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 ـــــوضـــــوعالمــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

صناعة بناء قدرات العاملین في "انطالق فعالیات مؤتمر مشروع 
  بعد غد االثنین" الزیتون

٤  

  ٥  نظام إدارة الجودة للمكتبات ٩٠٠١شھادة اآلیزو 

في " الدراسات الدولیة"وفد من وكالة اإلنماء األمریكیة في كلیة 
  "األردنیة"

٦ 

 ٧  تكّرم اداراتي األمن العام والدرك" األردنیة"

صیادلة یعرضون تجربتھم المھنیة خالل أیام التوجیھ المھني في 
  "األردنیة"

٨ 

 ٩  تكرم الطلبة المشاركین في المؤتمر العالمي للطاقة" ألردنیةا

تستضیف رئیس قسم التاریخ في جامعة القاھرة الدكتور " األردنیة
  محمد العفیفي

١٠ 

كیف نحمي شبابنا من افة "أردنیة العقبة تعقد مؤتمر االرھاب والتطرف 
  "التطرف واالرھاب 

١١ 

 ١٢  یوم عالجي للتوعیة بأھمیة العالج الطبیعي

 ١٣  لتمكین الشباب االردني) جھد (جامعة االردنیة للتعریف ببرامج لقاء بال

 ١٤  »المقاومة في الفن«حول » رابطة الكتاب«محاضرة بـ

 ١٥  "األردنیة"دولة یدرسون سنویا بمركز لغات  ٨٤طالب من  ١٠٠٠

 ١٦  )أبو ظبي الدولي للكتاب(السویركي والعتوم یشاركان في 

 ١٧  م غدا في العقبةمؤتمر جیوماتكس الشرق األوسط وشمال أفریقیا یلتئ

   شؤون جامعیة

 ١٨  ال فتح ألي تخصص مشبع أو راكد: »التعلیم العالي«

 ٢٠  االرتقاء بالعملیة التعلیمیة أولویة:األمیر الحسن

توجھ بتبني الورقة النقاشیة الملكیة لتطویر البحث » التعلیم العالي«
  العلمي

٢١ 

 ٢٢  أیار المقبلانطالق المؤتمر الخامس للتعلیم الطبي المستمر بـ

" تنمیة الموارد البشریة"بتنفیذ أھداف  ماضون": التعلیم العالي"
  إلیجاد نظام تعلیمي حدیث

٢٣ 

" تنمیة الموارد البشریة"ماضون بتنفیذ أھداف ": التعلیم العالي"
  إلیجاد نظام تعلیمي حدیث

٢٤ 

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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   مقاالت

 ٢٥  مأمون نورالدین. د/البحث عن نموذج قیاسي.. التعلیم في األردن

 ٢٧  محمد طالب عبیدات. د/الورقة الملكیة النقاشیة السابعة وإصالح التعلیم

 ٣٠  زید العقیل/!ماذا بعد التوسع في صالحیات رؤساء الجامعات؟

 ٣٢  باتر محمد علي وردم/ھـــل مــن جــــدیــد؟: تغییر رؤساء الجامعات

 ٣٣  أحمد جمیل شاكر/السماح باالنتساب في الجامعات األردنیة

 ٣٤  وفیات

  ٣٧-٣٥  زوایا الصحف
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  بعد غد االثنین" بناء قدرات العاملین في صناعة الزیتون"انطالق فعالیات مؤتمر مشروع 
  

تنطلق بعد غد االثنین فعالیات مؤتمر  -سناء الصمادي
" األردنیةمشروع بناء قدرات العاملین في صناعة الزیتون "

الذي تنظمھ كلیة الزراعة في الجامعة األردنیة في فندق 
  .الھولیدي ان

  
ویھدف المؤتمر الذي یقام على مدار یومین إلى تعزیز وتبادل 

زراعة وانتاجا (الخبرات بین العلماء والمختصین في الزیتون 
، والتعاون الستدامة صناعة الزیتون على المستوى )وتصنیعا

مي والدولي، باالضافة الى عرض لتجارب الوطني واالقلی
الدول االوروبیة المشاركة في المشروع في مجال تصنیع 

  .وتسویق زیت الزیتون ومخلالتھ
  

ویشكل المؤتمر الذي تركز محاوره على دیمومة الزراعة وكیفیة ادارة مزارع الزیتون، وتسویق 
، وكیفیة ادارة مخلفات مصانع منتجات الزیتون، والتكنولوجیا الحدیثة لصناعة زیت الزیتون

الزیتون؛ فرصة لتطویر قدرات كل من مزارعي الزیتون والعاملین في المعاصر، واالرتقاء بجودة 
  .زیت الزیتون االردني وكذلك مخلالت الزیتون

  
، جاء بدعم  من ٢٠١٣یشار الى ان المشروع الذي بدأ العمل فیھ في شھر كانون األول من عام 

ي ضمن مشاریع تمبوس، بھدف بناء قطاع الزیتون الذي یحتل مكانة متقدمة في االتحاد األوروب
  .االقتصاد األردني

  
جامعات مؤتة والعلوم والتكنولوجیا، والبلقاء : ویشارك في المشروع خمس مؤسسات اردنیة وھي

التطبیقیة وجمعیة التقییم الحسي لالغذیة والجمعیة االردنیة لمصدري منتجات الزیتون، واربع 
نیة جامعة فیرونا االیطالیة وجامعة غرناطة االسبانیة وجامعة ارسطو الیونا:  جامعات اوروبیة ھي

  .ومعھد بحوث الزیتون الیوناني

 أخبار الجامعة

  ٢٣/٤/٢٠١٧األحد                                     المدینة نیوز/الوقائع/طلبة نیوز/ الكترونيالغد /١٩:الرأي ص/أخبار األردنیة
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  "األردنیة"ورشة عمل في مكتبة 
  نظام إدارة الجودة للمكتبات ٩٠٠١شھادة اآلیزو 

  
عقدت في مكتبة الجامعة األردنیة  وعلى ھامش التحضیرات لمؤتمرھا الدولي الثالث في النشر 

 ٢٧/٧/٢٠١٧- ٢٥الذي سیعقد في الفترة من " الجودة واالعتمادیة: "نحو مكتبات حدیثة"اإللكتروني 
قدمھا خبیر جودة وأداء المكتبات " نظام إدارة الجودة للمكتبات ٩٠٠١شھادة اآلیزو "ة حول ورش

األستاذ عماد أبو عید بحضور عدد من مدیري وموظفي المكتبات الجامعیة الحكومیة والخاصة، 
  .وأكادیمیین وطالب من قسم المكتبات والمعلومات

   
   

في إدارة المكتبات بدءا  بتعریف  ٩٠٠١ادة اآلیزو وتضمنت الورشة عددا من المحاور في مجال شھ
وتطبیقاتھا في المكتبات ومراكز المعلومات، كما تم  ٩٠٠١المفاھیم مرورا بمتطلبات المواصفة آیزو 

  .مناقشة تجربة بعض الجامعات األردنیة التي حصلت على ھذه الشھادة كجامعة العلوم والتكنولوجیا
   
   

تناولت األولى إدارة الجودة الشاملة من حیث اإلطار العام والمفاھیم وتوزعت الجلسة على جلستین 
في  ٩٠٠١األساسیة والمواصفات ذات العالقة، وعرضت الجلسة الثانیة تطبیقات شھادة اآلیزو 

، ومتطلبات المواصفة وتحقیق ٩٠٠١المكتبات ومراكز المعلومات من حیث المفاھیم األساسیة آلیزو 
  .نظام إدارة الجودة

   
   

وھدفت الورشة إلى زیادة الوعي بأھمیة إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات، 
باإلضافة إلى التعرف على مھارات وأساسیات إدارة الجودة وتطبیقاتھا في المكتبات، وفھم نظام 

 إلیجاد فرص للتحسین والتطویر على خدمات وعملیات المكتبات) ٩٠٠١آیزو (إدارة الجودة 
للتعرف على متطلبات واحتیاجات المستفیدین وتلبیتھا لتحقیق رضاھم، وتعزیز المسؤولیة لدى 

  .المشاركین لدعم تطور وتقدم المكتبات في مجاالت اإلدارة والجودة

  /أخبار األردنیة
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  "األردنیة"في " الدراسات الدولیة"وفد من وكالة اإلنماء األمریكیة في كلیة 

  
ً یمثل  استقبل عمید كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة الدكتور عبدهللا النقرش وفدا

والسفارة األمریكیة في عمان، حیث قام أعضاء الوفد بتقدیم ) ) USAIDوكالة اإلنماء األمریكیة
  .لة ألعضاء الھیئة التدریسیة وطلبة الكلیةوشرح ألھم األعمال التي تقوم بھا الوكا

   
   

ورحب نقرش بالوفد الزائر وقدم نبذة عن نشاطات وبرامج الكلیة التي تقدمھا للطلبة من داخل األردن 
  .أو خارجھ، باإلضافة إلى مساھمات الكلیة في خدمة المجتمع المحلي

   
   

میة الدولیة الوفد الزائر إلى الحضور من وقدم الدكتور ناصر طھبوب مساعد العمید للعالقات األكادی
الطالب وأعضاء الھیئة التدریسیة وقدم الشكر للوكالة وألعضاء السفارة األمریكیة على اھتمامھم 

  .بنشاطات كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة
   
   

واستعرضت السیدة كورتیني بایكوك من الوكالة األمریكیة عالقة الوكالة األمریكیة بالدولة األردنیة 
وأشارت إلى أن الدعم األمریكي شمل مجاالت عدیدة منھا ما یتعلق . ونشاطاتھا عبر مراحل تاریخیة

  .بالتنمیة المحلیة ومنھا ما یتصل بمساعدة الالجئین السوریین في األردن
   
   

ا السید كیل بارجت فتحدث عن التنمیة المستدامة والربط بین التغیرات المناخیة  والتنمیة أم
  .المستدامة، والطاقة البدیلة، والطاقة النظیفة، وتطویر استراتیجیات جدیدة حول التغیرات المناخیة

   
   

تجددة في األردن، وتناول المھندس رمزي سابیال من الوكالة األمریكیة للتنمیة في حدیثھ الطاقة الم
وأشار إلى كثیر من األرقام والحقائق حول استیراد األردن لمصادر الطاقة من الخارج سواء كانت 

 ً   .من النفط أو الغاز، كما أوضح ارتفاع كلفة تولید الكھرباء في األردن على خزینة الدولة سنویا
   
   
الجئین والھجرة فیھا، إلى أھم وأشار السید توم سویت عضو السفارة األمریكیة ومدیر مكتب ال 

القضایا التي تتعامل معھا السفارة ال سیما فیما یتعلق بشؤون الالجئین والھجرة وأكد أن السفارة تبذل 
ً ممیّزة في ھذا االتجاه   .جھودا

  /أخبار األردنیة
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  تكّرم اداراتي األمن العام والدرك" األردنیة"
  

كّرم رئیس الجامعة األردنیة  - زكریا الغول 
الدكتور عزمي محافظة إدارتي األمن العام 
والدرك على جھودھم في تمتین التعاون 

  .والتنسیق المشترك
  

وجاء التكریم عرفان من الجامعة بالدور الذي 
یبذلھ كوادر ادارتي االمن العام والدرك في خدمة 

عملیة التعلیمیة من خالل مساندة الجامعة بصقل ال
شخصیات الطلبة عبر تنظیم المحاضرات 
التوعویة وإقامة الفعالیات التي من شأنھا اكساب 

  .الطلبة قیم االنتماء الوطني وغرس قیم المواطنة الصالحة
  

لواء داوود وقدم رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة الدرع التكریمي للمفتش العام ال
ھاكوز مندوبا عن مدیر مدیریة األمن العام الذي بدوره شاركھ تقدیم الدروع التكریمیة لكل من قائد 

  .أن اقلیم العاصمة العمید عبیدهللا المعایطة ومندوب مدیر مدیریة الدرك العقید الركن أشرف العمریین
  

الزعبي ونائب مدیر درك  كما تم تكریم كل من مدیر شرطة شمال عمان العقید الدكتور علي
العاصمة المقدم الركن یوسف علیمات ورئیس مركز ان الرشید المقدم فیصل الحراحشة وعدد من 

  .كوادر االمن الوقائي والبحث الجنائي ومرتبات األمن العام والدرك
  
  

عالیة وھنأ محافظة طواقم االمن العام والدرك على السمعة العالمیة التي یتمتعون بھا لمھنیتھم ال
وحرفیتھم المشھود لھا، وجھودھم الجبارة في حفظ أمن المجتمع االردني حتى اصبح األمن واألمان 

  .سمة یفاخر بھا الدول
  

بدوره قال مدیر دائرة االعالم والعالقات العامة الدكتور سلیمان الفرجات في كلمة القاھا خالل تقدمیة 
اظھرتا مستو عال من التعاون المشترك والذي یدل  إن اداراتي األمن العام والدرك: فعالیات الحفل

