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 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
تدشین وحدة تنظیر الجھاز الھضمي لألطفال المجددة في مستشفى 

  "األردنیة"
٤  

وفد جمعیة القوات المسلحة لالتصاالت واإللكترونیات 
)AFCEA/ (یزور  األردن)األردنیة(  

٦  

ندوة توعویة حول االنتخابات البلدیة ومجالس المحافظات في 
  "األردنیة"

٩ 

یقدم طریقة مبتكرة إلطالة عمر البطاریات " األردنیة"أكادیمي في 
  في التطبیقات الصناعیة

١٢ 

) األردنیة(المؤتمر الدولي الثالث في النشر اإللكتروني لمكتبة 
  یواصل أعمالھ

١٤ 

یشارك في المؤتمر السادس ) حمدي منكو للبحوث العلمیة(
  للحساسیة والمناعة

١٦ 

 ١٧  اعي للدكتورة مھا العتومجائزة التفرغ اإلبد
   شؤون جامعیة

 ١٩  تكریم الفائزین بالمسابقة الوطنیة للریادة المجتمعیة
سیاسیون وأكادیمیون ورجال دین یشیدون بالدور الملكي في 

  حمایة المقدسات
٢١ 

 ٢٦  الطویسي ال نیة لرفع الرسوم الجامعیة للعام المقبل
طالب وطالبة في  ١٠٠معھد االعالم یشارك بتدریب اكثر من 

  معسكرات الحسین للبناء
٢٧ 

تناقش آخر مستجدات التربیة والتعلیم والتعلیم " تربیة االعیان"
  العالي

٢٨ 

 ٢٩  طلبات التجسیر بموعدھا": القبول الموحد"
التربیة وادراك تطلقان مساقات للفیزیاء والكیمیاء لطلبة 

  التوجیھي العلمي
٣٠ 

كون في دورتین تدریبیتین لمعھد طالبا وطالبة یشار» ١١٦«
  اإلعالم

٣٢ 

والسفارة الھولندیة تكرمان الفائزین بالمسابقة الوطنیة " إنجاز"
  للریادة المجتمعیة

٣٣ 

التضــامن العربي "األمیر الحسن یشارك في ندوة 
  رؤیة مستقبلیة: وإدارة األزمات

٣٤ 

محتویات التقریر الصحفي 

 يالیوم
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Students to evaluate their university 
presidents — Higher Education Council  

٣٦ 

   مقاالت
ذوقان /٥ – ٥(المدرسة النھضویة .. ربویةمجتمع النھضة الت

  عبیدات
٣٨ 

 ٤٤  وفیات
  ٤٦- ٤٥  زوایا الصحف
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األردنیة"تدشین وحدة تنظیر الجھاز الھضمي لألطفال المجددة في مستشفى  " 

دشن رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي  

افظة وحدة تنظیر الجھاز الھضمي مح

  .لألصفال المجددة في مستشفى الجامعة الیوم

وزودت وحدة تنظیر الجھاز الھضمي 

لألطفال المجددة بستة أجھزة حدیثة من نوع 

فیوجنن یابانیة الصنع بكلفة وصلت ألكثر من 

  .عاما ١٨م وحتى ألف دینار متعددة االستعماالت لتنظیر المعدة والقولون لألطفال من عمر یو ١٠٠

وألول مرة في األردن ضمت الوحدة جھازي قیاس حموضة المعدة واالرتداد المریئي وقیاس حركة 

  .المريء واألمعاء، وحركة وضعط المستقیم لتشخیص كسل األمعاء والتي تعد الوحیدة في المملكة

تتخذھا الجامعة وقال رئیس الجامعة إن الوحدة تأتي ضمن سلسة من اإلجراءات والتدابیر التي 

  لتطویر وتحدیث وحدات ودوائر المستشفى المختلفة وتطویر مھارات الكادرین الطبي واإلداري

وثمن محافظة الجھود التي یبذلھا المستشفى في خدمة المرضى وتطویر الخدمة الطبیة والعالجیة في 

  .األردن إلى جانب دعم البحث العلمي في المجاالت الصحیة كافة

حدة تنظیر الجھاز الھضمي لألطفال الدكتور فرید خضیر إن جمیع األجھزة مزودة وقال رئیس و

  .ببرمجات متطورة لتجمیع البیانات وتصنیفھا وحفظ الصور الرقمیة التشخیصیة

 أخبار الجامعة

 ٢٨/٧/٢٠١٧     الجمعة                                                                ٧:الدستور ص/طلبة نیوز /أخبار األردنیة
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وأكد أن األجھزة الجدیدة من شأنھا أن تسھم إسھاما كبیرا في التشخیص المبكر ألمراض الجھاز 

تصاص، باإلضافة إلى أنھا تمكن من إجراء العملیات التداخلیة في الھضمي عند األطفال وسوء االم

  .المنظار مثل ربط دوالي المريء ووضع أنبوب في المعدة

حضر الحفل كل من مدیر مستشفى الجامعة الدكتور عبد العزیز زیادات وعمید كلیة الطب الدكتور 

العبداالت والكادرین الطبي نذیر عبیدات ونائب مدیر المستشفى للشؤون الطبیة الدكتور عماد 

  .واإلداري في وحدة تنظیر الجھاز الھضمي
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   )األردنیة(األردن یزور / (AFCEA)وفد جمعیة القوات المسلحة لالتصاالت واإللكترونیات

زار أمس الجامعة األردنیة وفد جمعیة  -فادیة العتیبي 

 القوات المسلحة لالتصاالت واإللكترونیات

(AFCEA) على ھامش برنامج افتتاح األمریكیة ،

فرعھا الجدید في األردن والذي یعد األول في منطقة 

الشرق األوسط برعایة سمو األمیر فیصل األمیر فیصل 

  .بن الحسین

وجاءت زیارة الوفد للجامعة األردنیة وھي عضو الفرع الذي افتتح في األردن إلى جانب أربع 

واألمیرة سمیة للتكنولوجیا، والبلقاء التطبیقیة واأللمانیة العلوم والتكنولوجیا، : (جامعات أعضاء ھي 

، بھدف االطالع على آلیة عمل الجامعة في مجال التعلم اإللكتروني واستخدام التكنولوجیا )األردنیة

الحدیثة، والتعرف على اإلمكانیات المتاحة للوقوف على أبرز الخطوط العریضة والسیناریوھات 

اون الثنائي المشترك بین الطرفین ما یسھم في الدفع بمسیرة الجامعة وخدمة المحتملة لمد جسور التع

  طلبتھا

جمعیة غیر ربحیة، تأسست في  (AFCEA القوات المسلحة لالتصاالت واإللكترونیات(وتعد 

فرعا منتشرا في مختلف أنحاء العالم،  ) ١٥٠( ، ولدیھا ١٩٤٦الوالیات المتحدة األمریكیة في العام 

ش والحكومة والصناعة واألوساط األكادیمیة كمنتدى أخالقي للنھوض بالمعرفة المھنیة تخدم الجی

  .والعالقات في مجاالت االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات واالستخبارات واألمن

رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة وخالل استقبالھ للوفد أكد أن الزیارة للجامعة وتحدیدا لكلیة 

الثاني لتكنولوجیا المعلومات ومكتبة الجامعة ومركز الملك عبدهللا الثاني للتصمیم الملك عبد هللا 

 ٢٧/٧/٢٠١٧            الخمیس                                                                                     أخبار األردنیة
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جاءت ضمن أجندة أعمال الجمعیة، لبحث التعاون الممكن ترجمتھ، والخدمات " كادبي"والتطویر 

  .التي تقدمھا الجمعیة للجامعة فیما یتعلق ببناء القدرات في مجال األمن المعلوماتي واإللكتروني

ضح محافظة أن الجمعیة تعنى بالتعلیم وأمن المعلومات، األمر الذي ینسجم مع اھتمامات وأو

الجامعة، وزیارة الوفد من شأنھا أن تفضي إلى مباحثات مثمرة ومقترحات بناءة تسھم في وضع 

خطط تعاون تحقق األھداف والتطلعات المرجوة لكال الطرفین، ما فیھ خدمة المجتمع واألجیال من 

   .ةالطلب

من جھتھا قالت الرئیسة التنفیذیة للفرع الجدید في األردن المھندسة روال العموري إن محور عمل 

الجمعیة یھدف إلى تأسیس مستقبل آمن للمجتمعات من خالل استخدام التكنولوجیا الحدیثة وبناء 

المجتمع وبین القدرات، وتطویر قطاع التكنولوجیا والقطاع المعرفي من خالل نشر الوعي بین أفراد 

طلبة الجامعات، ومن أجل الوصول إلى تطور ملحوظ في القطاعات األخرى، ما یؤدي إلى 

  .االستخدام األمثل للتكنولوجیا والمعرفة والذي بدوره یؤدي إلى مجتمعات آمنة

ھدفنا األمن، والسعي إلى تطویر القدرات في مجال األمن المعلوماتي واإللكتروني : "وقالت العموري

ذي ھو أساس تطویر المجتمعات والحفاظ على أمنھ واستقراره، مؤكدة أھمیة تعزیز األمن واألمان ال

  .للمجتمع لما فیھ ضمان لحیاة آمنة للجیل الحالي واألجیال القادمة

وقام الوفد بجولة في كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات وكان في استقبالھم عمید الكلیة 

بسام حمو الذي قدم بدوره نبذة عن الكلیة والخطط والبرامج التي تطرحھا، وطرائق التدریس الدكتور 

التي تتبعھا في استخدام تكنولوجیا المعلومات والتعلم اإللكتروني، كما اطلع الوفد على مختبرات 

  .الكلیة وما تضمھ من أجھزة ومختبرات حدیثة تواكب المستجدات الحدیثة
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ة الجامعة وتجول في مرافقھا وقاعات المطالعة فیھا واطلع على قسم األرشیف كما زار الوفد مكتب

ومعرض الصور الذي یضم صورا تاریخیة لألردن، وقدم مدیر المكتبة الدكتور ساھر المناصیر نبذة 

  تعریفیة بمحتویات المكتبة وخططھا التطویریة باالعتماد على وسائل التكنولوجیا الحدیثة

فرع األردن یشارك في عضویتھ باإلضافة إلى الجامعات الخمس / ة الجمعیةیذكر أن مجلس إدار

  .ممثلون عن كادبي وشركات االتصاالت واألجھزة العسكریة واألمنیة
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األردنیة"ندوة توعویة حول االنتخابات البلدیة ومجالس المحافظات في  " 

أكد منتدون أھمیة مشاركة الشباب  - محمد المبیضین  

المجالس البلدیة ومجالس الالمركزیة  في انتخابات

إلحداث التغییرالذي یحقق المستقبل المزدھر لألردن 

  .وأبنائھ

وأشاروا خالل ندوة عقدت في كلیة الحقوق في 

الجامعة األردنیة الیوم أن الالمركزیة تجربة جدیدة، وتعد أداة مھمة لتعزیز مشاركة المواطنین في 

  . صنع القرار التنموي

تي نظمھا مركز دراسات المرأة في الجامعة بالتعاون مع اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون والندوة ال

تستھدف رفع الوعي لدى شباب وشابات الجامعات للمشاركة في ) كسب التأیید(المرأة ضمن حملة 

ھذه االنتخابات، ودعم التصویت للمرأة التي أثبتت جدارتھا في العدید من المواقع والمراكز التي 

