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

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

QF-DMPR-02.01 
1 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  2019 / 5 / 5   :التاریخ                                          األحـــــد : الیوم   



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

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

QF-DMPR-02.01 
2 

  
  
  
 

  
  

                 
 ــوعالمـــــــــــوضـــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة 
انطالق فعالیات المؤتمر الدولي الرابع للمواد العازلة ..  برعایة األمیر حمزة بن الحسین

  "األردنیة"وتطبیقاتھا في 
3  

  5  الخلیفات رئیسا التحاد طلبة األردنیة
  6  يباكورة أعمال منتدى الجامعة األردنیة الثقاف .. "الوصایة الھاشمیة على القدس"

  7  "الذكاء االنفعالي" دورة تدریبیة حول مركز االعتماد وضمان الجودة یعقد
دورة في تنمیة المھارات ..  )مركز دراسات الشرق األوسط( وتنظمھا) األردنیة(تستضیفھا 

  البحثیة للمشاركین في جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات
8  

ّسیان"تشھر " األردنیة" ّساءأكاذی"و" أدركھا الن   10  للشعالن" ب الن
  11  "األردنیة"اختتام فعالیات الورشة التعریفیة في مجال الطب الشرعي في 

  12  وجامعة العلوم التطبیقیة الخاصة توقعان مذكرة تفاھم وتعاون أكادیمي" األردنیة"
Orange  13  في الجامعة األردنیة» 2019ابتكر لتبدأ «األردن تدعم مسابقة  

  14 یزور محطة البحوث الزراعیة للجامعة األردنیة في األغوارالسفیرالسعودي 
 ً   15 أردنیة ضمن خمس نساء متمیزات عالمیا

    شؤون جامعیة ومحلیة 
  17  التعلیم العالي یقر السیاسة العامة لقبول الطلبة الوافدین في الجامعات األردنیة

  23  "سكري بأمان مع دكتوري برمضان"اطالق حملة 
  25  االستیعابیة لبرنامجي الدكتوراه والماجسیتر رفع الطاقة

  مقاالت                                                    
ِّـم.. إسحق فرحان   العالم والمعلـ

  فیصل غرایبة. د
26  

  29  حالة الطقس
  30  الوفیات

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



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

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

QF-DMPR-02.01 
3 

  
  

  
  
  
  

  
 برعایة األمیر حمزة بن الحسین

 "األردنیة"دولي الرابع للمواد العازلة وتطبیقاتھا في انطالق فعالیات المؤتمر ال
  

رعى سمو األمیر حمزة بن الحسین الیوم الخمیس انطالق فعالیات المؤتمر الدولي  - سناء الصمادي
 .الرابع حول المواد العازلة وتطبیقاتھا في الجامعة األردنیة بمشاركة دولیة واسعة

 
د الكریم القضاة في كلمة ألقاھا، إن المؤتمر الذي تنظمھ كلیة وقال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عب

العلوم  بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة وجامعة عمان األھلیة وبدعم من صندوق 
البحث العلمي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي جاء لتحفیز البحث العلمي، وإقامة شراكات 

العلمیة الدولیة، ویوفر منتدى دولیا للمناقشات العلمیة عن التطورات األخیرة علمیة مع المعاھد 
 .الحاصلة على المواد العازلة

 
وأضاف أن علم المواد كان یشكل أھمیة كبیرة في نمط حیاة اإلنسان ومستوى رفاھیتھ، التي تعد دلیال 

دیمة صنفت تبعا لطبیعة على الحضارات اإلنسانیة على مر التاریخ، فالحضارات في العصور الق
 .المواد المستخدمة في كل عصر منھا الحجري، والبرونزي، والنحاسي، والحدیدي

 
وبین أن اإلنسان الیوم یعیش عصر مفاھیم السیلیكون، والسحاب االلكتروني وذكائھ االصطناعي، 

 .تكاروفضاءات الثورة الصناعیة، ولیس لدیھ خیار إال سلوك طریق اإلبداع والریادة واالب
  

وزاد القضاة أن المؤتمر مناسبة لطلبة الدراسات العلیا والباحثین في الجامعة األردنیة للتعرف على 
آخر المستجدات والتطورات التي حققتھا العلوم التطبیقیة في مجال علم المواد، وتطویر مھاراتھم 

 .البحثیة  وعلومھم من خالل التفاعل مع كبار العلماء الدولیین 
  

ه ثمن مؤسس المؤتمر الدكتور محمد عاشور صاحب السمو الملكي األمیر حمزة بن الحسین بدور
على رعایتھ للمؤتمر الذي یشكل نقطة تواصل وتبادل الخبرات ما بین العلماء والباحثین في علوم  

 .المواد
  

في ، وأیضا 2017في دورتھ األولى، وفي رومانیا  2016وبین أن المؤتمر عقد في المغرب عام 
ّطویر في 2018المغرب عام  ّھوض بالبحث والت ، وھذا المؤتمر بدورتھ الرابعة عقد في األردن للن

 .العدید من مجاالت التقنیات الحدیثة
  

وبین رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور محمود الحسین أن المؤتمر یعد  جزًءا من جھود كلیة 
 .تفاعل العلمي بین العلماء في الجامعة وأقرانھم الدولیینالعلوم في تشجیع البحث العلمي وتعزیز ال

 

 أخبار الجامعة

  5: الجمعة ص/الغد  -4: الجمعة ص/الرأي  - المدینة نیوز –السوسنة  - بترا -أخبار األردنیة
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وأوضح أن للمواد العازلة وتطبیقاتھا تلعب دورا ھاما في الجیل القادم من االلكترونیات 
وااللكترونیات الدقیقة، حیث تم تصمیم خصائص المواد التي تعمل بالعزل الكھربائي لھندسة األجھزة 

 .ات المبتكرة مثل صناعة أشباه الموصالت والمحركات واالستشعارالنشطة في العدید من التطبیق
 

برزت أھمیتھ أنھ وفي بدایة النصف  2016وأكد الحسین أن المؤتمر الذي تأسس في المغرب عام 
الثاني من القرن العشرین ظھرت عشرات اآلالف من المواد التي تصنع یومیا، مما أثر في حیاة 

حیاتھ حیث أصبح یعیش في قریة صغیرة، مما  دعا إلى  ضرورة اإلنسان، وانعكست على أسلوب 
 .التعرف على آخر المستجدات التي حققتھا علوم المواد العازلة في ھذا الشأن من خالل البحث العلمي

 
وأشار أن الكلیة لھا دوًرا رائًدا في البحث العلمي، حیث تم تصنیفھا في المرتبة األولى بین جمیع 

حیت عدد األبحاث المنشورة في مجالت عالمیة، الفتا إلى سعیھا بحصول جمیع  كلیات الجامعة من
 ABETبرامجھا على االعتراف الدولي قبل لجنة العلوم التطبیقیة والطبیعیة التابعة لمؤسسة 

 .األمریكیة 
 

مشارك ونخبة من العلماء المتخصصین في ) 100(وزاد أن المؤتمر الذي یشارك فیھ ما یزید على 
دولة من آسیا وافریقیا وأوروبا، یسعى إلى توفیر ) 15(ت الفیزیاء والكیمیاء وعلوم المواد من مجاال

 .منصة لتبادل اآلراء العلمیة في آخر تطورات أبحاث علوم المواد وتطبیقاتھا
  

ویشكل المؤتمر فرصة لتعمیق التعاون العلمي بین علماء الجامعة األردنیة وأقرانھم في ھذا العلم 
طور، والتواصل مع علماء عالمیین في ھذا التخصص إلكسابھم معارف جدیدة وتطویر قدراتھم المت

العلمیة، وبناء شراكات استراتیجیة ما بین العاملین في البحث العلمي في الكلیة والباحثین ونظرائھم 
 .العالمیین لخدمة البحث العلمي ورفعتھ

  
أوراق العمل العلمیة المتخصصة في مجال علم وشھدت جلسات المؤتمر في یومھ األول زخما في 

المواد قدمھا نخبة من العلماء الدولیین، وسیقدم المؤتمرون في جلسات المؤتمر على مدار ثالثة أیام 
بوسترا في مجال علم المواد العازلة النظریة والتطبیقیة منھا ) 40(ورقة عمل متخصصة، و) 30(

 .نالتي تشكل أھمیة كبیرة في حیاة اإلنسا
   

یشار إلى أنھ أقیم على ھامش أعمال المؤتمر مدرسة لطلبة الدراسات العلیا في جامعة العلوم 
والتكنولوجیا على مدار یومین، حاضر فیھا مجموعة من العلماء المدعوین والمشاركین في المؤتمر 

 .بالطلبة في أساسیات علوم المواد
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 الخلیفات رئیسا التحاد طلبة األردنیة

 
لن رئیس اللجنة العلیا النتخابات اتحاد الطلبة نائب رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة الدكتور عمر أع

 الكفاوین الطالب مھند نورس الخلیفات رئیسا لالتحاد، والطالب علي مروان صالح نائبا للرئیس
 

 :وجاءت نتائج اللجان الفرعیة كما یلي 
 

 أمین السر  الطالب أحمد عمر العلیمات
 

 ن الصندوق الطالب راشد محمد سالمةأمی
 

 رئیس اللجنة المالیة الطالب سفیان البكار
 

 رئیس لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع الطالبة دانة شامیة
 

 رئیس لجنة النشاطات الطالبیة الطالب أحمد الحلحولي
 

 .رئیس لجنة قضایا الطلبة الطالب عمر عبدالعال عبدالقادر
 

 العامة والخارجیة الطالب عمر امطیرة رئیس لجنة العالقات
 

 رئیس لجنة البحث العلمي والشؤون األكادیمیة الطالبة سارة أبودیة
  
 

وعبر كفاوین عن ارتیاحھ النتخابات الھیئة التنفیذیة التحاد الطلبة، وأثنى على وعي الطلبة وما 
  .أظھروه من حّس المسؤولیة العالي، وتمنى التوفیق والسداد للجمیع

  5: الجمعة ص/الرأي  -أخبار األردنیة
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 " الوصایة الھاشمیة على القدس"
 باكورة أعمال منتدى الجامعة األردنیة الثقافي

 
اختار منتدى الجامعة األردنیة الثقافي أن تكون باكورة أعمالھ من خالل التشارك مع  –ھبة الكاید 

 دعما لمواقف جاللة الملك عبدهللا" القدس والوصایة الھاشمیة"كلیة اآلداب بندوة شعریة عنوانھا 
 .الثاني تجاه القدس والمقدسات اإلسالمیة والمسیحیة

