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 خالل افتتاح فعالیات یوم الفلسفة العالمي

 تعلن عن فتح تخصص فرعي للفلسفة) األردنیة(

أعلن قسم الفلسفة في كلیة اآلداب  -فادیة العتیبي
فرعي (في الجامعة األردنیة عن فتح تخصص 

، یمّكن الطالب من البقاء في تخصصھ )فلسفة
الذي یدرس فیھ وفي نفس الوقت دراسة مواد من 
الفلسفة تساعده في تطویر ملكاتھ وخصوصا 

 .النقدیة

 

جاء ذلك خالل افتتاح فعالیات یوم الفلسفة العالمي 
دنیة وافتتحھ مندوبا عنھ نائبھ لشؤون الكلیات اإلنسانیة الذي نظمھ القسم برعایة رئیس الجامعة األر

الدكتور أحمد مجدوبة، بمناسبة الیوم العالمي للفلسفة الذي یصادف الخمیس الثالث من شھر تشرین 
ّل ھذا العام تحت شعار  ).دیمقراطیة، حقوق إنسان، عدالة ومساواة( الثاني من كل عام، حیث تمث

 

م الفلسفي، ثّمن عمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاة في كلمتھ جھود وخالل افتتاح فعالیات الیو
األساتذة في قسم الفلسفة ودورھم التنویري في عقد ھذا الیوم العلمي الذي من خاللھ یكشف عن أھمیة 
الفلسفة في بث الحكمة ودراسة حقوق اإلنسان، والحفاظ على الوجود بمعطیاتھ ومتطلباتھ ومعارفھ 

 .فضال عن اكتساب المعرفة التي تعد ضرورة إلنسان ھذا العصروحقائقھ، 

  

إذا ذكرت الفلسفة ذكرت القیم وھي المثل العلیا التي تضبط السلوك اإلنساني، وإذا ذكرت :" وقال
الفلسفة ذكرت اللغة وھي أھم وسائل التواصل والتفاھم بین البشر، وھي كائن تنمو كما ینمو اإلنسان، 

ة ذكر العقل الذي ھو مصدر القدرة واإلدراك واتخاذ القرار ودونھ اإلنسان بال وإذا ذكرت الفلسف
 ".قیمة

   

وأضاف القضاة أن الفلسفة ترتبط ارتباطا وثیقا بمھارات التفّكر الناقد مثل مھارة التعرف إلى 
كدا االفتراضات، ومھارة االستدالل، ومھارة االستنتاج، ومھارة التفسیر، ومھارة تقویم الحجج، مؤ

أن ال فلسفة دون منھج فلسفي یتضمن التساؤل، والمناقشة النقدیة، والجدال بالمنطق، وتقدیم الحجج 
 .في نسق منظم

 أخبار الجامعة

  5:السبیل ص/17:الرأي ص/السوسنة/المدینة نیوز:/األنباط ص/29:الدستور ص/ أخبار األردنیة
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مقدمة في " وقّدر القضاة للجامعة األردنیة مبادرتھا في إقرار مادة إجباریة لطلبة الجامعة كافة ھي 
ز الدرس الفلسفي وبناء منھجیات التفكیر انطالقا من رؤیتھا في تعزی" الفلسفة والتفكیر الناقد

والمھارات التواصلیة والحواریة عند الطلبة للوصول إلى نشر ثقافة التسامح التي ھي منھج أخالقي 
 .إنساني یؤسس لحریة مسؤولة وال یخضع لرھانات أو مصالح

 

تأت منظمة بدوره، قال رئیس قسم الفلسفة الدكتور عامر شطارة، إن عنوان االحتفالیة الذي ار
یستحق المناقشة واالھتمام " دیمقراطیة، حقوق إنسان، عدالة ومساواة" الیونسكو أن یكون ھذا العام

 .ال سیما في ظل الظروف الصعبة التي یعیشھا الوطن العربي

   

وأضاف أن إعالن القسم عن فتح تخصص فرعي للفلسفة، جاء إیمانا منھ بأن الوقت قد حان لفك 
ج مع باقي التخصصات العلمیة واإلنسانیة في تطویر الذات أمام مارد التغییر، حیث العزلة واإلندما

أن سرعة التغییر وما یرافقھا من تطویر یحتم على الجمیع التشارك والتحاور، وأن التحوالت العلمیة 
والتقنیة اقتضت تغیرات في بنیة المجتمع والوعي، وأصبح من الضروري مراجعة القیم واألحكام 

نظم، مشیرا إلى أن حلول األمس لم تعد كافیة لمعالجة مسائل الیوم الشدیدة التعقید، األمر الذي دفع وال
إلى تجاوز حدود التخصص الواحد والرؤیة الواحدة من أجل الوصول إلى إنسان قادر لیس فقط على 

 .الصمود، ال بل قادر على اإلبداع أیضا

   

بواب أمام الطالب لدخول عالم الفكر والمعرفة، وفي وأكد شطارة أن التخصص الفرعي سیفتح األ
نفس الوقت المشاركة بما لدیھ من معرفة وخبرات جدیدة، كي یكون طالب معرفة حقیقي قادرا على 

 . الحوار المشترك في علم الیوم

  

 واشتملت فعالیات یوم الفلسفة العالمي على عدد من الندوات والمحاضرات، ففي الجلسة األولى التي
أستاذ الفلسفة في الجامعة / أدارھا الدكتور جورج الفار، قدم مدیر المعھد الملكي للدراسات الدینیة

 ".دیمقراطیة حقوق اإلنسان عدالة ومساواة" األمریكیة الدكتور وجیھ قانصو من لبنان، ورقة بعنوان 

   

الكریم عنیات من وفي الجلسة الثانیة التي ترأسھا الدكتور عامر شطارة، شارك الدكتور عبد 
، والدكتور توفیق شومر من األردن بورقة "مفھوم األزمة األخالقیة"بورقة عمل تناولت " الجزائر"

 ". أزمة التنویر"عنوانھا 
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الجلسة األولى یترأسھا : أما فعالیات الیوم الثاني التي تستمر لیوم غد األحد، فتشتمل على جلستین
حیث ستقدم ورقة بعنوان " لبنان"یھا الدكتورة سھام حرب من الدكتور ضرار بني یاسین، وتشارك ف

ّب علیھا الدكتور سامي عبابنة "قراءة النصوص بین القراءة التعلیمیة والمقاربة السیمیولوجیة" ، یعق
 . األستاذ في قسم اللغة العربیة في الجامعة األردنیة

  

ستقدم فیھا أوراقا بحثیة لطلبة قسم  وفي الجلسة الثانیة التي ستترأسھا الدكتورة مھا السمھوري،
، "التأصیل الفلسفي لحقوق اإلنسان: "الطالب ریاض صبح وسیتحدث حول: الفلسفة في الجامعة وھم

، فیما ستقدم "قیمة العدل والمساواة في الفلسفة الحدیثة"والطالبة سوزان طلوزة وستتحدث حول 
  ".ة فلسفیامقاربة لحقوق المرأ"الطالبة أیات قبھا ورقة بعنوان
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 عاما على تأسیسھا) 30(بمناسبة مرور 

 )دارة الفنون(حاضرة بقوة في احتفالیات ) األردنیة(في ) الفنون البصریة( إبداعات طلبة 

 

كشف طلبة قسم الفنون البصریة في كلیة   - فادیة العتیبي 
الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة عن إبداعاتھم الفنیة 

العصریة في مجال الفن الجرافیكي والتصمیم وابتكاراتھم 
خالل مشاركتھم في المعرض الثالث الذي أقیم على ھامش 

بمناسبة مرور  ) دارة الفنون(احتفالیات مؤسسة خالد شومان 
ً على تأسیسھا، شأنھم في ذلك شأن كبار الفنانین  30 عاما

 . المشاركین في المعرض ممن كان لھم بصمة في أعمالھم

 

شاركة الطلبة حاضرة بقوة في المعرض الدولي وكانت م
للمؤسسة من خالل ورشتي عمل األولى تخصصت بالفن الجرافیكي بإشراف رئیس قسم الفنون 
البصریة الدكتور جھاد العامري، والثانیة في تصمیم مقاعد من وحي الدارة بإشراف الدكتورة ھیفاء 

ان الحضور والمشاركین في استودیوھات بني اسماعیل، حیث تم عرض األعمال التي القت استحس
 .الطباعة في دارة الفنون

  

العامري، وفي تصریحات صحفیة لھ، أكد أن مشاركة الطلبة في المعرض جاءت إیمانا من قسم 
الفنون البصریة بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي، حیث تعد دارة الفنون من أھم المؤسسات 

بة في الكشف عن إبداعاتھم، واالحتكاك بالفنانین المشاركین، العربیة وتشكل فضاء رحبا للطل
 . واكتساب مھارات فنیة متطورة

  

یسھم بشكل كبیر  ) دارة الفنون(كان وما زال محترف الجرافیك في مؤسسة خالد شومان : " وقال 
، رفد الساحة األردنیة والعربیة بأعمال جرافیكیة من خالل ورش عمل واستضافات لفنانین كثر

