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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٤  من مشاریعھا البحثیة% ٤١األردنیة تحظى بدعم 

المعایطة یدعو إلى دراسة اسباب عزوف الشباب عن 
  المشاركة السیاسیة

٦  

  )سیرة ذاتیة(إشھار أنیق لكتاب عابر سبیل یتذكر 
  "األردنیة"زوبیا المكان والزمان في 

٨ 

الیة التھجیر التاریخ، النظریة، إشك: حقوق الطفل"
  "األردنیة"محاضرة في " الجماعي

١١ 

ورشة عمل حول إدارة خدمة العمالء والتسویق ودعم 
  "األردنیة"االقتصاد في 

١٢ 

رئیس الجامعة االردنیة یرعى ماراثون جرش السیاحي 
  االول

١٤ 

مدرسة خولة بنت االزور ومستشفى الجامعة األردنیة 
  یقیمان یوما طبیا

١٦ 

 ١٨  )جماعة عمان(و) األردنیة(مذكرة تفاھم بین 
یھود األندلس ودورھم في إقامة الدولة الیھودیة في 

  جدید الحتاملة.. فلسطین
١٩ 

 ٢١  "ارتیمیس"ومؤسسة" أردننا بخیر"مبادرة 
   شؤون جامعیة

مسودات إنشائھا جاھزة منذ .. الجامعة األردنیة الصینیة
  تحریك لتفاصیلھاثالث سنوات وال 

٢٣ 

 ٢٥  "درب"تخریج الفوج السابع من طلبة مشروع 
 ٢٦  افتتاح خماسي طالبات الجامعات للكرة

الف طلب لالستفادة من صنادیق دعم الطلبة في  ٤٣
  التعلیم العالي

٢٧ 

آالف طالب أردني یدرسون في الجامعات  ٣: باسكو
  االوكرانیة

٢٨ 

 ٢٩  ٢٠١٧اتحاد الجامعات العربیة یشارك بقمة المعرفة 
 ٣٠  الذكاء االصطناعي في التعلیم الجامعي األردن یضم

 ٣١  مشروعا بحثیا ٢٢یدعم " البحث العلمي"
 ٣٢ تطویر دور الجامعات في تنمیة«العموش یشھر كتابھ 

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  »الوعي السیاسي
  مطلوب حمایة اللغة العربیة وترغیب األجیال الحالیة بھا

  أبحاث أردنیة تحصد العالمیة
٣٤ 

  ٣٧  أبحاث أردنیة تحصد العالمیة
   مقاالت

 ٣٨  األستاذ الدكتور سالمھ یوسف طناش/التعلیم والوعد

 ٤٠  اعالنات

 ٤١  وفیات
  ٤٤- ٤٢  زوایا الصحف
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من مشاریعھا البحثیة% ٤١األردنیة تحظى بدعم   

حظیت الجامعة األردنیة  –ھبة الكاید 

مشاریع بحثیة من صندوق ) ٩(بدعم 

) ٢٢(صل دعم البحث العلمي من أ

) ٨(مشروعا تم دعمھ مقدمھ من  

جامعات إضافة إلى المركز الوطني 

للبحث واإلرشاد الزراعي بقیمة دعم 

ألف  ٤٧٣إجمالیة بلغت ما یقارب 

 ١٦٣دینارا أردنیا من أصل ملیون و

من % ٤١دینار تقریبا، أي ما نسبتھ 

  .إجمالي قیمة الدعم المقدم من الصندوق

البحث العلمي وضمان الجودة في الجامعة األردنیة الدكتور شاھر المومني جاء ذلك لدى توقیع عمید 

مع صندوق دعم البحث العلمي اتفاقیات لتمویل مشاریع بحث علمیة فاز بھا أعضاء ھیئة تدریس في 

  .الجامعة خالل دورتھ البحثیة الثانیة

إلى أن المشاریع البحثیة وفقا للمومني على أعلى عدد من ھذه المشاریع، مشیرا " األردنیة"وحازت 

مشاریع لكل ) ٣(التسعة الفائزة جاءت في قطاعي العلوم الطبیة والصیدالنیة والعلوم األساسیة بواقع 

قطاع، وكل من قطاع العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة وقطاع العلوم الزراعیة والبیطریة 

  .وقطاع علوم الطاقة بواقع مشروع واحد لكل قطاع

   

 أخبار الجامعة

 ٢٦/١١/٢٠١٧                                    األحد                                    /                       أخبار األردنیة
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تطبیق منھجیة حزم الرعایة "وأوضح المومني أن المشاریع التي فازت بھا كلیة الطب ھي مشروع 

للباحثة الدكتورة " دراسة موالید األردن: لتقلیل نسبة الوفیات وتحسین النتاج الصحي للموالید الجدد 

ورة الجینیة تحلیل الطفرات ودراسات التوافق بین الصورة المرضیة والص"منار اللواما، ومشروع 

توجھ جدید لتطویر "للباحث الدكتور حاتم الشنطي، ومشروع " في حمى البحر األبیض المتوسط

" أنظمة ذكیة متعددة الوظائف لنقل األدویة موجھة إلستھدافوعالج سرطان الثدي النقلي المنتشر

  .للباحث الدكتور مالك الزحلف

ك المرجانیة ، أداه فاعلة لتقییم صحة رصد طفیلیات وأمراض األسما"وتابع أن كل من مشروع 

استخدام دراسة تركیب النانو للمرجان في "للباحث الدكتور محمد الزبدة ومشروع  " البیئة الساحلیة

للباحث الدكتور علي السوالمة من محطة " خلیج العقبة تحت تأثیر التغیر المناخي وحامضیة البحار 

  .العلوم البحریة

تصنیع ودراسة الفعالیة البیولوجیة لمجموعة جدیدة من المركبات "ئز بعنوان وونّوه بأن المشروع الفا

تصنیع وتعریف مبلمرات غیر "للباحث الدكتور مصطفى عبادلة، ومشروع " الحلقیة غیر المتجانسة 

للباحث الدكتور محمد خیر " عضویة موصلھ للكھرباء مبنیة على الخامات األلومینوسلكاتیة األردني

  .ا مشروعان من كلیة العلومالحوراني ھم

طریقة ریادیة للتحكم في تشغیل األحمال المنزلیة من خالل التعرف على " فیما بین أن مشروع 

المعجم العربي اإللكتروني " للباحث الدكتور نبیل طوالبة، ومشروع " نوعیة األحمال وسلوكھا 

  .للباحث الدكتور عبدهللا الشدیفات" الحدیث
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لى دراسة اسباب عزوف الشباب عن المشاركة السیاسیةالمعایطة یدعو إ  

دعا وزیر الشؤون  -ول زكریا الغ

السیاسیة والبرلمانیة المھندس موسى 

المعایطة الى تطبیق نموذج الدولة 

المدنیة الوطنیة المرتبطة ببرنامج وطني 

   .اردني خالص

وقال المعایطة في جلسة حواریة دعا 

للدراسات  الیھا طلبة كلیة األمیر حسین

الدولیة في الجامعة االردنیة الیوم، ان ممارسة الحیاة السیاسیة تتم عبر المؤسسات المدنیة لھا وھي 

  .االحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ولیس عبر الوالءات الفرعیة

 وقال المعایطة  ان االرادة السیاسیة متوفره إلقامة حیاة حزبیة ودیمقراطیة، وھو ما أكد علیھ جاللة

الملك عبدهللا الثاني في األوراق النقاشیة، خاصة الورقة السادسة التي تحدثت عن سیادة القانون 

  .والدولة المدنیة

ودعا الوزیر الطلبة الى انتخاب ممثلیھم في الجامعة والبرلمان وغیرھا من االنتخابات على اساس 

  .مدني حزبي ولیس عبر اسس العشائریة والمناطقیة

كثیر من االسئلة على الطلبة، أھمھا، لماذا ننتخب على اسس عشائریة وال ننتخب وطرح الوزیر ال

  .على اسس حزبیة او برامجیة، واسباب عزوف الشباب عن المشاركة السیاسیة

وتساءل المعایطة عن االسباب التي ادت الى وجود ظواھر جدیدة ودخیلة على مجتمعنا مثل مظاھر 

بتطبیق القانون، فیما كان الطالب عباره عن خلیة نشاط وانخراط  العنف في الجامعات، وغیاب الثقة

 ٢٣/١١/٢٠١٧الخمیس                               /                                                   أخبار األردنیة
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في قضایا الشان العام في سبعینیات القرن الماضي، وكانوا یختلفون فكریا ولیس على اسس عشائریة 

  .او مناطقیة

وزاد الوزیر، بعض االحزاب تعتقد انھا ممنوعھ من دخول الجامعات وھذا غیر صحیح، فھناك 

لیس بالضرورة ان یتم فتح " ضوین في االحزاب من طلبة الجامعات، واستطرد بقولھالكثیر من المن

مكاتب وفروع للحزب في الجامعات النھ لیس من مھمة الجامعة االساسیة ھذا بل مھمتھا توعیة 

  ."الطالب، والدول ال تفرض الحزبیة وال بد من الوصول الى الدیمقراطیة الفاعلة

ن في كلیة االمیر الحسین بن عبدهللا بضرورة الوصول الى دراسة توضح وطالب المعایطة االكادیمیی

اسباب عزوف الشباب عن المشاركة السیاسیة واالنضواء في االحزاب، وذھابھم نحو تعظیم 

االنتماءات الفرعیة على حساب االنتماء للدولة، معتبرا ان ما یحدث في الجامعات من عنف یخالف 

ن الوزیر ان الدراسات تقول ان عدد الشباب المنضوین في االحزاب وبی. وظیفة الدولة المدنیة

  .في المجتمع االردني% ٧٠، فیما تبلغ نسبة الشباب حوالي %٧االردنیة ال یزید عن 

من جھتھ قال الطالب منتصر القرالھ انھ ال شك ان للشباب دورا اساسیا في اثراء الحیاة السیاسیة، 

ة بالعملیة السیاسیة التي تشیر الى مشاركة الشباب في صنع داعیا الى ضرورة تعریف المشارك

  .القرار السیاسي

وطالب القرالھ بضرورة مشاركة طلبة الجامعات بحیاة سیاسیة فاعلة وراشدة بعیدة عن لغھ التعصب 

 .والتخندق والتشدد بالراي

مانیة المھندس والمحاضرة جاءت بطلب من طلبة الكلیة لالستماع لوزیر الشؤون السیاسیة والبرل

  .موسى المعایطة، والتحاور معھ في مختلف المستجدات على الساحة الوطنیة
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  )سیرة ذاتیة(إشھار أنیق لكتاب عابر سبیل یتذكر 

  "األردنیة"زوبیا المكان والزمان في 

احتفى المنتدى الثقافي في  -محمد المبیضین

مكتبة الجامعة األردنیة بإشھار كتاب عابر سبیل 

زوبیا المكان والزمان لمؤلفھ ) سیرة ذاتیة(یتذكر 

أستاذ الشرف في قسم التاریخ في الجامعة 

  .الدكتور صالح درادكة

ویسترجع المؤلف في فصول الكتاب الذي یقع 

صفحة من القطع المتوسط أھم األحداث لمدة تزید على سبعة عقود من الزمن الماضي ) ٢٨٤(في 

  . ن الماضي وحتى العام الحاليتبدأ من أواسط العقد الثالث من القر

كم إلى الشمال الغربي للعاصمة عمان وتتوسط بین إربد وعجلون ) ٦٥(وقریة زوبیا تقع على بعد 

وھي في " مكان كثیر المیاه "وتشتھر بالزراعة،  ومعنى زوبیا في اللغتین اإلسبانیة والبرتغالیة 

  . األصل تلة أثریة غنیة باآلثار

ذي عقد في قاعة عمان في مكتبة الجامعة االردنیة ترأس أستاذ التاریخ في وخالل حفل اإلشھار ال

