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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
حول الصحة اإلنجابیة " االستراتیجیة"باحثة أمریكیة تحاضر في 

  في فلسطین في عھد االنتداب البریطاني
٣  

  ٥  "األردنیة"محافظة والكركي یكرمان مبدعي 
لوحات فنیة تحاكي المعاناة النفسیة للمریض النفسي في 

  "األردنیة"
٧  

تفي بتخریج الفوج الثامن عشر تح" مدرسة الجامعة األردنیة"
  من طلبتھا

١١  

 ١٣  "األردنیة"مسابقة للطلبة الریادیین في " ابتكر لتبدأ"
 ١٤  "األردنیة"في ٢٠١٨افتتاح معرض مسابقة علماء المستقبل 

 ١٧  تطلق ملتقاھا الدولي الثاني" فنون األردنیة"
 یرعاه صاحب السمو الملكي األمیر الحسن بن طالل المعظم 

) األردنیة(مؤتمر دولي في " إلى أین؟ –لقضیة الفلسطینیة ا"
  الثالثاء المقبل

٢٠ 

 ٢٤  في عّمان" ما بعد اإلسالم السیاسي"انطالق أعمال مؤتمر 
 ٢٦  مستشفى الجامعة یجري عملیة تنظیر باستخدام األلیاف البصریة

 ٢٧  ینتخب رئیسھ وھیئتھ اإلداریة غدا" األردنیة"اتحاد طلبة 
 ٢٨  »األردنیة»الصفدي یناالن جائزتي مجمع اللغة العربیة وأحمد و

   شؤون جامعیة
 ٢٩  طلبة یرصدون مظاھر التطرف في الجامعات: الكرك

 ٣١  »الترخیص المبدئي«وأحجیة .. الجامعات الطبیة الخاصة
   مقاالت

 ٣٣  محمد ابو رمان/٢-٢" ما بعده"من اإلسالم السیاسي إلى 

 ٣٥  مروان المعشر/ثقافة التبرع للتعلیم

 ٣٦  وفیات
  ٣٩- ٣٧  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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حول الصحة اإلنجابیة في فلسطین في عھد االنتداب " االستراتیجیة"باحثة أمریكیة تحاضر في 

  البریطاني

نظم مركز الدراسات اإلستراتیجیة في الجامعة األردنیة محاضرة حول الصحة  -سھى الصبیحي   

ات اإلنجابیة والوفی

بین حدیثي الوالدة 

واألطفال في 

المجتمع الفلسطیني 

  .١٩٤٨قبل نكبة 

وقدم المحاضرة 

التي جاءت بعنوان 

الحیاة اإلنجابیة "

الدكتورة فرنسس الحصو الباحثة المختصة في " والوفاة لدى الفلسطینیین في عھد االنتداب البریطاني

  .ة األمریكیةالدراسات الجندریة في جامعة دیوك في الوالیات المتحد

واستعرضت الحصو مشروعھا البحثي الذي تجریھ حول الموضوع والمصادر التي استندت إلیھا، 

موضحة أن المصادر األرشیفیة االستعماریة، والتبشیریة، والصھیونیة، والفلسطینیة المتوفرة لم تقم 

  .سطینیین خالل تلك الحقبةبتتبع أو توثیق معدالت اإلجھاض التلقائي العالیة ووفیات األطفال لدى الفل

وقالت انھا اعتمدت في دراستھا وبشكل رئیسي على مقابالت شفویة مع نساء مسنات وأبنائھن 

  .والتاریخ الشفھي في لبنان واألردن واألراضي الفلسطینیة المحتلة كمصادر للدراسة

 أخبار الجامعة

 ٢/٥/٢٠١٨األربعاء                                                                     أخبار األردنیة                                 



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

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

QF-DMPR-02.01 
4 

لغالبیة ووجدت الحصو أن الرعایة الصحیة، خاصة في القرى الفلسطینیة، حیث كانت تعیش ا

  .العظمى من الفلسطینیین، لم تتلق اھتماما یذكر من قبل  المستعمر

  

٪ من الرضع الیھود كانوا تحت رعایة ٦٥وأضافت أنھ تبین وحسب احد المصادر أن ما نسبتھ 

٪ فقط من األطفال ٤في حین أن ما یقدر بـ  –التي یدیرھا الیھود  - ومتابعة مراكز الرعایة واألمومة 

  .١٩٣٥یتلقون رعایة مماثلة في عام  العرب كانوا

وتطرقت الباحثة أیضا الى عدد من العوامل االجتماعیة والدیموغرافیة والسیاسیة التي أثرت على 

الرعایة الصحیة لدى المجتمع العربي الفلسطیني بالمقارنة مع المجتمعات الیھودیة واإلنجلیزیة في 

  .تلك الفترة

لمھتمین بالموضوع، ودار حوار موسع أجابت خاللھ حضر المحاضرة عدد من الباحثین وا

 .المحاضرة عن أسئلة واستفسارات الحضور
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األردنیة"محافظة والكركي یكرمان مبدعي  " 