مشیرا إلى أن ورشة فن الجرافیك لطلبة الكلیة جاءت امتدادا لنبض ذاك المكان من خالل أعمالھم 
( التي صاغوھا بإبداع وحرفیة مستوحاة من دارة الفنون التي تتمتع بعراقة تاریخیة على امتداد الـ 

 . عاما منذ تأسیسھا) 30

  

  / أخبار األردنیة
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إعجابا واستحسانا، وقد جمعت المھارة والحس  وأشاد العامري بأعمال الطلبة وابتكاراتھم التي القت
الفني وكشفت عن مدى تطورھم إلى جانب اعتمادھم على دراستھم األكادیمیة التي اتخذوھا نقطة 
ارتكاز لمصوغات وتحف فنیة، مؤكدا تمیزھم في كثیر من المعارض التي شاركوا فیھا وأقیمت على 

 .المستوى المحلي والعربي

  

  

ي اسماعیل أن معروضات الطلبة من المقاعد التي انتھت تصامیمھا من وحي بدورھا أوضحت بن
المكان وطبیعتھ التاریخیة، وصاغوھا في ورشة تصمیم المقاعد، جاءت بمثابة تحف فنیة عبقت بالفن 
والعمارة واآلثار، الفتة إلى أن إبداعات الطلبة لم تتوقف عند ھذا الحد، بل تعددت من خالل مشاركة 

في ورشة عمل مع الفنان الفلسطیني خلیل رباح، أحد المشاركین في المعرض، والتي  عدد منھم
تشكل أعمالھ استقصاء مستمرا حول كیفیة بناء التاریخ اجتماعیا عبر المواد التي تتضمنھا الھویة 

  .والثقافة
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 البریطانیة" ساوثھامبتون"عن جامعة " األردنیة"جلسة تعریفیة في 

 

مت وحدة الشؤون الدولیة نظ –سھى الصبیحي 
في الجامعة األردنیة بالتعاون مع  المؤسسة 

)  GESCO(العالمیة الحدیثة للخدمات الجامعیة 
" ساوثھامبتون"الیوم جلسة تعریفیة عن جامعة 

البریطانیة قدمھا مدیر التطویر لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفریقیا في الجامعة رامي 

 .الموسى

  

 ً ً بالجامعة شمل التخصصات والبرامج التي تقدمھا الجامعة وقدم الموسى عرضا باإلضافة , تعریفیا
الى الفرص المتاحة أمام خریجي الجامعة األردنیة لدراسة الماجستیر والدكتوراه وشروط واجراءات 

 .التقدیم للجامعة والمنح التي تقدمھا

   

یطانیة، وھي جامعة بحثیة دولیة تعد من أعرق الجامعات البر" ساوثھامبتون"وبحسب الموسى، فإن 
 .العالمي للجامعات"  كیو أس"جامعة في العالم حسب تصنیف  100ومصنفة ضمن أفضل 

 

دولة حول العالم  140ألف طالب من  24،  تضم 1860وقال الموسى إن الجامعة التي تأسست عام  
ً الى 290كلیات تقدم  8وتضم  ً في مختلف الحقول العلمیة، ، مشیرا أن الجامعة تستقبل من 8 تخصصا

ً  20إلى  18 ً سنویا ً أردنیا   .طالبا

  

فروع في المملكة المتحدة أحدھا في مالیزیا ولھا ارتباطات  7وأوضح الموسى أن الجامعة تمتلك 
وثیقة مع قطاع الصناعة وتعمل ضمن استراتیجیة خاصة لربط مخرجات البحث العلمي باحتیاجات 

 .سوق العمل والصناعة

 

رشة جمع من الطلبة المھتمین من مختلف التخصصات والكلیات، ودار حوار موسع بین وحضر الو
  .الطرفین أجاب خاللھ المحاضر عن أسئلة واستفسارات الحضور

  / أخبار األردنیة
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 ندوة أقامھا مركز تنمیة وخدمة المجتمع في األردنیة

 فاجعة البحر المیت دروس وعبر

ً مع المصاب الذي ھز  - آیھ العبادي  تزامنا
قلوب ووجدان األردنیین منذ أیام  مشاعر و

ومن تعرض لھ ضحایا البحر المیت والذي 
یتزامن  مع الذكرى الثالثة عشرة  
لتفجیرات عمان عقد مركز تنمیة وخدمة 
المجتمع  في الجامعة األردنیة بحضور 
نائب الرئیس لشؤون خدمة المجتمع رئیس 
فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي ندوة 

البحر المیت دروس  فاجعة" ن بعنوا
 ".وعبر

وتھدف الندوة  إلى الوقوف على الوقائع واألسباب التي أدت للفاجعة والخروج بنتائج وتوصیات  
قابلة للتطبیق لتجنب تكرار ما حدث في المستقبل  وذلك باستضافة أصحاب االختصاص وبحضور 

 .عدد من واألكادیمیین والطلبة

  

ً إلى أن ھذه الندوة عقدت لتعمیق وأعرب اللوزي في كلمة ألقاھا عن  حزنھ العمیق تجاه ما وقع مشیرا
تواصل الجامعة مع محیطھا المجتمعي من خالل العمل التطوعي والنظري الممیز وتعزیز مفھوم 

باإلضافة إلى استثمار الطاقات الشبابیة والوقوف مع , المسؤولیة المجتمعیة أمام القضایا الوطنیة
طبیعة منطقة البحر المیت من الجبال واألودیة المحیطة بھا والتي تشكل  الخبراء والمختصین على

ً على األرواح البشریة باإلضافة إلى استخالص الدروس والعبر لتفادي أي أزمات ومشاكل  خطرا
 .قادمة

  

وقالت مدیرة مركز تنمیة وخدمة المجتمع الدكتورة رانیھ جبر إن الندوة جاءت لتسلیط الضوء على 
ً الطریقة التي أدیرت عدة قضای ا من أھمھا حجم الخسائر البشریة التي كان جلھا من  األطفال وثانیا

فیھا األزمة والوقوف على أسباب الحادثة التي تعبر عن ضعف البنیة التحتیة وتآكلھا وعدم قدرتھا 
, عوباتعلى مواجھھ التحدیات المناخیة وھذا یستدعي إحالل آلیات جدیدة قادرة على استیعاب أیة ص

باإلشارة إلى التحدیات التي ترافقت مع األزمة كالشائعات وغیرھا واالنتقال إلى مرحلة ما بعد 
األزمة كالخطط  والجھود للتعامل مع الناجین و آلیات الدعم النفسي واإلجتماعي التي یمكن ان تقدمھا 

ة فاعلة إلدارة لھم  ولذوي الضحایا وعن مدى أمكانیة تحویل الخطط النظریة الى خطط عملی
 .األزمات وذلك یشمل كل مؤسسات المجتمع المدني 

  

  / أخبار األردنیة
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واشادت جبر باألجھزة األمنیة والجھات الرسمیة في التعامل مع األزمة ودور المواطنین والتكاتف 
 . فیما بینھم في إبراز المواقف البطولیة في إنقاذ العالقین والغارقین

  

الوطني لألمن وإدارة األزمات العمید الركن علي بني وبین مدیر العملیات والخطط في المركز 
یاسین أن الجھاز یعمل على تنسیق الجھود الوطنیة وتحقیق التكامل بین مؤسسات الدولة األردنیة 

 .واألجھزة األمنیة المختلفة إلدارة أي أزمة بكفاءة عالیة

القرار من إعطاء  وأضاف أن مركز العملیات مجھز بأحدث المعدات والتقنیات لتمكین صانعي
ً للتضارب واالزدواجیة لتحقیق  المعلومات الصحیحة والدقیقة التي تناسب الموقف المیداني منعا

 .مفھوم االمن الوطني الشامل

  

وبین بني یاسین أن من بین  الدورس التي یجب أخذھا بعین االعتبار منھا االنتقال من إدارة الكوارث 
ي وقوع الخسائر، وإیجاد وضع اإلنذار المبكر، واالستثمار بمجال إلى إدارة مخاطر الكوراث  لتفاد

 .إدارة الكوارث مثل ، تجنب تداحل األدوار واالزدحام الذي یعیق العمل بشكل المطلوب

 

وشرح رئیس اللجنة الوطنیة العلیا لالنزالقات ونوعیة المیاه الدكتور عمر الریماوي عن طبیعة 
 .مادة فلمیة تبین مدى مخاطر المنطقةمنطقة البحر المیت وذلك بعرضة 

 

وقال االستشاري األسري والتربوي الدكتور یزن عبده إنھ من المفترض الخروج بحلول علمیة وذلك 
بالتركیز على العلم التربوي والجوانب النفسیة والتربویة لحل األزمات  وذلك من خالل زیادة الوعي  

  .جعة وذویھم ألنھم بحاجة إلى الدعم النفسي المجتمعي ومتابعة الطلبة الذین تعرضو للفا