  بوأتھا، وحققت فیھا نجاحا وتمیزا بالعمل في مختلف القطاعات التنمویة في المجتمع األردنيت

وأشارت األمینة العامة لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إلى أن اللجنة ال تركز فقط على مشاركة 

  . یاجات المجتمعالمرأة في االنتخابات بل تعتبر مشاركة الشباب والشابات تمثیال ووعیا حقیقیا   الحت

وأكدت أھمیة اختیار المرشح األمثل واألكفأ الذي لدیھ قدرة على التغییر واالستثمار الذي یوفر فرص 

  .عمل للشباب من كال الجنسین ومعرفة قضایاھم وإیجاد الحلول المناسبة لھا

  

اف وعرض مساعد مدیر الشؤون القانونیة في وزارة الداخلیة الدكتور صفوان المبیضین أھد

الالمركزیة ومنھا زیادة المشاركة الشعبیة في صنع القرار وتحسین الخدمات المقدمة للمواطنین، 
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وتحسین كفاءة اإلدارة المحلیة واالستخدام األمثل للموارد الطبیعیة المتاحة وتوزیع عوائد  ومكتسبات 

  .التنمیة بعدالة

ة الالزمة لتنفیذ قانون الالمركزیة، ولفت المبیضین إلى أن الحكومة قامت بإعداد وإصدار األنظم

والمقاعد المخصصة لكل منھا  ٢٠١٦ومنھا نظام تقسیم الدوائر االنتخابیة لمجالس المحافظات لسنة 

مقعدا  ٣٨١دائرة انتخابیة خصص لھا  ١٥٨وتعدیالتھ حیث یتضمن تقسیم محافظات المملكة إلى 

  .یع محافظات المملكةمقعدا للنساء في جم ٣٢على مستوى المملكة، فیما خصص 

شرح للطلبة الجوانب التشریعیة والمالیة لقانون الالمركزیة والمھام والمسؤولیات ، المبیضین

للمجالس في قانونھا ومتطلبات تطبیقھا مؤكدا أھمیة  توضیح األدوار وآلیات مساھمة المجتمعات في 

  .صنع القرار التنموي واألولویات التنمویة لمناطقھا

وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة علي الخوالدة إن أھم متطلبات نجاح االنتخابات وقال مندوب 

البلدیة والالمركزیة حجم المشاركة فیھا خصوصا من قبل الشباب األردني ترشحا وانتخابا ألنھم 

  .أكثر الفئات التي لھا مصالح في إنجازھا لتعود بالنفع على مستقبلھم وحیاتھم المعیشیة

والدة أن الالمركزیة مشروع وطني یفتح اآلفاق أمام المحافظات للنھوض باالستثمار وأضاف الخ

وتحدید أولویاتھا واحتیاجاتھا من التنمیة التي لھا دور كبیر في إحداث النھضة التي سوف تطال 

  . مختلف القطاعات التنمویة المختلقة

اصر حباشنة مھام الھیئة ومنھا تحدید من جانبھ أوضح مدیر العملیات في الھیئة المستقلة لالنتخاب ن

موعد االقتراع وإصدار جداول الناخبین ومراحل االعتراضات والطعون وصوال إلصدار الجداول 

  .النھائیة لھا
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وأشار إلى أن الھیئة تحدد أیضا موعد الترشح وإصدار قوائم المترشحین ومرحلة الطعون 

  .للمترشحین وتحدید فترة االنسحابات

نة أن الھیئة أنجزت إعداد اللجان المشرفة على عملیات االنتخابات والفرز وإعالن وأكد الحباش

النتائج مشیدا بوعي الشباب األردني للمشاركة في إنجاح االنتخابات حیث استقبلت الھیئة وفقا 

  .ألف متطوع للمشاركة في عملیات االنتخابات ودعم جھود الھیئة إلنجاحھا ٤٤للحباشنة  
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  ة إلى إجراء أي تعدیل فیزیائي على الشبكة الكھربائیةدون الحاج

  یقدم طریقة مبتكرة إلطالة عمر البطاریات في التطبیقات الصناعیة" األردنیة"أكادیمي في 

حصل نائب مدیر مركز المیاه والطاقة والبیئة  - زكریا الغول 

الدكتور حسام خصاونة األستاذ المساعد في قسم ھندسة 

الجامعة األردنیة على جائزة المركز الثاني  المیكاترونكس في

 Industry) ألفضل بحث تم نشره في مجلة التطبیقات الصناعیة

Applications Magazine)   الصادرة عن جمعیة مھندسي

  .(IEEE)الكھرباء وااللكترونیات

 Flexible)واستحق الخصاونة الجائزة عن بحثھ الموسوم بـ

Distribution of Energy Storage Resources 

Integrating these Resources into a Microgrid)   

الذي یقدم طریقة مبتكرة إلطالة عمر البطاریات في التطبیقات الصناعیة الثقیلة مثل الكسارات 

  .ومصانع الحدید والصلب

 وقال الخصاونة إنھ في مثل ھذه التطبیقات یكون الحمل الكھربائي على شكل نبضات عالیة القدرة

pulsating loads  والتي تتسبب في قصر عمر أي بطاریات قد تستخدم كمساند ألنظمة الطاقة

مشیرا إلى أن البحث یقدم طریقة ھندسیة مبتكرة إلطالة عمر البطاریات بطریقة . البدیلة في المصانع

ي على بدون الحاجة إلى إجراء أي تعدیل فیزیائ inverters تعتمد كلیا على برمجة أجھزة االنفیتر

  .الشبكة الكھربائیة

وعبر الدكتور الخصاونة عن سعادتھ وفخره لحصول بحثھ على مثل ھذه الجائزة العالمیة خصوصا 

أن البحث الفائز یحمل اسم الجامعة األردنیة، الفتا إلى أن الدراسة جاءت استكماال ألطروحتھ في 
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ث في مجال أنظمة تخزین الطاقة الدكتوراه،  وھذه الورقة العلمیة ھي نتاج عدة سنوات من البح

energy storage systems   وتحدیدا البطاریات .  
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یواصل أعمالھ) األردنیة(المؤتمر الدولي الثالث في النشر اإللكتروني لمكتبة   

واصل المؤتمر الدولي الثالث  - فادیة العتیبي

) الجودة واالعتمادیة: نحو مكتبات  حدیثة(

األردنیة أعمالھ  الذي تنظمھ مكتبة الجامعة

  .للیوم الثاني بمشاركة محلیة وإقلیمیة واسعة

والمؤتمر الذي تستمر أعمالھ حتى مساء الیوم 

الخمیس جاء استمراریة لجھد علمي ملموس 

تبذلھ مكتبة الجامعة لإلسھام في مجتمع المعرفة، والسعي إلى تطویر بیئات التعلیم الجامعي من خالل 

  م، في سبیل تحقیق الفاعلیة والكفاءة اإلنتاجیةدعم عملیة التعلم والتعلی

وطالت نقاشات المؤتمر عددا من الموضوعات منھا جودة الخدمات المكتبیة ومدى فعالیتھا، ومعاییر 

ضمان الجودة في األعمال المكتبیة، وأھمیة تطبیقھا، ومدى الوعي والثقافة بضمان الجودة والتمیز 

الجامعیة، والعمل على تعزیزھا من خالل الندوات وورش العمل في األعمال للعاملین في المكتبات 

  .والمؤتمرات العلمیة وغیرھا من المواضیع ذات الصلة

وبحثت الجلسة التي ترأسھا الدكتور رزق السید عدد من أوراق العمل قدمھا خبراء متخصصون في 

سن األداء، ووجھة نظر من التقییم إلى ح: علم المكتبات، تناولت جودة خدمات المكتبات الوطنیة

العاملین في مكتبات الجامعات األردنیة الرسمیة فیما یتعلق بجودة خدمات المعلومات وعالقتھ ببعض 

  .المتغیرات، ودور معاییر ضمان الجودة في تحقیق التمیز في األعمال للمكتبات الجامعیة

ندیم عبید أبحاثا علمیة حول أھمیة فیما ناقشت الجلسة الثانیة من أعمال الیوم الثاني برئاسة الدكتور 

جامعة بیروت العربیة، وآخر حول : تطبیق المعاییر والمواصفات في تحقیق الجودة لدى المكتبات

قیاس جودة خدمات المعلومات بالمكتبات العامة الجزائریة، وعرض دراسة حول واقع الطلبة ذوي 
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ن الخدمات المقدمة لھم في الجامعات اإلعاقات في الجامعات األردنیة والحكومیة ومدى رضاھم ع

  .الرسمیة من وجھة نظرھم

أما الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور ربحي علیان فتناولت محاور عدة سلطت  بعضھا الضوء على 

مواقع التواصل االجتماعي من حیث الوعي والنظرة وتنمیة الجوانب الشخصیة واإلبداعیة لدى طلبة 

  .(سكوبس(الشمال، وعرض تقدیمي لشركة  الجامعات األردنیة في إقلیم

وأقیم على ھامش الیوم الثاني ورشة عمل تدریبیة حول كیفیة صیاغة الرؤى والقیم واالستراتیجیة 

للمكتبات الجامعیة، إلى جانب عقد اجتماع  لمركز التمیز مع عدد من المؤسسات المعنیة بقواعد 

تصورات وخطوط عریضة حول مدى إمكانیة  البیانات والخدمات المكتبیة في سبیل الوصول إلى

االستفادة من خدماتھم سعیا لتحسین وتطویر أداء المكتبات الجامعیة األمر یأتي منسجما مع محاور 

  .المؤتمر لھذا العام

فیما یواصل المؤتمر أعمالھ الیوم الخمیس ویشتمل على جلسة علمیة تناقش موضوعات حملت 

تسویق خدمات المعلومات في المكتبات (، و)السحابیة في المكتباتتطبیقات الحوسبة : (عناوین منھا

. ، ومحاضرة حول تجربة جامعة فیالدلفیا في ھذا المجال)ومراكز المعلومات من جانب نظري

  .وورشة عمل، ومن ثم الخروج بالتوصیات في جلسة الختام
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( لمناعةیشارك في المؤتمر السادس للحساسیة وا) حمدي منكو للبحوث العلمیة  

شارك مركز حمدي منكو  -فادیة العتیبي

للبحوث العلمیة في الجامعة األردنیة  في 

فعالیات المؤتمر الدولي السادس للحساسیة 

والمناعة الذي افتتح أمس األربعاء في فندق 

الھولیدي إن برعایة سمو األمیرة دینا مرعد 

  .ویستمر حتى یوم غد الجمعة

 وجاءت مشاركة المركز من خالل

محاضرات علمیة قدمتھا الباحثتان في المركز الدكتورة نھایة الكرابلیة وھبة زلوم تناولتا فیھا 

شركة ) ٣٠(أبحاثھما المتخصصة في ھذا المجال، ومن خالل المعرض الطبي الذي تشارك فیھ 

  .أدویة محلیة وأجنبیة، للتعریف بالمركز منذ نشأتھ وأبرز ما حققھ من إنجازات

ویناقش " نحو األفضل في الحساسیة والمناعة"ه أن المؤتمر الذي یعقد تحت شعار من الجدیر ذكر

من % ٤٠إلى % ٣٠في جلساتھ أحدث أسالیب عالج أمراض الحساسیة والمناعة التي تصیب من 

أطفال العالم، نظمتھ جمعیة أطباء الحساسیة والمناعة بالتعاون مع األكادیمیة األوروبیة للحساسیة 