احتفل في الجامعة األردنیة أمس األول بتكریم الفائزین في الدورة األولى لجوائز  - محمد المبیضین

  .یة والبحثیة والترجمة والخط العربيالجامعة ومجمع اللغة العربیة في الحقول اإلبداع

وتكمن أھمیة الدورة في أنھا أداة مھمة وفاعلة في اكتشاف اإلبداعات والمھارات وتشجیعھا في 

إلى جانب تشجیع الطلبة وتحفیزھم ، المجاالت الثقافیة والفكریة والبحث العلمي وفنون الخط العربي

  .على االھتمام باللغة العربیة

ار رئیس الجامعة للشؤون الثقافیة الدكتور إسماعیل السعودي كلمة  في الحفل الذي وألقى مستش

حضره رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة ورئیس مجمع اللغة العربیة الدكتور خالد الكركي 

وأعلن أسماء الفائزین  وذلك ، أشار فیھا إلى نجاح الجامعة ومجمع اللغة العربیة في تنظیم ھذه الدورة

  : ى النحو التاليعل

   المركز األول الطالب لؤي أحمد محمود عبد هللا:  حقل الشعر 

  المركز الثاني الطالب أحمد تحسین عبد المجید حسان

   المركز الثالث الطالب حسین فتحي حسین عدوان

   المركز األول الطالبة مریم حسان عبد الحمید الصفدي:  حقل القصة

   خضر محمد أبو العدسالمركز الثاني الطالبة سندس 

  المركز الثالث الطالب إبراھیم أحمد خلیل العدرة

   حقل الخط العربي

 ٢/٥/٢٠١٨األربعاء                                                                     أخبار األردنیة                                 
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   المركز األول  الطالب عفان مایادي

  المركز الثاني مناصفة الطالبة آیة اسماعیل أحمد الطویسي والطالب مؤمن احمد محسن الحامد

  .المركز الثالث الطالب محمد یوسف ھاشم عرفة

وتكونت لجنة البحث العلمي من الدكتور منصور وریكات والدكتور سامي عبابنة والدكتور مجدي 

صوالحة، فیما تكونت لجنة الخط العربي من الدكتور جھاد العامري وحازم الزعبي ویعقوب أبو 

  .شاوریة

وم والدكتورة أما لجنة الشعر والقصة فقد تكونت من الدكتور إبراھیم الكوفحي والدكتورة مھا العت

  .دعاء سالمة والدكتور إسماعیل السعودي

وقدم الطلبة الفائزون خالل الحفل مقتطفات من أعمالھم ونتاجھم اإلبداعي نالت إعجاب واستحسان 

   .الحضور

وفي نھایة الحفل الذي حضره نائب رئیس الجامعة الدكتور عمر كفاوین والدكتور أحمد مجدوبة 

ات سلم رئیس الجامعة ورئیس المجمع الشھادات التقدیریة للفائزین وباركا لھم وعدد من عمداء الكلی

  .بھذه المناسبة
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 "األردنیة"لوحات فنیة تحاكي المعاناة النفسیة للمریض النفسي في 

 

تجربة مختلفة تلك  –ھبة الكاید 

ّتھا كلیة التمریض في  التي تبن

نشاطھا الصحي بتجسیدھا المعاناة 

یة للشخص المریض نفسیا النفس

عبر لوحات فنیة تحاكي المرض 

النفسي واألفكار والمشاكل 

المصاحبة لھ واألكثر شیوعا بین 

  . الناس

وتنّوعت محاوالت المشاركین في إیصال الفكرة من خالل رسوماتھم لیعرض الطالب حمزة أیوب 

متنقال في إحداھا إلى مرض  في لوحاتھ ما تتسبب بھ صدمات ما بعد الموت من ألم وكآبة لإلنسان،

   .انفصام الشخصیة ودور السوشال میدیا في ضیاع اإلنسان

توضح مراحل انتقال الحالة  ٣Dوجسدت الطالبة رندة الفراج مرض تحطیم الذات بلوحة فنیة بتقنیة 

  .النفسیة من مرحلة التحطیم مرورا بقرارھا وإرادتھا للمعالجة وصوال إلى مرحلة تعزیز الذات

البة ھدیل فرارجة التي تدرس تخصص معلم صف في الجامعة حكایة مختلفة تماما حیث دمجت وللط

مع الحبر األحمر لتعكس الواقع األلیم الذي تعیشھ المرأة العربیة من معاناة " الدم"في لوحتھا 

واضطھاد وظلم األمر الذي یسبب لھا الكثیر من األمراض النفسیة كأن تصبح عنیفة او مكتئبة أو 

  .نطویة وتتخذ قرارات غیر صائبة بحقھا وحق غیرھام

 ٢/٥/٢٠١٨                                           أخبار األردنیة                                                      األربعاء     
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ونوع من الغرابة حیّر الحضور بلوحة عرضتھا الفنانة غیداء عبد الرحیم التي رسمت النور بدال من  

الظل ما یجعل اللوحة تظھر بالضوء بشكل معین وبالعتمة شيء آخر، لتبرز مالمح الصورة 

  .واالكتئاب الذي یملؤھا في الظل بصورة أوضح

    

