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 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
ٌ لدمج المؤتمرات المتعلقة بقطاعات الھندسة وتكنولوجیا  توُجھ

  المعلومات والطاقة
٣  

  ٧  محطة لمعالجة میاه الوضوء في مسجد الجامعة األردنیة
االعتماد وضمان (دورة یعقدھا ) نتاجات التعلم المستھدفة(

  في األردنیة) الجودة
١٠ 

 ١١  "األردنیة"في " دراسات المرأة"ي ندوة متخصصة ف
 ١٤  الكم والكیف شرطان متالزمان لنجاح التعلیم: بدران

 ١٧  محافظة یلتقي مدیر المركز الثقافي التركي الجدید في عمان
تنفذ دورة تدریبیة في " األردنیة"دائرة المنازل الداخلیة في 

  الدفاع المدني
١٩ 

  ٢٠  "األردنیة"ع تبحث سبل التعاون م" جامعة الخلیل"
   شؤون جامعیة

ألف طالب عربي وأجنبي  ٧٠نسعى الستقطاب : ’’التعلیم العالي’’
  ٢٠٢٠العام 

٢١ 

 ٢٣  اتحاد الجامعات العربیة یعقد مؤتمره العام في اإلمارات االحد
 ٢٤  الطویسي یلتقي بعثة الدعم الفني في الیونیسكو

 ٢٥  واندو الیومابو غوش یظھر ببطولة الجائزة الكبرى للتایك
  ٢٦  أبو غوش یواصل كتابة التاریخ

   مقاالت
مراھنة مسؤولین مثل رؤساء الجامعات على رحیل 

  محمد انس العمري/الحكومھ
٢٧ 

 ٢٩  فیصل غرایبة.د/ما الحریة التي یطالب بھا الباحث؟

 ٣١  محمد الرصاعي.د/الجامعات وفرص التمویل الذاتي

 ٣٢  وفیات
  ٣٤- ٣٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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األردنیة"المؤتمر الرابع لتطبیقات الھندسة الكھربائیة والحاسوب في  "  

 توُجھٌ لدمج المؤتمرات المتعلقة بقطاعات الھندسة وتكنولوجیا المعلومات والطاقة

شّكل المؤتمر الرابع لتطبیقات   –ھبة الكاید 

الھندسة الكھربائیة والحاسوب منصة بحثیة 

قشتھ القضایا المرتبطة للمؤتمرین في منا

بقطاعات الھندسة وتكنولوجیا المعلومات 

والطاقة من خالل تبادل المعارف والخبرات 

والمستجدات واالطالع على تجارب الدول 

   .المتقدمة في تلك المجاالت

وركز المؤتمر الذي انطلقت فعالیاتھ برعایة 

الجبور مندوبا عن وزیر  رئیس مجلس مفوضي ھیئة تنظیم قطاع االتصاالت الدكتور غازي

االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ووزیر تطویر القطاع العام مجد شویكة على استغالل التقنیات 

الحدیثة واقتناء الفرص لمواجھة التحدیات التي تقف عقبة في طریق التنمیة بأنماطھا وأشكالھا 

  .الخدماتیة كافة

ون مع مجمع المھندسین الكھربائیین واإللكترونیین في ودعا المؤتمر الذي نظمتھ كلیة الھندسة بالتعا

إلى " التكنولوجیا لحل المشاكل الوطنیة"وجامعة الزیتونة األردنیة وحمل شعار  (IEEE) األردن

جمع الجھود ودمج المؤتمرات ذات العالقة بھذه المجاالت بمؤتمر عالمي موحد بالتعاون مع 

بتوصیات مضاعفة الفائدة، بحسب ما أفاد بھ رئیس  المؤسسات المعنیة بتلك القطاعات للخروج

  .المؤتمر ورئیس المجمع الدكتور غیث عبندة

 أخبار الجامعة

                                                  ١٩/١٠/٢٠١٧                        الخمیس                                                                     أخبار الجامعة 
 



  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 
4 

وقال عبنده في تعلیق لھ على أھمیة المؤتمر أن مستقبل قطاع الھندسة الكھربائیة واالتصاالت 

ة وتكنولوجیا المعلومات في األردن واعد ویشھد قفزة نوعیة في الخدمات الداعمة لجھود التنمی

الوطنیة، مضیفا أن ھذه القطاعات تشكل العمود الفقري للتقدم التكنولوجي، األمر الذي یدعو إلى 

   مزید من االستثمار فیھا لتحسین األحوال المعیشیة للمواطنین وبناء وتقدم المجتمعات المحلیة

ور یوسف وشھد المؤتمرعقب جلسة االفتتاح في الیوم األول عقد ندوة عمل متخصصة أدارھا الدكت

العبدالالت وشارك فیھا رئیس جامعة الزیتونة األردنیة الدكتور تركي عبیدات، والرئیس التنفیذي 

لمجموعة التكنولوجیا المتكاملة السید ولید تحبسم والرئیس التنفیذي لجمعیة إنتاج الدكتور نضال 

بوط وجواكر السید فیصل حقي، و مؤسس أخط Oasis 500 البیطار، والرئیس التنفیذي لمؤسسة

   المھندس محمد الحاج حسن

الفرص ( - تكامل اإلبتكار والریادة والبحث في األردن "وناقشت ھذه الندوة التي حملت عنوان 

عملیة ربط القطاعات العاملة والناشئة المعاصرة وتھیئتھا لتحقیق تكامل یضمن التطبیق )" والتحدیات

عاملة والمتعلمة مع متطلبات سوق العمل وتمكین األمثل في القطاعات الصناعیة ومواءمة القوى ال

كال القطاعین من استغالل المعرفة والعلوم المتاحة في القطاع األكادیمي؛ ولیس ھذا فحسب بل 

إضفاء لمسة ریادیة شبابیة لبناء مستقبل یضمن توافق مخرجات كل قطاع مع المتطلبات المعاصرة 

   .للنمو واالستدامة

الدكتور رولف من جامعة بوفخم األلمانیة عرض جانبا من مجریات الثورة وكان المتحدث الرئیسي 

الصناعیة الرابعة، متطرقا إلى كیفیة احتیاج المصانع الحدیثة  لتطویع تقنیات في مجاالت مختلفة 

  .لتوفیر منتجات ذات نوعیة عالیة وبتنوع كبیر جدا لتلبیة احتیاجات األسواق الحدیثة التنافسیة

مر في یومھ األول على ثالث جلسات ناقش خاللھا المؤتمرون جملة من المحاور واشتمل المؤت

المتعلقة بالتحكم والمیكاترونیكس واالتصاالت وتصمیم ھوائیات االتصاالت، ركز فیھا تسعة باحثین 
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على األنظمة اآللیة لتطویر التطبیقات الذكیة على األجھزة الخلویة، وأخرى للتتبع اآللي داخل المباني 

السكنیة وكشف الرسائل االلكترونیة المزیفة، إضافة إلى أھمیة تصمیم ھوائیات ومصفوفات خطیة 

  .متطورة رباعیة العناصر، ودراسة الخصائص الھیكلیة والضوئیة لنقاط السیلیكون النانویة

   

ھا من الوالیات المتحدة تحدث فی" راج جین"وبدأت جلسات الیوم الثاني للمؤتمر بمحاضرة للدكتور 

حول المواضیع التي علیھا إقبال بحثي كبیر ھذه األیام والمتعلقة بالشبكة السحابیة وتطبیقاتھا، معرجا 

  .على تحدیات األمان والخصوصیة للتطبیقات الحدیثة

فیما خصص الدكتور غانم بطرس من المملكة المتحدة حدیثھ عن االعتمادیة وضرورة توفر شبكة 

طورات الحدیثة من دعم شبكة الكھرباء بمصادر متنوعة كمصادر الطاقة الكھربائیة في ظل الت

  .الطاقة المتجددة

وتطرق الدكتور حسن النشاش إلى األسالیب التقنیة في تحسین التركیز الفكري عند العاملین في 

مجاالت المراقبة، مبیّنا أن ھناك حالتین لفقدان التركیز األولى سببھا رتابة المراقبة والثانیة سببھا 

الضغط العالي؛ وأنھ باستخدام مجسات تكنولوجیة حدیثة یمكن حل الحالة األولى بتعزیز المحفزات 

  .الفكریة وحل الحالة الثانیة بتوزیع أعباء المراقبة

وزخمت محاور جلسات الیوم الثاني للمؤتمر بالمعلومات والمقترحات والحلول التي قدمھا الباحثون 

ندستي الكھرباء والحاسوب، تحدیدا ما یتعلق بالخوارزمیات والذكاء للعدید من الجوانب المتعلقة بھ

االصطناعي وھندسة الشبكات واالتصاالت الالسلكیة وتكنولوجیا المعلومات وتعلم اآللة والھندسة 

  .الطبیة الحیویة وأنظمة الطاقة المختلفة
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ورة  تكثیف األبحاث وناقش المؤتمرون في أوراقھم العلمیة التي عرضوھا خالل الیوم الثاني ضر

