمتخصصةا
ً لالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة   ٢٠٢٥ -٢٠١٦(التعدیالت على القانونین جاءت تحقیقا

ع بما یكفل تحفیز الجامعات على تحمل مسؤولیات أكبر تجاه تقدیم مساھمات ملموسة من جمی(
مكونات المعادلة التعلیمیة للوصول إلى األھداف الوطنیة واالقتصادیة واالجتماعیة، ورفع معاییر 
ومخرجات األبحاث العلمیة وجودتھا ومستوى التدریس والتعلیم بما یتوافق ویتماشى مع أفضل 

 واستھدفت التعدیالت رفع مستوى الجودة في مؤسسات .األسالیب ومعاییر الجامعات المتطورة
التعلیم العالي وضمان توافق برامجھا األكادیمیة والمھنیة مع مستویات الجودة العالمیة واعتمادھا 
ً الستقطاب مزید من الطلبة األجانب، وتھیئة بیئة جامعیة مناسبة ومحفزة لإلبداع والتمیز یتوفر  دولیا

من جھة أخرى یسودھا فیھا اإلحساس بالعدل والطمأنینة والمسؤولیة واالنتماء الوطني من جھة، و
الحوار الھادف وقبول الرأي األخر، ورفد السوق المحلي واإلقلیمي بالخریجین المؤھلین لالنخراط 

كما استھدفت التعدیالت إنشاء شراكات بین الجامعات وصندوق دعم البحث العلمي واالبتكار  .فیھ
ترحھا الجامعة تضمن نشر ثقافة للبدء بمشاریع تعمل على تحقیق االبتكار والجودة، ودعم مشاریع تق

االبتكار، وتحسین المساءلة بما یتوافق مع األھداف الوطنیة وذلك بوضع الضوابط الكفیلة للحفاظ 
على استقاللیة مؤسسات التعلیم العالي والعمل على تعزیزھا لتحقیق أھدافھا ضمن إطار قوامھ 

ً لحریتھا وسمعتھا  ً على ممتلكاتھاالتشاركیة والمساءلة والشفافیة ضمانا وفي نھایة االجتماع  .وحفاظا
   .تم طرح العدید من التساؤالت واالستفسارات من قبل رؤساء الجامعات وإجابتھم علیھا
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 ندوة حواریة حول األوراق الملكیة النقاشیة

  
اة ناقشت ندوة حواریة ما اشتملت علیھا األوراق الملكیة النقاشیة التي قدمت تفصیال وتشخیًصا للحی

 .األردنیة باعتبارھا خطة من أجل الوصول إلى بناء الدولة المدنیة
 

األردن الدولة المدنیة المتجددة : "وأكد المشاركون في الندوة التي اقیمت الیوم السبت، تحت عنوان
، أھمیة الدولة المدنیة كما وردت في الورقة النقاشیة السادسة "الدولة المدنیة خیارنا: ٢٠٢٠في العام 

 .عتبارھا األساس لبناء الدیمقراطیات الحرة واالقتصادات الغربیة وما وصلت إلیھ من تقدم وتطوربا
 

، "شجاع"وقال المشاركون في الندوة التي نظمتھا جمعیة الشرق العربي الجدید للتنمیة والدیمقراطیة 
اس لبناء الدولة إن األوراق الملكیة ركزت على سیادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة وغیرھا كأس

 .الحدیثة القابلة للنماء والتطور
 

وشارك في الندوة الخبیر االقتصادي جواد العناني، وعمید كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني 
للدراسات الدولیة في الجامعة االردنیة الدكتور عبدهللا النقرش، وادارھا رئیس قسم العالقات 

 .لجامعة االردنیة الدكتور ولید ابودلبوحالدولیة والدراسات االقلیمیة با

  ١٢/٥/٢٠١٨بترا                                                               السبت                                                 
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JOHUD, Harvard conduct research on sexual health services for youth 
 