وشارك الفنان محمد أبوطیر بعشر لوحات أدرج  من خاللھا عددا من الحاالت النفسیة التي یمر بھا 

اإلنسان وتطوراتھا لیختتمھا بلوحة تتوجھ بھا فتاة بالدعاء إلى هللا فیمحي دعاؤھا كل ما أحاط حولھا 

  .من معاناة وآالم واعراض نفسیة سیئة

دین الذي قدم من فلسطین عبر بلوحتھ عن خطورة الكآبة المطلقة المھندس الكھربائي المعتصم زین ال

  .التي تؤدي إلى الوحدة والعزلة ویفقد اإلنسان بسببھا األمل بالحیاة وبكل من حولھ

فیما كان لعضو رابطة الفنانین التشكیلیین األردنیین حسام الدین سلیم وزوجتھ نادیة شاھین مشاركة 

المریر الذي یعیشھ الوطن العربي وما یتسبب بھ من توتر وقلق،  ممیزة بتسع لوحات عكست الواقع

لتشیر إحدى لوحات شاھین إلى أن المرأة كآلة الموسیقى التي یستھلكھا الفنان لیستمتع بأنغامھا دون 

التفكیر بما قد یتسبب بھ لھذه اآللة من أضرارعلى مر الوقت تماما كالمرأة التي یستغلھا المجتمع 

لدیھا دون اإلحساس بما یسببھ لھا من ألم نتیجة ذلك؛ ما یؤدي إلى تراكم الحسرات  لیخرج أجمل ما

  .في قلبھا وتخبط مشاعرھا ووصولھا إلى حالة نفسیة غیر مرضیة

رند الجعبري إحدى المشاركات عبّرت في لوحاتھا عن قیمة الرسم العشوائي في معرفة الحالة 

كل إنسان یرى الصورة وفقا لحالتھ النفسیة ما یسھم في النفسیة المسیطرة على االنسان، موضحة أن 

  .التخفیف من التوتر
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إن حجر أساس األنشطة التوعویة التي "نائب رئیسة جمعیة دوبامین الدكتورة فداء أبو خیر تقول  

، "تعقدھا المؤسسات األكادیمیة والمجتمعیة ھو فئة الشباب التي تمثل الشریحة األكبر في المجتمع

ى ضرورة تكثیف الجھود لعقد الكثیر من الحمالت التوعویة المتعلقة بالصحة النفسیة نظرا داعیة إل

  .للصورة الخاطئة المنتشرة عند الناس عن حاالتھ وطبیعة معالجتھ

   

وعن دور طلبة الكلیة ومشرفتھم مدرسة مادة تمریض الصحة النفسیة جمانة شحادة صاحبة الفكرة 

ة مالك الطریفي والسید كاید القضاة ونسرین الخطیب فتمثل بشرح یرافقھم أخصائي الصحة النفسی

كل ما یتعلق بالمرض النفسي للرسامین حتى یتسنى لھم تجسیده في لوحة فنیة معبرة، إضافة إلى 

  .مساھمتھم بتقدیم صورة توضیحة لزّوار المعرض حول المرض الذي تعكسھ كل لوحة

ائیة النفسیة في جمعیة دوبامین منى األنقر وتخلل المعرض عرض مسرحي صامت نظمتھ األخص

یوضح ست حاالت للمرض النفسي من شأنھا أن تلغي الصورة النمطیة لدى المجتمع عن تلك 

األمراض فالمریض النفسي لیس متوحشا وال یؤذي اآلخرین ومریض الوسواس القھري غیر معقد 

یدا عن هللا والمفصوم شخصیا ومریض القلق االجتماعي لیس متوحدا والمكتئب لیس متصنعا وبع

لیس مسكونا بأرواح شریرة ومریض األنروكسیا الذي یستفرغ ما یأكلھ ال یتبع حمیة غذائیة إنما 

  .یحتاج إلى معالجة

ومن الحضور التقت أسرة أخبار األردنیة بالسیدة رفقیة طباخي لتقول أنھا المرة األولى التي تشاھد 

مشیدة باللوحات المعروضة وجھود الجامعة ممثلة بكلیة  فیھا عرض فكرة معینة بھذه الصورة،

  .التمریض التي ال تألو جھدا في تبسیط األفكار التوعویة لتطال شرائح المجتمع كافة

بدورھا قالت عمیدة الكلیة الدكتورة منار النابلسي لدى افتتاحھا المعرض أن النشاط الذي نظمتھ لجنة 

ون مع جمعیة دوبامین للتوعیة بالصحة النفسیة وقسم الفنون الجامعة والمجتمع في الكلیة بالتعا
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البصریة في كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة یھدف إلى زیادة الوعي المجتمعي باألمراض النفسیة 

من خالل تجسیدھا بلوحات فنیة تعبرعنھا؛ ما یسھم في استیعاب التغییرات والمشاعر المصاحبة 

  .ة لدى اآلخرین عن المرض النفسي وبالتالي تقبل المریض النفسيللمرض وتغییر الصورة النمطی