التطبیقیة حول األنظمة واآللیات المھتمة بمنع سرقات الھویة الشخصیة االلكترونیة واكتشاف 

األجسام في قاع البحار والمحیطات، وكذلك األنظمة المتعلقة بالتحكم بأوقات وأطوار اإلشارات 

علم العمیق، مشیرین إلى الضوئیة، وأیضا عن نظام حاسوبي لتمییز المواد المختلفة باستخدام الت

الطرق اآلمنة لھیاكل البیانات الموزعة، وأھمیة تطویر برنامج حاسوبي لتعلیم وتعلم خوارزمیات 

  لجدولة الوظائف في المعالجات الدقیقة وغیرھا من الموضوعات المتعلقة باألنظمة الذكیة

دولة في  ٢٨عالمیین من  وبھذا یكون المؤتمر اشتمل على عروٍض لسبع وأربعین ورقة عمل لباحثین

محاور الھندسة الطبیة الحیویة واالتصاالت وھندسة الحاسوب والشبكات والمیكاترونكس وأنظمة 

  .وتطبیقات تكنولوجیا المعلومات وأنظمة القوى والطاقة الكھربائیة

التي  ویعّد المؤتمر الذي تمیز بمناقشتھ أوراقا علمیة تنشر ألول مرة؛ الحقا لسلسلة من المؤتمرات

بمشاركة باحثین وعلماء مختصین  ٢٠١١، ٢٠١٣، ٢٠١٥نظمتھا الجامعات األردنیة في األعوام 

في مجاالت الھندسة الكھربائیة كافة من مختلف أنحاء العالم تم نشر بعض أوراقھم البحثیة في 

مجاالت مجالت علمیة عالمیة محكمة؛ سیما وأنھ منبر فرید لمناقشة األسالیب العملیة الحدیثة في 

  .الھندسة الكھربائیة والحاسوب

والمشكلة من أعضاء من إحدى عشرة جامعة (وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة التنظیمیة لھذا المؤتمر 

تعمل على تنظیمھ استمراًرا لسلسلة المؤتمرات السابقة األمیز في ) أردنیة ومن المجمع والصناعة

العالمي، حیث نشرت وقائع ھذا المؤتمر  IEEEمجالھا في األردن، وذلك حسب مواصفات مجمع 

 .Scopusعالمیًا على المكتبة اإللكترونیة للمجمع والمفھرسة في العدید من الفھارس العالمیة ومنھا 
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 محطة لمعالجة میاه الوضوء في مسجد الجامعة األردنیة

 

عم من الوكالة األلمانیة أنجز مركز المیاه والطاقة والبیئة في الجامعة األردنیة بد -محمد المبیضین

وحدة  (GIZ) للتعاون الدولي

معالجة میاه الوضوء في مسجد 

  .الجامعة األردنیة

وتعد الوحدة التي نفذتھا شركة 

بترا للریادة المجتمعیة 

الخضراء في جوھرھا 

مشروعا ریادیا وحیویا ینسجم 

  .ا من أعظم نعم هللا على اإلنسانمع تعالیم اإلسالم العظیم في المحافظة على الثروة المائیة باعتبارھ

وبارك رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة لدى افتتاحھ المحطة مندوبا عن سمو األمیرة سمیة 

بنت الحسن ھذا اإلنجاز الذي یأتي في نطاق اھتمامات الجامعة بإیجاد وسائل تدعم تنمیة المصادر 

  .المائیة في األردن

ة الدكتور معتصم سعیدان أبرز مھام المحطة ومنھا معالجة میاه وبین مدیر مركز المیاه في الجامع

الوضوء لالستفادة منھا في ري األشجار المنتشرة في حدائق الجامعة، الفتا إلى نجاح تجربة المركز 

شجرة مزروعة ) ٢٠٠(في إنجاز محطة معالجة میاه الصرف الصحي التي تعمل على ري أكثر من 

  .حول مباني المركز

   

                                                  ٢٢/١٠/٢٠١٧األحد                                                      ٨:الغد ص/٤:الدستور ص/٨:الرأي ص/أخبار الجامعة 
 



  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 
8 

ـ لسعیدان ـ فإن ھذه المشاریع تستھدف القطاعات المنزلیة ومباني المؤسسات والمرافق العامة ووفقا 

لإلسھام في ضمان مستقبل مستدام  ٢٠٢٥ــ ٢٠١٥لتصب في أھداف االستراتیجیة الوطنیة للمیاه 

  .لقطاع المیاه في األردن

ن كلمة أشادت فیھا بمستوى عالقات نیابة عن السفیرة األلمانیة في عما) یوھانا شبیر(والقت الدكتورة 

عاما، وقالت إن مشروع المحطة  ٦٠الصداقة القائمة بین األردن وألمانیا والتي مضى علیھا اكثر من 

ھذا أسس بدعم من الحكومة األلمانیة لدعم الجھود األردنیة في التنمیة المائیة خصوصا وأن األردن 

  .یعد من أفقر دول العالم في المیاه

لــــى التعاون القائم مـع وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة لتنفیذ مشاریع وأشارت إ

مسجد إلعادة كفاءة المیاه  فیھا ال سیما وأن األردن یشھد ازدیادا في ) ١٠٠(مماثلة فـي حوالي 

  .عیةاستھالك المیاه نتیجة عوامل تدفق الالجئین وزیادة أعداد السكان وشح موارده المائیھ الطبی

  

أھمیة المحطة التي تسھم في إعادة استخدام میاه ) بیورن زمبرتش(بدوره أكد مدیر مشروع المحطة 

الوضوء في المسجد، مشیرا في ھذا الصدد إلى أن الوكالة األلمانیة تقوم بتدریب األئمة والواعظات 

  .فیھا على نشر السلوكیات التي تستھدف التوعیة بالمحافظة على المیاه وعدم اإلسراف

وألقى عمید كلیة الشریعة في الجامعة الدكتور عبد الرحمن الكیالني كلمة بین فیھا اھتمام اإلسالم 

بالثروة المائیة التي تعد من أھم أسرار الحیاة وأساس وجودھا، الفتا إلى أن ذكر عنصر المیاه في 

ذه النعمة وشكر هللا علیھا القرآن الكریم قد ورد أكثر من ستین مرة وكلھا تؤكد على ضرورة تقدیر ھ

  .واستعمالھا في إعمار األرض وبنائھا
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وأشار الكیالني إلى أھمیة الوعي المائي الذي ھو جزء من ثقافتنا اإلسالمیة؛ فكلما ارتقى المسلم في 

  .تدینھ والتزامھ ارتقى في تعاملھ مع المیاه بالحفاظ علیھا والبعد عن تلویثھا وتبدیدھا واإلسراف فیھا

مدیر شركة بترا للریادة المجتمعیة الخضراء المھندس محسن أبو ھیفاء مراحل وحدة تدویر  وعرض

میاه الوضوء التي تشمل الترشیح األولي من مصدر السحب المائي وتجمیع أكبر قدر من المیاه، ومن 

لنھائي ثم المعالجة بالكربون النشط والتعقیم النھائي بواسطة األشعة الفوق البنفسجیة، والتجمیع ا

  میكرون ٥للضخ ألغراض ري األشجار الحرجیة بعد أن یتم معالجتھا بمسامیة 

وأكد أبو ھیفاء أن المیاه المستعملة في الوضوء ھي أقل المیاه تلوثا واحتواء للمواد الكیماویة والدھون 

  .والشحوم

نیة في عمان كرم وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من المسؤولین في الجامعة وأركان السفارة األلما

.محافظة الجھات الداعمة والمنفذة لمشروع المحطة التي أقیمت في حرم مسجد الجامعة األردنیة
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  في األردنیة) االعتماد وضمان الجودة(دورة یعقدھا ) نتاجات التعلم المستھدفة(

عقد مركز االعتماد  -فادیة العتیبي

وضمان الجودة في الجامعة األردنیة 

دریبیة استھدفت زھاء الیوم دورة ت

مشاركا من أعضاء الھیئة ) ٥٠(

نتاجات " التدریسیة في الجامعة بعنوان 

  ."التعلم المستھدفة للبرامج األكادیمیة

وجاءت الدورة التي استمرت یوما 

واحدا ضمن سلسلة الدورات التدریبیة التي یعقدھا المركز لتطویر أعضاء الھیئة التدریسیة وتطویر 

  .والتعلیم والتقییم في الجامعةوسائل التعلم 

وھدفت الدورة إلى تزوید المشاركین باألسس العلمیة الحدیثة والمتطورة في كیفیة كتابة وصیاغة 

  .نتاجات التعلم للبرامج األكادیمیة لتواكب المتطلبات المحلیة والعالمیة لالعتماد وضمان جودة التعلیم

مساعد العمید لشؤون الجودة في كلیة /ة ھلسةوتناولت الورشة بحسب مدربتھا الدكتورة سھیل

التمریض، كیفیة إعداد نتاجات التعلم للبرامج األكادیمیة وأھم الخصائص والشروط الواجب توافرھا 