على احساس عال بالمسؤولیة، وادراك ألھمیة التشاور والتواصل بین مؤسساتنا الوطنیة المدنیة 
  .والعسكریة منھا على حدٍّ سواء

  /أخبار األردنیة
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  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  "األردنیة"صیادلة یعرضون تجربتھم المھنیة خالل أیام التوجیھ المھني في 
  

عرض مجموعة من المتخصصین في القطاع  -ھبة الكاید
الصیدالني الیوم تجاربھم المھنیة لدى لقاء جمعھم بطلبة 

  .كلیة الصیدلة في الجامعة األردنیة
   
   

وجاء اللقاء ضمن فعالیات أیام التوجیھ المھني التي 
مع الشركة أطلقتھا الكلیة األسبوع الماضي بالتعاون 

األردنیة السویدیة لألجھزة الطبیة وبمشاركة واسعة من 
  .الخبراء والعاملین في قطاع الصیدلة من مؤسسات المجتمع المدني

   
   

وقالت عمیدة الكلیة الدكتورة عبلة البصول إن الھدف من إقامة ھذه األیام التي تعتزم الكلیة على 
  .ة عن مھنة الصیدلة ومجاالتھا وآخر تطوراتھاعقدھا بشكل دوري، توعیة وتثقیف طلبة الكلی

   
   

بدورھا أكدت منظمة الفعالیة الدكتورة أریج عساف أن تنظیم ھذه األیام یعد بادرة غیر مسبوقة على 
مستوى الكلیة تسعى إلى إزالة وشاح القلق عن أعین طلبتھا فیما یتعلق بالمجاالت المھنیة المتاحة في 

  .لین في القطاعسوق العمل لمھنة الصیدلة من خالل االستماع إلى قصص زمالئھم السابقین العام
   
   

وقالت إن فعالیات الیوم الثاني للتوجیھ المھني اشتملت على عروض للمشاركین وھم خریجي 
الجامعة األردنیة ضمن أفواج مختلفة حول تجاربھم في مھنة الصیدلة كٌل عن مؤسستھ، متطرقین 

  .إلى المجاالت التي یمكن لطالب الصیدلة أن یستفید منھا ویعمل من خاللھا
   
   

حیث عرضت كل من الدكتورة رنا البسطامي والصیدالني خالد خریسات والدكتورة خولة ابو حمور 
والصیدالني ھاني جمال والدكتورة عروب مقدادي والصیدالنیة مریم الدجاني والصیدالني وسام 
سمور تجاربھم وقصص نجاحھم في مجال عملھم في مھنة الصیدلة أمام حضور الفت للطلبة 

ھیئتین التدریسیة واإلداریة في الكلیة یرافقھم عدد من المھتمین من الجامعة والمستشفى وأعضاء ال
  .والمجتمع المحلي

   
   

وأشارت عساف في كلمة ألقتھا أن الیوم األول من أیام التوجیھ المھني الذي صادف الخمیس الماضي 
یدالنیة وفاء الخطیب من شارك فیھ كل من الصیدالنیة لیلى جرار من مؤسسة الغذاء والدواء والص

والدكتورة رند حدادین وزمیلھا الصیدالني ) NGO(وزارة الصحة والصیدالني أنور الصدر من 
سامر النجار من الصناعیة الدوائیة، إضافة إلى الصیدالنیة تغرید برھوش عن قطاع المدارس 

  .والدكتورة أزھار العتوم عن قطاع شركات التأمین

  /أخبار األردنیة
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  تكرم الطلبة المشاركین في المؤتمر العالمي للطاقة" ألردنیةا
  

كرمت كلیة الھندسة في الجامعة  -سناء الصمادي
األردنیة الیوم الطلبة الفائزین بجائزة عالمیة خالل 
مشاركتھم في مؤتمر ھندسة الطاقة العالمي، والطلبة 

  .المشاركین في دورة األبنیة الخضراء
  

جاء ذلك خالل الحفل الذي نظمتھ الكلیة بحضور 
مكتب جمعیة مھندسي الطاقة في الشرق  مدیر

األوسط  المھندس سامر زوایدة والدكتور اسامة 
  .عیادي من قسم الھندسة المیكانیكیة 

  
على جائزة افضل " الفرع الطالبي لمنظمة مھندسي الطاقة"وجاء فوز الطلبة بعد حصول الجامعة 

، بعد نجاحھم في ٢٠١٦یة لسنة فرع بین فروع الطالب الدولیة خارج الوالیات المتحدة االمریك
  .إثبات قدراتھم العلمیة واإلبداعیة في مجال الطاقة 

  
وتمثلت مشاركة الطلبة في المؤتمر العالمي لھندسة الطاقة، ویعد من أكبر المؤتمرات في الوالیات 

ي المتحدة، بتطویر وتعزیز مكانة الطاقة في مشاریعھم، االمر الذي یشیر ألھمیة مھندسي الطاقة ف
  .تقدم التكنولوجیا والحد من التغیر المناخي

  
وھنأ الدكتور مدیر مكتب جمعیة مھندسي الطاقة في الشرق األوسط  المھندس سامر زوایدة والدكتور 
اسامة عیادي ، الطلبة الفائزین، مشیدان بإنجازھم الذي یدل على قدراتھم وطاقاتھم الكامنة المتمثلة 

  .في االبتكار في مجال الطاقة 
  

یُذكر أن المنظمة تعنى بنشر الوعي العلمي في مجال الطاقة، ومجاالت الطاقة المتجددة و البناء 
األخضر وذلك عن طریق إقامة ورشات عمل و دورات تدریبیة لألعضاء والطلبة، والمنظمة لھا 

ً حول الشرق األوسط والعالم ٩٢أكثر من    .فرع منتشرا
  

  .لعضویة  وتكریم الطلبةوفي نھایة الحفل تم توزیع شھادات ا

  الحسام نیوز/المدینة نیوز/السوسنة/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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  تستضیف رئیس قسم التاریخ في جامعة القاھرة الدكتور محمد العفیفي" ألردنیةا
  
  

استضافت الجامعة األردنیة  -سناء الصمادي
ممثلة بوحدة المكتبة وكلیة اآلداب وبالتعاون مع 
مؤسسة عبد الحمید شومان الیوم رئیس قسم 
التاریخ في جامعة القاھرة الدكتور محمد العفیفي 
لتعریف الطلبة باھمیة المصادر الغیر التقلیدیة 

  .اریخ العربيلكتابة الت
  

واستعرض العفیفي خالل المحاضرة التي ادارھا 
الدكتور ابراھیم الشرعة من قسم التاریخ مصادر 
التاریخ العربي الغیر تقلیدیة واھمیة دور السینما 

  .والروایات والشعر واالدب في ابراز األحداث التاریخیة، ومدى تأثیرھا على المجتمع
  

التي كانت في فترة العشرینیات والثالثینیات من القرن  وعرض نماذج عن السینما المصریة
  .الماضي، وتوجیھھا النتاج الدرامي في التأثیر على المواطن العربي والمصري

  
ولفت العفیفي ان التاریخ االسالمي یعد مصدر تاریخي اولیا لالحداث  بحیث یعتمد المؤرخ على 

ً او سماع أخبارھا عن أناس  اشتركوا فیھا او شاھدوھا، لذلك تعتبر قیمة مشاھدة األحداث عیانا
  .االخبار التي یدونھا المؤرخ مشاھدة تكمن في انھ سینفرد بذكرھا على األغلب

  
  .وفي ختام المحاضرة دار نقاش بین الطلبة والعفیفي عن مدى مصداقیة وموضوعیة ھذه المصادر

  /أخبار األردنیة
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  "كیف نحمي شبابنا من افة التطرف واالرھاب "ردنیة العقبة تعقد مؤتمر االرھاب والتطرف أ
  

بدأت في الجامعة األردنیة فرع  -مھند المومني 
العقبة أمس فعالیات الملتقى الثاني لطلبة 

كیف نحمي "الجامعات االردنیة تحت شعار 
بمشاركة " شبابنا من آفة التطرف واالرھاب

رؤساء جامعات وعمداء شؤون طلبة وكلیات 
منظمات شبابیة واعضاء ھیئات تدریسیة وممثلو 

  .ووزارات وأجھزة أمنیة 
  
   

إن الدولة "وقال رئیس الجامعة فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي خالل رعایتھ حفل االفتتاح 
االردنیة قطعت أشواطا كبیرة نحو مسیرة االصالح الشامل بقیادة جاللة الملك عبدهللا الثاني 

االردن یسیر بخطى واثقة في طریق التشاركیة ، الفتا الى ان "كضرورة لتطورالمجتمعات المدنیة
التي تحمي الشباب من االنقیاد وراء االفكار الظالمیة التي تؤثر علیھم وعلى المجتمع بصورة سلبیة 

  .وتشكل معول ھدم لكل محاوالت البناء والتطور واالنجاز 
  
   

آمن للوطن بما یمتلكونھ وأضاف أن الشباب ھم الرھان الحقیقي للوصول الى تنمیة مستدامة ومستقبل 
من قوة لمحاربة الغلو واالرھاب وعدم االنصیاع لألفكار المتطرفة، مشیرا الى انھم ھم أھل الریادة 
والمبادرة في وطنھم من خالل مشاركتھم في صنع القرار والدفاع عن الوطن ومكتسباتھ وبناء 

الى عدم تھمیش الشباب واالنتقاص  االستراتیجیة التي تعزز األمن الفكري وتستشرف المستقبل داعیا
  .من دورھم كونھم اكثر وعیا وحرصا على مستقبل الوطن 

   
وبینت مدیرة مكتب التواصل وخدمة المجتمع في الجامعة مجدولین الصبیحات أھمیة مثل ھذا الملتقى 

في الذي یناقش على مدى یومین محاور أھمھا االرھاب واھدافھ واسبابھ ودور الدولة ومؤسساتھا 
مكافحتھ ورأي الدین منھ ودور المؤسسات التعلیمیة في التصدي لھ واالعالم واالرھاب ودور وسائل 
التواصل االجتماعي في ذلك وتأثیر االرھاب على صناعة السیاحة في االردن ودور األجھزة األمنیة 

  .في حفظ األمن واالستقرار في الوطن 
   
   

ھون مشكالت اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة ونفسیة في ظل ونّوھت بأن الشباب في ایامنا ھذه یواج
التطور المتسارع في العولمة ما جعلھم عرضة للتشتت بین الحداثة والتقلید والفقر والبطالة والتعصب 
الطائفي ما یُنتج تیارات فكریة أثرت فیھم ودفعتھم الى تبني األفكار الظالمیة مشیرة الى ان الھدف 

  ح االنتماء لتراب الوطن والوالء لقیادتھ الھاشمیة الحكیمة من الملتقى تعزیز رو

  ٢٢/٤/٢٠١٧                               السبت                                                   ٣:الدیار ص/أخبار األردنیة
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  یوم عالجي للتوعیة بأھمیة العالج الطبیعي
  

نظمت جمعیة مؤسسة دریم الخیریة وجمعیة رعایة وكافل الیتیم الخیریة بالشراكة مع أمانة عمان 
  ".عیش یومك طبیعي"الكبرى، الیوم العالجي في ساحة بالزا مقابل المدرج الروماني، بعنوان 

  
األردنیة والعلوم  :ویھدف الیوم العالجي، الذي اشرف علیھ أساتذة العالج طبیعي في الجامعات

والتكنولوجیا والھاشمیة وفریق ساركومیر، إلى رفع التوعیة بأھمیة العالج الطبیعي وابراز دوره في 
  .العملیة العالجیة وتقدیم التقییم والعالج المجاني

  
وقال مندوب سمو األمیر مرعد بن رعد، راعي الفعالیات، مدیر الرقابة في المجلس االعلى لشؤون 

لمعوقین، جمیل الطرمان، إن المجلس یدعم كل نشاط فیھ خدمة للوطن وأبنائھ، مؤكدا االشخاص ا
  .أھمیة العالج الطبیعي في حیاة جمیع األشخاص وباالخص األشخاص من ذوي اإلعاقة

  
وقالت مشرفة الیوم العالجي في الجامعة األردنیة الدكتورة عالیة الغویري، في كلمتة بالنیابة عن 

الطبیعي في األردن، إننا نھدف في ھذا الیوم، الى رفع التوعیة بأھمیة العالج الطبیعي اساتذة العالج 
ُعنى تخصصات التأھیل  وابراز دوره في العملیة العالجیة وتقدیم التقییم والعالج المجاني، حیث ت

  .بالعنایة الشاملة بالمرضى من النواحي الجسدیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة
  

جمعیة مؤسسة دریم الخیریة، في كلمتھ بالنیابة عن القائمین على النشاط، ان ھذا الیوم وبین رئیس 
الطبي، وھو انطالقة ألیام عالجیة أخرى سنقیمھا في شمال وجنوب المملكة لخدمة أكبر شریحة من 

