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 لميفي مجال البحث الع) معرفة(و) األردنیة(بحث التعاون بین 

بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة خالل لقائھ المشرف العام  -فادیة العتیبي
الدكتور سامي الخزندار التعاون المشترك بین الجانبین ) معرفة(على قاعدة البیانات العربیة الرقمیة 

  .في سبیل الدفع بعجلة تقدم منظومة البحث العلمي واالرتقاء بھا

الجانبان خالل اللقاء الذي حضره عمید البحث العلمي الدكتور ابراھیم العبادي ومدیر مركز وتناول 
االعتماد وضمان الجودة الدكتور فالح السواعیر ورئیس شعبة االنتاج العلمي والمجالت في العمادة 

في  نضال الذنیبات، سبل وآلیات رفع معدل التأثیر واالستشھاد ببحوث أعضاء الھیئة التدریسیة
 .مختلف كلیات الجامعة بشكل عام، وفي الكلیات اإلنسانیة بشكل خاص

باعتبارھا ) معرفة(القضاة وخالل اللقاء، أشار إلى أھمیة الدور الریادي الذي تقوم بھ قاعدة البیانات 
أضخم قاعدة بیانات عربیة للدوریات العلمیة والتقاریر اإلحصائیة، في تسھیل وصول الباحثین 

لعرب، وصناع القرار إلى اإلنتاج العلمي والفكري العربي، واالستفادة منھ، فضال عن والطالب ا
دورھا في التعریف بالباحثین العرب وإنتاجھم العلمي، والتعاون العلمي فیما بینھم من جھة، وبقیة 

   .دول العالم من جھة أخرى، إضافة إلى تعزیز إمكانیات اللغة العربیة في البیئة المحوسبة

على توطید جسور التعاون مع الجامعة ) معرفة(حین أكد الخزندار حرص قاعدة البیانات  في
األردنیة لما تتمتع بھ من سمعة طیبة بین مثیالتھا، وباعتبارھا أم الجامعات فلھا األولویة في التأسیس 

  .والتشبیك لشراكات بحثیة وأكادیمیة

في رفع وتیرة التعاون مع المؤسسات البحثیة  إلى ذلك،  قال العبادي إن مثل ھذه اللقاءات تسھم
المرموقة من خالل طرح األفكار والمقترحات ذات العالقة بالبحث العلمي، وتعود بالنفع على 

 .الجامعة األردنیة وباحثیھا وطلبتھا

  

   

 أخبار الجامعة

 طلبة نیوز –السوسنة  - المدینة نیوز –بترا  أخبار األردنیة
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 في زیارتھ األولى للفرع

 أردنیة العقبة تتطور بعمل منظم وغیر عشوائي: القضاة 

كد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبدالكریم القضاة أن فرع الجامعة األردنیة في أ - ھبة الكاید 
العقبة لیس استثناًء؛ فابنبثاقھ عن الجامعة األم وانتھاجھ خططا استراتیجیة عن بقیة الجامعات وال 
یكون نسخة عنھا، وأنھ سیبقى طالما زاد اإلصرار على التطور بحركة منظمة وغیر عشوائیة 

  .ل بروح الفریق الواحدوالعم

وقال القضاة في زیارتھ األولى لفرع الجامعة في العقبة إن افتتاح الملك لھ بوضعھ حجر األساس 
ُسس  دلیل على أن العقبة كغیرھا من مناطق ومحافظات المملكة بقیمتھا وأھمیتھا، الفتا إلى أن الفرع أ

قتصادیة والسیاحیة بالھجرة من المدن إلى لیخدم المنطقة والوطن بأكملھ من خالل تنمیة الحركة اال
  .األریاف واألطراف، ولیس العكس

وأضاف أن المناطق تحیا بالجامعات، وأن الجامعة وجدت لرسالة سامیة ھي تنمیة المكان؛ فوجود 
الطلبة یعني حركة سیاحیة واقتصادیة واستثماریة وثقافیة، منوھا بضرورة استغالل نقطة وجود 

ستراتیجیة ممیزة لتسویق الفرع وجذب الطلبة من كافة األرجاء، وال سیما من الفرع في منطقة ا
  .الدول العربیة الشقیقة القریبة مثل السعودیة ومصر

ودعا القضاة لدى لقائھ بعمداء الكلیات وأعضاء الھیئة التدریسیة إلى العمل الجاد للنھوض ببرامج 
المیة وذكیة ومنتجة في آن واحد، مشددا على الفرع وتطویرھا وتنمیتھا للتحول بھا إلى جامعة ع

ضرورة تشكیل فریق للوقوف على الخطط الدراسیة وتغییر المناھج بما یتناسب ولغة العصر، إضافة 
  .إلى استحداث مواد حرفیة وبناء سمعة عالمیة جاذبة ضمن بیئة نظیفة وبنیة تحتیة متینة

ة الدارسین فیھا وتوجھاتھا والخطط والبرامج وعرض عمداء الكلیات نبذة عن كلیاتھم وأعداد الطلب
التي تنفذھا وتسعى لتطویرھا واستحداثھا، مشیرین إلى االتفاقیات التي تم توقیعھا مع المؤسسات ذات 
العالقة والتي من شأنھا الحرص على توطید العالقات وتحقیق االستفادة وتبادل الخبرات بما یصب 

  .في صالح الجامعة والطلبة

ي لقاء جمعھ بالھیئتین التدریسیة واإلداریة إلى أبرز الخطط والبرامج واألھداف على واستمع ف
الصعیدین األكادیمي واإلداري؛ ما من شأنھ التحسین واالرتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة وتحسین 