وأشار عبده بضرورة تنمیة المھارات الحیاتیة وذلك بأعادة صیاغة نظام األنشطة المدرسیة في 
وإعداد مناطق سیاحیة معدةللزوار , والتركیزعلى  عنصر الوعي لدى الطلبة , وزارة التربیة والتعلیم

 . سیاح ورعایة السالمة العامة فیھامن الطلبة وغیرھم من أفراد المجتمع وال

وقالت عمید كلیة اآلثار والسیاحة في الجامعة الدكتورة ندى الروابدة إن األردن تمیزت  بسیاحة 
المغامرة بسبب تضاریسھا و طبیعتھا المتنوعة  ونوھت بضرورة االلتزام بمعاییر السالمة 

وتدریب العاملین فیھا والتدریب لخطورتھا وذلك من خالل ترخیص مكاتب تختص بھذه السیاحة 
ومن الضروري زیادة الوعي المجتمعي لممارسة ھذا النوع من السیاحة وتفادي , على إدارة األزمات

  .ألي أضرار 
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  8: صالرأي 
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ینسب للرزاز بإجراءات قانون جامعة القوات المسلحة للعلوم الطبیة ویعتمد ) التعلیم العالي(
  الوثیقة الشخصیة للطلبة السوریین

  
برئاسة الدكتور  15/11/2018قرر مجلس التعلیم العالي في جلستھ التي عقدھا یوم الخمیس الموافق 

ّف، التنسیب إلى دولة رئیس الوزراء بالسیر /بسام التلھوني وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الُمكل
، كما قرر ما 2018بإجراءات مشروع قانون جامعة القوات المسلحة للعلوم الطبیة والصحیة لسنة 

 :یلي
الطلب من الجامعات األردنیة إعتماد البیانات الواردة في البطاقة األمنیة التعریفیة الصادرة عن •

ً عن جواز السفر ألغراض القبول والتسجیل  وزارة الداخلیة للطلبة السوریین كوثیقة شخصیة بدال
أو ما یعادلھا المصدقة حسب  والتخرج، شریطة تطابق ھذه البیانات مع وثیقة الثانویة العامة

 .األصول
السماح للطلبة الملتحقین في برنامج البكالوریوس االلتحاق في برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط في •

 .كلیات المجتمع الوطنیة
الموافقة على تطویر برنامج الدكتوراة في المناھج العامة في الجامعة األردنیة لیصبح مسارات •

 .فرعیة متخصصة
في جامعة ) العلوم السیاسیة(موافقة على إلغاء وقف القبول في برنامج البكالوریوس بتخصص ال•

  .العلوم التطبیقیة الخاصة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  /جفرا نیوز
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 الرزاز یوافق على توصیات جدیدة بشأن مخالفات تقریر دیوان المحاسبة
  

على  قال أمین عام رئاسة الوزراء سامي الداوود إّن رئیس الوزراء الدكتور عمر الرّزاز وافق
ّف بمراجعة المخالفات الواردة في تقریر دیوان المحاسبة، تتضّمن  توصیات جدیدة للفریق المكل

 .استرداد مبالغ مالیّة تّم صرفھا دون وجھ حّق في عدد من المؤّسسات
وأوضح الداوود أّن رئیس الوزراء أوعز إلى وزارة الّصناعة والتجارة باسترداد مبالغ مالیّة تّم 

 ً لألنظمة والتعلیمات في أحد أسواق المؤّسسة االستھالكیّة المدنیّة، كما أوعز إلى رئیس  صرفھا خالفا
جامعة آل البیت باسترداد مبالغ أخرى تّم صرفھا كعالوات عائلیّة لعدد من الموظفین في الجامعة 

ً لتاریخ استحقاقھا  .خالفا
ّة لمدیریّة األموال وأشار إلى أّن اإلجراءات المتخذة تضّمنت اإلیعاز بتحصیل مبال غ مالیّة مستحق

ّق ببعض القضایا المرتبطة بدائرة مراقبة الشركات، باإلضافة إلى متابعة  العاّمة على الفور تتعل
ّة على مستأجري بعض مباني الجامعة  ات مالیّة لصالح الجامعة األردنیّة كذمم مستحق ّ تحصیل مستحق

 .2016منذ عام 
ة صرف مكافآت لعدد من موظفي وزارة البیئة لغایات بناء وبخصوص بعض المخالفات المتضّمن

القدرات، شّدد رئیس الوزراء على عدم صرف أیّة مبالغ مالیّة إّال بعد الحصول على الموافقات 
 .الالزمة

كما أوعز رئیس الوزراء، بحسب الداوود، إلى السیر باإلجراءات القانونیّة بحّق المقاول الذي 
السریري لمبنى كلیة طب األسنان في الجامعة األردنیّة، وذلك بعد إجراء أشرف على توسعة القسم 

 .الكشف المیداني علیھا
، )أراسموس(كما طلب رئیس الوزراء تزویده بتقریر اللجنة المشّكلة بخصوص امتحان اللغة 

 .بمشاركة دیوان المحاسبة، خالل أسبوع من تاریخھ، التخاذ اإلجراءات بشأنھ
ّف بمراجعة المخالفات الواردة في تقریر دیوان المحاسبة ما زال وأشار الداوود إل ى أّن الفریق المكل

ً، ویرفع توصیاتھ بشكل شبھ یومي إلى  ً بأول، ویعلن عنھا تباعا یتابع عملیّة تصویب المخالفات أوال
ّالع رئیس اللجنة المالیّة النیابیّة خالد البّكار   - .رئیس الوزراء بعد اط

  الغد الكتروني/بترا
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  ھنغاریة لألردن منحة دراسیة 400
بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام التلھوني لدى لقائھ الیوم السفیر الھنغاري 
بعمان تشابا شیبیري زیادة اعداد الطلبة الھنغاریین الدارسین بالجامعات االردنیة، في مقابل اعداد 

منحة دراسة للمملكة  400تقدم االخیرة الطلبة االردنیین الذي یدرسون في الجامعات الھنغاریة اذ 
  .سنویا

  
واشاد التلھوني خالل اللقاء بالجھود المبذولة من قبل طاقم السفارة الھنغاریة بعمان والحكومة 

  .الھنغاریة في توفیر بیئة دراسیة مریحة وآمنة للطلبة األردنیین الدارسین بالجامعات الھنغاریة
  

اریا من أكثر الدول استقباال للطلبة األردنیین ضمن برنامج التبادل وقال التلھوني خالل اللقاء ان ھنغ
  .الثقافي بین البلدین

  
من جانبھ قال السفیر شیبیري ان برنامج المنح الدراسیة التي تقدمھ حكومة بالده یستند الى اتفاقیات 

منحة  400ل بلدا شریكا مؤكدا ان االردن ھو اكبر المستفیدین من خال 65تعاون ثنائیة یضم نحو 
  .دراسیة للمملكة سنویا

  
واكد السفیر الھنغاري ان المنحة الدارسیة تغطي جمیع المستویات العلمیة في مسار البكالوریوس 
والماجستیر والدكتوراه مشیرا الى انھا تغطي الرسوم الدراسیة ومخصصات شھریة لنفقات المعیشة 

  .وتوفر السكن والتأمین الصحي
  

توى التي وصلت الیھ مؤسسات التعلیم العالي االردنیة خصوصا في مجال واشاد السفیر بالمس
  .التدریس والبحث العلمي

  
یبلغ عدد الطلبة االردنیین الدراسین في الجامعات الھنغاریة من خالل المنح الدراسیة الھنغاریة نحو 

  .طالبا وطالبة 741

  الغد الكتروني
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ًا 60تفع إلى عجز كبیر وإقبال متزاید قد یر.. صندوق دعم الطالب الجامعي  ألف
  

یثیر عدد الطلبة المتزاید المتقدمین لالستفادة من المنح والقروض الجامعیة والذي وصل قبل انتھاء 
الفا، الفزع والقلق في آن معا، وسط توقعات بارتفاع العدد  45االسبوع االول من التقدیم الى حوالي 

 "الدستور"وفقا لـ . لحاليمن الشھر ا 22الف طالب عند اغالق الباب في  60الى نحو 
واقع الحال یشیر الى تعمق وازدیاد الھوة االقتصادیة لالسرة االردنیة التي بات التعلیم الجامعي عبئا 
واضحا علیھا رغم ھذه النافذة االیجابیة جدا والتي تقدمھا وزارة التعلیم العالي من خالل صندوق دعم 

الدعم الحكومي منذ سنوات، وعدم ایفاء الصندوق ما  الطالب، في ظل شح الموارد واالبقاء على ذات
 .ملیون دینار 17یتم دفعھ من قروض والتي تراكمت علیھ منذ سنوات لتصل الى حوالي 

نحن االن امام قضایا مختلفة، اوالھا ھذا العدد الكبیر، غیر المسبوق، الذي تقدم للصندوق للعام 
نظر الرتفاع كلفة التعلیم التي اصبحت مرھقة لیس الحالي، ما یشیر الى سوء واقع حال االسر بال