  .أبناء الوطن
  

والعضالت  وتضمن الیوم العالجي عرض تایكواندوا لذوي االعاقة وجلسات لتقییم مشاكل العظام
  .وامراض االعصاب واالطفال وللتوعیة واالرشاد إضافة إلى نشاطات ترفیھیة

  نیوزالمدینة 
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  نيلتمكین الشباب االرد) جھد (لقاء بالجامعة االردنیة للتعریف ببرامج 

  
، بالتعاون مع مركز ومختبرات ابتكار في )جھد ( نظم الصندوق األردني الھاشمي للتنمیة البشریة 

  .عریفیا بالصندوق واھدافھ، وبخاصة في مجال تمكین الشبابالجامعة االردنیة امس، لقاء ت
وجاء اللقاء ضمن برنامج تمكین وتطویر الشباب الذي ینفذه الصندوق بالشراكة مع الیونیسف، بھدف 
تحفیز الشباب للمشاركة في العمل االجتماعي والتنمیة البشریة وإستثمار طاقاتھم لالنخراط في 

  .مجتمعاتھم
على رفد الشباب بالمھارات الحیاتیة ومھارات االتصال والتواصل وتوعیتھم باھمیة ویعمل البرنامج 

  .مبادرات الریادة المجتمعیة
ویسعي الصندوق من خالل برامجھ التي تستھدف الجامعات االردنیة للوصول للشباب األردني 

 ٥١مة للتنمیة الـ وتعریفھم بنشاطاتھ التي ینفذھا في محافظات المملكة من خالل مراكز االمیرة بس
  .المنتشرة في مختلف محافظات المملكة

ً على قیادة جھود ) جھد(یذكر ان الصندوق األردني الھاشمي للتنمیة البشریة  یعمل منذ أربعین عاما
  .التنمیة الوطنیة والتخفیف من حدة الفقر وتمكین المجتمعات المحلیة في المملكة

الفئات المستضعفة كالنساء والشباب وذوي  و تركز جھود الصندوق بشكل خاص على حقوق
 ً اإلعاقة، فیما یسعى من خالل شبكة مراكز االمیرة بسمة للتنمیة والـبالغ عددھا واحد وخمسین مركزا
والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة، إلى إحداث أثر إیجابي ومستدام بالتعاون مع المجتمعات 

  .المحلیة والمؤسسات الشریكة
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  »المقاومة في الفن«حول » رابطة الكتاب«محاضرة بـ

  
نظمت رابطة الكتاب االردنیین بالتعاون مع كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة االردنیة محاضرة 

مساء یوم الخمیس الماضي في قاعة غالب ھلسة بالمقر الرئیس » المقاومة في الفن«بعنوان 
  .للرابطة بعمان

واستعرض استاذ الفنون في الكلیة الدكتور غسان ابو لبن الذي القى المحاضرة، نماذجا من االعمال 
الفنیة واالبداعیة التي تجلت فیھا روح المقاومة في الفن، مشیرا إلى اعمال الفنان الفلسطیني الراحل 

  .ناجي العلي والشاعر الفلسطیني الراحل محمود درویش
اشرف على إدارتھا وتنظیمھا نخبة من طالب الكلیة، حضور المقاومة في وبین في المحاضرة التي 

العدید من االعمال االبداعیة العالمیة اكانت على صعید الفنون بمختلف اشكالھا من رسم او موسیقا او 
غناء او مسرح او على صعید األدب بمختلف تجلیاتھ شعرا او سردا او نصا مسرحیا، الفتا الى تأثیر 

ولفت إلى اھمیة ان یكون المبدع في الشأن . مال على الطرف االخر الذي یمثل المحتلتلك االع
المقاوم في مجاالت االبداع الفنیة، مؤمنا برسالتھ في المقاومة التي ال تبتعد عن االطار االنساني 

اضرة وفي ختام المح. الجامع من حیث البحث عن الحریة والعدالة ومقاومة المحتل والظلم واالستبداد
التي حضرھا عدد كبیر من طالب الجامعة االردنیة ومھتمین، قدم عدد من طالب الكلیة مقطوعات 

  غنائیة وموسیقیة نھلت من الموروث العربي

  :صالدستور 
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  "األردنیة"دولة یدرسون سنویا بمركز لغات  ٨٤طالب من  ١٠٠٠
  

جنسیة من دول العالم  ٨٤طالب سنویا من  ١٠٠٠یدرس في مركز اللغات في الجامعة االردنیة نحو 
  .زیاد قوقزة.بحسب مدیره د

وقدر قوقزة في تصریح عدد الطلبة االجانب المسجلین في برنامج اللغة العربیة للناطقین بغیرھا في 
طالبا وطالبة، موضحا انھ تم افتتاح مختبر  ٣١٩بنحو  ٢٠١٧-٢٠١٦الفصل االول للعام الدارسي 

"ETS "عقد امتحانات التوفل العالي العالمي ل"IPT ،ITP " وامتحان"TFI "الفرنسي.  
آالف  ٥وأشار إلى أن المركز اشرف على تنفیذ امتحانات الكفایة باللغتین العربیة واالنجلیزیة لنحو 

، مشیرا الى ان المركز حوسب امتحانات ٢٠١٧-٢٠١٦طالب بالفصل الدراسي االول للعام الجامعي 
  .یزیة لطلبة الدراسات العلیا وأعد بنك اسئلة لالمتحاناتمواد اللغة االنجل

الذاتیة "وبین قوقزة ان المركز استحدث برامج تعلم وتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا الكترونیا 
لتلبیة احتیاجات شریحة واسعة من المتعلمین الذین ال یتمكنون من القدوم الى الجامعة " عن بعد

ا انھ تم استحداث اختبارات معیاریة دولیة للغة العربیة للناطقین بغیرھا على ألسباب متنوعة، موضح
  .غرار االختبارات المعیاریة الدولیة للغات مثل التوفل واالیلس وغیرھا

وقال، ان المركز طور البرامج المتعلقة بتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا واستحداث برامج جدیدة 
جات المناطق المتنوعة في العالم من حیث الشكل والمحتوى والجداول الزمنیة وتفعیلھا لتلبیة احتیا

  .لھذه البرامج
واضاف، انھ تم اتخاذ االجراءات الالزمة لفتح مكتب إلدارة اإلقامة داخل الحرم الجامعي لتسھیل 

بمركز  مھمة الطلبة االجانب في الحصول على االقامات، مشیرا الى انھ سیتم استحداث مكتبة مستقلة
  اللغات

  ٢٢/٤/٢٠١٧السبت                                         ٤:تور صالدس/٣:الغد ص/٣:االنباط ص/٣:السبیل ص/٣:صالدیار 
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  )أبو ظبي الدولي للكتاب(السویركي والعتوم یشاركان في 
  
  

لسویركي في أعمال البرنامج الثقافي في یشارك الشاعران الدكتورة مھا العتوم والمترجم ولید ا
معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، والعتوم أستاذ مشارك في الجامعة األردنیة في مركز اللغات، كما 

ً لألدب الفرنسي في جامعة الیرموك من سنة  ً ٢٠٠٨-١٩٩٦أّن السویركي عمل مدرسا ، ویعمل حالیا
ً في السفارة الفرنسیة بعمان ً صحفیا   .ملحقا

  
للعتوم أربعة دواوین شعریة وكتابان، ولھا العدید من األبحاث النقدیة المنشورة في مجالت  صدر

الثقافیة الصادرة عن أمانة » عمان«وھي مدیرة تحریر مجلة . علمیة محّكمة محلیة وعربیة وعالمیة
ین ، وعضو ھیئة إداریة في رابطة الكتاب األردنیین لدورت٢٠١٠ - ٢٠٠٦عمان الكبرى في الفترة 

ّھا عضو تحیكم الدواوین الشعریة في وزارة الثقافة،  ٢٠١١- ٢٠٠٧متتالیتین في األعوام  ، كما أن
وعضو لجنة تحكیم في مسابقات شعریة ببیت الشعر األردني وفي التلفزیون، وعضو لجنة تقییم 

  .الكتب المنشورة في أمانة عمان
  

، كما قّدم ٢٠٠٦عام » ة بیضاء للیأسأجنح«أما السویركي فقد أصدر مجموعتھ الشعریة األولى 
ً إلى عشرات الترجمات والمقاالت في الصحف  العدید من اإلصدارات في مجال الترجمة، إضافة

شارك في عدة مھرجانات شعریة عربیة ودولیة مثل مھرجاني . والدوریات األردنیة والعربیة
سیین، ومھرجان طنطان مھرجان جرش وخان الفنون في األردن، ومھرجاني لودیف وسیت الفرن

  .الدولي، وھو عضو رابطة الكتاب األردنیین واتحاد الكتاب العرب
  

ً عن ٢٠٠٥الالنظام العالمي الجدید، تزفیتان تودوروف، دار أزمنة :لھ في مجال الترجمة  ، بعیدا
، طردت اسمك من بالي، أمبرتو ٢٠٠٧البشر، باسكال دیسان المؤّسسة العربیة للدراسات والنشر،

» كلمة«وعن مشروع ) ٢٠١٥انطونیو بورشیا، أزمنة، ( ، أصوات ٢٠٠٩ابال، دار أزمنة،أك
، أساتذة ٢٠١٠،)لیز غروبیتي–آن (و ما كنت ألوذي ذبابة ) ایوجین(فى خانة الْیك : للترجمة

  ٢٠١٦جان إشنوز، (، رافیل)٢٠١٢نانسي ھیوستن،(الیأس

  ٢٣/٤/٢٠١٧                            حد     األ                                                           ٢٠:صالرأي 
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  مؤتمر جیوماتكس الشرق األوسط وشمال أفریقیا یلتئم غدا في العقبة
  

تحت  ٢٠١٧ت العلمیة الدولیة لعام تنطلق في مدینة العقبة یوم غد االثنین فعالیات اسبوع المؤتمرا
وقال رئیس الجامعة االردنیة الدكتور موسى اللوزي ). بالعلم نبني حاضرنا ونؤسس لمستقبلنا(شعار 

إن انعقاد االسبوع العلمي یعتبر منصة النطالقة جدیدة وقویة تؤسس لنمط سیاحي عالمي ومتمیز 
لعقبة السیاحیة والعلمیة ویعزز مكانتھا على سیكون لھ االثر االیجابي الملموس على ھویة مدینة ا

وأضاف أن . خارطة السیاحة العامیة ال سیما في مجال سیاحة المؤتمرات والندوات وورش العمل
ھذه الفعالیة التي ستنطلق في فندق االنتركونتیننتال تحت رعایة رئیس مجلس مفوضي سلطة منطقة 

رئیس الشرف العلمي للمؤتمر رئیس الجامعة  العقبة االقتصادیة الخاصة ناصر الشریدة وحضور
األردنیة الدكتور عزمي محافظة ووجھ كافة الجھات التي قدمت الدعم إلنجاح فعالیات اسبوع 
المؤتمرات العلمیة وفي مقدمتھا سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة والجمعیة الملكیة لحمایة 

ن العام والخاص، معبرا عن ثقتھ في قدرة الجامعة على البیئة البحریة وعدد من الفعالیات في القطاعی
تنظیم مثل ھذه المؤتمرات الھامة ذات السمعة الدولیة، مشیًرا إلى أن الجامعة االردنیة فرع العقبة 
تمتلك وبالتعاون مع شركائھا اإلمكانیات البشریة واألكادیمیة إلخراج المؤتمر بالصورة التي تلیق 

ولفت الى ان فعالیات اسبوع  المؤتمرات تھدف اوال الى . لجامعة االردنیةبمكانة المملكة وسمعة ا
ترسیخ مفھوم سیاحة المؤتمرات ووضع العقبة في دائرة الضوء العالمي على الخارطة السیاحیة 
اضافة الى االھمیة الكبیرة للمواضیع المدرجة للدراسة والبحث حیث ستناقش بحوثا تطبیقیة متنوعة 

ت الجیوماتكس والصناعات التعدینیة والتھیئة العمرانیة واإلدارة المتكاملة للمناطق بین حقول تقنیا
الساحلیة التي تسعى إلى تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة فیھا بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء 

یاه من جھتھ أكد رئیس المؤتمر امین عام المنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والم. والمختصین
والصحراء الدكتور لطفي المومني ان اسبوع المؤتمرات العلمیة الدولي سیشمل انعقاد اربعة 

) المؤتمر الدولي الحادي عشر جیوماتكس الشرق االوسط وشمال افریقیا ( مؤتمرات متخصصة ھي 
لدولي المؤتمر ا( و ) المؤتمر الدولي الخامس للتخطیط والتھیئة العمرانیة والتنمیة المستدامة (و

المؤتمر الدولي للتعدین والصناعات ( و ) لخدمات النظم البیئیة واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة
مشارك ) ٦٠٠(ولفت الى ان سلسلة المؤتمرات تحظى بمشاركة ما یزید على ).  التعدینیة العربیة