واألكادیمیة األمریكیة ) WAO(والمنظمة العالمیة للحساسیة ) EAACI(ریریة والمناعة الس

) PRES(والجمعیة األوروبیة لألمراض الرثویة عند األطفال ) ACAAI(للحساسیة والمناعة 

  .والمجموعة العربیة لروماتیزم األطفال وجمعیة المختبرات والتحالیل الطبیة
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ا العتومجائزة التفرغ اإلبداعي للدكتورة مھ  

فازت الشاعرة  -سناء الصمادي 

الدكتورة مھا العتوم األستاذ المشارك 

في مركز اللغات في الجامعة األردنیة 

بجائزة التفرغ اإلبداعي من وزارة 

 ٢٠١٧/٢٠١٨الثقافة األردنیة للعام 

تجربة " عن مشروعھا الشعري 

  ."المرأة

افة أسماء الحاصلین على الجائزة وتنافس فیھا وجاء فوز العتوم في الجائزة بعد إعالن وزارة الثق

  .مبدعا في حقول فنیة وأدبیة متنوعة) ٥٢(

ومشروع التفرغ اإلبداعي من أھم المكتسبات الثقافیة التي تغني المشھد الثقافي األردني بما ھو أصیل 

في خلق  وإبداعي، كون المشروع یجيء استجابة لحاجة الساحة الثقافیة وتوفیر بیئة إبداعیة تسھم

حراك ثقافي ینسجم مع الرؤیة الوطنیة ذات البعد اإلنساني والمعرفي والجمالي التي ترتقي بالذوق 

  .العام وتسھم في بناء الشخصیة الوطنیة

وللعتوم العدید من الدواوین الشعریة والكتب النقدیة، واألبحاث العلمیة والثقافیة المنشورة في 

ضو ھیئة تحریر مجلة أفكار الصادرة عن وزارة الثقافة األردنیة، المجالت المحلیة والعربیة، وھي ع

، وعضو رابطة ٢٠١٤-٢٠١٢وعملت مدیرة لتحریر مجلة عمان الصادرة عن أمانة عمان الكبرى 

  .الكتاب األردنیین، واالتحاد العام للكتاب واألدباء العرب
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العربي والدولي، كان آخرھا وشاركت العتوم في العدید من المھرجانات الشعریة على المستویین 

  .مشاركتھا في مھرجان الشارقة للشعر العربي، ومھرجان جرش للثقافة والفنون
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  تكریم الفائزین بالمسابقة الوطنیة للریادة المجتمعیة
  

مت مؤّسسة إنجاز والسفارة الھولندیّة المبادرات والمشاریع الریادیّة الفائزة بالمسابقة الوطنیّة  كرَّ
للریادة المجتمعیّة على مستوى الجامعات خالل الحفل الختامي للریادیین المشاركین في برنامج 

الذي یتم تطبیقھ في الجامعات والكلیات بالتعاون مع صندوق الملك عبدهللا » نحن قادة المجتمع«
  .الثاني للتنمیة والسفارة الھولندیّة وبحضور السفیرة الھولندیة في عمان لیدي ریمزوال

  
ُشرف  والمسابقة الوطنیّة للریادة المجتمعیّة من أكبر المسابقات الشبابیّة على مستوى الجامعات، وت
على تنظیمھا مؤّسسة إنجاز من خالل عدة مراحل بھدف تعزیز طاقات الّشباب وبناء قدراتھم 

  .الریادیّة، وخلق أجواء تنافسیّة بین أصحاب المشاریع والمبادرات
  

من جامعة » عاملجي«خمسة فرق حیث حصل على المركز األول كل من مشروع وفاز بالمسابقة 
الیرموك ویھدف إلى تشبیك خریجي المراكز المھنیة مع أصحاب العمل من خالل موقع الكتروني 

من الجامعة األردنیة وھو مشروع یخدم االناث » خصل«، ومشروع وتطبیق على الھواتف الذكیة
ر بسبب العالج الكیماوي، وذلك من خالل تجمیع تبرعات الشعر الالتي یعانین من خسارة الشع

  .الطبیعي لعمل شعر صناعي
  

من جامعة الیرموك ویھدف » ECO Friendly«فریق : وفاز بالمركز الثاني ثالثة مشاریع ھي
المشروع إلى استخدام الطاقة الحیویة المعالجة واستثمار الموارد الطبیعیة في مجال التدفئة عوضا 

من جامعة مؤتة الھادف إلى تعزیز مفاھیم الفن لدى » الحیطان بتحكي«لمواد التقلیدیة، وفریق عن ا
فئات المجتمع وتحسین المظھر العام لألماكن العامة من خالل الرسومات الجداریة، وفریق المبرمج 

فئات العمریة الصغیر من جامعة الطفیلة التقنیة وتھدف مبادرة البرامج الصغیرة لنشر ثقافھ البرمج ال
سنة، وتعلیمھم أساسیات تصمیم صفحات الویب وبرمجتھا، باإلضافة الى ) ١٥ -١٢(التي تتراوح 

  .بعض المفاھیم الشائعة في تكنولوجیا المعلومات
  

إن إنجاز ومنذ نشأتھا تقدم مجموعة «وقالت الرئیس التنفیذي لمؤّسسة إنجاز دیمة البیبي خالل الحفل 
اإلیجابي والحقیقي على الشباب والمجتمع بھدف مواجھة التحدیات بطرق  من البرامج ذات األثر

، مبینة أن برنامج نحن قادة المجتمع یھدف إلى تطویر قدرات المستفیدین في »مبتكرة وابداعیّة
الریادة المجتمعیّة وإشراكھم في مجتمعاتھم المحلیّة من خالل ایجاد حلول للمشاكل المجتمعیّة التي 

  .تواجھھم
  

 ؤون جامعیة ومحلیةش
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نت الشراكة الھادفة التي تجمع مؤّسسة إنجاز مع السفارة الھولندیة لدعم الشباب ومبادراتھم ضمن و ثمَّ
برنامج نحن قادة المجتمع بھدف تعزیز المشاركة المدنیة للّشباب الریادي، ومنحھم الفرص المطلوبة 

  .لتأسیس مشاریعھم المجتمعیّة المستدامة والتي تھدف إلى خدمة المجتمع
  

إن السفارة الھولندیة : ھتھا قالت القائمة بأعمال السفارة الھولندیة في عمان لیدي ریمنزفالمن ج
تسعى لمساعدة أكبر عدد ممكن من الشباب في األردن من خالل المشاریع التي تمولھا ودعم البرامج 

عات آمنة الموجھھ للشباب، مضیفة أن على الجمیع المساھمة في التغییر االیجابي للوصول إلى مجتم
  .ومستقرة وھذا األمر تحتاجة المنطقة بشكل أساسي

  
ً من مختلف مناطق المملكة تأھل منھا ) ٧٥(وتضمَّت المسابقة عدة مراحل بمشاركة  ً ریادیا مشروعا

ً للمسابقة النھائیة) ٢٠(   .مشروعا
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  سیاسیون وأكادیمیون ورجال دین یشیدون بالدور الملكي في حمایة المقدسات

  
اسیون واكادیمیون ورجال دین بدور األردن بقیادة جاللة الملك عبدهللا الثاني بحمایة اشاد سی

الحرم القدسي / المقدسات ضد ما تتعرض لھ من اعمال تھوید واغالق وبخاصة المسجد االقصى
  .الشریف

  
تي قامت وثمنوا دور االردن وجھود جاللة الملك في ازالة البوابات االلكترونیة والحواجز الحدیدیة ال

سلطات االحتالل االسرائیلي بتركیبھا إلعاقة حركة المصلین، مثلما اشاروا الى الضغط الذي مارسھ 
جاللتھ من خالل االسرة الدولیة لوقف االجراءات واالعمال االستفزازیة بحق المصلین في القدس 

  .الشریف
  

ات، مشیرین في ھذا االطار واكدوا ان الھاشمیین على مر التاریخ ھم اصحاب الوصایة على المقدس
  .الى جھودھم المستمرة في دعم صمود االھل في كل االراضي المحتلة

  
  قاضي القضاة

  
و قال قاضي القضاة عبد الكریم الخصاونة ان الھاشمیین ومنذ تأسیس الدولة االسالمیة كانوا على 

جد خاصة التي لھا میزة الدوام من الذین یھتمون بالمساجد، وان الوالیة الھاشمیة بدات في المسا
كالمسجد االقصى، مسرى الرسول محمد صلى هللا علیھ وسلم، الذي لھ مكانة عظیمة في قلوب 

  .الھاشمیین
  

واضاف ان جاللة الملك ھو صاحب الوالیة والوصایة على المقدسات االسالمیة في القدس، واي 
  .ھاشمیین یقفون لھ بالمرصاداعتداءات على المسجد االقصى من قبل االحتالل الصھیوني تجد ال

  
وقال إن االعتداءات االسرائیلیة المتكررة تطورت في زماننا، تمثلت بدخول الصھاینة المسجد 
االقصى وتركیب البوابات االلكترونیة، ونجد ان جاللة الملك دائما یقف لھم بالمرصاد وال یھدأ بالھ 

دیدن الھاشمیین الذي یسعون دائما لنصرة اال ان یكون المسجد االقصى باستقرار وامان، وھذا ھو 
  .المسجد االقصى ویرعون المساجد بالعمارة المادیة والمعنویة

  
واكد ان الھاشمیین یھبون للدفاع عن االقصى بالرجوع الى القوانین الدولیة، والوصایة على االقصى 

  .ھي امانة في اعناقھم ویقدمون كل ما یرضي هللا عز وجل
  

اونة الى دور وزارة االوقاف ودائرة قاضي القضاة في تقدیم الخدمات للمقدسات واشار الشیخ الخص
  .االسالمیة، اذ توجد ھناك محكمة االستئناف تتبع لدائرة قاضي القضاة

  
  مفتي المملكة

  
اكد مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخالیلة ان الرعایة الھاشمیة للمقدسات ضاربة بقدم التاریخ وال 

  .جھة انكارھایمكن الي 
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واضاف الخالیلة ان المتتبع لسیرة بني ھاشم ومواقفھم تجاه القدس واالقصى تحدیدا ومنذ نشأة الدولة 
یجد انھم اولوھا اھتماما كبیرا منذ الحسین االول الذي قضى شھیدا في المسجد االقصى وامتدادا 

والدفاع عن االقصى والمقدسات في بجاللة الملك عبدهللا الثاني الذي تمسك بثوابت الرعایة والبناء 
  .القدس منذ تسلمھ لمھامھ

  
محور البناء والرعایة بما : وقال الخالیلة ان الرعایة الھاشمیة تضمنت محورین رئیسیین، االول

تضمنھ من مراحل لترمیم المسجد ومنبر صالح الدین وغیرھا من االفعال التي دعمت وقوت من 
  .ینعزیمة المقدسیین والعرب والمسلم

  
وبین ان جمیع العاملین على رعایة المقدسات في اوقاف القدس یحظون باھتمام ورعایة ھاشمیة ویتم 
صرف رواتبھم بالكامل من وزارة االوقاف االردنیة الى جانب توفیر ما یستلزم من ادامة خدمة 

صى خصوصا االقصى ،وذلك ما یؤكد حجم االھتمام الكبیر اردنیا بالحفاظ ورعایة المقدسات واالق
  .باھتمام خاص من قائد البالد