  
  

الدكتور ابراھیم الكوفحي والدكتورة مھا العتوم والدكتور عطا الحجایا (وقدم كل من الشعراء 
خالل الندوة مجموعة مختارة من أعمالھم الشعریة التي جسدت أھمیة القدس ) وسعید یعقوب

ین نحو القضیة الفلسطینیة وثوراتھا ومعاناة أمھات الشھداء، وقد والمقدسات عند الھاشمیین، متدرج
 .القت ھذه األعمال إعجاب الحضور وتفاعلھم الحماسي معھا

  
  

وعقب الندوة أكد رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة على ضرورة إقامة مثل ھذه الندوات 
ھا قضیة القدس واألقصى التي تعد جوھر الثقافیة التي تثري عقول أبنائنا بقضایا كبرى على رأس

القضیة الفلسطینیة التي عانى أھلھا معاناة ال یمكن وصفھا، مثمنا الوصایة الھاشمیة على القدس التي 
یعتبرھا الھاشمیون نھجا وعقیدة یؤمنون بھا وتتجسد من خالل مقاومة االعتداءات الصھیونیة على 

 .األماكن المقدسة اإلسالمیة والمسیحیة
  
  

ولفت القضاة إلى أن أي تفریط بأي جزء من القدس أو أي شيء یحیط بھا ھو تفریط بحلم أمة 
وتاریخھا؛ فالقدس ھي الثغر وھي خط الدفاع األول لكل منا، وستكون الجامعة كما كانت على الدوام 

یاء القضیة في منبرا تنویریا للمناداة بحقھا ودعم كل من یقف معھا ویردع معتدیھا عنھا، داعیا إلى إح
وجداننا وتاریخنا ومسرحیاتنا وأفالمنا وكل أنشطتنا الثقافیة؛ التي من شأنھا تعمیق ارتباط الطلبة 

 .بقیادتھم ووطنھم ومقدساتھم
  
  

" الوصایة الھاشمیة على القدس"بدوره عبّر رئیس المنتدى الدكتور صالح جرار عن فخره بأن تكون
دنیة الثقافي لترسیخ مواقف جاللة الملك تجاه القدس في نفوس باكورة أعمال منتدى الجامعة األر

الطلبة، الفتا إلى أن مھمة المنتدى تتركز في خلق حالة ثقافیة متمیزة في الجامعة تكون أنموذجا 
 .للمؤسسات الثقافیة في المملكة وتسھم في إحداث تغییر إیجابي في المجتمع من سائر النواحي

  
  

ة اآلداب الدكتور محمد القضاة عالقة الھاشمیین التاریخیة بالقدس ودورھم في إلى ذلك أكد عمید كلی
  .الدفاع عنھا وعن مقدساتھا خالل الحقب التاریخیة الممتدة

 
 

  الرأي االلكتروني –السوسنة  -المدینة نیوز - بترا –أخبار األردنیة 
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 "الذكاء االنفعالي" دورة تدریبیة حول مركز االعتماد وضمان الجودة یعقد

الذكاء "األردنیة  دورة بعنوان عقد مركز االعتماد وضمان الجودة  في الجامعة  - آیة العبادي 
  .والتي استھدفت فیھا أعضاء الھیئة التدریسیة " االنفعالي

وتھدف الدورة حسب رئیسة شعبة التطویر في المركز مادل العكور إلى التعرف  على المفاھیم 
ذكاء األساسیة للذكاء االنفعالي والتمییز بینھ وبین الذكاء العقلي، باإلضافة إلى  العالقة بین ال

  .االنفعالي والذكاء العقلي إلى جانب المھارات التي یجب اكتسابھا للوصول إلى الذكاء االنفعالي

وعرضت الدكتورة مریم زیادات من كلیة العلوم التربویة محاور عدة خالل الدورة  منھا التعریف 
الشخصیة والمشاعر بمفھوم  الذكاء االنفعالي  وھو  القدرة على فھم و إدارة االنفعاالت والعواطف 

الخاصة باآلخرین،  إلى جانب عرض مھارات الذكاء االنفعالي والتي تشمل  الوعي العاطفي، 
والقدرة على توظیف المشاعر في مھام عّدة؛ كالتفكیر وحّل المشكالت، ومھارة إدارة االنفعاالت  

  .ھموھي تعنى بتنظیم مشاعر الشخص أو القدرة على تھدئة اآلخرین والتأثیر علی

وأضافت الزیادات  أن ھناك عدة فئات  للذكاء االنفعالي منھا  الوعي الذاتي وھو القدرة على فھم 
باإلضافة .  العاطفة أو اإلحساس،  كما یتطلب تطویر الوعي الذاتي ضبط المشاعر الحقیقیة وإدارتھا

غضب، أو القلق، أو إلى مھارة استخدام االنفعاالت وتتضمن  التخفیف من المشاعر السلبیة؛ مثل ال
  .االكتئاب ومھارة معالجة المعلومات وإدارة االنفعاالت

وتم خالل الدورة عدة تدریبات منھا تدریبات على  التأمل وإدارة االنفعاالت ومشاركة خبرات 
الحضور في مواقف واضحة وكیفیة التعامل معھا، إلى جانب  عرض مواقف متعددة  من محض 

  .االنفعالي لھم االفتراض الختبار الذكاء

  أخبار األردنیة 
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 )مركز دراسات الشرق األوسط( وتنظمھا) األردنیة(تستضیفھا 

 دورة في تنمیة المھارات البحثیة للمشاركین في جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات

  

استضافت كلیة الدراسات العلیا في الجامعة األردنیة الیوم الدورة التدریبیة المتخصصة  -فادیة العتیبي
نظمھا جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات ویطرحھا مركز دراسات الشرق األوسط التي ت

 ".تنمیة المھارات البحثیة" بعنوان )  األردنیة(وبالتعاون مع عدد من الجامعات األردنیة منھا 

، تعد بمثابة مشروع علمي یھدف إلى تنمیة المھارات البحثیة 1999والجائزة التي انطلقت في العام  
لبة بشكل عام والمشاركین فیھا بشكل خاص لمساعدتھم في إعداد خططھم البحثیة، وكتابة للط

 .بحوثھم، واالستفادة من خبرات األكادیمیین والمدربین في أي جامعة أردنیة

عمید كلیة الدراسات العلیا الدكتور محمد الشریدة، أكد مدى أھمیة ھذه الجائزة التي ترفع من شأن  
لمي وتدعم الباحثین وتساعدھم على تطویر أفكارھم وتحویلھا إلى مشاریع تخدم وقیمة البحث الع

وطنھم، ویعود بالفائدة على البیئة البحثیة والعلمیة، مشیرا دورھا في خلق أجواء من المنافسة بین 
 .الباحثین لتقدیم أفضل ما عندھم وفق أسس ومعاییر علمیة واضحة وصحیحة

الجائزة والفوز فیھا ال تعود بالمنفعة المادیة فقط على الطالب، بل على وقال الشریدة إن المشاركة ب 
العكس ستأتي بنتائج إیجابیة في حال نشر نتاج األبحاث تعود بالفائدة على جامعتھ التي یمثلھا لیدلل 
بذلك على االھتمام والدعم الذي تولیھ جامعتھ للبحث العلمي وإرسائھا لھ كأولویة علیا تصب في 

تقدمھا وتطورھا، داعیا جمیع الطلبة إلى التقدم لھا واالستفادة من المھارات التي یستقونھا من مسیرة 
 .خاللھا

في حین قال المدیر التنفیذي لمركز دراسات الشرق األوسط الدكتور بیان العمري في تصریح  
لجامعات في التي تستھدف مختلف طلبة ا) 21(صحفي لھ، إن القائمین على الجائزة في دورتھا الـ 

مرحلتي البكالوریوس والماجستیر، یحرصون على تنظیم مثل ھذه الدورة المكثفة سنویا في سبیل 
تزوید المشاركین من الطلبة في مختلف التخصصات بأدوات البحث العلمي، وإطالعھم على 

لمنافسة، المھارات البحثیة التي تمكنھم من إعداد بحوث علمیة متمیزة وبمنھجیة عالیة قادرة على ا
 .باإلضافة إلى إطالعھم على شروط التقدم للجائزة وتعلیماتھا

وأضاف أن الجامعة األردنیة وھي من الشركاء االستراتیجیین في الجائزة، تستضیف في كل عام ھذه 
الدورة التي ینتج عنھا بحوث علمیة على مستوى عال من الحرفیة واإلتقان، وتناقش موضوعات 

القضایا والظواھر السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وتقدم مقاربات منھجیة حیویة تخدم عددا من 
في دراستھا وتحلیلھا وتقدیم توصیات تجاھھا سواء في القضایا المحلیة أو اإلقلیمیة أو الدولیة ذات 
العالقة بمنطقتنا العربیة، مؤكدا تمیز طلبة الجامعة األردنیة في بحوثھم المقدمة للجائزة وما 

 .حونھ من مقاربات منھجیة مقدرةیطر

  5: الخمیس ص/ السبیل  -الرأي االلكتروني - بترا -أخبار األردنیة
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ً من المحاور المتعلقة بالبحث العلمي یقدمھا خبراء   وتتناول الدورة التي تستمر لیوم واحد عددا
ومدربون لھم باع طویل في ھذا المجال، حیث یعرض مدیر وحدة البحوث والمعلومات في مركز 

تتعلق بالبحث العلمي وأھمیتھ، وأبرز دراسات الشرق األوسط الدكتور عبد الحمید الكیالي لمفاھیم 
 .السمات التي یتحلى بھا الباحث وأسس اختیار العنوان والمصادر والمراجع

فیما تقدم أستاذة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة الدكتورة فریال أبو عواد ضمن مشاركتھا نبذة  
وما تشملھ من عنوان وفرضیة عن مناھج البحث العلمي وأنواعھ وأدواتھ، وآلیة إعداد الخطة 

 .وأھداف وشكل البحث وطرق التوثیق، وأھم معاییر التحكیم المعتمدة في الجائزة

األردنیة، والعلوم : تأتي بالتعاون مع جامعات 21من الجدیر ذكره أن الجائزة في دورتھا الـ  
في شھر شباط الماضي،  والتكنولوجیا األردنیة، وفیالدلفیا، والیرموك، والزرقاء، تم اإلعالن عنھا

حیث سیستمر تقدیم خطة البحث األولیة ومراجعھا األساسیة نھایة أیار القادم، وآخر موعد الستالم 
 .البحوث بصیغتھا النھائیة في نھایة أغسطس المقبل، لیعلن عن نتائجھا في تشرین األول