مقررة اللجنة تغرید شواشي لفتت إلى أن النشاط یأتي ضمن سلسلة من النشاطات التوعویة التي 

تعكس نھج الجامعة في خدمة المجتمع المحلي من جھة، واستمرارا لرؤیة الكلیة في تعمیق اإلحساس 

لطلبتھا وخریجیھا العاملین فیھا فحسب بل للمجتمع الخارجي المحیط بھا  بالمسؤولیة المجتمعیة لیس

من جھة مماثلة؛ األمر الذي یقلص الفجوة بینھم وبین الحاجة للمعالجة النفسیة ویطلعھم على آخر 

  .المستجدات في مجال الصحة النفسیة ومدى خطورة تجاھل العالج ومراجعة الطبیب النفسي
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" تحتفي بتخریج الفوج الثامن عشر من طلبتھا" نیةمدرسة الجامعة األرد  

احتفلت روضة مدرسة الجامعة األردنیة بتخریج الفوج الثامن عشر من طلبتھا للعام  -سناء الصمادي

  . ٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي 

وأكد مدیر المدرسة الدكتور عوض 

الطراونة في كلمة ألقاھا خالل 

الحفل بحضور عمید كلیة العلوم 

یس مجلس ادارة التربویة ورئ

المدرسة الدكتور صالح الرواضیة 

أن البراعم الذین تحتفل بھم المدرسة 

  .ھم ھدف وامل المستقبل وبسمة الحیاة، ونور الغد المشرق

وأشار الطراونة إلى أن لحظة التخرج ھي لحظة فارقة وتتویج  لمرحلة الطفولة  في أسمى معانیھا، 

  .معلنة میالد مستقبل جدید آت

طراونة أن المدرسة وفرت لطلبتھا بیئة تتواءم ومستویاتھم العقلیة، وتتلمذوا على أیاد ذھبیة وبین ال

من معلمي األسرة التربویة، مؤكدا أن ھذه الفئة العمریة الصغیرة تحتاج لمجھود كبیر في التعامل 

  .معھا وتنشئتھا التنشئة الصالحة

  

عقد في كلیة العلوم التربویة ھو دلیل على حنكة  ونوه إلى أن مؤتمر التعلیم في الوطن العربي الذي 

  وحكمة وانتماء كل من ساھم في إنجاح المؤتمر

 ٢/٥/٢٠١٨أخبار األردنیة                                                      األربعاء                                                
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وعبر الطراونة عن شكره لكل من ساھم في رفع سویة مخرجات المدرسة من خالل المتابعة لھذه 

  .الفئة العمریة وكل من ساھم في بناء رفعة المدرسة وإرساء دعائمھا

، على فقرات مختلفة "استعراض الخریجین"بدخول موكب الطلبة الصغار  واشتمل الحفل الذي بدأ 

  .تنوعت ما بین الرقصات وعرض صور وكلمات ، قدمھا الخریجون األطفال

وفي ختام الحفل سلم الرواضیة إلى جانبھ الطراونة الشھادات للطلبة الخریجین، متمنیا لھم النجاح في 

  .حیاتھم المقبلة
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  "األردنیة"ة للطلبة الریادیین في مسابق" ابتكر لتبدأ"
  

لرواد األعمال " ابتكر لتبدأ"مسابقة ل النسخة الثالثة فازت ثالثة مشاریع طالبیة في -سناء الصمادي
بدعم  الشباب وأصحاب المشاریع االبتكاریة، التي نظمھا مركز االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة

بالشراكة مع جمعیة  شركة اورانج من
   .انتاج لشركات تكنولوجیا المعلومات 

  
المسابقة التي  فيوفاز في المركز األول 

بالتعاون مع كلیة الملك عبدهللا جاءت 
وبرعایة  الثاني لتكنولوجیا المعلومات

رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي 
تطبیق تأجیر "مشروع فریق ، محافظة

المكون من الطالبین محمد  "السیارات
  .ومحمد خلیل الغربات،

  
المركز  أما ،" األكوابتطبیق " ھمشروع في المركز الثاني الطالب یوسف عربیات عن فیما فاز
وھم الطالبتین رزان الدیسي،  "اإلشارةتطبیق الترجمة باستخدام لغة "ففاز فیھ فریق مشروع الثالث 

  .ویاسمین السلمان
  
فیھا طلبة من مختلف الكلیات العلمیة  مشروعا شارك) ٢٥(وھدفت المسابقة التي تنافس فیھا   

الطلبة، وترسیخ البعد العلمي والبحثي لدیھم وتطویر الفكر  أفكارواإلنسانیة في الجامعة إلى تطویر 
  .التفاعلي وتنمیة القدرة على البحث العلمي والتفكیر المنھجي

  
ر، وإمكانیة التوسع في واعتمدت لجنة التحكیم في اختیار الفائزین على معاییر االبتكار، والتأثی