یقدمون جل دولة عربیة وأجنبیة س) ١٥(وباحث وأكادیمي من أصحاب الخبرة واالختصاص من 
ویأتي . ورقة بحثیة) ٢٠٠(عطائھم من رؤیة علمیة وطرح جدید من خالل مناقشة ما یقارب الـ 

تنظیم الفعالیة بدعم من الجامعة األردنیة فرع العقبة والمنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه 
لیة كبار العلماء والصحراء وبدعم من سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة ویشارك في الفعا

والخبراء في العالم وذلك في اطار تفعیل دور الجامعة الریادي الستثمار مقومات مدینة العقبة 
  .السیاحیة لتحقیق االنتعاش سیاحة المؤتمرات على المستوى المحلي والدولي
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  ال فتح ألي تخصص مشبع أو راكد: »التعلیم العالي«

  
شدد مجلس التعلیم العالي على عدم فتح أي تخصص مشبع أو راكد أو مكرر في الجامعات األردنیة 
حفاظا على تمیز الجامعات والطلبة معا، والمضي قدما نحو التعلیم التقني ودراسة احتیاجات سوق 

بھذا  العمل المحلي واإلقلیمي، وتنفیذ ما جاء باإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة
الخصوص، سیما بعد ان فتح المجال للقطاع الخاص بإنشاء الكلیات الفنیة والتقنیة والصحیة؛ ما 
یجعل من ھذه القرارات محفزا ومشجعا للقطاع الخاص للمساھمة في البحث العلمي واإلبداع للطلبة 

اص لما فیھ والمدرسین معا؛ ما یشكل التكامل والتعاون والتشارك ما بین القطاعین العام والخ
  .مصلحة وخیر الوطن والمواطن

وخصص المجلس جلستھ التي عقدھا مساء الخمیس الماضي برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث 
عادل الطویسي لمناقشة الورقة النقاشیة السابعة التي طرحھا جاللة الملك عبدهللا الثاني . العلمي د
، حیث اكد المضي قدما »التعلیمیة جوھر نھضة األمة بناء قدراتنا البشریة وتطویر العملیة«بعنوان 

بتنفیذ البنود واألھداف المتعلقة بقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي والواردة باإلستراتیجیة الوطنیة 
  .لتنمیة الموارد البشریة نحو نظام تعلیمي حدیث

التعلیم الجامعي من خالل وأكد المجلس ضرورة توجیھ الجامعات نحو اإلبداع والبحث واالبتكار في 
عمادات البحث العلمي وما یقدمھ صندوق البحث العلمي لیكون صندوق دعم البحث والتطویر 
واالبتكار وحیث أن التمییز واإلبداع واالبتكار ال یتحقق إال بتكافؤ الفرص ورعایة الطلبة المتمیزین، 

ت الجامعیة وعمادات البحث العلمي مشیرا الى الدور الرئیس والمحوري الذي یجب أن تلعبھ االدار
في استكشاف الطلبة المتمیزین ورعایتھم، إذ ال ینبغي أن تبقى عمادات البحث العلمي في الجامعات 
على نھجھا التقلیدي الحالي بالتركیز على أعضاء ھیئة التدریس بل آن األوان الستكشاف الطلبة 

  . ین أبحاثھم وإبداعاتھم وأفكارھم الریادیة فیھاالمتمیزین في الجامعات من خالل ھذه العمادات لتوط
وشدد المجلس على ضرورة تطویر مراكز أعضاء الھیئات التدریسیة داخل الجامعات نحو استخدام 
أسالیب التكنولوجیا الحدیثة لما لھا من اثر ایجابي ورئیس على الطالب واألستاذ معا، فقد أكد المجلس 

االلكتروني الحدیث ومتطلبات التعلیم المفتوح مطالبا الجامعات  على ضرورة إتباع أسالیب التعلیم
بتنفیذ ھذه البرامج ال سیما ما یتعلق بإنشاء فروع للمركز الوطني إلدماج التعلیم االلكتروني في 
 ً ً تنفیذا الجامعات وترویج استخدام متطلبات التعلیم المفتوح الذي یجري العمل على إنشائھ حالیا

  .ستراتیجیةإلحدى توصیات اال
فقد أكد المجلس ) لغة القرآن(وتأكیدا لما قدمھ جاللة الملك في ورقتھ النقاشیة حول اللغة العربیة 

ضرورة تشجیع الجامعات على أن یكون امتحان الكفایة باللغة العربیة إجباریا لطلبة الدراسات العلیا 
الكفایة باللغة العربیة تحت  وتضمین نظام ممارسة العمل األكادیمي باجتیاز المدرسین امتحان

  .اشراف مجمع اللغة العربیة
أما فیما یتعلق بمیول الطلبة ومھاراتھم وعطفا على ما جاء في الورقة النقاشیة السابعة فعلى 

مطالبا المجلس ) المعرفة، القدرات، المھارات، القیم األخالقیة (الجامعات أن تقدم للطالب ما یلبي 
ندوق والتركیز على ھذه األساسیات التي من شانھا من خالل تفعیل دور جامعاتنا الخروج من الص

مراكز التطویر فیھا لتدریب أعضاء ھیئة التدریس على تصمیم الخطط الدراسیة بھدف الوصول إلى 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢٣/٤/٢٠١٧األحد                                                                                            ٢:االنباط ص/ ٤:صالدستور 
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نتاجات تعلم مناسبة وبناء شراكات واتفاقات مع مؤسسات عربیة وعالمیة لمواكبة واستیعاب 
جال تكنولوجیا التعلیم والتعلم وتدریب طلبتھا على التواصل من خالل التطورات المستقبلیة في م

إتقان لغات عالمیة واالنفتاح على ثقافات المجتمعات األخرى، مشددا على ضرورة تقدیم 
التخصصات والخطط الدراسیة الكفیلة باالرتقاء والتغییر نحو األفضل لطلبتنا واإلسراع في إعادة 

تكون ھذه العملیة مستمرة لتلبیة طموحات الطلبة ومواكبة تطور تطویر وصف المساقات بحیث 
  .العلوم الحدیثة وفي شتى المجاالت والذي سیعمل على زرع ثقافة اإلبداع والتمیز في نفوسھم
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  االرتقاء بالعملیة التعلیمیة أولویة:األمیر الحسن
  
كرم سمو األمیر الحسن بن طالل، رئیس المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا، امس، الفائزین في   

  .زة الحسن بن طالل للتمیز العلمي، وأعضاء لجنة التحكیمجائ
وبین سموه، في كلمة خالل الحفل، أن االرتقاء بالعملیة التعلیمیة أولویة وال بد من تمكین الطلبة 
وتطویر كفاءات المعلمین والجھاز التربوي والقدرات التقنیة في مدارسنا، الفتا إلى أھمیة مواكبة 

  .كنولوجيالتقّدم المعرفي والت
وأشار سموه إلى دور األردن في استضافة عشرات اآلالف من الطلبة الالجئین من بعض الدول 
الشقیقة في ظل محدودیّة االمكانیات وتدني مستوى الدعم الدولي لھ، مشیدا بجھود فریق وزارة 

  .التربیة والتعلیم في ھذا المجال
ماط العمل فحسب، بل ھو في یومنا ھذا المحّرك وأوضح سموه أن التقّدم التكنولوجي لم یغیّر من أن

  .لإلبداع  واالبتكار وإلیجاد الحلول  المستدامة لمشكالت العصر
كما أشار سموه الى أن التطورات التي یشھدھا العالم في مجال المعلوماتیة ووسائل االتصال الحدیثة 

ى المعلومات اآلنیة في لحظات، بما فیھا وسائط التواصل االجتماعي تتیح للفرد إمكانیة الحصول عل
بما - متسائال ماذا عن دقة ھذه المعلومات؟ ولفت سموه إلى أن المیاه، والطاقة والعدالة االجتماعیة 

قواسم مشتركة وأولویات أساسیّة للتنمیة المستدامة التي تضع اإلنسان في محور -فیھا التعلیم والصحة
  .التقدم

م والتكنولوجیا الدكتور خالد الشریدة أعلن عن نتائج الجائزة وكان أمین عام المجلس األعلى للعلو
  .التي خصصت ھذا العام وللمرة الثامنة لمؤسسات التعلیم العام باستثناء التعلیم المھني

ً من قبل  ٢٨وبحسب الشریدة بلغ عدد المشاریع التي تقدمت إلى مكتب الجائزة  مدرسة  ٢٨مشروعا
  .لجنة التحكیم وفقا لمجاالت وموضوعات ھذه المشاریع حكومیة وخاصة، وتم اختیار أعضاء

إلى تشجیع النشاطات التعلیمیة والعلمیة والتكنولوجیة في  ١٩٩٥وتھدف الجائزة التي تأسست عام 
المؤسسات المعنیة بالتعلیم والتدریب في األردن، وتطویر أداء المؤسسات التعلیمیة والمعلمین 

  .والطلبة
محافظة /آالف دینار مناصفة مدرسة بنات مؤتھ الثانویة الشاملة ٧قیمتھا وفاز بالجائزة األولى و

التدریس باستخدام «عمان عن مشروع /، ومدارس الدر المنثور »إعادة التدویر«الكرك عن مشروع 
  .STEMاستراتیجیات 

 عمان عن/آالف دینار مناصفة مدرسة البكالوریا الدولیة ٥وحازت على الجائزة الثانیة وقیمتھا 
، ومدرسة نور الحسین الثانویة »برنامج األمم المتحدة الخاص بمدرسة البكالوریا«مشروع 

  .»منتجون على االسطح«الثنیة في محافظة الكرك عن مشروع /للبنات
آالف دینار مناصفة مدرسة الملك عبدهللا الثاني  ٣وحصلت على الجائزة الثالثة وقیمتھا 

إربد عن /، ومدرسة األشرفیة الثانویة الشاملة للبنین«سطح زراعة اال«الطفیلة عن مشروع /للتمیز
  .»توظیف الدراما التعلیمیة في الحد من ظاھرة التالعب بالمیراث«مشروع 

وحضر حفل التكریم سمو األمیرة ثروت الحسن رئیسة الجائزة، وسمو األمیرة سمیة بنت الحسن، 
  .ء السلك الدبلوماسي لدى المملكةوعدد من الوزراء واألعیان والنواب، وممثلون عن أعضا

  ٢١/٤/٢٠١٧                                    جمعةال                                                         ٥:صالدستور 
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  توجھ بتبني الورقة النقاشیة الملكیة لتطویر البحث العلمي» التعلیم العالي«
  

أكد مجلس التعلیم العالي على ضرورة توجیھ الجامعات نحو اإلبداع والبحث واالبتكار في التعلیم 
ت البحث العلمي، وما یقدمھ صندوق البحث العلمي لیكون صندوق دعم الجامعي من خالل عمادا

ورأى المجلس أن التمیز واإلبداع واالبتكار ال یتحقق إال بتكافؤ الفرص .البحث والتطویر واالبتكار
ورعایة الطلبة المتمیزین واالھتمام بقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي من خالل تطبیق 

لتنمیة الموارد البشریة نحو نظام تعلیمي حدیث والورقة النقاشیة الملكیة  االستراتیجیة الوطنیة
  .السابعة

وأكد المجلس على الدور الرئیس والمحوري الذي یجب أن تلعبھ االدارت الجامعیة وعمادات البحث 
ال ینبغي أن تبقى عمادات البحث "العلمي في استكشاف الطلبة المتمیزین ورعایتھم، مشددا على أنھ 

العلمي في الجامعات على نھجھا التقلیدي الحالي بالتركیز على أعضاء ھیئة التدریس بل آن األوان 
الستكشاف الطلبة المتمیزین في الجامعات من خالل ھذه العمادات لتوطین أبحاثھم وإبداعاتھم 

  ".وأفكارھم الریادیة فیھا
داخل الجامعات نحو استخدام كذلك شدد المجلس على تطویر مراكز أعضاء الھیئات التدریسیة 

  .أسالیب التكنولوجیا الحدیثة؛ لما لھا من اثر ایجابي ورئیس على الطالب واألستاذ معا
وأكد مجلس التعلیم العالي على ضرورة اتباع أسالیب التعلیم االلكتروني الحدیث ومتطلبات التعلیم 

ق بإنشاء فروع للمركز الوطني إلدماج المفتوح مطالبا الجامعات بتنفیذ ھذه البرامج ال سیما ما یتعل
التعلیم االلكتروني في الجامعات وترویج استخدام متطلبات التعلیم المفتوح الذي یجري العمل على 

ً إلحدى توصیات االستراتیجیة ً تنفیذا   .إنشائھ حالیا
فقد أكد ) نلغة القرا(تأكیدا لما قدمھ الملك في ورقتھ النقاشیة حول اللغة العربیة : وأضاف البیان

المجلس على ضرورة تشجیع الجامعات على أن یكون امتحان الكفایة باللغة العربیة إجباري لطلبة 
الدراسات العلیا، وتضمین نظام ممارسة العمل األكادیمي باجتیاز المدرسین امتحان الكفایة باللغة 