الرتفاع الرسوم في العدید من التخصصات فقط، بل الن الواقع االقتصادي اصبح خانقا ومرھقا 
 .لدرجة ان الصنادیق ھي النافذة الوحیدة لیستطیع الطلبة اكمال تعلیمھم

سات المعنیة بتأمین تدریس الطلبة كما ان الوضع االقتصادي برمتھ یلقي بكاھلھ على الحكومة والمؤس
في جامعاتھم االردنیة من خالل القروض والمنح المیسرة، التي اصبحت توفرھا الصنادیق من خالل 
نظام تسھیل بالدفع الى سبع سنوات بعد تخرجھ من الجامعة، وھو االمر الذي یقودنا الى قضیة تؤشر 

اولیاء امور وطلبة بامكانیة تسدید القرض  الى ضرورة بان یتحمل الجمیع مسؤولیاتھ الكاملة من
خالل السنوات السبع الن من یسدد یعطي فرصة لغیره ان یأخذ قرضا، كما ان على الحكومة ان 
تخصص من موازنتھا مبلغا اكبر واوسع لھذه الصنادیق التي تطال كل بیت اردني وكل اسرة، فكل 

 .الف دینار یزید فرصة منحة او قرض
نیة، فھي التي ترتبط بنتائج الثانویة العامة للعام الحالي والذي قدم مخرجات غیر عادیة اما القضیة الثا

رقمیة من ارتفاع غیر عادي بالمعدالت والتي اھلت الطلبة الى دخول الجامعات الرسمیة، اضافة الى 
عات بما زیادة العدد االجمالي للملتحقین بالجامعات من خالل قرار بزیادة اعداد المقبولین بالجام

مقارنة مع العام % 65، كما ان الزیادة باعداد الطلبة الحاصلین على معدل %20نسبتھ حوالي 
وھو االمر الذي ادخل الى الجامعات اعدادا اضافیة ادت الى % 29الماضي زادت بنسبة حوالي 

ق اضافتھا زیادة العدد الذي قدم لصنادیق دعم الطالب بتلك الزیادة المضطردة الملموسة والتي ستخل
ارباكا لدى القائمین على الصنادیق لسبب واضح ومباشر، النھم لن یتمكنوا من استیعاب تلك االعداد 

 .المتقدمة ولن تتمكن تلك االعداد من الحصول على منحة او قرض بشكل كامل تحت اي ظرف
 .ولعل العام الماضي الذي جعل كل متقدم یستفید من منحة او قرض كانت استثناء

یر واضحة للتنافس بین المتقدمین ستكون الفیصل لتحدید االحق واالكثر حاجة والشسد فقرا معای
وعوزا، فالنقاط التي سیتم توزیعھا وفقا للتعلیمات ستضع للطالب الذي یمتلك احد ذویھ امراضا 
 مزمنة او اعاقات نقاطا اعلى وسیعطى من یستفید من صندوق المعونة الوطنیة ایضا النصیب االكبر
من المنح بالطبع ومن یمتلك اخوة اكثر ویقطن في مكان بعید عن جامعتھ، اضافة للعنصر الذي 

نقطة وھو صاحب النصیب االكادیمي االعلى سواء بالثانویة العامة او  400یعطي الطالب حوالي 
 .التحصیل االكادیمي داخل الجامعة

محددة لیحصل الطالب على منحة ومن اذن التنافس بین الطلبة سیكون بناء على اسس واضحة ونقاط 
االالف طالب وفقا للعام الماضي  9ثم من تبقى یحصل على قروض وسیتنافس على المنح حوالي 

 .بزیادة او نقصان بسیط والباقي یحصلون على قروض
، وھذا واقع تعلنھ »العین بصیرة والید قصیرة«كل من تقدم یرغب بالحصول على منحة بالطبع لكن 

علیم العالي بصراحة، ما لم تبادر الحكومة وترفع سقف دعمھا بما یسھل حصول العدد وزارة الت
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 شراء الخدمات بالضمانوزارات وجامعات وبلدیات تمتنع عن شمول موظفي 
  

كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان االجتماعي موسى الصبیحي بأن بعض 
الوزارات والدوائر والجامعات الرسمیة والبلدیات تقوم بالتعاقد مع عاملین أردنیین في صورة عقود 

ھم بالضمان من حیث العمل شراء خدمات، وتتوفر في ھذه العقود الشروط التي یتطلبھا القانون لشمول
ُصّر على عدم  واألجر والتبعیة لصاحب العمل، ولكنھا مع األسف ال تمتثل ألحكام القانون، وت
ً كل ھذه الجھات إلى المبادرة بتزوید الضمان ببیانات ھؤالء العاملین بالسرعة الممكنة  شمولھم، داعیا

وفیر مظلة حمایة اجتماعیة لھم وألفراد لشمولھم بأحكام قانون الضمان كحق من حقوقھم وبالتالي ت
َسِرھم ُ  .أ

 
وأوضح بأن أي شخص یلتحق بالعمل لدى أي منشأة في أي قطاع من القطاعات االقتصادیة وسواء 
أكان ذلك في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص، أو مؤسسات المجتمع المدني من جمعیات 

ً علیھ  ً بأحكام قانون الضمان االجتماعي بصفة وأحزاب ومنتدیات وغیرھا یعتبر مؤمنا ومشموال
ً مقابل ذلك  ً لدى المنشأة ویعمل تحت إدارتھا وإشرافھا ویتقاضى أجرا إلزامیة، إذا كان یؤدي عمال

ً بأن ذلك ینطبق على الغالبیة . العمل، شریطة أن یكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره مؤكدا
ً بأن العظمى من حاالت التعاقد مع موظفین وع املین بموجب ما یُسمى بعقود شراء الخدمات، مبینا

شمول العامل بالضمان في ھذه الحالة ھو إلزامي على صاحب العمل ومن صمیم مسؤولیاتھ بموجب 
القانون، وذلك بصرف النظر عن طبیعة العمل أو مدتھ سواء أكان بالتعیین أو بموجب عقد، أو 

قة احتسابھ أو قبضھ سواء بالمیاومة أو بالمكافأة أو الراتب تكلیف، ومھما كانت طبیعة األجر أو طری
 .الشھري أو األسبوعي

 
واستغرب الصبیحي، في ھذا الخصوص، عدم التزام بعض الجھات الحكومیة بالتعمیم الذي أصدره 
دولة رئیس الوزراء السابق، ودعا فیھ جمیع الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات والھیئات 

الس الخدمات المشتركة والبلدیات والجامعات الرسمیة التي تقوم باستخدام عمال العامة ومج
وموظفین والتعاقد معھم بصورة عقود شراء خدمات إلى ضرورة االمتثال ألحكام قانون الضمان 
االجتماعي وتزوید مؤسسة الضمان ببیانات ھؤالء العاملین متضمنة أسماءھم ورواتبھم وعقودھم 

 .ھم بالضمانلیُصار إلى شمول
 

وأّكد بأن أي شرط یتضمنھ عقد العمل بین العامل وصاحب العمل ینص على التنازل أو عدم الحق 
بالشمول بالضمان االجتماعي ھو شرط باطل وال یُعتّد بھ، وال یُعفي صاحب العمل من مسؤولیتھ 

بموجب  أمـام مؤسسة الضمـان االجتماعي، حیث نص نظام الشمول بتأمینات الضمان الصادر
ً دون "القانون بأنھ  ً أو ضمنا ال تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو االتفاق المعقود بینھما صراحة

  ".شمول المؤمن علیھ بأحكام القانون
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 تبتعث ألف طالب لسد نقص األئمة" األوقاف"
  

وزارة لسد أكد أمین عام وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة عبدهللا العبادي سعي ال
النقص في األئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنین بالمساجد، مشیرا بھذا الخصوص إلى أن الوزارة 

 .ابتعثت ألف طالب ثانویة عامة على نفقتھا لغایات تعیینھم وسد نقص األئمة
ین إماما خالل الفترة القصیرة الماضیة، إضافة الى استكمال تعی 64تم تعیین "، أنھ "الغد"وأوضح، لـ
، مشیرا إلى أن من بین األئمة والوعاظ "مؤذن من خالل دیوان الخدمة المدنیة 200أكثر من 

 .والخطباء مبتعثون على نفقة الوزارة
وأكد العبادي أن الوزارة تعمل جاھدة إلعادة تأھیل كوادرھا من خالل إخضاعھم لدورات تدریبیة 

آالف موظف وموظفة من مالك الوزارة لغایة اآلن، الفتا الى ان الوزارة  6التحق بھا أكثر من 
العلوم آالف موظف من خالل برنامج الدبلوم التدریبي، بالتعاون مع جامعة  7أكملت تدریب أكثر من 

اإلسالمیة، وبكلفة مالیة تجاوزت ملیوني دینار ضمن خطط الوزارة لتأھیل وتدریب األئمة والخطباء 
 .والوعاظ والواعظات والمؤذنین والمشرفین