في إعداد النتاجات بما یتماشى مع حاجة المجتمع، وفلسفة ورؤیة ورسالة الجامعة  والكلیة إلى جانب 

  .عند تخرجھالخصائص الواجب توافرھا في الخریج 

ومن المتوقع بعد إتمامھ متطلبات الدورة، أن یكون المشارك قادرا على تعریف نتاجات التعلم 

للبرنامج األكادیمي، وشرح خصائص النتاجات العلمیة، وكتابة وتقییم نتاجات التعلم وفق القواعد 

  .العلمیة المتعارف علیھا محلیا وعالمیا

  ١٩/١٠/٢٠١٧                                أخبار الجامعة                                                                الخمیس 
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مناصرة المرأة"حملة  " 

  "األردنیة"في " دراسات المرأة"ة في ندوة متخصص

عقد مركز دراسات  -سناء الصمادي

المرأة وعمادة شؤون الطلبة في 

الجامعة األردنیة بالتعاون والشراكة 

مع  منظمة أكادیمیة النجمة األمریكیة 

للتعلیم والتدریب والتنمیة المستدامة 

وبمساندة منظمة الشبكة الدبلوماسیة 

لي وحقوق اإلنسان الدولیة للقانون الدو

حملة "بالتزامن مع انطالقة الحملة الدولیة " مناصرة المرأة في االردن"ندوة متخصصة عن حملة 

  ."مناصرة المرأة

  

وتھدف الندوة وفقا لمدیرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبیر دبابنة الى تعریف المشاركین بالحملة 

ة على كافة المستویات واألصعدة، والدفاع عن حقوقھا وأھدافھا الرامیة الى دعم وتعزیز حقوق المرأ

وتعزیز المساواة بین الجنسین، وتمكین المرأة وفسح المجال أمامھا ألخذ دورھا في تحقیق التنمیة 

  .المستدامة

  .وأشارت دبابنة إلى أن األردن من الدول التي عززت مكانة المرأة في مسیرة التنمیة المستدامة

                ٦- ١:الرأي ص/٢:الدستور ص/زاد االردن/  المدینة نیوز/ھال اخبار/السوسنة/أخبار الجامعة 
  ١٩/١٠/٢٠١٧الخمیس                                    



  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 
12 

ر مركز دراسات المرأة في الجامعة الذي یمنح طلبتھ درجة الماجستیر في واستعرضت دبابنة دو

یعد . دراسات المرأة، بوصفھ مركزا أكادیمیا بحثیا یسعى إلى دعم توجھات تنمیة العمل النسائي

   .مركز أكادیمي بحثي

تحسین وقدم مدیر عام المنظمة كفاح ابو نخلة نبذه مختصرة عن المنظمة الھادفة الى المساھمة في 

العملیة التعلیمیة وتطویر قدرات الطلبة في مختلف المجاالت، وتسعى الى بناء اجیال من خالل التقدم 

العلمي والتكنولوجیا، ویشرف على األكادیمیة فریق متخصص من المستشارین  والخبراء والفنیین 

  .واإلداریین وأصحاب الخبرات

ي تحقیق ونشر الفكر الحقوقي والتربیھ المدنیة وأكد أن للمؤسسات األكادیمیھ والتربویھ دورا ف

ومبادئ حقوق اإلنسان لما تضطلع فیھ ھذه المؤسسات من ادوار نوعیھ في بناء اإلنسان واالرتقاء 

بھ، من ھنا جاء التعاون مع الجامعة األردنیة التي انطلق من حرمھا أول نشاط للحملة، ومن ثم إلى 

  .مختلف محافظات المملكة

ندوة ثالث أوراق عمل تناولت األولى دور اإلرشاد األسري في تعزیز حقوق المرأة قدمھا وتناولت ال

نائب رئیس االتحاد العالمي لمراكز التدریب واإلرشاد األسري ورئیس جمعیة أسرتي المحامي احمد 

  .أبو رمان

ق اإلنسان كمال فیما ركزت الورقة الثانیة على اآللیات الدولیة لحمایة حقوق المرأة قدمھا سفیر حقو

  .المشرقي

الواقع التشریعي والسیاسي للمرأة األردنیة :أما الورقة الثالثة واألخیرة فتناولت المرأة والمواطنة 

   .قدمتھا مدیرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الدكتورة عبیر دبابنة
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ا الشبكة الدبلوماسیة جاءت ضمن الحمالت التي تنفذھ" الحملة الدولیة لمناصرة المرأة"یشار إلى أن 

الدولیة للقانون الدولي وحقوق اإلنسان في نشر ثقافة الدبلوماسیة والقانون الدولي وحقوق اإلنسان 

وتبادل الثقافات والرصد وتوثیق االنتھاكات، وتعزیز دور المرأة في عملیة التنمیة ومعالجة المشاكل 

  .االجتماعیة واالقتصادیة
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  متالزمان لنجاح التعلیم الكم والكیف شرطان : بدران

أشاد رئیس الوزراء األسبق الدكتور عدنان بدران بما شّكلتھ الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك 

عبد اهللا الثاني من خریطة طریق لتحدیث التعلیم وتطویره، وتجوید مخرجاتھ، وھو ما یتطلب 

واإلبداعیة، بإعادة قراءة المناھج والكتب  معالجة االختالالت في منظومتھ، وتطویر القدرات التحلیلیة

 .الدراسیة والتقییم بما في ذلك االمتحانات وطرائق التدریس واالنفتاح على تقنیات وبرامج حداثیة

ورأى، في محاضرة استضافتھ فیھا رابطة األمم المتحدة للموظفین الدولیین السابقین بنادي الملك 

، أّن االمتداد األفقي للكم في التعلیم لم یواكبھ تقدٌم في الكیف، حفص السقا.حسین وقّدمھ فیھا رئیسھا د

من حیث النمو والتحدیث المستمر للمناھج والمراجع والمقررات واالمتحانات وتدریب المعلمین 

وتأھیلھم في المھارات المعرفیة وأسالیب التدریس واالمتحانات واستخدام التقنیات الحدیثة في التعلم، 

مدمج والتفاعلي، والتعلم عن بعد، والصف المقلوب النقاشي، فأدى كل ذلك إلى تراجع من التعلم ال

ً لذلك في التنافسیة العالمیة في مخرجات التعلیم بین  األردن في العلوم والریاضیات، وتراجعھا تبعا

ّھ  .دول العالم ثمار یدرُّ من ال است«واستند بدران إلى ما جاء في الورقة النقاشیة الملكیة السابعة من أن

ً أّن األردن استثمر في بنیة تحتیة كاملة من خالل »الفوائد كما یدرُّ االستثمار في التعلیم ، شارحا

القطاعین العام والخاص في التعلیم، فانتشَرْت المدراس في البوادي واألریاف والمدن لتتجاوز 

ً، مثلما تجاوزْت أعداد المعلمین ( ٣٨٠٠( أصبح التعلیم في جمیع  معلم، بحیث ٠٠٠,٧٠مدرسة

جامعة رسمیة  ٣٠(أو جامعات ) كلیة ٥٠(مراحلھ بما فیھ التعلیم العالي، من كلیات مجتمع 

ً للجمیع)وخاصة وتحدث عن استراتیجیة تنمیة الموارد البشریة العام الماضي التي صدرت  .، متوفرا

تأھیل المعلمین في حرم وودخلْت حیز التطبیق من خالل تأسیس أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب 

الجامعة األردنیة بجوار كلیة العلوم التربویة ومدرسة الجامعة النموذجیة، وصدور نظام تأسیس 

المركز الوطني لتطویر المناھج، الذي سیتم إنشاؤه في حرم الجامعة األردنیة بجوار األكادیمیة 

ناھج في حلقات عدیدة شارك كما تحدث عن نقاش عمیق حول تطویر الم .لتدریب وتأھیل المعلمین

في بعضھا المجلس األعلى للمركز الوطني لتطویر المناھج، إذ كان ھناك إجماع على ضرورة 

  ٢٢/١٠/٢٠١٧الكتروني                                                           االحد                               الرأي 
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تطویر المناھج والكتب المدرسیة وأسالیب التدریس واالمتحانات واستخدام التقنیات الحدیثة في  

لة وتقنیات حدیثة لتدریبھم، ومن المحاضرة التدریس والتقویم والتقییم، وتأھیل المعلمین من خالل أد

إذ لم یعد من المقبول السماح للتردد أو الخوف من التطویر ومواكبة التحدیث «خالل التطبیق العملي 

وعاین بدران تشوھات في التعلیم أّدْت إلى تكریس  .«بالعلوم وأن نھدر ما نملك من طاقاٍت بشریة

ً من احترام االختال ف واحترام التباین بین األدیان والمذاھب العصبیة وكراھیة اآلخر بدال

واألیدولوجیات والحضارات اإلنسانیة وثقافة األخرین، مع أّن العرب والمسلمین أبناء حضارة عریقة 