الجامعة الدكتور علي محافظة ندوة تكریمیة للمؤلف شاركت فیھا الدكتورة ھند أبو الشعر والدكتورة 

  .غیداء خزنة كاتبي

كة وإسھاماتھ في واستھل محافظة الندوة بكلمة موجزة أشاد فیھا بالسیرة العلمیة الطیبة للمؤلف الدراد

انھ عرف المؤلف منذ "میادین التعلیم والبحث العلمي المتخصص في الدراسات التاریخیة وقال 

 ٢٥/١١/٢٠١٧السبت                                                    ١٣:الغد ص/٨:الدستور ص/١٥:الراي ص/األردنیةأخبار 
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الدراسة المدرسیة في خمسینیات وستینیات القرن الماضي في مدارس مدینة إربد ونشأت بینھما 

  ." ةعالقة حمیمة وزمالة في العمل بقسم التاریخ في الجامعة األردنیة لسنوات طویل

  

وثمن محافظة جھود مكتبة الجامعة في إقامة برامج ثقافیة فكریة لمساھمتھا بالبناء الفكري للطلبة 

والباحثین في الجامعة مؤكدا في ھذا الصدد اننا نعاني من نقص شدید بالبناء الفكري وان حضور 

  . ومشاركة الطلبة لألنشطة الثقافیة فرصة ال تعوض على حد تعبیره

لشعر الكتاب بأنھ ذاكرة جمیلة وغنیة بمعلومات حول حالة األردن في مجاالت الحیاة ووصفت ابو ا

االجتماعیة واالقتصادیة والتعلیمیة أواسط القرن الماضي مشیرة إلى التطور المذھل الذي شھده 

  . األردن خصوصا في التعلیم  ودخولھ عالم التكنولوجیا واالتصاالت والمعلومات

السیر والمذكرات ألنھا تعیدنا الى زمن الرواد األوائل، الفتھ الى ان  وأكدت على ضرورة نشر

المؤلف وثق محاور مھمة ابرزھا الحیاة االجتماعیة الصعبة التي كانت سائدة في الریف االردني 

  . والتطور التاریخي للتعلیم بشقیة العام والعالي

اة كما یتعلم المعرفة بالرغم من وأشارت أبو الشعر الى ان الطالب كان في السابق یتعلم الحی

ان السرد الذي ورد في "محدودیتھا؛ في حین ان الطالب في مدارس الیوم ال یتعلم الحیاة وقالت 

الكتاب یستحق الدراسة والتأمل من قبل طلبة الجامعات والباحثین فیھا وصناع القرار في قطاعات 

  ."التربیة والتعلیم والتعلیم العالي

تفاصیل الكتاب تجسد قصة تاریخ لحضارة القرن العشرین في القرن الحادي وقالت كاتبي إن 

والعشرین مبینھ اھمیتھ الن قیمة مضامینھ للحالة االجتماعیة من عادات وتقالید تشمل كل بقعة في 

ً لتاریخ موثق ومدعم بالوثائق والسجالت   . االردن  وتبعث فینا ماضیا
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اب الذي تناول وصفا دقیقا للحیاة االجتماعیة والتعلیمیة وسلطت كاتبي الضوء على أھم مفاصل الكت

مشیرة الى ارتباط الكاتب الوثیق بقریتھ زوبیا وعشقھ لھا ولمھنة التعلیم التي امضى حیاتھ فیھا خدمة 

  . لألجیال الصاعدة والواعدة للمستقبل االردني

تھ في نشر مذكراتھ لیستفید وأشادت كاتبي بالعطاء األكادیمي الموصول للمؤلف الدرادكة  وبمبادر

  .منھا الطلبة والباحثون خصوصا في الدراسات االجتماعیة والتربویة والتاریخیة

بدوره أعرب الدراركة عن تقدیره وامتنانھ لمكتبة الجامعة على اقامة حفل االشھار وتكریمھ من قبل 

  .المشاركین في الندوة التي تناولت مفاصل مھمة من الكتاب

جانبا من تجربتھ في نشر ھذه المذكرات التي جاءت بإلحاح من األبناء واألحفاد وعرض درادكة 

  .والزمالء واألصدقاء

ولھ كتب تزید  ١٩٧٨یشار إلى أن درادكة التحق بالتعلیم في قسم التاریخ في الجامعة األردنیة عام 

األسدیة جزءان  على عشرة في موضوعات متعددة ومن تحقیقاتھ المناقب المزیدیة في أخبار الملوك

وفتوح الشام لمحمد بن عمرو الواقدي فضال عن نشر العشرات من البحوث المحكمة في المجالت 

العلمیة واإلشراف على العشرات من الرسائل للدكتوراه والماجستیر وترأس العدید من اللجان ومنھا 

عربیة ومنح وسام لجان االعتماد في الجامعات الخاصة والعامة وشارك في ھیئات تحریر مجالت 

  .المؤرخ العربي ووسام التربیة والتعلیم

  .ویتولى حالیا رئاسة مجلس أمناء جامعة جرش إلى جانب كونھ أستاذ شرف في الجامعة األردنیة
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  "األردنیة"محاضرة في  "التاریخ، النظریة، إشكالیة التھجیر الجماعي: حقوق الطفل"

  
 وقبحق المختص الخبیر قال - سناء الصمادي

جایسون  الدكتور الالجئین ودراسات األطفال
 النھوض إن باث البریطانیة جامعة من ھارت
 أساسیة وضمانة حیوي مدخل ھو الطفل؛ بحقوق

 القادمة األجیال لدى اإلنسان حقوق احترام لدعم
 مختلف ظل في السیما أیضا، لھ امتداد وھي

 الطفل نمو تعوق التي السیئة المجتمعیة الممارسات
  .سلیم بشكل شخصیتھ وینوتك

  
المحاضرة التي نظمتھا كلیة األمیر  خالل ودعا

التاریخ، النظریة، إشكالیة التھجیر : حقوق الطفل"الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة بعنوان 
 المرتبطة الدولیة للمبادئ تجسیدا وحقوقھا الطفولة بقضایا  االھتمام إلى الدولي المجتمع "الجماعي

 بشكل الطفل تحمي التي الدولیة والمعاھدات االتفاقیات لتفعیل والدعوة عام؛ بشكل اإلنسان حقوقب
  . الحرب و السلم زمن في خاص

  
 المادي الدعم من تعزز الطفولة، حمایة مجال في شاملة وطنیة خطة وجود بضرورة وطالب

 بین الحاصلة التناقضات مختلف وتجاوز، بالطفولة المرتبطة العامة السیاسات في واللوجستي
 في سیما ال فیھا اختالفات  أي حدوث لضمان الطفل، حقوق بصدد والتشریعات القوانین مختلف

  . كافة المجاالت في العالم یشھدھا التي المجتمعیة التحوالت ظل
  

 الشأن ھذا في المعروفة األساسیة للمبادئ وفقا اإلنسان بحقوق الوعيز تعزی أھمیة إلى ھارت ونوه
 ضمانو التمییز؛ عدم مبدأ: قبیل من الصلة؛ ذات الدولیة واالتفاقات القوانین علیھا نصت والتي

  . بحریة  اآلراء عن والتعبیر والنمو والبقاء الحیاة في الحق مبدأو للطفل؛ الفضلى المصلحة
  

 األردن دورب الدكتور شاداب رحمة هللا، والدكتورة سارة عبابنةأثناء المحاضرة التي أدارھا  وأشاد
 العنف تحدي في ودوره، الطفل لحقوق العالمیة االتفاقیة ضمن جاءت التي الطفل بحقوق والتزامھ

 المحیطة الخطورة عوامل متابعة وتحدي األسرة، لحمایة الوطني اإلطار خالل من األطفال ضد
 الرعایة بدائل تعزیز وتحدي والشراكات، الموارد إدارة بنھج إدارتھ تعزیز یتطلب الذي باألطفال،
  .لألطفال المؤسسیة
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  (VTC) ضمن إطار عمل المشروع األوروبي

األردنیة"ورشة عمل حول إدارة خدمة العمالء والتسویق ودعم االقتصاد في  " 

عقدت كلیة الھندسة في  -ھبة الكاید  

الجامعة االردنیة بالتعاون مع عمادة 

شؤون الطلبة  ورشة عمل تدریبیة في 

منكو للبحوث العلمیة،  مركز حمدي

 ضمن إطار عمل المشروع األوروبي

(VTC)  المدعوم من االتحاد االوروبي

تحت مظلة برنامج ایراسموس بلس 

  .المعني بإنشاء مركز تدریب مھني لطلبة الجامعات وأعضاء الھیئة التدریسیة

یق واستغالل اشتملت الورشة على عدد من المحاضرات تمحورت حول إدارة خدمة العمالء والتسو

 (ISPAB) اإلرث الحضاري في تنشیط السیاحة ودعم االقتصاد قدمھا وفد متخصص من جامعة

البرتغالیة الشریكة في المشروع بحضور المنسق العام للمشروع من جامعة الیبزیغ األلمانیة ومنسق 

  .المشروع في الجامعة األردنیة الدكتور أحمد السالیمة

من طلبة الجامعة من مختلف التخصصات، حیث أثنى الطلبة  وشھدت الورشة حضورا متمیزا

المشاركون على الورشة وثمنوا الجھود المبذولة في تقدیمھا، مؤكدین أنھا أضافت وطورت من 

  .مھاراتھم العملیة على الصعیدین األكادیمي والمھني
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مشروع بالتنسیق وفي سیاق متصل نّوه السالیمة بأنھ تم عقد ورشة عمل سابقة ضمن إطار عمل ال

مع مركز ضمان الجودة واالعتماد قدمھا وفد من الجامعة السلوفاكیة في نیترا، تضمنت مواضیع عده 

  .منھا التسویق وإدارة المشاریع التعلیمیة

عدد من الجامعات في ألمانیا وإسبانیا  ھیف شاركیو" VTC"إلى أن المشروع المعروف بـ  شاریو

ب الجامعات األردنیة، قد أنشأ مركزا تدریبیا مجھزا بالمعدات التعلیمیة وسلوفاكیا والبرتغال إلى جان

  .والتدریب تعلیمالتكنولوجیة المتطورة في كلیة الھندسة في الجامعة االردنیة لیتم استخدامھ في ال
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رئیس الجامعة االردنیة یرعى ماراثون جرش السیاحي االول   

حافظة ان االردن یشكل بما یحتویھ من مواقع اثریة اكد رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي م

وتاریخیة متحفا سیاحیا ھائال اذا ما احسن استغاللھ وترویجھ وتفاعل المجتمعات المحلیة معھ 

استثمار وتفاعال لما لھ من دور اساسي في خلق حالة تنمویة فریدة وتعظیم للدور االقتصادي الھام 

  . الذي یصنعھ ھذا القطاع

كتور المحافظة خالل رعایتھ الیوم ماراثون جرش السیاحي االول الذي نظمتھ وزارة واضاف الد

السیاحة بالتعاون مع الجامعة االردنیة ومشاركة طلبة من خمس جامعات اردنیة  ان مدینة جرش 

تعتبر من اھم المدن السیاحیة المتكاملة في ابنیتھا ومسارحھا ومدرجاتھا على مستوى العالم وحافظت 

ھذا االرث التاریخي على مر العصور الفتا الى اھمیة االلتفات الى ھذه المدینة واالھتمام بھا على 

  . اكثر لما لھا من دور بارز في استقطاب النشاط السیاحي والزوار من مختلف انحاء العالم

لي وقال الدكتور المحافظة ال یخفى على احد اھمیة قطاع السیاحة كرافد من روافد الناتج االجما

المحلي مضیفا ان ھذا القطاع وفي الكثیر من دول العالم یشكل العمود الفقري القتصادیاتھا ، ومن ھنا 

فان التفاعل مع ھذا القطاع یستحق منا عمال وجھدا من حیث تفاعل المجتمعات المحلیة معھ واقامة 