 .أوضاع العاملین من أكادیمیین وإداریین

نى التسجیل وشعبة العطاءات واللوازم والمالیة إلى ذلك، زار القضاة عیادة الطلبة ومختبر اللغات ومب
والبرید ومكتب اتحاد الطلبة والمقسم وشعبة األنشطة الطالبیة والكافتیریا، إضافة إلى جولة في 
محطة العلوم البحریة شملت معرض األحیاء البحریة ومختبر استزراع األسماك، موجھا خالل 

د وتفعیل اإلنتاج والعمل الجاد في سبیل تحسین جولتھ دعوة بضرورة تكثیف العمل وتضافر الجھو
  .بیئة الجامعة وتطویرھا

وفي ختام الزیارة التي رافقھ فیھا رئیس فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي ونخبة من األساتذة 
واألكادیمیین واإلداریین والطلبة أجاب القضاة عن االستفسارات والمالحظات التي عرضتھا أسرة 

  .أملھ بأن یلمس نتاج زیارتھ األولى في زیارتھ القادمة الفرع، معربا عن

 24جو  –رادار  - طلبة نیوز –السوسنة  - المدینة نیوز –بترا  –الوقائع اإلخباریة  -أخبار األردنیة
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 للتعریف بالمنح البرلمانیة الدولیة" األردنیة"وفد ألماني یزور 

زار وفد برلماني ألماني یرافقھ مسؤولون من السفارة األلمانیة في عمان كلیة  -سھى الصبیحي 
ً اللغات األجنبیة في الجامعة األردنیة الیوم للتعریف ببر نامج المنح البرلمانیة الدولیة التي تقدم سنویا

من قبل البرلمان األلماني بالتعاون مع جامعة برلین الحرة وجامعة برلین التقنیة وجامعة ھومبولت 
ً وشابة حول العالم 120ل   .شابا

وعقد الوفد المكون من الیكسندر اولریش النائب عن حزب الیسار األلماني وفرانك سوبلویسكي مدیر 
الخدمات البرلمانیة في البرلمان والدكتورة سوزان زیب من جامعة برلین الحرة ندوة اشتملت على 

  .شھور 6عرض لفیلم تعریفي بالمنحة التي تمتد ل

وقال النائب اولریش إن ھذه المنح تھدف إلى منح الشباب المھتمین بالعمل العام من جمیع أنحاء العالم 
لمانیة في ألمانیا وإكسابھم الخبرات العملیة حول العمل البرلماني الفرصة للتعرف على الحیاة البر

  .والدیمقراطیة التمثیلیة لیكونوا قادرین على دعم الحیاة البرلمانیة في بالدھم

منحة سنویة ممولة بالكامل مخصصة لمشاركین من العالم العربي  24وأضاف أن البرلمان یقدم 
شھور، باإلضافة الى دراسة عدد  6ن األلمان لمدة تصل الى یعمل بھا كل مشارك مع أحد البرلمانیی

  .من المساقات ذات الشأن في الجامعات األلمانیة الثالث المشتركة في البرنامج

ً عن كل من الجامعات الثالث، فیما أفاد سوبلویسكي الطلبة  وقدمت الدكتورة زیب شرحا موجزا
تقدم أردني الجنسیة وحاصل على الشھادة الجامعیة بالحدیث عن شروط التقدم للمنح منھا أن یكون الم

ً وأن یكون لدیھ معرفة باللغة األلمانیة، على أن  30األولى كحد أدنى وأال یزید عمر المتقدم عن  عاما
 .یتم التقدیم للمنح في موعد أقصاه نھایة حزیران القادم

 

ر تركي بني خالد ورئیس قسم وعلى ھامش الندوة التقى الوفد عمید كلیة اللغات األجنبیة الدكتو
ً من  اللغات األروبیة الدكتور یزید الحموري ورئیس شعبة اللغة األلمانیة الدكتور مھدي عیسى وعددا

  .أعضاء ھیئة التدریس في القسم

وعبر بني خالد أثناء اللقاء عن شكره للجانب األلماني على ھذه المنح والدعم الذي یقدمھ للجامعة 
ً عن أملھ بتوسیع قاعدة التعاون والكلیة،وأثنى على  عمق العالقات التي تربط الدولتین، معربا

  .األكادیمي بین األردنیة  والجامعات األلمانیة

ًعن برنامج اللغة األلمانیة اإلنجلیزیة الذي یطرحھ قسم اللغات األوروبیة من  وقدم الحموري موجزا
 .حیث نشأتھ وعدد طلبتھ وأعضاء الھیئة التدریسیة

 24جو  –رادار  -طلبة نیوز –السوسنة  -بترا  – أخبار األردنیة
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  تقیم نشاطاً حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي" مریض األردنیة ت"

أقامت العیادة الصدیقة للشباب للتوعیة الصحیة التابعة لكلیة التمریض في كلیة  - آیھ عویدي العبادي  
اللغات األجنبیة في الجامعة األردنیة وبالتعاون مع البرنامج األردني للكشف المبكر عن سرطان 

 ً ً حول الكشف المبكر لسرطان الثدي والفحص الذاتي،  شارك فیھ عمید  الثدي نشاطا ً توعویا صحیا
كلیة اللغات األجنبیة الدكتور تركي بني خالد ونائب العمید لشؤون الطلبة في كلیة اللغات األجنبیة 

  .الدكتور شریف الغزو ومسؤولة العیادة الدكتورة نجاح سالمة وعدد من األكادیمیین والطلبة