  .العربیة تحت اشراف مجمع اللغة العربیة
مھاراتھم وعطفا على ما جاء في الورقة النقاشیة السابعة فبین المجلس أما فیما یتعلق بمیول الطلبة و

  ).المعرفة، القدرات، المھارات، القیم األخالقیة (أن على الجامعات أن تقدم للطالب ما یلبي 
وطالب المجلس الجامعات بالخروج من الصندوق والتركیز على ھذه األساسیات التي من شأنھا من 

ز التطویر فیھا لتدریب أعضاء ھیئة التدریس على تصمیم الخطط الدراسیة؛ خالل تفعیل دور مراك
بھدف الوصول إلى نتاجات تعلم مناسبة، وبناء شراكات واتفاقات مع مؤسسات عربیة وعالمیة 
لمواكبة واستیعاب التطورات المستقبلیة في مجال تكنولوجیا التعلیم والتعلم، وتدریب طلبتھا على 

  .تقان لغات عالمیة واالنفتاح على ثقافات المجتمعات األخرىالتواصل من خالل إ
وشدد المجلس على ضرورة تقدیم التخصصات والخطط الدراسیة الكفیلة باالرتقاء والتغییر نحو 
األفضل لطلبتنا، واإلسراع في إعادة تطویر وصف المساقات، بحیث تكون ھذه العملیة مستمرة لتلبیة 

العلوم الحدیثة وفي شتى المجاالت والذي سیعمل على زرع ثقافة  طموحات الطلبة ومواكبة تطور
  .اإلبداع والتمیز في نفوسھم

كما شدد المجلس على عدم فتح أي تخصص مشبع أو راكد أو مكرر في الجامعات األردنیة حفاظا 
على تمیز الجامعات والطلبة معا، مؤكدا المجلس على المضي قدما نحو التعلیم التقني ودراسة 

تیاجات سوق العمل المحلي واإلقلیمي، وتنفیذ ما جاء باإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة اح
بھذا الخصوص، حیث سبق للمجلس أن أقّر فتح المجال للقطاع الخاص بإنشاء الكلیات الفنیة والتقنیة 

البحث العلمي  والصحیة؛ مما یجعل من ھذه القرارات محفزا ومشجعا للقطاع الخاص للمساھمة في
واإلبداع للطلبة والمدرسین معا؛ مما یشكل التكامل والتعاون والتشارك ما بین القطاعین العام 

  .والخاص لما فیھ مصلحة وخیر الوطن

  ٢٣/٤/٢٠١٧                                   حد   األ                                                                ٤:صالسبیل 
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  یار المقبلأللتعلیم الطبي المستمر بـانطالق المؤتمر الخامس 
المقبل فعالیات المؤتمر الخامس للتعلیم الطبي المستمر الذي تنظمھ جمعیة ) مایو(أیار  ٣تنطلق في 

  .الطبیب العام، بحسب رئیسھا الدكتور محمود ھاشم
المقبل، ) مایو(أیار  ٥وقال ھاشم إن المؤتمر الذي سیعقد برعایة االمیرة دینا مرعد ویستمر حتى 

یھدف إلى إطالع األطباء العامین على آخر التطورات الطبیة في مختلف االختصاصات، من خالل "
  ".طبیبا أردنیا ٢٦ورقة ومحاضرة یقدمھا  ٢٦

یناقش مواضیع تتعلق بأمراض القلب "وأوضح، في تصریح صحفي أمس، أن المؤتمر سـ
والشرایین، السكري، الغدد الصم، الجھاز الھضمي، العظام والمفاصل، االمراض الجلدیة، االمراض 
التنفسیة، االعصاب والدماغ، االطفال، االورام، الجراحة العامة، الكلى والمسالك البولیة، والنسائیة 

  ".والتولید والعقم
ساعة تعلیم طبي مستمر، وأن  ١٥د المؤتمر من قبل المجلس الطبي بواقع وتوقع ان یصار الى اعتما

طبیب عام من مختلف القطاعات الطبیة في  ٢٠٠یصل عدد المشاركین في المؤتمر إلى أكثر من 
  .المملكة

ورش عمل  ٤بدوره، قال رئیس اللجنة العلمیة للمؤتمر إبراھیم أبوتینة إنھ سیقام إلى جانب المؤتمر 
والتصویر التلفزیوني لتجویف ) اإلیكو(یتم من خاللھا تدریب األطباء على تصویر القلب  تدریبیة،
ومھارات إعطاء الحقن في المفاصل، وكیفیة التعامل مع األمراض الجلدیة المختلفة ) السونار(البطن 

  .والتشخیص المجھري لألمراض الجلدیة) التشخیص والتفریق(
طباء على مجموعة االجراءات التي یمكن للطبیب العام أن وبین أن الورش تھدف إلى تدریب األ

یمارسھا داخل عیادتھ، والتعرف على كیفیة التعامل مع بعض االدوات التشخیصیة ألنواع معینة من 
  .األمراض وخاصة المزمنة منھا

ثلث اعضاء نقابة األطباء ھم من األطباء العامین، وان الطبیب العام ھو اساس "ولفت الى ان 
  ".منظومة الصحیة في العالم، وھو الذي یتعرف على الحاالت المرضیة ویتابعھاال

  .شركة أدویة وأجھزة طبیة ٣٠ویقام الى جانب المؤتمر معرض طبي تشارك بھ نحو 
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  إلیجاد نظام تعلیمي حدیث" تنمیة الموارد البشریة"ماضون بتنفیذ أھداف ": التعلیم العالي"

  
أكد مجلس التعلیم العالي، المضي قدما بتنفیذ البنود واألھداف المتعلقة بقطاع التعلیم العالي والبحث 

جاء ذلك . ام تعلیمي حدیثالعلمي والواردة باالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة نحو نظ
بناء "خالل مناقشھ أمس الورقة النقاشیة السابعة التي طرحھا جاللة الملك عبدهللا الثاني بعنوان 

وأشار، خالل جلسة عقدھا برئاسة ". قدراتنا البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة جوھر نھضة األمة
ضرورة توجیھ الجامعات نحو اإلبداع وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل الطویسي، إلى 

والبحث واالبتكار في التعلیم الجامعي من خالل عمادات البحث العلمي، وما یقدمھ صندوق البحث 
العلمي لیكون صندوق دعم البحث والتطویر واالبتكار، وحیث أن التمییز واإلبداع واالبتكار ال 

  .یتحقق إال بتكافؤ الفرص ورعایة الطلبة المتمیزین
بین الدور الرئیس والمحوري الذي یجب أن تلعبھ االدارات الجامعیة وعمادات البحث العلمي في و

استكشاف الطلبة المتمیزین ورعایتھم، إذ ال ینبغي أن تبقى العمادات على نھجھا التقلیدي الحالي 
بحاثھم بالتركیز على أعضاء ھیئة التدریس، بل آن األوان الستكشاف الطلبة المتمیزین لتوطین أ

  .وإبداعاتھم وأفكارھم الریادیة فیھا
وشدد المجلس على أھمیة تشجیع الجامعات على أن یكون امتحان الكفایة باللغة العربیة إجباري 
لطلبة الدراسات العلیا وتضمین نظام ممارسة العمل األكادیمي باجتیاز المدرسین امتحان الكفایة 

وفیما یتعلق بمیول الطلبة ومھاراتھم وعطفا على ما . ة تحت اشراف مجمع اللغة العربی" العربیة"بـ
المعرفة، القدرات، (جاء في الورقة، ذكر المجلس أن على الجامعات أن تقدم للطالب ما یلبي 

وطالب المجلس الجامعات الخروج من الصندوق والتركیز على ھذه ). المھارات والقیم األخالقیة
یل دور مراكز التطویر فیھا لتدریب أعضاء ھیئة التدریس األساسیات التي من شأنھا من خالل تفع

على تصمیم الخطط الدراسیة بھدف الوصول إلى نتاجات تعلم مناسبة وبناء شراكات واتفاقات مع 
وشدد المجلس على ضرورة تقدیم . مؤسسات عربیة وعالمیة لمواكبة واستیعاب التطورات المستقبلیة

باالرتقاء والتغییر نحو األفضل لطلبتنا، واإلسراع في إعادة  التخصصات والخطط الدراسیة الكفیلة
تطویر وصف المساقات، بحیث تكون ھذه العملیة مستمرة لتلبیة طموحات الطلبة ومواكبة تطور 

  -.العلوم الحدیثة والذي سیعمل على زرع ثقافة اإلبداع والتمیز في نفوسھم
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  الحالي ٢٤في الجامعات العربیة  انطالق فعالیات مؤتمر المسؤولین عن القبول: محادین 
  

اكد مدیر القبول والتسجیل بجامعة مؤتة الدكتور بسام المحادین ان جامعة مؤتة، باتت تحتل مرتبة 
ل خاص والعالمیة بشكل عام، وان رئاستھا ممثلة بالدكتور ظافر متقدمة بین الجامعات العربیة بشك

رئیس اللجنة التوجیھیة العلیا للمؤتمر تسعى الى مزید من االرتقاء / الصرایرة رئیس جامعة مؤتة 
  .والتطور في المسیرة التعلیمیة والبحثیة في الجامعة

االعالم والصحافة في الكرك واوضح المحادین خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده لممثلي وسائل 
والذي اعلن خاللھ استكمال االستعدادات النطالق فعالیات المؤتمز السادس والثالثین للمنظمة العربیة 
للمسؤولین عن القبول والتسجیل في الجامعات بالدول العربیة في الرابع والعشرین من الشھر الحالي 

الجامعة الدكتور یوسف القسوس، ان المؤتمر في منطقة البحر المیت، برعایة رئیس مجلس امناء 
، »ھذا العام ھو استشراف المستقبل في القبول والتسجیل« الذي تستضیفھ الجامعة حمل عنوان 

ویھدف الى اتاحة الفرصة لاللتقاء بالخبراء والمستشارین وعمداء ومدراء القبول، اضافة الى تبادل 
ولوجبا في مجاالت القبول والتسجیل مثل عملیات الخبرات والتركیز على احدث استخدامات التكن

  .القبول االلكتروني والتسجیل واالرشاد االكادیمي ومكافحة التزویر واالرشفة االلكترونیة وغیرھا
ولفت الى ان المؤتمر یعتبر نقطة انطالق لوضع معاییر مشتركة لضبط الجودة وضمانھا في عمادات 

ضمان تطبیق مبادئھا لتقدیم افضل الخدمات وتحقیق التنافسیة القبول والتسجیل في الدول العربیة و
  .المتقدمة

وقال ان المؤتمر الذي یعتبر الرابع بین المؤتمرات التي عقدتھا الجامعة خالل الشھر الحالي یأتي في 
اطار توجیھات جاللة الملك عبد هللا الثاني الرامیة الى تفعیل دور مؤسسات التعلیم العالي في خدمة 

لبة والمجتمع على حد سواء، الفتا الى ان التوسع في تفعیل برامج التبادل الطالبي بین الجامعات الط
في الدول العربیة والتركیز على جوانب االرشاد االكادیمي والنفسي للطالب الجامعي وتأثیراتھ على 

  .السلوك والتحصیل العلمي ستكون من اھم مرتكزات عمل المؤتمر
الجودة الشاملة « شتي عمل تعقدا في جامعة مؤتة في الرابع والعشرین بعنوان و بتضمن المؤتمر ور

  .»ومعاییر تطبیقھا في خدمات القبول والتسجیل
واشار المحادین ان المنظمة العربیة للمسؤولین عن القبول والتسجیل منظمة غیر ربحیة مقرھا 

الساس یرفع مستوى نظم القبول وھدفھا ا ١٩٧٦جامعة الكویت حیث كان مؤتمرھا االول في العام 
والتسجیل بالجامعات في الدول العربیھ والمساھمھ في تطویر وسائل التعلیم الجامعي ومؤسستھ 
اضافة الى تقویة الترابط وتبادل الخبرات بینھا بما یسھم لتطویر النظم الجامعیة وتقدمھا الفتا الى ان 

تسجیل وتقدیم افضل خدمة لللطلبة والمجتمع من المتظمة تعمل كذلك على تعزیز اجراءات القبول وال
  .خالل تذلیل العقبات التي تعترض عملیات القبول والتسجیل في الجامعات العربیة

ولفت الى مشاركة جامعات الدول العربیة وجامعات امریكیة، حیث تستضیف جامعة مؤتة ھذا 
ورقة بحثیة،  ٣٠سیناقشون  شخصا ٨٠المؤتمر للمرة الثالثة ویبلغ عدد المشاركین فیھ حوالي 

وجرى اختیار االردن الستضافة المؤتمر الذي كان مقررا في الیمن نظرا للوضع االمني المستقر 
وطبیعة االردن وجغرافیتھ الجمیلة، مبینا ان المؤتمر سیستمر حتى السابع والعشرین من الشھر 