ھذه المدینة الخالدة النشاطات بانواعھا ومنھا االنشطة الریاضیة ، ومنھا ما نحتفي بھ الیوم في 

باطالق ماراثون جرش السیاحي االول لیكون نواة النطالقات اخرى من خالل االندیة الشبابیة 

  .  والجمعیات ومنظمات المجتمع المدني

واكد الدكتور المحافظة ان الجامعة االردنیة التي ھي ام الجامعات االردنیة تعمل على التواصل 

واالستجابة لھا والمشاركة في تنفیذ انشطتھا سواء في القطاعین العام  المستمر مع المجتمعات المحلیة

  . او الخاص
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والقى مدیر سیاحة جرش الدكتور بسام التوبات كلمة رحب فیھا بالمشاركین في الماراثون وطلبة 

الجامعات االردنیة ومنھا االردنیة والیرموك والھاشمیة مؤكدا على نھج وزارة السیاحة المستمر في 

لتواصل مع المجتمعات المحلیة والتشبیك مع قادة مؤسسات المجتمع المدني وصوال الى تحقیق ا

الرؤى والتطلعات التي یسعون لتحقیقھا وفي مقدمتھا ان یلمس المواطن اثر النشاط السیاحي تنمویا 

  . علیھ

ود محافظ جرش وثمن مدیر السیاحة كافة الجھود التي اثمرت بتنظیم ھذا الماراثون وفي مقدمتھا جھ

  , الدكتور رائد العدوان وكافة مؤسسات المجتمع المدني

وتحدث رئیس بلدیة جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة مبینا ان خطط البلدیة الھادفة لربط المدینتین 

االثریة بالحضریة تقوم اساسا على التشبیك مع وزارة السیاحة والمجتمعات المحلیة مؤكدا على ان 

یھا االثري والحضري مدینة واحدة ویكمل كل منھما االخر ، الفتا الى سعي البلدیة مدینة جرش بشق

  . المستمر لیكون ھذا القطاع ذا اثر حقیقي على المواطنین

وكان رئیس الجامعة والحضور اعطى شارة البدء للمشاركین في الماراثون من بوابة قوس النصر 

ة البیضاویة والمسرحین الجنوبي والشمالي وانتھى حیث شمل مسار الماراثون شارع االعمدة والساح

   . بساحة مركز الزوار

وفي ختام الماراثون  الذي حضره امین عام السیاحة المھندس عیسى قمو ورئیس غرفة تجارة جرش 

الدكتور علي العتوم وعدد كبیر من القطاعات المحلیة كرم رئیس الجامعة ومحافظ جرش الطلبة 

  .والمشاركین فیھ والداعمین والناشطین في القطاع السیاحي الفائزین بالماراثون 
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  مدرسة خولة بنت االزور ومستشفى الجامعة األردنیة یقیمان یوما طبیا

ضمن نشاطات مستشفى الجامعة األردنیة الدوریة لخدمة المجتمعات المحلیة على امتداد خارطة   

ً في لواء ناعور  2017-11-25الوطن أقام المستشفى الیوم السبت الموافق ً مّجانیّا ً تطوعیا ً طبیا یوما

ً وصیادلة ) ٥٢(بالتعاون مع مدرسة خولة بنت االزور الثانویة الشاملة، شارك فیھ  ً وممرضا طبیبا

  .وإداریین وُمساندین

ً مدیر عام مستشفى الجامعة األردنیة الدكتور عبد  وأشرف على سیر فعالیات الیوم الطبي میدانیا

ت یُرافقھ عدد من مسؤولي المنطقة وعلى رأسھم النائب األسبق عدنان السواعیر العزیز الزیادا

والساده زكریا ابو ردن ،ھایل الھالالت ،رئیس مركز امن ناعور ، طایل المناصیر ، وممثلین عن 

  .وسائل اإلعالم

ذه فریق مستشفى الجامعة م ّ ا ھو إال وقال الدكتور الزیادات بأن ھذا الیوم الطبي التطوعي الذي نف

ترجمة عملیّة لنھج المستشفى في التواصل مع أبناء المجتمع األردني وإیصال الخدمات العالجیة لھم 

ً نحو خدمة المجتمع  أینما كانوا على اختالف جغرافیة الوطن لینطلق المستشفى خارج أسواره ُمتوّجھا

ً في ذلك التوجیھات ا لملكیة السامیة في تقدیم كافة األردني بأكملھ وھذا نھُجھ على الدوام مستلھما

  .الخدمات الطبیة والصحیة وتأمین الرعایة النوعیّة والمتخصصة للمواطن األردني

  

ً من أبناء المنطقة فضًال ) ٤٥٠(وبیّن الدكتور الزیادات بأنھ قد تم تقدیم العالج الالزم لحوالي  مریضا

  .وى واألنظمة الغذائیة السلیمةعن تقدیم عدد من الُمحاضرات التوعویة في السیطرة على العد

ولفت الدكتور الزیادات إلى أن الفریق المشارك من المستشفى ضّم تخّصصات طبیة شاملة ومتنوعة 

طب الباطنیة وطب األطفال، والجراحة العامة، والنسائیة والتولید، والمسالك البولیّة والعظام : مثل

 ٢٥/١١/٢٠١٧السبت                                                                                      حمرین نیوز/عمون



  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 
17 

ّأھیل الجلدیّة وبمشاركة كلیة طب ، ، وطب العیونواألنف واألذن والحنجرة، والمفاصل، وطب الت

األسنان والمختبرات بمشاركة ُممرضات متخصصات وصیادلة ومتطوعین ومساندین وخبراء في 

  .منع العدوى

كما ، وقد وفّر مستشفى الجامعة مجموعة من العالجات األساسیة والمتخصصة الشاملة بشكل مجاني

تودعات أدویة وطنیة ذات شراكة مع المستشفى في أشاد الدكتور الزیادات بمشاركة شركات ومس

ً لھا الشكر على تبّرعھا الكریم مما یدل على ُعمق التشاركیّة بین القطاعین  المسؤولیة المجتمعیة ُمقّدما

  .الحكومي والخاص وحس االنتماء للوطن ومؤسساتھ

ً بمدیرتھا ھیام الحالحل لة ّ ة وجمیع المعلمات واالداریات كما قّدم الدكتور الزیادات الشكر للمدرسة ممث

وأھالي لواء ناعور على ُحسن ترتیبات الیوم الطبي والدعم اللوجستي وعلى ، فیھا موقع تنفیذ الفعالیّة

ً استمراریة التعاون لتنفیذ أیام طبیة جدیدة   ما أبدوه من تعاون أسھم في إنجاح الیوم الطبي ُمتمنیا

حلة بأّن ھذه المبادرة لیست بالغریبة على مستشفى الجامعة من جانبھا قالت مدیرة المدرسة ھیام الحال

ّي المسؤولیّات الكبیرة ومن أبرزھا الخدمة المجتمعیة  األردنیة الذي عّود أبناء مجتمعھ على تبني وتول

شاكراة باسمھا ، التي تمثل التكامل االجتماعي بین المواطن والمؤسسات الوطنیة في أردننا العزیز

لمات وطاقم المدرسة إدارة المستشفى والفریق الطبي الُمشارك على تجاوبھم في تنفیذ وباسم كافة المع

ً إلى المحاضرات التوعویّة ، ھذا الیوم الطبي وعلى ما قّدموه من خدمات طبیّة متمیّزة إضافة

والتثقیفیّة لألطفال واألمھات في المنطقة مما یساھم في رفع مستوى التثقیف الوقائي نحو األمراض 

  .لساریة وقضایا األوبئة والعدوى وطرق الحد منھاا
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)جماعة عمان(و) األردنیة(مذكرة تفاھم بین   

أبرمت الجامعة األردنیة مذكرة تفاھم مع جماعة عمان لحوارات المستقبل لالستفادة من الخبرات 

 .ریة لدى كل منھما في تنفیذ البرامج والخطط واالستراتیجیات ذات االھتمام المشتركوالكوادر البش

ووقع مذكرة التفاھم عن الجامعة رئیسھا الدكتور عزمي محافظة وعن جماعة عمان رئیسھا بالل 

وبموجب المذكرة  .التل بحضور عدد من أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة وممثلین عن الجانبین

ك الفریقان في االطالع على الدراسات والبحوث والوثائق التي یعدانھا، ویقیمان ورشات العمل یتشار

وتستفید جماعة عمان وفقا للمذكرة من الخدمات اللوجستیة  .والمؤتمرات والبرامج الفكریة المشتركة

 .تي تعقدھا الجماعةوالبنى التحتیة للجامعة والمنصات اإلعالمیة التي تملكھا الجامعة لتنفیذ البرامج ال

» أمة واحدة لمواجھة فتنة التكفیر«و » التماسك االجتماعي«ویعمل الجانبان على نشر مفاھیم وثیقتي 

.اللتین أصدرتھما جماعة عمان على أساس تكامل الجھود وتحدید وترتیب األولویات الوطنیة

 ٢٤/١١/٢٠١٧الجمعة                                                                                                     ٢:الراي ص
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  لحتاملةجدید ا.. یھود األندلس ودورھم في إقامة الدولة الیھودیة في فلسطین

محمد عبده حتاملة لمرحلة تاریخیة . یؤسس الباحث والمؤرخ استاذ التاریخ في الجامعة االردنیة د

مھمة شكلت إطارا في جوھر العالقات بین المسلمین والیھود، حیث یطوف الحتاملة في كتابة الجدید 

مستعرضا في » ینیھود االندلس ودورھم في إقامة الدولة الیھودیة في فلسط» الذي یحمل عنوان

دراستھ ھذه وعبر فصول الكتاب الخمسة الشخصیة الیھودیة والھویات الیھودیة كتركیب جیولوجي 

تراكمي في ظل الدولة االسالمیة ومعاملة المسلمین لھم في االندلس ومصیر الیھود بعد سقوط 

ھود في اسبانیا یؤكد استاذ الشرف في الجامعة االردنیة أن الی .االندلس وخروج المسلمین منھا

والبرتغال قبل الفتح االسالمي كانوا منذ القدیم ویرجع تاریخھم الى ما قبل المیالد، حیث وصلوا الیھا 

م ٥٦٢في عھد ملك اسبانیا إشبان الذي تذكر المصادر انھ شارك الملك الكلداني نبوخذ نصر الثاني 

شیر الباحث حتاملھ الى ان تھجیر وی .في فتح القدس، وعاد الى بالده ومعھ مئة الف أسیر یھودي

 70دفعة كبیرة من الیھود الى االندلس في العھد الروماني، عندما اسر القائد الروماني تیتوس سنة 

نحو ثالثین الفا من الیھود، ونقلھم بواسطة السفن الى موانئ المغرب، ووصل بعض ھؤالء الى 

لوا اخوانھم الذین تم إجالؤھم عن القدس االندلس، حیث یذكر بعض المؤرخین ان یھود ماردة استقب

وفي الفصل الثاني من الكتاب یتناول تاریخ الیھود في ظل الحكم االسالمي  .بعد دمار الھیكل الثاني

في االندلس، فیبین موقفھم وموقف العرب المسلمین منھم زمن الغزو االسالمي وتاریخ حیاتھم بعده، 

ویشیر الحتاملة الى ان الیھود في ظل حكم  .ضور ملحوظ فیھاوابرز المدن االندلسیة التي كان لھم ح

المسلمین لالندلس نعموا بالرخاء بعكس ما كانوا یعیشونھ من ظل وتضییق خناق علیھم إبان حكم 

أما الفصل الثالث  .القوط الكاثولیك لھم ومضایقتھم ومحاولة اجبارھم على اعتناق الدین المسیحي

للیھود في االندلس، حیث وضع ھذه المعاملة أثناء الفتح وبعده، والعالقات فتناول بھ معاملة المسلمین 