ف النشاط إلى تقدیم التوعیة الصحیة حول سرطان الثدي حیث اشتمل على عرض منشورات ویھد
توضیحیة مفصلة عن المرض ومعلومات تعریفیة منھا األعراض والعوامل المؤدیة إلیھ وكیفیة 

  .الفحص الذاتي وأھمیة الفحص المبكر والكشف السریري

من قبل المختصین والطلبة من كلیة  وتخلل النشاط التطبیق العملي على النماذج والمجسمات
التمریض شعبة األمومة ومبادرة لمى  وعدد من طلبة العیادة الصدیقة للشباب وكلیات أخرى ممن تم 
تدریبھم وتأھیلھم على ذلك لتجسیده أمام الحضور، باإلضافة إلى إقامة معرض توعوي صحي حول 

  .من المرض سرطان الثدي، وإلقاء محاضرات توعویة وعرض قصص ناجیات

وأشاد بني خالد خالل افتتاحھ للمعرض  بالمستوى العالي والھدف السامي للعیادة الصدیقة للشباب 
بإقامتھا مثل ھذه النشاطات والفعالیات ودور الجامعة األردنیة في نقل التوعیة الصحیة للمجتمع 

  .الطالبي 

فحص الذاتي للثدي بمشاركة وألقت سالمة ندوة توعویة بعنوان التوعیة الصحیة للسرطان وال
الدكتوره میسون عمران من البرنامج األردني لسرطان الثدي واستعرضت خاللھا مفھوم سرطان 

  .لثدي لاألعراض وطرق الفحص الذاتي الثدي واألحصائیات وعوامل الخطورة الثابتة والمتغیرة و

 24جو  –رادار  -نیوزطلبة  –السوسنة  -أخبار األردنیة
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 ي في بلدة عین جنامنتدى عین الجنان الثقاف راإشھرئیس الجامعة االردنیة یرعى حفل 

رعى رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة بحضور النائب احمد فریحات ومدیري 
الثقافة والشباب سامر فریحات وعامر مزاھره ونائب مدیر الشرطة العقید بالل العواملھ ومندوب 

اء الھیئات الثقافیة مدیر الدفاع المدني  ورئیس فرع نقابة االطباءوالدكتور زید فریحات ورؤس
 . واالسرة االعالمیة والفعالیات المجتمعیة

واكد راعي االحتفال الدكتور القضاة على الثوابت االردنیة التي تعتبر ركیزة اساسیة وھي القیادة 
الھاشمیة الرائدة التي منحت االردن العزة والفخار واسبغت علیھ نعمة االمن واالمان واالستقرار 

القوات المسلحھ االردنیة واالجھزة االمنیة حارسة االستقالل وحامیة منجزات الوطن  والثابت الثاني
والثابت الثالث الوحدة الوطنیة التي نعتز التي جمعت الكل بكل خیر ومحبة معربا عن اعتزازه 

ن بالمحافظة التي تمثل نموذج االخاء والمحبة واالخاء مؤكدا ان افتتاح المنتدى الیوم یعتبر واحدا م
مثمنا , المشاریع الحضاریة التي تجسد الوعي والعمل التشاركي الحداث نقلة نوعیة في العمل الثقافي 

 . لسعادة النائب الفریحات مشاركتھ في كافة الفعالیات ولمدیریة الثقافة جھدھا الطیب

اضافھ للجھد واشار مدیر ثقافة المحافظة سامر فریحات الى ان افتتاح منتدى عین الجنان الیوم یعتبر 
والفعل الثقافي في المحافظة التي تتمیز عن غیرھا بحراك ثقافي فاعل وعلى مدار العام یساھم في 
نشر الوعي الثقافي وبناء االنسان بحرص ودعم من القیادة الھاشمیة ووزارة الثقافة التي لم تال جھدا 

 . في دعم اي جھد ثقافي في المحافظة

. الثقافي عادل البوریني ان المنتدى یشكل اضافة لعشرات المنتدیاتواكد رئیس منتدى عین الجنان 
الھیئات الثقافیة التي تعمل في المحافظة العالء شان الثقافة والمثقین اینما وجدوا على امتداد ساحة 

 . الوطن والمحافظة یستمدون العزم من التاریخ العریق والبھي الذي تمتاز بھ المحافظة

سلیمان القضاة باسم المجتمع المحلي مھنئا الحضور باشھار المنتدى الذي جاء وتحدث المختار محمد 
لتعزیز النھج الثقافي ودعم الحركة الثقافیة والمثقفین بالمحافظة داعیا الى دعم المنتدى بكافة الصور 

 . لیاخذ دوره على ارض الواقع

على قراءات شعریة للشعراء واشتمل االحتفال الذي اداره المشرف التربوي الدكتور عمر القضاة 
محمد القصاص والدكتوره فایزه المومني ومحمد سعید المومني ونوح القضاة ویحیى القضاة 

 . والطالبھ بیلسان الجالبنھ وفقره فنیة فلكلوریة لفرقة كفرنجة للفكلور الشعبي

منتدى االسرة وفي نھایة االحتفال كرم راعي االحتفال والنائب الفریحات ومدیر الثقافة ورئیس ال
 . االعالمیة وعددا من الشعراء  والداعمین للمنتدى

  .كما كرم النائب الفریحات  البوریني راعي االحتفال رئیس الجامعة االردنیة

  االلكترونيالدستور 
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 انطالق أعمال منتدى عمان األمني

 39تنطلق في عمان األربعاء المقبل فعالیات منتدى عمان األمني بدورتھ الثانیة عشرة، بمشاركة 
 .ولة عربیة وأجنبیةد