في التاریخ، حملوا مشاعل قیم إنسانیة عالیة ومعارف علمیة مفصلیة أسھمت في بناء حضارة 

تقود عملیة البحث والتألیف واالجتھاد والفلسفة الشعوب األخرى، عندما كانت األمة في السابق، 

ً في الریاضیات  والمنطق والنشر واالنفتاح على الثقافات األخرى، إذ قدَّم العلماء المسلمون حلوال

ً، أن  .والعلوم والفلك ما یزال لھا حضوُرھا حتى یومنا ھذا ورأى أّن باستطاعة األردن كما كان سابقا

َ تحوٍل إقلیمي م ن خالل التعلیم والبحث العلمي، لقیادة ثورٍة بیضاء في عالمنا العربي نحو یكون نقطة

االقتصاد المعرفي، باالعتماد على جودة الرأسمال البشري من خالل حاضناتھ في المدارس والكلیات 

ٍم أفضل من الفكر الخالق المبدع والمبتكر، الذي سیقود عملیة التغییر  ّ والجامعات لمخرجات تعل

ودلل بدران بما ورد في الورقة النقاشیة السابعة من  .ن مجتمع ریعي إلى مجتمع إنتاجيوالتحول م

طلبة یعرفون كیف یتعلمون، وكیف یفكرون، وكیف یغتنمون الفرص، ویبتكرون «أھمیة وجود 

الحلول المبدعة، لما یستجد من مشاكل، ویعترض من عقبات، إذ ال یكون ذلك إال بمنظومة تعلیم 

ُع مدارك الطلبة، وتعّمُق فكَرھم، وتثیر فضولھم، وتقوي اعتدادھم بأنفسھم، وتصل بھم حدیثة، توسّ 

إلى العالمیة، على أجنحة من اإلیمان القوي، والثقة الراسخة، واالعتزاز بھویتنا اإلسالمیة والعربیة 

ا وسنغافورة ورأى أّن إرادة التغییر في المناھج انتصرْت في مالیزیا وكوری .وتراث اآلباء واألجداد

ً لذلك، إلى دول صناعیة رائدة في مقدمة األمم  وفنلندا وآیسلندا وأیرلندا ودوٍل أخرى، وتحولت تبعا

في بناء الثروة والدخل القومي، وتحسین مستوى دخل الفرد، وفرص العمل، والوصول إلى التقدم 

برة الدكتور بدران في السقا قّدم المحاضر بأھمیة الموضوع، وخ.وكان د .واالزدھار واالستقرار
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ً عن أھمیّة طروحاتھ التي استفادت منھا المؤسسات التربویة  المجال األكادیمي والتعلیمي، فضال

  .واألكادیمیة والجامعیّة، من خالل عملھ والمناصب التي شغلھا في ھذا المضمار
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  محافظة یلتقي مدیر المركز الثقافي التركي الجدید في عمان

ستقبل رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة بحضور عمید كلیة اللغات ا -فادیة العتیبي

األجنبیة الدكتور محمود الشرعة ومدیر 

دائرة العالقات العامة الدكتور سلیمان 

الفرجات، مدیر المركز الثقافي التركي في 

جنكیز أرأوغلو في ) یونس امره(عمان 

زیارة ھي األولى لھ بعد تسلمھ إدارة 

  .كزالمر

وناقش الجانبان خالل اللقاء الذي حضرتھ رئیسة قسم اللغات اآلسیویة الدكتورة باغدا غول آلیات 

تطویر التعاون المشترك ما بین الجامعة والمؤسسات العلمیة والثقافیة التركیة، من خالل عقد 

واألدب واللغة الشراكات وتنظیم المؤتمرات واألنشطة والفعالیات التي من شأنھا التعریف بالثقافة 

  .التركیة

محافظة، رحب بالضیف وأعرب عن أمنیاتھ بالنجاح والتألق في منصبھ الجدید، مشیرا إلى أن 

الجامعة على الدوام كانت وال زالت تربطھا عالقات علمیة وأكادیمیة وثقافیة وثیقة مع المؤسسات 

  .والجامعات التركیة، ما یسھم في تبادل الخبرات بین البلدین

محافظة رغبة الجامعة في تعزیز أواصر التعاون المشترك من خالل ابتعاث الطلبة وتنظیم وأكد 

الذي عقد بدعم من )  القدس في األدب العالمي الحدیث(المؤتمرات الدولیة، مشیرا إلى نجاح مؤتمر 

  .، وتحقیقھ نجاحا كبیرا(TIKA) الوكالة التركیة للتعاون والتنسیق الدولي

و  بالدور المؤثر الذي تبذلھ الجامعة من خالل كلیة اللغات األجنبیة في نشر الثقافة بدوره أشاد أرأوغل

اإلنجلیزیة المزدوج الذي تطرحھ شعبة اللغة / التركیة، والدفع بعجلة تطور برنامج اللغة التركیة 

 ١٩/١٠/٢٠١٧                          الخمیس                                                                  أخبار الجامعة 
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ال في التركیة في قسم اللغات اآلسیویة، حتى بات مقصدا لكثیر من الطلبة، معربا عن أمنیاتھ مستقب

  .االرتقاء بالشعبة ألن تكون قسما قائما بحد ذاتھ یطرح تخصص اللغة التركیة وآدابھا
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  تنفذ دورة تدریبیة في الدفاع المدني" األردنیة"دائرة المنازل الداخلیة في 
  
 في دورة تدریبیة  األردنیة الجامعة في الطلبة شؤون لعمادة التابعة الداخلیة المنازل دائرة نفذت  

) والزھراء األندلس( منازل في والطالبات للمشرفات األولیة واإلسعافات واإلطفاء المدني الدفاع
  .لھا التابعة

   
 المشاركات لدى الوعي زیادة إلى المدني الدفاع مدیریة مع بالتعاون عقدت التي الدورات وھدفت
 مختلف مع والتعامل ةالمسؤولی تحمل في عال قدر على لیكنّ  األولیة العامة السالمة بمبادئ

  .حدوثھا ھا في حالوتفادی الحوادث
 لدفاعالعامة ل مدیریةال من متخصصون علیھا وأشرف ثالثة ایام مدار على عقدت التي الدورة
 أبرزھا الموضوعات مختلف تناولت عملیة وتطبیقات نظریة محاضرات على اشتملت المدني

 التعامل وكیفیة  حوادث، عنھا تنجم التي لبیةالس والممارسات العامة، السالمة بشروط التعریف
ض في حاالت حدوث النزیف للمری األولیة اإلسعافات إجراء آلیة على التدرب جانب إلى معھا،

وانواعھ، والكسور بانواعھا، والصدمات الكھربائیة، والغرق واالختناق، وطریقة عمل التنفس 
  .االصطناعي، واستخدام مطافئ الحریق 

  
ھذه  تنظیم خالل من لطالباتھا، المناسبة البیئة توفیر علىتحرص  المنازل دائرة ن یشار الى ا

 الذي المالئم المناخ توفیر إلى الھادفة رسالتھا تحقیق سبیل في دوري بشكلالتوعویة   الدورات
  . للطالبات واالستقرار األمان یحقق

   

 ١٩/١٠/٢٠١٧الخمیس                                                                                            أخبار الجامعة 
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  "األردنیة"تبحث سبل التعاون مع " جامعة الخلیل"

  
ئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة في مكتبھ أمس مع نائب رئیس بحث ر

  .جامعة الخلیل الدكتور نبیل الحساسنة تعزیز آفاق التعاون بین الجانبین
   

ورحب محافظة بحضور عمید الدراسات العلیا مدیر وحدة القبول والتسجیل الدكتور 
امة الدكتور سلیمان الفرجات محمد الشریدة ومدیر دائرة اإلعالم والعالقات الع

بالطروحات المقدمة معربا عن دعم إدارة الجامعة ومساندتھا إلنجاح أي برامج مشتركة 
دعما لصمود األھل في فلسطین عبر تمكینھم علمیا وعملیا، في مواجھة الكیان 

  .الصھیوني
   
   

مستوى  وناقش الجانبان إمكانیة إنشاء عدد من البرامج األكادیمیة المشتركة على
الدراسات العلیا والتعاون إلنشاء كلیة طب في جامعة الخلیل، واالستفادة من خبرة كلیة 

  .األكادیمیة والعملیة" األردنیة"الطب في 
   
   

وقدم محافظة للوفد الضیف إیجازا خالل اللقاء حول البرامج األكادیمیة التي تطرحھا 
وشرحا تفصیلیا للعملیات اإلداریة  الجامعة في مستوى البكالوریوس والدراسات العلیا،

  .المرافقة لھا مثل التسجیل، واألتمتة، وما إلى ذلك
   
   

من جھتھ ثمن الحساسنة عالیا الدور الذي تضطلع بھ الجامعة األردنیة في خدمة 
المنظومة األكادیمیة في كافة الجامعات الفلسطینیة على مستوى الدعم العلمي والمالي 