وشدد على أھمیة تحصین األجیال الناشئة وحمایتھم من الفكر المتطرف وجمیع األفكار غیر السویة 
وازاة تعزیز منظومة القیم واألخالق وصوال إلى مجتمع آمن والتي تتسرب عبر وسائل مختلفة، بم
 .ومستقر ویتمتع بالطمأنینة واالستقرار

وأشاد العبادي بالدور الذي یقوم بھ االئمة والخطباء والوعاظ والواعظات من أجل ترسیخ وتوضیح 
سالمي، الفتا الى صورة االسالم الحقیقیة تجسیدا لدور األردن كمثال للتطور واالعتدال في العالم اإل

 .أھمیة دور المساجد باعتبارھا من أھم المؤسسات في الوطن كونھا تخاطب نحو نصف المجتمع
كما أكد مسؤولیة ودور الخطباء والوعاظ واألئمة في نشر مبادئ الوسطیة واالعتدال وتعزیز روح 

 .االنتماء والعطاء بین أبناء الشعب والحفاظ على أمن الوطن
إلى قرار مجلس الوعظ واالرشاد برفع إكرامیة الخطابة لألئمة العاملین على كادر وأشار العبادي 

الوزارة، والذي جاء بعد دراسة مستفیضة تم إعدادھا مسبقا من قبل المدیریات المعنیة في وزارة 
األوقاف، انسجاما مع رؤیة الوزارة في االرتقاء بالمستوى المعیشي لالئمة والخطباء، وتقدیرا 

 .التي یبذلونھا، لتمكینھم من القیام برسالتھم الدعویة التي یقدمونھا للجمھور من مصلین للجھود
وأوضح أن الوزارة تعمل حالیا على إعداد نظام خاص لرتب األئمة بحیث یكون مرتبطا بتمیز اإلمام 

ھناك  وبما ینعكس على البعد المالي ولجعلھ قادرا على إحداث حالة من التطویر الذاتي، مؤكدا أن
  .سلسلة قرارات صدرت عن الوزارة خالل الفترة الماضیة تصب في مصلحة األئمة والوعاظ

  2:الغد ص
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 2019" شومان للباحثین العرب"فتح باب الترشح لجائزة 
  
  

أعلنت الھیئة العلمیة لجائزة عبد الحمید شومان للباحثین العرب، أول من أمس، عن فتح باب الترشح 
 .المقبل) مارس(ن آخر موعد لقبول طلبات الترشح ھو نھایة شھر آذار ، مبینة أ)2019(لدورة العام 

وتضم حقول الجائزة العلوم الطبیة والصحیة، العلوم الھندسیة، العلوم األساسیة، والعلوم اإلنسانیة 
 .واالجتماعیة والتربویة، العلوم التكنولوجیة والزراعیة، العلوم االقتصادیة واإلداریة

الوراثة الجزیئیة، التطور في معالجة (لطبیة والصحیة على موضوعي ویشمل حقل العلوم ا
الطاقة المتجددة والمستدامة، (، فیضم موضوعي "العلوم الھندسیة"، أما )االمراض المھددة للحیاة

النمذجة الریاضیة، (على موضوعین ھما " العلوم األساسیة"، فیما یحتوي )تكنولوجیا ھندسة الزالزل
، موضوعي "العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة"، كما یندرج تحت )ئیةالكیمیاء الفیزیا

استراتیجیات تطویر واقع التعلیم في الوطن العربي، صناعة اإلعالم في زمن وسائل التواصل (
حوسبة اللغة العربیة، (، بینما یضم حقل العلوم والتكنولوجیة والزراعیة موضوعین ھما )الحدیثة

 ).الحیویة واالستخدامات األخرى أنظمة المعلومات
ً لنتاج علمي متمیز یؤدي نشره وتعمیمھ إلى زیادة في المعرفة العلمیة  وتمنح الجائزة تقدیرا
ً، ونشر ثقافة البحث العلمي،  ً وعالمیا ً وإقلیمیا والتطبیقیة، واإلسھام في حل مشكالت ذات أولویة محلیا

 20ائز، والحقل الذي فاز بھ، ومكافأة مالیة مقدارھا وتتكون من شھادة تتضمن اسم الجائزة واسم الف
 .ألف دوالر، ودرع یحمل اسم الجائزة وشعارھا

وبینت الھیئة أن من شروط الترشح للجائزة، أن یكون المرشح عربي الجنسیة أو من أصل عربي، 
 ً ً ذا  وأن یكون المرشح على قید الحیاة ساعة ترشیحھ، وأن یقدم المرشح للعلم وللمجتمع نتاجا علمیا

 .قیمة علمیة واجتماعیة، وأن یرسل المرشح نبذة عن المساھمة العلمیة باللغتین العربیة واالنجلیزیة
ولفتت الھیئة إلى أن تكون األبحاث المقدمة للجائزة، قد تم إنجازھا في بلد عربي، أو قام بإنجازھا 

أن أبحاث رسائل الماجستیر والدكتوراة بالمشاركة الفاعلة مع باحث أو أكثر یقیم في بلد عربي، مبینة 
 .ال تدخل في تقیم النتاج العلمي للمرشح

ً، من خالل التسجیل وتقدیم طلب  كما اشترطت الھیئة أن یرسل النتاج العلمي للمرشح إلكترونیا
الترشح للجائزة عبر النظام االلكتروني المتاح على الموقع اإللكتروني للمؤسسة 

)www.shoman.org(بالوثائق والمعلومات األخرى المطلوبة في النموذج المعد لذلك، مع ، مرفق ً ا
 .مراعاة التقید التام بتعلیمات ملء النموذج المذكور لتسھیل عمل المحكمین

بینما تتولى تقییم النتاج العلمي المقدم والمقبول لنیل الجائزة لجان تحكیم تؤلفھا الھیئة العلمیة للجائزة 
ایة بناء على معاییر تضمن موضوعیة ومصداقیة نتائج الجائزة، كما تتخذ من ذوي الخبرة والكف

 .اللجان قراراتھا المسببة باختیار الفائزین بالجائزة أو حجبھا
؛ ھي أول جائزة عربیة، تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثین "شومان للباحثین العرب"وجائزة 

لعلمي وإبرازه في جمیع أنحاء الوطن العربي، ، وتھدف إلى دعم البحث ا1982العرب منذ العام 
والمشاركة في إعداد وإلھام جیٍل من الباحثین والخبراء والمختصین العرب في المیادین العلمیّة 

َات المحدودة لدى المؤّسسات والجامعات واألفراد  .المختلفة الذین یعملون في ظّل اإلمكانی
بح، تعنى باالستثمار في اإلبداع المعرفي والثقافي ؛ فھي مؤسسة ال تھدف لتحقیق الر"شومان"أما 

واالجتماعي للمساھمة في نھوض المجتمعات في الوطن العربي من خالل الفكر القیادي واألدب 
  .والفنون واالبتكار المجتمعي

  
  
  

  11:الغد ص
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  نقطة ألصحاب الذھب تغیر موازین ترتیب الالعبین 80
  و وجولیانا تنتظرللتایكواند’’ الفجیرة’’أبوغوش یغیب عن جولة 

  
یغیب العب المنتخب الوطني األولمبي للتایكواندو أحمد أبو غوش، عن منافسات الجولة الخامسة 
والحاسمة من بطولة الجائزة الكبرى للتایكواندو، التي ستقام في مدینة الفجیرة اإلماراتیة خالل الفترة 

اد الدولي، والتي ستقلب موازین مراكز الحالي، بإشراف االتح) نوفمبر(تشرین الثاني  23-21ما بین 
الالعبین رأسا على عقب، وترتیب الالعبین المصنفین أولمبیا، كون النشرة الصادرة عن االتحاد 

  .نقطة 80الدولي وموقع البطولة، تفید بأن الالعب صاحب المیدالیة الذھبیة سینال 
بو غوش عن بطوالت الجائزة الكبرى، وھذه ھي المرة الرابعة خالل العام الحالي، التي یغیب فیھا أ

ولم یشارك إال في الجولة الرابعة وقبل األخیرة التي اقیمت في مدینة مانشستر بإنجلترا، ونال فیھا 
  .المیدالیة البرونزیة

ویغیب عن الجولة الخامسة بنفس الوزن، صاحب الترتیب الثاني الروسي الیكس دینسنكو بسبب 
  . اإلصابة

  غوش اإلصابة تالحق أبو
وحسب المعلومات المتوفرة من أصحاب القرار، فقد أوضح مدیر مركز االعداد األولمبي، 
والمسؤول الفني للتایكواندو على األسمر، فإن الالعب أحمد أبو غوش، ما یزال یعاني من إصابة في 

لة عضلة الفخذ، ویحتاج إلى فترة استشفاء طویلة ربما ال تمكنھ من أن یكون جاھزا للعب في جو
الفجیرة، مبینا أنھ تم اعداد التقاریر الطبیة وإرسالھا لالتحاد الدولي لإلطالع علیھا، من اجل محافظة 

  .الالعب على نقاطھ وترتیبھ األولمبي خالل الموسم الحالي
اما المدیر الفني للمنتخب الوطني فارس العساف، فقد أكد أن الالعب یعاني من إصابة خفیفة ال تمكنھ 

د في جولة الفجیرة، مبینا أنھ بعد فترة اإلستشفاء سیستعد بقوة للعام المقبل، والدخول في من التواج
كافة المنافسات من أجل نیل احدى بطاقات التأھیل األولمبي الستة الممنوحة لالعبین اصحاب 

مقبل األولى،  حسب التصنیف االولمبي المعتمد من االتحاد الدولي مع نھایة العام ال 6المراكز  الـ
2019.  