ان الجلسة " بترا"وقال رئیس اللجنة التنظیمیة للمنتدى الدكتور ایمن خلیل لوكالة األنباء األردنیة 
االفتتاحیة ألعمال المنتدى، الذي اصبح واحدا من ابرز المنتدیات عالیة المستوى المتخصصة 

زا، حیث یتحدث فیھا نائب وزیر والمستدامة على مستوى المنطقة والعالم، تشھد حضورا دولیا متمی
الخارجیة االمیركي ورئیس ھیئة الطاقة النوویة االردنیة ونائب وزیر الطاقة األمیركي وكبیر 
مفاوضي السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وكبیر مستشاري البرنامج النووي االیراني، ورئیس المؤتمر 

 .التحضیري لحظر االنتشار النووي

ظیمیة للمنتدى الدكتور ایمن خلیل ان المنتدى یعقد جلستھ ھذا العام وفق واوضح رئیس اللجنة التن
 .ظروف اقلیمیة بالغة التعقید من ضمنھا تجدید العقوبات االمیركیة على ایران

واشار الى انھ وبالنظر لحالة الجمود التي وصلت الیھا الجھود المتعلقة بإخالء الشرق االوسط من 
لمنتدى سیناقش الموقف العربي في المحافل الدولیة خاصة في مؤتمر اسلحة الدمار الشامل، فإن ا

مراجعة اتفاقیة حظر االنتشار النووي والذي یعقد اعمالھ في النصف االول من العام المقبل باألمم 
المتحدة، وسط عدد من االصوات العربیة التي تنادي بتوحید الموقف الجماعي العربي وإلغاء المد 

 .یة حظر انتشار االسلحة النوویةالالنھائي التفاق

ھذا المصطلح الذي یشیر العتماد عدد من الدول العربیة  –كما یناقش المنتدى، الصحوة النوویة 
كخیار استراتیجي لألغراض السلمیة وتولید الطاقة، حیث یتنادى المؤتمرون  –للخیار النووي 

وبالتزامن مع ذلك، یناقش المنتدى . ةللتباحث حول اثر الربیع العربي على تطور الطموحات النووی
االبعاد السلبیة لھذه البرامج، خاصة فیما یتعلق بإمكانیة التخریب والسرقة والدخول غیر المشروع 
للمنشآت النوویة وكیفیة تحقیق معضلة االمن النووي واالمان النووي في ظل نمو متسارع 

 .علمیة والطبیة والصیدالنیةالستخدامات المواد المشعة في التطبیقات الصناعیة وال

ونجح المنتدى الذي ینظمھ المعھد العربي لدراسات األمن بالتعاون مع عدد من الحكومات 
والمنظمات الدولیة بترسیخ اسمھ على خارطة المنتدیات االمنیة العالمیة المتخصصة في مجال 

المستوى المتخصصة مناقشة القدرات غیر التقلیدیة لیصبح واحدا من ابرز المنتدیات عالیة 
والمستدامة على مستوى المنطقة، ما یرسخ دور العاصمة عمان كحاضنة للحوار الدولي اضافة 

 .لدورھا المھم كنواة للعمل العربي المشترك

ویھدف ھذا التجمع السنوي من الخبراء الدولیین وصناع القرار لمناقشة التحدیات األمنیة الناشئة على 
 .یميالصعیدین الدولي واإلقل

  10: األحد ص/الرأي  -3: األحد ص/الدستور  - 2: األحد ص/ صدى الشعب 
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ویعتبر منتدى عمان االمني االنطالق الرسمي لعدد من االجتماعات والفعالیات الموازیة، حیث یلتئم 
تحت مظلة ھذا االجتماع عدد من الفعالیات تشمل المنتدى النووي، وورشة التدریب الدولیة 

عربي لألمن المتخصصة الموجھة للطلبة والمھنیین الشباب، واالجتماع التنسیقي ألعضاء المنتدى ال
  .وحظر االنتشار، واالجتماع االمني المشترك مع مركز جنیف للسیاسات االمنیة
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  كتاب جدید عن إبراھیم خلیل بین األدب والنقد» مرافئ التأویل«

من تقدیم نضال القاسم وتحریره صدر عن دار أمواج للطباعة والنشر والتوزیع بعمان كتاب جدید 
ص  من 240في » مرافئ التأویل«خلیل بین األدب والنقد، بعنوان  حول تجربة الدكتور إبراھیم

 .القطع المتوسط 

دراسة لعدد من الدارسین؛ األولى بعنوان الناقد المستقبلي لحمید  19یحتوى الكتاب إضافة للتقدیم 
تاج سعید والثانیة بعنوان لغز الممارسة النقدیة للدكتور شفیق النوباني والثالثة بعنوان قراءة في ن

إبراھیم خلیل النقدي للدكتورة سعاد أبو ركب والرابعة بعنوان اإلبداعیة في الخطاب النقدي للدكتورة 
أماني بسیسو والخامسة بعنوان مع إبراھیم خلیل في األسلوبیة العربیة للدكتور الخیر محمد رجب 

في تداعیات ابن والسادسة لعثمان قوقزة عن األسلوبیة ونظریة النص والسابعة عن جوھر الحزن 
والسابعة عن الدیوان نفسھ بعنوان جدل الثنائیات . زریق البغدادي األخیرة للدكتور راشد عیسى

القصصیة للراحل علي « من یذكر البحر « للدكتور محمد صالح الشنطي، تلیھ دراسة عن مجموعة 
خرى عن كتاب حسین خلف فدراسة عن كتاب في القصة والروایة الفلسطینیة لمحمد المشایخ، وأ

فصول في األدب األردني ونقده لصادق العبیدات وأخرى عن كتاب من االحتمال إلى الضرورة 
: وثالث دراسات متتابعة لنضال القاسم محرر الكتاب. مي القاص الروائي محمد جمیل خضرلإلعال