ات الفلسطینیة الذي كان لھ األثر الكبیر في تقدم عجلة البحث وإدارة صندوق الجامع
  .العلمي

   
   

وعقب اللقاء رافق الشریدة محاسنة والوفد المرافق لھ من موظفي القبول والتسجیل 
ومركز الحاسوب في جامعة الخلیل إلى عدد من دوائر ووحدات الجامعة اإلداریة 

تجربة وحدة القبول والتسجیل في تطبیق لالطالع على الجوانب اإلداریة، مطلعا على 
األنظمة المحوسبة في عملیة التسجیل للطلبة لإلفادة من الخبرات المتراكمة لألردنیة 

  .ومشاركتھا في جامعة الخلیل
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  ٢٠٢٠ألف طالب عربي وأجنبي العام  ٧٠نسعى الستقطاب : ’’التعلیم العالي’’
  

لعلمي الدكتور عادل الطویسي إن الوزارة تعمل على زیادة قال وزیر التعلیم العالي والبحث ا
ألفا بحلول العام  ٧٠طالب وطالبة حالیا إلى  ٥٠٠ألفا و ٤٠استقطاب الطلبة العرب واألجانب من 

وأكد خالل حضوره أمس اللقاء المفتوح للطلبة الجزائریین الدارسین في الجامعات األردنیة، . ٢٠٢٠
كحد أدنى من مجموع الطلبة المسجلین في %  ٢٥لى ما نسبتھ الوزارة تسعى للوصول إ"ان 

  ".مؤسسات التعلیم العالي من الطلبة الوافدین في األعوام االربعة المقبلة
طالبا جزائریا، لتذلیل ما  ١٢٠ویھدف ھذا اللقاء الذي حضره الملحق الثقافي الجزائري بعمان و

  .جامعات األردنیةیواجھھ من صعوبات وتحدیات في دراستھم بمختلف ال
نعمل على زیادة الوعي والمعرفة للطلبة الوافدین حول میزات التعلیم العالي في "وأضاف الطویسي 

األردن، وایجاد االھتمام لدیھم بالبرامج األكادیمیة والخدمات التعلیمیة التي تقدمھا مؤسسات التعلیم 
  ".العالي األردنیة

طلبة الوافدین، وتمثل فیھا الجامعات الرسمیة والخاصة وبین أن الوزارة استحدثت وحدة شؤون ال
ً لجدول زمني محدد  الراغبة بذلك، وتھدف لوضع خطة تسویقیة مركزیة تنفیذیة متكاملة، وفقا

ً لمتطلبات كل سوق دولي مستھدف ً ووفقا   .الستقطاب الطلبة من الخارج للبرامج المنافسة عالمیا
وحدة شؤون الطلبة الوافدین ستدرس "بدوره، قال أمین عام الوزارة الدكتور عاھد الوھادنة إن 

العوامل التي تسھم باستقطاب الطلبة العرب واألجانب، وتحدید ما یمكن عملھ لتحسین البیئة التعلیمیة 
والدارسین  ھذه الوحدة ستذلل ما یواجھ الطلبة العرب واالجانب"وأضاف الوھادنة أن ". الجاذبة

باألردن من صعوبات وتحدیات، سواء أكان ذلك في العملیة األكادیمیة أو في إجراءات االقامة 
  ".والتنقل في المملكة

 ٥إلى  ٣المدیریة ستحدد "وقال مدیر مدیریة وحدة شؤون الطلبة الوافدین الدكتور فداء التمیمي إن 
تحقق معاییر االعتماد والجودة األردنیة،  تخصصات منافسة عالمیا، بمساعدة الجامعات األردنیة،

ومصنفة عالمیا أو لدیھا اعتماد عالمي، أو عوامل أخرى تجعل منھا تخصصات جاذبة للطلبة 
  ".الوافدین

من جانبھم؛ عبر الطلبة الجزائریون عن شكرھم وتقدیرھم لھذه المبادرة التي ستساعدھم في تخطي 
التعلیمیة، مشیدین بمستوى مؤسسات التعلیم العالي ما قد یعترضھم من صعوبات خالل مسیرتھم 

  .األردنیة
إلى ذلك؛ ناقش الطویسي لدى لقائھ أول من أمس، بعثة الدعم الفني لمنظمة األمم المتحدة للتربیة 

  .احتیاجات التدریب والتشغیل المھني والتقني) الیونیسكو(والثقافة والعلوم 
ي یشكل جزءا اساسیا ومكونا رئیسا الستراتیجیة الموارد التعلیم المھني والتقن"وقال الطویسي إن 

  ".٢٠٢٥ -  ٢٠١٦البشریة لالعوام 
وأضاف أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي لتنفیذ برامج جدیدة لتجوید مخرجات التعلیم التقني، عبر 

ما التركیز على معززات ومحركات التغییر لتحقیق ذلك، وتتضمن تدریب مدربین وبناء قدراتھم ب
  .نسجم مع متطلبات القطاعات االنتاجیة والصناعیة وسوق العمل

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢٢/١٠/٢٠١٧                 االحد                                                                                         ٤:رأي صال



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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وبین أن الوزارة، عازمة على إعادة الھرم التعلیمي إلى وضعھ الطبیعي بزیادة اعداد الملتحقین 
من مجموع عدد الطلبة الملتحقین بالجامعات، ما یتطلب %  ٤٥ببرامج التعلیم التقني لتصل إلى 

  .والمانحة والخاصة تشاركیة الجھات المعنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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  اتحاد الجامعات العربیة یعقد مؤتمره العام في اإلمارات االحد
  
  
  

للمؤتمر العام  ٥٠استكملت األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة استعداداتھا لعقد اجتماع الدورة 
عربیة  لالتحاد في جامعة اإلمارات العربیة المتحدة بمشاركة رؤساء جامعات عربیة ومنظمات

  .واقلیمیة ودولیة، بحسب أمینھ العام سلطان ابو عرابي
تعزیز وتطویر التعاون بین "وقال ابو عرابي، إن المؤتمر الذي تنطلق أعمالھ غدا األحد یھدف إلى 

الجامعات العربیة زالتركیز على التوجھ نحو اإلبداع واالبتكار والتمیز من خالل تطویر التعلیم 
  ".ام، وتوحید الرؤیة بما یتناسب ومتطلبات العصر الجدیدالعالي والتعلیم الع

یتخذ قرارات بشأن طلبات العضویة لجامعات عربیة غیر منضمة "وأشار إلى ان المؤتمر سـ
 ً   انتخاب "، مبینا أنھ سیتم خالل المؤتمر "لالتحاد، إضافة للتوصیات التي سیصادق علیھا الحقا

القادمة ومدتھا ثالثة أعوام، حیث ستنتھي فترة األمین العام  أمین عام جدید وأمینین مساعدین للفترة
  ".العام المقبل) یولیو(الحالي في تموز 

كما یناقش المؤتمر األنشطة واإلنجازات لكل من المجالس والمراكز والجمعیات العلمیة للكلیات 
لدولیة، وتسلیم جائزة التابعة لالتحاد، وبحث التعاون بین االتحاد والمنظمات العربیة واإلقلیمیة وا

، إضافة الى الموضوعات ٢٠١٦الباحث العربي المتمیز في مجال العلوم الطبیة والصحیة للعام 
  المدرجة على جدول األعمال

  ٢١/١٠/٢٠١٧السبت                                                                                              ٤:الغد ص/طلبة نیوز



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  الطویسي یلتقي بعثة الدعم الفني في الیونیسكو
 
  

خمیس بعثة الدعم ناقش وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي لدى لقائھ الیوم ال
  .الفني لمنظمة الیونسكو احتیاجات التدریب والتشغیل المھني والتقني 

وقال الطویسي خالل اللقاء ان موضوع التعلیم المھني والتقني یشكل جزءا اساسیا ومكونا رئیسا 
  . ٢٠١٢٥ - ٢٠١٦الستراتیجیة الموارد البشریة لالعوام 

الى تنفیذ برامج جدیدة لتجوید مخرجات التعلیم ا لتقني  واضاف ان الوزارة بدأت منذ العام الماضي
من خالل التركیز على معززات ومحركات التغییر الالزمة لتحقیق ذلك والتي ضمنھا تدریب 
المدربین وبناء قدراتھم بالشكل الذي ینسجم مع متطلبات القطاعات االنتاجیة والصناعیة وسوق 

  .العمل 
دة الھرم التعلیمي الى وضعھ الطبیعي من خالل زیادة اعداد وبین ان الوزارة عازمة على اعا

بالمائة من مجموع عدد الطلبة الملتحقین في الجامعات  ٤٥الملتحقین ببرامج التعلیم التقني لتصل الى 
  .مما یتطلب تشاركیة من قبل جمیع الجھات المعنیة والقطاع الخاصة والجھات المانحة 

  
الوزیر على اطالعھم بما تقوم بھ الوزارة بشكل تفصیلي حیث تم  وفي نھایة اللقاء شكرت البعثة