  .المشاریع، وعضویة الفرق، واالستدامة المالیة، وخلق فرص عمل
  

عروضا تقدیمیة للریادیین امام لجنة التحكیم المكونة من المھندس  التي تقام سنویا وتضمنت المسابقة
التنفیذي في مدینة الحسن العلمیة، وتامر صالح المدیر  iParkة نعمر حمارنھ المدیر التنفیذي لحاض

، والمھندسة رنا الزعبي مدیرة البحث العلمي في مؤسسة عبد الحمید Beyond Capitalلشركة 
شومان، ومحمد العموش نائب المدیر التنفیذي في الصندوق الھاشمي للتنمیة البشریة، والمھندسة رنا 

  .ي شركة اورانج دبابنھ مدیرة ادارة االتصال المؤسسي والعالقات العامة والمسؤولیة المجتمعیة ف
  

واالنتقال لسوق العمل لیكونوا أفكار الطلبة تطویر  وأكد رئیس مجلس إدارة جمعیة إنتاج أھمیة
  . باحثین عن وظائف وامنتجین ولیس

  
وأشار إلى ضرورة التشارك ما بین القطاع العام والخاص لدعم مشاریع الطلبة وإبداعاتھم وأفكارھم 

 .لتطبیقھا على ارض الواقع

 ٢/٥/٢٠١٨أخبار األردنیة                                                      األربعاء                                                
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  ظیم من جمعیة ابتكار لتنمیة اإلبداعبتن

  "األردنیة"في ٢٠١٨افتتاح معرض مسابقة علماء المستقبل 

افتتح عمید كلیة العلوم في الجامعة األردنیة الدكتور سامي محمود معرض مسابقة  –ھبة الكاید 

الذي  ٢٠١٨علماء المستقبل 

نظمتھ جمعیة ابتكار لتنمیة 

اإلبداع بالتعاون مع الكلیة 

   .زارة التربیة والتعلیموو

واشتمل المعرض على 

مشاریع طالبیة أبدع في 

إنجازھا الطلبة جاءت 

ُملقى علیھم تجاه تطویر قدراتھم ومھاراتھم العلمیة من خالل توظیف ما  خالصة إحساسھم بالدور ال

التقریر اكتسبوه من علوم تلقوھا حول المنھجیة العلمیة المتبعة في تنفیذ المشاریع وطریقة كتابة 

  .العلمي

ومسابقة علماء المستقبل بحسب ما أفاد بھ عمید الكلیة مشروع یسعى لإلسھام في تحسین مستوى 

تعلیم وتعلم العلوم في المملكة وتعزیز اتجاھاتھم نحو العلوم والتكنولوجیا وتمكینھم من توظیف 

فایاتھم األساسیة في التواصل المنھجیة العلمیة في التفكیر والعمل واالبتكار، باإلضافة إلى تطویر ك

واالستقصاء العلمي والتفكیر الناقد واإلبداعي وحل المشكالت، الفتا إلى  دعم الجامعة لمثل ھذه 

  .المشاریع واھتمامھا بإبداعات الطلبة وتحفیزھم على العمل البناء والمثمر في سبیل نھضة الوطن

 ٢/٥/٢٠١٨              أخبار األردنیة                                                      األربعاء                                  
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تباط جوائز اإلبداع والتمیز في وزارة من جھتھا أشارت رئیسة قسم األداء المؤسسي وضابط ار 

التربیة والتعلیم الدكتورة بلسم المعایطة إلى أن عملیة رعایة اإلبداع والمبدعین ودعم األنشطة العلمیة 

التي تخرج الطاقات اإلبداعیة الدفینة لدى الطلبة في جمیع المجاالت تقع ضمن أولى أولویات 

تغییر وعلماء المستقبل مّمن سینھضون بمعارفھم ومداركھم وأھداف الوزارة التي ترى فیھم فرسان ال

  .الواسعة بالوطن واألمة

في تنظیم ھذه المسابقة التي " ابتكار لتنمیة اإلبداع"بدورھا أوضحت رئیسة الجمعیة سریا عیاد دور 

ُطلقت بدورتھا الرابعة في الجامعة األردنیة في تشرین الثاني الماضي بمشاركة ضیف الشرف العا لم أ

العربي الكبیر منیر نایفة، مشیرة إلى ما تبعھ من ملتقیات في محافظات اربد والسلط والزرقاء ومادبا 

والكرك؛ وذلك بتدریب الطلبة والمعلمین على المنھجیة العلمیة في التفكیر والعمل واالبتكار وربطھا 

  .بحاجات المجتمع والحیاة

لفرق المسجلة في المسابقة البالغ عددھا الموسم الحالي ولفتت عیّاد في كلمتھا إلى خطوات المتابعة ل

مشروع في عدد  ٨٣منھم متطلبات المشروع وقدموا التقریر الكتابي وتأھل  ١٣٠فریق أنھى  ٥٠٠

  .مدیریة ١٥من المجاالت من مختلف قطاعات التعلیم ومدیریات التربیة وعددھا 

عام من خالل  ١٧-٨المملكة من عمر  وتابعت أن المعرض یستھدف الطلبة في كافة المدارس في