محلي األردني، اإلطار اإلطار ال: وتطرح الجائزة عدًدا من المواضیع ضمن ثالثة إطارات، وھي 
اإلسرائیلي، اإلطار الدولي، وتفتح المجال أمام الطلبة  -العربي واإلسالمي والصراع العربي

دینار، والثالثة )  750(دینار، والثانیة ) 1000(األولى : لالشتراك فیھا والمنافسة على جوائزھا
 .دینار) 400(دینار، والرابعة ) 500(
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ّسیانأدركھ"تشھر " األردنیة"  للشعالن" أكاذیب النّساء"و" ا الن

ّسیان"أشھرت الجامعة األردنیّة  ّساء"والمجموعة القصصیّة " أدركھا الن سناء .لألدیبة د" أكاذیب الن
ّغات في الجامعة األردنیّة  ّاطقین بھا في مركز الل الشعالن؛ إذ احتضنت شعبة تعلیم العربیة لغیر الن

شھ ندوة أدبیّة عن ھذین المنجزین األدبیین اللذین یُضافا إلى رصید ھذا اإلشھار الذي ُعقدت على ھام
ً عن الكثیر من الّدراسات  58إبداعّي كبیر للّشعالن یصل إلى نحو  عمل إبداعّي ونقدّي، فضال

  .والمقاالت واألبحاث المنشورة

اإلبداعّي  فاطمة العمري األدیبة الّشعالن في حفل اإلشھار؛ إذ عّرجت على منجزھا.وقد قّدمت د
ّشكیل والّرؤیة في العملین  ً لمنطلقات الت ً نقدیّا ّھا قّدمت تصّورا ّقدّي واألكادیمّي، فضالً عن أن والن
ّحمة الفكریّة والبنائیّة التي تجمعھما على الّرغم من اختالف  األدبیین المشھرین، وأشارت إلى الل

ّفت عند جمالیات االشتغال في ھذین العملین،  الجنس األدبّي الذي ینتمي كّل منھما إلیھ، كما توق
وإسقاطاتھما وإحاالتھما بما فیھما من نظرة إنسانیّة تعني أزمات اإلنسان في كّل مكان وزمان، على 
ّف عند معاناة الفرد المأسور لعوالمھ بما فیھا من إكراھات وقھر  ّوق الّرغم من خصوصیّة الت

ّسیان"ویُذكر أّن روایة .وظلم ّشر قد ص" أدركھا الن درْت في العاصمة األردنیة عمان عن أمواج للن
ّوزیع، وھي الّروایة الّرابعة لھا بعد روایتي  اللتین صدرتا في " الّسقوط في الّشمس"و" أعشقني"والت

التي ستصدر في طبعتھا األولى عن جائزة كتارا القطریّة في " أصدقاء دیمة"عّدة طبعات، وروایة 
روایة ملحمیّة متداخلة األزمان واألماكن ضمن بنى سردیّة متداخلة؛  وھي. شھر أكتوبر من ھذا العام

فھي مزیج متجانس ومتداخل من روایة وسیرة ونصوص نثریّة ونصوص شعریّة مساندة، وھي 
ُروى على لسان أكثر من راٍو، حیث ھناك الّراوي العلیم الذي یروي من زاویة الحدث المتسلسل إلى  ت

التي تقوم بدور سردي للراوي العلیم في ھذه الوظیفة، أّما الّراوي " باربرا"جانب الّراویة الجزئیّة 
  .، فھما یتناوبان على لعب الّسرد ضمن أزمان متداخلة"بھاء"والّراویة البطلة " الّضّحاك"البطل 

ّساء"أّما المجموعة القصصیّة  لألدیبة الّشعالن، فضالً  16، فھي المجموعة القصصیّة الـ "أكاذیب الن
ن مشاركتھا في خمس مجموعات قصصیّة مشتركة مع أدباء عرب، وھي صادرة عن دار أمواج ع

صفحة من القطع المتوّسط، وتنتظم في وحدة موضوع واحدة، وھي  214للنشر والتوزیع، وتقع في 
عرض ثنائیّة الّصدق والكذب في مجتمعات متساقطة متھاویة تدین للكذب والكاذبین، وتحارب 

وتتكّون ھذه المجموعة القصصیّة من خمس عشرة قّصة قصیرة، وھي تحمل .دقینالّصدق والّصا
ّوالي العناوین التالیة ّساء، وأكاذیب العدالة، وأكاذیب مباحة، : على الت موالنا الكذب، وأكاذیب الن

 ،ً ّدلیس ومصارع الّصادقین، ویوم صادق مؤسف جّدا وتخریصات، وصھوات الكذب، وأفراح الت
الّصدق، جارتنا أم الخیر، روایات موضوعة، أكاذیب الوسط، وتضارب أقوال،  وكاذبون بمنتھى
  .وألف كذبة وكذبة

ً بین الّشعالن والحاضرین حول عملیھما اإلبداعیین . وقد أدارت د ً مطّوال فاطمة العمري حوارا
ُرحت فیھ الكثیر من القضایا الفكریّة والبنائیّة في ھذین العمل ً من المشھرین في الحفل، إذ ط ین انطالقا

وعي الكاتبة وخصوصیّة تشكیلھا لرؤیتھا اإلبداعیّة في منتجھا اإلبداعّي، وقد أشارت الّشعالن إلى 
ّدة من  ّھا معنیة في أدبھا بطرح قضایا اإلنسان وماآلت وجوده وحیاتھ وسعیھ في خضم شبكة معق أن

ّظر عن تف اصیل المكان أو الّزمان؛ إذ ھما تفاصیل الحیاة والّصراع واالستالب التي یعیشھا بغض الن
ً لألوطان  ّھا معنیّة بأن یكون أدبھا ِسْفرا ّجربة اإلنسانیّة ذاتھا؛ ألن یغداون دون قیمة في إزاء وجع الت

  .والّشعوب وحیواتھا ومآالتھا دون تعین تجربة بعینھا

  أخبار األردنیة 
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 "األردنیة"اختتام فعالیات الورشة التعریفیة في مجال الطب الشرعي في 

اختتمت أمس في مركز االستشارات والتدریب في الجامعة األردنیة فعالیات الورشة  -الصماديسناء 
التدریبیة في الطب الشرعي لعدد من أطباء الطوارئ وأطباء الطب الشرعي في وزارة الصحة التي 

 .أقیمت على مدار یومین

ق دبلوم متخصص الورشة التي حاضر فیھا مختصون في مجال الطب الشرعي جاءت مقدمة إلطال
 .في ھذا المجال بالتعاون مع معھد القضاء الشرعي في دائرة قاضي القضاة

وھدفت الورشة التي شارك فیھا العاملون في مجال العدالة الجزائیة من أطباء وصیادلة ومقدمي 
إلى إكساب المشاركین المعارف والمھارات الالزمة لفھم األسس )  16(الخدمة الطبیة وعددھم 

 .یة في الطب الشرعي وأھمیتھ في اكتشاف الجرائمالعلم

وتناولت الورشة التعریف ببرنامج الدبلوم التدریبي وأھدافھ، والجروح واإلصابات في الممارسة 
الیومیة والتطبیقات الطبیة القضائیة، ومفھوم التقاریر الطبیة القضائیة والتبلیغ عن الحاالت وإشكالیة 

ازدواجیة المرجعیة للطبیب ما بین السریة في الدستور الطبي وإلزامیة الموافقة الطبیة على الفحص و
 .عدم كتم الجنایات والجنح واإلبالغ عنھا

وسلطت الورشة الضوء على دور الطب الشرعي في حمایة األطفال والمرأة واألسرة، ومفھوم مدة 
منازعات المدنیة التعطیل عن العمل ومدى خطورة اإلصابة، والتقاریر الطبیة القضائیة في ال

والتعامل مع الوفیات القضائیة، والجروح الخاصة والجرائم المرتبطة باإلجھاض واالعتداءات 
 .الجنسیة والتحرش ومتطلبات الفحص الطبي، واألخالقیات الطبیة والمسؤولیة الطبیة

  أخبار األردنیة 
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 وجامعة العلوم التطبیقیة الخاصة توقعان مذكرة تفاھم وتعاون أكادیمي" األردنیة"

وقعت الجامعة األردنیة وجامعة العلوم التطبیقیة الخاصة الیوم مذكرة تفاھم تھدف  - سناء الصمادي 
 .إلى إقامة عالقات مباشرة بینھما لتطویر آفاق التعاون األكادیمي في عدة مجاالت

بیقیة ووقع االتفاقیة عن الجامعة األردنیة رئیسھا الدكتور عبد الكریم القضاة وعن جامعة العلوم التط
 .الخاصة رئیسھا الدكتور محفوظ 

وتتضمن المذكرة تطویر النشاطات التعاونیة بین الجانبین في المجاالت األكادیمیة ذات االھتمام 
المشترك وأبرزھا إجراء مشاریع بحثیة مشتركة وتنظیم الحلقات الدراسیة والندوات واقامة 

 .اتالمؤتمرات العلمیة وتبادل المطبوعات والكتب والدوری

وبموجب المذكرة یتم السماح ألعضاء ھیئة التدریس في كال الفریقین بالدخول الى مكتبة الفریق 
اآلخر للمطالعة وإمكانیة االستعارة وذلك بحسب القوانین والتعلیمات المعمول بھا في كل جامعة، 

ات العلیا في إضافة الى السماح ألعضاء ھیئة التدریس في أي من الجامعتین بمناقشة رسائل الدراس
وتقوم الكلیات المتناظرة في الجامعتین بموجب المذكرة بتطویر .الجامعة األخرى في حال طلب ذلك

وتفعیل النشاطات المحددة والمتعلقة بھا وفقا للقوانین العمول بھا في الجامعتین وفي حال نتج عن 
على الفریقین التوصل إلى  النشاطات البحثیة المشتركة ما یمكن أن یشكل ملكیة فكریة فإنھ یتوجب

تفاھم مقبول حول نسب الملكیة وما ینتج عنھا من عوائد إضافة الى طرح برامج دراسات علیا 
 ".ماجستیر ودكتوراه"مشتركة 

وعقب توقیع المذكرة عبر الدكتور القضاة عن سعادتھ بالتعاون المشترك بین الجامعتین الذي سیحقق 
ة والعلمیة، وال سیما في مجال اجراء البحوث العلمیة وإتاحة المجال نقلة نوعیة في العملیة األكادیمی