  
واشار الخالیلة الى ان المحور الثاني لالھتمام الھاشمي في االقصى كان على مستوى المحافل 
الدولیة اذ ركز جاللتھ على الدفاع عن االقصى والمقدسات بجمیع المحافل الدولیة، وتمكن بفضل 

م صورة تركت بصمة واضحة لن ینكرھا اال العالقات الوطیدة مع دول العالم ترسیخ مواقف ورس
  .جاحد

  
  الحالیقة

  
وقال العین محمد الحالیقة، ان الصوت االردني وما رافقھ من جھد اردني واضح وكبیر في كل 
المحافل الدولیة للدفاع عن االقصى كان متمیزا، مؤكدا ان الوصایة الھاشمیة على المقدسات ھي على 

ة االردنیة بقیادة جاللة الملك رغم المحاوالت المستمرة لالحتالل في الدوام فعل تمارسھ الدبلوماسی
  .التآمر على ھذه الوصایة انطالقا من غضبھ على المواقف االردنیة الصلبة في ھذا المجال

  
واضاف، ان من ینكر الجھد االردني في الدفاع عن االقصى والمقدسات في القدس الشریف جاحد، 

التفاف االردنیین خلف جاللة الملك في الدفاع عن االقصى في ظل مشیرا في ھذا االطار الى 
  .الممارسات االستفزازیة المستمرة لالحتالل واستغالل حالة الصمت والتشرذم العربي المؤسف

  
وھنأ الحالیقة االردنیین والمقدسیین والفلسطینیین عامة بھذا االنتصار وھذه االرادة القویة في الدفاع 

  .ا ان الفلسطینیین، مسلمین ومسیحیین، ضربوا مثاال رائعا في الثبات والصمودعن االقصى، مبین
  

  الخوالدة
  

وقال العین رضا الخوالدة، ان جاللة الملك بحكمتھ المعھودة وبمواقفھ الثابتة، التي ھي امتداد لمواقف 
میة والمسیحیة الھاشمیین على مر الزمان بحملھم امانة الدفاع عن المسجد االقصى والمقدسات االسال

في القدس وحمایتھا والذود عنھا استطاع، وبوقت قیاسي ان یضع حدا لالعتداءات االسرائیلیة على 
  .المسجد االقصى مبرھنا للعالم ان االقصى فوق كل االعتبارات وخط احمر بالنسبة للھاشمیین

  
  غوشة
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جرى ویجري في االقصى  واعربت العین یاسرة غوشة عن تقدیرھا لجھود جاللة الملك بمتابعة ما

  .الشریف
  

واضافت، ان موقف جاللتھ كان حازما وشدیدا في التعامل مع التطورات التي شھدھا المسجد 
االقصى في االیام الماضیة، مؤكدة اھمیة ان یبقى االقصى تحت االدارة االردنیة كما ھي الوصایة 

  .الھاشمیة على المقدسات في مدینة القدس
  

  العكور
  

ر األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة األسبق الشیخ عبد الرحیم العكور، إلى وأشار وزی
ً للنھج  اإلصرار الھاشمي المستمر في الدفاع عن المقدسات في القدس الشریف والمقدسیین استمرارا
ً یحفظ  ً منیعا الھاشمي منذ أمد بعید الذي وصفھ باإلصرار والنھج المشرف والحاسم، ویعتبر سیاجا

  .القدس ویحظر محاوالت المساس بھا أو تغییر طابعھا الحضاري والثقافي العربي اإلسالمي ھویة
  

واستذكر الشیخ العكور رعایة المقدسات وأعمال الترمیم والبناء التي شرع بھا الھاشمیون عبر 
  .التاریخ من إعمار ھاشمي متواصل، وترمیم لمنبر صالح الدین

  
  صالح

  
ن والمقدسات االسالمیة االسبق عبد الفتاح صالح، ان وقفة االردن في وقال وزیر االوقاف والشؤو

وجھ االحتالل االسرائیلي، جاء استمرارا لمسیرة االردن في الدفاع عن االقصى والمقدسات، خاصة 
وان دور الھاشمیین معروف للجمیع في اإلعمار والبناء والرعایة للمقدسات االسالمیة والمسیحیة منذ 

لحسین بن علي طیب هللا ثراه وصوال الى رعایة جاللة الملك تكریما لألقصى عھد الشریف ا
  .والمقدسیین، وتعبیرا عن المكانة التي تمثلھا ھذه المقدسات في وجدان االردنیین

  
وشدد صالح على ان رعایة االردن وما یقوم بھ تجاه القدس، ھو واجب ال ننتظر الشكر علیھ من 

ال یقدم الدعم والعون للعاملین في المقدسات االسالمیة والموظفین احد، حیث كان االردن وال ز
  .ھناك

  
  خضر

  
وقالت الوزیرة االسبق اسمى خضر، ان رعایة المقدسات في القدس أولویة ھاشمیة أردنیة متالزمة 
مع رسالتھم التي ناضلوا من أجلھا عبر التاریخ، وھي حریة الشعوب والحفاظ على كرامة األمة، 

المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في مدینة القدس حظیت على الدوام باھتمام بالغ من مؤكدة ان 
  .الھاشمیین منذ قیام الدولة االردنیة وحتى اآلن

  
  أبو حسان
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وقالت الوزیرة السابقة ریم ابو حسان، ان للھاشمیین دورا تاریخیا معروفا في حمایة المقدسات 
للحفاظ على الوضع القائم في المدینة وعدم اجراء اي تغییر االسالمیة والمسیحیة في القدس الشریف 

  .فیھ
  

واشارت ابو حسان الى التاكید الدولي واالممي على ضرورة احترام اسرائیل لالھمیة الدینیة 
والتاریخیة للقدس والدور االردني التاریخي في الحفاظ على المقدسات في المدینة تحقیقا للوصایة 

  .ھذه المقدسات والوالیة الھاشمیة على
  

  الخطیب
  

وقال عمید كلیة الشریعة في الجامعة االردنیة الدكتور محمد الخطیب، ان ما قام بھ االردن بقیادة 
جاللة الملك ، كان لھ الدور الكبیر في حمایة االقصى والمقدسات االسالمیة في القدس، انطالقا من 

ي اكد علیھا جاللة الملك الحسین بن طالل الوصایة الھاشمیة على المقدسات في القدس الشریف والت
  .رحمھ هللا ثم جاللة الملك من بعده

  
واكد ان حمایة االقصى مسؤولیة اسالمیة ولیست مسؤولیة االردن لوحده، مبینا ان االردن بقیادتھ 
الھاشمیة استطاع تحمل كل ھذا العبء الكبیر عن االمتین العربیة واالسالمیة والوقوف في وجھ 

  .االسرائیلیة التي ارادت النیل من االقصى الغطرسة
  

وشدد الخطیب على وقوف جمیع االردنیین بقیادة جاللة الملك صفا واحدا مع المقدسیین، الذین 
رابطوا امام بوابات االقصى من اجل ثني العدو الصھیوني عن تنفیذ اھدافھ ومخططاتھ تجاه المسجد 

  .االقصى
  

  النجادات
  

م في جامعة الیرموك الدكتور علي النجادات، ان الرعایة الھاشمیة للمقدسات وقال عمید كلیة االعال
االسالمیة والمسیحیة على مدى التاریخ، افشلت المؤامرات والمخططات الصھیونیة ووقفت في 
وجھھا، واسھمت في حشد الرأي العام الدولي ضد االعتداءات المستمرة من قبل قوات االحتالل 

  .د االقصى والمقدساتاالسرائیلي على المسج
  

واشار الى جھود جاللة الملك على المستویین الدولي واالقلیمي في مواجھة الظلم والعدوان الذي 
تتعرض لھ المقدسات، ومواصلتھ الرعایة والوصایة الھاشمیة على المقدسات في القدس الشریف 

  .والدفاع عن الحقوق الفلسطینیة المغتصبة
  

  الھالل والصلیب
  

نظمة العربیة للھالل االحمر والصلیب االحمر بشدة ما یتعرض لھ الحرم القدسي الشریف دانت الم
من انتھاكات حرمة العبادة، واألعمال العدائیة المستمرة، واالعتداءات التخریبیة التي تمارسھا 

  .سلطات االحتالل االسرائیلي ضد قدسیة المسجد األقصى والتي كفلت الشرائع السماویة احترامھا
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ودعت المنظمة في بیان صحفي امس أعضاء المجتمع الدولي بشكل عام والمجموعة العربیة بشكل 
خاص وفي ظل ھذه الظروف الراھنة إلى إبرام معاھدة یكون موضوعھا حمایة قدسیة المسجد 
األقصى وتجریم ما ینتھك ھذه القدسیة من تحركات عدائیة لتغییر معالم ھذه البقعة المباركة التي 

  .صل االعتداء علیھا منذ قدیم الزمنیتوا
  

  الوسط اإلسالمي
  

قدر مجلس شورى حزب الوسط اإلسالمي امس الصمود البطولي ألبناء الشعب الفلسطیني وأبناء 
  .القدس في تحدیھم لغطرسة االحتالل اإلسرائیلي وإجراءاتھ التعسفیة

  
لغاء كافة إجراءاتھ وإزالة واكد أن ھذا الصمود األسطوري ھو من أرغم المجرم نتنیاھو على إ

بواباتھ االلكترونیة مثمنا الوحدة الوطنیة بین مكونات الشعب الفلسطیني من مسلمین ومسیحیین التي 
  .أفشلت مخططات االحتالل

  
كما ثمن الحزب الدور الكبیر الذي قام بھ جاللة الملك عبد هللا الثاني في مساندة الشعب الفلسطیني، 

ات التعسفیة التي قامت بھا سلطات االحتالل، ووقوفھ الدائم بجانب القضیة وفي رفض كافة اإلجراء
  .الفلسطینیة والمسجد األقصى
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  ال نیة لرفع الرسوم الجامعیة للعام المقبلالطویسي 
  
   

أعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي وبناًء على توجیھات الحكومة عدم 
الرسوم الجامعیة على البرنامج العادي في الجامعات الرسمیة للعام الدراسي المقبل اعادة ھیكلة 

٢٠١٨-٢٠١٧.  
  