قراءة تمھیدیة في التجربة النقدیة إلبراھیم خلیل، تلیھا الممارسة النقدیة بین النظریة والتطبیق، 
 .فدراسة بعنوان إبراھیم خلیل وجوالتھ الحرة في مرویات لیلى األطرش

بعنایة الدكتورة الروائیة القاصة شھال العجیلي التي شاركت بدراسة بعنوان وقد حظي ھذا الكتاب 
وحظي كتاب ناصر الدین األسد وآثاره في . ضوء نقدي على جوالت حرة في مرویات لیلى األطرش

 .اللغة واألدب بمقالتین أوالھما للدكتورة ھناء خلیل، والثانیة للدكتور إسماعیل القیام

الباحثة ھدایة رزوق بمقالة عن كتاب إبراھیم خلیل في اللسانیات ونحو وأخیرا أسھمت القاصة 
إبراھیم خلیل النقدیة، . یذكر أن ھذا ھو الكتاب الثاني الذي یتوقف فیھ دارسون إزاء تجربة د. النص

  .من تقدیم زیاد أبو لبن وتحریره) 2014(فقد صدر كتاب سابق بعنوان إبراھیم خلیل ناقًدا

  17: األحد ص/ الرأي 
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 جائزة تمبلتون خالل حفل یقام في واشنطن األسبوع المقبل الملك یتسلم

تسلم جاللة الملك عبداهللا الثاني في الثالث عشر من الشھر الحالي جائزة تمبلتون خالل حفل یقام في 
 .العاصمة األمیركیة واشنطن

ھود تحقیق ،نظرا لمسؤولیاتھ ملكا لألردن ببذل ج 2018ویأتي منح جاللة الملك جائزة تمبلتون للعام 
  .الوئام داخل اإلسالم وبین اإلسالم وغیره من األدیان

ُمنح الجائزة، بحسب القائمین علیھا، تقدیرا ألشخاص یقدمون إسھامات مبدعة وجدیدة في مجال  وت
األدیان، مثل األعمال الخیریة، أو إنشاء منظمات فكریة تثري الجانب الروحي، أو المساھمة بشكل 

  .الم في الحوارات المتعلقة بالدین والقیم اإلنسانیة اإلیجابیةبناء عبر وسائل اإلع

بمبادرة من رجل األعمال األمیركي البریطاني الراحل السیر جون  1972وتأسست الجائزة عام 
  .تمبلتون، الذي نشط في مجال األعمال الخیریة واالھتمام بالفكر والفلسفة الدینیة

خذ من مدینة كونشوھوكین في والیة بنسلفانیا األمیركیة مقرا وتدیر الجائزة مؤسسة تمبلتون التي تت 
 شخصیة عالمیة من علماء وفالسفة 47وُمنحت جائزة تمبلتون منذ انطالقھا لـ . لھا

 2012،والداالي الما في العام  1973وشخصیات قیادیة إصالحیة، من أبرزھم األم تریزا في العام 
  . 2013أفریقیا السابق في العام  ،والقس دیزموند توتو كبیر أساقفة جنوب

وكان الموقع اإللكتروني لجائزة تمبلتون نشر فیدیو لرئیسة المؤسسة، ھیذر تمبلتون دیل، استعرضت 
ووصفت السیدة تمبلتون دیل جاللة الملك بأنھ . فیھ أبرز إسھامات جاللة الملك في مجال الفكر الدیني

َعتبر اإلیمان وحریة التعبیر الدیني من أھم صقلتھا المسؤولیات السیاسیة، إال أن‹شخصیة  ھ ی
 . ›مسؤولیاتنا وغایاتنا كبشر

الھدیة التي یقدمھا جاللة الملك عبداهللا الثاني للعالم تتمثل في تأكیده على التعددیة في ‹وبینت أن 
 . اإلسالم في مواجھة مساع لفرض تنمیط زائف

دیة الدینیة التي تحترم االختالف، وذلك في مسعى لنشر إذ قام جاللتھ بتعزیز القوة الرمزیة لمبدأ التعد
ملیار مسلم، یمثلون ثاني أكبر دیانة في العالم، وبحیث ینظرون إلى  8.1الوئام الدیني واالحترام بین 

 . ›بعضھم البعض بوئام وانسجام

الذ آمن تأتي أیضا تقدیرا لقیادة جاللة الملك في توفیر م 2018أن جائزة تمبلتون لعام ‹وأضافت 
ً للمالیین من  یكفل للمجموعات الدینیة والعرقیة المختلفة في األردن حریة العبادة، كما یكفلھا أیضا

  الالجئین الذین احتضنھم األردن على مدار العقود الخمسة الماضیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  1: األحد ص/ الرأي 
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 یكشف مواھب واعدة" فنون األطفال المبدعین"مھرجان 

  
الفنون لألطفال المبدعین باإلعالن عن أسماء  اختتمت مساء الخمیس الماضي فعالیات مھرجان

األطفال الفائزین في مختلف الفئات المشاركة، التي كشفت عن مواھب متمیزة من مستوى أنحاء 
 .المملكة تحمل تباشیر الفرح واألمل والعطاء

ورغم شح اإلمكانیات التي یتلقاھا المھرجان من دعم وغیاب غیر مفھوم لوسائل لبعض وسائل 
م، ارتأت الجمعیة األردنیة لإلبداع، التي تتمثل برئیسھا الفنان نبیل المشیني وعضوي ھیئة اإلعال