وأشاد القضاة بالمستوى .أمام الھیئات التدریسیة في الجامعتین لالستفادة من إمكانیات الطرف اآلخر
المتقدم الذي أصبحت تتبوأه جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة  بین نظیراتھا من الجامعات في ظل 

أعرق الجامعات والمؤسسات التعلیمیة المتطورة  وسعیھا لالستفادة من خبراتھا  انفتاحھا على
 .وامكانیاتھا وبما ینعكس إیجابا على المستوى األكادیمي والبحثي للجامعة

من جانبھ قال جودة  أن الجامعة تسعى الى تأطیر التعاون األكادیمي والبحثي مع نظیراتھا من 
خالل مذكرات تفاھم واتفاقیات التي تعمل على إثراء العملیة  الجامعات والمراكز العملیة من

التدریسیة وتزویدھا بكل ما تحتاجھ من خالل التعاون في تبادل المعلومات والندوات وإجراء البحوث 
وأضاف جودة أن المستوى المتقدم والمتطور الذي .وصوال إلى تحقیق المنفعة المشتركة للطرفین

یمیة في الجامعة األردنیة من خالل سعیھا الدؤوب للتشبیك والتواصل مع وصلت الیھ العملیة التعل
الجامعات والمؤسسات التعلیمیة وبما یضمن الحفاظ على السمعة الجیدة جعلھا تحظى بسمعة محلیا 

 . واقلیمیا ودولیا

كتورة وأكدت عمید البحث العلمي والدراسات العلیا ومنسق المذكرة في جامعة العلوم التطبیقیة  الد
سوزان عبد أن الھدف منھا تطویرھا إلى اتفاقیة الستحداث برامج مشتركة مع الجامعة األردنیة على 

  .مستوى برامج الدكتوراة

  أخبار األردنیة
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Orange  في الجامعة األردنیة» 2019ابتكر لتبدأ «األردن تدعم مسابقة 

 Orangeعھم، قدمت انطالقا من دورھا القیادي في دعم الریادیین الشباب وتبني افكارھم ومشاری
ً لثالثة مشاریع فازت بمسابقة  ُعلن عن نتائجھا في الجامعة » 2019ابتكر لتبدأ «األردن دعما التي ا

ً، وتمثل الدعم باتاحة الفرصة لھم للحصول على التمویل والتدریب المناسبین،  االردنیة مؤخرا
 .وإمكانیة التواصل مع المستثمرین المحتملین لمشاریعھم

األردن في بیان صحفي صادر عنھا، ان الشباب المبدعین ومشاریعھم وافكارھم  Orangeوقالت 
ً للریادیین الشباب في  ً استراتیجیا الممیزة تعد احد ابرز اھتمامات الشركة، التي ترى في نفسھا شریكا
مرحلة التعلیم الجامعي، لینضم ھذا الدعم الى مجموعة ما تقدمھ الشركة لمجموعة كبیرة من 

 .دیین الشباب عبر عدة مبادرات تبنتھاالریا

واكدت الشركة سعیھا الدائم  لتوفیر كل ما یلزم ھؤالء الطلبة لتحویل أفكارھم الى مشاریع على 
ً منھا بأھمیة ھذه الفئة في إحداث تغییرات جوھریة إیجابیة على عملیة التنمیة  أرض الواقع، إیمانا

اھمیة تطویر افكار الطلبة وتسھیل انتقالھم الى سوق  الشاملة في كافة أنحاء المملكة، مشیرة الى
 .العمل، مما یقلل من عدد خریجي الجامعات الباحثین عن العمل

وفي نسخة ھذا العام من المسابقة  التي عقدت برعایة وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 
ً ، وحصل على المركز األول م 30المھندس مثنى الغرایبة شارك   شروع مشروعا

»GoodSocks « للطالبین سنان السعید وعامر الرواحنة، واحتلت الطالبتان یقین الصمادي وزینة
» قشطة«، أما المركز الثالث ففاز فیھ مشروع »Frameit«أیمن المركز  الثاني عن مشروعھما 

ُعنى بالمشاریع الطالبیة» 2019ابتكر لتبدأ «یشار الى ان مسابقة .للطالب معتصم أبوحمدي  ت
الریادیة، وتھدف إلى اشراك الطلبة من مختلف الكلیات العلمیة واإلنسانیة والطبیة في الجامعة بأفكار 
مختلفة ومشاریع متنوعة، لترسیخ البعد الریادي والعلمي لدى الطلبة وتطویر الفكر التفاعلي والتفكیر 

 الثاني لتكنولوجیا اإلبداعي، وجاءت بتنظیم من مركز االبتكار والریادة وكلیة الملك عبد هللا
، »إنتاج«المعلومات في الجامعة األردنیة، بالتعاون مع جمعیة شركات تقنیة المعلومات واالتصاالت 

 .األردن Orangeوبدعم من 

واعتمدت لجنة التحكیم المتخصصة المكّونة من شركاء في القطاع الخاص ومستثمرین مھتمین من 
لى معاییر االبتكار والتأثیر وإمكانیة التوسع في المشاریع، مجاالت متنوعة، في اختیار الفائزین ع

ً . باإلضافة إلى االستدامة المالیة وإمكانیة خلق فرص عمل جدیدة ً معرضا وتضمنت المسابقة أیضا
ً تقدیمیة مباشرة ألفكارھم  .ضمَّ مشاریع الطلبة وعروضا

  ب/2: الغد ص –الدستور االلكتروني 
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 في األغوار السفیرالسعودي یزور محطة البحوث الزراعیة للجامعة األردنیة

زار سفیر خادم الحرمین الشریفین لدى األردن سمو األمیر خالد بن فیصل بن تركي محطة البحوث 
الزراعیة للجامعة األردنیة في منطقة األغوار ، وكان في استقبالھ رئیس الجامعة األردنیة الدكتور 

 .عبدالكریم القضاة وعمید كلیة الدراسات الدولیة الدكتور محمد القطاطشھ

واطلع سموه على أھم األعمال التي تقوم بھا المحطة الزراعیة وأھم التقنیات التي تستخدمھا الجامعة 
األردنیة في المحطة، وخاصة فیما یتعلق باالنشطة الزراعیة،وما تقدمھ في مجال التدریب و اإلرشاد 

 .للطلبة والباحثین لخدمة المجتمع وكذلك البحث العلمي

التعاون وتبادل الخبرات وتنسیق الزیارات بین الجانبین السعودي واألردني  وأكد سموه على أھمیة
والتي تصب في مصلحة البلدین الشقیقین، للمساھمة في تحسین جودة اإلنتاج واألداء للقطاع 

  .الزراعي وتدریب الطلبة الدارسین والباحثین والمھتمین في ھذا المجال

  6: الرأي ص - 3: األنباط ص- 5: الغد ص - مدار الساعة



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

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

QF-DMPR-02.01 
15 

  

  

ً أردنیة ضمن خمس نساء متمیزات عالمی   ا

» عائلة دیلر فون فورستنبرغ«حصلت األردنیة ھدیل عنبتاوي على جائزة مؤسسة  -رویدا السعایدة 
التي تعنى بتمكین ودعم النساء القیادیات على مستوى العالم والتي أقیمت في نیویورك الشھر 

  الماضي

لنساء والشابات وتحتفل الجائزة سنویا بخمس سیدات متمیزات وشغوفات تقوم أعمالھن على تمكین ا .
  .في كافة المجاالت

واقیم االحتفال على ھامش مؤتمر نساء من العالم؛ حیث تلقت المكرمات خالل الحفل خمسین الف 
ومنحت عنبتاوي الجائزه الدولیة لقیادتھا  .دوالر لتطویر أثر أعمالھن ومبادراتھن في مناطقھن

لتمكین األطفال والشباب بالمھارات » ذا الكمست الب«والھامھا وتصمیمھا من خالل مبادرتھا 
   .الالزمة لیستطیعوا التنافس في سوق العمل على مستوى المنطقة والعالم

المخصصھ للشابات لتدریبھن على » جو جیرلز«وكرمت عنبتاوي أیضا عن مبادرتھا الخاصھ 
ً بأنھا  وظائف المستقبل العلوم والھندسة والتكنولوجیا وتحفیزھن على الوظائف في ھذا المجال ایمانا

والتي سترفع من مستوى الجیل القادم وتمكن الشباب والشابات اقتصادیا وتدعم بالتاكید اقتصاد 
سعیدة بترشیحي ضمن خمس «عن سعادتھا بالتكریم قائلة $ وعبرت عنبتاوي في حدیث لـ  .الوطن

ً حیث انھ لم یكن تنافسیا  ً؛ كان شعوري بالتقدیر ممیزا وال من خالل تقدیم نساء متمیزات عالمیا
   .الطلبات

، وھي سیده أعمال ناجحة وداعمة للمرأه في »دیان فون فرستنبرغ«وأختیرت عنبتاوي من قبل 
ً منھم بدعم مشروعي الھداف االمم المتحده في «وقالت إن  .أمیركا، وفق عنبتاوي اختیاري ایمانا

  التعلیم الجید والتكافؤ الجندري

خالل الجائزة لتمكین المزید من األطفال والفتیات في األردن ودعمھم وأشارت إلى أنھا ستسعى من  .
وعنبتاوي رائدة اجتماعیة شغوفة بتنمیة مھارات األطفال والشباب  .بالمھارات الالزمھ للتمیز

أعوام عمل في مجال  10،بعد  2006بدأت مسیرت عنبتاوي الریادیة عام  .والفتیات بشكل خاص
التي اختصت بتعلیم العلوم من خالل » أفكار المرح«فأسست شركة  ,اإلدارة في القطاع الخاص

   .الدراما والتجارب العملیة بالتعاون مع شركة إسبانیة

  

ودرجة الماجستیر في  1992عنبتاوي الحاصلة على الھندسة الصناعیة في الجامعة األردنیة عام 
 2012عام » الكمست الب ذا«،أسست  2005إدارة األعمال من جامعة لیستر في بریطانیا عام 

كانعكاس لحاجة السوق الملحة لمھارات تدعم تعلم الطفل خارج الغرفة الصفیة وضرورة ربط ما 
   .یتعلمھ الطالب في المدرسة بالحیاة العملیة

  16: الرأي ص
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وتطمح عنبتاوي من خالل المختبر إلى المساھمة في تمكین األطفال في األردن والمنطقة بالمھارات 
وتؤمن عنبتاوي بالتفكیر  .م من استكشاف أنفسھم والعالم من حولھم بثقة وتصمیمالالزمة التي تمكنھ

