
  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 
1 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ١٩/١١/٢٠١٧:التاریخ                                                      األحد: الیوم   



  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 
2 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                 
 ـــوعالمـــــــــــوضــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
السفیر التركي في عمان یعرض للعالقات الثنائیة بین األردن 

  وتركیا
٣  

ألردن، نأى بھ خارج االمستوى التعلیمي في : فورونكوف
  صراعات المنطقة

٦  

التابع لكرسي ) موسوعة الھدایات القرآنیة( محاضرة للتعریف بـ 
  )األردنیة(رآن الكریم في الملك عبد هللا بن عبد العزیز للق

٨ 

 ١٠  تطلق احتفالیتھا بمناسبة الیوم العالمي للفلسفة" األردنیة"
خطوات جادة نحو التحول إلى مقر ) ... األردنیة(مركز اللغات في 

  إلجراء االختبارات العالمیة
١٣ 

یؤدون القسم ) األردنیة(أعضاء جدد في مجلس اتحاد طلبة 
  القانوني

١٥ 

 ١٧  "األردنیة"م األزرق لالجئین السوریین یزورونطلبة من مخی
یطرحون أسئلة الحریة والھویة ومعنى التفكیر ) األردنیة(طلبة 

  بوعي عمیق
١٩ 

 ٢٣  انجاز أكادیمي لتمریض األردنیة
 ٢٤  النائب ابو العز یحاضر في اردنیة العقبة عن المواطنة

Startup Weekend sees heated rivalry as youth 
flock to compete  

٢٥ 

 ٢٨ تشارك في تقییم برامج التاریخ في جامعة البحرین" خزنة كاتبي"
   شؤون جامعیة

 ٢٩  انطالق فعالیات مكتبة األسرة في جمیع المحافظات الیوم
 ٣١  طلبة للقضاء بتھمة تزویر كشوف عالماتھم ٣إحالة 

 ٣٣  جامعات خاصة تستكمل تشكیل مجالس أمنائھا ٥
تشرف على امتحان الكفاءة » لبلقاء التطبیقیةا«وحدة التقییم في 

  الجامعیة
٣٤ 

.. مجمع اللغة العربیة یفتتح موسمھ الثقافي الخامس والثالثین
  الیوم

٣٥ 

 ٣٦  أزمة حقیقیة یشھدھا قطاع التعلیم العالي
   مقاالت
 ٣٨  محمد طالب عبیدات. د/تطلعات لصندوق دعم البحث العلمي

 ٤٠  اويموفق ملك/التعلیم بین زمنین

 ٤١  وفیات
  ٤٤- ٤٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"في محاضرة لھ في 

  السفیر التركي في عمان یعرض للعالقات الثنائیة بین األردن وتركیا

استضافت كلیة اللغات األجنبیة  - فادیة العتیبي  

في الجامعة األردنیة سفیر الجمھوریة التركیة في 

غوز إللقاء محاضرة حول عمان السید مراد كارا

  .العالقات الثنائیة بین الجانبین األردني والتركي(

وتناولت المحاضرة في محاورھا طبیعة العالقات 

التاریخیة التي تربط األردن وتركیا، ودور 

األردن القیادي القائم في منطقة الشرق األوسط كمنطقة ملتھبة، وموقف تركیا المحوري في اإلقلیم 

   .ما یحدث والعالم تجاه

وبدأ السفیر كاراغوز محاضرتھ بالحدیث عن العالقات الثنائیة بین األردن وتركیا في شتى المجاالت 

وخصوصا تلك المتعلقة في حقل التعلیم والتبادل الثقافي العلمي،  واقترح أن یتم طرح  برنامج یمنح 

ً إلى جنب مع الب التركي (رنامج المزدوج درجة البكالوریوس في اللغة التركیة وآدابھا جنبا

في قسم اللغات اآلسیویة، مشیرا إلى استعداد الجانب التركي في تقدیم منح دراسیة لطلبة ) اإلنجلیزي

  .برنامج اللغة التركیة للحصول على درجتي الماجستیر والدكتوراه في اللغة التركیة وآدابھا

في اإلقلیم وفي العالم ودعمھا وتعرض السفیر في محاضرتھ إلى التحدیات التي تواجھھا تركیا 

الموصول للقضیة الفلسطینیة المركزیة، وأشار إلى نیة الحكومة التركیة إنشاء منطقة صناعیة في 

منطقة جنین في الضفة الغربیة لتوفیر فرص عمل ألبناء المنطقة، مشیدا بالدور المحوري اإلیجابي 

 أخبار الجامعة

                     ١٢:الرأي ص/ ٥:االنباط ص/٢:صدى الشعب ص/بترا/٣:الدستور ص/طلبة نیوز /أخبار األردنیة
  ١٩/١١/٢٠١٧األحد                                           
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مع قضایا المنطقة خصوصا فیما یتعلق بدعم  الذي تقوم بِھ المملكة األردنیة الھاشمیة في التعامل

القضیة الفلسطینیة والحفاظ على المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في القدس، ودور الھاشمیین 

  .التاریخي المستمر في الدفاع عن القدس والمحافظة على ھویتھا العربیة واإلسالمیة

التي طرحھا الحضور وتمیز فیھا  وفي الختام أجاب كاراغوز عن جملة من األسئلة واالستفسارات

جموع الطلبة، مشیدا بوعي الطلبة وثقافتھم العالیة، ووعد باستمرار الدعم التركي لبرنامج اللغة 

  .التركیة وتزویدِه بالمدرسین

وفي بدایة المحاضرة التي حضرھا مدیر المركز الثقافي التركي جنكیز أرأوغلو وعدد من أعضاء  

كلیة، ومسؤولون في السفارة التركیة، بیّن عمید كلیة اللغات األجنبیة الدكتور الھیئة التدریسیة في ال

محمود الشرعة في كلمتھ أطر التعاون الوثیق بین كلیة اللغات األجنبیة والجانب التركي الذي یتمثل 

  .ببرنامج اللغة التركیة الذي تطرحھ الكلیة

بما تحتاجھ من مدرسي اللغة التركیة ، مشیرا وأشاد الشرعة بدور الجانب التركي  في تزوید الكلیة 

إلى أوجھ التعاون الثنائیة القائمة والمتمثلة في إنشاء الزاویة الثقافیة التركیة، وتحدیث القاعات الصفیة 

  وتزویدھا باألجھزة المطلوبة من حواسیب وداتاشو وغیر ذلك

مكتبھ بالسفیر التركي حیث تم  إلى ذلك، التقى رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة في

الحدیث عن سبل تعزیز العالقات الثنائیة الثقافیة والعلمیة بین الجامعة األردنیة ممثلة بكلیة اللغات 

ً بمركز یونس أمرة الثقافي والوكالة التركیة للتنسیق والتعاون   .األجنبیة، والجانب التركي ممثال

أوجھ التعاون ودعم جھود التبادل الطالبي خصوصا  وأكد الجانبان رؤیتیھما المشتركة في تعزیز

  .الطلبة األتراك الدارسین للغة العربیة، وتبادل أعضاء ھیئة التدریس
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وثمن محافظة الدعم التركي المتواصل لكلیة اللغات األجنبیة، والدور الذي تقوم بھ السفارة ووكالة 

  .قافي في توثیق عرى التعاون بین الجانبین، ومركز یونس أمرة الث)تیكا(التعاون والتنسیق التركیة 
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  ألردن، نأى بھ خارج صراعات المنطقةاالمستوى التعلیمي في : فورونكوف

قال نائب األمین العام لألمم المتحدة، رئیس مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرھاب،  -زكریا الغول 

فالدیمیر فورونكوف إن المستوى 

ردن، نأى التعلیمي الذي یتمیز بھ األ

  .بھ خارج صراعات المنطقة

وأضاف فورونكوف خالل لقائھ  

رئیس الجامعة األردنیة الدكتور 

عزمي محافظة في مكتبھ أمس أن 

النھج الوقائي یساعد على معالجة األسباب الكامنة وراء الصراع العنیف، فضال عن الظروف 

لمنع التطرف العنیف تشمل أكثر من المواتیة لإلرھاب، مضیفا أن األمم المتحدة اعتمدت خطة عمل 

حل الصراعات من خالل العملیات السیاسیة الشاملة، : توصیة، بنیت على محاور رئیسیة ھي ٧٠

ایا االجتماعیة واالقتصادیة، ودعم الشباب، وتعزیز الحكم الرشید، وسیادة القانون معالجة القض

  .باعتبارھا مكمال مھما لمكافحة اإلرھاب

مل اآلن مع البلدان في جمیع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك العراق واألردن وتابع، اننا نع

والمغرب والسعودیة والسودان وتونس وقطر واإلمارات، على عدد متزاید من المشاریع والقضایا 

  .منھا تنمیة مھارات الشباب فیفواجھة االرھاب

  

مثلھ اإلرھاب ال یتأتى إال من خالل وأكد أن التصدي بشكل جماعي وفعال للتحدي العالمي الذي ی

  .التعاون والشراكات، واتخاذ نھج شامل، تكون الجامعات شریكا مؤثرا فیھ

  ١٦/١١/٢٠١٧الخمیس                                                                                                 أخبار األردنیة
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من جھتھ قال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة إن الجامعة عملت على كافة الصعد 

وترسیخ مبادئ الریادة  المتاحة لمواجھة خطر االرھاب عبر المناھج، وتنمیة مھارات الطلبة الفكریة،

واالبتكار، وتنظیم المؤتمرات والندوات العلمیة التي تسلط الضوء على خطر االرھاب وكیفیة 

  .معالجتھ

وأضاف محافظة أن الجامعة لعبت دورا مھما وحاسما في ترسیخ مبادئ االسالم السمح على ھدى 

  .نموذجا لھمن نھج الھاشمیین الذي ارسوا قواعد االسالم المعتدل وكانوا ا

وأكد محافظة أن للجامعات دورا مؤثرا ال بد من تعزیزه بتظافر جھود جمیع المؤسسات الوطنیة، 

وبالشراكة الدولیة لمواجھة اخطار االرھاب، وحمایة التكوین الفكري والمعرفي للطلبة والمجتمع 

  .على حد سواء

الذي تحتضنھ الجامعة االردنیة جاءت الزیارة على ھامش أعمال منتدى عمان األمني الحادي عشر، 

وینظمھ مركز دراسات األمن الذي یعد واحدا من أبرز المنتدیات عالیة المستوى والمتخصصة 

والمستدامة على مستوى المنطقة، حیث یخصص أعمالھ لمناقشة القضایا األمنیة مع التركیز على 

  .االنتشار النووي خیارات السیاسة الخارجیة، والتعاون اإلقلیمي، ونزع السالح وحظر
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التابع لكرسي الملك عبد هللا بن عبد العزیز ) موسوعة الھدایات القرآنیة( محاضرة للتعریف بـ 

  )األردنیة(للقرآن الكریم في 

استضافت كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة أكادیمیین متخصصین في علم التفسیر  - فادیة العتیبي 

أم والقراءات القرآنیة في جامعة 

القرى السعودیة، ممثلین عن 

مشروع موسوعة الھدایات 

القرآنیة التابع لكرسي الملك عبد 

هللا بن عبد العزیز للقرآن 

الكریم، إللقاء محاضرة تعریفیة 

بالموسوعة وأھمیتھا ومراحل 

  .إعدادھا وما تعود بھ من أثر إیجابي في المجتمع المسلم

سنوات إلى استخراج الھدایات القرآنیة التي یقصد بھا  وتھدف الموسوعة المنوي إنھاؤھا خالل خمس

ما بعد فھم معنى اآلیة القرآنیة، من سور القرآن الكریم وبلورتھا ضمن موسوعة متخصصة في ھذا 

  .جزءا) ٦٠(المجال تضم 

وتبرز أھمیة الموسوعة في شمولھا لسور القرآن الكریم مجتمعة، ویقوم علیھا نخبة متخصصة من 

یر من طلبة الدكتوراه في مختلف الجامعات المنتشرة حول العالم، األمر الذي أكسبھا علماء التفس

  صفة عالمیة

وخالل اللقاء الذي حضره عدد من أساتذة كلیة الشریعة وجمع كبیر من طلبة الدراسات العلیا في 