عامة الدكتور أحمد الفالح ومدیر المھرجان الفنان بكر قباني؛ أن یستمر المھرجان من أجل األمل، 
 .ودعم الطفولة واإلبداع على الجانب المعنوي مستقبال

والتمثیل لمدارس المملكة التي تقدمت وتم اختیار المشاركین  مواھب جمة تمثلت بالغناء والعزف
بالمھرجان بعد المرور بورش فنیة تابعة لمھرجان فنون األطفال، الذي استمر على مدار ثالثة أیام 

 .بفعالیات متمیزة ومواھب تدل على إمكانیات كامنة ومبدعة عند األطفال تستحق الدعم
نیة الجماعیة التابعة للمدارس بین الغناء والمسرح والعزف وتنوعت فقرات األطفال والفرق الف

 .والشعر الذي كشف عن مواھب إبداعیة لدى الطلبة من تألیف للقصائد وإلقاء متمیز للشعر
وأسدل الستار عن فعالیات دورة العام السادسة التي أھدیت لروح الفنان األردني الراحل یاسر 

 .ضرا ضمن الفعالیات لدعم األطفال في كل دورةالمصري، تكریما للفنان  الذي كان حا
وتم خالل حفل الختام تكریم الجھات الداعمة، ولجان التحكیم، فیما قرأت لجنة التحكیم ممثلة بالفنانة 

 .أسیل عزیزیة توصیات عدة قدمت للمشاركین لالستفادة منھا بالدورات المقبلة
الثقافة ووزارة التربیة والتعلیم ووزارة التنمیة  مدیر المھرجان الفنان بكر قباني كرم كال من وزارة

. ، وأمانة عمان الكبرى، ونقابة الفنانین، ومركز الحسین الثقافي"سجل الجمعیات"االجتماعیة 
باإلضافة الى تكریم اللجان التي أشرفت على الورش الفنیة وھي؛ لجنة اإلشراف على الورش الفنیة 

 .ماوي، كما تم تكریم اللجنة اإلعالمیة ولجنة العالقات العامةواستلمھا نیابة عنھم الفنان أیمن س
تم تقدیم شھادات مشاركة لكل من؛ مدرسة الجامعة الثانویة الثانیة، ومدرسة الكرامة، ومدرسة 
ماحص الثانویة للبنات، ومدرسة الكلیة العلمیة اإلسالمیة بنین، ومدرسة البطریرك ذیوذوروس 

بي، ومدارس التربیة الریادیة، ومدرسة الكلیة العلمیة اإلسالمیة بنات، األولـى، ومدرسة الدیر الغر
ومدرسة بحر العلوم، ومدرسة أكادیمیة حكمة الفاروق الثانویة، ومدرسة الكلیة العلمیة اإلسالمیة، 

 .ومدارس الجامعة األردنیة، ومدارس نورث سیتي
مدرسة عمر بن (نضال إسماعیل وعن نتائج مسابقة الرسم، ففاز بالمركز األول الطالب حمزة 

، أما في المركز الثالث )مدرسة جلول الثانویة(، المركز الثاني الطالبة نور باسم شمعون )الخطاب
 ).مدرسة أم السماق الجنوبي(ففازت الطالبة یاقوت علي العفیشات 

التربیة  مدارس(أما نتائج مسابقة إلقاء الشعر، ففاز بالمركز األول الطالبة حال عماد سویدان 
بالمركز الثاني، والمركز ) مدارس نورث سیتي(، فیما حظیت الطالبة بترا مفلح العدوان )الریادیة

 ).مدارس الكلیة العلمیة اإلسالمیة(الثالث ذھب للطالبة لین لؤي عساف 
بالمركز األول عن فئة الغناء ) عمر بن الخطاب(في حین حظي الطالب باسل اللحام من مدرسة 

المركز الثاني، أما المركز الثالث فذھب ) مدرسة الصویفیة(احتلت الطالبة منى اسكندري الفردي، و
 ).مدرسة خولة بنت األزور(للطالبة ماریا خالیلة 

  الغـــد
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المركز األول، والمركز ) مدارس التربیة الریادیة(وذھبت جائزة العزف الفردي للطالب إیاد سامي 
، أما المركز الثالث فكان للطالب یزید عباسي )یة الریادیةمدرسة الترب(الثاني الطالبة أمیرة علیمات 

 ).مدرسة الجامعة األمیركیة(
كورال نمر بن ) الكلیة العلمیة اإلسالمیة(وعن مسابقة الغناء الجماعي، فاز في المركز األول مدارس 

لثالث إنشاد دیني جماعي، المركز ا) مدرسة حكمت الفاروق(یاسر المصري، المركز الثاني  - عدوان
 .كورال غنائي جماعي) مدرسة ثیودورس األول(

مدرسة الكلیة العلمیة ) الممثلة جیم(ومسابقة التمثیل الجماعي، فازت بالمركز األول مسرحیة 
 .من مدرسة الجامعة الثانیة" األم"اإلسالمیة للبنات، المركز الثاني مسرحیة 

العرس (درسة الكلیة العلمیة اإلسالمیة أما مسابقة االستعراض الجماعي، ففازت بالمركز األول م
، المركز الثالث مدرسة )یا مرحبا بضیوفنا(، المركز الثاني مدارس التربیة الریادیة فلكلور )األردني

 ).شاطر... شاطر(بحر العلوم واستعراض 
مع مدارس ) نورث سیتي(وعن مسابقة العزف الجماعي، فاز بالمركز الثاني مناصفة فرقة مدارس 

 .بنین، فیما حجبت جائزة المركز األول) یة العلمیة اإلسالمیةالكل(
ضمت لجنة مھرجان فنون األطفال المبدعین كال من؛ الفنان أحمد العمري، فوزي الخطبا، المخرجة 