یذكر أن الالعب أحمد ابو غوش قد نال أول میدالیة اولمبیة لألردن في اولمبیاد رو دي جانیرو بوزن 
  .كغم، ونال ذھبیة جولة مانشستر العام الماضي، وبرونزیة جولة موسكو بنفس العام 68تحت 

نقطة،  297.41 وما یزال ترتیب أبو غوش االولمبي لغایة اآلن في المركز الرابع برصید برصید
، یلیھ 563.27وھو ثابت في موقعھ، ویسبقھ في الترتیب الكوري الجنوبي دي ھون لي برصید 

 339.43نقطة، وثالثا البلجیكي جواد خشاب برصید  339.56الروسي الیكس دینسنكو برصید 
 نقطة، ویحتل 242.54نقطة، ویالحظ أن الالعب الكرواتي لوفر یقع في المركز الخامس برصید 

 220.39نقطة، یلیھ البریطاني باردلي برصید  235.44المركز السادس العب الصین تایبیھ یومنغ 
  . نقطة

  نقاط مھمة تغیر الترتیب
 8تعتبر نقاط جولة الفجیرة، ھي األعلى في بطوالت االتحاد الدولي للتایكواندو، ومصنفة في فئة 

نقطة، وصاحب  48" الثاني"حب الفضیة نقطة، بینما ینال صا 80نجوم، حیث ینال صاحب الذھبیة 
نقطة،  12.10نقطة، وینال أصحاب المراكز من الخامس وحتى الثامن  28.8المیدالیة البرونزیة 

  .نقطة 4023نقطة، بینما ینال المشارك فقط  8.47حوالي  16-9بینما ینال اصحاب المراكز من 
ین ربما یغیر أماكنھم، األمر الذي یمنح وھذا یعني أن الفارق النقطي القریب بین الالعبین المصنف

  .2020الالعبین المثابرین فرصا كبیرة بالمنافسة بقوة على التأھل ألولمبیاد طوكیو 

  11:الغد ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
21 

  الصادق تنتظر
تقف العبة المنتخب الوطني للتایكواندو جولیانا الصادق، على بعد خطوة من المشاركة في جولة 

عالمیا، من أجل الحصول على فرصة العمر  17أولمبیا و 20الفجیرة، وھي صاحبة الترتیب 
بالمشاركة في ھذه الجولة، بعد دخول الالعبة التي تسبقھا في الترتیب االلمانیة رابیا باشمان مكان 

 20، وستكون الفرصة مفتوحة لمشاركة جولیانا الصادق حتى یوم )اإلمارات(العبة البلد المضیف 
العبات  3ة بنفس الوزن، خاصة بعد إعالن انسحاب الحالي، في حال اعتذار أو انسحاب اي العب

اولمبیا، والسویدیة الین جوھانسن  15العبة الصین تایبیھ تشي جونغ صاحبة الترتیب : لغایة اآلن ھن
  .بنفس الوزن) البلد المضیف(عالمیا، إلى جانب عدم وجود العبة إماراتیة  8صاحبة الترتیب 

مستویات متطورة في مشاركاتھا الخارجیة، بعد أن نالت وكانت الالعبة جولیانا الصادق، قدمت 
  . برونزیة جولة موسكو للعام الحالي

دول، حیث اقیمت السلسلة األولى في العاصمة  5یذكر أن بطولة الجائزة الكبرى للتایكواندو، تقام في 
مت في مدینة مانشستر االیطالیة روما، والثانیة في موسكو، والثالثة في تایلند، أما البطولة الرابعة فأقی

 23-21البریطانیة، في حین تستضیف إمارة الفجیرة اإلماراتیة السلسلة الختامیة خالل الفترة من 
  .الحالي) نوفمبر(تشرین الثاني 
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 حفل تكریم للفائزین بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات األردنیة
 
 

معات األردنیة یوم أمس حفل تكریم للفائزین في أقامت اللجنة العلیا لجائزة البحث العلمي لطلبة الجا
والذي أقیم في جامعة الیرموك تحت رعایة رئیس الجامعة  2018الدورة العشرین للجائزة للعام 

 .األستاذ الدكتور زیدان كفافي
 

و تقام ھذه الجائزة بتنظیم من مركز دراسات الشرق األوسط بالتعاون مع كل من الجامعة األردنیة 
لزرقاء الخاصة و جامعة العلوم التطبیقیة  وجامعة العلوم والتكنولوجیا  وجامعة فیالدلفیا و وجامعة ا

 .بدعم من صندوق حیاة للتعلیم
 

وأشاد كفافي في كلمة القاھا في حفل التكریم بجھود مركز دراسات الشرق األوسط في االردن المنظم 
داعیة، وتحفیزھم على االبتكار وتوظیف للجائزة على جھوده الكبیرة في دعم طاقات الطلبة اإلب

العلوم لخدمة قضایا األمة، الفتا إلى أن المركز ومن خالل الجائزة یعد شریكا للجامعات في رفع 
 .سویة العملیة األكادیمیة

 
وأعرب عن فخره بمشاركة جامعة الیرموك الفاعلة في دورات الجائزة المتعاقبة من مشاركة الطلبة 

اركة أعضاء الھیئة التدریسیة فیھا في لجان التحكیم للجائزة، مؤكدا على أھمیة في الجائزة، أو مش
الجائزة في تنمیة روح البحث العلمي لدى طلبة الجامعات وفق المنھج العلمي الصحیح، وتنمیة 

 .المواھب المبدعة لدى الشباب، وبالتالي خدمة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لألردن
 

ضرورة زیادة االنفاق على البحث العلمي، فمجموع ما تنفقھ دول الوطن العربي وشدد كفافي على 
ً إلى أھمیة توجیھ البحث العلمي لخدمة  على البحث العلمي ال یقارن بما تنفقھ الدول المتقدمة، مشیرا
القضایا الفكریة واالقتصادیة واالجتماعیة الوطنیة وایجاد الحلول الناجعة لھا من خالل التحلیل 

 .الدراسة، جنبا إلى جنب مع القضایا العلمیة العامةو
 

بدوره القى رئیس مركز دراسات الشرق األوسط في األردن رئیس اللجنة العلیا المشرفة على 
الجائزة جواد الحمد كلمة خالل الحفل أشاد فیھا بمستوى طلبة جامعة الیرموك المشاركین في الجائزة 

ً إلى أ ن الجائزة تتیح فرصة للطلبة إلعداد أنفسھم لإلسھام في مشروع بدوراتھا المتعاقبة، الفتا
النھضة العربیة بمختلف جوانبھ من خالل تطویر قدرات الطلبة ودفع المبدعین منھم نحو اإلنجاز 

 .وتذلیل العقبات امامھم
 

ً ودعا الَحَمد إلى ضرورة دعم البحث العلمي من قبل الجامعات والمؤسسات العلمیة المختلفة، نظر ا
لدوره الھام في تقدم األمم، وتأھیل الشباب الجتیاز التحدیات وتحویلھا إلى فرص لصناعة المجد 

 .وتحقیق مشروع النھضة
 

من جانبھا ألقت الطالبة روان المومني كلمة باسم الفائزین أشارت فیھا إلى أن البحث العلمي یعد ركنا 
عصب كل تنمیة، وأحد أھم أعمدة الجامعات اساسیا في النھضة واالزدھار، وھو عماد كل تخطیط، و

ومعیار تمیز مستواھا العلمي واألكادیمي، معربة عن شكرھا للقائمین على الجائزة التي فتحت لھم 
ّوا من خاللھا على حقول العلم المختلفة، ودعمھم لتنمیة طاقاتھم اإلبداعیة وتوجیھھا إلى  نافذة لیطل

 .مةمسارھا الصحیح من أجل خدمة الوطن واأل

  5:السبیل ص/الحقیقة الدولیة
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 20وتضمن حفل التكریم على عرض فیلم قصیر استعرض نشأة الجائزة وأھدافھا، ومسیرتھا عبر 

 .عاما
وفي نھایة الحفل الذي حضره عدد من النواب وأعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة وطلبة الجامعة 

إلى تكریم أعضاء وذوي المكرمین، حیث كرم كفافي والَحَمد الطلبة الفائزین بالجوائز، باإلضافة 
 .لجنة التحكیم العلمي للجائزة، واللجنة العلیا المشرفة علیھا

  
و تم حجب الجائزتین األولى والثانیة، فیما فاز بالجائزة الثالثة كل من الطالبتین نور األسود ودعاء 