  .التأكید على استمراریة التواصل والتنسیق في ضوء خطط العمل المقرة للقطاع ككل 
یشار الى ان بعثھ الدعم الفني لمنظمة الیونسكو تسعى الى بناء القدرات من خالل تطویر انظمة 

لتدریب والتشغیل المھني والتقني ویشمل ذلك جمیع الجھات تدریب المدربین ضمن قطاع التعلیم وا
المسؤولة عن تدریب المدربین والمدرسین سواء في المدارس المھنیة او الكلیات التقنیة او الجامعات 

  .او مراكز التدریب المھني 

  ٢٢/١٠/٢٠١٧                                             حداأل                                         ٤:الدستور ص/طلبة نیوز



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  ابو غوش یظھر ببطولة الجائزة الكبرى للتایكواندو الیوم

  
ني للتایكواندو أحمد أبو غوش في السلسلة الثالثة من بطولة الجائزة یظھر الیوم العب المنتخب الوط

  .التي تنطلق الیوم في لندن وتختتم االحد» جراند بركس«الكبرى 
وبحسب الزمیل منیر طالل الناطق االعالمي لالتحاد یشارك في البطولة المصنفة من عیار االربعة 

  .العبا والعبة ٢١٤نحو ) G4(نجوم 
مباشرة حیث  ١٦بو غوش المصنف الثالث على الوزن في البطولة في الدور الـ القرعة وضعت ا

ینتظر الفائز من الروسي كونستانتین مینین المصنف الرابع عشر والتركي بیركاي اكیول المصنف 
  .التاسع عشر

وسبق ألبو غوش أن احرز برونزیة السلسلة األولى من الجائزة الكبرى التي اقیمت في العاصمة 
العب وكانت المیدالیة األولى بتاریخ مشاركات األردن في  ٢٠٠سیة موسكو بمشاركة نحو الرو

الجائزة الكبرى فیما تغیب عن عن السلسلة الثانیة التي اقیمت في مدینة مراكش المغربیة بسبب 
  .االصابة

حیث تقام  وتتكون سلسلة الجائزة الكبرى من أربع مراحل، حیث تبقى الجولة األخیرة في نھایة العام
  .في مدینة أبیدجان العاجیة

  ٢٠/١٠/٢٠١٧الجمعة                                                                                                         ٧:الرأي ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  غوش یواصل كتابة التاریخ بوأ
  

فبعد .دو أحمد أبو غوش كتابة التاریخ واصل اللیلة قبل الماضیة العب المنتخب الوطني للتایكوان
المیدالیة الذھبیة التي  .وللمرة األولى بتاریخ األردن« ٢٠١٧لندن «حقق ذھبیة  ٢٠١٦ذھبیة ریو 
» جراند بركس«وش جاءت في السلسلة الثالثة وقبل األخیرة من بطولة الجائزة الكبرى حققھا أبو غ

العب والعبة وھي  ٢٠٠التي تختتم الیوم في العاصمة البریطانیة في لندن التي شارك بھا اكثر من 
وبحسب الزمیل منیر طالل الناطق االعالمي لالتحاد واألمین  ).G4) المصنفة من عیار االربع نجوم

لمالي ھنأ سمو األمیر الحسن بن طالل رئیس المجلس االعلى لریاضات الدفاع عن النفس، سمو ا
األمیر راشد بن الحسن رئیس اتحاد التایكواندو واالتحاد واسرة التایكواندو باالنجاز الممیز الذي 

لقد : وأضاف» الجائزة الكبرى«حققھ الالعب األولمبي أحمد أبو غوش بتحقیق الذھبیة األولى بـ 
ادخل ھذا االنجاز االطمئنان الى نفسي بنجاعة الخطة التدریبیة الموضوعة العداد المنتخب في 

بعدما سبق ان أدخل من قبل الفرح والبھجة على  ٢٠٢٠البطوالت المقبلة وباألخص أولمبیاد طوكیو 
عن  ٢٠١٦د ریو كافة األردنیین من خالل احراز الذھبیة األولى بتاریخ مشاركات األردن في أولمبیا

ونجح أبو غوش بتحقیق المیدالیة الذھبیة األولى بتاریخ المشاركات  .طریق البطل أبو غوش بالذات
بعدما كان یحقق في آب الماضي أول میدالیة بتاریخ مشاركات » الجائزة الكبرى«األردنیة في 

بن الحسن رئیس اتحاد األردن في الجائزة الكبرى وكانت من معدن البرونز، وكان سمو األمیر راشد 
ً لـ البطل من قلب الحدث وشد من أزره ودعمھ بعد تجاوزه كل لقاء حتى بلوغھ قمة  التایكواندو متابعا
االنجاز من خالل حصد المیدالیة الذھبیة، وعبر سموه عن تقدیره العالي لما قدمھ أبو غوش من خالل 

انت القرعة وضعت ابو غوش وك .«ریو«مثلما فعل قبل عام في » لندن«خطف األنظار في 
مباشرة حیث التقى مع الروسي  ١٦كغم في البطولة في الدور الـ  ٦٨المصنف الثالث على وزن ت 

من خالل  ٦-٦كونستانتین مینین المصنف الرابع عشر وتفوق علیھ بالنقطة الذھبیة بعد التعادل 
مع االیراني ابو الفضل یعقوب  توجیھ مدربھ فارس العساف، لینتقل الى دور ربع النھائي حیث التقى

لیضمن بذلك الصعود لمنصة التتویج حیث بلغ  ١٣-١٨المصنف السادس على الوزن وتفوق علیھ 
ً مع الروسي الیكسي دینیسینكو المصنف الثاني والذي سبق ان  الدور قبل النھائي حیث التقى مجددا

 ١٧-١٩و دي جینیرو وكرر الفوز علیھ التقى معھ العام الماضي في نھائي دورة االلعاب االولمبیة ری
وتعرض الصابة في نھایة الجولة االخیرة لكنھ تمكن من أكمال اللقاء لینتقل الى الدور النھائي ویقوم 
معالج المنتخب لؤي المرایات بتجھیزه قبل اللقاء حیث التقى مع البریطاني سیندن برادلي المصنف 

للنھائي على المصنف األول على الوزن البلجیكي جواد على الوزن والذي كان قد فاز في طریقة  ٢٤
 ٠- ٠اشعب واالسباني جول جونزالیس المصنف الخامس على الوزن وانتھت الجولة األولى بالتعادل 

حیث لم یسجل أبو غوش سوى من لكمة  ١-٢ورغم ان الجولة الثانیة انتھت لمصلحة البریطاني 
لیتوجھ الالعبان للجولة  ٥-٥الجولة الثالثة بالتعادل  وتبادل الالعبان التقدم حتى انتھت» بانش«

الرابعة ورغم تلقي ابو غوش انذار مبكر بعد سقوطھ اال انھ لم یتعرض للضغط وواصل ضغط قبل 
ان یخطف الفوز قبل ثانیة من نھایة الجولة في لقطة تستحق الكثیر من الدراسة كیف اسقط أبو غوش 

ً وخطف النقطة قبل و صولھ األرض وكانت مغامرة كبیرة ذلك عدم تسجیلھ للنقطة كان نفسھ تدریجیا
سیفرض علیھ الخسارة بتلقیھ االنذار الثاني في الجولة الرابعة لكن ابو غوش وبتخصص االبداع نجح 

وسبق ألبو غوش أن احرز برونزیة السلسلة األولى من الجائزة الكبرى التي  «الھدف«بتحقیق 
العب وكانت المیدالیة األولى بتاریخ  ٢٠٠سكو بمشاركة نحو اقیمت في العاصمة الروسیة مو

مشاركات األردن في الجائزة الكبرى فیما تغیب عن عن السلسلة الثانیة التي اقیمت في مدینة مراكش 
وتتكون سلسلة الجائزة الكبرى من أربعة مراحل، حیث تبقى الجولة  .المغربیة بسبب االصابة

.تقام في مدینة أبیدجان العاجیةاألخیرة في نھایة العام حیث 

  ٢٢/١٠/٢٠١٧األحد                                                                                                        ٣٣:الرأي ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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  مراھنة مسؤولین مثل رؤساء الجامعات على رحیل الحكومھ

  
  محمد انس العمري

  
یراھن بعض المسؤولین ومنھم على سبیل الخصوص رؤساء جامعات على رحیل الحكومة او على 

على رأس ھؤالء  االقل ان تشھد تعدیال یطال وزیر التعلیم العالي على وجھ وجھت الخصوص ویأتي
  . اولئك الرؤساء الذین تتضارب مصالحھم مع مشروع الحكومھ االصالحي 

  
الذین اصبحت الجامعة  -خرج ھذا الموضوع عن مجرد االماني لیصرح بھ بعض رؤساء الجامعات 

بالقول أن الحكومة راحلة ال  -بالنسبھ لھم مزرعة او بقرة حلوب كثرت فیھا اخطاؤھم وتجاوزاتھم 
فال یكاد یخلو اجتماع او لقاء ال یصرح فیھ ھؤالء برحیل الحكومة لیؤكد نواب الرئیس على  محالة