مشاركتھم بمشروعاتھم االستقصائیة العلمیة واالبتكاریة في مجاالت الفیزیاء والھندسة والكیمیاء 

  .وتطبیقاتھا والعلوم الحیاتیة والصحة وعلوم األرض والبیئة

في " تقبلعلماء المس"وضمن مساعي الجمعیة لتطویر المسابقة أعلنت عیّاد عن مشاركتھا بمشروع 

التعلیمیة الدولیة التي تنظم من قبل أكبر المؤسسات لتعلیم العلوم والریاضیات " لوما ستارت"مسابقة 

ً متقدما ضمن أفضل عشر مؤسسات  والتكنولوجیا في فنلندا، منوھة بأن الجمعیة أحرزت مركزا
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حفل توزیع الجوائز  تربویة على مستوى العالم في الممارسات التعلیمیة الفضلى وستعلن النتائج في

  .الذي سیعقد في فنلندا حزیران المقبل برعایة المدیر العام للوكالة الوطنیة الفنلندیة للتعلیم
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  تطلق ملتقاھا الدولي الثاني "فنون األردنیة"

تنظم كلیة الفنون في الجامعة االردنیة ملتقاھا » القضیة الفلسطینیة الى این«على ھامش مؤتمر 

للفنون التشكیلیة بمشاركة سبع وعشرین فنانا من جمیع انحاء العالم الذي ینطلق بعد غد الدولي الثاني 

تنظم الملتقى كلیة الفنون والتصمیم في  .الجمعة في الجامعة ویستمر الى العاشر من الشھر الجاري

یخص الجامعة االردنیة، ویأتي بالتزامن مع المؤتمر الذي یحمل نفس العنوان لتكتمل الدائرة بما 

مستقبل القضیة الفلسطینیة والتي تشكل محور القضایا العالمیة، فاالحتفاء بالقضیة الفلسطینیة ھي 

استراتیجیة اردنیة بامتیاز حیث سیضيء المنتدون جوانب عدیدة تختص في القضیة الفلسطینیة بینما 

یشكل الملتقى ظاھرة  .یذھب الفنانون للتعبیر عن القضیة برؤاھم الفنیة والجمالیة باسالیب متنوعة

مھمة ترسخ تقالید فنیة تفید طلبة الفنون والموھوبین في الجامعة الى جانب اشاعة الثقافة البصریة 

لدى الطالب والموظفین على حد سواء، وفي ھذا السیاق قال عمید كلیة الفنون الدكتو ررامي حداد 

على ارساء السالم في االرض ،  انطالقا من ایماننا العمیق بدور الفن في مساعدة االنسانیة»:

ومساھمتھ في التعبیر عن رفضنا االبدي لنھب حقوق الناس ومنعھم من العیش بطمأنینة والحصول 

الفنون «على حقوقھم المشروعة، فان تاكلیة اطلقت ملتقى الفنون الدولي االول منذ عامین بعنوان 

 «القضیة الفلسطینیة الى این«ي بعنوان وفي ھذا العام ینطلق الملتقى الثان» ضد التطرف واالرھاب

سلیمان منصور ونبیل عناني من فلسطین وعلي بتروني من :یشارك في الملتقى كل من الفنانین 

تونس واشرف الھادي وسید قندیل وایناس الصدیق وابراھیم الطنبولي من مصر ومحمد الشمري 

من العراق وشفیق اشتي وخالد وسیروان باران ملصق الملتقى وھاني الدلة علي وبالسم محمد 

الساعي من سوریا ودراغانا دروغوس من صربیا وسلمان المالك من قطر وجمال عبد الرحیم من 

البحرین وباندورا سازدوف من مقدونیا وراشد دیاب من السودان ورویدا الرافعي من لبنان وفالدا 

نیا ونصر عبد العزیز ومھنا الدرة ملینیك من روسیا والھام الشافعي من ایران وبھرام حاجو من الما

نائب رئیس  .ومحمود صادق وعبدالرؤوف شمعون وحسني ابو كریم ورائدة شاھین من االردن

 ٢/٥/٢٠١٨األربعاء                                                                     ٢٠:الغد ص/٢٩:الدستور ص/الرأي الكتروني
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الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة رئیس لجنة المؤتمر الدكتور أحمد یعقوب المجدوبة قال في تصریح 

ألمر » إلى أین؟ –قضیة الفلسطینیة ال«ان إقامة ملتقى الفنون، كجزء ال یتجزأ من مؤتمر :صحفي 

في غایة األھمیة، ذلك أن للفن في تاریخ اإلنسانیة دور كبیر في التأثیر لیس فقط في ذوق اإلنسان 

سواء الفن الفلسطیني أم (وفي القضیة الفلسطینیة بالتحدید لعب الفن . ووجدانھ بل في عقلھ ومواقفھ

ً في ) الفن العربي والدولي المناصرْین لفلسطین ً على األبعاد المذكورة أعاله كلھا، مؤثرا ً مھما دورا

وفي  –ذوق كل من یعنى بالقضیة الفلسطینیة، ویرفض الظلم والعدوان، ویناصر العدل والمساواة 