ھ تخصص علم التفسیر، جرى تقدیم قدم عرض مفصل حول طبیعة المشروع ومراحلھ والقائمین علی

  ١٦/١١/٢٠١٧الخمیس                                                                                                 أخبار األردنیة
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رسالة دكتوراه یتم تصمیمھا ) ٦٠(والعاملین فیھ، ومواصفات أجزاء الموسوعة التي ستصدر في 

  .على أنھا مشروع بحثي، یجري توزیعھا على عدد من الجامعات العالمیة

وأوضح الوفد الممثل عن الموسوعة برئاسة الدكتور یحیى الزمزمي اآللیة المعتمدة في اختیار الطلبة 

تكون أطروحتھم جزءا من الموسوعة، وكیفیة الترشح للمنحة الخاصة بذلك،  الراغبین في أن

مشیرین إلى خضوع الطلبة ممن وقع علیھم االختیار بعد انطباق الشروط علیھم الختبار تحریري، 

  .وإعداد بحث تطبیقي،  ومن ثم مقابلة شخصیة بعد اجتیازه المرحلتین السابقتین

لموسوعھ التي فیھا صالح الحیاة وفالحھا، وحل لجمیع مشاكل وأكد الوفد المحاضر أھمیة ھذه ا

  .المجتمع المسلم لما ستعود بھ من نفع على األمتین العربیة واإلسالمیة على المدى البعید

وقیبل المحاضرة، بحث رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة خالل لقائھ الوفد وبحضور نائب  

كتور أحمد مجدوبة سبل مد جسور التعاون المشترك من خالل الرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیة الد

  .المشروع

وناقش الجانبان في اللقاء الذي حضره عمید كلیة الشریعة الدكتور عبد الرحمن الكیالني ورئیس قسم 

أصول الدین الدكتور عالء عدوي إمكانیة توقیع اتفاقیة تعاون بین الجامعة األردنیة ممثلة بكلیة 

الدراسات القرآنیة یتم من خاللھا ترشیح الطلبة للمنح المقدمة واختیار الكفایات  الشریعة وكرسي

  .المتمیزة فیھم
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  تطلق احتفالیتھا بمناسبة الیوم العالمي للفلسفة" األردنیة"

 

اكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة ان الفلسفة لھا دور كبیر في  -سناء الصمادي 

والمدني  النشاط الحضاري

  . والثقافي واالجتماعي

واشار خالل كلمة القاھا في 

احتفالیة الیوم العالمي 

للفلسفة ان الجامعة وانطالقا 

من وعیھا بأھمیة التطویر 

والتجدید في برامجھا 

وخططھا الدراسیة، لمواكبة 

ل ومدارك الطلبة متغیرات الحیاة والعلم والفكر واستشعارا منھا باھمیة الدرس الفلسفي في تنمیة العقو

وتحفیزھم على التفكیر المنطقي في مواجھة قضایاھم ومشكالت وطنھم قررت الجامعة تدریس مادة 

كمتطلب جامعة اجباري لجمیع الطلبة الملتحقین بالجامعة مطلع " مقدمة في الفلسفة والتفكیر الناقد"

  .١٠١٧/٢٠١٨ھذا العام 

ام االول دعوة للتواضع والتریث والحوار المنطقي وقال محافظة ان التفكیر الفلسفي یعد في المق

العقالني للعمل على ایجاد الحلول في مواجھة التحدیات ووسیلة لتكوین اشخاص مستنیرین قادرین 

  .على مقاومة الجھل والتحیز

واضاف ان الفلسفة لم تكن یوما منفصلة عن الشان العام، وال یتبلور ذلك وال یسمو اال باالحتكام الى 

  .لسفة العقالنیةالف
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وبین عمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاة ان الجامعة اولت موضوع الفلسفة والتفكیر الناقد جل 

لیتمكن الطلبة من اداء دورھم " مقدمة في الفلسفة والتفكیر الناقد"االھتمام من خالل طرحھا لمساق 

ى الھدف االسمى في اعادة تشكیل في استنباط االسئلة وطرحھا بمنتھى الحریة والجدیة للوصول ال

  .الوعي بعیدا عن التدوین واالستنساخ لكي ال یفقد ھذا الجیل المبادرة والقراءة

ودعا القضاة الى ان یعود للفكر دوره  وللعقل حضوره وللقراءة اثرھا وللشباب ابداعاتھم، فالمستقبل 

  . كلھ رھن العقول

تلفزیونیة المشاركین في االحتفالیة الى االستفادة  ووجھ جون كرولي من منظمة الیونسكو في رسالة

  .من  الفلسفة في مجاالت الحیاة العامة النھا مصدر القدرة واالدراك

وطالب رئیس قسم الفلسفة الدكتور توفیق شومر الى ان یكون ھناك دبلوم عالي في الفلسفة لتحضر 

  .باء المتعلقة فیھاطلبة الدراسات العلیا الراغبین في دراسة الفلسفة لحمل األع

والقى ممثل الجمعیة الفلسفیة الدكتور ماھر صراف كلمة تحدث فیھا عن الجمعیة التي اھتمت منذ 

تاسیسھا بالنزعة النقدیة من خالل فعالیاتھا الثقافیة وندواتھا ومؤتمراتھا عالجت فیھا قضایا الفكر 

  .والتنویر والتحرر وفق معاییر نقدیة بحتھ

عیة الفلسفیة ال تزال منخرطة في الشان الفلسفي المحلي والعربي،  وتعمل جاھدة ونوه الى ان الجم

  .على توسیع افق التعلیم الفلسفي

وقدم صراف شكره وتقدیره للجامعة االردنیة الدخال مادة الفلسفة كمادة اجباریة لكافة التخصصات، 

  .جیھامما سیكون لھا االثر االیجابي في تنامي  الفكر العقالني لدى خری

وتمنى صراف على وزارة التربیة والتعلیم اتخاذ خطوة مماثلة في ارجاع التعلیم الفلسفي للمدارس 

  .ومراجعة النظرة التقلیدیة التي تنظر للفلسفة بوصفھا معادیة للدین
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وعرضت ممثلة عن اللجنة الوطنیة االردنیة للتربیة والثقافة والعلوم ابتسام ایوب الغایة من االحتفال 

من شھر  سیخم ومیفي ثالث ٢٠٠٢منذ العام  ونسكویلیوم العالمي للفلسفة الذي اقرتھ منظمة البا

وتھیئة المؤسسات  لسفةالثاني من كل عام، لتجدید االلتزام الوطني واالقلیمي والعالمي لدعم الف نیتشر

وعیة الشباب بھذا الفكریة واالعالمیة للعمل على زیادة وعي الرأي العام بضرورة التأمل الفلسفي، وت

  .النوع المعرفي الذي یساعد على التفكیر في حل المشكالت

االحتفال عقد  ثالث جلسات حواریة بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال الفلسفة، ركزت  وتناول

  .االولى على التربیة وثقافة الفلسفة في مواجھة التطرف واالرھاب، وواقع الفلسفة في االردن

ثانیة الضوء على مھمة الفلسفة والصورة الزائفة والمحاكاة، دور الفلسفة في الجلسة ال وسلطت

  .التغییر، واھمیة التاویل في مواجھة التطرف، والوعي

  .الجلسة الثالثة بحوار مفتوح مع خریجي قسم الفلسفة عن االستراتیجیة الوطنیة للفلسفة وختمت

للفلسفة تناولوا فیھ ندوات ومحاضرات  خریجو بكالوریوس قسم الفلسفة قد نظموا اسبوعا وكان

    .بمشاركة نخبة من المختصین في مجال الفلسفة
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خطوات جادة نحو التحول إلى مقر إلجراء االختبارات العالمیة) ... األردنیة(مركز اللغات في   

تلھم منھ یسعى مركز اللغات في الجامعة األردنیة ألن یظل على الدوام شعلة متقدة یس -فادیة العتیبي 

نظراؤه من المراكز المنتشرة في 

المنطقة الخبرة واالحترافیة في 

العمل والتي أسسھا على مدى سنون 

طویلة وجعلتھ في مقدمة المراكز 

التعلیمیة المھمة والمتمیزة بأسالیبھا 

  .في الشرق األوسط والعالم

ي یضطلع بھ مركز اللغات في إلى جانب الدور الكبیر الذ:" وقال مدیر المركز الدكتور زیاد قوقزة 

جنسیة في برنامجیھ العام والخاص، فإن المركز یتطلع ) ٤٠(استقبال الطلبة األجانب من أكثر من 

 ألن یكون مقرا رائدا إلجراء االختبارات العالمیة حیث یستضیف اآلن شركة االختبارات التعلیمیة

(ETS) جلیزیةالعالمیة المتخصصة بإجراء االمتحانات باللغة اإلن".  

وأضاف قوقزة أنھ وتماشیا مع ھذه السیاسة یقوم المركز بالتواصل مع مؤسسات عالمیة أخرى 

متخصصة بإجراء امتحانات االكفایة اللغویة من خالل إبرام االتفاقیات وتوطین مكاتب لھا داخل 

لغة العالمیة المتخصصة بإجراء امتحانات عالمیة غیر ال (TELC) أروقة المركز ومنھا شركة

  .اإلنجلیزیة

وأكد قوقزة أنھ وحرصا على ضبط الجودة وتسھیال على طلبة الجامعات األردنیة المختلفة فیما یتعلق 

بحصولھم على شھادات مستوى لغة للتقدم بطلبات للحصول على منح إیراسموس بلس، فإن المركز 

، حیث (CEFR) تیعكف اآلن على تطویر امتحانات المستوى للغة وفق اإلطار األوروبي للغا

  ١٦/١١/٢٠١٧الخمیس                                         /                                                         أخبار األردنیة
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كخطوة أولى، والتوسع  (B2) و (B1) سیقوم بتطویر االمتحانات في اللغتین اإلسبانیة والتركیة

  .الحقا في ھذا االمتحان لیشمل أكثر أھم اللغات العالمیة ویكون متاحا لجمیع طلبة الجامعات األردنیة

   

إقامتھ احتفاء بطلبتھ األجانب  جاء ذلك خالل حفل استقبال الطلبة األجانب الذي درج المركز على

الجدد الملتحقین ببرنامج اللغة العربیة للناطقین بغیرھا بحضور رئیس الجامعة الدكتور عزمي 

  .محافظة

الحفل الذي حضره عدد من نواب الرئیس والمسؤولین في الجامعة، وجمع من السفراء 

جنسیات، جاء لیؤكد من جدید على طالبا وطالبة من مختلف ال) ٢٥٠(والدبلوماسیین، بمشاركة زھاء 

  .عالمیة الجامعة وانفتاح ثقافتھاعلى مختلف ثقافات الشعوب العربیة واألجنبیة

ویسھم الحفل السنوي للمركز في مزج ثقافات الشعوب المختلفة، و تعزیز أواصر العالقة األسریة ما 

سیة من جھة أخرى، ما یدلل بین جموع الطلبة من أردنیین وأجانب من جھة، و أعضاء الھیئة التدری

على ذلك األجواء الودیة والدافئة التي ألقت بظاللھا على الحفل والذي جاء ھذه المرة أكثر تمیزا عن 

المرات السابقة، نظرا للحضور الالفت للسفراء والدبلوماسیین لعدد من الدول العربیة واألجنبیة، 

اھا الطلبة األجانب ببراعة، كما ھو الحال في والفقرات المتنوعة التي حفلت بھا أجندة الحفل وأد

الفقرة الغنائیة التي تضمنت عددا من األغاني األردنیة والعربیة التراثیة، وفقرة أخرى حول فنون 

  .القتال والمبارزة
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یؤدون القسم القانوني) األردنیة(أعضاء جدد في مجلس اتحاد طلبة   

أمام " القسم القانوني"حاد طلبة الجامعة األردنیة الیوم أّدى أعضاء جدد في مجلس ات - فادیة العتیبي

نائب رئیس الجامعة لشؤون 

الكلیات اإلداریة الدكتور عمر 

كفاوین بحضور عمید شؤون 

الطلبة الدكتور خالد العطیات 

إیذانا للبدء بممارسة مھامھم 

إلى جانب زمالئھم األعضاء 

  .في المجلس

ممن فقدوا أحد شروط العضویة أقسموا أن یكونوا  األعضاء الجدد ممن حلوا محل األعضاء

مخلصین للملك والوطن والجامعة وزمالئھم ممن انتخبوھم، وأن یلتزموا بقوانین الجامعة وأنظمتھا، 