JOHUD has partnered with Harvard’s T.H. Chan School of Public Health to 
conduct a research titled ‘Understanding and meeting the sexual and 
reproductive health needs of Jordanian and Syrian youth’, focused on the 
design of a multilevel intervention aimed at enabling youth access to quality 
SRH services in the Kingdom (Photo courtesy JOHUD) 

The Jordanian Hashemite Fund for Human Development (JOHUD) has 
partnered with Harvard’s T.H. Chan School of Public Health (HSPS) to 
conduct a research titled “Understanding and meeting the sexual and 
reproductive health [SRH] needs of Jordanian and Syrian youth”, focused on 
the design of a multilevel intervention aimed at enabling youth access to 
quality SRH services in the Kingdom. 
Conducted in cooperation with the Centre for Women’s Studies at the 
University of Jordan, the study’s objective is to meet the “most pressing” 
SRH needs in Jordan and to translate them into policy and programmes 
while facilitating a dynamic transfer of knowledge and research capacity, 
according to a statement published by HSPS on their official website.  

  ١٢/٥/٢٠١٨  الجوردان تامز                                                            السبت                                               
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“Syrian refugees in Jordan face unprecedented challenges with regard to 
their sexual and reproductive health and rights [SRHR],” the statement said, 
stressing that “early pregnancy, child marriage, gender-based violence and 
sexual assault have become significant problems as a result of changing 
economic pressures, community dynamics and social norms”. 
According to a 2016 study run by USAID, 42 per cent of married Syrian 
refugee women surveyed in Jordan’s host communities said they had never 
taken modern contraception or were considering discontinuing it due to fears 
about side effects.  
“Misconceptions about contraception are common among Syrian refugees,” 
practitioner at the Institute for Family Health Hiba Al Mallah reported to 
UNFPA earlier this year, noting that “there are also misconceptions about 
how contraceptives are administered, how they work inside the body and 
even their size”. 
“In addition to concerns about infertility, some of them are worried that 
contraception causes a lot of harmful side effects,” the expert added, 
explaining that some of her female patients “imagine that the intrauterine 
device is really big and that it will damage and scratch the uterus”. 
Implemented in the governorates of Irbid, Mafraq, Zarqa and Amman, the 
research study will make use of participatory qualitative methods and 
rigorous quantitative data analysis, responding to some of the most critical 
SRH needs facing young men and women living in Jordan with a focus on 
Syrian refugees and members of their host communities. 
The policy, regulatory, and service delivery infrastructure, the factors that 
influence demand for and utilisation of SRH information and services, the 
quality of existing services targeting youth, and the development of 
strategies for improving youth SRHR services are the main objectives of the 
research project, according to HSPS.  
In the framework of the project, the Women Empowerment and Gender Unit 
at JOHUD on Wednesday organised a workshop bringing together several 
Jordanian and Syrian volunteers along with programme coordinators, where 
participants learned about the main objectives of the project, their role 
within it and the importance of SRH in their lives. 
Running through August 2019, the findings of the study will be used to 
improve youth’s access to SRH services in Jordan by creating a “more 
equitable social environment” through several multilevel interventions, 
Harvard reported. 
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24 Jordanian scholars leave for French academic exchange 
 

French Ambassador to Jordan David Bertolotti on Thursday received 24 
Jordanian scholars scheduled to leave to France as part of a newly 
announced official mobility exchange over the summer. 