  .الجاري
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  البحث عن نموذج قیاسي.. التعلیم في األردن
  

  مأمون نورالدین. د
  

ً، إن إعتماد نموذج قیاسي ال یعني بالضرورة مبدأ النسخ فالجمیع یعي أن لكل دولة معطیات  بدایة
ّق في عملیة التعلیم، لكن بإعتماد نموذج قیاسي قد نتمكن من إختصار تختلف  عن األخرى فیما یتعل

ّط . الوقت والوصول في وقت أسرع إلى ما نصبو إلیھ جاللة الملك وفي ورقتھ النقاشیة السابعة سل
الضوء على جوھریة إصالح منظومة التعلیم كجزء من عملیة اإلصالح الشامل، وقد وّضح 

العریضة ما نحتاج إلیھ للوصول إلى النظام التعلیمي الحدیث الباني لطاقاتنا البشریة التي بالخطوط 
  .نحتاج

  
لّما بدأ اإلزدھار اإلقتصادي لدولة سنغافورة في ثمانینیات القرن الماضي، أدرك أصحاب القرار 

دة تنظیم العملیة الحاجة لإلنتقال من نظام تعلیمي كّمي إلى نظام تعلیمي نوعي، حیث تّم حینھا إعا
إّال أن النقلة النوعیة في مجال التعلیم لم تتوقف ھناك، بل تّم . التعلیمیة حسب متطلبات تلك المرحلة

ّى الوصول إلى النظام الحالي المالئم لطموح الدولة للقرن  تطویرھا مع المتطلبات المتنامیة للدولة حت
ً لقد صّمم أصحاب القرار النظام ال. الواحد والعشرون ً في الھدف مرنا تعلیمي لسنغافورة لیكون ثابتا

ً عن سیاسة التلقین التي حّذر منھا  ّى یتم اإلستفادة من طاقات الطّالب اإلبداعیة بعیدا في المضمون، حت
أدرك المصممون للنظام أن النھوض في التعلیم ھي عملیة . جاللة الملك في ورقتھ النقاشیة األخیرة

ّھا  ترتكز على تعاضد كافة أركانھا دون إستثناء، فالخلل في أحدھا یحدث الخلل مستمرة ال تنتھي، وأن
ً، وقد لخّصوا ذلك بالعمل على سیاسة  وھنا لم یكن . »كل مدرسة ھي مدرسة جیدة«في النظام كامال

المعنى توحید شكل المدارس وال تفاصیل غرفھا الصفیة، إّال أن الغایة ھي تحقیق الھدف السامي 
ھذه الفرصة لن تتوافر . لب نفس الفرصة لتلقي التعلیم النوعي الجیّد وتعظیم إمكاناتھبإعطاء كل طا

 ً ً لیصبح قادرا ً جیّدا ً بمعلم كفؤ مؤھّل ومبدع، واألھم من ذلك أن یكون معّدا للطالب إّال إذا حظي أوال
ً، أھالي مشجعین لمیول أبنائھم اإلبدا. على إستخراج أفضل الموجود لدى طالبھ عیة، ال وثانیا

ً، مدرسة نموذجیة مجھزة على مستوى راحة الطالب . موّجھین لھم حسبما تشتھي رغباتھم وثالثا
، مؤسسات مجتمع مدني حاضنة للمبدعین . الجسدیة واحتیاجاتھ العلمیة في آن واحد ً ً وأخیرا ورابعا

  .متبنیّة لھم لغرض توظیف طاقاتھم اإلبداعیة لخدمة الصالح العام
  

بإختصار، فإن إستراتیجیة التعلیم السنغافوریة مبنیّة على ثالث مراحل تبدأ من المرحلة اإلعدادیة 
ً لمعرفة وحب وطنھم  والتي تكون لمدة ست سنوات، وفیھا یكون نواة العملیة ھو إعداد الطّالب وطنیا

ً وصقل شخصیاتھم ور الثاني یتّم وفي المح. وغرز القیم الثمینة فیھم، إضافة إلى إعدادھم جسدیا
وفي المحور الثالث یكون ھنالك المناھج . تعریفھم وتدریبھم على العمل الجماعي ومھارات المعرفة

قة بالریاضیات والعلوم من جانب واللغات  ّ من جانب، والفنون ) اللغة األم واللغة اإلنجلیزیة(المتعل
ّدم الطالب إلمتحان . واآلداب من جانب آخر وفیھ » ك المدرسة اإلعدادیةتر«بعد ست سنوات یتق

تفحص معرفة الطالب في اللغات والریاضیات والعلوم فقط، لینتقل الناجح بعدھا إلى المرحلة الثانویة 
ً إلى » مسارھم التعلیمي«والتي فیھا یبدأ الطالب إختیار  ، »المسار العملي«الذي سیتحّول مستقبال

في مرحلة دراسیة تمتد ألربع سنوات » التقني«أو » األكادیمي«یختار الطالب مساره المفضل إّما 
لیكمل فیھا تعلیمھ إّما في ) مرحلة ما بعد الثانویة(یختتمھا بإمتحان یؤھّلھ لإلنتقال إلى المرحلة الثالثة 

 مقاالت

 ٢٣/٤/٢٠١٧األحد                                                                                                             الكتروني الرأي
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ّى تفتح لھ أبواب » كلیّات صغیرة«مؤسسات التعلیم التقني أو في  یدرس فیھا لمّدة سنتین إلى ثالثة حت
ً، إّال أن ھذا ما نحتاجھ بالفعل في أردننا . إكمال تعلیمھالجامعات إن إحتاج  قد یبدو النظام دقیقا

فخالصة نظام التعلیم السنغافوري ھو فلترة مخرجات التعلیم لسّد الفجوات في سوق العمل . الحبیب
المحلي وإحتیاجاتھ، واألھم من ذلك ھو تزویده بكفاءات إختارت تخصصاتھا بإرادتھا وبناَء على 

  .ھا ورغباتھا وقدراتھامیول
  

نحن ال نطمح لرؤیة ثابتة للتعلیم لقرن قادم، فاستراتیجیة ثابتة عابرة للحكومات حّتى إنجاز الھدف 
ھناك فجوات في سوق العمل لدینا، ولن یملؤھا إّال نظام تعلیمي حدیث یفرز لنا كفاءات مھنیة . تكفینا

ّف إعتمادنا على الع واألھّم ھو تقلیص نسبة البطالة التي . مالة الوافدةوتقنیة تسّد إحتیاجاتنا وتخف
وصلت أرقاما غیر مسبوقة نتیجة لعّدة عوامل، أحد أھمھا ھو عشوائیة مخرجات التعلیم العالي التي 
أّدت إلى تكّدس كفاءات تزید عن حاجاتنا في سوق العمل، وعلى سبیل المثال ال الحصر التخصصات 

  .الھندسیة
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  الورقة الملكیة النقاشیة السابعة وإصالح التعلیم
  محمد طالب عبیدات. د

  
 جاءت الورقة الملكیة النقاشیة السابعة في وقتھا للحدیث عن التعلیم كركیزة أساسیة للنھوض باألمة

في زمن األلفیة الثالثة، وضرورة اصالح التعلیم وتبني ثورة بیضاء لوضعھ على المسار الصحیح، 
بعد أن عرض جاللة الملك المعزز لست أوراق نقاشیة سابقة أخذت منحى االصالح الشامل ومھّدت 

مدنیة التي لمفاصل مھمة في الدیمقراطیة واالنتخابات والحزبیة والحكومات وسیادة القانون والدولة ال
  .ركیزتھا الدیمقراطیة والعدالة المجتمعیة

فقد تحدثت الورقة عن القدرات البشریة وتطویر التعلیم، ألن ھذا الملف فعال ھو أساس نھضة األمة 
وبحاجة ماسة لتطویر برامج عملیة اصالحیة مرتبطة بمؤشرات أداء، حیث أشر جاللة الملك حفظھ 

األلفیة الثالثة حیث التعلیم ھو العمود الرئیس لبناء الجیل القادم هللا لمفصل رئیس للنھضة في زمن 
وتسلیحھ باقتصاد المعرفة، كما أشار للتحدیات الرئیسة في ملف التعلیم بشقیھ العام والعالي والتي 
بحاجة الصالح یشمل المناھج وجودة التعلیم وتأھیل المعلمین وأساتذة الجامعات ومواءمة مخرجات 

لي وسوق العمل والبیئة التعلیمیة وتوطین التكنولوجیا والبحث العلمي والشخصیة الطالبیة التعلیم العا
  .ومھارات العصر وتحدیات أخرى

فاالستثمار في القوى البشریة یعتبر استثمارا نجحا واكثر دیمومة من أي استثمار وان كان مكلفا، ألنھ 
ة لغة العصر والتكنولوجیا الحدیثة والتقنیات یعد الثروة األغنى فوق األرض، حیث نحتاج فعال لمواكب

والمھارات الالزمة من التواصل والعمل المھني والتقني والتفكیر االبداعي والتحلیل المنطقي والفھم 
  .والمقاربة الموضوعیة دون تلقین أو حشو للمعلومات

الوطن العربي، حیث  وتجوید التعلیم ھو مفتاح رئیس لبوابة األردن لیكون منارة لتطویر التعلیم في
أن األردن یضخ الكفاءات النوعیة في مختلف التخصصات للوطن العربي الكبیر، وبالتالي فاننا ال 
نحصر خریجینا ببیئة العمل المحلیة بقدر ما أننا نخطط ونخّرج لبیئة العمل في دول الخلیج العربي 

  .الشقیقة وغیرھا
ات الرسمیة والخاصة لتبني األفكار التي وردت في والكرة في مرمى الحكومة وبتكاملیة مع المؤسس

الورقة النقاشیة الملكیة السابعة لتحویلھا لبرامج عمل وخطط استراتیجیة صوب بناء القدرات البشریة 
وتطویر التعلیم، وربما یتم ذلك من خالل تبني مخرجات لجنة الموارد البشریة وتقریرھا الذي یحوي 

تنفیذیة صوب ربط الموارد البشریة بالتعلیم وبیئة األعمال والتشغیل سیاسات وآلیات وخططا وبرامج 
وغیرھا، ولذلك نتطلع أن یبادر الجمیع لترجمة الورقة الملكیة النقاشیة الى برامج عمل كل حسب 

  .اختصاصة، لكن الجامعات ربما تكون الحاضنة األنسب لذلك
ملكیة لغایات مساھمة الجمیع في تطویر التعلیم نحتاج الیوم قبل الغد لثورة بیضاء استجابة للدعوات ال

عاجال ال آجال، حیث ان االرادة السیاسیة في اصالح التعلیم متحققة من خالل لدن جاللة الملك 
المعزز الداعم األول لذلك، وكذلك جھود جاللة الملكة رانیا العبدهللا، ولكننا بعد ذلك كلھ نحتاج لجھود 

وتولید تیار عملي ال تنظیري لتولید االصالح الحقیقي للتعلیم، وال  وارادة وطنیة الستنھاض الھمم
یتحقق ذلك اال اذا تطلعنا للتعلیم كصناعة لتطویر االنسان یشارك بھا الجمیع،  وما نحتاجھ ھو 
االصالح من خالل الجھات التنفیذیة والتشریعیة واالعالمیة والمجتمعیة والتربویة وغیرھا لتبني 

  .لدفاع عنھا وبلورتھا على األرضفكرة االصالح وا
ولعل الجمیع یكاد أن یتفق بالمجمل على أن أولویات اصالح التعلیم تتلخص في جملة مفاصل رئیسة 
أساسھا كفاءة الموارد البشریة والتعلیمیة والنظام التعلیمي من حیث المدخالت والمخرجات والبیئة 

وعضو ھیئة التدریس، والمناھج التدریسیة التي  التعلیمیة والعملیات وغیرھا والتي أساسھا المعلم
باتت غیر محصورة بالكتاب المدرسي حیث شبكة االنترنت والخلیویات الذكیة تصنع مجتمع المعرفة 
وتضع كل مراجع الدنیا في أي مكتبة بالعالم بین یدي الطالب حیث العالم بات قریة صغیرة، والبیئات 

 ٢٣/٤/٢٠١٧األحد                                                                                                           ١٧ :صالدستور 
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ین التكنولوجیا، آخذین بعین االعتبار المؤسسات االجتماعیة التربویة والتعلیمیة والبحثیة وتوط
والتعلیمیة المختلفة كاألسرة والمدرسة والجامعة ووسائل االعالم والمنابر الدینیة والتعلیمیة والشبابیة 
والثقافیة وغیرھا، والبنى التعلیمیة والبیئات التعلیمیة المدرسیة والجامعیة والمرافق واألنشطة 

  .عادة النظر في مجمل التشریعات الناظمة للتربیة والتعلیم لغایات التطویر المنشودوغیرھا، وا
التي تبنتھا الدولة  -السیاسي واالقتصادي واالجتماعي- ولعل حركة النھوض االصالحي الشامل 