  .والعمل بموجب تعلیمات االتحاد

كفاوین، وعقب أداء الیمین، ھنأ األعضاء الجدد ممن حازوا على ثقة زمالئھم فكانوا خیر من 

  .م في حل مشاكلھم وتبني مطالبھم ومد ید العون والمساعدة لھمیمثلونھ

وحث كفاوین الطلبة على ضرورة تكریس جھودھم مع زمالئھم األعضاء في المجلس بمنتھى 

اإلخالص والتفاني، وبذل أقصى جھودھم لخدمة جامعتھم وزمالئھم، واالرتقاء بعمل االتحاد 

  . وتطویره

رة الجامعة إلى تفعیل دور االتحاد لیكونوا جزءا من العملیة التعلیمیة من جانبھ أكد العطیات توجھ إدا

والتعلمیّة، وشریكا في القرارات التي تتخذھا الجامعة، وأن یكونوا ذوي دور فاعل في تنظیم 

  ١٧/١١/٢٠١٧                                        الجمعة                                          ٤:الرأي ص/ أخبار األردنیة
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الفعالیات الطالبیة من محاضرات وندوات وأنشطة، مشیرا إلى أن أبواب العمادة مشرعة لھم على 

  .اتھم وتحقیقا لرغباتھمالدوام دعما لمبادر

من تعلیمات اتحاد الطلبة، فتنتھي عضویة أي عضو في ) ١٧(من الجدیر ذكره أنھ وبحسب المادة 

المجلس أو في الھیئات واللجان التابعة لھ حكما، وال یحق لھ العودة إلى عضویة المجلس بعد زوال 

خالفة تعلیمات االتحاد أو أھدافھ أو م: سبب العضویة في الدورة نفسھا وذلك لألحوال التالیة ومنھا 

اإلساءة لسمعتھ بقرار صادر عن المجلس وبموافقة العمید، أوالوفاة، أوقبول االستقالة الخطیة المقدمة 

  .إلى المجلس، أو إدانتھ بعقوبة جنائیة أو ارتكاب جنحة مخلة بالشرف
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  "األردنیة"طلبة من مخیم األزرق لالجئین السوریین یزورون

زار مجموعة من الطلبة في مخیم األزرق الجامعة األردنیة لالطالع على الجامعة  - ء الصمادي سنا 

  . وكلیاتھا ومرافقھا كنموذج تعلیمي یحتذى بھ

طالبا وطالبة في ) ٤٨(وجال الطلبة وعددھم 

أروقة الجامعة، ودائرة القبول والتسجیل، 

ومتحف اآلثار ومختبرات قسم الجیویوجیا، 

عبدهللا الثاني لتكنولوجیا  وكلیة الملك

  .المعلومات

وتھدف الزیارة الى تجسیر الفجوة بین التعلیم المدرسي والتعلیم الجامعي، والعمل على تشجیع الطلبة 

للجد واالجتھاد وتحقیق النجاح في اختبار الثانویة العامة من اجل االلتحاق بالجامعات األردنیة بعد 

  .فرةحصولھم على المنح الدراسیة المتو

والزیارة من تنظیم ھیئة االغاثة الدولیة تعد احد ابرز المنظمات الدولیة التي تقدم الخدمات والبرامج 

التعلیمیة التي تستھدف الالجئین السوریین المقیمین في مخیمي األزرق والزعتري، من خالل 

تفاقیة الموقعة بین الھیئة مراكزھا التعلیمیة المعتمدة لدى وزارة التربیة والتعلیم األردنیة بموجب اال

  .والوزارة

یقوم على مساعدتھم على " التوجیھي"وتقدم  ھیئة االغاثة الدولیة برنامج دعم طلبة الثانویة العامة 

اجتیاز االختبارات النھائیة والحصول على منح دراسیة من خالل التشبیك مع وكاالت االمم المتحدة 

  .وبرامج المنح الدراسیة

  ١٦/١١/٢٠١٧الخمیس                                                                                    طلبة نیوز /  أخبار األردنیة
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رة عبر الطلبة عن شكرھم وامتنانھم للجامعة األردنیة بما خلقت فیھم من دوافع وفي ختام الزیا

  .للمثابرة والدراسة لاللتحاق بالجامعة
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  االسبوع الفلسفي الرابعفي 

 یطرحون أسئلة الحریة والھویة ومعنى التفكیر بوعي عمیق ) األردنیة(طلبة 

امعة األردنیة للعام الرابع على التوالي یحرص طلبة من تخصصات مختلفة في الج - ھیا الحوراني.د

منطلقین من ) األسبوع الفلسفي(على إقامة 

فھم واضح لمعنى الفلسفة بعیدا عن أي مفاھیم 

مدرسیة تحصرھا في أنھا نسق من المعارف 

الفلسفیة أو المعارف العقلیة القائمة على 

التصورات؛ إنھا كما یرون العلم بالغایات 

األخیرة للعقل اإلنساني، وعلیھ فھي واحدة من 

وأظھر الطلبة عمقا في قدرتھم على تقدیم  .م مجاالت الفكر في تطلعھ للوصول إلى معنى الحیاةأھ

الفلسفة بمفھومھا الدقیق المتضمن دعوة لالنعتاق والحریة في التفكیر، ولكي تكون لألفراد قیمة ال بد 

وفي ذلك  .لحكمةمن تحررھم في الفكر، ذلك أنھ لیس للعلم بحد ذاتھ قیمة حقیقیة إال بوصفھ أداة ل

ً باستخدام العقل بطریقة حرة، ال بطریقة تقلیدیة إذا  یصبح تعلم الفلسفة على نحو من األنحاء ممكنا

ّى ذلك كلھ فیما قدمھ الطلبة من محاور ربطت الفلسفة بغیرھا من العلوم  جاز التعبیر، وقد تجل

ة القائم منذ أربع سنوات، كما تقول ومن أھّم ما یمیّز أسبوع الفلسفة في الجامعة األردنیّ .والمعارف

ّب المھتّمین  الدكتورة بلقیس الكركي من قسم اللغة العربیة في الجامعة قیام مجموعة من الطال

ّى، على تنظیمھ وانتقاء المحاضرین وفق معاییر بعیدة قدر  بالفلسفة، وھم من تخّصصات شت

بالمشاركة فیھ ثالث مّرات، شاركتني  ولقد تشّرفت. المستطاع عن منطق المجاملة والبریق المزیّف

في آخرھا لیلى العاجیب خّریجة قسم الفلسفة وھي التي تقوم منذ أعوام على ضمان استمراریّة 

ّى بعد تخّرجھا وبشكل خاّص، حسب الكركي، فإّن ما میّز أسبوع الفلسفة ھذا العام ھو  .األسبوع حت

ّمین  على إشراك طّالب ) لعزیز الوثیري من الھندسةلیلى العاجیب من الفلسفة وعبدا(إصرار المنظ

  ١٩/١١/٢٠١٧األحد                                                                                     ٢٣: الرأي ص/أخبار االردنیة
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من كلیّة الشریعة في األسبوع، إضافة إلى ورقة حول الفلسفة والدین قّدمھا الدكتور نارت قاخون؛ 

ً منھم ألن تصبح الفلسفة وأقسامھا ومناھجھا محض أداة لمحاربة التطّرف واإلرھاب،  وذلك رفضا

حساب ثقافة حقیقیة في تاریخ الفكر العربّي اإلسالمّي  ، على»متطّرف»وتحویلھا من علم إلى خطاب 

ُستبدل بھا عاّمیّة تعتقد أّن بإمكانھا التفكیر  ً على حساب لغة عربیّة سلیمة ت بكّل مذاھبھ، بل أحیانا

 ً بأن ال : وتضیف الكركي أن محاولة المشاركین إعادة األمور إلى نصابھا العلمّي الصحیح .فلسفیّا

سؤال الحریّة، وال الوحي عن سؤال الفلسفة، وال الشنفرى عن سؤال الھویّة، وال تغیب المعتزلة عن 

ّى في المشھد المسرحّي الساخر الذي قّدمتھ الطالبة مرح القیسي  الفّن عن معنى التفكیر كما تجل

بحرفیة وإتقان، دلیل على بلوغ الطلبة مستوى معرفیا یمكن من خاللھ أن نأمل بحركة فكریة طالبیة 

رة على مواجھة كل محاوالت حصرھا في صورة نمطیة لطلبة تقلیدیین، بل ھم طلبة یقاومون كي قاد

الدكتور نارت  .ال تبقى الفلسفة رھینة أي مزاج سیاسّي من جھة، أو جھل بالتراث من جھة ثانیة

ھو تنظیم قاخون من جامعة آل البیت وصف احتفاء طلبة الجامعة األردنیّة بالفلسفة أنھ فلسفّي بنفسھ؛ ف

ّب على  ً ببرنامجھ وإعداده والتغل طلبة أرادوا أن یكونوا شعلة تنیر لیكون احتفاؤھم بالفلسفة فلسفیّا

مصاعبھ، فالمحاور حقیقیّة تشتبك بأسئلة الفلسفة والواقع الذي تنطلق منھ، ومشاركاتھم عالیة 

بّث األمل بالقادم رغم شّدة المستوى تنبئ عن وعي حقیقّي ومحاوالت جادة الجتراح مقامات فلسفیّة ت

ّحدیّات وجذریّتھا قافّي الذي یُمكن للجامعات  .الت ّ ً لذلك الحراك الث لبة كما یرى مثاال ّ وقد كان تنظیم الط

ً عن شكالنیّة األكادیمیا وفجوات تواصلھا ووعیھا مع واقع المعرفة الفلسفیّة  أن تنھض بھ بعیدا

فلسفة (ي قدمھا في الیوم األول من األسبوع بعنوان وأضاف قاخون أن المحاضرة الت .ومنعرجاتھا

ّفاق وتضادیّة االفتراق: الّدین جاءت لتقترح ) مسارات البحث الفلسفّي في الّدین بین مقبولیّة االت

ّساق بین األفكار في إطار ناظم ) العقالنیّة(ممكنات االلتقاء في رحاب  بوصفھا منظومة تقیم االت

الطالب عبد العزیز الوثیري من كلیة الھندسة وأحد  .(لماذا؟(سؤال ؛ )المعنى(لمشروعیّة سؤال 

ُعنى بشكل أولي بالصورة النمطیة  المنظمین لھذا األسبوع یوضح أن فكرة األسبوع الفلسفي ت

المأخوذة عن الفلسفة ومحاولة تغییرھا من خالل إبراز ارتباط الفلسفة بالموضوعات الواقعیة 
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ألسبوع الفلسفي توضیح األھمیة التي تحملھا الفلسفة ونقلھا من األوساط وعالقتھا بھا، فكانت مھمة ا

ویقدم أوراق  .النخبویة واألكادیمیة المتخصصة لتكون حالة اجتماعیة یمكن تداولھا ببساطة ویسر

األسبوع في العادة عدد من الشباب والطلبة المھتمین في الفلسفة بشكل شخصي، وتقوم المعرفة التي 

ً عن االختصاص األكادیمي، وذلك مما ساعد یحملونھا عل ى القراءة الذاتیة والبحث الشخصي بعیدا

على جعل األسبوع أقرب الى الجمھور والمتلقي، وجعل فكرة ارتباط الفلسفة باالختصاص 

 ً تناول األسبوع الفلسفي على مدى أربع سنوات عددا من  .واألكادیمیا والحالة النخبویة أقل حضورا

ً بالواقع إن كان االجتماعي أو الشخصي وحتى المواضیع واأل ً حقیقیا فكار التي ترتبط ارتباطا

السیاسي، من الفلسفة وعالقتھا بالعلم الطبیعي، إلى فلسفة الدین وعالقة الفلسفة بالسینما والفن 

ً مع القضایا الراھنة كسؤال الحریة والھویة ي وعن فكرة األسبوع الفلسف .واألدب، وأسئلة أكثر تماسا

تقول خریجة قسم الفلسفة لیلى العاجیب إنھا بدأت قبل أربع سنوات بمقترح من الدكتور ضرار بني 