“Since taking office in Jordan, I have been constantly advocating for a useful 
and effective utilisation of the French language. In order to achieve that, we 
decided to set up an integrated project that both renews the curricula in the 
French departments for a better command of the language and offers 
students new opportunities in the labour market," he told the audience 
gathered at his residence in Amman, noting that "I have spent three years 
visiting your universities, talking with the students and hearing the teachers 
and I pledged to take your needs into account through this programme". 
The launching ceremony of the 2018 French language scholarship 
programme, titled “A French Summer”, includes the provision of 18 
language and cultural scholarships to help build the Jordanian students and 
teachers’ capacity in French language departments in Jordan. 
"This comes in line with our nation's commitment to increase exchanges and 
mobility to France for Jordanian students and professors, as part of President 
Emmanuel Macron's vision to promote the 'Francophonie'," Bertolotti stated, 
citing Macron's words "French is the language that should provide access to 
work, other opportunities, linguistic and geographical spaces that allow 
communication, sharing information, challenging, to access possibilities." 
Out of the 24 trainees, 13 Jordanian students will be accommodated in Lyon, 
France’s third biggest city, to perfect their level of French throughout July 
2018. They will follow an intensive language programme and discover, 
through various activities, the different aspects of cultural life in France, an 
embassy official told The Jordan Times. 
“The programme will include the discovery of the rich heritage of Lyon, its 
gastronomy and cinematic landscape. Students will also be invited to share 
meals with local families to be acquainted with the daily life and traditions 
of this European country,” the official added. 
"The French language has been a passion for me since my early childhood 
and, from the moment I started learning it, I tried to find scholarships that 
would enable me to travel to this country to develop my skills," remembered 
Zeena Abu Alsamen, a 22-year-old graduate in diplomatic studies at the 
University of Jordan, adding "with the 'French Summer' programme, I feel 
like I have found the perfect opportunity to achieve my goals in mastering 
this beautiful language". 

  ١٠/٥/٢٠١٨   الجوردان تامز                                                            الخمیس                                              
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In addition, five teachers will be trained to the most innovative methods of 
teaching French by participating in the summer school organised by the 
International Centre for Pedagogical Studies  in the northwestern city of 
Nantes. 
During one month, the Jordanian scholars will follow trainings, exchange 
and discuss with more than 400 French teachers coming from 60 countries, 
participating in over 100 training modules, conference roundtables and 
cultural activities in order to learn about the latest and most effective foreign 
language teaching practices. 
In addition to these 18 language scholarships, the French embassy will also 
be financing the stay of six other Jordanian students as part of the "Arabic 
language assistant" programme where Jordanian students will assist French 
teachers for seven months in teaching the Arabic language to young French 
high school students in several cities including Orleans, Bordeaux, Lille, 
Strasbourg, Versailles and Toulouse, the ambassador explained.  
“This will be a way for these Jordanian students to bring their expertise and 
their essential cultural approach to learning a language, also providing a 
unique opportunity for them to practise French and experience a hands-on 
experience in the brotherly country,” Bertolotti stressed, voicing his pride to 
see "such a great representation of Jordan in France through these young 
trainees". 
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  نجاٌح بإمتیاز" .. القضیة الفلسطینیة إلى أین؟"مؤتمر 

    
  الدكتور صھیب الھروط

  
نجح مؤتمر القضیة الفلسطینیة إلى أین، بكل المعاییر، فالجامعة األردنیة عندما تطرح ھذا العنوان، 

دي وموالي جاللة ھو أكبر دلیٌل على تناسق وتناغم في سیاسة الدولة األردنیة الخارجیَّة بقیادة سی
ً القضیة  ً أو عربیا ً أو دولیا الملك عبدهللا الثاني المعظم، الذي لم تغْب عن خطاباتھ سواَء محلیا

  .الفلسطینیة بإعتبارھا القضیة المحوریَّة في الشرق األوسط
  

ً، أن القضیة الفلسطینیة، قضیة األردن األولى، وأن یطرح مؤتمر بھذا  وال یخفى على أحد أیضا
ً على أن الجھود متواصلة إلعادة القضیة إلى واجھة الحج م، في أم الجامعات األردنیة، لیعطي تصورا

األحداث من جدید، وإن جمیع األحداث التي یشھدھا الشرق األوسط، لن تغییر الحال، بأن القضیة 
  .الفلسطینیة؛ ھي القضیة المركزیة األولى