الرسمیة واالجتماعیة والثقافیة بین الطرفین ، وتناول في الفصل الرابع بالعرض والتحلیل مصیر 

،وعالقاتھم مع غیرھم من الجماعات  ١٤٩٢یھود االندلس بعد سقوطھ في أیدي المسیحیین عام 

 ٢٦/١١/٢٠١٧      األحد                                                                                                 الكترونيالرأي 
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الشكناز، والسفارد، : ي انحاء العالم، وھي جماعات یعتبر بعضھا اساسیا مثلالیھودیة االخرى ف

والیھود الغربیین، والیھود الشرقیین، والیھود المستعربة، والصابرا، والكنعانیین، والدونمة، بینما 

جماعة الیھود المتخفین، واالنوسیم، والیھود البرتغالیین، ویھود : یعتبر بعضھا اآلخر ھامشیا، وھي

المارانو او الیھود الذین اعتنقوا الدیانة المسیحیة، ویوضح الباحث في ھذا الفصل الخالفات التي 

یھود االندلس » في الفصل االخیر الذي حمل عنوان .كانت بین یھود االندلس والجماعات المذكورة

یة والى اي مدى یوضح الحتاملة نشأة الدولة العثمان» في الدولة العثمانیة ودورھم في احتالل فلسطین

الفتا ان . توسعت واصبحت امبراطوریة مترامیة االطراف، ولماذا تراجعت قوتھا وانكمشت

احتضان الدولة العثمانیة العداد من الیھود الذین لجأوا الیھا تخلصا من اضطھاد الدول االخرى، مبینا 

الدول االستعماریة  نفوذ الدول الغربیة فیھا ، وكذلك نفوذ الیھود، وكیف خططوا بالتعاون مع

لتدمیرھا ونجحوا في القضاء على الخالفة االسالمیة، وخاصة في عھد السلطان العثماني عبد الحمید 

الثاني، حیث نجحت الحملة االعالمیة التي شنھا الیھود ضد عبد الحمید بایجاد المناخ المناسب لنمو 

بتغذیة مستمرة من الیھود الذین الحركة المعارضة لحكم السلطان، وھي الحركة التي ظلت تنمو 

تطورت اھداف خططھم غیر المباشرة لتأخذ بعدا جدیدا، وھو عزل عبد الحمید، وبالتالي تحقیق 

  االھداف الیھودیة باحتالل فلسطین
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   "ارتیمیس"ومؤسسة "أردننا بخیر"مبادرة 

ملكون عصا سحریة لكنھم ؛ال ی .. .!اجتمعوا ،لیغیروا في بعض من ظروف واحوال الناس في بلدنا

لتغییر الواقع بل بین ایادیھم فرشاة رسم وشتلة زرع وكیس نفایات ، ومن خاللھا قرروا ان یلونوا 

مبادرة ..» اردننا بخیر» . لوحة بلدھم ،بطریقة اجمل ملیئة باأللوان الزھیة واالشجار الجمیلة

یرات في المناطق التي تحتاج تطوعیة من اجل اردن اجمل ؛ شبابھا یعملون وینجزون العدید من التغ

الى اعادة ترمیم حیث یزرعون األشجار ویقومون بحمالت النطافة والرسم على الجدار ودھان 

: تقول منسقة المبادرة یاسمین الشیاب . االدراج بألوان الحیاة الجمیلة التي تنیر المكان بالفرح والمحبة

لبوابة الشمالیة وكان أول نشاط ھو تنظیف تتمركز انشطتنا في شارع الجامعة االردنیة ،مقابل ا

 .وتجمیل درج احمد الطراونھ للجامعة األردنیة ویعتبر من معالم حي الجامعة في منطقة الجبیھھ

وتشیر الشیاب الى الحمالت التي رافقت ھذه المبادرة ھو تنظیف المنطقة وازالة كافة أنواع النفایات 

نواع الزرع الصالح للمناطق العامة مثل الیاسمین وعمل حملة زراعیة تشمل وضع العدید من ا

والعدید من الشتالت المتنوعة والعمل على دھان جدران الدرج بااللوان المناسبة باالضافة الى تزین 

وتضیف انھ تم اختیار الدرج من اجل  . المكان بالرسم على الجدران بما یلیق بالوطن والعامة

درانھ وزراعة األشجار على جانبیة من خالل شركة ارتیمیس اصالحة وتزینھ ودھانھ والرسم على ج

مؤسسة غیر ربحیة نشأة كمظلة وتجمع لألفكار والمبادرات القائمة مسبقا؛ لدعم وتمكین المجتمع 

-12:05 . والمرأة تحدیدا ،ومن مؤسسینھا یاسمین عبد السالم ساري الشیاب ورحمة جعفر الحیاري

وتشیر   120تعدیل آخر : الخمیس  -2017-11-23- 10:00 تاریخالنشر: الجمعة -24-11-2017

التى تسعى جاھدة لتكون الجسر وقناة الوصل بین افراد » ارتیمیس«الشیاب الى ھدف مؤسسة 

المجتمع حیث تشارك مؤسسة ارتیمیس ومتطوعوھا في مسابقة مبادرة أردننا بخیر التي تھدف 

في شارع الجامعة االردنیة في عمان وكدعم  لتأھیل وتجمیل األردن ویعمل الفریق مع مؤسسیھ

لمتطوعي المؤسسة لتفعیل انخراطھم في االعمال الخیریة المجتمعیة و تم تأسیسھا من قبل مجموعة 
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متطوعین وتذكر الشیاب إلى كیفیة اختیار المناطق ودرج الطراونة كان من خالل عمل منظم، فقد 

طالق المسابقة وتم عنونة االماكن الواجب انجازھا قمنا بعمل استبیان وفحص كامل للمنطقة؛ قبل ا

وتبعا لمجموعة من االستبیانات فقد الحظنا الشكاوى المتكررة على درج احمد الطراونة المشھور 

بدرج سفین الواقع مقابل البوابة الشمالیة حیث تبین ان ھذه الشكاوي زائدة حتى االضمحالل، فقد كان 

واالنزالق وغیر ذلك من انعدام اإلضاءة في اللیل مما شكل بیئة  سكان المنطقة یعانون من الوقوع

وتضیف الشیاب ان من المساوئ التي اعترض علیھا المواطنون تغیر مسیر  . مخیفة الھل المنطقة

السیارات لسلك طریق اسھل بالعبور عن طریق الدرج الذي ھو مسلك للمشاة والعامة ، حیث قمنا 

.منطقة من تنظیفھا بأفضل األدوات وتجمیلھا بالرسم على جدرانھابالعدید من التغییرات في ال
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  مسودات إنشائھا جاھزة منذ ثالث سنوات وال تحریك لتفاصیلھا.. الجامعة األردنیة الصینیة
  
  

إعادة إحیاء فكرة ومشروع الجامعة االردنیة الصینیة أمر مرحب بھ ومطلوب وحاضر في االذھان 
ھمیة وتألق ، والتحدث من قبل مسؤولي التعلیم العالي باالردن مع مسؤولین صینیین االكادیمیة بكل ا

امین محمود . امر ھام العادة ترتیب اوراق المشروع الذي تم الحدیث عنھ بدایة في عھد وزارة د
الذي اسس النشاء مثل تلك الجامعة ، وكان یرى اھمیتھا ووجودھا امر یخدم المجتمع االردني 

االكادیمیة ویعزز الثقافة المشتركة بین دولتین وتحدیدا دولة الصین بما تحمل من ثقافة والناحیة 
  .وحضارة وتطور واصبحت لغتھا مطلوبة في سوق العمل بامتیاز

الحدیث عن مشروع جاد الحیاء التفكیر بانشاء تلك الجامعة امر یتطلب التوقف عنده ملیا والتوقف 
ورة اجراء ترتیبات فاعلة وعملیة النشائھا تتعلق بالتخصصات عند تفاصیل وجودھا واھمیتھا وضر

الموجودة فیھا وترتیبات دراسة الطلبة في الصین ، واختیار التخصصات التقنیة الھامة واختیار موقع 
جاذب للطلبة بعیدا عن وسط العاصمة ذو مساحة كبیرة تمكنھا من وجود مختبرات وتسھیالت 

  .والتطبیق العملي في تخصصاتھا المختلفة وقاعات دراسیة ومواقع للتدریب
قضیة الجامعة االردنیة الصینیة ال تزال قید المشاورات االولیة رغم ان الطریق ممھدة النشائھا منذ 

بتوقیع رسمي بین الحكومتین االردنیة والصینیة وكانت اجندات الحدیث السابقة عن  ٢٠١٤عام 
ات جاھزة وموافق علیھا من الطرفین ، فاعادة انشاء الجامعة قاب قوسین او ادنى ضمن مسود

  .الحدیث من بدایاتھ مضیعة للوقت ومن المفترض البناء على ماسبق من ترتیبات
وبحسب ما سبق فأن الجامعة من المتوقع أن تضم ثالث كلیات بخمسة عشر تخصصا إلى جانب 

  .لوم التدریبيمركزین متخصصین لألبحاث وتدریس اللغات إضافة إلى عدد من برامج الدب
وكانت الحكومة الصینیة قد حددت جامعة علوم األرض الصینیة لتكون الشریك االستراتیجي مع 

  . األردن إلقامة الجامعة
واعتمدت الحكومة منطقة الجیزة جنوبي عّمان إلقامة الجامعة األردنیة الصینیة التي ستمولھا  

دونم إلقامة الجامعة االردنیة الصینیة  ٥٠٠ع الحكومة الصینیة بواقع الف دونم سیتم تخصیصھا بواق
  .دونم إلقامة حاضنة علمیة ٥٠٠و 
ووفقا لالھداف المرجوه من انشاء الجامعة فانھا تأتي في سیاق الجھود لسد الفجوة ما بین مخرجات  

المنظومة التعلیمیة في األردن بمفھومھا الشامل مع متطلبات االقتصاد المعرفي ومواءمتھا مع 
الدبلوم (والتركیز والتعمق في المجاالت التقنیة والتطبیقیة بمستویاتھا » ات سوق العملمتطلب

لتلبیة احتیاجات المجتمع المحلي واإلقلیمي ومتطلبات االقتصاد المعرفي العالمي ) والبكالوریوس
  ..ضمن منظومة االقتصادات العالمیة لمواكبة التطورات المتسارعة التي یشھدھا العالم

ات تعزیز وتفعیل واقع الجامعة ومدى االستفادة المرجوه من انشائھا فانھا ستسعى وضمن ولغای 
اجنداتھا السابقة لتقدیم منح للدراسة في الصین لطلبة اردنیین والعكس بابتعاث طلبة صینیین للدراسة 

 ؤون جامعیة ومحلیةش
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یة في موطنھا بالجامعة باالردن ،ومع العلم بالشغف الذي یبدیھ العدید من الصینیین لتعلم اللغة العرب
  .االصلي وھي فرص استثماریة في مجال قطاع التعلیم العالي

االسراع في تنفیذ بنود بناء وتاسیس الجامعة االردینة الصینیة مطلب شعبي ورسمي النھا ستفتح  
الباب مشرعا امام فرصة الستقطاب وتبادل المعرفة بین البلدین واالستفادة غیر العادیة من الملفات 

ي مجال الصناعة واالستثمار واالبتكارات والثورة الصناعة التي تعج بھا االراضي الصینیة ف
الصینیة والتي یسعى الى االستفادة منھا العدید من الصناعیین بمنطقة الشرق االوسط واالفراد 

  .الراغبین بالتجارة
ردنیة یجب ان یؤخذ بخطوات لیست ثابتھ بل متسارعة نحو التفعیل الحقیقي امر الجامعة الصینیة اال

والسریع لبنودھا وتفاصیلھا والبناء على ما سبق من اجندات واتفاقیات منذ سنوات مضت ، واعادة 
احیاء الحدیث فیھا امر منوط بنشاط وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي التي یجب ان تفتح ذراعیھا 