یاسین حین لفت نظرھم إلى ضرورة تنظیم نشاط خاص بالیوم العالمي للفلسفة الذي یصادف الخمیس 

إقامة ندوة  الثالث من شھر تشرین الثاني من كل عام، فانبثقت فكرة بعیدة عما ھو مألوف وتقلیدي من

أو محاضرة عابرة، وأصبحت نشاطا طالبیا بحتا ال یشتمل فقط على طلبة القسم بل جمیع الطلبة 

وعكف الطلبة على مدار أربع سنوات على  .المھتمین بالفلسفة في الجامعة، أسمیناه األسبوع الفلسفي

ام في مضمونھ؛ فغالبیة إقامة أسبوعھم بعیدا عن الصبغات الرسمیة في شكلھ، وبعیدا عن الخطاب الع

أوراقھ ھي لمشتغلین بالفلسفة أیا كان تخصصھم، فناقشوا الفلسفة والدین، والفلسفة والعلم، والفلسفة 

واألدب، والفلسفة واللغة، والفلسفة والسیاسة قدمھا من ھو قادر على تقدیم ورقة معرفیة جیدة 

عي بشكل بسیط ال تثقلھ الخطابات التي بأسلوب یفھمھ الجمیع بھدف نشر الفلسفة في المجتمع الجام

متابعو ھذا األسبوع حفظوا موعده وباتوا ینتظرونھ كل عام؛  .یلقیھا من یزعمون احتكار المعرفة

ألنھم جزء منھ ولیسوا جمھورا فقط، فھو مفتوح لمن یود المشاركة على أن یقدم محتوى معرفیا 

تنظیم، فالمھام تتوزع تطوعا وتبرعا من الطلبة جیدا، وال یقتصر على طلبة بأعینھم للمشاركة في ال
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أنفسھم بین تصویر الجلسات والمحاضرات وتوثیقھا، ونشرھا على الصفحة الخاصة باألسبوع على 

 .مواقع التواصل االجتماعي یتبرع أیضا أحد الطلبة بتصمیمھا وإنشائھا
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  انجاز أكادیمي لتمریض األردنیة

األردنیة األستاذ الدكتور مؤید أحمد إنجازا جدیدا لكلیة  حقق عضو ھیئة التدریس في الجامعة

من الجمعیة العلمیة " ٢٠١٧تكریم األساتذة نظیر االعمال المتمیزة للعام "التمریض بفوزه بجائزة 

  .جامعة من جمیع الدول العربیة ١٠١لكلیات التمریض العربیة والتي ینضوي تحتھا 

اء ھیئة التدریس في كلیة التمریض في الجامعة األردنیة و یعكس ھذا الفوز المستوى المتقدم العض

من ناحیة جودة و نوعیة األبحاث العلمیة التي ینجزونھا وما یقدموه لطلبتھم في برامج الدراسات 

العلیا، كما أن مثل ھذا اإلنجاز یضیف الى رصید الجامعة األردنیة في المنافسة على التصنیفات 

جامعة األردنیة على ما تقدمھ من دعم للبحث العلمي العضاء ھیئة أحمد ال. و یشكر د. العالمیة

 .التدریس
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  النائب ابو العز یحاضر في اردنیة العقبة عن المواطنة

  

العقبة امس الخمیس، ندوة بعنوان الریادة والمواطنة الصالحة وذلك على /نظمت الجامعة االردنیة

وتحدث في . ب في معسكرات الحسین في العقبةھامش المعسكر التدریبي الذي أقامتھ وزارة الشبا

الندوة النائب ابراھیم أبو العز حول الواقع التعلیمي في األردن ودور التربیة والتعلیم في تعزیز 

االنتماء للوطن ولقیادتھ الھاشمیة الحكیمة، مستشھدا بالنھضة التعلیمیة التي وضع لبنتھا جاللة الملك 

 ثراه وعزز مسیرتھا الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین، داعیا الى الباني الحسین بن طالل طیب هللا

بدوره ثمن رئیس .  تكاتف الجھود للحفاظ على المستوى المتمیز للمؤسسات التعلیمیة في األردن

الجامعة الدكتور موسى اللوزي الدور الریادي الذي یقوم بھ المجتمع المحلي في دعم ھذه المؤسسات 

یشار إلى ان المعسكر التدریبي دأبت على عقده وزارة الشباب . ق أھدافھا وغایاتھالتمكینھا من تحقی

یز سنویا وبالتعاون مع الجامعة وذلك لغرس قیم الوالء واالنتماء وتنمیة مھارات الشباب وتعز

  /.یدقدراتھم لمواكبة كل ما ھو جد

  ١٩/١١/٢٠١٧األحد                                                                                                       ٧:االنباط ص
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Startup Weekend sees heated rivalry as youth flock to compete 

The “Startup Weekend Amman [SWA]” was concluded on Saturday, with 

four winning teams, instead of three, out of 18 honoured. 

 

The first place’s project is called “HelpMate”. Led by Mohammad Istanbuli, 

a fourth-year Computer Information System student at the University of 

Jordan, the team has proposed an application to help people order food at 

local restaurants. 

 

“Instead of standing in line to order your food, you just simply head to any 

table and you’ll find a Quick Response [QR] Code, where you scan this 

code, and it will provide you with the menu of the restaurant, and you can 

place your order; which will appear on the restaurant’s system,” Istanbuli 

said. 

 

“We are working on this idea to help people with disabilities specifically in 

order for them not to stand in line,” he stated. 

 

  ١٨/١١/٢٠١٧السبت                                                                                          ردان تایمز             الجو
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The second winner designed a project called “Healthyka”, a hardware for 

testing pressure and diabetes, which notifies the patient that he/she must 

have their medication. 

 

In the third place came “Space”, a product delivery application, for the most 

used products the person usually purchases. Users can order through the 

application without the need to do shopping in person. 

 

Fourth place’s winner is called “X-generation”, a platform for helping 

students to choose their stream before entering the “Tawjihi”, or general 

high school examination, by giving them tests which evaluate their skills and 

suggest which stream best suits them. 

 

Annas Alchalabi, lead organiser of SWA, said that the three-day event, 

which was sponsored by Zain JO and ZINC JU, was open to people from all 

ages and nationalities, and that the event attracted teams of three to five 

people each. 
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“It was open to anyone who wants to participate. We have people coming 

from other governorates in Jordan and even other countries,” Alchalabi 

added. 

 

”It was supposed to be three winners, but the jury found it hard to choose, so 

we decided to award four contenders,” he announced at the conclusion of the 

event 
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  تشارك في تقییم برامج التاریخ في جامعة البحرین" خزنة كاتبي"

لجامعة األردنیة الدكتورة غیداء عادل خزنة شاركت أستاذة التاریخ اإلسالمي في كلیة األداب في ا

  .كاتبي  في تقییم برنامج التاریخ في جامعة البحرین

بعد اخیتارھا من قبل جامعة البحرین في عضویة  لجنة " خزنة كاتبي"وجاءت مشاركة الدكتورة 

م العالي تقییم برنامج التاریخ في جامعة البحرین والمنبثقة عن ادارة مراجعة أداء مؤسسات التعلی

  .التابعة لھیئة ضمان جودة التعلیم والتدریب

وتھدف اللجنة إلى إعادة النظر في برنامج بكالوریوس التاریخ وعلم اإلجتماع في كلیة اآلداب في  

جامعة البحرین، والعمل على رصد وتقییم مضامین البرنامج من حیث األھداف والمقررات الدراسیة 

عتمدة، باإلضافة إلى تقییم مستوى كفاءة الھیئة التدریسیة في األقسام وأسالیب التقییم والتقویم الم

المعنیة، وقیاس مستوى أداء الخریجین في سوق العمل، للخروج بعد الدراسة والزیارات المیدانیة 

ً من البیانات  المكثفة بجملة من التوصیات والتحسینات على األداء المعرفي والمھاري،  انطالقا

تغذیة الراجعة، بھدف النھوض بالعمل األكادیمي، وتعزیز نقاط القوة التي تمیزت بھا المستقاة من ال

  .ھذه البرامج وفق مستویات عالیة واضحة

ً من اإلتجاه الحدیث الذي تتبعھ مؤسسات التعلیم  وجاء تشكیل ھذه اللجنة في مملكة البحرین انطالقا

إلى أحدث المعاییر الدولیة في الجودة واإلعتماد، العالي وعلى المستویین اإلقلیمي والدولي، والمستند 

  .بإعتماد آلیة تشكیل لجان  من ھیئة خبراء على المستوى اإلقلیمي

  ١٨/١١/٢٠١٧السبت                                                                                                      ھال اخبارموقع 
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  انطالق فعالیات مكتبة األسرة في جمیع المحافظات الیوم

  
برعایة صاحبة الجاللة الملكة رانیا العبدهللا تنطلق في العاشرة من صباح الیوم، وبالتزامن في جمیع 

، في الدورة الحادیة عشرة للعام "القراءة للجمیع"المحافظة، فعالیات مكتبة األسرة األردنیة مھرجان 
٢٠١٧.  

، بحسب مستشار ٢٠١٧ھذا العام یقام ضمن احتفالیة عّمان عاصمة الثقافة اإلسالمیة المھرجان 
  .احمد راشد. وزیر الثقافي ومدیر برنامج مكتبة األسرة األردنیة د

، عنوانا تتراوح بین المحلیة والعربیة والعالمیة، وكان "٥٠"وأشار راشد إلى أنھ تم ھذا العام طباعة 
  .عنوانا" ٣٩"عنوانا، بینما كتب الكبار كانت " ١١"ورة نصیب كتب األطفال في الد

وأضاف راشد أن فلسفة البرنامج تستند على توفیر الكتاب في محافظات المملكة كافة بأسعار رمزیة، 
وفي متناول ید كل مواطن لتحقیق عدالة توزیع مكتسبات التنمیة الثقافیة على مختلف أقالیم 

سع جغرافیة في المحافظات المملكة في ھذه الدورة حیت تم زیادة ومحافظات المملكة، لذلك تم التو
مراكز التوزیع ففي عمان تم مركز داخل مستشفى الجامعة األردنیة، ومركز لواء الموقر، ومركز 

في مأدبا تم فتح مركز / معان، ایضا الجامعة االلمانیة/ المفرق، مركز في لواء الحسینیة/ الصالحیة
شد إلى أن مشروع المكتبة الوطنیة یھدف إلى الوصول إلى االماكن التي توجد واشار را. لبیع فیھا

فیھا كثافة سكانیة كبیرة، ما یسھل وصول الكتب إلى مختلف شرائح المجتمع، خصوصا أن سعر 
قرشا لكتب األطفال، بغض النظر عن حجمھ ) ٢٥(قرشا لكتب الكبار، و) ٣٥(الكتاب ال یتجاوز 

  .وشكلھ
زارة الثقافة تسعى من خالل برنامج مكتبة االسرة إلى تشجیع القراءة واقتناء الكتاب وقال راشد إن و

وتأسیس مكتبة في كل بیت، اختیار كتب المعارف اإلنسانیة التي تثري العقل والوجدان، وإصدارھا 
 بطبعة أنیقة من خالل المواصفات الفنیة العالیة، توفیر الدعم المالي لدعم الكتاب، وضمان وصولھ

قرشا، المساھمة في رفع ) ٣٥- ٢٥(للمواطن بأسعار رمزیة جدا، إذ یتراوح سعر الكتاب الواحد بین 
  .مستوى الوعي لدى أفراد األسرة األردنیة كافة

ونوه راشد إلى المجاالت والمواضیع وان االصدارات في ھذا العام لیست محصورة في مجال أو 
الدراسات :ھي  ١٠رف اإلنسانیة، إذ تم تصنیفھا إلى موضوع محدد، بل تتناول مختلف مجاالت المعا

والتراث األردني، التراث العربي واإلسالمي، الفكر والحضارة، األدب األردني، األدب العربي، 
  :األدب العالمي، العلوم، الفنون، الثقافة العامة، األطفال، وھي كما یلي

ھند أبو الشعر، . ي واالجتماعي، ددراسات في تاریخ األردن االقتصاد: تراث ودراسات أردنیة
أحمد شقیرات، لورنس والعرب سلیمان الموسى، العرف . تاریخ اإلدارة العثمانیة لشرق األردن، د