 .ساندرا قعوار، الفنان عامر محمد، والفنانة التشكیلیة أسیل عزیزیة، الفنان محمود األسعد
، الذي یبشر بمواھب فنیة مستقبلیة على )سنة 16-7(فال من عمر ویضم المھرجان مشاركات لألط

 .الساحة المحلیة
ومن شأن االھتمام بالمواھب والفن والثقافة إنتاج مبدعین بالمستقبل، وھو ما یسعى إلیھ المھرجان، 
وفق مدیر المھرجان الفنان بكر قباني، ورغم شح الدعم المقدم للمھرجان الذي یحتفي بدورتھ 

ة ھذا العام، إضافة الى تخلي بعض المؤسسات المعنیة بالثقافة برعایة مھرجان یضم أطفال السادس
األردن من أقصاھا الى أدناھا، لیرعى تلك المواھب ویأخذ بیدھا نحو تعزیز مواھبھا بتحفیزھا 

  .بمنافسة ومسابقة ممیزة
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  فتح باب التقدم للمنح والقروض الداخلیة الجامعیة غدا
  

زارة التعلیم العالي والبحث العلمي باستقبال طلبات االستفادة من برامج البعثات والمنح تبدأ و
 2018/2019والقروض الداخلیة للطلبة المسجلین في الجامعات األردنیة الرسمیة للعام الدراسي 

 وتستقبل الوزارة الطلبات على النظام العادي للمستویین ،البكالوریوس والدبلوم. ،غدا االثنین
وسینتھي یوم الخمیس الموافق  5/11/2018المتوسط، حیث سیبدأ التقدیم صباح غد االثنین الموافق 

. كان في نفس الموعد 2017/2018مع االشارة بأن تقدیم الطلبات للعام الماضي 2018/ 22/11
ریة وبینت الوزارة أن تقدیم الطلبات سیكون بطریقة الكترونیة وذلك عبر الموقع االلكتروني لمدی

  .   www.dsamohe.gov.joالبعثات 
  

ودعت الوزارة إلى ضرورة تسلیم الوثائق المطلوبة مع أنموذج الطلب بعد ختمھ من الجھات المعنیة 
في الجامعة إلى مكاتب المستشارین الثقافیین كٌل حسب جامعتھ، واكدت الوزارة بانھ لن یتم استالم 

  .أي طلب بعد ھذا الموعد مھما كانت الظروف
  
المنح والبعثات التابعة لوزارة التعلیم العالي المنح والقروض  –فیما وكانت فصلت مدیریة البعثات  

باستثناء الفصل الدراسي االول،ومنح (منحة كاملة /منح الدیوان الملكي الھاشمي العامر: (الداخلیة إلى
وق طلبة مدارس منحة كاملة،ومنح بعثات صند/صندوق االمیرة منى لدعم التمریض لالناث فقط

فیما قدمت المدیریة بعثات . منحة كاملة/منحة كاملة،وبعثات الطب البیطري/مناطق جیوب الفقر
منحة كاملة،وبعثات صندوق دعم الطالب لطلبة إقلیمي الوسط /ألوائل المملكة وااللویة

 45-قروض/منح/بعثات(والشمال،وبعثات صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة 
  ). ساعة  45-تمریض لالناث فقط(،وبعثات صندوق دعم الطالب )ساعة

  
دبلوم كلیات (فیما وفرت الوزارة ایضا بعثات صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة 

،وبعثات صندوق دعم الطالب )ساعة  45-المجتمع الحكومیة للتخصصات التطبیقیة والمھنیة
ساعة، وبعثات صندوق دعم الطالب  45/لدرجة البكالوریوس للتخصصات التطبیقیة والمھنیة

. ساعة 45/ساعة،وبعثة أكادیمیة األراضي الجافة في الجامعة الھاشمیة 45/لتخصصات الشریعة
ودعت المدیریة عبر موقعھا االلكتروني الطلبة الراغبین باالستفادة من المنح والقروض الداخلیة 

لخاصة بقسم البعثات الداخلیة في الموقع االلكتروني لمدیریة االطالع على كافة مكونات الصفحة ا
البعثات، وذلك لتزویده  بالمعلومات  والتعلیمات والشروط الخاصة بالبعثات والمنح والقروض التي 

  .  یُقدمھا قسم البعثات الداخلیة للطلبة
  
مات التي یذكرھا في وأضافت على الطالب ایالء عنایة وأھمیة خاصة لصحة ودقة البیانات والمعلو 

قرض، فالطالب یتحمل المسؤولیة كاملة عن دقة / منحة / برمجیة تقدیم طلب للحصول على بعثة 
ھذه البیانات، وھو مطالب بتقدیم الوثائق الرسمیة من الجھات المختصة عن صحة أي منھا، وبالتالي 

منحة / لحصول على بعثة فإن أي معلومة خاطئة، أو غیر صحیحة قد تؤدي الى حرمان الطالب من ا
ً ، .   قرض/  وشددت على ضرورة محافظة الطالب على سریة الرمز السري الذي یحدده شخصیا

قرض، وعلیھ عدم إطالع أي كان / منحة / عند الدخول الى برمجیة تقدیم طلب الحصول على بعثة 
والتالعب في بیاناتھ على ھذه المعلومة، حتى یضمن ویطمئن بأنھ ال یمكن ألحد الدخول الى طلبھ، 

  .ورغباتھ

  1: األحد ص/ األنباط 
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 وزارة التعلیم العالي تطلق االنفوجراف الثاني لصندوق دعم البحث العلمي
  