العلمي كمھارة حیاتیة تبدأ بالتساؤل ثم البحث عن الخیارات والبدائل ثم وضع الفرضیة وبناء الحل 
   .والنموذج ثم تجربتھ والتعلم من األخطاء ثم التطویر على النموذج

عند الطالب بشكل عام وعند الفتیات بشكل خاص وتؤمن بضرورة وتسعى عنبتاوي لتطویر اإلبداع 
تدریب الطالب على التفكیر العلمي والناقد كمھارة أساسیة تساعدھم على تحقیق أھدافھم و الدخول 

وأطلقت عنبتاوي فقرة إذاعیة لألطفال بالتعاون مع إذاعة حسنى  .بقوة في سوق العمل محلیا وعالمیا
بثت یومیا على القناة ألكثر من عام، ھدفت إلى طرح تحدیات » طبعا ممكن« دقائق بعنوان 10مدتھا 

الحیاة الیومیة بطریقة مبسطة ومن خالل التساؤل والتحفیز لتمكین األطفال للتعامل مع ھذه التحدیات 
  .بفعالیة
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  التعلیم العالي یقر السیاسة العامة لقبول الطلبة الوافدین في الجامعات األردنیة

اقر مجلس التعلیم العالي في جلسة عقدھا االربعاء الماضي برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث 
في  العلمي ورئیس مجلس التعلیم العالي الدكتور ولید المعاني، السیاسة العامة لقبول الطلبة الوافدین

ً من السیاسة  2019/2020الجامعات األردنیة للعام الجامعي  ً ألحكام البند خامسا الصادرة استنادا
ً ألحكام مادة  من قانون ) 6(البند ) 6(العامة لقبول الطلبة في الجامعات األردنیة الصادرة استنادا

، )131(یم العالي رقم لتعلبموجب قرار مجلس ا 2018لسنة ) 17(التعلیم العالي والبحث العلمي رقم 
  1/5/2019تاریخ 

 ً   :القبول في مرحلة البكالوریوس: أوال

  :یتم قبول الطلبة الوافدین في الجامعات األردنیة في برنامج البكالوریوس وفق الشروط التالیة

  .أن ال یحمل الطالب الجنسیة األردنیة .1

ً في شھادة الدراسة الثانویة الع .1 .2   .امة األردنیة، أو ما یعادلھاأن یكون الطالب ناجحا

ً في شھادة الدراسة الثانویة العامة العربیة فعلیھ إحضار وثیقة مصادقة  .2 في حال كان الطالب ناجحا
  .أو معادلة من وزارة التربیة والتعلیم األردنیة

ً في شھادة الدراسة الثانویة العامة األجنبیة فعلیھ إحضار شھادة .3 معادلة  في حال كان الطالب ناجحا
  .من وزارة التربیة والتعلیم األردنیة، أو من الجھة المختصة في البلد التي حصل منھا على الشھادة

ً في شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة، فیُسمح لھ بااللتحاق في  .3 في حال كان الطالب ناجحا
ً للسیاسة العامة لقبول التخصصات بما یتوافق مع التخصصات المتاحة لفرع الثانویة العامة و فقا

  .الطلبة في الجامعات األردنیة

في حال كان فرع شھادة الدراسة الثانویة العامة من غیر الفروع المذكورة في شھادة الدراسة  .4
الثانویة العامة األردنیة فعلى الطالب إحضار وثیقة رسمیة من وزارة التربیة والتعلیم األردنیة، أو 

ده تبین بأن فرع شھادة الدراسة الثانویة العامة الحاصل علیھا تمكنھ من الجھة المختصة في بل
  .االلتحاق بالتخصص الجامعي المطلوب في جامعات بلده

یجوز للجامعة قبول عدد من الطلبة استثناًء من الحدود الدنیا لمعدالت القبول الواردة في السیاسة  .5
عالمات أقل من الحد األدنى لمعدالت ) 5(د أعلى العامة لقبول الطلبة في الجامعات األردنیة وبح

عالمة أقل من الحد األدنى ) 15(القبول التي تحدد االلتحاق في تخصصي الطب وطب األسنان، و 
التخصصات األخرى، شریطة التقید بفروع الشھادة / لمعدالت القبول التي تحدد االلتحاق في الكلیات

 محلیةشؤون جامعیة و

  8: الرأي ص -6: الغد ص -عمون
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ً بمعدل ال یقل عن / كل كلیةالثانویة العامة التي تحدد االلتحاق ب تخصص وأن یكون الطالب ناجحا
)50 %).  

یجوز في حاالت خاصة ترتبط بالمصلحة الوطنیة العامة العلیا، وبقرار من مجلس أمناء  .1 .6
خمسة طالب في كل جامعة من الجامعات األردنیة ) 5(الجامعة الرسمیة قبول ما ال یزید على 

أعاله ) ه(أقل من الحدود الدنیا لمعدالت القبول الواردة في البند  عالمات) 5(الرسمیة وبحد أقصى 
تخصص وأن یكون / شریطة التقید بفروع الشھادة الثانویة العامة التي تحدد االلتحاق بكل كلیة

ً بمعدل ال یقل عن    .(% 50(الطالب ناجحا

ستیعابیة، بحیث تكون یُسمح بقبول الطلبة المحققین لشروط ھذه السیاسة زیادة على الطاقة اال .2
  .لكل تخصص في الجامعات األردنیة، شریطة تحقیق معاییر االعتماد فیھ%) 25(

 ً   :القبول في مرحلة الدبلوم: ثانیا

یُقبل الطلبة في الكلیات الجامعیة المتوسطة شریطة النجاح في شھادة الدراسة الثانویة العامة . أ
دنى، وذلك في التخصصات المرخصة من جامعة البلقاء كحد أ%)  50(األردنیة أو ما یعادلھا بمعدل 

التطبیقیة لكل كلیة، وحسب الطاقة االستیعابیة المحددة من ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي 
  .وضمان جودتھا لكل كلیة

ُحدد التخصصات التي یمكن للطالب دراستھا بناًء على فرع الثانویة العامة الحاصل علیھا بما . ب ت
ً للسیاسة العامة لقبول الطلبة في الكلیات الجامعیة یتوافق  مع التخصصات المتاحة للفرع وفقا

  .المتوسطة

 ُ   :القبول في مرحلة التجسیر: ثالثا

ً ) االمتحان الشامل(یُعتبر الطالب الناجح في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة األردنیة  .1 مؤھال
ً في البرنامج العادي من  خالل وحدة تنسیق القبول الموحد شریطة أن یكون ضمن أعلى للقبول تنافسیا

) نظام السنتین ونظام الثالث سنوات(من الطلبة الناجحین وأال یقل معدلھ في ھذا االمتحان %)  5(
باستثناء الطالب الذي یرغب بالتجسیر إلى تخصصات الھندسة والطب البیطري %)  68(عن 

  .(% 70(عدلھ عن وتخصص الصیدلة حیث یشترط أن ال یقل م

یجوز للطالب الحاصل على الشھادة الجامعیة المتوسطة ) أ(مع مراعاة ما ورد في المادة  .2
المخصصة للطلبة %)  25(في سنوات سابقة أن ینافس على نسبة ال ") االمتحان الشامل"األردنیة (

نوات سابقة من خالل في س) االمتحان الشامل(الحاصلین على الشھادة الجامعیة المتوسطة األردنیة 
  .وحدة تنسیق القبول الموحد

التقدم ) االمتحان الشامل(یمكن للطالب الناجح في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة األردنیة  .3
بطلب التحاق مباشرة للجامعات ضمن البرامج عدا البرنامج العادي من نظام السنتین ونظام الثالث 

باستثناء الطالب الذي یرغب بالتجسیر إلى تخصصات الھندسة %)  68(سنوات وبمعدل ال یقل عن 
، وذلك في %) 70(والطب البیطري وتخصص الصیدلة حیث یشترط أن ال یقل معدلھ عن 

ُقر لھذه الغایة    .التخصصات المناظرة، ووفق القوائم التي ت
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   .ا یعادلھایقتصر التجسیر لتخصص الصیدلة على حملة الثانویة العامة الفرع العلمي او م .4

یمكن للطالب الحاصل على الشھادة الجامعیة المتوسطة من خارج المملكة بنجاح التقدم بطلبات  .5
باستثناء تخصصات الطب وطب (مباشرة للجامعات للتجسیر في البرامج عدا البرنامج العادي 

ُقر في الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة في التخصصات المناظرة ووفق الق) األسنان وائم التي ت
لھذه الغایة، وفي حال عدم وجود التخصص ضمن قوائم التخصصات المناظرة، تقوم الجامعة المعنیة 

ً للمواد الدراسیة الواردة في كشف العالمات   .بتحدید التخصص المناظر وفقا

 ً   :القبول في برامج الدراسات العلیا: رابعا

ر حاصالً على درجة البكالوریوس بتقدیر ال یقل عن أن یكون المتقدم لاللتحاق ببرنامج الماجستی .1
  .جید أو ما یعادلھ

یجوز للطالب الحاصل على درجة البكالوریوس بتقدیر مقبول أو ما یعادلھ التقدم بطلب االلتحاق  .2
خالل فصلیین دراسیین بعد (مواد من مواد الماجستیر ) 3(في برامج الماجستیر شریطة دراسة 

ً لجمیع الطلبة المتقدمین لذلك التخصص، یحددھا ال) التحاقھ قسم المراد االلتحاق بھ وتكون موحدة
أو %)  75(أو ما یعادلھ وبمعدل تراكمي ال یقل عن %)  70(ونجاحھ في كل مادة بمعدل ال یقل عن 

ً وتحسب لھ في حال نجاحھ ھذه المواد ضمن المواد التي أنھاھا في  ً نظامیا ما یعادلھ لیصبح طالبا
ً خطتھ،  ً لذلك یعد قبولھ الغیا   .وخالفا

ً التقدم بطلب االلتحاق  .3 یجوز للطالب الحاصل على درجة الدبلوم العالي بتقدیر ال یقل عن جید جدا
   .في برامج الماجستیر بغض النظر عن التقدیر في البكالوریوس

الجامعات یشترط أن ال تزید نسبة الطلبة المقبولین في كل تخصص من برامج الماجستیر في  .4
من عدد الطلبة المسجلین %)  20(األردنیة الحاصلین على تقدیر مقبول في درجة البكالوریوس عن 

ً في كل فصل على أن تكون نسبة الطلبة الوافدین منھم    .كحد أدنى%)  50(فعلیا

یجوز للطالب الحاصل على درجة الماجستیر بتقدیر ال یقل عن جید أو ما یعادلھ التقدم بطلب  .5
   .اللتحاق ببرامج الدكتوراهل

یجوز للطالب الحاصل على درجة البكالوریوس بتقدیر مقبول أو ما یعادلھ ودرجة الماجستیر  .6
  .بتقدیر ال یقل عن جید أو ما یعادلھ التقدم بطلب االلتحاق ببرامج الدكتوراه

دم بطلب لاللتحاق یجوز للطالب الحاصل على بكالوریوس باالنتساب بتقدیر ال یقل عن جید التق .7
ساعة معتمدة، ) 30(ببرامج الماجستیر شریطة دراسة برنامج تأھیلي ال تقل عدد الساعات فیھ عن 

  .یدرسھا في جامعة رسمیة

یجوز للطالب الحاصل على بكالوریوس باالنتساب وعلى دبلوم متوسط باالنتظام، التقدم بطلب  .1 .8
من البرنامج التأھیلي المذكور %) 50(ة یعفي من دراسة لاللتحاق ببرامج الماجستیر، وفي ھذه الحال

  :أعاله، ، شریطة ما یلي) ز(في البند 

  .تطابق مسمى تخصص الدبلوم المتوسط مع مسمى تخصص البكالوریوس -أ
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ساعة  15(أن یقوم القسم المعني في الجامعة الرسمیة بتحدید مواد البرنامج التأھیلي المتبقیة  -ب
الطالب دراستھا شریطة النجاح في كافة المواد وبمعدل تراكمي ال یقل عن  والتي على) معتمدة

)70%).  