ا المشروع لیكون الثاني في مجال التشاركیة بین الجامعات االردنیة والخارجیة اسوة بتجربة لمثل ھذ
  .الجامعة االلمانیة االردنیة التي اثبتت نجاعتھا واھمیتھا عبر سنوات

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ومن خالل مسؤولیھا والقائمین على قضیة انشاء الجامعة ، 
ا قبل سنوات وعند بدء الحدیث عنھا وتوقیع اتفاقیات على مستوى الدولتین تفاءل الكثیرون بھ

  .النشائھا وبدء العمل بخطوات تنفیذیة للبدء بالتدریس فیھا ووضع الخطط بشانھا
والمطلوب الیوم السعي الفاعل الن تكون جامعة بمستوى الطموح والبحث عن تفاھمیات مع الجانب 

ھا بان تكون جامعة تقنیة الن ان تجلب الى حرمھا تخصصات الصیني على ان تحافظ على ھویت
  .متكررة وتعج بھا جامعاتنا

بانتظار تفاصیل عملیة وعلمیة للجامعة وان تسن وزارة التعلیم العالي شروطا منطقیة تؤمن لطلبتنا 
ن واقعا اكادیمیا مختلفا ، وتؤمن لھم فرصا ومنحا للدراسة بالصین وان تجلب لالردن طلبة صینیی

تفعل حالة دمج الثقافة بین االردن والصین ، كیف ال نسعى لذلك بقوة وطموح ونحن نتحدث عن 
  .الف طالب وطالبة ٧٠لیصل عددھم االجمالي الى  ٢٠٢٠استقطاب وافدین حتى عام 
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  "درب"تخریج الفوج السابع من طلبة مشروع 
   

احتفل صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة الیوم السبت بتخریج الفوج السابع من طلبة مشروع 
والذي ینفذه الصندوق بالشراكة مع مؤسسة لویاك بدعم وتمویل من وزارة التخطیط " درب"

اب وربطھم بفرص العمل، والتعاون الدولي، ضمن سعیھا الى دعم مشاریع التشغیل الذاتي للشب
اضافة الى المبادرات التي تساھم بھا الوزارة لتعزیز البیئة الشبابیة المنتجة من خالل برامج تعزیز 

  .االنتاجیة االقتصادیة واالجتماعیة
ویستھدف المشروع طلبة الجامعات األردنیة، حیث یوفر فرص تدریب تحضیري وعملي داخل 

الالزمة لدخول سوق العمل، اضافة إلطالق مبادرات تطوعیة الشركات، یشمل مھارات التواصل 
  .وأنشطة لخدمة المجتمع

وقال مدیر الصندوق صائب الحسن خالل الحفل مندوبا عن رئیس مجلس األمناء وزیر التخطیط 
والتعاون الدولي عماد فاخوري إن االردن أدرك مبكرا، أھمیة قطاع الشباب في التنمیة الشاملة، 

دوق على االستثمار في طاقاتھم، ورسخ ثقافة الریادة وترجمھا لتصبح فرص عمل، حیث عمل الصن
  .فضال عن بلورة الكثیر من االفكار والتطلعات الشبابیة، ضمن مشاریع محددة وھادفة

ھو أحد مشاریع برنامج رفع قابلیة التشغیل، ویھدف إلى االستثمار في " درب"وأضاف ان مشروع 
اتھم وتأھیلھم لدخول سوق العمل، وھم ال یزالون على مقاعد الدراسة، طاقات الشباب وصقل مھار

مشیرا الى ان الصندوق دأب منذ تأسیسھ على ایالء الشباب اھتماما كبیرا، لمواجھة التحدیات التي 
  .تواجھھم وتحویلھا الى فرص تنمویة مستدیمة

بكافة مراحلھ، التدریب طالبا وطالبة، قد أنھوا متطلبات المشروع  ٧٧٢وأعلن الحسن عن ان 
التحضیري، والعملي داخل الشركات وخدمة المجتمع، حیث تم انجاز الكثیر من المبادرات واألعمال 

طالبا وطالبة على فرص عمل دائمة بعد  ١١٣ساعة تطوعیة، وحصل  ١٣٥١٤التطوعیة، خالل 
  .انتھاء التدریب

ص تدریبیة للطلبة ومتابعتھم، إضافة وشكر مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفیرھم فر
الى فریق عمل مكاتب اإلرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین التابعة للصندوق في الجامعات لدورھا 
الھام في نجاح المشروع، داعیا كافة مؤسسات القطاع الخاص لدعم المشروع من خالل توفیر فرص 

  .في فرص التدریب او العمل تدریبیة أكثر وخاصة في المحافظات التي تواجھ محدودیة
ویسعى المشروع إلى توفیر فرصة للطلبة لترجمة معارفھم النظریة المكتسبة في الجامعات إلى خبرة 
عملیة فعلیة، وتشجیع الطلبة على االنخراط في برامج التدریب العملي لتجربة المجاالت الوظیفیة 

ً، اضافة إلى ال مساھمة في المختلفة مما سیسھم في مساعدتھم على تحدید مسارھم الوظیفي مستقبال
تطویر شخصیتھم من خالل الورش التحضیریة والتدریبیة التي تركز على الجوانب المھنیة 

  .والشخصیة
تجربتھ مع المشروع وكیفیة االنخراط بھ، والمراحل التي مر " درب"وتناول أحد خریجي مشروع 

  .بھا، الى ان حصل على فرصة عمل دائمة
المشروع ومدى أھمیتھ وتأثیره على الطلبة، وتكریم وتخلل الحفل عرض فیلم قصیر یوضح مراحل 

ـ حكایة ) مسار(للطلبة الذین انجزوا أعلى ساعات تطوعیة، اضافة الى عرض قصة نجاح لمبادرة 
وھي مبادرة شبابیة تھدف  ٢٠١٢التي انطلقت عام " درب"أرض، وھي إحدى مبادرات مشروع 

  .سیاحیة ونشر الفكر السیاحي بین الناسالى تشجیع السیاحة الداخلیة والترویج للمناطق ال
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  افتتاح خماسي طالبات الجامعات للكرة

  
باراة اقیمت بافتتاح بطولة الجامعات تعادل فریقا جامعة الزیتونة وجامعة آل البیت دون اھداف في م

بسام عبدالرزاق رئیس اللجنة الفنیة في اتحاد . وحسب د .االردنیة للطالبات بخماسي كرة القدم
وجامعة الیرموك  ٢/ ٣الجامعات، فازت جامعة العلوم والتكنولوجیا على فریق الجامعة االردنیة 

وتعقد اللجنة  .٠/ ١٠انیة على جامعة الزرقاء وفریق الجامعة االلم ١/ ٣على جامعة االمیرة سمیة 
الفنیة التحاد الجامعات االردنیة اجتماع لھا صباح الیوم في جامعة الزیتونة لتحدید العاب الدورة 

  .الریاضیة الشتویة التي ستقام في مدینة العقبة شھر شباط من العام القادم

  ٢٦/١١/٢٠١٧                األحد                                                                                      ٢٢:الرأي ص
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  یم العاليالف طلب لالستفادة من صنادیق دعم الطلبة في التعل ٤٣
  
  
  

الف طلب مقدمة من كافة  ٤٣وصل عدد الطلبات المقدمة لصنادیق دعم الطالب الجامعي الى 
محافظات المملكة، حیث سیتم بدایة األسبوع المقبل البدء بتنقیح الطلبات ومعرفة النواقص والتحقق 

  .بدایة العام المقبلمن بیانات الطلبة تمھیدا لإلعالن عن أسماء الطلبة المستفیدین من الصنادیق 
وكانت وزارة التعلیم العالي قد استلمت حتى نھایة األسبوع الماضي كافة الوثائق والبیانات من 

  .مكاتب الملحق الثقافي من كافة الطلبة الراغبین باالستفادة من أي من الصنادیق
فید من دعم ووفقا للشروط العامة لالستفادة من البعثات والمنح، یشترط في الطالب الذي یست

الصندوق أن یكون أردني الجنسیة، وأن یكون مسجال في احدى الجامعات األردنیة الرسمیة على 
  .النظام العادي لمستوى درجة البكالوریوس أو الدبلوم المتوسط

ویستثنى من %) ٦٠(ووفقا للتعلیمات، یجب أن ال یقل معدل الطالب التراكمي عن نقطتین أو عن 
في الفصل الدراسي األول من دراستھ، وان یدرس الطالب على نفقتھ الخاصة  ذلك الطالب المقبول

ً على أي منحة من جھة اخرى أو على خصم یتجاوز  من رسوم ساعاتھ %) ٥٠(وان ال یكون حاصال
  .الدراسیة، وأن ال یكون قد صدرت بحقھ عقوبة تأدیبیة تجاوزت اإلنذار

  ٢٥/١١/٢٠١٧السبت                                                                                    ٣:الدستور ص/طلبة نیوز 
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  جامعات االوكرانیةآالف طالب أردني یدرسون في ال ٣: باسكو
  

عدد الطلبة االردنیین في اوكرانیا یقدر «قال السفیر االوكراني في االردن الدكتور سیرجي باسكو إن 
  .»االف طالب حالیا في مختلف الجامعات االوكرانیة ٣بـ

واعتبر السفیر باسكو في تصریح صحفي أن العالقات االكادیمیة االردنیة االوكرانیة تمتد الى عقود 
بقة ومنذ ایام االتحاد السوفیاتي حین كان الطلبة االردنیون یسافرون لتحصیل العلم في مختلف سا

الحقول بخاصة التخصصات العلمیة مثل الطب والھندسة وطب االسنان لما تتمتع بھ الجامعات 
راسة وبین السفیر باسكو أن توافد االف من الطلبة للد. االوكرانیة من سمعة عالیة في ھذه المجاالت

في اوكرانیا زاد من اواصر العالقات بین البلدین حیث تزوج العدید من الطلبة االردنیین واقترنوا 
  .بسیدات من اوكرانیا لیعودوا بعد الدراسة في االردن ویكملوا حیاتھم في االردن

ت من وبین باسكو أن من السمات الممیزة للمجتمع األوكراني في األردن أنھ یتكون أساسا من مواطنا
  .أوكرانیا تزوجن من المواطنین األردنیین باالضافة الى أبنائھن

وبین الدكتور باسكو أن االردنیین ومنذ عقود سابقة توجھوا الى اشھر الجامعات االوكرانیة التي 
تدرس المساقات المختلفة وخاصة العلمیة لیعودوا بعد ذلك الى االردن لالسھام في نھضتھ وتقدمھ 

ان الطلبة االردنیین من خریجي الجامعات االوكرانیة یتبؤون مكانا مرموقا في وبناءه معتبرا 
  .المجتمع االردني

وحول الطلبة االردنیین الدارسین في اوكرانیا حالیا بین الدكتور باسكو أنھم یتمتعون بمعاملة طیبة 
نیة ال یشعرون شأنھم شأن بقیة الجنسیات االخرى، مشددا على أن الطلبة في مختلف المدن االوكرا

  .بالغربة مطلقا بسبب الحفاوة التي یلقونھا في مختلف المدن
آالف شخص، یقیمون  ٥ویقدر عدد مواطني أوكرانیا المقیمین في األردن بما في ذلك األطفال بنحو 

  .بمعظمھم في المدن الكبرى في األردن مثل عمان، الزرقاء، مادبا، اربد، العقبة والكرك
مجتمع االوكراني تطورت خالل السنوات األخیرة، وكان من أھم نتائج العمل وقال أن نشاطات ال

وافتتاحھ في شھر أیلول من العام » البیت األوكراني في األردن«إنشاء المركز الثقافي األوكراني 
  .الماضي، وقد خصص االفتتاح الكبیر لالحتفال بالذكرى الخامسة والعشرین الستقالل أوكرانیا