  .العشائري بین الشریعة والقانون، ندوة الجامعة األردنیة
، محمد عدنان البخیت. تاریخ مدینة القدس عبر العصور تحریر د: وفي مجال تراث عربي وإسالمي

عبدهللا الخباص، حیاة . خیریة قاسمیة، القدس في األدب العربي الحدیث، د. الحكومة العربیة، د
  .محمد، محمد حسین ھیكل، أثر العرب في الحضارة األوروبیة، عباس محمود العقاد

باسم الزعبي، طریق . سحر الشرق أنطون تشیخوف وآخرون، ترجمة د: وفي مجال األدب األردني
ف ضمرة، رجوع الطائر، محمود الریماوي، مقصلة الحالم، جالل برجس، ذئب الحریر، یوس

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٩/١١/٢٠١٧األحد                                                                                ١٣:الرأي ص/ ١٣- ١:الغد ص
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األربعین، یوسف عبدالعزیز، الثلج األسود، محمد أزوقة، كمستیر، جعفر العقیلي، صرة المر، 
  .عبدالسالم صالح، غریق المرایا، إلیاس فركوح

ة یا رفیقي، ناظم حكمت، في جنة الشوك، طھ حسین، الحیاة جمیل: وفي مجال األدب العربي والعالمي
ساعة نحس، ماركیز، أیلول بال مطر وقصص أخرى، ترجمة جبرا إبراھیم جبرا، غرام براغماتي، 

  .عالیة ممدوح، الفقراء، فیدور دستویفسكي، النور والدیجور، میخائیل نعیمة
فلسفة األخالق، أحمد أمین، العلم والحیاة، علي مشرفة، نافذة على : وفي مجال فكر وحضارة

العصر، زكي نجیب، أوریكا والدة العلم، أندرو غریغوري، السنن النفسیة لتطور األمم، غوستاف 
  .لوبون

كامل العجلوني، تطور علم الطبیعة، محمد نادي، وفي مجال ثقافة . السكري، د: وفي مجال علوم
اطنة، ریتشارد لغة الجرائد، إبراھیم الیازجي، في سبیل موسوعة علمیة، أحمد زكي، المو: عامة

أیوب أبو دیة، ثالث دراسات حول األخالق . بیالمي، نھایة العالم على مذبح التغییر المناخي، د
علي عبدهللا، الرسم . لمحة تاریخیة، د: الفن اإلسالمي: والفضیلة، برنارد مانفیل، وفي مجال الفنون

  .مبادئ أولیة، سمر الجبر
 األول ابن الحسین، على جناح غیمة، شھال الكیالي، من أنا، الملك عبدهللا: وفي مجال األطفال

الماستان، زلیخة أبو ریشة، ھو واآلخر، ناھد الشوا، نحن والمستقبل، علي البتیري، بترا والھدیة 
العجیبة، یوسف البري، مدینة الغیوم، ھبة مندني، حكایة نحلة، أمیمة الناصر، حكایة الكلب وردان، 

  .نھر، سحر ملص، دنیا الحكایات فایز علي الغولنایف النوایسة، الثمرة وال
: محافظة العاصمة:وبین راشد أن مراكز البیع تتوزع في جمیع المحافظات، وعلى النحو التالي 

أمانة  –دائرة المكتبة الوطنیة، الجامعة األردنیة، مستشفى الجامعة األردنیة، دائرة المكتبات العامة 
منتدى البواسل  –الفیصلیة / خلدا، لواء الموقر –ھا الثقافي وسط البلد، مركز ز -عّمان الكبرى

  .الثقافي
مركز اربد الثقافي، مجمع النقابات المھنیة، بیت علي خلقي الشراري، محافظة : محافظة إربد

قاعة : مركز الملك عبدهللا الثاني الثقافي، الجامعة الھاشمیة، بلدیة الزرقاء، محافظة المفرق: الزرقاء
مركز شباب / قاعة اإلمام مسلم، الصالحیة/ في مكتبة بلدیة المفرق، جامعة آل البیتالناشئین 
  .الصالحیة

قاعة : محافظة عجلون. قاعة مدرسة الخنساء الثانویة للبنات، مقابل البرید المركزي: محافظة جرش
مؤسسة مركز السلط الثقافي في : في محافظة البلقاء. مدیریة ثقافة عجلون، قرب مجمع السفریات

قصبة / مدیریة ثقافة مادبا: محافظة مادبا. إعمار السلط، مركز المنتدى الثقافي العربي في زي
  .قاعة بلدیة ملیح/ المدینة، لواء ذیبان

مجمع / جامعة الطفیلة التقنیة: عمادة شؤون الطلبة، محافظة الطفیلة/ جامعة مؤتة: محافظة الكرك
مركز سمو األمیر : لواء بصیرا، محافظة معان/للبنات المبنى الریاضي، مدرسة بصیرا الثانویة

الحسین بن عبدهللا الثاني الثقافي، مركز قاعة جمعیة األمیرة رحمة بنت الحسن إلحیاء التراث، قاعة 
: قاعة مدرسة بنات الحسینیة الثانویة، محافظة العقبة/ مكتبة جامعة الحسین بن طالل، لواء الحسینیة

  .یریة تربیة العقبة، المنطقة السكنیة العاشرةمد/ مركز مصادر التعلم
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ویحذران من تفاقم .. السعودي والطراونة یؤكدان أن تزویر الشھادات والكشوفات لیس ظاھرة

  المشكلة
  طلبة للقضاء بتھمة تزویر كشوف عالماتھم ٣إحالة 

  
قررت جامعة البلقاء التطبیقیة إحالة ثالثة طلبة، كانوا انتقلوا الیھا مؤخرا من إحدى الجامعات 

كشوفات عالماتھم مزورة، وقدمت لغایات قبولھم في كلیة "إلى القضاء، بعد اكتشافھا أن  الرسمیة
  ".الحصن الجامعیة

وجاء ھذا القرار الذي صدر نھایة األسبوع الماضي، حسب مصدر مطلع في الجامعة، بناء على 
ھادات ثانویة دققت على ملفات الطلبة المنتقلین الیھا أو الحاصلین على ش"تنسیب من لجان تدقیق 

  ".وجامعیة غیر أردنیة
الجامعة فصلت الطالب أیضا واعتبرت "، إن "الغد"وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمھ لـ

الجامعات "، داعیا "تخصصھم الغیا من كلیتي الھندسة المدنیة والمیكانیك التابعتین لكلیة الحصن
ھا حفاظا على سمعتھا االكادیمیة في األردن الوطنیة الى التدقیق في كشوفات طلبتھا قبل منحھم ایا

  ".وخارجھا
من نظام تأدیب ) الفقرتین ح، ك ٥(والمادة ) فقرة ك ٤(واستندت الجامعة في قرارھا الى المادة 

وفق المصدر الذي أشار الى " تقدیمھم كشوفات عالمات غیر صحیحة"الطلبة ومخالفة الطالب بـ 
  ".ى الجھات القضائیة صاحبة االختصاصان المجلس التأدیبي أحال الملف ال"

وفي السیاق ذاتھ، فصلت الجامعة إحدى طالباتھا في السنة الرابعة تخصص ارشاد نفسي وتربوي من 
اكتشفت لجنة رسمیة في الجامعة ان كشف عالمات الثانویة "كلیة األمیرة عالیة الجامعیة، بعد أن 

  ".العامة الصادر من احدى الدول العربیة مزور
الفقرة  ٤مخالفة الطالبة ألحكام المادة "ستندت الجامعة في قرارھا الصادر قبل شھور مضت، على وا

  .، حسب المصدر"الفقرة ك من نظام تأدیب الطلبة ٥ك وعمال بأحكام المادة 
الى ذلك، اعتبر النائب مصلح الطراونة، وھو الرئیس السابق للجنة التربیة في مجلس النواب، ان 

، معتبرا في حدیث "اكادیمیة وطنیة بتزویر كشوفات عالمات طلبتھا ھو قمة الفساد تورط أي جھة"
  ".إْن ثبتت ھذه الحاالت قضائیا فسیخضع الجمیع لمساءلة قانونیة"انھ " الغد"لـ

في تخصص الھندسة (من تبعات تخریج طلبة یحملون شھادات علمیة مزورة "وحذر الطراونة 
  ".حال انھیار األبنیة أو الشوارع ، سیدفع ثمنھا المواطن في)مثال

تزویر "وزیر التربیة والتعلیم السابق الدكتور فایز السعودي اتفق مع الطراونة في اعتبار أن 
تفاقم المشكلة اذا "، لكنھما حذرا من "الشھادات وكشوفات العالمات لیس ظاھرة بل ھي حاالت فردیة

  ".لم یتم اتخاذ حلول رسمیة جذریة لتفادیھا مستقبال
یشار الى ان وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أكدت في تصریحات صحفیة سابقة، وعلى لسان 

في "ظاھرة تزویر الشھادات في األعوام األخیرة "أمینھا العام السابق الدكتور ھاني الضمور، أن 
 ٤- ٣ضبط " ، اذ تم في نھایة العام الماضي"تزاید ال سیما في ظل األوضاع التي تمر بھا المنطقة

شھادات ثانویة عامة مزورة یومیا خالل فترة القبوالت خصوصا الشھادات الصادرة من دول 
  ".الجوار

بعدم قبول أي طالب اال "وبناء على ذلك؛ عممت وزارة التعلیم العالي مؤخرا على الجامعات الوطنیة 
، "ور المصدقةبعد تقدیم األوراق األصلیة مصدقة حسب األصول ألن التزویر یحصل في الص

إضافة الى طلب شھادات الثانویة العامة غیر األردنیة من الدول الصادرة عنھا ھذه الشھادات للتحقق 
  .من صحتھ

  ١٩/١١/٢٠١٧األحد                                                                                                     ٣- ١:الغد 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 
32 

التأكد من صحة شھادات الثانویة العامة وحتى "على ضرورة " الغد"وشدد السعودي في حدیثھ لـ 
الخارج والزیارات المستمرة للھیئات الجامعیة بكل السبل ومن ضمنھا االستناد للسفارات االردنیة ب

التركیز على تنمیة المھارات "، مقترحا على وزارة التربیة والتعلیم "األكادیمیة المانحة للشھادات
لدى الطلبة الى جانب البیانات والمعلومات وفق قدرات الطالب وإمكانیاتھ العلمیة وبعیدا عن سلطة 

  ".نویة العامةالعالمة التي تقیم انتاجھ وخصوصا في الثا
وفي حال تنظیم تشعیب الطالب للمسارات االكادیمیة حسب قدرات الطالب ومیولھ فسیتم القضاء 

أھمیة "وفق السعودي الذي لفت الى" الشھادات المزورة في األردن اآلتیة من دول مجاورة"على 
ھا بشكل رسمي من التأكد ما إذا كانت المدرسة العربیة التي یلتحق فیھا الطالب مرخصة ومعترفا ب

  ".البلد المستضیف أم ال
وكانت وزارة التربیة والتعلیم دعت الطلبة الراغبین بااللتحاق في المدارس العربیة في غیر بلدانھا 
االصلیة للحصول على شھادة الثانویة العامة، الى التأكد من الشروط التي یجب توفرھا لمعادلة 

من ) التوجیھي(الطالب سیخضع بعد حصولھ على شھادة الشھادات الصادرة عن ھذه المدارس، وأن 
أي مدرسة عربیة خارج بالدھا االصلیة، المتحان تحصیلي وامتحان قدرات تجریھ الوزارة، وسیتم 

  .اعتماد نتیجة ھذا االمتحان للقبول في الجامعات األردنیة
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   جامعات خاصة تستكمل تشكیل مجالس أمنائھا 5
  
  

التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، ان ھیئات مدیري  قال وزیر - حاتم العبادي
جامعات خاصة نسبت بأعضاء مجلس امنائھا وتمت الموافقة علیھا، بموجب قرار مجلس التعلیم 

وأضاف في تصریح  .العالي، في ضوء التنسیبات االولى، التي تبین بعد تدقیقھا عدم إكتمال الشروط
ع او خمس جامعات استكملت تشكیل مجالس امنائھا، مبینا ان المجلس ینتظر ان ارب» الرأي«الى 