، دور التربیة األسریة في مقاومة تھوید القدس: الزعبي من جامعة الیرموك عن بحثھما المشترك
دور التعلیم العالي : وفازت بالجائزة الرابعة الطالبة روان المومني من جامعة الیرموك عن بحثھا

ومؤسساتھ في التنمیة السیاسیة في األردن من وجھة نظر القادة وأعضاء الھیئة التدریسیة في 
  .الجامعات األردنیة
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  كیف تدعم الجامعات اإلبداع خارج الصندوق؟
  

بداع والعمل الریادي؟ سؤال لطالما كان حاضرا في المجتمع، ویحاول من یفكر فیھ ماذا یعني دعم اإل
أن یجسده بأمثلة ربما تحرفھ عن مساره ومعناه وھدفھ، لكنھ بالضرورة یعبر عن االھتمام بالعمل 

  االبداعي االبتكاري ولو بجھد رمزي معنوي
  
الفن ویُسقط فضاًء ولو بسیطا من  ، مقصد من یحب"درج الكلحة"في مركز جدل، وسط البلد، حیث  

التعبیر والتأمل، كانت شابة صغیرة في العمر، لكنھا ذات ثقافة واسعة في علم النفس وتحوالتھا، 
ولالسم ".. سبعین"تعرض لوحاتھا بدعم من جامعتھا التي لم تتردد بالمشاركة في افتتاح معرضھا 

كتور ماھر سلیم إلى مركز جدل، وكان سعیدا ھذه المرة جاء رئیس جامعة عمان العربیة الد .داللة
متباھیا بطالبتھ الفنانة جود نعیم التي بدت فنانة خبیرة مختصة في ما عرضتھ من لوحات تحمل 

  ترفع الوعي واالھتمام باالضطرابات النفسیة على أنواعھا"مضمونا وفكرة تھدف من ورائھا أن 
  
الوسواس القھري، أو اضطراب "نفسیة كـكل لوحة حملت عنوانا لھ عالقة باالضطرابات ال 

، عبرت عنھ طالبة السنة األولى في الجامعة بأسلوبھا الذي "الشخصیة، أو الرھاب االجتماعي
شّخص تعبیرات وتحوالت الحالة النفسیة بالوجوه التي جسدت برمزیتھا االضطراب واالختالف، 

التي حاولت من خاللھا أن تنقل االحساس ) جود(حتى األلوان المستخدمة كانت منتقاة بذكاء الفنانة 
  ..كیف تدعم الجامعات اإلبداع خارج الصندوق؟ ربما ھي المرة األولى .لمن یشاھد لوحاتھا

  
، یقول رئیس "لكنھا ذات أثر بلیغ ورسالة مضمونھا دعم العمل الریادي واإلبداعي والفني حیثما كان 

ّق في الجامعة، وتعابیر الفرحة على وجھھ وھو یشاھد ا بنتھ؛ طالبة الموارد البشریة بالجامعة، تحل
ویؤكد أن العمل االبداعي الریادي ال  .فضاء غریب ومجال آخر لیس اختصاصھا لكنھ نابع عن حب

شكل محددا لھ، لكنھ بلیغ األثر في الرسالة التي یوصلھا لآلخرین، وھذا المعرض یبدي اھتماما 
لبشریة، وتسلط الضوء علیھا وتفتح الباب واسعا للكثیر من بالتحوالت النفسیة التي تشھدھا النفس ا

االسئلة حول كیف ومن ھو وما ھي أعراض المصاب بھذه االضطرابات، وھل ینبذ ھذا االنسان من 
  .!؟"الجنون"نمطیة سائدة في المجتمع تصمھ بدون وعي وإدراك بـ

  
جود نعیم، من االفكار التي تؤكد یرى الدكتور سلیم إن ھذا المعرض الریادي من الطالبة الفنانة  

فمنھج الجامعة في دعم االعمال الریادیة، كما تعبر عنھا رؤیتھا . الجامعة مرارا على ضرورة دعمھا
وتجسدھا رسالتھا وأھدافھا، ال تقف عند حد التنظیر ولكن ممارسة االفعال وتقدیم الدعم على أشكالھ 

یملك من القدرات والطاقات .. وھذا الشباب.. الجیل  الن الجامعة تؤمن بأن ھذا -المادي والمعنوي–
ویؤكد أن الجامعة تدعم أي فكرة او مشروع  ."واالفكار ما تؤھلھ لقیادة الدفة نحو مستقبل مشرق

ریادي یتقدم بھ الطلبة، ومستعدة لتمویلھ والدخول بشراكة مع الطالب أو الطلبة كشریك ثانوي 
، للفنانة جود نعیم، )سبعین(ومعرض  .لى توفیر فرص عمللتأسیس شركة تسھم بالتنمیة وتعمل ع

ھو أحد االعمال الریادیة بجھود ذاتیة، وبرعایة من جامعتھا، جاء ممثال للمرحلة الثانیة من مشروع 
، كما یقول الشاب )سبعین(ضم في مرحلتھ االولى سبعون لوحة لسبعة فنانین، ولھذا سمي باسم 

بر عن تطلعھ في أن یستقطب المشروع الفنانین الشباب للعام إحسان خلیفات شریك جود، الذي ع
  .، وھو متأكد من تحقیق ذلك"لكن ھذه المرة سبعون فنانا.."القادم 

  8:الرأي ص
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  تفوز بذھبیة موندیال القاھرة» اللغة العربیة األردني«إذاعة 
  

في موندیال فازت إذاعة مجمع اللغة العربیة األردني بالجائزة الذھبیة ألفضل عمل درامي إذاعي 
وھو برنامج تمثیلي  «لغتنا العربیة«القاھرة لألعمال الفنیة واإلعالم في دورتھ السابعة عن برنامج 

داوود جالجل ورفعت النجار وإیاد  :من تألیف حسن ناجي وإخراج محمد حلمي وتمثیل الفنانین
   .ي بالذائقة الفنیةوإذاعة المجمع ھي إذاعة نوعیة تبث باللغة العربیة السلیمة لترتق .شطناوي

  
ویعد  .وتطلع الجمھور على كنوز اللغة وغناھا ومرونتھا، وتواكب متطلبات العلوم والفنون واآلداب

ھذا الموندیال أضخم تظاھرة إعالمیة فنیة ثقافیة سیاحیة استثماریة في العالم العربي، وقد شھد ھذا 
ً للمناسبات العام میالد المھرجان العربي لإلعالم الریاضي والمھرجا ن العربي لفنون الطفل استكماال

 .الخاصة باالتصال والتواصل في كل المجاالت اإلعالمیة ضمن منظومة الموندیال

  17:الرأي ص
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  عتماد البطاقة االمنیة للطلبة السوریین في الجامعات االردنیةا

  
ة الدكتور برئاس 15/11/2018قرر مجلس التعلیم العالي في جلستھ التي عقدھا یوم الخمیس الموافق 

ّف، التنسیب إلى دولة رئیس الوزراء بالسیر /بسام التلھوني وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الُمكل
  .2018بإجراءات مشروع قانون جامعة القوات المسلحة للعلوم الطبیة والصحیة لسنة 

  
ة األمنیة التعریفیة كما قرر المجلس الطلب من الجامعات األردنیة إعتماد البیانات الواردة في البطاق

ً عن جواز السفر ألغراض القبول  الصادرة عن وزارة الداخلیة للطلبة السوریین كوثیقة شخصیة بدال
والتسجیل والتخرج، شریطة تطابق ھذه البیانات مع وثیقة الثانویة العامة أو ما یعادلھا المصدقة 

  .حسب األصول
  

الوریوس االلتحاق في برنامج الدبلوم الجامعي وكذلك السماح للطلبة الملتحقین في برنامج البك
  .المتوسط في كلیات المجتمع الوطنیة

  
والموافقة على تطویر برنامج الدكتوراة في المناھج العامة في الجامعة األردنیة لیصبح مسارات 

  .فرعیة متخصصة
  

في جامعة ) العلوم السیاسیة(والموافقة على إلغاء وقف القبول في برنامج البكالوریوس بتخصص 
  .العلوم التطبیقیة الخاصة

  عمون
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  !ضرورة التمكین الثقافي: كي ال ننسى
  

  أحمد یعقوب المجدوبة. د
  

منھا السیاسي واالقتصادي واالجتماعي . تحدیات عدیدة تواجھ الفرد والمجتمع في ھذه المرحلة الدقیقة التي نمّر بھا
ً ال  وفي محاولة للتصدي .والمعرفي والتكنولوجي والصحي لھذه التحدیات وغیرھا، بذل العدید من المعنیین جھودا

مجموع األفراد  –أي المجتمع  –تمكین الفرد، وبالتالي تمكین المجتمع، والذي ھو  :«التمكین«بأس بھا ضمن مفھوم 
  الذین یعیشون فیھ

  
لمثال ال الحصر، إلى تمكین ونتیجة لھذه الجھود، رأینا العدید من المبادرات والمشاریع التي تھدف، على سبیل ا 