ة االوكرانیة  في شھر كانون االول من العام الماضي حفل االفتتاح الرسمي للمركز وأقامت السفار
، بدعم من السفارة األوكرانیة، مبینا أن الغرض من إنشاء ھذھا »فودوغراي«الثقافي األوكراني 

ویقدم المركز . المركز ھو نشر اللغة األوكرانیة والثقافة بین المجتمع األوكراني والسكان المحلیین
عددا من الدورات والفعالیات أھمھا دورات اللغة األوكرانیة والعربیة، دروس الفن، والرقص 

  .، واللیاقة البدنیة لألطفال وغیرھا»ھوباك«األوكراني التقلیدي 
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  ٢٠١٧اتحاد الجامعات العربیة یشارك بقمة المعرفة 
  

 ٢٠١٧و عرابي العدوان بقمة المعرفة شارك األمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان أب
المعرفة والثورة "التي نظمتھا مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدورتھا الرابعة تحت شعار 

  .بمشاركة اردنیة وعربیة وعالمیة بمركز دبي التجاري العالمي" الصناعیة الرابعة
ئیس الوزراء ھاني الملقي وقال ابو عرابي في تصریح صحفي أمس إن القمة التي شارك بھا ر

كضیف شرف ومتحدث رئیس بدعوة من سمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئیس دولة 
االمارات العربیة المتحدة ناقشت مفاھیم صناعة القرار في ظل الثورة الصناعیة الرابعة ومسیرة 

الت اإلعالم والتعلیم دولة اإلمارات في ھذه الثورة إلى جانب تأثیرات الثورة الصناعیة في مجا
والتكنولوجیا والصحة، إضافة إلى االقتصاد والجانب االجتماعي واألخالقي ومستقبل الذكاء 

  .االصطناعي 
وأضاف أنھ شارك بالقمة ایضا نخبة من المتحدثین من جمیع أنحاء العالم تضم خبراء عالمیین 

َّاع قرار ووزراء ومدیرین تنفیذیین إلى جانب مجموعة من  العلماء واألكادیمیین والمختصین في وصن
  - . مختلف مجاالت المعرفة والثورة الصناعیة الرابعة

  ٢٥/١١/٢٠١٧بترا                                    السبت                                        /٤:الغد ص/٤:الدستور ص
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  ألردن یضم الذكاء االصطناعي في التعلیم الجامعيا
  
  
  

بدأ األردن بدمج الثورة الصناعیة الرابعة ضمن نظام تعلیمھ، حیث قال رفعت الفاعوري، رئیس 
الذكاء االصطناعي في مناھجھا، مضیفا أن الجامعة  جامعتھ ضمت موضوع جامعة الیرموك إن

وقال الفاعوري إن مستقبل التعلیم الجامعي یعني أنھ لم یعد . أیضا تستعد لبدء برنامج التعلم عن بعد
ھناك تدریس بالطریقة التقلیدیة وإنما یجب إكساب الطلبة مھارات المستقبل، مشیرا إلى ضرورة 

  .لعملیةالدمج بین المھارات والخبرات ا
 
 
  

  ٢٥/١١/٢٠١٧السبت                                                                                                  ٥:االنباط ص
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  مشروعا بحثیا ٢٢یدعم " البحث العلمي"
  
ً قدمتھا  ٢٢وقع صندوق دعم البحث العلمي، اتفاقیات لتمویل  جامعات والجمعیة  ٧مشروعا بحثیا

  .العلمیة الملكیة والمركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي بقیمة إجمالیة تزید على ملیون دینار
 ٢٢ورة عبیر البواب في تصریحات صحفیة أمس، انھ تم دعم وقالت مدیر عام الصندوق الدكت

  .مشروعا بحثیا ضمن الطلبات التفصیلیة للدورة البحثیة الثانیة للعام الماضي
لقطاع العلوم الزراعیة  ٣لقطاع العلوم الطبیة والصیدالنیة،  ٧وأضافت، أن المشاریع توزعت بواقع 

لقطاع العلوم الھندسیة  ٣الجتماعیة واالقتصادیة، والبیطریة، واحد لقطاع العلوم اإلنسانیة وا
لقطاع العلوم األساسیة،  ٣والتكنولوجیا النانویة والحیویة، مشروعین لقطاع علوم المیاه والبیئة، 

  .مشروعین لقطاع علوم الطاقة، ومشروع لقطاع علوم االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
 ٥“ مؤتة“، مشروعین لـ“الیرموك“، مشروع لـللجامعة األردنیة ٩وتوزعت المشاریع بواقع 

األمیرة “، مشروع لـ“البلقاء التطبیقیة“، مشروع لـ“آل البیت“، مشروع لـ“العلوم والتكنولوجیا“لـ
  .، مشروع للجمعیة ومشروع للمركز“سمیة للتكنولوجیا

مبینة ان الصندوق قید التقییم،  ٢٠١٧واشارت الى أن المشاریع البحثیة للدورة البحثیة األولى للعام 
  - .یعد المؤسسة الوطنیة الرئیسیة لدعم البحث العلمي

  ٢٦/١١/٢٠١٧األحد                                                                       بترا                   :/الغد ص/٣:الراي ص
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  »تطویر دور الجامعات في تنمیة الوعي السیاسي«العموش یشھر كتابھ 

  
وسط حضور حماھیري كبیر غصت بھ قاعة مكتبة عبدالحمید شومان وبحضور رئیس مجلس 

للكاتب الدكتور حسین » اسي في الجامعاتالوعي السی«األعیان فیصل الفایز أقیم حفل اشھار كتاب 
  .العموش

وقدم كل من وزیر التنمیة السیاسیة الدكتور موسى المعایطة والدكتور جمال الشلبي قراءة حول 
مضامین الكتاب، وقد ادار الحفل اإلعالمي أسعد خلیفة بأسلوبھ المتمیز یوم الخمیس الماضي في 

  .مؤسسة عبد الحمید شومان
یسعدني ھذا : قدم الدكتور موسى المعایطة قراءتھ النقدیة حول ھذا الكتاب قائالوخالل كلمة لھ 

المساء الجمیل أن أكون بمعیة الذوات األفاضل للحدیث عن ھذا الكتاب القیم متمنیا للروائي والكاتب 
ل العموش مزیدا من األستمرار والنجاح، وأود األشارة الى الجھد المبذول في ھذا الكتاب الذي یشتم

صفحة تھم قطاع ھاما ھم فئة التربویین والعاملین في مجال التنمیة السیاسیة والمشاركة  ١٧٣على 
السیاسیة، فالكتاب یشكل إضافة نوعیة وایضا كمیة للمكتبة االردنیة والعربیة على حد سواء لندرة 

وم الوعي الكتابة في ھذه المواضیع الھامة، والذي جاء متسلسال في عرض محتویاتھ، بدأ بمفھ
السیاسي ومستویاتھ والقوى التي تؤثر على تشكیلھ واإلتجاھات التي تفسره، وتطرق إلى التحدیات 
العالمیة حالیا، كثورة المعلومات والعولمة واإلنفتاح وتأثیرھا على المستوى الوطني وھنا یأتي دور 

  .الجامعات في لعب دورھا للحفاظ على الھویة الوطنیة وقیمھا اإلنسانیة
في الواقع، ان ھذا الكتاب الجمیل من حیث الشكل واللغة كان في ألساس : وقال الدكتور جمال الشلبي

  . من جامعة القاھرة» فلسفة التربیة« اطروحة دكتوراه نوقتش للحصول على درجة الدكتواره في 
صفحة موزعة على خمسة فصول أو وحدات  ١٩٢وعلى الرغم من ان عدد صفحاتھ ال تتجاو الـ 

أنھ : مستقلة وان كانت متناسفة ومتكاملة  إال أن ھذا الكتاب یستحق الفرح واالحتفاء بھ  لعدة أسباب
كتاب علمي وفكري یتبع لحقل النظم السیاسیة التي تجعل من النظام، وقیمھ، ومؤساستھ الركیزة 

لتنشئة السیاسیة وھنا یتعلق األمر بالجامعات التي تشكل جزء مھم من أدوات ا: األساسیة في التحلیل
التي من خاللھا یحقق النظام اھدافھ  -دیموقراطیة أم استبدادیة –ألي نظام بغض النظر عن طبیعتھ 

  .التأقلم، االستقرار، واالستمرار: الثالثة المعروفة
مصنع «موضوع الشباب المتعلم في الجامعات التي تعد   - بشكل أو بأخر –ویعالج ھذا الكتاب 

من عدد % ٧٠-٦٥شباب الذین یشكلون في العالم العربي واألردن ما نسبتھ لھؤالء ال»  الوعي
السكان، وتأتي أھمیة الدراسة لتعري النظم السیاسیة العربیة التي لم تقم بواجبھا إزاء الجامعات من 
ناحیة، وال إزاء الشباب من ناحیة أخرى، مما أسھم في خلق وصناعة شباب فارغ العقل والروح 

بناء الخالفة »، و»اإلسالم ھو الحل« ات القتل والتدمیر واالرھاب تحت حجج سیق إلى منظم
وغیرھا من المفاھیم التي تدل على أن ھؤالء الشباب أصبحوا فریسة بعدما تم ایھامھم ..، »اإلسالمیة

ً تطور وعي : كما یقول كارل ماركس، وختم الشلبي مداخلتھ بالسؤال» بالوعي الكاذب«  ھل فعال
  ردني والعربي في واقعھ وبلده وعالمھ وامتھ عبر مثل ھكذا مواد؟ الشباب األ

الوعي الیفرض على األبناء ماذا یفكرون بل كیف یفكرون : من جانبھ قال الدكتور حسین العموش
  في سلوكم من ھجوم نظم وحضاري في خضم التشویش الفكري الذي یحاصرھم من كل اتجاه،

الى تعلیم أكادیمي یتقن الولوج لمفھوم الوعي السیاسي في  طرحت في ھذا الكتاب رأیا في الوصول
  مرحلة التأسیس التي یحدد فیھا الفرد بناءه الداخلي وفكره الذاتي بعیدا عن دورالتلقین 

بل والفكرة یحتاج إلى مدارك متغیرة وعدیدة أكثر من حاجتھ إلى معلومات للوصول إلى معرفة 
ب الجامعي في الحیاة السیاسیة وصول االى فھم اشمل سلیمة نحوھدف صحیح لتفعیل دور الطال

لدوراالحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للوصول الى الھدف الكبیروالذي ركزت علیھ 
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كتب التكلیف السامي وخطابات العرش السامیة تحقیقا لرؤیة جاللةالملك للوصول الى الحكومة 
ب دورالقوى المجتمعیة ومؤسسات تشكیل الوعي السیاسي البرلمانیة المنشودة،  ناقشت في ھذا الكتا

ومبررات الحاجة لھ عن طریق المفاھیم المھمة المرتبطة بھ ثم استدركت الدورالمنوط بالجامعات 
مابین التحدیات العالمیة ودورھا في مواجھتھا وبین السیاسیة التعلیمیة والوعي السیاسي واألثر 

  .عام البارز للتعلیم في السیاسیة بشكل
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  مطلوب حمایة اللغة العربیة وترغیب األجیال الحالیة بھا

  
انا البحر في أحشائھ » :الذي یحوي الكنوز،عندما قال » البحر« وصفھا الشاعر حافظ ابراھیم بـــ 

  »فھل سألوا الغواص عن صدفاتي ؟/ الدّر كامن
لغیرة علیھا في ھذه االیام التي واللغة العربیة غنیّة بكل االسرار والُمتع والبالغة،ولھذا نجد ا

اھلھا لالسف وانحازوا لالجنبي فاستبدلوا اسماء ابنائھم ومحالھم التجاریة وحتى لغتھم » ھجرھا«
  .الیومیة بالفاظ انجلیزیة او فرنسیة

اللغة العربیة بدأت فجأة على غایة الكمال، وھذا « : قال المؤرخ والكاتب الفرنسي إرنست رینان
  .»ي تاریخ البشر، فلیس لھا طفولة وال شیخوخةأغرب ما وقع ف