وأوضح أن  .استكمال باقي الجامعات التنسیب باالعضاء، إال أنھ لم یحدد الجامعات التي استكملت
مجلس التعلیم العالي قرر في جلسة سابقة الموافقة على تنسیب ھیئات المدیرین بأعضاء مجالس 

وافرت جمیع الشروط المطلوبة، وھو ما یعني ان اي جامعة أعادت التنسیب االمناء في حال ت
وكانت الجامعات الخاصة نسبت بتشكیل مجالس  .وتوفرت الشروط یشملھا قرار المجلس بالموافقة

امنائھا، إال انھ بعد التدقیق تبین عدم توفر جمیع الشروط التي ینص علیھا القانون بإستثناء جامعة 
ونوه الوزیر انھ  .ب من الجامعات التنسیب مرة اخرى باسماء تنطبق علیھا الشروطواحدة، حیث طل

تم التأكید على ھیئات مدیري الجامعات الخاصة، خالل اجتماعھ معھم االسبوع الماضي، بضرورة 
االسراع في التنسیب، حتى ال یكون ھنالك فراغ قانوني قد یعطل اجراءات تتطلب موافقة مجالس 

ذا الصدد، أطلع الطویسي ھیئات المدیرین برأي دیوان التشریع والرأي المتعلق برئاسة وبھ .االمناء
وعضویة مجالس أمناء الجامعات الخاصة والذي أفاد بعدم جوازیة تمدید مدة رئیس وأعضاء مجلس 
األمناء عن المدة المحددة لكل منھما والمنصوص علیھا في قانون الجامعات األردنیة، وال یوجد أي 

نع قانوني یحول دون تعیین أي عضو من أعضاء مجالس األمناء السابقین الشغال رئاسة مجلس ما
االمناء وكذلك الحال فیما یتعلق باشغال عضویة مجلس أمناء الجامعة من قبل رؤساء مجالس أمنائھا 

ھم عضوا بمن فی( ١٥(ویتكون مجلس امناء الجامعات الخاصة بموجب القانون الحالي من  .السابقین
الطویسي حال إقرار مشروع قانون الجامعات الموجود  الرئیس، في حین سیتم تخفیض ھذا العدد

وبحسب القانون، فمدة عضویة مجالس االمناء اربع  .اعضاء( ٩(حالیا في رئاسة الوزراء الى 
 ویشكل مجلس امناء الجامعة الخاصة من رئیس المجلس بتنسیب من .سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

ھیئة المدیرین وخمسة اعضاء اكادیمیین ممن یحملون رتبة االستاذیة من خارج الجامعة یختارھم 
مجلس التعلیم العالي وثالثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة بتنسیب من ھیئة المدیرین 
وعضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي بتنسیب من ھیئة المدیرین ایضا، الى جانب ثالثة اعضاء 

 .سب بھم ھیئة المدیرین من بین اعضائھا، الى جانب رئیس الجامعةتن

  ١٩/١١/٢٠١٧األحد                                                                                                        ٢:  الرأي ص
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  تشرف على امتحان الكفاءة الجامعیة» البلقاء التطبیقیة«وحدة التقییم في 
  

أشرفت وحدة التقییم واالمتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبیقیة على امتحان الكفاءة الجامعیة 
الذي تعقده ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي،  ٢٠١٧/٢٠١٨امعي للفصل الدراسي األول للعام الج

وقد سجلت أعداد الطلبة المتقدمین لالمتحان نسبا مرتفعة مقارنة مع األعوام السابقة ما یعكس ارتفاع 
  .الوعي لدى الطلبة بأھمیة وجدوى االمتحان على المنحنیین العلمي والعملي

متحان بحسب مصادر في الجامعة بأنھ قد تقدم لالمتحان ما یقارب وتشیر النسب األولیة للمتقدمین لال
  %.٩٠طالبا وطالبة في كافة كلیات الجامعة بنسبة تقدم زادت عن   ٢٥٢٨

وعكفت وحدة التقییم واالمتحانات العامة، منذ تكلیفھا من قبل مجلس عمداء الجامعة بتنفیذ امتحان 
تواصل مع كل من الطلبة والمدرسین والفعالیات المشاركة الكفاءة الجامعیة، عكفت على تسھیل آلیة ال

في االمتحان حیث تم اعتماد البرید االلكتروني كوسیلة أساسیة في التواصل بھدف تقلیل الوقت 
المستغرق في التواصل والمرونة في التعامل والدقة في المواعید كما وتم اعتماد اإلعالنات على كل 

سیلة فاعلة للتواصل مع الطلبة، مما أسھم في الحد من الوقت الالزم من موقعي الجامعة والوحدة كو
  .إلیصال المعلومات

كما وقامت الوحدة بتوفیر مجموعة من الخدمات االلكترونیة للطلبة المرشحین للتقدم لالمتحان من 
ریوس إلى فقد تم إضافة قسم طلبة البكالو. خالل الموقع االلكتروني لوحدة التقییم واالمتحانات العامة

الموقع، والذي یحتوي على بعض الروابط الھامة التي تفید الطلبة المتقدمین لالمتحان، والتي تھدف 
إلى زیادة الوعي باالمتحان وإجراءاتھ والتعلیمات الالزم االلتزام بھا، مما أسھم بتنفیذ االمتحان 

لطلبة المتقدمین لالمتحان، بسھولة ویسر، دون حدوث أیة مشكالت ھذا باإلضافة إلى اسماء قوائم ا
ومواعید االمتحان والجلسات، وصفحة االستفسار عن مواعید الجلسات حسب الرقم الجامعي، 

  .وغیرھا من الصفحات الھامة
أما على صعید الھیئة التدریسیة، قامت الوحدة بإنشاء بوابة الكترونیة تمكن أعضاء الھیئة التدریسیة 

كما وتم إعداد بوابة . مكن الطلبة من التجھیز واالستعداد لالمتحانمن تحمیل المواد العلمیة التي ت
الكترونیة خاصة بالطلبة یمكن من خاللھا استعراض ما تم تحمیلھ من قبل أعضاء الھیئة التدریسیة 

  .كال حسب تخصصھ
وعلى صعید البنیة التحتیة، فقد وضعت  الجامعة كافة مختبراتھا وفي كافة الكلیات تحت تصرف 

ان الكفاءة الجامعیة، وتم ضبط األجھزة والمختبرات وتوفیر الحمایة المادیة من كوادر األمن امتح
كما قام مركز الحاسوب باإلشراف على الشبكة الداخلیة في كل كلیة . الجامعي والحمایة البرمجیة

  .وتوفیر الوصول اآلمن لشبكة االنترنت

  ١٩/١١/٢٠١٧األحد                                                                                                       ٨: الدستور ص
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  الیوم.. والثالثین مجمع اللغة العربیة یفتتح موسمھ الثقافي الخامس
  

الكفایة اللغویة في «یعقد مجمع اللغة العربیة األردني موسمھ الثقافي الخامس والثالثین تحت عنوان 
، برئاسة الدكتور خالد الكركي رئیس المجمع، وذلك في قاعة االستاذ الدكتور »مراحل التعلیم العام

  .لنصف من صباح الیومعبدالكریم خلیفة في مقر المجمع، في الساعة التاسعة وا
كما یفتتح معرض الكتاب الذي سیقام لمدة ثالثة أیام، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة 

جامعة مؤتة، جامعة العلوم والتكنولوجیا، جامعة آل البیت، مؤسسة آل البیت، : مساء، وبمشاركة من
ة عمان، المعھد العالمي للفكر أمانة عمان الكبرى، منتدى الفكر العربي، مؤسسة الرسالة، أزبكی

  .اإلسالمي ودار جنا، ویبدأ حفل افتتاح المعرض في الساعة العاشرة من صباح یوم االفتتاح
وتبدأ فعالیات الموسم الثقافي في الساعة العاشرة والنصف من صباح الیوم، برئاسة الدكتور عید 

، »تحان الكفایة في اللغة العربیةام«دحیات، حیث یقدم األستاذ محمد جمعة العكور ورقة بعنوان 
امتحانات عامة لضبط / محطات تقویمیة«ویطرح الدكتور سیف الدین الفقراء موضوعا بعنوان 

، ویعرض الدكتور محمد عصفور عضو تعقیبا على محاور الجلسة، ثم یبدأ فتح باب »الكفایة اللغویة
ابد، یتناول فیھا الدكتور سمیر استیتیة النقاش، وتبدأ الجلسة الثانیة برئاسة الدكتور عبدالقادر ع

، ثم تقدم »الكفایة المعرفیة  بین النظریة والتطبیق في التعلیم العام في األردن«موضوعا بعنوان 
الكفایة اللغویة لدى خریجي التعلیم العام من حیث مفھومھا «الدكتورة سھى نعجة ورقة بعنوان 

  .دكتور عودة ابو عودة، تختتم بتعقیب من ال»ومستویاتھا ومجاالتھا
وتبدأ یوم غد الجلسة األولى برئاسة الدكتور ابراھیم بدران، تقدم فیھا الدكتورة خلود العموش 

، ویتعرض الدكتور جھاد العناتي »األطر والتقویم: الكفایات النحویة في التعلیم العام«موضوعا حول 
، ویأتي »خصائصھا السیكومتریةتجریب امتحانات الكفایة في اللغة العربیة وإیجاد «لموضوع 

التعقیب من طرف الدكتور محمد زكي خضر، ویرأس الجلسة الثانیة االستاذة الدكتورة سرى سبع 
تأھیلھ وتدریبھ لتحقیق الكفایة : المعلم«العیش، إذ یفتتح الدكتور عیسى برھومة بموضوع عن 

اإلدارة، : أھمیة البیئة المدرسیة» اللغویة، وینھي الجلسة الدكتور زید القرالة بورقة تحت عنوان
والنظام المدرسي، ومرافق األنشطة الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة في تحقیق الكفایة اللغویة، یلیھ 
تعقیب من الدكتور عبدالكریم الحیاري، ویعلن الدكتور عودة ابو عودة في الجلسة الختامیة، التقریر 

  .الختامي والتوصیات
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   قطاع التعلیم العالي أزمة حقیقیة یشھدھا
  
  خالل ورقة طرحھا المجلس االقتصادي االجتماعي 

  انحراف مسیرة الجامعات وصعود أشخاص غیر أكفاء لمواقع اداریة  
  أكثر من ثلث المقاعد الجامعیة تذھب للقوائم االستثنائیة 

  ألف خریج سنویا  ٧٠ألف فرصة عمل للجامعیین مقابل  ٢٥
  

ً منذ العقدین الماضیین،مما ولد انعكاسات تشھد مرحلة ،التعلیم ا لعالي، في األردن تراجعا ملحوظا
على مجاالت التنمیة والتحدیث ،وعلى قدرة الدولة في القیام بواجباتھا بكفاءة، بالتالي  أثر ذلك على 

جاء ذلك خالل . المجتمع األردني وقدراتھ،وعلى رأسمالھ البشري،باالضافة لعالقة المجتمع بالدولة
،  ٢٠١٧رقة سیاسات عامة طرحھا المجلس االقتصادي واالجتماعي بدایة شھر تشرین األول لعام و

، وبمشاركة خبراء من التعلیم العالي ورؤساء جامعات "إصالح سیاسات التعلیم العالي"حول 
ابعة وخبراء تنمیة الموارد البشریة،  وذلك تطبیقا للرؤیة الملكیة التي طرحت في الورقة النقاشیة الس

التي دعا فیھا الملك عبد هللا الثاني لضرورة االعتراف بالتحدیات والصعاب التي تواجھ قطاع التعلیم 
وطرح المجلس اھمیة وجود ھیئة تدریسیة جیدة كونھا جسرا حقیقیا لنقل المعرفة . والبدء بمواجھتھا

ز رأس المال للمجتمع،مع ضرورة تعمیق البحث العلمي داخل الجامعات األردنیة،بشكل یعز
وقال المجلس أن ازمة التعلیم العالي قد بلغت حدھا وال . االجتماعي الوطني ویثري الحیاة العامة

یمكن الصمت حیالھا، في وقت تبدو فیھ مسألة استعادة كفاءة التعلیم ومخرجاتھ مسألة مصیریة للتنمیة 
جتماعات المجلس والتي وتلخصت ا. ولمستقبل البالد وتحتاج إلى وضوح سیاسي وإرادة سیاسیة