یجوز للطالب الحاصل على بكالوریوس باالنتساب وعلى دبلوم عال باالنتظام، التقدم بطلب  .2
) ز(لاللتحاق ببرامج الماجستیر، وفي ھذه الحالة یعفي من دراسة البرنامج التأھیلي المذكور في البند 

  :اله ، شریطة ما یلياع

  .تطابق مسمى تخصص الدبلوم العالي مع مسمى تخصص البكالوریوس -أ

َّ تقل ساعات الدبلوم العالي عن  -ب ساعة معتمدة وفي حال كانت ساعات الدبلوم العالي أقل ) 30(أال
  .ساعة معتمدة، فعلى الطالب أن یستكملھا بساعات یحددھا القسم المراد االلتحاق بھ) 30(من 

وسمح لھ في حینھ ) جید(یجوز للطالب الحاصل على بكالوریوس باالنتساب بتقدیر ال یقل عن  .3
  .التقدم بطلب لاللتحاق ببرامج الدكتوراه) جید(بدراسة الماجستیر وأنھاه بتقدیر ال یقل عن 

  

دیم ما یشترط في كل طالب یرغب بااللتحاق في برامج الدراسات العلیا في الجامعات األردنیة تق .9
التوفل، األیلتس، لغة فرنسیة، لغة ألمانیة، أو (یثبت نجاحھ في أحد امتحانات القدرات للغة أجنبیة 

  :امتحان مستوى للغة اإلنجلیزیة مكافئ لالمتحانات العالمیة تعقده الجامعة، وعلى النحو اآلتي

لصیدلة والطب الطب وطب األسنان والصیدلة ودكتور ا(للتخصصات العلمیة  (iBT) التوفل .1
أدب، ترجمة، مناھج وأسالیب (البیطري والھندسة بكافة فروعھا وتخصصات اللغة اإلنجلیزیة كافة 

 ، وباقي التخصصات العلمیة وتخصص)90(بعالمة ال تقل عن ) إلخ.... تدریس اللغة اإلنجلیزیة،
(MBA)  باستثناء(، والتخصصات اإلنسانیة واالقتصادیة واإلداریة )69(بعالمة ال تقل عن 

(MBA) من مركز)59(بعالمة ال تقل عن ) وتخصصات اللغة اإلنجلیزیة كافة ، 
(AMIDEAST) فرع األردن فقط.  

الطب وطب األسنان والصیدلة ودكتور الصیدلة والطب (للتخصصات العلمیة  (IELTS) امتحان .2
جمة، مناھج وأسالیب أدب، تر(البیطري والھندسة بكافة فروعھا وتخصصات اللغة اإلنجلیزیة كافة 

 ، وباقي التخصصات العلمیة وتخصص)6.5(بعالمة ال تقل عن ) إلخ..... تدریس اللغة اإلنجلیزیة،
(MBA)  باستثناء(، والتخصصات اإلنسانیة واالقتصادیة واإلداریة )5.5(بعالمة ال تقل عن 
(MBA) ركز المجلس ، وذلك من م)5(بعالمة ال تقل عن ) وتخصصات اللغة اإلنجلیزیة كافة

  .فرع األردن فقط (British Council) الثقافي البریطاني

الطب وطب (امتحان مستوى اللغة اإلنجلیزیة المكافئ لالمتحانات العالمیة للتخصصات العلمیة  .3
األسنان والصیدلة ودكتور الصیدلة والطب البیطري والھندسة بكافة فروعھا وتخصصات اللغة 

بعالمة ال تقل عن ) إلخ..... رجمة، مناھج وأسالیب تدریس اللغة اإلنجلیزیة،أدب، ت(اإلنجلیزیة كافة 
، %)65(بعالمة ال تقل عن  (MBA) ، وباقي التخصصات العلمیة وتخصص%)75(

وتخصصات اللغة اإلنجلیزیة  (MBA) باستثناء(والتخصصات اإلنسانیة واالقتصادیة واإلداریة 
  .كز اللغات في الجامعات الرسمیة األردنیة، من مرا%)50(بعالمة ال تقل عن ) كافة
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تعتمد المستویات التالیة ألغراض احتساب عالمة اللغة الفرنسیة واللغة األلمانیة للقبول في برامج  .4
  :الدراسات العلیا

  التخصصات اللغة األلمانیة اللغة الفرنسیة

  B2 مستوى B2 مستوى) الخ....ترجمة، (برامج اللغات وما یتبع لھا 

  B1 مستوى B1 رامج العلمیة مستوىالب

  A2 مستوى A2 البرامج اإلنسانیة مستوى

  :أعاله ما یلي) ط(یعفى من البند  .5

الطلبة غیر الناطقین باللغة العربیة الراغبین بااللتحاق في برامج الدراسات العلیا في تخصص  .1
للغة األجنبیة في حال اللغة العربیة وتخصصات كلیة الشریعة في الجامعات األردنیة من شرط ا

  .اتقانھم للغة العربیة

الطلبة الذین اجتازوا امتحان شرط اللغة االجنبیة للقبول في برامج الدراسات العلیا في الجامعات  .2
  .األردنیة، وذلك عند التحاقھم في برنامج ماجستیر جدید او برنامج الدكتوراه

  .ل الناطقة باللغة االنجلیزیةإعفاء الطلبة الحاصلین على درجة علمیة من الدو .3

في حال عدم تقدیم الطالب ما یثبت نجاحھ في أحد امتحانات القدرات أو اخفاقھ في امتحان  .10
ً لما جاء في البند  فیجوز للطالب , أعاله) ط(مستوى اللغة اإلنجلیزیة المكافئ لالمتحانات العالمیة وفقا

ساعات معتمدة ) 6(الجامعة التي یقبل فیھا بواقع دراسة برنامج تأھیلي في اللغة االنجلیزیة في 
والحصول على معدل عالمات في تلك الساعات حسب التخصص الذي یرغب بدراستھ وعلى النحو 

  :التالي

 (MBA) التخصصات االنسانیة واالقتصادیة واالداریة باستثناء الماجستیر في إدارة األعمال .1
  .ما فوقف%) 50(وتخصصات اللغة االنجلیزیة كافة 

فما  (65%) (MBA) التخصصات العلمیة والتمریض وعلوم التأھیل وتخصص إدارة األعمال .2
  .فوق

تخصصات الطب وطب االسنان والصیدلة ودكتور الصیدلة والطب البیطري والھندسة بكافة  .3
) یةادب، ترجمة، مناھج وأسالیب تدریس اللغة االنجلیز(فروعھا وتخصصات اللغة االنجلیزیة كافة 

  .فما فوق%) 75(

یحق للطالب التقدم المتحان مستوى اللغة اإلنجلیزیة المكافئ لالمتحانات العالمیة اثناء دراستھ  .4
  .للبرنامج التأھیلي للغة اإلنجلیزیة
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على الطالب دراسة البرنامج التأھیلي للغة االنجلیزیة والنجاح فیھ خالل الفصل األول من  .5
ً االلتحاق ببرامج الدراسا ً لذلك یعتبر قبولھ الغیا   .ت العلیا وخالفا

یترك للجامعات األردنیة، ان ارتأت ذلك، قرار عقد امتحان باللغة العربیة للطلبة الراغبین  .11
بااللتحاق في برامج الدراسات العلیا فیھا على غرار امتحان اللغة اإلنجلیزیة المكافئ لالمتحانات 

ً المتحانات تضعھا ال   .جامعة نفسھاالعالمیة وفقا

یسمح للجامعات األردنیة اعتماد نتیجة الطالب في البرنامج التأھیلي للغة اإلنجلیزیة كبدیل عن  .12
امتحان اللغة اإلنجلیزیة المكافئ لالمتحانات العالمیة الذي تعقده الجامعة للطالب الراغب باالنتقال إلى 

   .یرجامعة أخرى الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجست

االلتحاق ببرامج ) كونھا لیست دبلوم عالي(ال یسمح لطلبة الدبلوم المھني أو الفني أو التقني  .13
  .الدراسات العلیا

یُسمح بقبول الطلبة المحققین لشروط ھذه السیاسة زیادة على الطاقة االستیعابیة، بحیث تكون  .14
  .یر االعتماد لكل تخصصللدكتوراه، شریطة تحقیق معای%)  10(للماجستیر و%)  15(

 ً ً لالتفاقیات الثقافیة في الجامعات األردنیة : خامسا یُستثنى من ھذه السیاسة الطلبة المقبولین تنفیذا
رئیس مجلس التعلیم العالي وحسب نصوص / الرسمیة بقرار من وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

  .االتفاقیات

 ً   .االت التي لم یرد علیھا نص في ھذه السیاسةیبت مجلس التعلیم العالي في الح: سادسا

 ً ُلغي ھذه السیاسة أي قرارات أخرى تتعارض معھا، أو أي تعلیمات أو قرارات أو اتفاقیات : سابعا ت
بین الجامعات، أو أي مؤسسات أخرى ذات عالقة بقبول الطلبة، ما لم تكن مقرة من مجلس التعلیم 