في األونة األخیرة أصبحت األمة العربیة تعیش في مفترق طرق بسبب ما أدتھ العولمة والتكنولوجیا 
والتي حولت العالم إلى قریة صغیرة سریعة األحدات والتغیرات، ما جعل الشباب یقلدون الغرب بكل 

التأثر بالعالم الخارجي، كل ذلك أدى إلى إضعاف لغتھم  شيء، والتأثیرات التي طرأت علیھم من
ومزجھا بلھجات وكلمات مستوردة من كل حدب وصوب، خاصة أن مجتمعاتنا العربیة أساس لغتنا 
العربیة عكس األجانب الذین تتنوع لغاتھم، فنحن حاملین اللغة العربیة بمختلف اللھجات من المصریة 

في اللغة األم، أما الیوم ضعفت اللغة العربیة عند الشباب بلغات  والسوریة والتونسیة وكل ذلك یصب
ال تنتمي إلى ھویتنا الوطنیة وخلقوا عوالمھم الخاصة والتي تفتقر إلى القدرة على الكتابة والدراسة 
باللغة العربیة، وبحال لم نحافظ على مكانة اللغة العربیة ونوقف فوضى اللغات ستنشأ أجیال ال 

  .ألم لغة الضادتعرف لغتھم ا
  حمایة

ومن منطلق أھمیة الحفاظ على اللغة العربیة والدور الذي یقوم بھ مجمع اللغة في قانون لحمایة اللغة 
العربیة افتتح رئیس مجمع اللغة العربیة الدكتور خالد الكركي المعروف باھتماماتھ االدبیة والثقافیة،  

والذي قام بمشاركة نخبة « لغویة في مراحل التعلیم العام الكفایة ال« الموسم الثقافي الخامس والثالثین 
  .من األكادیمین واألساتذة وفقھاء اللغة العربیة من داخل األردن وخارجھ

وشدد المجمع بصدور تعمیم  رسمي یمنع توظیف المعلمین وأساتذة الجامعات دون اجتیاز امتحان 
ً وال ینحصر فقط على طلبة كفایة باللغة العربیة وھذا ما یدل على أن اللغة الع ربیة متطلب مھم جدا

  .المدارس والجامعات وإنما یطبق على األساتذة الجامعیین
اللغة العربیة ھي لغتنا األم وتمثل الركن األھم في » أستاذ اللغة العربیة محمد طكو قال بھذا الشأن

ً اعتمادھا كمعیار أساسي في اختیار أساتذ ة الجامعات لما لدورھم من حیاتنا، لذلك من الضروري جدا
فإن تمیز األستاذ في الجامعة في لغتھ األم سیكون لھ انعكاس . أھمیة في بناء األجیال والمجتمع

 ً   .»إیجابي على كل المجتمع والعكس صحیح أیضا
  أھمیة 

 لغتنا العربیة ھي اللغة األم وال یخفى علینا« : أھمیة اللغة تقول معلمة اللغة العربیة سوزان قصي 
أھمیتھا ومكانتھا، ولكل أمة لغتھا التي تشكل شخصیتھا وھویتھا، وتحاول األمم جاھدة أن تحافظ على 
كینونة اللغة وفي حال تم إھمال لغتھا فأفرادھا مھددون بضیاع ھویتھم، وكانت اللغة العربیة على 

 ً إضافة للعلوم  مدار سنوات كثیرة ھي اللغة األساسیة لكافة مجاالت الحیاة التي شھدت ازدھارا
التطبیقیة، ونحن معلمین وأولیاء أمور علینا أن نحافظ على أساسیات اللغة العربیة لدى أطفالنا ونكثف 
جھودنا حول الحفاظ على اللغة العربیة في ظل المتغیرات الحدیثة التي طرأت على العالم بفعل 

رسمیة والخاصة واألسرة والجامعة التكنولوجیا الحدیثة، وذلك یتطلب جھودا مبذولة لكفافة الجھات ال
  .والمدرسة
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نحن نعتز بلغتنا العربیة ونسعى إلى أن ننشىء أجیاال حریصة على اللغة العربیة في « : وأضافت 
اتقانھا وتعلمھا وأن تكون ُمحبّة لھا، من بدایة نشأة الطفل في المراحل األساسیة وكافة المراحل 

ة في المنھاج، لكن مع انتشار المدارس األجنیة ونظام التدریس في التعلیمیة یتعلم اللغة العربیة الرئیس
اللغة اإلنجلیزیة، ابتعد الطلبة عن لغتھم األم وأصبحوا ضعفاء بھا، ومع التطور أصبح ولألسف 
أولیاء األمور یسلجون أبناءھم في مدارس أجنبیة لیس لزیادة الثقافة أو حتى التعلیم الجید وإنما ھو 

كون أن ابنھم یدرس المنھاج باللغة االنجلیزیة ویمارسھا باتقان وھو ضعیف  نوع من المظاھر
  .«بالعربیة 

وأوضحت أن اللغة العربیة ال تقتصر على الطالب فقط فالمعلمون حتى العاملین بكافة الدوائرة 
ة والوظائف والمؤسسات یعتمدون على اللغة العربیة في تسییر أعمالھم، على الموظف أن یتقن العربی

وبذلك یمكن لنا إعادة أھمیة اللغة العربیة ومكانتھا بكل مكان، ویجب أن یكون ھناك امتحانات باللغة 
العربیة للعاملین بالمؤسسات إضافة إلى اشتراط إیجادة اللغة العربیة وا، یكون ذلك متطلب للتوظیف 

اال نفسھا  إذا جاء یوم ولم یتم بمثل ما تقوم بھ دول العالم، أي أمة ال تفتخر وتعتز في ھویتھا ال تلوم 
  .«احترامھا من قبل الغیر 

  توصیات
وقد نتج عن بحوث ھذا الموسم ومناقشات المشاركین فیھ جملة من المالحظات والتوصیات والبیان 

  : الختامي كاألتي 
إعداد دراسة متخصصة ومتكاملة عن واقع امتحانات الكفایة في الجامعات األردنیّة، تتناول * 

ئلة، والنتائج والمناھج المقّررة وتربط النتائج بالتخصصات ومعدالت القبول، وتكشف التفاوت األس
ً لمؤتمر تربوي أكادیمي یھدف إلى تطویر  بین الجامعات، وتشّخص الخلل، لتكون ھذه الدراسة مدخال

  .تعلیم اللغة العربیة في الجامعات األردنیّة
ً  الدعوة العتماد امتحان الكفایة باللغة*  العربیة المنصوص علیھ في قانون حمایة اللغة العربیة بدیال

  . من االمتحانات غیر الموحدة لھذه الغایة في الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة
أن تعمل لجان واضعي أسئلة امتحان الكفایة في اللغة العربیة على دراسة نتائج تجریب االختبار *  

  :لوتعدیل الفقرات في ضوء ذلك، مث
تدقیق اإلجابة النموذجیة للفقرات التي جذبت مموھاتھا من المفحوصین نسبة أكبر من جذب اإلجابة   

  .الصحیحة
  .وإعادة النظر في صیاغة الفقرات التي تبین نتائج التجریب ضعف صعوبتھا وتمییزھا  

  .وایضا ،إعادة صیاغة مموھات اإلجابة غیر الفعالة   
وزمن اإلجابة والصیاغة اللغویة لبعض األسئلة في ضوء المالحظات  مراجعة تعلیمات االمتحان  

  .النوعیة التي جمعھا المراقبون واستفسارات المفحوصین
المحاور والمھارات (تشكیل فریق من خبراء المحتوى یحدد اإلطار العام الختبار الكفایة اللغویة *  

یر ومؤشرات األداء علیھ وتعمیمھا على الفئات ومعای) االساسیة للكفایات اللغویة المستھدفة باالمتحان
  .»وزارة التعلیم العالي، الجامعات، دیوان الخدمة المدنیة ، وزارة التربیة والتعلیم،«المستھدفة 

كفایة التنامي، : ضرورة أخذ واضعي المناھج ومؤلفي الكتب المدرسیة بالكفایات المعرفیة ومنھا* 
  . تحلیلیة، واإلنجازوالضبط، والنسقیة، والبنائیة، وال

، فھي )الكتابة والقراءة واالستماع والمحادثة(تنبّھ المدرسین إلى أھمیة تضافر المھارات األربع *  
ّق  م للتواصل اللغوّي؛ لھذا ینبغي الترف ِّ ة على أھلیّة المتعل ّ تتواَصل وال تتفاَصُل، وھي الصورة الدال

ِّمون المھارات اللغویّة الت ي ال یمكن االستغناء عنھا، وال سیما في عصر مجتمع بأبنائنا وھم یتعل
  .المعرفة وتقنیات التواصل العابرة للجدران
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تحدید األطر العامة التي تحكم تقدیم الكفایات النحویة للناشئة لتحقیق الثمار المرجوة، والعنایة * 
ً في استعمال ا للغة السلیمة المقبولة بأسالیب التقویم المناسبة لتحقیق ھذه الكفایات المتمثلة أساسا

  .الناجحة في سیاقاتھا في مواقف األداء المختلفة
وایضا  أن تعمل الجھات الرسمیّة على تخطیط لغوّي ُممنھَج ومدروس لحّل ُمختلف المشكالت  

اللغویّة، وتوثیق المھارات اللغویّة عند المعلمین بالدعم والُمتابعة المستمّرة، إلنشاء جیل بكفایات 
ُغویّة  ُغة المعلم ال بُّد أن یتبعھ إصالح في لغة الطالبل   .عالیة، فإصالح ل
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  أبحاث أردنیة تحصد العالمیة
  

استطاع الباحث األردني الدكتور علي العلوان من جامعھ البلقاء التطبیقیة بالتعاون مع باحثین من 
األردن تتعلق بالتسویق  المملكة المتحدة، نشر عدد من األبحاث المھمة التي تعالج قضایا معاصرة في

االلكتروني عبر وسائل التواصل االجتماعي وكیفیة استخدامھا في مؤسسات االعمال ومدى تاثر 
أن ھذه األبحاث تم ) الرأي الشبابي(الباحث العلوان بین في حدیثھ إلى  .المستھلك االردني بھا

والتي  Eraو Journals ISI تصنیفھا ونشرھا ضمن أفضل المجالت العلمیة العالمیة بحسب تصنیف
تعد من أھم المجالت العالمیة المتخصصة، مشیرا الى ان البحث األبرز كان حول أثر وسائل 
التواصل االجتماعي على رغبھ المواطنین األردنیین في تقدیم الدعم والتبرع للمؤسسات الخیریة 

ً یعرض أھم  ولفت الى بحث آخر حدیث تم نشره .(حالة دراسیة مركز الحسین للسرطان( أخیرا
 تطبیقات وسائل التواصل االجتماعي في التسویق التجاري وكان ھذا البحث بحسب مؤسسة النشر

Sciencedirect وأشار  .من أكثر األبحاث التي تم االطالع علیھا من قبل باحثین من كل دول العالم
كتقنیة  ) banking Mobile ) العلوان الى بحث نوعي آخر یظھر مدى تقبل المواطن األردني

حدیثة للغایة في مجال الصناعة المصرفیة باألردن، منوھا إلى انھ وبالرغم من حداثة ھذا البحث إال 
ً ما یؤشر إلى اھمیة ھذه الدراسة( ٢٩(أن عدد االستشھادات البحثیھ منھ بلغت  یذكر أن  .استشھادا

االلكترونیة من جامعة سوانزي الدكتورعلي العلوان حاصل على شھادة الدكتوراه في مجال البنوك 
یضاف الى ذلك انھ تم  Dwivedi. K Yogesh Professor في المملكة المتحدة تحت اشراف

عرض نتائج رسالتھ في الدكتوراة بما یزید على خمسة مؤتمرات علمیة دولیة منھا مؤتمران في 
.جامعة اكسفورد