األردنیة ضمن بوصلة ورؤى جاللة الملك المعزز كانت نوعیة وحّسنت الكثیر من مناحي الحیاة في 
ً من الشعب  ظل ظروف ً نخبویا ومتغیرات زمن الربیع العربي، بالرغم من أن بعضھا مّس جزءا

كاالصالحات السیاسیة، وبالرغم من كل ما تم بناؤه على األرض من اصالحات شاملة، لكننا الیوم 
وقبل الغد بتنا بأمس الحاجة الصالحات واقعیة وعلى األرض بل وثورة بیضاء لنظامنا التعلیمي 

عام والعالي، ألن ھذه االصالحات تمس كل بیت وأسرة وفرد ومؤسسة على أرض المملكة بشقیھ ال
األردنیة الھاشمیة، وھي ربما أھم أنواع االصالحات ألنھا تعنى بتھیئة وتعلیم وتربیة وتدریب 
ً بعد التغیرات االجتماعیة للناس  وتجوید القوى البشریة القادرة على خوض معترك الحیاة وخصوصا

  .صاحبت ھذه الحقبة من الزمان والتي
ُقّر ونؤمن بأن التعلیم ھو احدى النقاط المضیئة في وطننا بل وعلى قّمة ھرمھا، اّال أن َمْن ال  ّا ن وان كن
ّراد كالنعامة التي تضع رأسھا  یُقر بضرورة بل وحتمیة اصالح نظامنا التعلیمي كنتیجة لتراجعھ باط

ّرة والتي على رأسھا بالرمال، فمؤشرات ضرورة االصالح واضح ة ویكفینا بعض المؤشرات المؤط
األمیّة بین صفوف طلبة المرحلة األساسیة والتي تجاوزت مائة ألف طالب، وكذلك اخفاق أكثر من 
ستین بالمائة ممن تقدموا المتحان الكفاءة الجامعیة، ومحاوالت الغش الممنھجة السابقة بالثانویة 

ھتمام بجودة التعلیم ونوعیتھ وحتى بالتحصیل الدراسي عند معظم العامة وحتى الجامعات، وعدم اال
ً في العقد  ّا نسبقھا كثیرا الطلبة، وتقّدم الكثیر من الدول العربیة بمؤشرات الجودة علینا بعد أن ُكن
المنصرم، وضعف الطلبة في مھارات التفكیر االبداعي والعمل المیداني والحواري والمھني والتقني 

  .مؤشراتوغیرھا من ال
ّة الجھود الفردیة والتراكمیة عند العدید من الشخصیات التربویة الوطنیة وحتى بعض  ُنكر البت ال ن
المؤسسات الغیورة على نظامنا التعلیمي، لكننا بالطبع نحتاج لثورة بیضاء السراع عملیة االصالح 

كفاءة وأداء المدرسین التعلیمي ووضع األصابع على الجروح التي باتت تنزف كالبیئة التعلیمیة و
وأسالیب التدریس واھتمام الطلبة والتواصل مع المجتمع المحلي والعالمي وتوظیف طرق التفكیر 
االبداعي والمواءمة بین األصالة والمعاصرة وحاجات سوق العمل والتعلیم المھني والتقني وتضافر 

اء على المحسوبیة والواسطة الجھود بین األسرة والمدرسة والجامعة واعادة ھیبة المعلم والقض
والغاء االستثناءات كافة لدخول الجامعات واعتماد التنافسیة الشریفة في ذلك واالبقاء على المنح 
المالیة فقط ووفق ضوابط شفافة، وربط مسألة التوظیف بالكفاءة فقط لیرّكز الطالب على التَّعلم، 

  .والحد من مسألة النجاح التلقائي، وغیرھا
ظیف أھداف التعلیم العام لتؤطر بناء الشخصیة الطالبیة وتشكیل منظومة قیمیة وأخالقیة نحتاج لتو

ودینیة عامة لدى الطلبة الى جانب الھدف الرئیس في بناء المعرفة، ونحتاج لتبني أسالیب جدیده 
یة ومعاصرة للتعلیم أساسھا االبداع والتمیز ال الحفظ والَصْم، ونحتاج لغرس مفاھیم ومھارات عصر

في التفكیر االبداعي وأساسیات الحوار والفھم لألساسیات لدى الطلبة لتكون مدارسنا وجامعاتنا 
  .حاضنات ابداع وتمیز ومراكز اشعاع فكري

البعض یتھم نظامنا التربوي بالتراجع الكبیر بل وینادي بتبني أنظمة عالمیة تمنح شھادات عبور 
وغیرھا واالستغناء ” سات“والنظام األمریكي ” جي أي“لدخول الجامعات مثل النظام البریطاني 

عن التوجیھي، وبعض األفكار الجدیدة في مسألة النجاح والرسوب في الثانویة العامة كالتي طرحتھا 
ً على لسان معالي األخ وزیر التربیة والتعلیم، اضافة لبعض المواد التي  وزارة التربیة والتعلیم مؤخرا

ً بعد موجات تعكس موروثنا الحضاري واال نساني واألخالقي والدیني، وربما یكونوا ُمحقین خصوصا
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ومحاوالت أسالیب الغش التكنولوجیة المتطورة في الثانویة العامة والجامعات، لكنني أؤكد على أننا 
وھي بالطبع ُمدخالت –ربما نتجاوز ُعنق الزجاجة باالصالح التعلیمي لتكون ُمخرجات التعلیم العام 

ُبقي وال تذر في نظامنا التعلیمي  -عاليالتعلیم ال بخیر وذلك من خالل نھج جدید وثورة بیضاء ال ت
ُصّوب الجزء الفارغ  وتبنى على تراكمیة انجازنا التعلیمي الحضاري والجزء المليء من الكأس وت

  .                  منھ
بقى توصیاتھا حبیسة بالطبع نحن ھنا ال نحتاج لمؤتمرات واجتماعات وملتقیات ولجان فحسب لت

األدراج، بل نحتاج على األرض الرادة وطنیة مستمدة من االرادة السیاسیة التي یقودھا جاللة الملك 
ً من المدرس  المعزز لترسیخ مفاھیم االنتماء والعطاء من القلب لدى عناصر العملیة التدریسیة بدءا

ً ألصحاب القرار لیكو ً باالدارات التعلیمیة ووصوال ُحتذى لدى الطلبة ویؤمنوا بما ومرورا نوا نماذج ت
یوجھونھم الیھ، اضافة لدور حكومي مؤثر لتصویب وتصحیح مسارات التعلیم العام وأسالیب 
التدریس والبیئة التعلیمیة والبحثیة والمیدانیة واالبداعیة والحواریة والفكریة وغیرھا صوب ولوج 

باقتدار كبیر، ألننا في األردن نملك رؤوس  - نولوجیا والعلمألفیة التقنیة والتك–متطلبات األلفیة الثالثة 
األموال البشریة التي ھي فوق األرض دون مصادر ومقدرات طبیعیة تحت األرض، وأتطلع الى أن 

بھذا الصدد دون التطلع الى أن یُقحموا جاللة -حكومة ومؤسسات تعلیمیة ومجتمعیة–یقوم كل بواجبھ 
  .على فتح ملف مبادرة اصالح التعلیم الملك المعزز للتدخل والعمل

فنظرات جاللة الملك المعزز استشرافیة واستباقیة ویضع أصابعھ على التحدیات والجروح لغایات 
المساھمة في طرح الحلول وفتح حوار وطني لیساھم الجمیع في مرحلة البناء والنماء لتطویر 

  .ن حیث الجودة والعالمیةالموارد البشریة من خالل التعلیم ذي المستوى المتمیز م
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  !ماذا بعد التوسع في صالحیات رؤساء الجامعات؟
  د العقیلزی

  
ھل التغیرات قادمة وصادمة في رئاسات الجامعات؟ ھل بدأ رؤساء الجامعات یرتحون ألنھم یكملون 
المدة االولى اربع سنوات؟ ھل قرأ رؤساء الجامعات الورقة السابعة التي رسمت خریطة طریق 

ة كلھا من المدرسة الى الجامعة؟ وھل لدیھم خططا حقیقیة تنفذ ما جا إلعادة االعتبار للعملیة التعلیمی
فیھا؟ وھل لدیھم الوقت الكافي لشرح معاناتھم في ادارات جامعاتھم ام ان تركیز السلطة الفردیة 
بایدیھم یجعلھم ال یركنون ألحد وال یثقون بأحد ؟ ومن یوسع صالحیاتھ ویصادر قرارات من سبقوه 

كل شيء لھ حدوده، وان الصالحیات المطلقة مرفوضة في اي عرف أكادیمي او یجب ان یعرف ان 
اداري، وان استمرار نھج االستئساد واالستقواء على الجامعة وأساتذتھا وعدم سماع آرائھم وتغییبھم 
یؤكد لصانع القرار ان تلك الورقة النقاشیة ستبقى رھینة األدراج كتلك االستراتیجیات التي تقادمت 

لت من رحم بعضھا حتى ماتت جمیعھا، حتى جاءت توصیات اللجنة  الملكیة لتنمیة لموارد وتناس
البشریة قاعدة الورقة النقاشیة السابعة ومن حسن الطالع ان جاللة الملك شخصیا ھو من یتبنى ھذه 

ة المطلوبة األفكار الجادة لتحسین صورة التعلیم العام والعالي للوصول بھ الى التقدم والتنافسیة العلمی
.  
  

بأن " ولعل ما كتبھ السید باتر محمد علي وردم في الدستور عن اخبار واردة من الجامعات األردنیة
وتسأل ھل سنشھد في ھذه الحملة . ھنالك حملة لتغییر رؤساء بضع جامعات رسمیة في األیام القادمة

ة والقرابة والشللیة والبعد معاییر جدیدة ومنطقیة الختیار رؤساء الجامعات أم أن معادلة الصداق
یؤكد الحاجة لمناقشة اوضاع " العشائري بعیدا عن المھنیة األكادیمیة ھي التي ستحكم االختیار

  .الجامعات وإنجازاتھا الحقیقیة ومعرفة ماذا یجري داخل حرم كل واحدة منھا
  

ات ألنفسھم، وقد ویشكتیصانع القرار من جدید من الصالحیات الواسعة التي یمنحھا رؤساء الجامع
شكل ھذا االمر مصدر ازعاج لمزاجیة القرارات وعدم دقتھا، ولذلك وتتردد فعلیا  في األوساط 
الحكومیة النیة عن تغییرات صحیحة ولیس تخمینیة ستطال رؤساء بعض الجامعات ممن یعتقدون 

عة، ولو تم تقییمھم انھم سیمكثون كامل مدتھم ، وقد ثبت ان اداءاتھم واداراتھم متواضعة، وغیر مقن
التقییم متاحا "بموضوعیة وعلمیة لشاھدت العجب، وھذا ما یؤكده وردم حین قال یجب ان یكون 

للجمیع وسببا في صناعة القرار في المستقبل حتى ال نرى مثال أحد الرؤساء من اصحاب األداء 
في اي قطاع من  المتواضع یصبح وزیرا للتعلیم العالي في یوم ما أو صاحب منصب تنفیذي مھم

وعودا على الصالحیات الواسعة التي یتصرف فیھا ھؤالء نقول " قطاعات البحث والتعلیم في األردن
ماذا أنتجت في الجامعات غیر الدین وتعطیل برامج البحث العلمي وماذا كانت النتائج ؟ اختیار 

ت في معظم الجامعات ادارات أكادیمیة تتصف بالضعف والترھل وعدم إقناع احد واساتذة الجامعا
یشتكون من ضعف اداء العمداء ورؤساء األقسام، ورؤساء الجامعات یعتقدون ان على العمداء ان 
ینھوا مثلھم مددھم وھذا ما أنجب الخراب والترھل وضیاع الھمم وشعور الھیئات التدریسیة بالضیاع 

من ان معاییر الجدارة ال عالقة وعدم االنتماء، مما ینعكس على الجسم الطالبي، واشارك السید وردم 
لھا باختیار رؤساء الجامعات في األردن، وال في أي من المناصب العلیا إال في حاالت نادرة وال 
حتى في اختیار العمداء ورؤساء األقسام والمراكز العلمیة، ولو تم اجراء استفتاء داخل كل جامعة 

ت من ترھل وغیاب حقیقي للجودة العلمیة بموضوعیة متناھیة ألدرك الجمیع ما تعانیھ الجامعا
وغیاب فعلي لعالقة سلیمة بین األدارات الصغرى والطلبة وھذا یستدعي التغییر وعدم الرضوخ 
لآلراء التي تزین للجامعات انھا في أوجھا ، ولو كانت قرارات رؤساء الجامعات سلیمة ما قرأنا في 

ً من رؤساء الجامعات یجب ان یحالوا  ٢٠١٥ -  ٢٠٠٩تقاریر دیوان المحاسبة عن األعوام  أن عددا
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ً لتقریر المحاسبة الذي بین أن میاوات رؤساء الجامعات  إلى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد إستنادا
ً من النواب یعدون توصیة لرئیس المجلس ،لضرورة .ألف دینار) ١٢٠،٣(بلغت أكثر من  وأن عددا