ً ، إلى اإلقرار بوجود مجموعة من التحدیات جاء في مقدمتھا  ٧٠شارك فیھا قرابة الـ  أكادیمیا وخبیرا
غیاب رؤیة واضحة للجامعات األردنیة،مع وجود اختراقات  وتدخالت من مستویات متعددة مما 

لضرر بكفاءة األداء األكادیمي عدا عمل على اضعاف البنیة األكادیمیة واإلداریة للجامعات وألحقت ا
وكشفت االجتماعات عن انحراف . عن الضرر الذي الحقتھ بفاعلیة الجامعات في تحقیق أھدافھا

الجامعات عن مسارھا الحقیقي والتراجع الواضح في مخرجاتھا ، مع غیاب تنفیذ القوانین واالنظمة 
ءة إلى مواقع إداریة لملء الشواغر في بعض االحیان،مما ساھم في صعود اشخاص یفتقدون للكفا

 ٣٢مؤسسات ،منھا  ١٠٥وبحسب االرقام ،فقد بلغت المؤسسات التعلیمیة العالیة في االردن . االداریة
 ٩٧٤مؤسسة تعلیم عال رئیسیة، وحول التخصصات فبلغ عددھا  ٧٣جامعة حكومیة وخاصة،و

د الطلبة التي شھدت قفزة كبیرة تخصصا وبرنامجا دراسیا معظمھا متكررة ومتشابھة، وبشان أعدا
من السكان ،وطلبة الدراسات العلیا % ٢.٨حیث وصلت نسبة طلبة الدرجة الجامعیة  االولى نحو  

للفئة % ٤٠مع اعداد الالجئیین،بینما وصل المعدل االجمالي لاللتحاق بالتعلیم الجامعي % ٣.٤
وتطرق . من عجز مالي سنويمن الجامعات الحكومیة % ٧٥،في حین تعاني ٢٢- ١٨العمریة   

المجلس في ورقتھ،إلى المقاعد االستثنائیة والتي تحتل أكثر من ثلث المقاعد الجامعیة المخصصة في 
الجامعات األردنیة الرسمیة،بشكل ال یراعي  حاجة بعض المجاالت والتخصصات إلى نوعیة محددة 

، على الرغم من وجود مبررات في من الطلبة ، مما یولد تشوھات كبیرة في نظام القبول الجامعي
مبینا أعداد فرص العمل الجدیدة . بعض القوائم إال أن التوسع في قوائم االستثناءات أخل بنظام القبول

ً وعددھا   منھا % ٥٠ألف فرصة عمل في القطاعین العام والخاص معا، ٥٠والتي تستحدث سنویا
في المقابل تطرح المؤسسات التعلیمیة العالیة تذھب لمن یقل مستواھم التعلیمي عن الثانویة العامة،

من الشباب یعملون في % ٧٣الف خریج سنویا،وبحسب مركز تطویر األعمال ،فان  ٧٠قرابة ال 
غیر قادرین على كتابة التقاریر والمراسالت الرسمیة مع % ٩٤مھن ال عالقة لھا بتخصصاتھم،و

ف الورقة إلى خلق جامعات أردنیة مستقلة في وتھد. ضعفھم في اتقان اللغتین العربیة واالنجلیزیة
حدود القانون تتمتع بنظم حاكمیة رشیدة،وانشاء مجلس أعلى لتنمیة الموارد البشریة ،وإصالح ھیاكل 
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مجالس االمناء،باالضافة لالستقالل األكادیمي والحاكمیة المالیة واالداریة واستقاللیة الجامعات 
ھداف فتلخصت، بتوفیر فرص تعلیم عال عادلة وذات جودة أما الحزمة الثانیة من اال. الخاصة

لألردنیین،مع وضع سیاسات اعتماد التخصصات االكادیمیة والبرامج الدراسیة،عالوة عن اعادة بناء 
الھیئات التدریسیة ،ووضع خطة لتمویل الجامعات لضمان دیمومتھا ،والوصول إلى مخرجات ذات 

  .وسیاسات ادارة ضمان الجودة في الجامعاتكفاءة وجودة،مع اصالح البحث العلمي 
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  تطلعات لصندوق دعم البحث العلمي

  
  محمد طالب عبیدات. د

  
تشرفت بزیارة لصندوق دعم البحث العلمي لحضور اجتماع رؤساء تحریر المجالت العلمیة 

ً ل معالي المدعومة من الصندوق، وعادت بي الذاكرة لعشر سنوات للوراء إذ كنت وقتئذ مستشارا
وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عندما أنشىء الصندوق لیقوم على تطویر البحث العلمي في كل 
لة بالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة من خالل شراكات تستثمر  المجاالت االستراتیجیة ذات الصِّ

المیة وفق الرؤى الملكیة بالموارد البشریة واألفكار والبنى التحتیة والفوقیة لندخل ركب التنافسیة الع
  .السامیة

الصندوق مظلة وحاضنة بحثیة رسمیة وذراع للدولة في مجال األبحاث والدراسات وتوطین 
التكنولوجیا واإلستثمار في األبحاث الناجحة صوب أردن عصري وتكنولوجي، والصندوق من 

لتنمیة الوطنیة وحاجاتھا المفروض أن یكون الھیئة المشرفة الرئیسة على ربط البحث العلمي بخطط ا
ومواءمتھا لأللفیة الثالثة وحل المشاكل والتحدیات في قطاعات رئیسة كالنقل والطاقة والمیاة 
ّرد جملة من األنشطة والفعالیات  ً وبنجاح مط وتكنولوجیا المعلومات وغیرھا، والصندوق یتولى حالیا

ألكادیمي والتنسیق مع الجھات المحلیة في دعم البحوث العلمیة والمجالت العلمیة وبعثات التمیز ا
  .والعالمیة في ھذا المجال

ً جبارة لیضع األردن على الخریطة  ً یبذل جھودا ً ونشاطا ّقد حماسا الصندوق ومن خالل إدارتھ التي تت
ً بالرغم من أن الحكومة ھي الممول الرئیس ألكثر من  ً الرابع عربیا من % ٨٠العالمیة، فكانت فعال

  .لبحث العلمي وتقصیر القطاع الخاص الواضحاإلنفاق على ا
ً إذا ما قورن مع بعض دول الجوار وربما الجامعات ھي ! اإلنفاق على البحث العلمي ضعیف نسبیا

ً بذلك، لكن المفروض االھتمام على مستوى الوطن للمراكز البحثیة في القطاعین العام  األكثر اھتماما
ً كذراع مھني متخصص حیث الحاجة الماسة  والخاص، فاستقاللیة الصندوق ضرورة ولیس ترفا

لبحث علمي حقیقي یدعم خطط التنمیة الوطنیة ویسجل على األرض نتائج متمیزة دون إنتظار 
ّھم من  موازنة شحیحة أو بیروقراطیات إداریة، والعاملین في الصندوق أعدادھم محدودة وجل

ناؤه من أي برامج حكومیة قادمة أصحاب اإلختصاص دون حموالت زائدة، وبالتالي فیجب إستث
  .لغایات دمج المؤسسات المستقلة، ال بل المطلوب إطالق العنان لھ لتشجیع اإلبداع واإلبتكار

التمییز بین أبحاث الترقیات التي تخدم األشخاص وطموحاتھم فقط من جھة، وبین البحث العلمي 
جھة أخرى ضرورة حتمیة، فدعم موازنة التطبیقي الموّجھ لخدمة الدولة وإستراتیجیاتھا ورؤاھا من 

لصالح الصندوق مباشرة یعزز إستقاللیتھ % ١الصندوق وتفعیل اإلقتطاع من أرباح الشركات بواقع 
المالیة وموارده، والصندوق المكان المناسب لوضع األولویات الوطنیة البحثیة والتكنولوجیة لننافس 

 ً ً وإقلیمیا   .عالمیا
الجھات ذات العالقة لیحقق الرؤى واألھداف التي أوجد من أجلھا  مطلوب دعم الصندوق من كل 

ً أن معالي األخ وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي من أكثر الداعمین والمتحمسین  وخصوصا
  .لتطویر التعلیم العالي والبحث العلمي بالمملكة

ى التحوالت التكنولوجیة فالبحث والتطویر یعتبران من المرافق االستثماریة الھامة التي تؤدي إل
ویعتبر البحث والتطویر . بجمیع أبعادھا المادیة والبشریة والنظریة والتطبیقیة والمدنیة والعسكریة

فالبحث والتطویر نشاط علمي .  كأي استثمار اقتصادي یعتمد على معاییر تقییم الجدوى والكفاءة

 مقاالت
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ري وفق معاییر الجدوى االقتصادیة، تكنولوجي مؤسسي،  یقوم على توجیھ مخطط لإلنفاق االستثما
وذلك لتعزیز المعرفة العلمیة في المجاالت كافة،  وربطھا بوسائل االختبار والتطبیق واإلنتاج، بما 
ً لتولید أجھزة أو مواد أو أسالیب إنتاج أو منتجات جدیدة أو  ً أو اختراعا ً أو ابتكارا یضمن تطویرا

  .محسنة أو لرفع الكفاءة اإلنتاجیة
با ما تستخدم مؤشرات ربط البحث والتطویر باألداء االقتصادي لتقییم الوضع الحالي، ومنھا وغال

حجم اإلنفاق االستثماري الحقیقي ونسبة ھذا اإلنفاق إلى مجموع : على سبیل األمثلة ال الحصر
بیقیة اإلنفاق في منشأة أو صناعة أو بلد ما، عدد العلماء والتقنیین من المتخصصین في العلوم التط

والھندسیة العاملین في البحث والتطویر والخبراء ذوي المؤھالت العالیة في مجاالت تقییم 
المشروعات وتقییم كفاءة األداء، وقیمة النواتج المباشرة لنشاطات البحث والتطویر كاألجھزة 

المتخصصة  الرأسمالیة  والمواد المستخدمة والمنتجات النھائیة والكوادر المدربة والبحوث العلمیة
  .وبراءات االختراع  وقواعد المعلومات وغیرھا

ولھذا فال بد من تقییم كافة البرامج االستثماریة الموجھة للبحث والتطویر وتقویم نتائجھا التكنولوجیة 
وال بد كذلك من ربط نشاطات البحث العلمي .  واالقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة المختلفة

.  تمع الحقیقیة وباالستراتیجیات المعتمدة للتنمیة الصناعیة في الوطنوالتكنولوجي بحاجات المج
ویجب تعبئة العلماء والكوادر المتخصصة للعمل في فرق عمل مشتركة تعمل بروح الفریق الواحد، 
وإیجاد بدائل محلیة ذات تكالیف أدنى من مثیالتھا األجنبیة، وربط مؤسسات التعلیم ومراكز البحث 

  .تصادیة والتكنولوجیة واالجتماعیة والثقافیةبالتحوالت االق
ومن ھنا تبرز أھمیة إنشاء مراكز متقدمة للبحث والتطویر على جمیع المستویات،  وجذب العلماء 

إضافة إلى البرامج المتقدمة في التدریب والدراسات العلیا .  ومنع ھجرتھم وتقدیم حوافز سخیة لھم
ً، وزیادة اإلنفاق عل ً وخارجیا ى نشاطات البحث والتطویر نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي،  داخلیا

في الدول %) ٠.٢(، في حین أنھا ال تتجاوز %)٢.٥(حیث تصل ھذه النسبة في الدول المتقدمة إلى 
ویرتبط بذلك  زیادة نسبة العاملین في البحث والتطویر إلى مجموع السكان، إذ تقدر بالدول .  النامیة

أي بنسبة تتجاوز أربع –%) ٠.٣١(بینما تصل في الدول المتقدمة إلى %) ٠.٠٧(النامیة بحوالي 
،  وھذا ینعكس على مساھمة الدول الصناعیة المتقدمة في االبتكارات -أضعاف الدول النامیة

  .من مجموع براءات االختراع المسجلة في العالم%) ٨٠(التطبیقیة واالختراعات، حیث تجاوزت 
مي والتطویر یتطلب دعما حكومیا وتعاونا وثیقا بین مؤسسات التعلیم العالي ولعل تطویر البحث العل