الدارسین من امتالك المھارات التي یحتاجونھا في سوق العمل بعد تخرجھم، وتمكینھم من تأسیس المشاریع الصغیرة، 
ومن استخدام التكنولوجیا في تنفیذ المھاھم المختلفة في مجال العمل ومجال الحصول على المعلومة، ومن االنخراط 

خدمة المجتمع في شتى المیادین، ومن اإللمام بالمعلومات وممارسة العادات التي تخدم في العمل السیاسي، ومن 
  .اللیاقة البدنیة والصحیة، وغیر ذلك كثیر

  
ً ال  ً بھا، وتركیزا ً واضحا صحیح أن العدید من مبادرات التمكین ومشاریعھ ھذه ما یزال قید التنفیذ، لكن ھنالك اھتماما

   .جابي ومبّشروھذا أمر إی .بأس بھ علیھا
  

ً ببناء ثقافة الفرد، وكان  .بید أن ما ینقصنا على نحو واضح اآلن التمكین الثقافي ً كبیرا ً كان مجتمعنا یھتم اھتماما قدیما
أما الیوم  .یُعلي من شأن المثقف، ومن شأن دوره في المجتمع، ومن شأن المنصات التي یُطّل من خاللھا على المجتمع

، ولم نعد نمیّز من المتحدثین فانحسر االھتمام بھذ ً ا البعد على نحو الفت، ال بل إننا لم نعد نستخدم كلمة مثقف كثیرا
وبالذات في عھد ما یسمى بثورة المعلومات، التي تتجسد في أسوأ صورھا بوسائل التواصل  –الكثر والكتاب الكثر 

   .الناقد البناء والعابث الھّدامبین المثقف ومدعي الثقافة، بین العارف والھارف، بین  – االجتماعي
  

ً ومؤسسات،  .في عصر الثرثرة ھذا، اختلط الحابل بالنابل على نحو غیر مسبوق ً، أفرادا من ھنا وجب علینا جمیعا
العنایة بالتمكین الثقافي لمواجھة حالة فوضى الكالم التي نعیشھا، وحالة االنفالت من قواعد اللباقة واللیاقة واألدب 

لتي أخذت تفسد األجواء في مجتمعنا وتمس عالقات أفراده بالسوء، وتنال من سمعة مؤسساتھ، ال بل وتھدد والحكمة، ا
  أمانھ وأمنھ

  
ً  –المثقف   ھو من یمتلك المعلومة الصحیحة الدقیقة في العدید من میادین المعرفة، السیاسیة  –الذكر واألنثى معا

رھا، ومن یطّور مھارة التفكیر الناقد التي تعینھ على التمییز ما بین الغث واالقتصادیة والعلمیة واألدبیة والدینیة وغی
ً لھم المعلومة المفیدة والرأي  والسمین، ومن یمتلك مھارات التواصل الفاعل، فیكتب لینیر الطریق للناس، مقدما

ویربك ویحبط ویلعن السدید، ویتحدث لیحفز الھمم ویدعو للتفاؤل ولیضيء الشموع في الطریق المعتم، ال لیشكك 
ال بد لألسرة ولمدارسنا وجامعاتنا ومؤسسات التنشئة االجتماعیة المختلفة من إیالء موضوع بناء ثقافة الفرد  .الظالم

والعنایة بالمثقفین جّل اھتمامھا، ومن تسھیل وصولھم لمنصات التواصل الفاعلة، وتقدیمھم على غیرھم، لمواجھة 
ً، وبالعنایة التسطیح الذي أخذ یتفشى كالن ار في الھشیم، ویكون ذلك بالمناھج التي تجعل من الثقافة الرصینة ھدفا

بمھارات التفكیر الناقد ومھارات التواصل والذكاء االنفعالي، والتركیز على وسائل اإلعالم الرصینة التي یدیرھا 
ألردنیة، الجامعة األم، عندما عّدلت وقد أحسنت الجامعة ا .ویقودھا ویشارك في برامجھا المثقفون، ال بائعو الكالم

  ! ضرورة التمكین الثقافي: حزمة متطلبات الجامعة التي كي ال ننسى
  

ً، لتصبح مادة  ً جوھریا ، وعندما أدخلت مواد تشكل «الثقافة الوطنیة» «التربیة الوطنیة«یدرسھا الطلبة كافة تعدیال
لم، ومھارات التواصل، والبحث العلمي، ومھارات التفكیر وتبني التفكیر على أسس متینة، ومنھا بناء مھارات التع

  14:الرأي ص

 مقاالت
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ً إنشاء  .الناقد، والریادة واإلبداع، واإللمام بأمھات الكتب منتدى الجامعة األردنیة «وأحسنت عندما قررت مؤخرا
ل ، الذي سیكون منارة للعلم الرصین والمعرفة الحقة ومنصة من منصات التنویر، والذي سوف یطلق في حف»الثقافي

 ً وبعد، فال خیار لنا الیوم سوى إعادة بناء ثقافة الفرد على أسس متینة وإعادة الھیبة للثقافة والمثقف، إذا  .الئق قریبا
ً والتي أكّد علیھا كتاب التكلیف السامي وتبنتھا الحكومة   .أردنا إحداث النھضة التي ننشدھا جمیعا
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  أم السماق –سھیلة ودیع دعمس  -
  
  دیوان آل الدلقموني –حسین ابو الھیجاء  فاطمة -
  
  
  

  »رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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تحت رعایة جاللة الملك عبداهللا الثاني ، تحتفل وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة 
بذكرى المولد النبوي الشریف ، االحتفال الذي وزع رقاع الدعوة لھ وزیر االوقاف رئیس اللجنة 

بالمناسبات اإلسالمیة الدكتور عبد الناصر ابو البصل ، یقام یوم الثالثاء في المركز  الوطنیة لالحتفال
  الثقافي الملكي

  
المدعي العام األول احمد العفیف بقي على رأس عملھ یوم الخمیس الماضي حتى الساعة الثانیة من 

المدعي .. ابن شقیقتھفجر یوم الجمعة حتى انتھاء التحقیق بقضیة یونس قندیل وإصدار قرار توقیفھ و
العام العفیف كان قد طلب التحقیق بالحادثة منذ بدایتھا على وجھ السرعة في وقت یتابع تفاصیل 

   .التحقیق بحضوره
  

مواطنون رفعوا مذكرة للحكومة تطالب بإعفاء كامل الغرامات والفوائد التي تم دفع ارصدتھا 
.منھا ال یحقق العدالة%50فاء الضریبیة سابقا خصوصا وان قرار مجلس الوزراء بإع

 زوایا الصحف 

 الرأي 
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  نشطاء حقوقیون وإعالمیون دشنوا مساء أمس حملة رأي عام إلكترونیة، للضغط باتجاه
إدخال تعدیالت جذریة على مشروع قانون الجرائم اإللكترونیة، الموجود حالیا في مجلس 

یة وغیرھا من منھ والخاصة بتعریف جریمة الكراھ 11النواب، وتحدیدا فیما یخص المادة 
 .تعدیالت یمكن أن تشكل قیدا على حریة التعبیر

 
   الملتقى الوطني لألحزاب والقوى القومیة والیساریة ینظم بعد عصر الیوم األحد اعتصاما

ً لمشروع قانون ضریبة الدخل المعدل و ً لسیاسة "أمام مجلس النواب في العبدلي رفضا رفضا
ومن المقرر أن ینھي مجلس النواب الیوم، عبر ". ليالتبعیة واالرتھان لصندوق النقد الدو

جلستین صباحیة ومسائیة، مناقشة وإقرار مشروع قانون الضریبة، قبل أن یحال إلى مجلس 
 .األعیان الستكمال دورتھ الدستوریة

 
  وفد نیابي یضم عشرة نواب یزور غدا االثنین العاصمة السوریة دمشق، یلتقي خاللھا عددا

مصادر نیابیة أشارت إلى أن الزیارة تأتي بمبادرة من بعض . لسوریینمن المسؤولین ا
الوفد . أعضاء الوفد، وفي إطار العمل على تعزیز التعاون البرلماني المشترك بین البلدین

طارق خوري، خالد أبو حسان، نضال الطعاني، اندریھ الحواري، ھیثم : یضم النواب
 .وقیس زیادینالزیادین، عواد الزوایدة، مصطفى یاغي، 

 
   للدراسات واألبحاث قررت مساء الجمعة تجمید عضویة " مؤمنون بال حدود"مؤسسة

. أمینھا العام یونس قندیل، على خلفیة اختالقھ حادثة اختطافھ وتعرضھ للتعذیب في األردن
مؤسسة بحثیة ولیست مؤسسة فرد أو "المؤسسة أصدرت بیانا حول القضیة قالت فیھ إنھا 

 ".ا نحترم مسار التحقیقاتشخص، وبأنن
 

  یلتقي أمین عام وزارة العمل ورئیس نقابة العاملین بالخدمات العامة والمھن الحرة مع مالكي
 .وإدارة منتجع البحیرة للتباحث في توقیع اتفاقیة عمالیة للعاملین بالمنتجع

 زواریب الغد
  