   

وطلب الطویسي خالل لقائھ  السبت رؤساء الجامعات الحكومیة من رؤساء مجالس األمناء االلتزام 
ً مع توجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني للحكو مة بضرورة بھذه التوجیھات والتي تأتي انسجاما

  .التخفیف على كاھل المواطنین ومساعدتھم في ھذه المرحلة

  ٤:االنباط ص/٧:السبیل ص/١:الرأي ص/١:الدستور ص/السوسنة
  ٣٠/٧/٢٠١٧االحد                                                                                                       
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  طالب وطالبة في معسكرات الحسین للبناء ١٠٠معھد االعالم یشارك بتدریب اكثر من 

  
أنھى معھد االعالم االردني ورشتین تدریبیتین في التربیة االعالمیة والمعلوماتیة االولى عقدھا في 

عاما  ١٦و ١٢طالبة تتراوح اعمارھن بین  ٥٨شباب عمان وضمت  معسكر المرشدات في بیت
ً، اعمارھم بین  ٥٨والورشة االخرى في بیت شباب السرو وضمت  ً و ١٤طالبا ً  ١٨عاما   .عاما

  
وشمل التدریب عناصر التحقق من األخبار  وتفكیكھا، ومعرفة مصادرھا وتمییزھا عن اإلشاعات 

لصور وخصوصیات الضحایا، اضافة الى التدریب على والتحقق من الصور واخالقیات النشر ل
  .مبادئ التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي وكیفیة استخدامھا والحمایة واألمان علیھا ومنھا

  
یأتي ھذا التدریب بالشراكة بین معھد االعالم االردني ووزارة الشباب لنشر مفاھیم ومھارات التربیة 

  .ه الفئة الكبیرة والھامة من المجتمع األردنياالعالمیة والمعلوماتیة لدى ھذ

  ٣٠/٧/٢٠١٧االحد                                                                                                   ٤: السبیل ص
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  تناقش آخر مستجدات التربیة والتعلیم والتعلیم العالي" تربیة االعیان"
  
  

ناقشت لجنة التربیة والتعلیم في مجلس االعیان خالل اجتماع الیوم الخمیس، برئاسة الدكتور محمد 
  .لیم والتعلیم العاليابو غنیمة، آخر المستجدات في مجاالت التربیة والتع

  
واكد ابو غنیمة ضرورة اإلرتقاء بمستوى خریجي المدارس والجامعات، واختیار المعلم المتمیز 

  .وتدریبھ، وتحسین البیئة المدرسیة كمنظومة متكاملة لیست مقتصرة على المناھج فقط
  

رسمیة من قبل واضاف ان صدور نظام المجلس الوطني للمناھج، وتقییم اداء رؤساء الجامعات ال
رؤساء مجالس االمناء، وتنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، واخضاع المعلمین 
لدورات تدریبیة في مركز تدریب المعلمین لمدة سنة قبل مباشرة العمل، تصب جمیعھا في تحسین 

  .مخرجات التعلیم ومواءمتھ الحتیاجات سوق العمل

  ٢٨/٧/٢٠١٧الجمعة                                                                                                ٦:الدستور ص
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  ت التجسیر بموعدھاطلبا": القبول الموحد"

  
أكدت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد الدكتوره خولة عوض أن استقبال طلبات التجسیر  -عمان

للجامعات الرسمیة سیبقى في موعده المقرر عقب االنتھاء من إعداد قائمة القبول الموحد، وذلك رغم 
  .ة الدراسة الثانویة العامةظھور نتائج االمتحان الشامل مبكرا وقبل إعالن نتائج امتحان شھاد

أن تبدأ عملیة استقبال طلبات الراغبین بالحصول على مقعد لدرجة " الغد"ورجحت عوض لـ
بثالثة " التوجیھي"البكالوریوس في الجامعات الرسمیة ضمن قائمة القبول الموحد عقب إعالن نتائج 

  .أیام
وتضم قائمة القبول الموحد، التنافس الحر والمكرمات الملكیة السامیة للقوات المسلحة، وأبناء 

من %  ٥المعلمین وطلبة المخیمات وطلبة المدارس في البادیة والمدارس األقل حظا، وما نسبتھ 
ھادات من الطلبة األردنیین الحاصلین على ش%  ٥من األعوام السابقة، و" التوجیھي"الناجحین في 

  .الثانویة العامة غیر األردنیة
سیبدأ بتخفیض النسبة المخصصة للتجسیر ) ٢٠١٨/ ٢٠١٧(وقالت عوض إن العام الجامعي المقبل 

  .، حسب قرار مجلس التعلیم العالي% ١٥الى %  ٢٠من 
را وكان مجلس التعلیم العالي قرر البدء بتخفیض نسبة القبول الجامعي من خالل قائمة التجسیر اعتبا

، %) ٢٠(، بدال من %) ١٥(، بحیث ستكون نسبة القبول %) ٥(من العام الجامعي المقبل، بنسبة 
  .فقط%)  ٥(لتصبح في النھایة النسبة 

 ٢٠١٧وبلَغ عدُد الطلبِة المشتركین في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة في دورتھ الصیفیة لعام 
ً وحكومیة،  ٤٧متحان، وتوزعوا على لال) ٦٢٨٤(طالبا وطالبة، تقدم منھم ) ٦٥٦٠( ِ جامعیة كلیة

ً وطالبة، بنسبِة  ٣٦١٤تخصصا دراسیا، ونجَح منھم ) ١١٢(وخاصة، وعسكریة، في   ٥٧٫٥١طالبا
 .%  

ویرجح أن تعلن جامعة البلقاء التطبیقیة، من خالل موقعھا اإللكتروني، أسماء الطلبة الذین یحق لھم 
  .التجسیر للجامعات الرسمیة

  ٢٩/٧/٢٠١٧السبت                                                                                               ٤- ١:الغد ص
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  بیة وادراك تطلقان مساقات للفیزیاء والكیمیاء لطلبة التوجیھي العلميالتر
  

اطلقت وزارة التربیة والتعلیم ومنصة ادراك للتعلیم المجاني للمساقات المفتوحة باللغة العربیة التابعة 
یاء لمؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة الیوم السبت، مساقات جدیدة لطلبة التوجیھي لمادتي الفیز

  .والكیمیاء للفرع العلمي
  

وجاء اطالق المساقات في اطار التعاون ما بین الجانبین في تنفیذ وتطویر مساقات إلكترونیة لطلبة 
ً یساعد الطلبة على فھم المادة الدراسیة وتقویة نقاط  ً اضافیّا التوجیھي، حیث تعد ھذه المساقات مصدرا

یة للمادة وشرحھا بطریقة سلسة وبسیطة موثقة الضعف لدیھم، من خالل عرض المفاھیم االساس
  .بأمثلة واسئلة لتغطیة المادة العلمیة بجمیع مواضیعھا

  
( وتحتوي المادة التعلیمیة المنتجة والتي أصبحت متاحة للطلبة على موقع المنصة على الرابط 

www.edraak.org (رس على مقاطع فیدیو قصیرة بھدف التسھیل على الطالب في اختیار الد
الذي یرغبون بمراجعتھ وتتضمن كذلك رسوما تعلیمیة متحركة لعدد من المفاھیم العلمیة في 

  .المادتین
  

مع ) اثرائیة ( كما تحتوي المساقات عددا من الممیزات والخصائص أبرزھا وجود أسئلة اضافیة 
ما تحتوي على اجاباتھا وتوفر مراجعة عامة للمفاھیم االساسیة التي تسبق المرحلة الثانویة، فی

  .اختبارات تقییمیة لكل مستوى واجابات نموذجیة
  

واكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز، خالل اطالق المساقات، اعتزاز الوزارة بالشراكة 
الحقیقیة مع منصة ادراك، مشیرا إلى حرص الوزارة على تحقیق تكافؤ الفرص ما بین جمیع الطلبة 

  .مادة الدراسیة بشكل جید، ویرفع مستوى استیعابھم للمادة الدراسیةومساعدتھم في فھم ال
  

وعبر الرزاز عن تقدیره للجھود الكبیرة لكوادر وزارة التربیة والتعلیم من معلمین ومشرفین على 
اعداد المحتوى العلمي لھذه المساقات، مشیدا كذلك بجھود منصة ادراك بالمساھمة في االرتقاء 

  .ة في األردن، وما تقوم بھ من مبادرات مھمة في ھذا الجانببالعملیة التعلیمی
  

كما اكد الدكتور الرزاز، استعداد الوزارة للتعاون مع منصة ادراك في اطالق مساقات أخرى لمواد 
الثانویة العامة، لتعزیز الفائدة وبما یرفع مستوى فھم الطلبة ویدعم الجھود الوطنیة في تجوید العملیة 

  .سین مخرجاتھاالتعلیمیة وتح
  

وقالت الرئیس التنفیذي لمؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة ھیفاء العطیة، ان اطالق ھذه المساقات 
یأتي ضمن جھود ادراك لتوظیف التكنولوجیا في تجوید العملیة التعلیمیة وتطویر المنظومة التعلیمیة، 

مجاني لھم، وردم الفجوة بین الطلبة في ھذه والوصول إلى اكبر عدد ممكن من الطلبة وتقدیم التعلیم ال
  .المرحلة الھامة في حیاتھم الدراسیة

  
كما عبرت العطیة عن شكرھا للوزارة على تعاونھا الكبیر مع منصة ادراك والذي یأتي في اطار 

وجیا التعاون المشترك بین مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة ووزارة التربیة والتعلیم لتسخیر التكنول
الیصال مواد تعلیمیة عالیة الجودة الى اكبر عدد من المتعلمین باالضافة الى مساعدة المعلمین 

  .بتوصیل المعلومة الى طلبتھم
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واكدت ان مساق الریاضیات لطلبة التوجیھي العلمي الذي أطلقتھ ادراك العام الماضي القى قبوال 

العربي، ما یعزز اھمیة ھذه الخطوة، مبینة ان  وتفاعال كبیرین من قبل الطلبة في األردن والعالم
  .ادراك بصدد اطالق مساق اللغة االنجلیزیة لطلبة التوجیھي قبل نھایة العام الحالي

  
كما اعربت الرئیس التنفیذي لمنصة ادراك شیرین یعقوب عن شكرھا لكافة العاملین في وزارة 

  .التربیة والمؤسسة النجاز ھذا العمل المتمیز
  

مدیر المساقات االلكترونیة في ادراك إیھاب ابو دیة، ان ھذه المساقات تعد بدیال فعاال للطلبة  واعتبر
عن الدروس الخصوصیة، ومصدرا إضافیا لھم للتقویة یسھم في تحسین تحصیلھم التعلیمي في 
 امتحان الثانویة، مؤكدا انھ تم اعداد المحتوى العلمي لھذه المساقات من قبل معلمین ومشرفین

  .متخصصین من وزارة التربیة والتعلیم
  

وعرضت مدیرة مركز الملكة رانیا لتكنولوجیا المعلومات في وزارة التربیة المھندسة ربى العمري، 
والمعلمون والمشرفون على اعداد ھذه المساقات أھمیة ھذه المبادرة ودورھا في رفع مستوى الطلبة 

ھ من دقة في المادة التعلیمیة ومراعاتھا لجمیع انماط وفھمھم للمادة بطرق مبسطة، من خالل ما تقدم
  .التعلیم ومستویات الطلبة المختلفة
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  طالبا وطالبة یشاركون في دورتین تدریبیتین لمعھد اإلعالم» ١١٦«

  
  
  

أنھى معھد االعالم االردني ورشتین تدریبیتین في التربیة االعالمیة والمعلوماتیة عقدھما في معسكر 
ً، وتدریب  ١٦و ١٢طالبة، اعمارھن بین  ٥٨بیت شباب عمان وضم التدریب  المرشدات في عاما

ً، اعمارھم بین  ٥٨آخر في بیت شباب السرو وضم  ً و ١٤طالبا ً  ١٨عاما   .عاما
وشمل التدریب عناصر التحقق من األخبار وتفكیكھا، ومعرفة مصادرھا وتمییزھا عن اإلشاعات 

ن التدریب متخصص في اخالقیات النشر للصور وكان ھناك جانب م. والتحقق من الصور
وخصوصیات الضحایا، اضافة الى التدریب على مبادئ التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي 

  .وكیفیة استخدامھا والحمایة واألمان علیھا ومنھا
ویأتي ھذا التدریب بالشراكة بین معھد االعالم ووزارة الشباب لنشر مفاھیم ومھارات التربیة 

  . عالمیة والمعلوماتیة لدى ھذه الفئة الكبیرة والھامة من المجتمع األردنياال
  .وقام بإعطاء التدریب المدرب عبدهللا الكفاوین والمدرب محمد الخمایسة
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  والسفارة الھولندیة تكرمان الفائزین بالمسابقة الوطنیة للریادة المجتمعیة" إنجاز"