،والذي یتضمن معلومات  2018أطلقت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي االنفوجراف الثاني لعام 
و توثیق جمیع  عامة عن صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار في إطار حرصھا على ترتیب

البیانات والمعلومات المرافقة لعملیة تنفیذ جمیع المدیریات والوحدات في الوزارة لمھامھا الرئیسیة، 
  .وتبویبھا وفقا ألسس علمیة وإحصائیة دقیقة

 
كما یھدف الى إتاحتھا لمتلقي الخدمة والمھتمین بقطاع التعلیم العالي في األردن بصورة میسرة 

  .ودقیقة
 

وزارة في بیان إن االنفوجراف یتضمن لمحة عامة عن صندوق دعم البحث العلمي وقالت ال
واالبتكار التابع للوزارة وأھم القطاعات المختلفة التي یغطیھا إضافة إلى إحصائیات تلخص أھم 

وعدد المشاریع البحثیة التي دعمھا ومقدار الدعم المالي  2017 - 2016إنجازات الصندوق في العام 
ھا، و عدد المؤتمرات التي تم دعمھا ومقدار الدعم المالي المقدم لھا، وعدد المجالت العلمیة المقدم ل

الموطنة في الجامعات األردنیة التي دعمھا الصندوق ومقدار الدعم المالي المقدم لھا، واألعداد 
الصندوق الصادرة من ھذه المجالت والبحوث المنشورة فیھا وإجمالي المبالغ المالیة التي قدمھا 

 .للجامعات الرسمیة
، االنفوجراف األول 2019 -  2018وكانت الوزارة أطلقت وبالتزامن مع بدایة العام الجامعي الجدید 

، وتضمن معلومات "2019 - 2018واقع قطاع التعلیم العالي األردني للعام "والذي یحمل عنوان 
وأعداد الطلبة الدارسین فیھا، وعدد  عن واقع مؤسسات التعلیم العالي األردنیة الرسمیة والخاصة،

أعضاء ھیئة التدریس، وأعداد الطلبة العرب واألجانب الدارسین في مؤسسات التعلیم العالي 
  .األردنیة

  3: ص األحد/ صدى الشعب
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  13: األحد ص/ الرأي 

 مقاالت
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  دبین –وھدان أیوب عویس - 

  
  الفحیص –موسى میخائیل زیادات ) غسان(سمیر  -
  
  حصویل –احمد فوزي عبدهللا عثمان عبدهللا  -
  
  الصویفیة –ماھر ریمون قسطندي سالمة  -
  
  الفحیص –فراس ظاھر جریس عید الحزرمي  -
  
  السلط - ھالة ھاشم ابراھیم تادرس  -
  
  

  »رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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دینار للمركز الثقافي الملكي تحت بند حساب  ) 600( جمعیة الشؤون الدولیة مطالبة بدفع *

ة مھددة في حال التخلف عن الدفع باجراءات قانونیة وفقا الجمعی.. االیرادات لدى وزارة المالیة
  .لقانون تحصیل االموال العامة

  
الجھات الحكومیة لم تحرك ساكنا تجاه مطعم مشھور ومصنف اربع نجوم في محافظة الزرقاء یبیع *

جمیع اصناف الطعام باسعار باھضة خصوصا وانھ غیر خاضع لضریبة المبیعات وال یملك قائمة 
  .من الضریبة معفاة

  
دینارا متحققة علیھ  ) 90 (وزارة السیاحة طالبت مركز تسوق كبیرا لھ فروع في المملكة بدفع *

الوزارة حذرت مركز التسوق من انھا ستتخذ بحقھ اجراءات قانونیة في حال .. لحساب االیرادات
  .التخلف عن الدفع

 زوایا الصحف 

 الرأي 
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 557 ابر نصیب أول من أمس الجمعة، سوریا عادوا من األردن إلى بلدھم عبر معبر ج
الروسیة، نقال عن المركز الروسي الستقبال وتوزیع " سبوتنیك"بحسب ما نشرت وكالة 

وكان مصدر أمني أردني أفاد أول من أمس أن ستة آالف سوري، بینھم . الالجئین السوریین
عبر الجئا سوریا مسجال رسمیا في سجالت المفوضیة السامیة، عادوا إلى بالدھم  517

 .معبر نصیب من األردن منذ إعادة فتح المعبر منتصف الشھر الماضي
  

  وفد كبیر من نقابة أطباء األسنان األردنیین وصل إلى دمشق اول من امس للمشاركة بمؤتمر
ابراھیم . سوریة الدولي لطب االسنان، وضم الوفد الذي یترأسھ نقیب أطباء االسنان د

یعقد على ھامش المؤتمر اجتماع اتحاد أطباء األسنان طبیب اسنان، فیما  87الطراونة، 
 .العرب

  
  وزیر األشغال العامة فالح العموش یرعى صباح الیوم افتتاح المؤتمر الدولي حول طاقات

المستقبل، الذي تنظمھ في عمان نقابة المھندسین بالتعاون مع اتحاد المھندسین العرب 
 .ویستمر یومین

  
 ھا نقابة المھندسین على عائالت محتاجة في العقبة، بتنظیم عشرة آالف قطعة مالبس وزعت

مھندسا ومھندسة  20عملیة التوزیع التي شارك بھا ". مجددون"من لجنة المھندسات وفریق 
 .تمت خالل یومي الخمیس والجمعة

  
  مدیر عام ھیئة اإلعالم المحامي محمد قطیشات یحاضر ظھر الیوم االحد في جامعة عمان

 ".واقع وطموح.. یة اإلعالم حر"العربیة، 

 زواریب الغد
  