 .العالي
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 "ع دكتوري برمضانسكري بأمان م"اطالق حملة 
   

والجمعیة األردنیة للعنایة بالسكري والجمعیة األردنیة ) میرك شارب أند دوم( MSDأطلقت شركة 
الختصاصي الغدد الصم والسكري واالستقالب حملة توعویة لمرضى السكري في شھر رمضان 

معنیة في بحضور ممثلین عن المؤسسات ال" سكري بأمان مع دكتوري برمضان"المبارك بعنوان 
 .القطاعین العام والخاص والجمعیات ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من األطباء ذوي االختصاص

 
وتھدف الحملة إلى نشر الوعي بالممارسات الصحیة خالل الشھر الفضیل لمرضى السكري، وتقدیم 

من أیة  النصائح والقواعد الالزمة للمرضى لمساعدتھم في السیطرة على مستویات السكر، والحد
 .مشاكل خالل فترات الصیام

 
وجاءت ھذه الحملة وبالتعاون مع الجمعیة األردنیة الختصاصي الغدد الصم والسكري واالستقالب 
التزاما باستراتیجیتھا لمبدأ مسؤولیة مع المؤسسات الوطنیة المعنیة لنشر الثقافة الطبیة الالزمة 

 .لمختلف الشرائح
 

في منطقة األردن والعراق  MSDالحملة عبّر المدیر العام لشركة  وفي كلمة افتتح فیھا فعالیات
الدكتور مصطفى طھ عن امتنانھ لكافة الشركاء من القطاعین العام والخاص والجمعیات ومؤسسات 

الرامیة " سكري بأمان مع دكتوري برمضان"المجتمع المدني، التي تضافرت جھودھا لدعم حملة 
ي حول كیفیة إدارة المرض، والصیام اآلمن خالل شھر إلى نشر الوعي عند مرضى السكر

 .رمضان، ووضع استراتیجیات عالجیة ووقائیة للتقلیل من عوامل الخطر
 

سیاسات طویلة : وأكد الدكتور طھ، التزامھا الثابت حیال ھدف الوصول إلى الرعایة الصحیة عبر
االسمى المتمثل في حمایة حیاة  األمد، برامج وشراكات بناءة، فضالً عن االبتكار لتحقیق الھدف

 .اإلنسان
 

وقال رئیس الجمعیة األردنیة الختصاصي الغدد الصم والسكري واالستقالب، استشاري أمراض 
نسبة المصابین بالسكر في األردن حسب "السكري والغدد الصم الدكتور عبد الكریم الخوالدة إن 

ً  25لألعمار فوق %  19.4حوالي  2016الدراسة التي قام بھا المركز الوطني للسكري العام  عاما
 ".آخرین لدیھم استعداد وقابلیة للسكري% 20فیما كان 

 
من جانبھ، دعا استشاري أمراض السكري والغدد الصم ورئیس مركز السكري في مستشفى األمیر 
حمزة الدكتور موفق الحیاري، إلى ضرورة متابعة مریض السكري لحالتھ الصحیة أثناء الصیام، 

 .دى الطبیب المختص، قبل حلول شھر رمضان وأثنائھ والفترة التي تلیھل
 

وبحسب استشاري أمراض السكري والغدد الصم ورئیسة الجمعیة األردنیة للعنایة بالسكري الدكتورة 
ندیمة شقم، فإن أھم تغیرات الجسم أثناء الحمل یكمن في ارتفاع معدل األیض لحرق السعرات، 

ال من الجنین واألم، ولذا تنصح الحوامل بعدم الصیام في شھر رمضان، أما للمساعدة في تغذیة ك

  عمون
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السیدة المصابة بالسكري فیباح لھا اإلفطار، حتى ال تتعرض والجنین، لمضاعفات خاصة في حال 
 .اعتمادھا على االنسولین في العالج

 
- ئیس اللجنة العلمیة وحّذر استشاري أمراض السكري والغدد الصم في مستشفى الجامعة األردنیة ور

جمعیة اختصاصي امراض الغدد الصم والسكري واالستقالب الدكتور منذر المومني من مضاعفات 
السكري الحادة التي تشمل ھبوط السكر أو ارتفاعھ الشدید، فیما تنتج المضاعفات المزمنة عن 

اف السفلیة، العمى، التأثیرات السلبیة خالل فترة طویلة لتسبب الجلطات، نقص الترویة في األطر
 .وفشل الكلى

 
تغییر نمط الحیاة والمعالجة بالعقاقیر المحرضة للبنكریاس واألدویة الحدیثة، ھذا ما دعا إلیھ 
استشاري أمراض السكري ونائب رئیس جمعیة أطباء الغدد الصم والسكري واالستقالب الدكتور 

باشر من طبیب مختص بالسكري فارس حلیم حداد الذي شدد على ضرورة اإلشراف الدائم والم
 .لتفادي المضاعفات

 
ً  MSDیشار إلى أن شركة  وبالشراكة مع المؤسسات الوطنیة في القطاعین العام والخاص، وتجسیدا

إللتزامھا الدائم ومساعیھا الدؤوبة تطلق وبشكل دوري مبادرات تسعى من خاللھا لنشر الثقافة الطبیة 
یة، إنطالقا من مسؤولیتھا المجتمعیة الرامیة إلى إحداث التغییر الالزمة والتوعیة بالممارسات الصح

  .اإلیجابي في المجال الصحي
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 رفع الطاقة االستیعابیة لبرنامجي الدكتوراه والماجسیتر
  

عدل مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا نسبة الزیادة الممنوحة في رفع 
بالمئة شریطة ان تكون نسبة  35بالمئة إلى  25لبرامج الدكتوراه من الطاقة االستیعابیة الخاصة 

  .بالمئة من الطلبة الوافدین10الزیادة 
 

واشترط المجلس خالل جلسة عقدھا الیوم االربعاء برئاسة الدكتور بشیر الزعبي أن یتم تعیین العدد 
  .عتماد الخاصالالزم من اعضاء ھیئة التدریس لتغطیة ھذه الزیادة وتحقیق معاییر اال

 
 25وعدل المجلس نسبة الزیادة الممنوحة في رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لبرامج الماجستیر من 

بالمئة من الطلبة الوافدین وأن یتم تعیین العدد 15بالمئة شریطة ان تكون نسبة الزیادة  40بالمئة إلى 
  .معاییر االعتماد الخاصالالزم من اعضاء ھیئة التدریس لتغطیة ھذه الزیادة وتحقیق 

 
- 2016(وتأتي ھذه االجراءات استجابة إلى متطلبات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 

  .والخطة الوطنیة الستقطاب الطلبة الوافدین) 2025
  
  
  
  

  3: الخمیس ص/الرأي 
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ـم.. إسحق فرحان ِّ   العالم والمعلـ
  فیصل غرایبة. د

  
في التل إلى محاضرة عن بناء المناھج التعلیمیة ألقاھا بعد أن استمع رئیس الوزراء الراحل وص

سعید التل .إسحق فرحان مدیر إدارة المناھج بوزارة التربیة والتعلیم آنذاك، نادى وصفي شقیقھ د.د
  . »إسحق ھذا شخص مبدع وذكي، فلماذا لم تعّرفني علیھ من قبل؟«: وقال لھ

  
ً ی«: وبعد نقاش ثري بین االثنین سألھ وصفي التل ا دكتور إسحق، ھل عندك مانع في أن تكون وزیرا

ً؟ فأنت لھما وقادر على إدارتھما مجتمعتین ، فأجاب إسحق »لوزارتَي التربیة والتعلیم واألوقاف معا
  1970لكلتیھما في نھایة شھر تشرین األول من عام إسحق وزیرا .بالقبول، وبذا أصبح د

  
، أي أن أعمال اإلنسان »ن تساوى یوماه فھو مغبونمَ «: كان إسحق فرحان یؤمن بالقول المأثور 

ال «: الخیّرة الیوم یجب أن تزید على أعمالھ التي قام بھا أمس، كما كان یؤمن بقول مأثور مفاده
 ً ومن ھذین القولین كان یتخذ قراراتھ، ألنھا تحمل التغییر، . »طلعت علّي شمُس یوٍم لم أزدد فیھ علما

ً من الیوم    .وتجعل الغد خیرا
  

ھكذا أعطى فاروق بدران انطباعھ عن صدیقھ وزمیلھ وصھره، الذي خصھ بالكتاب الذي نحن 
بعنوان  )2019(بصدده، والذي صدر عن دار جمعیة الدراسات والبحوث اإلسالمیة في عّمان 

صفحة من القطع المتوسط، ویتوزع على  240یقع الكتاب في  .«العالم والمعلم.. إسحق فرحان«
  . ل، باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة ومالحق وثبت بالمراجعثمانیة فصو

  
/ عاما، بدأت منذ قدومھ من بلدتھ عین كارم 70وكما أورد المؤلف، فقد عاش مع إسحق فرحان 

،فما رأى منھ إال الوجھ البشوش والعقل  2018إلى السلط حتى وفاتھ عام  1948غربي القدس عام 
  . ھ كل َمن تعامل معھ، على مختلف الصعد والظروفالواعي والید الكریمة، ویذكر ذلك عن

  
ِصْل َمن قَطعك واْعُف عّمن «: وكان كلما یرى فیھ ابتسامتھ المتفائلة تذّكر الحدیث الذي كان یردده

ً یقول»ظلمك ، ویقابل العدوان بالتغاضي، »ادفع بالتي ھي أحسن«: ، وكان إسحق فرحان دائما
ً ویمضي الم .والخذالن بإیجاد العذر ً في النفس، وتوازنا ؤلف قائالً عن إسحق إن إیمانھ أعطاه ھدوءا

ً على  ً ألمره، ما جعلھ قادرا ً في القلب، وثقة باهللا واستسالما في الفكر، وراحة في الضمیر، واطمئنانا
  . تقبل الظروف المتغیرة، والمثابرة من جدید

  
ً على القراءة ّمنك إلى أعلى الدرجات حتى لو كان واهللا«: ویشیر إلى قول والده عندما رآه منكبّا  ألعل
لقد كان إسحق دائم الحیویة في المدرسة، وكان . »ذلك في لندن، وحتى لو بعت كل ما أملك من عقار

ً في الخطابة، وعكف على كتاب  » أیھا الولد«لمصطفى صادق الرافعي، وكتاب » وحي القلم«مبدعا
   .لسید قطب» الجتماعیة في اإلسالمالعدالة ا«لإلمام أبي حامد الغزالي، وكتاب 