  
  

ندیة، المبادرات والمشاریع الریادیة الفائزة بالمسابقة الوطنیة والسفارة الھول" إنجاز"كرمت مؤسسة 
نحن "للریادة المجتمعیة على مستوى الجامعات خالل الحفل الختامي للریادیین المشاركین في برنامج 

الذي یتم تطبیقھ في الجامعات والكلیات كافة بالتعاون مع صندوق الملك عبد هللا الثاني " قادة المجتمع
  .والسفارة الھولندیة وبحضور السفیرة الھولندیة في عمان السیدة لیدي ریمزوالللتنمیة 

وتعد المسابقة الوطنیة للریادة المجتمعیة من أكبر المسابقات الشبابیة على مستوى الجامعات، 
من خالل مراحل عدة بھدف تعزیز طاقات الشباب وبناء " إنجاز"وتشرف على تنظیمھا مؤسسة 

  .، وخلق أجواء تنافسیة بین أصحاب المشاریع والمبادراتقدراتھم الریادیة
إن إنجاز، ومنذ "، دیمة بیبي، خالل حفل توزیع الجوائز "إنجاز"وقالت الرئیس التنفیذي لمؤّسسة 

نشأتھا، تقدم مجموعة من البرامج ذات األثر اإلیجابي والحقیقي على الشباب والمجتمع بھدف 
یھدف إلى تطویر " نحن قادة المجتمع"داعیّة، مبینة أن برنامج مواجھة التحدیات بطرق مبتكرة وإب

قدرات المستفیدین في الریادة المجتمعیّة وإشراكھم في مجتمعاتھم المحلیّة من خالل إیجاد حلول 
نت بیبي الشراكة الھادفة التي تجمع مؤّسسة ". للمشاكل المجتمعیة التي تواجھھم مع " إنجاز"وثمَّ

بھدف تعزیز المشاركة " نحن قادة المجتمع"دعم الشباب ومبادراتھم ضمن برنامج السفارة الھولندیة ل
المدنیة للشباب الریادي، ومنحھم الفرص المطلوبة لتأسیس مشاریعھم المجتمعیة المستدامة والتي 

، وأشادت بالدور المھم الذي "إنجاز"وأعربت بیبي عن اعتزازھا بشركاء . تھدف إلى خدمة المجتمع
من خالل المشاركة الفاعلة في مختلف نشاطات المؤسسة ومن " إنجاز"لس إدارة مؤّسسة یلعبھ مج

  .ضمنھا لجنة التحكیم التي قیمت المشاریع المشاركة في المسابقة على مدار یوم كامل
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رؤیة مستقبلیة: التضــامن العربي وإدارة األزمات"األمیر الحسن یشارك في ندوة   
 

  
ن طالل، رئیس منتدى الفكر العربي إن تحقیق التضامن العربي یجب أن قال سمو األمیر الحسن ب

یستند إلى قاعدة معرفیة موضوعیة تشكل األساس لصیاغة السیاسات المستدامة عبر برامج 
   .وأولویات واضحة

التي نظمھا المنتدى " رؤیة مستقبلیة: التضــامن العربّي وإدارة األزمات"وأكد سموه خالل ندوة 
شاركة نخبة من الشخصیات الفكریة واالقتصادیة والریادیة واألكادیمیة من دول عربیة، أن مؤخرا بم

ما تمر بھ المنطقة من عوامل االنفصال واالنقسام والحروب یتطلب توافقا في الرؤى حول الحاجة 
  .الملحة للعمل في إطار التصدي لألزمات التي تشھدھا المنطقة واإلقلیم

في بناء جدید للمشرق العربي وبالد الشام یقوم على مبدأ االستقالل المتكافل  ودعا سموه إلى التفكیر
ضمن موضوعات وأولویات مشتركة تحترم السیادة الوطنیة لكل دولة في إطار وحدة عضویة 
اقتصادیة وھویة عربیة جامعة تؤكد القواسم المشتركة بیننا؛ مؤكدا الحاجة إلى تأسیس مجلس 

   .قةاقتصادي اجتماعي للمنط
وأكد سموه أھمیة إطالق الحریة للعقل وابتكار أنماط للتفكیر والعمل والسلوك من أجل تحقیق حركة 

  .نھوض وتطویر ومعرفة في المجاالت كافة تستند إلى الحوار الموضوعي الھادف
 وفیما یتعلق بالقدس، لفت سموه إلى الدور المحوري لألردن بقیادة جاللة الملك عبد هللا الثاني في

  .حمایة المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة من خالل الوصایة الھاشمیة علیھا
ودعا سموه إلى إیجاد آلیات تنفیذیة تحمي الفضاء الدیني والمصلین من أي انتھاكات واعتداءات، 
وإلى إنشاء مؤسسة إنمائیة للمدینة المقدسة تحیي األمل في نفوس أبنائھا وتعزز صمودھم في المدینة 

   .المقدسة
تركز على القیم "بدوره، قال أمین عام منتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبو حمور إن ھذه الندوة 

ً، وھو ما نستلھمھ من  ً ومستقبال التي تجمعنا وعلى المشتركات التي تصون التضامن العربي حاضرا
ِ دا خلھا مصدر مبادئ نھوض عربي جدید یشمل كل مقومات الكیان والھویة العربیة، وجعل التنوع

إغناء ال مصدر تدمیر وإتالف، من خالل مفھوم جامع للعروبة واحترام الخصوصیات والھویات 
الفرعیة، ونھوض شامل یقوم على أساس المواطنة المتكافئة والمشاركة الجماعیة في جھود اإلصالح 

  ."والبناء
اصة الشباب، وإدراج ودعا المشاركون، في ختام الندوة، إلى استثمار رأس المال اإلنساني وبخ

قضایا الفقر والبطالة بوصفھا قضایا ذات أولویة، واستثمار التمویل اإلسالمي لتوفیر الحلول لعجز 
  .التمویل العالمي في القضایا اإلنسانیة

كما دعوا إلى تشكیل مجلس حكماء عرب ووحدة لدراسات السلم وإدارة األزمات تحت مظلة منتدى 
ّي است راتیجیات جدیدة في تعزیز ومساندة الحقوق العربیة واإلسالمیّة في القدس، الفكر العربي، وتبن

والدفع باتجاه أن تتحّول األوقاف إلى آلیة إنمائیة لخدمة المقدسیین، وحمایة الفضاء الدیني لمختلف 
  .الطوائف، وتقدیم نموذج إسالمي متنّوع ومستقّر للتعایش مع الغرب، وفق قیم التسامح وقبول اآلخر

عوا إلى استثمار الفرص، وتوفیر الشروط الموضوعیة لتجمیع اإلمكانات، وتصحیح المسارات، ود
ً وآخًرا، للحفاظ على  وتعزیز المصالح العربیّة المشتركة، التي ھي مصالح الشعوب العربیّة أوال

  .وحدة األّمة وبقائھا، وذلك بتطویق الخالفات وفض النزاعات بالطرق السلمیة
ً  وأكد المشاركون ّخطیط للمستقبل، واعتماد الحوار نھجا ضرورة استنھاض اإلمكانات المتوفرة في الت

ِّف المشھد العربّي، وبروز أجندات  تي تغل ّ للتوافق بما یخدم المصالح العربیَّة، في ضوء الضبابیّة ال
  .ومشاریع إقلیمیة ودولیة تسعى إلى رسم خریطة جدیدة للمنطقة العربیَّة
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لخطاب العربي اإلسالمي، وفتح حوارات مع تیار االعتدال والتنویر في العالم ودعوا إلى عقلنة ا
اإلسالمي، من أجل تعزیز المشاركة السیاسیة والثقافیة، لبناء قواعد فھم وتفاھم مشترك لمختلف 

   .القضایا التي تھم الوطن العربي والعالم اإلسالمي
َّدوة الحواریة إلى تشخیص مختلف أبعاد األ زمات الّراھنة في الواقع العربّي المعاصر، وھدفت الن

وانعكاساتھا على إمكانات التضامن والنھوض وتحقیق مصلحة األّمة في الحفاظ على كیانھا 
 .ومكتسبات شعوبھا
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Students to evaluate their university presidents — Higher Education 
Council 

Student councils' representatives to provide feedback on university 
presidents in bid to improve system 

  
University students will be able to evaluate presidents of their universities 
through student councils, according to a Higher Education Council decision 

issued on Thursday (File photo( 
AMMAN — University students will be able to evaluate presidents of their 
universities through student councils, according to a Higher Education 

Council (HEC) decision issued on Thursday. 
  

The council has recently endorsed a system for evaluating presidents of 
public universities in a bid to improve performance, enhance 

competitiveness and boost accountability. 
  

The move was also designed to increase the ranking of Jordanian 
universities in international indexes. 

  
The same specialised committee, which the HEC has entrusted to draft 
evaluation forms to gather the views of instructors and administrators, will 
carry out personal interviews with student representatives, Higher Education 

Minister Adel Tweisi said on Thursday. 
  

Interviews will be held with presidents of student councils and two board 
members of the council in each public university, he explained to The Jordan 

Times. 
  

All student council members are elected through regular cross-university 
elections. 

  
After the committee of experts draft the evaluation forms, the HEC will send 
them to the boards of trustees of all universities to complete within a three-

week period and then to return them to the HEC . 
  

Currently, an independent committee of experts is looking into the submitted 
forms to validate the information in order to write a report on each university 

president, the minister noted. 
  

  ٣٠/٧/٢٠١٧الجمعة                                                                                     ٣:الجوردان تایمز ص
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The HEC will then look into the reports and take the necessary measures, 
which fall across a spectrum, from exemption from service at one end, to 

recognition notes on the other. 
  

Meanwhile, the HEC on Thursday endorsed a set of regulations for the 
establishment of dentistry faculties at private universities, a decision 

described as a "turning point ." 
  