  
زامن مع الذكرى السبعین للنكبة، والتي البد من تذكر نجاُح المؤتمر تحقق قبل أن یبدأ، فبمجرد الت

فلسطین حیث العمل والعطاء وإعادة البناء، حیث الكرامة والكبریاء، لھو جواٌب لعنوان المؤتمر 
تماسك ' الجامعة األردنیة'فھذا التزامن یعني أن الزمان قوة، والمكان ' القضیة الفلسطینیة إلى أین'

ً من األردنیة إلى كل األماكن في فلسطین الحبیبةومنعة وإصرار، فالمؤتمر أ   . شاع نورا
  

أما ما دار في المؤتمر من أوراق نقاشیة والتي بلغ عددھا ستون ورقة علمیة، فبكل تأكید فإنھ 
ً من والضوء والتركیز على ھذه القضیة، والتي ستساھم بشكل  سیتمخض عنھا توصیات ستلقي مزیدا

إلى تصورات السیاسة الخارجیة األردنیة، والتي ستطوع لتشكل أو بآخر، بوضع تصورات تضاف 
  .خارطة طریق في المستقبل

  
، نتمنى أن تكون األھداف التي رسمت لھذا المؤتمر قد تحققت، ونقدم شكرنا لكافة الجھود  ً وأخیرا

ن تعود التي بذلت لتحقیق تلك األھداف، وإلدارة الجامعة الشكر على ھذا التنظیم العالي المستوى، وأ
  .فلسطین وعاصمتھا القدس أبیة شامخة، عزیزة بأھلھا

  ١٢/٥/٢٠١٨السبت                                                                                 عمون                                  

 مقاالت
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  دعم أبحاث لتطویر الزراعة والصناعة
  

  أحمد جمیل شاكر
  
  

رغم توفر مبالغ كبیرة تقدر بمالیین الدنانیر بعد انشاء صندوق دعم البحث العلمي، والذي یتم تمویلھ 
السنوات الماضیة، اال أنھ لم تتخذ حتى  من حسم ما نسبتھ واحد بالمئة من ارباح الشركات على مدار

  .اآلن أیة خطوات عملیة لالرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العلیا ودعمھما ورفع مستواھما
بدایة ال بد من تطویر البحث العلمي، وبخاصة التطبیقي منھ والذي یخدم خطط التنمیة المستدامة، 

ر الزراعة، وزیادة االنتاج من مختلف المحاصیل، حیث نحلم بابحاث قابلة للتنفیذ بھدف تطوی
  .وزراعة اصناف یمكن تصدیرھا للخارج ویكون مردودھا المالي كبیرا

لقد نجحت بعض الشركات الزراعیة في تطویر اصناف معینة من التمور في االغوار وتم تصدیرھا 
یة البحاث علمیة اخرى وباسعار عالیة الى االسواق االمیركیة واالوروبیة، لكن ذلك نعتبره بدا

لتطویر زراعة وانتاج مختلف انواع الخضار والفواكھ، والحبوب التي تسد احتیاجاتنا، ویمكن ان تجد 
  .اسواقا لھا في الخارج

كم نتمنى ان تكون ھناك دراسات وابحاث علمیة لتخفیض تكالیف انشاء المساكن، واستغالل كل 
ت متقدمة من شأنھا الحد من استیراد مختلف المواد الخامات الموجودة في البالد واقامة صناعا

االنشائیة واالنتقال الى مرحلة التصدیر، وان االمر یتطلب تطویر مركز بحوث مواد البناء والذي ما 
  .زال متعثرا منذ سنوات

حتى االن ما زال دور الجامعات االردنیة والمؤسسات العلمیة والصناعیة والزراعیة، وحتى الدوائیة 
دا في مجال البحث العلمي رغم ان البحث العلمي یمثل احد اھم وظائف الجامعة بحیث یتم محدو