صحیح أنھ في البدء كانت الكلمة، ومن ھنا یأتي التركیز في المؤتمر على  .عقلھ ووجدانھ ومواقفھ

عن القضیة الفلسطینیة بأبعادھا » للتحدث«باحثین والدارسین والنشطاء دعوة العدید من العلماء وال

ً عن الدروس المستفادة وعن سبل إحقاق العدل والمساواة واضاف حول اھمیة . المختلفة، بحثا

لكن للصورة أھمیتھا الكبرى، وبالذات في عالم الیوم؛ وكانت ھي في البدء كذلك، «: الصورة قائال

ومن ھنا فال یمكن تصور مؤتمر یعقد حول فلسطین دون . لمة أو مكملة لھاولربما كانت قبل الك

. ، كي تكتمل عندنا الصورة»بالصورة»ورؤیة الفنانیین المعنیین بالقضیة التي تقدَّم » كلمة«

والفنانون، ھم أصحاب حس مرھف وأداة تعبیر رقیقة، بطبعھا وطبیعتھا معارضة للعنف ومقاومة 

 .ور الكبیر للفن في معارضة العنف ومقاومتھ، ومناصرتھ للقضیة الفلسطینیةلھ؛ ومن ھنا یكمن الد

ً كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة باستضافة ھذه الكوكبة الممیزة من الفنانین  واضاف فعلت خیرا

وحول  .«الذین أتوا إلى رحاب الجامعة في ھذه المناسبة المھمة لیقولوا كلمتھم بأرقى أسالیب المقاومة

دأبت كلیة الفنون والتصمیم على األخذ » :ملتقى قال قیّم الملتقى والمنسق لھ الدكتور جھاد العامري ال

بروح المبادرات اإلیجابیة إلشاعة الفعل الجمالي، إیمانا منھا بأن الفنون جمیعھا ھي اللغة العالمیة 

تنظم ملتقى الفنون »:ئال واضاف في السیاق نفسھ قا. التي تمتلك سلطة إیجابیة على الفرد والمجتمع

لما لھذا العنوان من أھمیة في الضمیر « الى أین؟ ..القضیة الفلسطینیة» الدولي الثاني تحت عنوان

العربي، واألردني بشكل خاص،ولما للھاشمیین من دور، یتمثل بالوصایة على المقدسات اإلسالمیة 

نیة، ما ھو إال مادة خصبة لتحوالت اللوحة إن استمرار ھذا الملتقى بدورتھ الثا .والمسیحیة في القدس
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العربیة المعاصرة من ناحیة الموضوع السیاسي وأثره في المحتوى وآلیة إنتاج العمل الفني، كونھ 

ً وأجانب محترفین، وھي فرصة الحتكاك طلبتنا مع المشاركین واالطالع على  یجمع بین فنانین عربا

ة الجامعة األردنیة في تغییر الدور التقلیدي للجامعات تذھب كلیة الفنون ضمن استراتیجی. تجاربھم

األردنیة، من خالل الفعل التوعوي وإبراز القضایا اإلنسانیة و العربیة الھامة، وللتذكیر بأھمیة 

لقد كرست الجامعة االردنیة نمطا مغایرا في التعامل مع المنھاج الجامعي . القضیة الفلسطینیة العادلة

. لبة بتجارب عالمیة وعربیة وتثویر الحوار الثقافي فیما بینھم وبین المشاركینعبر تغذي ثقافة الط

حیث یحل على الملتقى ضیفا شرف عرفانا الھمیة تجربتھما في الحركة التشكیلیة العربیة والتي 

كما . حملت لوحاتھما القضیة الفلسطینیة من خالل المقاومة المسالمة والتي تتمثل بالنص الجمالي

ھناك ورشة فنیة لطلبة الجامعة یقیمھا احد المشاركین الفنان الدكتور راشد دیاب في وسیكون 

  .محترف الغرافیك في مجال المونوبرنت
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  یرعاه صاحب السمو الملكي األمیر الحسن بن طالل المعظم

" الثالثاء المقبل) األردنیة(مؤتمر دولي في " إلى أین؟ –القضیة الفلسطینیة   

 

دولة عربیة وأجنبیة الثالثاء المقبل إلى )  ١٥( یتوافد مفكرون وباحثون من األردن و - يفادیة العتیب 

الجامعة األردنیة للمشاركة في 

المؤتمر الدولي الذي سیعقد 

برعایة صاحب السمو الملكي 

األمیر الحسن بن طالل المعظم،  

القضیة ("تحت عنوان 

، )إلى أین؟ –الفلسطینیة 

  .خاصة للمؤتمروسیشارك سموه بمحاضرة 

 ً ویناقش المؤتمر الذي سیعقد في الذكرى السبعین للنكبة، وتستمر فعالیاتھ ثالثة أیام، أبحاثا

وطروحاٍت تلقي بظاللھا على واقع القضیة الفلسطینیة بتركیز على القدس، وعلى ما یتوجب فعلھ 

وتحقیق العدالة المنشودة إزاء التعامل مع القضیة الفلسطینیة في سبیل الدفع إلیجاد حّل منصف لھا 