،قد كشف أن القیمة ٢٠١٥قریر دیوان المحاسبة لعام تحویل ھؤالء الرؤساء لھیئة الفساد وكان ت
ولو . ألف دینار ١٢٠٫٣االجمالیة لمیاومات سفر رؤساء الجامعات األردنیة الرسمیة خالل سنتین بلغ 

عاد دیوان المحاسبة الى الوراء سیجد اًن ما تعانیھ الجامعات سببھ تلك القرارات الخاطئة التي اتخذھا 
. بعض تلك الجامعات ولم نجد احدا یحاسب المخطئ والحبل على الجراربعض الرؤساء حتى افلست 

ان واقع . ان بعض الجامعات كانت غنیة وتملك المال الكافي والیوم ال تجد رواتب لموظفیھا
الجامعات یتطلب ثورة لتغییر نمط االدارات الجامعیة والتخلص من بیروقراطیاتھا ، وكأن الجامعات 

ظفین ، ویجب تغییر جمیع األدارات الصغرى الضعیفة وإیجاد برامج جدیدة بال علماء واساتذة ومو
وخطط علمیة ال یشق لھا غبار ال نرید ان نترحم على الماضي وكان الحاضر ال ینجب غیر الضعفاء 
ً یجب تغییر الصالحیات وتعین الكفاءات العلمیة  واصحاب الیاقات الجدیدة الذین ال یقنعوا احد وایضا

تغرب على صانع القرار لماذا یشترط لرئیس الجامعة عمرا مجددا ونرى رؤساء جامعات القویة واس
عالمیة علماء أعمارھم تتجاوز الثمانین نرید األقویاء العلماء الذین یضخون فیھا افكارھم وخططھم  
وعلمھم وھممھم من جدید كي تنعكس في كل مفاصل، والخراب یحتاج التصویب والتصحیح 

  ...والتغییر
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  ــد؟ھـــل مــن جــــدی: تغییر رؤساء الجامعات
  

  باتر محمد علي وردم
  

تشیر األخبار الواردة من الجامعات األردنیة بأن ھنالك حملة لتغییر رؤساء بضع جامعات رسمیة في 
ھل سنشھد في ھذه الحملة معاییر جدیدة ومنطقیة الختیار رؤساء الجامعات أم أن . األیام القادمة

معادلة الصداقة والقرابة والشللیة والبعد العشائري بعیدا عن المھنیة األكادیمیة ھي التي ستحكم 
  .االختیار

  
ھل یعود ذلك إلى . في بدایة االمر ال بد من طرح السؤال األساسي حول السبب في تغییر الرؤساء

التغییر وإدخال وجوه سنوات أو أكثر، أم ألسباب الحاجة إلى  ٥ضعف في األداء تم اكتشافھ بعد 
جدیدة في طبقة النفوذ التقلیدیة أم أن ھنالك حملة ترضیة لضغوطات النواب والمتنفذین لتعیین 
األصدقاء واألقارب في مناصب علیا؟ ھنالك حاجة أساسیة لتقییم أداء رؤساء الجامعات الذین تم 

ي المستقبل حتى ال نرى مثال أحد تغییرھم، وجعل ھذا التقییم متاحا للجمیع وسببا في صناعة القرار ف
الرؤساء من اصحاب األداء المتواضع یصبح وزیرا للتعلیم العالي في یوم ما أو صاحب منصب 

  .تنفیذي مھم في اي قطاع من قطاعات البحث والتعلیم في األردن
  

ي كثیر من ف. القضیة الثانیة تكمن في االختیار حیث ال توجد في األردن ایة معاییر تحكم ھذه العملیة
الدول الغربیة أو الشرقیة ذات المستوى األكادیمي المتمیز یتم طرح منصب رئیس الجامعة في إعالن 
عام یتم بموجبھ استقبال الترشیحات ویطلب من كل مرشح أن یقدم سیرتھ الذاتیة مضافا إلیھا رؤیتھ 

ث التطورات العلمیة الخاصة في تطویر الجامعة أكادیمیا وإداریا وحتى مالیا مستندة إلى أحد
تستغرق ھذه العملیة فترة طویلة ولكن في . واإلداریة التي تقود إلى اإلبداع والریادة في ھذه الجامعات

نھایة األمر یتم ضمان أن یكون الرئیس الجدید شخصا قادرا على إدارة الجامعة في الطریق 
  .الصحیح

  
في األردن وال في أي من المناصب العلیا إال  معاییر الجدارة ال عالقة لھا باختیار رؤساء الجامعات

لألسف ال توجد مؤشرات تفید بأن عملیة االختیار القادمة ستكون مختلفة ولكنني . في حاالت نادرة
سأكون في غایة السعادة لو كنت مخطئا وتم بالفعل اختیار شخصیات أكادیمیة واعدة وقادرة على 

اكل الشللیة والوالءات الشخصیة والریاء األكادیمي التي تطویر الجامعات الرسمیة ومعالجتھا من مش
  .تعصف بمستویات كافة الجامعات األردنیة، وھذه قضیة مؤسفة أخرى بحاجة إلى حدیث صریح
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  السماح باالنتساب في الجامعات األردنیة
  أحمد جمیل شاكر

  
ال أعتقد أن األسباب التي تسوقھا بعض الجھات التعلیمیة بعدم الموافقة على نظام االنتساب للجامعات 
االردنیة یمكن القبول بھا ھذه األیام، في وقت تسمح بھ لآلالف من طالبنا باالنتساب الى الجامعات 

  .السودانیة والعربیة، ونعترف بشھاداتھا
عصر المعلومات، وانفتاح وسائل االعالم والتعلم، ووجود قنوات فضائیة خاصة بالتعلیم الجامعي في 

وحتى المستمر وبوجود عشرات الجامعات الرسمیة والخاصة، وتوفر البنیة التحتیة للتعلیم عن طریق 
النتساب االنتساب فإن الواقع یتطلب إعادة النظر بموضوع التعلیم الجامعي في االردن عن طریق ا

ألننا سنحقق فوائد كثیرة، أقلھا أن یبقى األبناء في وطنھم، ویقدموا امتحاناتھم السنویة في جامعاتنا 
الوطنیة، ویوفروا مالیین الدنانیر وغیرھا من أنواع العملة الصعبة، ویوفروا فرص عمل للمئات من 

  . عن طریق االنتساب االساتذة، واالداریین الذین یتولون االشراف على الدراسة الجامعیة
من حق الموظف، او سیدة البیت، او حتى المتقاعد، او الشاب الصغیر أن یجد فرصة للدراسة 
الجامعیة في منزلھ ویتقدم في نھایة العام لالمتحانات المطلوبة كما ھو الحال بالنسبة لجامعة بیروت 

  . العربیة وجامعة االسكندریة والجامعات السودانیة
إن الدراسة عن طریق االنتساب تساوي الدراسة عن طریق االنتظام، لكننا نؤكد ان نحن ال نقول 

مستوى التعلیم باالنتساب سیكون اعلى من االنتساب للجامعات خارج االردن ألن ھناك من تلجأ الیھ 
  . في مراجعة بعض المواد، وقد تكون ھناك بعض الترتیبات لعقد دورات مكثفة ببعض المواد

رة أخرى دعوة جادة لدراسة موضوع الدراسة عن طریق االنتساب في الجامعات اننا ندعو م
  .االردنیة، حتى ولو كانت الخاصة منھا، ألنھ ینسجم مع روح العصر، ومتطلبات الواقع

 ٢٣/٤/٢٠١٧                                            حد األ                                                             ٨:صالدستور 
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  خلدا –ابراھیم راضي احمد الزاغة  -

 وفیات

 الرأي 
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ان مدیر عام دائرة االحوال المدنیة والجوازات فواز الشھوان یعمل مع الجھات » عین الرأي«علمت 
ویتوقع قریبا . المعنیة على حل االشكالیات الفنیة التي تعیق اصدار اعداد كبیرة من البطاقة الذكیة

وحسب احصائیة رسمیة اصدرت . ذكیة یومیا بعد حل المشاكل الفنیة الف بطاقة ٦٠ -٥٠اصدار 
  .الف بطاقة ٧٠االحوال لغایة امس نحو ملیون و

  
نقابة اصحاب المطاعم والحلویات تنتظر منذ كانون الثاني الماضي الئحة اسعار المطاعم الشعبیة 

  .الجدیدة وانعقاد اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء لھذه الغایة
  

وتأخر عالجھا بسبب عدم شكا أصحاب خیل تعمل على نقل الزوار في مدینة البترا األثریة من بطء 
أن العیادة » عین الرأي«وأكدوا لـ . توفر الكادر الكافي في العیادة البیطریة التي تتبع لوزارة الزراعة

یجب أن تتمتع بخدمات أفضل السیما وأنھا تعالج رواحل تعمل على نقل سیاح البترا القادمین من 
  .شتى دول العالم

  

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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نشر ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبدهللا صورة على صفحاتھ الخاصة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي خالل تدریبات لسموه على أحد التمرینات العسكریة، وكتب تعلیقا علیھا باللغتین العربیة 

یب العملیات الخاصة خالل أحد التمرینات العسكریة في مركز الملك عبد هللا الثاني لتدر(واالنجلیزیة 
  ).في كانون األول الماضي

  
محمود الشیاب غدا االثنین افتتاح اعمال ندوة متخصصة حول جراحة . یرعى وزیر الصحة د

ُعقد الندوة على . الحرب والتي ینظمھا مكتب اللجنة الدولیة للصلیب األحمر االقلیمي في عمان وستـ
  . جراحي اللجنة الدولیة للصلیب األحمر من ذوي الخبرةمدار ثالثة أیام بإشراف وتنفیذ اثنین من 

  
 ٢كشفت دراسة بیئیة أن األشجار المزروعة في المدن والمناطق الحضریة تقوم بتبرید الھواء ما بین 

  .درجات مئویة ٨الى 
  

ارتفعت قیمة المستوردات األردنیة من الوالیات المتحدة األمیركیة خالل شھر كانون األول من العام 
  .بنفس الشھر من العام الماضي%) ٣٠ر٧(نسبة الحالي ب

  
أعلن مدیر مھرجان جرش للثقافة والفنون محمد أبو سماقة أن المھرجان سیطلق في دورة عام 

  .»لزیودي للشعرجائزة حبیب ا« ٢٠١٧
  

. ، تستضیف دارة الفنون عالم اآلثار والتاریخ د»فلسطین الحضارة عبر التاریخ«كجزء من برنامج 
ّل في المكتبة الخالدیّة بالقدس، والتي ظھرت نواتھا العام  نظمي الجعبة للحدیث عن قّصة كفاح تتمث

ً العام  ١٧٢٠   .مساء الثالثاء المقبل ـ وذلك في السادسة والنصف من١٨٩٩وافتتحت الحقا
  

  صنارة الدستور 



  امة دائرة اإلعالم والعالقات الع                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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یعقد وزیر األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة وائل عربیات ظھر الیوم مؤتمرا صحفیا 
بالوزارة، یعلن خاللھ أسماء الحجاج، الذین انطبقت علیھم الشروط لھذا العام في البعثة األردنیة 

  .ھجریة ١٤٣٨سم حج عام لمو
  

سیاسة "تنظم لجنة المھندسات األردنیات في نقابة المھندسین مساء بعد غد الثالثاء لقاء للحدیث حول 
في مجمع " الفصل العنصري وممارسات الكیان الصھیوني تجاه الشعب الفلسطیني

قاء األمینة التنفیذیة المستقیلة من لجنة األمم المتحدة االقتصادیة وتستضیف اللجنة في الل.النقابات
ریما خلف، وخبیر القانون الدولي أنیس القاسم ونقیب المھندسین ) إسكوا(واالجتماعیة لغرب آسیا 

  .األسبق وائل السقا
  

لعمر عامین، أثناء اللعب داخل منزلھا في عمان، وفقا تحقق الشرطة في حادثة وفاة طفلة، تبلغ من ا
إلى أن التحقیقات األولیة تشیر إلى وجود آثار اختناق على " الغد"لمصدر أمني، والذي أشار لـ

الطفلة، حیث تم تحویل جثتھا إلى الطب الشرعي ومباشرة إجراءات التحقیق للوقوف على كامل 
  .مالبسات الحادث

  
" البیئة والمیاه من منظور الشریعة اإلسالمیة والعالم المعاصر"تنظم الجامعة األردنیة الیوم مؤتمر 

بالتعاون بین كلیة الشریعة بالجامعة ومركز الدراسات اإلسالمیة والتربیة الدینیة بجامعة مونستر 
  .عزمي محافظة. ویرعى االفتتاح رئیس الجامعة د. للتعاون الدولياأللمانیة والوكالة األلمانیة 

  
  
  
 

  زواریب الغد