The council noted that dentistry faculties were previously exclusive to public 
universities .
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  )٥ -  ٥(المدرسة النھضویة .. مجتمع النھضة التربویة

  ذوقان عبیدات
  

جاذبة لألھالي كي : إن أبسط خصائص المؤسسة الناجحة ھي أنھا مؤسسة جاذبة لكل من لھ صلة فیھا
لعیش فیھا، وجاذبة یسجلوا أطفالھم فیھا وكي یواصلوا العمل معھا، وجاذبة لألطفال كي یستمتعوا با

  .للمعلمین كي یفخروا باالنتساب لھا
  !والمدرسة الجاذبة تتوافر فیھا الرغبة في إحداث النھضة

  .نھضة اصالحیة تربویة، أخالقیة، تنمویة، مجتمعیة، سیاسیة: النھضة بمفھومھا الشامل
علم المعرفي البنائي فالنھضة التربویة تستند إلى مجموعة المبادئ والقیم التربویة الحدیثة في الت

  .والتعلم الذاتي والتعلم المستمر
والنھضة األخالقیة تستند إلى مجموعة المبادئ والقیم األخالقیة في تحمل المسؤولیة وتقدیر اآلخر 

  .ومشاركتھ، وبذل الجھد بمحبة وإخالص
المستقبلیة والنھضة التنمویة تستند إلى مجموعة المبادئ والقیم اإلنتاجیة في التخطیط والنظرة 

  .والبحث والتجریب
والنھضة المجتمعیة تستند إلى قیم ومبادئ الدیمقراطیة والشراكة والمواطنة، وحقوق اإلنسان، 

  . ومكانة المرأة، واألسرة ومنظمات المجتمع المدني
والنھضة السیاسیة تستند إلى مجموعة المبادئ والقیم في الحریة والعمل المنظم وسیادة القانون 

  .األخالقي والعمل
  :ھذه األشكال من النھضة، یمكن عرضھا في المزایا اآلتیة

  
  .  لیس لھا أسوار -
  . مجتمع متعلم منتج -
  . لیس فیھا ممنوعات -
  . ساحة دیمقراطیة -
  .بیئة غنیة بالمثیرات -
  . مشاركة طالبیة - 
  . مدرسة مختبر -
  . جاذبة وجمیلة -
  . تقدم خیارات/ التنوع الفكري -
  . قدوات: مون یفخرون باالنتسابمعل -
  . إدارتھا قیادیة -
  .تقنیة -
  

  مدرسة لیس لھا أسوار
مدرسة النھضة ال تنعزل عن مجتمعھا، فھي مدرسة مفتوحة أمام الجمیع تتبادل الخدمات مع مختلف 

تقدم لھم ما یحتاجون من أفكار ومشروعات وأدوات وقاعات وساحات . مؤسسات المجتمع وأفراده

 مقاالت

  ٣٠/٧/٢٠١٧األحد                                                                                                 ١٠:الغد ص



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

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

QF-DMPR-02.01 
39 

ت، وبنفس الوقت یقدم لھا المجتمع ما تحتاج من دعم اعالمي واجتماعي وسیاسي وأخالقي وامكانا
  .ومادي

ً : ترفع مدرسة النھضة شعار ھذه مدرستكم، یأتي المجتمع بأفكاره وخبراتھ ! تعالوا نعمل معا
المدرسة فلم تعد المدرسة أعلى من المجتمع، أو تتعالى علیھ، ف. وإمكاناتھ لدعم المدرسة والعمل معھا

وانفتاح المدرسة على المجتمع یتم من خالل . مؤسسة مجتمعیة اقامھا المجتمع ألغراض تناسبھ
  .تشكیل فرق او مجتمعات عمل مشتركة ومجالس ولجان ومشروعات عمل

تخیلوا ماذا یمكن أن یحدث من نھضة لو قامت المدرسة بتقدیم برامج یحتاجھا المجتمع مثل برامج 
كبار والتوعیة الصحیة واألسریة، ولو قام المجتمع بدعم المدرسة واحتضانھا التدریب وتعلیم ال

  !! والدفاع عنھا، ورفع معنویاتھا وحمایتھا من غالة الناقدین
  

لو أجرى الباحثون دراساتھم في مختبرات المدرسة ومارس الریاضیون تدریباتھم في ! تخیلوا
  !!حفالتھم في قاعاتھا وساحاتھا مالعبھا، والمسرحیون في مسارحھا وحتى لو اقاموا

  
  

  مجتمع متعلم منتج: مدرسة النھضة
بمعنى التعامل مع الحقائق القدیمة الموجودة، ومع أنماط من " استھالكیة"اعتدنا على رؤیة مدارس 

الماضي، واكتفت بالحلول الناجزة، واستسلمت لكل االفتراضات والمسلمات واالخطاء الشائعة، إنھا 
  .مع الحقائق الناجزةمدرسة تتعامل 

أما الدعوة لمدرسة النھضة، فھي دعوة لمدرسة منتجة تعرف كیف تدیر المعرفة، وادارة المعرفة 
تعني البحث عنھا وتجریبھا وإنتاجھا، والتحقق منھا، وتوثیقھا، ونشرھا، وتبادلھا مع اآلخرین، ثم 

  .استخدامھا
ً جدیدة، مدرسة النھضة مدرسة متعملة بمعنى تبحث عن أفكار جد یدة وحلول جدیدة، وننتج عقوال

مدیرھا حراسھا، : یتقدم معلموھا كل یوم ویتحّسن طالبھا كل لحظة، مدرسة كل من فیھا متعلم
  .معلموھا، سائقوھا، طالبھا وأھالي الطالب

  : مدرسة النھضة یتوزع العاملون فیھا الى مجتمعات عدیدة
  . مجتمعات تضم معلمي مادة ما -
  . م معلمین من مواد مختلفةمجتمعات تض -
  . مجتمعات تضم معلمین وأولیاء أمور -
-  ً   . مجتمعات تضم معلمین وطالبا
  . مجتمعات تضم معلمین وخبراء من المجتمع -
  .الخ.. مجتمعات تضم ریاضیین، فنانین، مربین، إعالمیین -

ثابتة، لدیھا مناھج مدرسة النھضة تھدف إلنتاج أسالیب جدیدة ومعارف جدیدة وال تكتفي بمناھج 
  .متحركة باستمرار

  
  . مدرسة النھضة فیھا قواعد عمل ولیس فیھا ممنوعات

  
ممنوع األكل : اعتدنا حین نزور مدرسة ما، أن نالحظ وجود شعارات عدیدة تبدأ بكلمة ممنوع

ممنوع الركض، . ممنوع المشط والمرآة . ممنوع العلكة. ممنوع لبس بنطلون جینز. والشرب
  .الخ...... ممنوع . م، والضجة في الساحةوالتزاح

ھذه الممنوعات لیست موجودة في مدرسة النھضة، ھذه المدرسة تعلن قواعد العمل، وقبل قواعد 
  : العمل
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  . تجتمع مع طالبھا، وتبحث معھم أھداف القواعد -
  . تطلب من طالبھا ومعلمیھا اقتراح القواعد المناسبة -
  . قواعد، وإجراءات مخالفتھاتتفق مع طالبھا على ھذه ال -
  . تدّرب طالبھا على تطبیق ھذه القواعد -
ً لإلشراف على تطبیقھا -   .تشكل لجانا

أما إجراءات المخالفة، فتشكل لجان من حكماء الطالب والمعلمین فیما . فالقواعد من صنع الطالب
تعلن . ارة النزاعات، یلجأ الیھا الطلبة والمعلمون لحل المشكالت وإد"مجتمعات الرفاق"یسمى 

  .القواعد واإلجراءات أمام الطالب، واألھالي ویوقعون علیھا، ویلتزمون بھا
  

  ساحة دیمقراطیة: مدرسة النھضة
ً یدرسھ الطالب ضمن المنھج المقّرر، بمقدار ما ھو ممارسات یومیة  الدیمقراطیة لیست موضوعا

  :داخل المدرسة
وإشراك الطالب في ادارة صفوفھم . ة دیمقراطیةفإشراك الطالب في اتخاذ قرارات ھو ممارس

ممارسة دیمقراطیة، وإشراكھم في حل مشكالتھم، وفي تخطیط نشاطاتھم، وفي إقامة حفالتھم 
  .ومعارضھم ھو ممارسة دیمقراطیة

وتتم الممارسات الدیمقراطیة في بیئة دیمقراطیة مناسبة، وھذه البیئة تثق بجمیع الطالب وبقدراتھم 
وقد أوضحت دراسات أن الطالب حین یشاركون في وضع مناھجھم . ار واتخاذ القرارعلى االختی

ً من واضعي المناھج الرسمیین   !!یكونون أكثر تشددا
  

  خیارات في الدراسة والوقت والتوقیت : والمدرسة الدیمقراطیة تقدم خیارات واسعة لطالبھا
  .خیارات في مواد دراسیة وأنشطة تعلیمیة -
ً : لواجباتخیارات في ا - ً ونوعا   . مدة وتوقیتا
ً، وشكالً : خیارات في نوع التقویم -   .وقتا

وبشكل عام خیارات في الزمان والمكان، والقواعد السلوكیة واإلجراءات العقابیة، فالسلوك 
التي " القانون"الدیمقراطي ممارسة یومیة، ال یتعرض خاللھا الطالب إلى قھر، فالسیادة للقواعد 

  .نفسھم في صناعتھاشارك الطالب أ
  

  بیئة غنیة بالمثیرات: المدرسة النھضویة
ً على عملیة التعلم من مصادر وأدوات  یقصد بالمثیرات جمیع الظروف والشروط المؤثرة إیجابا

والبیئة الفنیة تحوي جمیع مصادر التعلم، ولیس الكتاب أو . وخبرات ومناھج، وأجواء حافزة ودافعة
والمصادر . ق ومبتدأ یقود إلى ما یستطیع الطلبة البحث عنھ وإنتاجھفالكتاب منطل! المنھج نفسھ

  : المتعددة في المدرسة النھضویة ھي
  . الطالب وخبراتھ وإنتاجھ -
  . الطالب ھم مصادر خبرات متبادلة -
  . المعلمون واألھالي -
  . األندیة والمعارض ومختلف األنشطة -
  .اإلعالم وأدوات التواصل -

النماذج والعینات، نقل : بخبرات حقیقیة، مثل -تسمح  -نیة ومؤثرة إذا كانت تحوي أو وتكون البیئة غ
األحداث إلى الصف، استدعاء الخبراء إلى الصف، نقل الطالب الى أماكن االحداث، فالمدرسة لیست 

عل المكان الوحید للتعلم، فالتعلم الحقیقي ھو تعلم ال ینسى، حیث تشارك جمیع حواس الطفل في التفا
  .مع مادة التعلم
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 ً ً إتقانیا   المدرسة النھضویة تقدم تعلما

ً بأنھ تلقیني یركز : ھناك نوعان من التعلم تعلم ینسى وتعلم إتقاني، والتعلم الذي ینسى صار معروفا
ً ما ینتھي تأثیرھا بعد فترة قصیرة، اما التعلم اإلتقاني فھو الذي یوظف  على معلومات وحقائق غالبا

ً وحواس: إلنسانجمیع قدرات ا ً ووعیا ً وخیاال ً وعقال   .قلبا
فالقلب ھو من یصنع حب التعلم، والعقل یصنع نوع التعلم ومقداره، والخیال یصنع آفاق التعلم، 

  .والوعي یصنع اختیار التعلم، والحواس ھي ما یصنع بقاء التعلم ودیمومتھ
وكما سبق أن أوضحنا في مقالة التعلیم  .والتعلم اإلتقاني تعلم ال ینسى، ألنھ یشرك جمیع قوى المتعلم

  : النھضوي، ھو تعلم یمر بالمراحل اآلتیة
  . استیعاب التعلم وإنتاجھ -
  . خزن العلم وحفظھ -
  . استدعاء التعلم في أي وقت -
  .تبادل التعلم مع اآلخرین -
-  ً   . تطبیق التعلم عملیا
، القدرة على نقل ما تعلمناه إلى اآلخرین - ً   .وأخیرا

ب قول بعض الباحثین، أنھ تعلم یتم وفق شروط عمل الدماغ الذي یعمل بطاقة عالیة إذا وظفنا وحس
  !!!تسع عشرة حاسة في عملیة التعلم

  
  مختبر للتجریب واإلنتاج: المدرسة النھضویة

  : یتعلم الطالب حقائق ومعلومات عدیدة، ومن حقھم أن
  .ءلةیتأملوا صحة ھذه الحقائق ویعرضوھا للفحص والمسا -
ً، ویحذفوا منھا ما ال یقبلوه -   . یضیفوا إلیھا جدیدا

ویمكن تلخیص ذلك، بإدخالھا إلى المختبر، والمختبر ھو مكان الفحص والتجریب والشك والقبول 
  . والرفض والزیادة والحذف

 ً شيء والمختبر لیس فیھ ! وفي الورقة الملكیة السابعة تم التأكید على أھمیة أن تكون المدرسة مختبرا
  .بل ھو اداة لإلثبات او النفي. ناجز