  . كالمھ 
  

یؤكد سید البالد حفظھ هللا تعالى على قیم العدالة والنزاھة والمساواة ویأكد على مسیرة االصالح 
ندات المقیتة التي ومحاربة الفساد والفاسدین التي تؤلم بعض الفاسدین وزبانیتھم من اصحاب االج

تسعى الى السیطرة والتكسب وقتل الطموح بصنعھم لدوائر ضیقة مقیتة ال یراعون فیھا الكفاءة او 
  . تكافؤ الفرص بالرغم مما یصدر من السنتھم عكس ذلك 

  
فترى مھرجا من الحاشیة یقود مؤسسة وطنیة ویعیث فیھا فسادا فیعین المدارء ورؤساء االقسام 

الكثیر من الكفاءات التي تفوق كفاءتھ الشخصیة فما یحملھ لیش شھادة او خبرة او  والعمداء ویحرم
كفاءة بل عالقة شخصیة بالرئیس ولكن لألمانھ ھو بارع في امر واحد وھو وضع المكیاج على 
وجھھ المقیت بشكل یومي لیخبأ الحقد الذي یخفیھ على كل من ھو انجح منھ مطبقا تعلیمات الرئیس 

ففي االمس القریب كان على ھامش المؤسسة لیصبح بین لیلة وضحاھا ..ا فھو ضدنا من لیس معن
امبراطورا في زمن تقزمت فیھ الھامات و دفن فیھ اھل العلم من اساتذة وعمداء كلیات فاصبحوا 

  . یتمنون اخذ موعد لمقابلة ذلك المھرج 
  

غییر عالمات تنفیعات بالترقیات ھذا مثال لیس اكثر وال اقل فالفساد اصبح ظاھرة في جامعاتنا ت
  ... والقائمة تطول 

ومن ھنا اقول كان من االولى بمن یعول على رحیل الحكومھ لیستمر جالسا في برجھ العاجي ویسلم 
اصالح نفسھ والعمل على نشر العدل والمساواة وتكافؤ الفرص .. زمام االمور الى بعض الصبیة

  . مرحلة بعملھ المخلص  والوطن والقائد لیظھر بالمظھر المناسب ویتجاوز ھذه ال
  

وهللا اني حزین علیك یا وطني وخائف في الوقت ذاتھ ألن الخراب بدأ ینخر مؤسساتنا التعلیمیة 
وجامعاتنا وتولى الدفة لربان ال یصلح لقیادة نفسھ وبیتھ فكیف اذا استلم رئاسة جامعة فعاث فیھا 

  . مفسدا في االرض ال رادع لھ او حسیب
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ولكني وكثیرین یجمعنا أمل وحلم یقوده مجلس التعلیم العالي وعلى رأسھ ذاك القائد المغوار معالي 
وزیر التعلیم العالي االستاذ الدكتور عادل الطویسي الذي ما زال یقود معركة ضاریة مع مؤسسة 

لك توصیات الفساد في مرحلة صعبة ودقیقة للغایة سیصل بھا مؤسساتنا الى بر االمان مطبقا بذ
  .. صاحب الجاللھ الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین المعظم حفظھ هللا 

  ... وللحدیث بقیھ
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  ما الحریة التي یطالب بھا الباحث؟
  

  فیصل غرایبة.د
  في العدید من المؤتمرات المتخصصة التي اشارك بھا والندوات العامة التي احضرھا، أسمع من بین

  یقول إن المشكلة الرئیسیة التي تواجھ الباحثین ھي فقدانھم أو حرمانھم منالمتحدثین أو المعقبین من 
نعمة الحریة في طرح أفكارھم أو صیاغة آرائھم أو ابداء وجھة نظرھم، في القضیة المطروحة 

المشكلة التي یتناولھا البحث أو المسألة التي تسعى الدراسة الى حلھا، ویقولون إن ھذه  للنقاش او
  دة فيالحریة مفقو

  
المجتمع األردني وسائر المجتمعات العربیة، ال بل ومجتمعات الدول النامیة برمتھا، وھم یلمحون 

الحریة المفقودة اما ذات طابع رسمي سیاسي ینطوي على المنع والقمع واما ذات طابع  الى أن ھذه
  .ینطوي على النبذ والتندید ثقافي اجتماعي

  
  

ن عنھا ویطالبون بھا، ویعتبرون انفسھم كما سائر الباحثین في بلدانھم أفھم أن ھذه الحریة التي یتحدثو
وضروریة للبحث العلمي، وھي من شروط نجاحھ وجدواه، وأدرك أن  محرومین منھا، مطلوبة

  المؤسسات األكادیمیة والبحثیة الرسمیة منھا والخاصة، علیھا ان
واعرف انھا تعمل على توفیر تلك األجواء توفر أجواء مریحة ومنطلقة وصافیة للباحثین واألساتذة، 

عامة، بعد ان انقشعت غمامة حكم الحزب الواحد، أو تفككت  في األردن وبخاصة، واألقطار العربیة
  قیود االنقالبات العسكریة واالنماط الدیكتاتوریة، وتالشى التركیز على

ذلك او مرت بمثل تلك  فردیة الحكم وشخصیة القائد االسطوري، في األقطار التي ابتلیت بمثل
  .التجارب

  
  

وإنني كمواطن متابع ومراقب أعي أن جزءا من تلك الشكوى التي یبدیھا الباحثون او المھتمون 
مباشرة او غیر مباشرة، والتي تتمخص عن تاكید المطالبة  بالبحث العلمي او المعنیون بھ بطریقة

  المعتقد: تمس بالحریة، تتصل بالبحث العلمي بالقضایا االنسانیة التي
بما تتضمنھ من نوامیس اخالقیة واسالیب تعامل (الدیني، او الثقافة المجتمعیة الوطنیة والقومیة 

أیة  –النظم السیاسیة واالطر األمنیة الداخلیة والخارجیة للدولة  أو) وطرق تفكیر واتجاھات وقناعات
واجتھاداتھا ما یعتبر مقدسا او  اذلك النوع من البحوث والدراسات التي قد تمس بتحلیالتھ –دولة 

ولكن مثل ذلك كیف یتصل بالبحث العلمي . محصنا أو یتصل بكرامة االنسان أو سمعة المجتمع
والذي یتصل بالطب والھندسة والزراعة، أو یرتبط بالفیزیاء والكیمیاء والبیولوجیا، او لھ  البحت،

  عالقة بالجیولوجیا والفلك والمناخ؟
  
  

بما سبق اعداد االجیال وجھة صحیحة سدیدة، نحو الحقائق العلمیة وتحلیل المسائل اما اذا ما قصد 
ایجابي حریص أمین، فھذا ما یجب ان یعود األساتذة في  الحیاتیة، بطرق موضوعیة وبتفكیر

  الجامعات طلبتھم باستمرار، وباھتمام شدید من جانب ھؤالء األساتذة، الذین
غیرة وال كبیرة امام طلبتھم، اال واتاحوا الفرص امامھم، لكي یتوقع منھم ان ال یتركوا فرصة ص

معلومة على عالتھا، وال یتعلقون بوجھة نظر االستاذ، وال  یفكروا ویحللوا، وال یدعوھم یقبلون ایة
  .ینظرون الى الكلمة المطبوعة انھا حقیقة مؤكدة
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وعلى استقبال ذھنھ  أما المدرسة فھي المسؤولة اساسا عن تدریب الطالب على االستیعاب،
وتكدیسا، بدون تفكیر وانتقاء وتصنیف، وبدون ایجاد العالقة بین  للمعلومات ورفض تخزینھا اجترارا

تخویف للطالب او توتیر  أجزائھا من ناحیة الترابط والتاثیر ومن ناحیة السبب والنتیجة، وبدون
وضوع قبل التیقن من فھم الطلبة لھ ألعصابھ او التعامل معھ باستعالء او اھمال، وعدم مغادرة اي م

  .على ربطھ بما سبق ان تعلموه والقدرة
  
  

وأما البیت فھو الحقل األول لتدریب األبناء على ھذه الحریة التي ننشد ان یتمتع بھا االنسان، وان 
في اجوائھا، كمواطن حر التفكیر منطلق االبداع غزیر االنتاج،  یحافظ علیھا طوال حیاتھ، ویعیش

من غیر تقلید اعمى او نقل  بالمسؤولیة، یمد عالقاتھ مع اقرانھ، یستمع الى النصح من أبیھ وأمھ یشعر
  .بلید
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  الجامعات وفرص التمویل الذاتي
  

  محمد الرصاعي.د
  

ً ساعد الجامعات على تحقیق أھدافھا  ً مالیا منذ نشأة التعلیم العالي في األردن، قدمت الحكومات دعما
افسیة في اإلقلیم والمنطقة العربیة، حتى اكتسبت الجامعات األردنیة سمعة ممیزة وتنامي قدرتھا التن