  ٢٦/١١/٢٠١٧األحد                                                                                                  الكترونيالرأي 



  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 
38 

  
  
  

  
  التعلیم والوعد

  
  

  اشاألستاذ الدكتور سالمھ یوسف طن
  

وال یمكن لمجتمع أن یرتقي في .التعلیم والتعلم یرتقیان بالطموح، ومنظومة القیم، وھما جوھر الحیاة
وذلك فیما إذا تم توظیف كل االمكانات . جمیع مناحي الحیاة بدونھما، وضمن اإلطار العام للتربیة

الحقیقي، وغرس  المتوفرة وفق رؤیة رشیدة مخلصة لوطنھا،وللنھوض باالقتصاد من خالل التعلم
  .منظومة القیم اإلیجابیة

لقد أدركت العدید من الدول النامیة ومنذ خمسینیات القرن الماضي بأن التعلیم ھو الطریق األمثل 
لذلك ركزت على إصالح نظامھا التربوي، والتعلیمي، فاستثمرت في . لتنھض باقتصادیاتھا المتعبة

یة علیا، وألزمت نفسھا بتعلیم كل االطفال والشباب، إیجاد أنظمة مدرسیة متقدمة، ومؤسسات تعلیم
وقد تطلب ذلك وجود حكومة ذكیة، ومبدعة، مرتكزة إلى سیاسات . والوصول بھم إلى تعلم متمیز

لذا كان ناتج ھذا االستثمار والتركیز على . واضحة، وقادرة على إلزام القطاع الخاص بأنشطة وطنیة
  .متمیزا: التعلیم

الدول تفخر الیوم بتحقیقھا مراكز متقدمة في التعلیم ومحو األمیة، وطالبھا الصغار وال شك بأن تلك 
سنغافورة، ( والكبار یتربعون على مراكز متقدمة في االمتحانات الدولیة، ولیكون نظامھا التعلیمي 

مع، كل ذلك انعكس بشكل ایجابي على الفرد والمجت. من أفضل نظم التعلیم العالمیة) كوریا الجنوبیة
وبناء اقتصادیات متنوعة ومتقدمة، وتمَثل ذلك في ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي، ولینعكس ذلك 

  .بدوره على األفراد،والحیاة وقیمھا، واألمن االجتماعي
إن الدول التي تقدم تعلیما متمیزا تدفع بتعزیز رأس مالھا البشري، الممتلك للمعرفة والمھارات، 

صبح قادرا على المساھمة الفاعلة في اقتصادھا، وتقدیر قیمة العمل، والرقي والمزود بالتدریب؛ ولی
إذ بدون التعلیم وتمیز عملیات . بمجتمعھا في جمیع مناحي الحیاة، وتشكیل قیم المواطنة الصالحة

فھو یؤدي إلى النمو االقتصادي، ویحفز على . التعلم ال یمكن ألي مجتمع أن یفتح آفاقا جدیدة للمستقبل
  .بداع، ویعزز التماسك االجتماعياإل

كما أن التعلیم الذي یقدم تعلما متمیزا یساعد على التخلص من الفقر المدقع، وللوصول إلى االزدھار 
كیف ال وطلبة الیوم ھم مواطنو الغد، وقادتھ، وعمالھ، وھم آباء . والرخاء االجتماعي، واألمن والسلم

مثل للقوى البشریة، وھو رأس المال الثابت، والرصید وبكل تأكید ھو االستثمار األ. المستقبل
  .المستمر، والباقي في المجتمع

والشيء األھم ھو التعلم الذي یكسب الطلبة . ولكن توفیر التعلیم وحده وبصیغھ الحالیة لیس كافیا
ھو  إذ من المؤكد أن الذھاب للمدرسة بدون التعلم إنما. المعارف، والمھارات، والسلوكیات المنشودة

وخاصة عندما یكون التعلیم متحیزا، . مضیعة للوقت، وھدر لألموال ولرأس المال البشري الواعد
  .وسیئا، وذلك كمظھرمن مظاھر عدم قدرة مؤسساتھ في تحقق العدالة

إذ بدون التعلم سیتم إغراق حیاة . العدالة كمعنى یتجلى في تقدیم تعلیم نوعي لجمیع أفراد المجتمع
وھم في الحقیقة . والفقر، واالستبعاد، وخاصة لمن یأتون من طبقات اجتماعیة فقیرة الطلبة بالجھل،

كما وأن . األكثر حاجة لتعلم متمیز، یأخذ بأیدیھم نحو آفاق مستقبلیة، ولیستطیعوا النجاح في حیاتھم
علم الظروف التعلیمیة وبیئتھا ھي دائما أسوأ بكثیر لألقل حظا في المجتمع، وبالتالي نتائج الت

  ٢٣/١١/٢٠١٧طلبة نیوز                                                           الخمیس                                   

 مقاالت
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وھذا األمر یشكل خطرا على المجتمع في جمیع مناحي الحیاة، االقتصادیة، . وانعكاسات التعلیم
والثقافیة، واالجتماعیة، والروحیة، والسیاسیة، ومفھوم المواطنھ؛ مما یحتاج إلى معالجة حثیثة 

  .وبدون تأخیر، للنھوض بالمجتمع
ل عدم القدرة على التعلم، وعادة یشیر إلى ینعكس من خال - وبكل مستویاتھ  –إن الفشل التعلیمي

إذ الخسارة الكبیرة ھي في خسارة القوى . الفشل األخالقي، وإلى فشل عمیق في النظام التربوي
فكیف تكون األمور مع التغیر . البشریة، غیر المعدة لخدمة االقتصاد ومواءمتھ بشكل مناسب

اد المستقبلي یحتاج فیھ العاملون إلى تملك إذ إن االقتص. التكنولوجي السریع الداعم لالقتصاد
أساسیات مھاراتیة في الكمبیوتر، وتقنیات تكنولوجیة تتغیر بشكل سریع ومتسارع، وكذلكالقدرة على 

  .التأقلم، واإلبداع، والتعلم مدى الحیاة
ا األمر وھذ. وفھم التعلم الواعد ال یعني الذھاب للمدرسة فقط، بل یعني التأكید على التعلم المتمیز

یعني التزام النظام التعلیمي بالتركیز على األھداف العامة للتربیة، وبكل اشكالھا، ومفاھیمھا، وكذلك 
كما على النظام التعلیمي أن . بقیاس األھداف الخاصة لھا من خالل التعرف إلى درجة التعلم المتحققة

، مما یتطلب بیئة جاذبة للطلبة، یعمل وفق منھج علمي مدروس لجعل المدرسة تعمل بجدیة نحو التعلم
ومعلمین، ومدربین، وأساتذة معدین وفق منحى شمولي، ولیكونوا قادرین على التواصل بفاعلیة، 

  .وتحقیق األھداف المقاسة بشكل واقعي وحقیقي
وأخیرا البد من أن یتم تأطیر النظام التربوي والتعلیمي وفق رؤى مدروسة وبكل مستویاتھ لیكون 

مل ضمنھ مدركا وساعیا للعمل على تحقیق التعلم ، وأن یكونوا أكثر قدرة على وعي جمیع من یع
  .للمشكالت التي تواجھھم، ووفق اإلمكانیات المتاحة فعلیا، وبواقعیة الیجاد الحلول المناسبة لھا
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 اعالنات

  ٢٦/١١/٢٠١٧                                   حداأل                                                          ١٤:صالرأي 
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  بعد عودة االھل –راضي محمد أحمد الھندي  -
  
  ضاحیة االقصى –فواز حامد الدیخ  -
  
  شارع الجامعة االردنیة –مد خالد یوسف تایھ مح -
  
  جمعیة آل النبر –سمر أحمد منور الحدید  -
  
  جبل الحسین –خالدیة حلمي عمیرة  -
  
  تالع العلي –یزید نجیب عبدالخالق یغمور  -
  
  خلدا –أمل غازي زھران طھ  -
  
  عرجان –حیاة فؤاد عبدالرحیم  -
  
  سوف –بسام أحمد عبدالمحسن العتوم  -
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ارات والمؤسسات الحكومیة ستعلن قبل قائمة من االحاالت الى التقاعد بین صفوف موظفي الوز
  .حكومیون یخشون من التقاعد قبل اقرار الزیادة السنویة موظفون.. انتھاء العام الحالي

  
تشھدھا معارض السیارات تحسبا من رفع » الھایبرد«حركة شراء نشطة نحو السیارات الھجینة 

من » الھایبرد«علیھا في ظل مطالبة بتمدید قرار إعفاء مركبات  ضریبة المبیعات والرسوم الجمركیة
  .بیعاتالضریبة الخاصة على الم

   
ان تحركات تجریھا شخصیات سیاسیة وحزبیة ضد قرار تقاعد موظفین من » عین الرأي«علمت 

  .«انتقائیة«اعتبرت  دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بطریقة

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  



  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 
43 

  
  

أن وزیر العمل علي الغزاوي بصدد االعالن عن وجبة جدیدة من مناقالت » صنارة الدستور«علمت 
  .كبار موظفي الوزارة في إدارات المركز والمیدان ستطال

  
یتحول لیال الى ناد لیلي ویصدر ازعاجا غیر موصوف « غیر مرخص «في جبل عمان مطعم 

  .ألھالي المنطقة الذین ابلغوا شكواھم للحاكم اإلداري والشرطة السیاحیة
  

صادر حزبیة فإن وبحسب م. أحزاب أعلنت مؤخرا انسحابھا من اتئالف االحزاب الوسطیة 4
االنسحابات جاءت على خلفیة خالفات حادة ما بین قیادات االحزاب حول امور ال تخرج عن  االطار 

  ..التنظیمي
  
  

یرعى وزیر الثقافة األسبق الدكتور صالح جرار ختام فعالیات سوق جكارا في مدارس الرأي والذي 
  .جرار. سیتخللھ لقاء مفتوح مع د

 صنارة الدستور
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ادر سیاسیة مطلعة ان االردن سیعین سفیرا للمملكة في بغداد قبل نھایة العام من مص" الغد"علمت 
ویمثل االردن في العراق حالیا قائم باعمال . الحالي، بما یعكس تعزیز العالقات بین البلدین الشقیقین

  .السفارة في بغداد، فیما یمثل العراق بسفیر في عمان تشغلھ حالیا السفیرة صفیة طالب السھیل
  

درت قبل ایام اإلرادة الملكیة السامیة بتجدید تعیین الدكتور موسى سلیمان البریزات مفوضا عاما ص
وھذه ھي المرة الثانیة التي یجدد فیھا . للمركز الوطني لحقوق اإلنسان لمدة ثالث سنوات جدیدة

، ٢٠١٢ لبریزات بمنصب المفوض العام للمركز الوطني لحقوق االنسان، الذي عین فیھ منذ العام
  .٢٠١٥وجدد لھ فیھ مطلع العام 

  
من المتوقع ان تفتح اللجنة المالیة في مجلس النواب، التي یتم الیوم احالة مشروع قانون الموازنة 

یوما مع المعنیین حول الموازنة،  ٣٠-٢٥العامة للدولة الیھا من قبل المجلس، حوارا قد یستمر بین 
حول الموازنة لیصار لبدء مناقشة المشروع من قبل  قبل ان تصدر اللجنة توصیاتھا وتقریرھا

  .المجلس تحت القبة
  

عاما، یشتبھ بإقدامھ على االنتحار شنقا داخل  ٣٣تحقق األجھزة األمنیة بوفاة شاب یبلغ من العمر 
وتم تحویل . بھا مصدر أمني أمس" الغد"منزلھ في ضاحیة الرشید، وفق المؤشرات األولیة التي أفاد 

الطب الشرعي لتحدید أسباب الوفاة، في حین تواصل األجھزة األمنیة تحقیقاتھا بمالبسات  الجثة إلى
 .الحادثة

 زواریب الغد
  