ومراكز البحث العلمي والقطاعات اإلنتاجیة العامة والخاصة وذلك من خالل محاور عدھا منھا دعم 
الحاجات الرئیسیة للقوى البشریة، وعمل التعدیالت الالزمة للسیاسات والتشریعات، ودعم التمویل 

بحث العلمي، ودعم وسائل البنیة التحتیة، ودعم شبكات االتصال والتواصل مع الباحثین الموجھ لل
  .والمؤسسات العالمیة، ولیكون صندوق دعم البحث العلمي المظلة الرئیسة لكل ذلك

كما أننا نتطلع إلیجاد اآللیات المناسبة لدعم العالقات البینیة بین العلماء الباحثین ومؤسسات البحث 
من جھة وقطاعات اإلنتاج والخدمات والصناعة من جھة أخرى، لتصبح ھذه العالقة تشاركیّة العلمي 

ومتینة ومبنیة على شراكات واقعیة ومستدامة، لیساھم الجمیع في رفعة الوطن ودعم إقتصادنا 
ً أن لدینا وثیقة األردن  لدعم  ٢٠٢٥الوطني وبتكاملیة تامة بین القطاعات كافة، وخصوصا

  .الوطني ووضع السیاسات والرؤى الخاصة بذلكاإلقتصادي 
بصراحة البحث العلمي بترول الوطن ألن فیھ إستغالل لقدرات وطاقات قوانا البشریة الكفؤة، وعلى 
الحكومة والقطاع الخاص مسؤولیة تشاركیة لدعم صندوق دعم البحث العلمي لیقوم بدوره الوطني 

  .كنولوجیا وغیرھاالمستقل لوضع أولویاتنا البحثیة وتوطین الت
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  التعلیم بین زمنین
  

  موفق ملكاوي
قبل ثالثین عاما تقریبا، أدمنت لعبة غریبة؛ كنت أدون في كراسة خاصة سلوك المعلمین في 

  .المدرسة
لم أكن حینھا قد تحولت إلى السوداویة، لذلك كنت أدون اإلیجابیات قبل السلبیات، فأحتفظ في الصفحة 

كان بإمكاني حینھا تردید كثیر من . ؛ األول لإلیجابیات والثاني للسلبیاتنفسھا بعمودین متقابلین
  .وقلیل من السلبیات.. اإلیجابیات

صحیح أن بعضھم، . كان المعلمون ینطلقون من مسؤولیة عالیة في التحدث إلى الطلبة والتعامل معھم
أداءھم، في المجمل، كان أو بعض أقوالھم وأفعالھم، اشتملت على بطریركیة بنسب متفاوتة، إال أن 

  .یتساوق مع قیم ذلك الزمن
كان القیم السائدة حینھا متأسسة على ثقافة طورھا الوعي الفطري لألردنیین في اتجاھھم نحو التعلیم، 

كان المعلم یستشعر القیمة الكبیرة لمھنتھ . مستشرفین أھمیتھ، وضرورة أن ینال أبناؤھم قسطا منھ
  .وظفا بدوام جزئيبصفتھ صاحب رسالة، ولیس م

استعید ھذه األفكار الیوم ونحن نتداول ونتناقش حول التحدیات الھائلة التي تواجھھا عملیتا التعلیم 
ثمة ثقافة أخرى انبنت من خالل الرخاوة التي طورھا التعقید االجتماعي، وتراجع دور . والتعلم

  ".وظیفة"للتعلیم كـالمعلم في الحیاة العامة، إضافة إلى تراجع النظرة المجتمعیة 
في مدرسة في صویلح، مثال، تتھم مدیرة أحد طلبتھا بأنھ غیر سوي كونھ یراجع طبیبا نفسیا، وتجھر 

المدیرة نفسھا ال تتورع عن إطالق عبارات نابیة بحق طلبة وأھالیھم أمام بعض . بذلك أمام المعلمات
  .المعلمات

المحلي، وأحیانا یخشون على سالمتھم  في مدرسة أخرى، یخشى المعلمون ردود فعل المجتمع
ھذه الخشیة لم تأِت من فراغ، فقد تعرض أكثر من . الشخصیة إن ھم اتخذوا قرارا ما بحق أحد الطلبة

  .معلم لالعتداء، في حین تم تھدید آخرین بالنیل منھم في حاالت أخرى
في التأثیر على عملیتي  في المحصلة، ثمة ثقافة، أخرى، خاطئة بالتأكید، تم التأسیس لھا وساھمت

كما . التعلیم والتعلم، وأدت إلى تدھور صورة المعلم والمدرسة لدى الطلبة والمجتمعات المحلیة
أصبحت عملیة التعلیم برمتھا خاضعة لنظرة دونیة؛ بدءا من الكتاب، فالمناھج، والمعلم، والمدرسة، 

  .واإلدارات، وصوال إلى الوزارة المسؤولة
ي لم یساھم فیھ العامة وحدھم، بل أیضا ھو نتاج إلسھام بعض النخب التي دخلت في ھذا السلوك الشق

ال عالقة لھا بالصالح العام، كما أسھم فیھا، كذلك، القطاع الخاص، بوعي أو بغیر " مماحكات"
وعي، حین ضغط كثیرا من أجل فتح الباب واسعا أمام التعلیم الخاص بشقیھ؛ المدرسي والجامعي، 

الجھات الرسمیة التي توسعت كثیرا في منح تراخیص المدارس الخاصة، والتي كان  وأیضا بعض
  .ال تمتلك القدرة على إدارة العملیة التعلیمیة والتربویة" دكاكین"بعضھا أشبھ بـ

تلك السلوكیات جاءت بمخرجات أشبھ بالفاجعة حین ذھب ھؤالء إلى الجامعات، لنرى حینھا 
یث شیوع العنف الجامعي والمجتمعي، وتخریج طلبة ضعاف غیر التحدیات التي تواجھنا من ح

قادرین ھم أیضا على المساھمة في العملیة التعلیمیة بنجاح، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بتدني 
مھارات الخریجین إلى الحد الذي ال یكونون فیھ مؤھلین لسوق العمل، وتدني اإلنتاجیة، بشكل عام، 

  .بسبب ضعف المخرجات تلك
عمر الرزاز یمتلك الرؤیة والمقدرة على النھوض بعملیة التعلیم . نؤمن أن وزیر التربیة الحالي د

ھل : والسؤال المھم في ھذا اإلطار. والتعلم، وإعادة االعتبار لصورة المعلم ومكانتھ في المجتمع
  سنساعده في مھمتھ ھذه؟

  ١٧/١١/٢٠١٧الجمعة                                                                                                       ١١:الغد ص
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  تالع العلي –كرم أمین إمسیح  -
  
  جبل القصور –تاح الكفافي نظمیة عبدالف -
  
  الكرك –شاھر تركي الصرایرة  -
  
  الشمیساني –احمد ابراھیم اسعد شحرور  -
  
  ابو علندا –عبدالرحیم علیان الدوخي الحنیطي  -
  
  بیادر وادي السیر –فتحیة حسن مسعود المدني  -
  
  الدوار الخامس –مقدس فخري عبدالمحسن الحسیني  -
  
  الصویفیة – ولیم بطرس خلیل الشامي -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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مجلس الوزراء قرر اعتبار وزارة الداخلیة الجھة ذات االختصاص المرجعي للمجالس التنفیذیة 
ووزارة التخطیط » المرجعیة لمجالس الالمركزیة«للمحافظات ووزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة 

ستراتیجیة في المحافظات وبالقضایا المتعلقة الجھة المرجعیة لجمیع ما یتعلق بالخطط التنمویة واال
ببناء القدرات والتواصل مع الجھات المانحة وتنسیق برامجھا ومشاریعھا التنمویة الموجھة لھذه 

مجلس الوزراء الزم الوزارات الثالث بالتنسیق الوثیق مع اللجنة الوزاریة لالمركزیة .. الغایات
ویأتي . للوصول بھ الى االھداف والغایات المرجوة منھ بھدف انجاح ھذا المسار االصالحي العام

قرار مجلس الوزراء ضمانا لتعزیز وتعظیم مكتسبات الالمركزیة ولوضع ھذه الخطوة االصالحیة 
  .والتزاما بالتشریعات ذات الصلة» تضارب او ازدواجیة«على المسار المنتج والصحیح وتجنبا الي 

  
الحكومة طالبت ھذه السیدة بدفع .. الف دینار لخزینة الدولة(  ٨٧( مطالبة بدفع » سیدة«نائب سابق 

وحذرت الحكومة السیدة في حال . ھذه المبالغ المتحققة علیھا لحساب االمانات لدى وزارة المالیة
یوما باتخاذ االجراءات القانونیة بحقھا وفقا لقانون (  ٦٠(التخلف عن الدفع خالل فترة اقصاھا 

  .االموال االمیریة
  

االف دینار لوزارة (  ٨( علیھا في حال عدم دفع » للحجز«كلیة قرطبة في محافظة الزرقاء معرضة 
الوزارة انذرت الكلیة في حال عدم دفع ھذا المبلغ باجراءات قانونیة وفقا لقانون تحصیل .. المالیة

  االموال االمیریة
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ركض درب «ب األردن فعالیة محاولة برعایة وزیرة السیاحة واآلثار لینا عناب أطلقت جمعیة در
أمس وألول مرة، لتستمر في الفترة ما بین السابع عشر من تشرین الثاني الجاري » ٢٠١٧األردن 

وحتى األول من كانون األول المقبل، حیث انطلق العداءان محمد السویطي من األردن، وألفي بیرس 
ً إلى العقبة ھیجینز من بریطانیا من موقع أم قیس األثري في رحلتھم   .وصوال

  
زارت السفیرة القبرصیة لدى األردن أمس قلعة الكرك وأقدم كنسیة في الكرك یرافقھا مدیر مدیریة 
سیاحة الكرك ومحافظھا ورئیس بلدیتھا، لغایات سیاحیة واالطالع على واقع المحافظة الممیز 

  .سیاحیا
  

عند الساعة التاسعة والنصف من صباح » أرض«تنظم منظمة النھضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة 
، وسیتضمن الحفل »المرحلة الثانیة -وصول المرأة للعدالة«غد اإلثنین الحفل الختامي لمشروع 

جلستین حواریتین بمشاركة العدید من المنظمات النسویة وممثلي النظام القضائي، وذلك في فندق 
  .جراند حیاة

  
  

 صنارة الدستور
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بعد " غاز العدو احتالل"سقاط اتفاقیة الغاز مع الكیان الصھیوني تنظم الحملة الوطنیة األردنیة إل
ظھر الیوم وقفة احتجاجیة أمام مجلس النواب، ضد اتفاقیة الغاز مع اسرائیل، وعدم مناقشة مجلس 

ھدد الكیان الصھیوني بإیقاف مشروع قناة "وتأتي الوقفة، بحسب الحملة، بعد أن . النواب لالتفاقیة
  ".عاد فتح السفارة الصھیونیةالبحرین إن لم ی

  
عثر أول من أمس الجمعة على جثة سیدة خمسینیة في منزلھا بطبربور، حیث باشرت األجھزة 

وحسب مصدر أمني، فقد . األمنیة التحقیق بجریمة القتل، بعد أن ظھرت على الجثة آثار شدة وعنف
والمختبر الجنائي، فیما  تم الكشف على موقع الجریمة من قبل المدعي العام والطبیب الشرعي

  .تواصل األجھزة األمنیة التحقیق للكشف عن القاتل وتفاصیل الجریمة
  

التعلیم والتدریب التقني "مكتب الیونسكو في عّمان یحتفل غدا االثنین بتخریج المشاركین في مشروع 
التعاون مع ، الممول من حكومة جمھوریة كوریا والمنفذ ب"والمھني للشباب السوریین واألردنیین

من الشباب األردنیین  ٢٥٠كلیة القدس، المشروع وفر فرص التعلیم والتدریب التقني والمھني لـ 
  .والالجئین السوریین األقل حظا في عمان بعدة تخصصات

  
  

تطلق المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بعد غد الثالثاء التقریر التحلیلي إلصابات العمل للعام 
ؤتمر صحفي تعقده لھذه الغایة مدیر عام المؤسسة نادیا الروابدة في مبنى ، وذلك عبر م٢٠١٦

 .اإلدارة العامة للمؤسسة بعمان

 زواریب الغد
  