تسخیر ھذه االبحاث لخدمة المجتمع ولیس بتوفیر المخصصات المالیة فحسب، ولكن بتوفیر متطلبات 
البحث من مختبرات ومرافق ومراجع علمیة ودعم الباحثین بتوفیر االجواء والحوافز والظروف 

بة الجراء البحوث العلمیة، ورسم سیاسة بحثیة تحقق التعاون وتبادل المنافع بین مراكز المناس
البحوث الجامعیة ومؤسسات القطاع الخاص بحیث تقوم ھذه المؤسسات بتوفیر الدعم المالي النجاز 

ماد البحوث مقابل االستفادة من نتائجھا في تطویر انتاجیة ھذه القطاعات وتوجیھ القطاع الخاص العت
  .البحث العلمي ونتائجھ كاساس النشاء وتطویر مؤسساتھ االنتاجیة

ھذا االمر یتطلب كما یؤكد على ذلك خبراء التعلیم العالي اقتصار اجازات التفرغ العلمي التي تمنح 
العضاء ھیئة التدریس على اجراء البحوث العلمیة في جامعات عالمیة مرموقة ولیس على نشر 

  .میةمقاالت في مجالت عل
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مطالبة بتشجیع قیام جمعیات مھنیة او تخصصیة لغایات البحث 
العلمي وانشاء الفرق البحثیة بالتعاون مع الجامعات العالمیة ومراكز البحوث وتنمیة ثقافة البحث 

الجامعیة والتركیز على  العلمي وتھیئة المناخ المناسب لھ وتشجیعھ ابتداء من المرحلة المدرسیة قبل
فتح برامج للدراسات العلیا في المجاالت التي یندر فیھا المتخصصون لتلبیة الطلب علیھا محلیا 

  .واقلیمیا
جامعاتنا مطالبة باجتذاب اعضاء ھیئة تدریس متمیزین، لبرامج الدراسات العلیا واعطائھم الحوافز 

ن في تامین بعض اعضاء ھیئة التدریس المتمیزین في المادیة والمعنویة، واالستفادة من برامج التعاو
مجاالت تخصصھم واتاحة الفرص لبعض طلبة الدراسات العلیا المتمیزین لقضاء فصل او اكثر في 

  .جامعات اخرى لتنویع الخبرة في البحث العلمي
حتى االن تم تمویل دراسات حول واقع مرض السكري في المملكة، وان النتائج كانت في غایة 
االھمیة واننا نأمل ان یتم وضع جدول اولویات للدراسات تشمل امورا اخرى تھمنا في مجاالت 

  ١٣/٥/٢٠١٨حد                                               األ                                                            ١٠:الدستور ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

QF-DMPR-02.01 
40 

استغالل الخامات الطبیعیة في المملكة وفي مقدمتھا الصخر الزیتي والیورانیوم والنحاس بحیث تكون 
  .كل االبحاث العلمیة مسخرة لخدمة المجتمع وفي جمیع مجاالت التنمیة المستدامة
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  تالع العلي –محمد حسین محمد قشوع  -
  عبدون –حاتم علي عارف كردیة  -
  النعیمة –نضال غازي خالد حتاملة  -
  الشمیساني –زیاد یحیى الكیالي  -
  الشمیساني -عبداللطیف حسین الدسوقي  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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وجیا بناء على اعتراضات رغم التعمیم السابق لرئیس الوزراء بعدم منح لقب مھندس لخریجي الجیول
  .نقابة المھندسین إال أن نقابة الجیولوجیین ما زالت تمنح بطاقة مھندس لمنتسبیھا

  
  

امین عام جدید یتعامل بطریقة غیر الئقة مع موظفي وزارتھ االقتصادیة ویستخدم اسالیب تعسفیة 
  .للوزارة» االمین العام«المسؤول الجدید یذكر كل من یطرق باب مكتبھ انھ .. معھم

  
طبیب من كوریا الجنوبیة انشأ أكادیمیة لتعلیم االطفال والشباب الریاضات المختلفة وال سیما ریاضة 