ً یسمح باالنطالق  ً بمعنى تحكیم المنطق في القبول او الرفض، او خیاال والمختبر اما ان یكون عقلیا
ً یسمح بإنتاج حقائق وتكرار انتاجھا   . والتجدید، او تجریبا

ً ال یمكن قبولھا اال اذا انتجت في المختبر، وأمكن تكرار انتاجھا، بخالف الحقائق  فالحقیقة العلمیة مثال
  .او الحقائق الدینیة التي یُكتفي بتصدیقھا. الفلسفیة التي تحتاج الى منطق ومحاكمة

والمدرسة النھضویة ھي مدرسة مختبر علمي یفحص ویجرب ویالحظ بالحواس، ینتج المعرفة، 
ھا وتفحص المعارف ویكرر إنتاجھا حتى یتم تأكیدھا، والمدرسة النھضویة ھي مدرسة تفتح معارف

سرعان ما تتغیر، ولذلك  - وخاصة العلمیة  -فالحقائق . السابقة كي تبني على ما تأكد صحتھ منھا
  .یعتبر المختبر اكثر ادوات المدرسة النھضویة أھمیة

  
  مؤسسة مھنیة: المدرسة النھضویة

ً، بمعنى سلوك موضوعي اخالقي، یسودھا  ً مھنیا جو مھني، وقیم المدرسة النھضویة تمارس سلوكا
  .مھنیة مثل الحماسة واإلخالص والمساءلة وبذل اقصى جھد، وخدمة الجمیع دون تمییز أو تحیّز

والمدرسة النھضویة تضع طالبھا أمام األحداث واالفكار والخیارات، وتنّمي قدراتھم على الفحص 
ً وال آراء محددة، بل تقدم مختلف اآلرا ً معینا ء، وتقدم الحدث بما لھ وما واالختیار، فال تفرض اتجاھا

  .علیھ، وتترك للطالب فرصة التفكیر والقرار واالختیار
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  :والمدرسة النھضویة تلتزم بمیثاق أخالقي یستند إلى
ً إال بعد أن تقدم لھ كل سبل الدعم  - االلتزام بتقدیم الخدمة لكل طالب ولكل أسرة، فال تترك طالبا

االلتزام بتوفیر  - . ، فكل طالب یتلقى الرعایة الكاملة"No child left behind"الالزم، أي بمعنى 
 ً   ! فرص النجاح والتفوق لكل طالب، فال رسوب اطالقا

وھكذا یفخر كل طالب وكل معلم وكل أسرة . االلتزام بدعم المجتمع وتقدیم برامج یحتاج إلیھا -
  .لمستقبليفھي مدرسة تلتزم بالتغییر والتخطیط ا. باالنتساب الى المدرسة النھضویة

  
  قیادة تربویة: المدرسة النھضویة

ً مختبر إلنتاج القادة،  وتعّرف القیادة، بأنھا القدرة على إنتاج قیادات، فالمدرسة النھضویة ھي ایضا
  : فالمدیر قائد، والمعلم قائد، والطالب مشروع قائد، والقائد التربوي

  . ھو من یثق بنفسھ وباآلخرین -
  .ھمتھ في التطویرمن یغیر ویجدد، ویرى م -
  . من یوظف القوانین لخدمة المدرسة ال لتقییدھا -

ً ما او  فالقائد مبدع ومجدد، ینظم الموقف التعلیمي بحیث یتیح لكل طالب فرصة ان یقود نشاطا
ً ما   !!والقائد الناجح یعرف كیف یقود، ویعرف كیف ینقاد. مشروعا

  .ئد وما معنى المدیرلن أطیل في ھذا المجال، فالكل یعرف ما معنى القا
ً قادة تربویون یعرف كل منھم مھارات القیادة  وغني عن القول أن مدیر المدرسة ومنتسبیھا جمیعا

  .ویتدّرب علیھا باستمرار
  

  المدرسة النھضویة میدان تدریب
والتدریب أو بمصطلحھ الحدیث النمو المھني ھو من أھم قواعد العمل في المدرسة النھضویة، فال 

و قیادة او تعلم أو مدرسة او معلم او خبیر دون تدریب، وكلنا یعرف اھمیة التدریب والنمو تربیة ا
المھني، فالجندي یتدرب اكثر مما یخوض معارك، والعازف یتدرب اكثر مما یقیم حفالت، والالعب 

 ً   .یتدرب اكثر مما یلعب، فالتدریب لم یعد ترفا
ً تدریبیة ویعتذر المعلمون عادة لعدم وجود وقت للتدریب ، ولكن المدرسة النھضویة توفر فرصا

  : متنوعة مثل
  . تبادل خبرات بین معلمي المدرسة -
  . تبادل خبرات بین معلمي المدرسة ومدارس أخرى -
  .إنشاء مجتمعات تعلم متعددة للمعلمین -
  . البحوث والتجارب -
ً على الورشات خارج أوقات الدوام وفي إجازات الطالب، فالمعلمون ھم اك - ثر العاملین حصوال

  . االجازات حیث یعملون اقل من نصف أیام السنة
  . حفز المعلمین على حضور مؤتمرات واالشتراك في مجالت -
  . جلسات أسبوعیة لتقییم العمل من قبل الزمالء -
  .فالمدرسة النھضویة ھي میدان تدریب. جلسات تأمل ومراجعة ذاتیة فردیة -
  

  ة نظیفة وجمیلة وصحیة وآمنةبیئ: المدرسة النھضویة
  :ال تعلم حقیقیا دون بیئة مناسبة، فالمدرسة المناسبة توفر

   -  ، ً ً في كل صف، وذلك بوجود عدد من االزھار والنباتات التي تولد األكسجین نھارا ً كافیا أكسجینا
  . ویفضل ان یكون عددھا أكثر من ثماني شتالت

ً كافیة - ً ومیاھا   .حمامات نظیفة جدا
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  . یاه شرب نظیفةم -
  .ساحات آمنة خالیة من األخطار -

ھذه شروط أساسیة للحیاة، وال مدرسة مسؤولة عن توفیرھا، والطالب والمدیر والمعلمون واألھالي 
  .ھم عمال النظافة وھم صانعو الجمال. ھم فریق البیئة النظیفة والجمیلة

**  
ً على ترسیخ   . ھذه الخصائص في جمیع مدارسنا ھذه خصائص المدرسة النھضویة، فلنعمل جمیعا
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  السلط - میسر محمد أحمد جرار  -
  
  اربد -أحمد محمود أبوالرب  -
  
  الجبیھة - محمد عسكر سلیمان الجاغوب  -
  
  جبل اللویبدة - إلیاس جادهللا توما  -
  
  الدوار الثامن -أدیل روكس بن زاید العزیزي  -
  
  السلط -أحمد محمد المطلق العناسوة  -
  
  أبونصیر - عیسى طاھر سعید عبده  -
  
  الھاشمي الشمالي -سعاد موسى إسماعیل حمودة  -
  
  الزرقاء الجدیدة -محمود جمعة سعد أبوعمیره  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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محمود  الشیاب صباح الیوم األحد افتتاح اعمال الجلسة  االفتتاحیة للمؤتمر . یرعى  وزیر الصحة  د
وسیشارك في المؤتمر ، . نقابات األطباء حول الرعایة الصحیة في أماكن االحتجاز اإلقلیمي الثالث ل

من ممثلي نقابات  ٢٣الذي تنظمھ اللجنة الدولیة للصلیب األحمر  على مدى اربعة ایام ، حوالي 
األطباء في الشرق األوسط لمناقشة سبل االرتقاء بالرعایة الصحیة للمحتجزین وذلك في فندق 

  . یننتال الساعة التاسعة صباحااألنتركونت
  

یعقد رئیس دیوان الخدمة المدنیة الدكتور خلف الھمیسات عند الساعة الحادیة عشرة من صباح بعد 
غد الثالثاء مؤتمرا صحفیا لإلعالن عن دراسة التخصصات المشبعة والراكدة بسوق العمل، وحّث 

  .راستھاطلبة الثانویة العامة على اختیار التخصصات المناسبة لد
  
  

من قبل عدد من النشطاء عبر ) ٣٠٨الغاء (أطلقت مساء أمس حملة الكترونیة موسعة تحت اسم 
من قانون  ٣٠٨وسائل التواصل االجتماعي، والحركات النسائیة تھدف للسیر باتجاه الغاء المادة 

  .العقوبات
  
  

الھیدان في مادبا،  أطلقت وزارة السیاحة واآلثار ونشطاء سیاحیون حملة تسویق لمنطقة وادي
وعملت على اضافتھ لعدد من برامج التسویق السیاحي المنفذة داخلیا للسیاحة الداخلیة، والبرامج 

  .  المخصصة للسیاحة العربیة
  
  

، التي تقیمھا رابطة الكتاب، بالتعاون مع وزارة الثقافة »حبیب الزیودي شاعرا«تختتم ندوة 
لكي، الیوم، فعالیات البرنامج الثقافي لمھرجان جرش ومھرجان جرش، في المركز الثقافي الم

٢٠١٧.  
  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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ردت محكمة بدایة السلط امس الطعن الرابع المقدم من احد المرشحین ضد مرشح موضوعا، حیث 
أیدت قرار مجلس مفوضي الھیئة المستقلة لالنتخاب بقبول طلب الترشح، لیرتفع بذلك عدد الطعون 

ً، كان في محكمة  ١١ختلف المحافظات إلى التي ردتھا محاكم البدایة بم ً فیما قبلت طعنا واحدا طعنا
بدایة الرمثا، حیُث قررت قبول االعتراض وإلغاء تسجیل المعترض علیھ من قائمة اسماء المرشحین 

  .لرئاسة بلدیة حوران
  

وقعت قیادات نسائیة وحقوقیة وممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني على عریضة موجھة الى مجلس 
الغاء المادة "مة، تطالب بالموافقة على مشروع تعدیل قانون العقوبات كما ورد من الحكومة واال

لحمایة الطفولة من االغتصاب "ودعت اعضاء مجلس االمة الى التصویت " سیئة الذكر ٣٠٨
  .الخاص بالعرائض" نمضي نت"العریضة وقعت من خالل موقع ". والتزویح القسري في االردن

  
الھادفة لتشجیع المواطنین على " شارك صح"الیوم من الجامعة االردنیة قافلة تنطلق صباح 

القافلة تضم عددا من المتطوعین المدربین، . المشاركة باالنتخابات البلدیة والالمركزیة المقبلة
راصد، ومن المقرر ان تجوب جمیع محافظات المملكة للتوعیة بقانوني  - وینظمھا مركز الحیاة

ویرعى وزیر الشؤون السیاسیة . المركزیة والتشجیع على المشاركة باالنتخاباتالبلدیات وال
  .والبرلمانیة موسى المعایطة حفل انطالق القافلة

  
راصد ینظمان عصر غد جلسة مركزة للنقاش في مقترحات  - منتدى الوحدات الثقافي ومركز الحیاة 

في قاعة منتدى الوحدات الثقافي، وتأتي  الجلسة تعقد. التخطیط وتغییر السیاسات لألداء البرلماني
ضمن انشطة مشروع تحسین األداء البرلماني من خالل تعزیز ممارسات الرقابة المجتمعیة الذي 

 .یدیره المركز الوطني لحقوق اإلنسان وبتمویل من االتحاد األوروبي

 زواریب الغد
  