  

  14: الرأي ص

 مقاالت 



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

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

QF-DMPR-02.01 
27 

ً للشعر العربي، وفاز بجائزة  في قصیدة الشاعر » حسن اإللقاء للشعر العربي«كما كان حافظا
ُ وفي  :المصري محمود غنیم ومطلعھا ُ أمسى كالنا یعاُف الغمَض جفناه مالي وللنجم یرعاني وأرعاه

ءة أسماء الناجحین بامتحان الدراسة الثانویة بدأ المذیع بقرا 1953الیوم المحدد في شھر تموز عام 
  . ، وكان إسحق فرحان أحد العشرة األوائل)المترك(
  

ُعث إلى الجامعة األمیركیة في بیروت حصل على شھادة البكالوریوس في الكیمیاء بامتیاز  ولما ابت
،ثم  1958از عام ،وعلى شھادة الماجستیر في الكیمیاء الفیزیائیة من الجامعة نفسھا بامتی 1957عام 

   .1963شھادة الماجستیر في إعداد معلمي العلوم من جامعة كولومبیا بنیویورك عام 
  

ً للكیمیاء، وقال لھ مدیر المدرسة  عادل سقف »ُعیّن إسحق في مدرسة السلط الثانویة للبنین معلما
قطاع الناتج عن عدم لقد جئت یا أستاذ إسحق لتعید لمبحث الكیمیاء حیویتھ بعد االن«: حینھا» الحیط

، ،وكان ال بد  1961آب  20غادر إسحق فرحان األردن إلى أمیركا في  .«وجود متخصص بالكیمیاء
من أن تنتھي الدراسة في المدة المحددة، فوصل اللیل بالنھار، واقتنى آلة طابعة وكانت زوجتھ 

بع على «عائدة بدران« ُ ھذه اآللة الطابعة رسالة  تقوم بترقیم التقاریر واألبحاث، وكان آخر ما ط
  . بطباعتھا وحدھا) أم أحمد(الدكتوراه التي قامت 

  
وفي األثناء ُعھد إلیھ تدریس مادة الكیمیاء لطلبة السنوات األولى في الجامعة، فقام بھذه المھمة 
بنجاح، وجمع بین التعلم والتعلیم، كما كان یقوم بتدریس زمالئھ الطلبة األردنیین الجدد ما یصعب 

  . علیھم من المواد المقررة
  

ً في مسارین أساسیین  وعاد إسحق إلى األردن لیستأنف عطاءه التربوي، إذ وجد الطریق أمامھ ممھدا
ً نفسھ لھما، األول وضع المناھج والكتب : والثاني. إعداد المعلمین وتأھلیھم: في المجال التربوي معّدا

  . المدرسیة
  

ً أمام فریقھ كیفیة وضع المن اھج بحسب األسس الفلسفیة واالجتماعیة والنفسیة والمعرفیة موضحا
ً لوضع المناھج یقوم على التساؤالت التالیة ً معینا ً أمامھم نسقا ما مھنة الطالب في : المحددة، وواضعا

المستقبل؟ وما العادات الحسنة التي سوف نراعیھا ضمن حق المواطن؟ وھل المواطنة وحدھا ھي 
یراعي المسؤولون حقوق اإلنسان في التعلم والتعلیم والعمل والتنقل؟ التزم  األصل في التعلیم؟ وھل

ھذا الخبیر التربوي بفلسفة التربیة والتعلیم التي تؤكد االنتماء الوطني والقومي والھویة اإلسالمیة، 
 ً ً ال تشریفا ن كما یبی-وكان سیاق التعلیم والدولة یذھب بھذا االتجاه، وكان المنصب عنده تكلیفا

جّسد حبھ للعلم، وبنظره الثاقب لألمور وبصیرتھ، صّب ھّمھ في تحسین التربیة والتعلیم  - المؤلف
ً لعملیة التعلیم فعمل على  ً جیدا وتوحید المناھج المدرسیة، وكان بعض المعلمین غیر مؤھل تأھیال

   .تأھیلھم أثناء الخدمة
  

حان مدیریات األوقاف في محافظات وعلى صعید األوقاف والتوجیھ الدیني، فقد أحدث إسحق فر
المملكة، وصقل النمو الوظیفي والعلمي لموظفي الوزارة، وعمل على تحدید دور الوزارة في أداء 
مناسك الحج، وعلى استثمار أموال األیتام، وعمل على ضم كلیة الشریعة إلى الجامعة األردنیة، 

الحرم الجامعي، كما قام بتوحید األذان في  وعلى تبرع وزارة األوقاف ببناء مبنى لھذه الكلیة داخل
   .مساجد المملكة، وعمل على أن یُذاع على الھواء مباشرة
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- وعندما عھد الیھ الملك الراحل الحسین بن طالل إدارة الجامعة األردنیة لمدة عامین دراسیین، عمل 
على إنجاز  -المدنيوبإدراك أھمیة العمل األكادیمي وربطھ بالتغیر المجتمعي وبأھمیة المجتمع 

إحیاء قرار الدراسة في كلیة الھندسة، وإنشاء اإلسكان الوظیفي، وإنشاء سكن : مشروعات من أبرزھا
للممرضات، وإقرار مبنى مسجد الجامعة المتمیز، وابتعاث العدید من الخریجین المتفوقین للحصول 

ً عن  .عةعلى درجة الدكتوراه، وإحكام سور الجامعة، وتوثیق مطبوعات الجام ویسرد المؤلف كثیرا
میول إسحق فرحان وسلوكھ واتجاھھ، فیقول عنھ إنھ كان یمیل إلى النمط الفكري في العمل السیاسي، 
ً في إدارة الخالف والتنوع في  ً في سلوكھ السیاسي، ماھرا وال یمارس الدوران وااللتفاف، واضحا

ً المؤسسات السیاسیة، یركز على اإلنجاز، بعید النظر، یح كما .. ترم الرأي العام، ولكنھ لیس شعبویا
ً في إطار من المبادئ الواسعة، ال یتنازل عن أخالقیاتھ رغم تسامحھ ومرونتھ، یبحث عن  كان واقعیا
ّة التدرج، وضرورة مراكمة اإلنجاز، والحفاظ على المكتسبات،  المكتسبات الحقیقیة عن إیمان بسن

الفرص، من خالل فھم عمیق لمعادالت الواقع وصیاغة  وتجنب الخسائر، وتقلیل الكلف، واغتنام
   .الممكن بحكمة ودقة

  
ً، وباقتدار الفت على االستیعاب،  ً حقیقیا ً شوریا ویلفت المؤلف إلى أن إسحق فرحان كان دیمقراطیا
رغم تنوع الطیف الفكري والسیاسي وتعدد االتجاھات واختالف المواقف، وكم أكسب حضوُره تلك 

   .مة وھیبة، فتزداد في النفس محبتھ واحترامھ، كما یتسع التعلم منھ واالنتفاع من خبراتھالكیاناِت قی
  

یعّد إسحق فرحان من رموز الوسطیة األردنیة الھاشمیة، وساھم في ترسیخ ھذا االتجاه وتثبیتھ، 
ویشھد لھ بذلك كل من عمل معھ ورافقھ خالل مسیرتھ الخالقة أمثال المرحومین بشیر الصباغ 

أما القیادي في الحركة اإلسالمیة . ذوقان الھنداوي وحكمت الساكت من وزراء التربیة المتعاقبینو
ً، د عبد اللطیف عربیات، فقال عنھ إنھ من رموز البلد المخلصین الذین .الذي رحل عن دنیانا مؤخرا

لتربیة والتعلیم قدموا كل ما لدیھم من فكر من أجل رفعة بناء الوطن، وإنھ التزم مع رفاقھ بفلسفة ا
التي تؤكد االنتماء الوطني والقومي والھویة اإلسالمیة، وكان سیاق التعلیم والدولة یذھب بھذا 
االتجاه، وذلك في الفترة التي شھدت انطالقة مرحلة التحول الدیمقراطي وإقبال السیاسیین على 

   .الترشح لالنتخابات النیابیة
  

صالح والعمل بكفاءة وأمانة ما تزال ممكنة، وھو الذي كان لقد أكد إسحق فرحان للجیل أن فرص اإل
یردد في جمیع المناسبات أن من لھ إرادة لھ القوة، ومتى توافرت اإلرادة سھلت الطریق، فاإلرادة 

ُفتح . نصف الطریق وھو الذي أطلق الدعوة إلى توسیع رقعة التعلیم في المناطق النائیة، وبأن ت
ً  15 مدرسة لكل تجمع سكاني فیھ وھو الذي ابتكر نظام عالوة الندرة التي أعطیت للمعلمین في . طالبا

  .المباحث النادرة، مما حّد من تسربھم إلى الخارج
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 مع امتداد منخفض جوي خماسیني.. ارتفاع واضح على الحرارة .. األحد 
   
  

 حرارةما یعمل على رفع درجات ال.. یقترب من المنطقة منخفض جوي خماسیني 
 

 ً  نھارا
ً لھذا الوقت من  یطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدالتھا العامة نسبة

 .درجات مئویة 5- 3السنة بحدود 
ً في أغلب المناطق خاصة مع ساعات الظھیرة  ویكون الطقس ما بین ربیعي دافئ إلى حار نسبیا

 .والعصر
ً كمیات من السحب العال  .یةوتظھر تدریجیا

ً إلى شمالیة غربیة خفیفة السرعة  .وتكون الریاح جنوبیة شرقیة معتدلة السرعة تتحول عصرا
 : وفي خلیج العقبة

 . شمالیة غربیة معتدلة السرعة: الریاح -
 ). سم 10- 5(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
 .درجة مئویة 22: درجة حرارة سطح میاه البحر -
 

 ً  لیال
ً مقارنة باللیالي الماضیةت  .رتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ویكون الطقس أكثر دفئا

 .وتظھر كمیات من السحب العالیة
 

  .وتكون الریاح شرقیة إلى جنوبیة شرقیة خفیفة إلى معتدلة السرعة

  طقس العرب

 حالة الطقس
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  الدوار السابع –رجائي حمدي طھبوب  -
  جبل الزھور –صبحي یوسف حسین عبداهللا  -
  بعد عودة األھل –یعقوب نصر عازر  زھیر -
  الصویفیة –سھام سالمھ الشرایحة  -
  الصویفیة –عصام عوض الصایغ  -
  الجندویل - سھیلھ أحمد عبد المجید حماد  -
  العبدلي -منیر جمیل عیسى زیادة -
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  الرأي