األكادیمیة یشرف علیھا اخصائیون من كوریا و توفر .. التایكواندو بشكل مجاني في مخیم الزعتري
  .عددا من فرص العمل لالجئین في المخیم

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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یر الحسین بن عبد هللا الثاني عن سعادتھ برؤیة عدد من أساتذتھ في مدرسة عبّر ولي العھد سمو األم
كینغز أكادیمي، في تعلیقھ على صورة نشرھا أمس على حسابھ اإلنستجرام خالل لعب كرة القدم 

مباراة رائعة أمام فریق الھیئة التدریسیة لمدرسة كینغز أكادیمي، (وكتب باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 
  ).اللھا برؤیة عدد من أساتذتي والمدربین الذین علموني الكثیر خالل سنوات دراستيسعدت خ

  
  

تستضیف جامعة الشرق األوسط غدا االثنین  رئیس الوزراء األسبق، رئیس جمعیة الشؤون الدولیة 
الوضع الراھن وتأثیراتھ االقتصادیة «الدكتور عبد السالم المجالي في لقاء خاص للحدیث حول 

  .»سیةوالسیا
  

م عند الساعة الثانیة من ظھر غد ورشة تعریفیة لتسھیالت وإعفاءات ھیئة االستثمار للشركات  ّ تنظ
  .»٢٣مبنى «الناشئة وذلك في مجمع الملك الحسین لألعمال 

  
شارك السفیر الفرنسي لدى األردن بجولة الطبیعة التي تضمنت عملیة إزالة النفایات في غابة 

  .قرب جرش» دیغول«
  

،  عنوان الندوة التي تقیمھا امانة عمان » ٢٠١٨لسنة  ٢٨م االبنیة والتنظیم في مدینة عمان رقم نظا
الكبرى، ونقابة المھندسین االردنیین، والمنتدى االردني للتخطیط، غدا االثنین الساعة الثانیة عشرة 

  .في مركز الحسین الثقافي
  

 صنارة الدستور
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التقاعدات إلى مجلس الوزراء، في وقت رجحت فیھ أمانة عمان الكبرى تعتزم دفع وجبة جدیدة من 
موظف  ١٠٠أن یتجاوز عدد المتقاعدین من مختلف الدرجات الوظیفیة الـ " األمانة"مصادر 
  .وموظفة

  
عمال وطن في أمانة عمان الكبرى ممن تتطلب أوقات دوامھم التواجد في المیدان عند أذان المغرب 

دكتور یوسف الشواربة بصرف وجبات طعام لھم، أو صرف بشھر رمضان المبارك طالبوا أمینھا ال
  .بدل مالي لغایات شراء وجبات إفطار

  
وفد صحفي أردني یتواجد حالیا في أسطنبول للمشاركة في مؤتمر جمعیة اإلعالمیین العرب  

  .واألتراك والذي یستھدف زیادة من التفاعل اإلعالمي والثقافي التركي العربي
  
ً الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم غد اإلثنین  یعقد مركز الدراسات  ً صحفیا االستراتیجیة مؤتمرا

والتي " تحلیل واقع ضریبة الدخل في األردن"في مبنى غرفة تجارة عمان لإلعالن عن نتائج دراسة 
  .أجراھا المركز بالشراكة مع الغرفة

  
اء غد اإلثنین، وبرعایة یستضیف متحف األردن في مقره بمنطقة رأس العین، في السادسة من مس

العمارة العربیة اإلحیائیة في : قصور الحمراء"سمو األمیر الحسن بن طالل، معرضا فنیا بعنوان 
والمعرض من تنظیم المعھد الملكي للدراسات الدینیة والسفارة اإلسبانیة في عمان ". أمیركا الالتینیة

 .تدى الفكر العربيومعھد ثربانتس في عمان، وبالتعاون مع متحف األردن ومن

 زواریب الغد
  