ً على التنمیة  ً كبیرا في جودة منتجھا التعلیمي، كما انعكس تأھیل الجامعات للكفاءات البشریة أثرا
یة غیر أنَّ تنامي عدد الجامعات وزیادة الضغط على متطلبات تحقیق التنافس .الوطنیة بجمیع أبعادھا

والمساھمة في التنمیة المحلیة، عدا عن تراجع نسب الدعم الحكومي للجامعات، تسببت جمیعھا في 
ارتفاع مدیونیة معظم الجامعات األردنیة، الشيء الذي عمل على تبدل األولویات في خطط 

ن الجامعات، حیث أصبحت اإلدارات الجامعیة تواجھ أزمات حادة إزاء تأمین موارد مالیة للكثیر م
الدعوة التي وجھھا وزیر  .متطلبات المحافظة على مستوى وجودة اإلجراءات األكادیمیة واإلداریة

التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي للجامعات بھدف البحث عن فرص لالستثمار 
زمة مالیة وبناء تفاعل منتج مع القطاع الخاص، تأتي في وقت تشھد فیھ معظم الجامعات األردنیة أ
المعضلة  .خانقة ومدیونیة تسببت في إعاقة جمیع خطط التطویر والتحدیث وتحقیق االستدامة

األساسیة التي تواجھ الجامعات في االستثمار ومحاولة تأمین مداخیل جدیدة لدعم موازنة الجامعة 
ً بھذا الخصوص، واھتمت ف قط بمھمة التدریس تكمن في أنَّ الجامعات لم تلتفت فیما سبق للتفكیر جدیا

واستحداث التخصصات، وتطویر برامج الدراسات العلیا، حتى أنَّ األنظمة والتعلیمات في معظم 
الجامعات تخلو من أیة إشارة لتحفیز االستثمار واستجالب مصادر تمویل لمشاریع انتاجیة في 

ً  وفي مسار آخر لم تتبنَّ الجامعات األردنیة استراتیجیة دعم البحث .الجامعة العلمي الذي یحقق عائدا
ً على الجامعة كما ھي الجامعات في الغرب، حیث یعتبر البحث العلمي المرتكز األساسي  اقتصادیا
لدعم موازنة الجامعة إلى جانب العائد من البحث العلمي على األبعاد األكادیمیة والوطنیة األخرى في 

البدء بالتفكیر في اقتراح آلیات فاعلة  المجتمع، وفي ھذا المجال على الحكومة وكافة مؤسساتھا
لتقریب المسافات بین األكادیمیا والصناعة، وتجسیر الھوة الواسعة بینھا وخاصة في مجاالت 
الصناعات الدوائیة والتجھیزات الطبیة والزراعیة ومجاالت الطاقة والتعدین، وال ضیر أن تعقد 

ً یقدم توصیات ً وطنیا وكأحد مصادر التمویل تمثل  .ھ بھذا الخصوصوزارة التعلیم العالي مؤتمرا
ً في مساعدة الجامعات على االستمرار في تنفیذ خططھا،  ً مھما التبرعات والدعم المجتمعي مصدرا
إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع في توفیر التمویل لمشاریع البحث العلمي، في حین أنَّ ھذه التوجھ 

راد والشركات المحلیة في الغالب ما یمكن أن یساھم في رفد ال یكاد یذكر في مجتمعنا، وال یقدم األف
نتمنى أن یتم البدء في دراسة فكرة  .الجامعات بما تحتاجھ من أموال أو تبرعات أو تجھیزات مخبریة

إنشاء محفظة مالیة مستقلة للجامعات الحكومیة یكون ھدفھا تامین منح ومساعدات خارجیة، وكذلك 
ھذا الصندوق من جھات عدة داخلیة وخارجیة، وتشغیل واستثمار أموال الترویج لحمالت تبرعات ل

وعلى الجامعات  .الصندوق أو المحفظة، إلى جانب إتاحة االقتراض للجامعات بشروط میسرة
التركیز على ما یشكل میزة تنافسیة لكل جامعة، وھناك مثال رائد في ھذا المسار ھو توجھ جامعة 

عان لالستثمار في مشاریع الطاقة المتجددة حیث أصبحت فاتورة الحسین بن طالل في محافظة م
الكھرباء تقارب الصفر، كما تشرع الیوم في إنشاء المزید من مشاریع الطاقة المتجددة والتي تمثل 
فرصة استثماریة كبیرة تمیزت بھا منطقة معان لتكون جامعة الحسین بن طالل جامعة خضراء 

ً على ھذه المصادر    .النظیفة والصدیقة للبیئةتعتمد كلیا
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  اربد –سلیم عبداهللا االسعد حداد  -
  
  الشمیساني –ناھدة احمد مصطفى السمكري  -
  
  دیوان العائلة –حنان سھیل ابراھیم حجازي  -
  
  الصویفیة –ماري جمیل الصالح حتر  -
  
  المفرق –أمجد فرحان فارس حداد  -
  
  یت اوال الخیریةجمعیة ب –اشرف اسماعیل عطا العملھ  -
  
  الفحیص –نقوال الخوري عید نصراهللا الصویص أبو عید  -
  
  الھاشمي الشمالي –فتحي حسین محمود عودة  -
  
  الصویفیة –لؤي كریم نجیب حداد  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ل، أكد ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني أنھ ال شيء أفضل من كرة القدم بعد یوم عم
معلقا على صورة نشرھا عبر حساباتھ على وسائل التواصل االجتماعي خالل ممارسة ریاضة كرة 

  ).ال شيء أفضل من لعبة كرة قدم بعد یوم عمل(القدم 
  

أكد السفیر األردني في موسكو أمجد العضایلھ والذي استلم مھامھ حدیثا سفیرا لألردن لدى روسیا، 
وفق وصفھ في تغریدة لھ على » بھذا البلد العظیم«سفیرا  أنھ وصل موسكو أمس لیمثل األردن

  .»یوفقني لحمل أمانة المسؤولیة«: سائال هللا أن ..حسابھ تویتر 
  

ینظم مركز القدس للدراسات السیاسیة بالتعاون مع مؤسسة كونراد أدیناور ندوة برعایة ومشاركة 
األحزاب السیاسیة «بعنوان  وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة المھندس موسى المعایطة

وذلك عند الساعة العاشرة من صباح یوم » إھدار الفرص واستعادة المبادرة... واالنتخابات العامة 
  .غد االثنین في فندق الندمارك

  
أن دائرة االحوال المدنیة والجوازات حصلت على موافقات مبدئیة القامة » الدستور«علمت صنارة 

ساعة، الى جانب ذلك یجري مدیر عام االحوال  ٢٤مل على مدار مكاتب لخدمات الجمھور تع
المدنیة فواز الشھوان اتصاالت واسعة مع الجھات المعنیة للمضي في تطبیق الربط االلكتروني مع 

  .السفارات االردنیة في الخارج لتوفیر خدمة افضل ومثلى للمغتربین باصدار جوازات السفر 
  

السوریة في محال الصرافة في المملكة وذلك مع احادیث قرب اعادة ازداد الطلب على شراء اللیرة 
  .نصیب على الحدود االردنیة السوریة/ تشغیل مركز حدود جابر

  
، والتي تھدف الى متابعة مستوى النظافة في شوارع » اغسل شارعك«اطلقت بلدیة الزرقاء حملة 

  .المدینة
  
  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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علیم العالي والبحث العلمي عادل الطویسي یعقدان صباح وزیرا التربیة والتعلیم عمر الرزاز والت
الیوم األحد، مؤتمرا صحفیا بمقر وزارة التعلیم العالي، للحدیث حول قرارات تربویة تخص تطویر 

  .، وانعكاساتھا على القبول في الجامعات"التوجیھي"امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة 
  

لحادیة عشرة من صباح بعد غد الثالثاء، مؤتمرا صحفیا للحدیث مجلس نقابة المھندسین یعقد عند ا
  .، وذلك مجمع النقابات المھنیة"تعطیل المصادقة على تعدیالت نظام صندوق التقاعد"عن 

  
. الحملة الوطنیة األردنیة تنظم یوم األول من الشھر المقبل وقفة أمام السفارة البریطانیة في عمان

مرور مائة عام على وعد بلفور، تتضمن تسلیم مذكرة لمجلس العموم  الوقفة، التي تأتي بمناسبة
البریطاني تطالب بإعالن عدم شرعیة وعد بلفور، واعتذار الحكومة البریطانیة للشعب الفلسطیني 

كما تقیم الحملة مھرجانا جماھیریا، بمناسبة . عن ما لحق بھ من أضرار وعذابات نتیجة ھذا الوعد
  .، یوم الرابع من الشھر نفسھ في نقابة مقاولي اإلنشاءاتتلك الذكرى المشؤومة

  
ِْكِر العربـّي یعقد بمقره عند السادسة من مساء الیوم األحد محاضرة بعنوان  أزمة العمل "منتدى الف

المحاضرة یتحدث فیھا العین مـازن ". مساھمة في حوار مطلوب - الحزبي وواقع الحیاة السیاسیة 
 .الساكت

 زواریب الغد
  