  .والسالم

وعن فكرة انعقاد المؤتمر قال رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة إن الجامعة لطالما آمنت 

بضرورة تكریس دور العلم والتعلیم في إذكاء الذاكرة التاریخیة في نفوس وأذھان األجیال من الطلبة 

  .لتبقى القدس حیّة في صدورھم

 ٢/٥/٢٠١٨رم                                                       األربعاء                                                /٩:الغد ص
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عة األردنیة نستثمر كل مناسبة لنؤكد استمرار وقوفنا علمیا ومعرفیا وأكادیمیا وأضاف أننا في الجام

  .إلى جانب إخوتنا الفلسطینیین، ودعمنا لھم وھم یرزحون تحت نیر االحتالل وظلمھ الغاشم

  

س لطلبة الجامعة دلیل على وعي الجامعة بأھمیة  وأشار محافظة إلى أن اعتماد مادة عن القدس تدرَّ

لبة وتعریفھم بالتاریخ الحقیقي للقضیة الفلسطینیة، وتأھیلھم معرفیا للدفاع عن إرثھا إعداد الط

  .وحضارتھا وصون مستقبلھا ومستقبل أجیالھا

وأكد أن الجامعة لن تدخر وسیلة وال جھدا في دعم صمود األھل في القدس مادیا ومعنویا وأكادیمیا، 

یة أمام مخططات تھویدھا، لتبقى القدس عاصمة وترسیخ مكانتھا في القلوب لتبقى ھي القضیة الح

   .األمة في الثقافة واألدب والفكر والتاریخ

في حین أكد رئیس اللجنة التحضیریة نائب الرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة 

فة، لما أھمیة انعقاد مثل ھذا المؤتمر الدولي الذي یفتح ملف القضیة الفلسطینیة بأبعادھا المختل

  .تتصدره بتداعیاتھا للمشھد السیاسي بالرغم من ضبابیتھ

وقال مجدوبة إن فلسطین منذ األزل كانت وستظل قضیة العرب األولى، وشغلھم الشاغل، وھي األھم 

في سلم أولویات ومباحثات المجتمعات الدولیة التي لم تتمكن حتى یومنا ھذا من إیجاد حلول لھا لما 

خطیرة ، ومراحل دقیقة وحساسة بفعل ما جرى ویجرى في القدس واألراضي تشھده من منعطفات 

  .الفلسطینیة المحتلة التي تؤثر حتما على وضع السلم في المنطقة بشكل عام

ً في دعم القضیة   ً محوریا وأضاف مجدوبة أنھ لطالما لعبت المملكة األردنیة الھاشمیة لعدة عقود دورا

لحل قوامھا السالم العادل والدائم والشامل، وإرساء قواعد الفلسطینیة في البحث عن صیغة ل

االستقرار والنمو واالزدھار في المنطقة، وانسجاما مع موقفھا البناء ورؤیتھا الثاقبة جاء ھذا المؤتمر 
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لیشكل فسحة للخبراء والباحثین من مختلف الدول لتبادل اآلراء ونقاش التحدیات والفرص التي تواجھ 

  .ینیة في سبیل إیجاد حلول داعمة لھا ولشعبھاالقضیة الفلسط

وأشار مجدوبة إلى أن ما یمیز المؤتمر وحدة الموضوع وتعددیة األبعاد واآلراء والتجارب، إذ 

یشارك فیھ أساتذة جامعیون وباحثون في شتى التخصصات، وساسة وقانونیون وقادة من مختلف 

عرض آخر المستجدات بھدف الدفع باتجاه منظمات المجتمع المدني ونشطاء وفنانون للتحاور و

  .تحقیق العدالة والسالم

) ٦٠(أیام سیناقش أكثر من ) ٣(ووفقا لمجدوبة فإن المؤتمر في جلساتھ العشرین الممتدة على مدار  

ورقة علمیة وبحثیة یقدمھا خبراء من الوالیات المتحدة األمریكیة وأوروبا والمنطقة العربیة 

وعاتھا على محاور أساسیة أربعة ھي محور القدس باعتبارھا مركز واألردن، تركز في موض

القضیة وأساسھا، والمحور السیاسي والقانوني واالقتصادي، ومحور اإلرث والثقافة ویشمل األبعاد 

) الفلسطیني والعربي واإلنساني( التاریخیة والدینیة واألثریة، وأخیرا محور الحراك المجتمعي

  .واإلعالم

شاركون في أوراقھم البحثیة لموضوعات تركز على فلسطین وقضیتھا التاریخیة وسیتطرق الم

العربیة المعاصرة، ودور األردن في رعایة المقدسات ودعمھا وحمایتھا، وخیارات المستقبل، 

وتداعیات النكبة ونشوء الشتات، والتحدیات القانونیة بین النظریة والتنفیذ، والتراث الفلسطیني 

والحفاظ علیھ في ظل األزمة السیاسیة، والعوامل السیاسیة في المسار السیاسي   والمشھد اللغوي

للقضیة، والصراع الجغرافي والدیمغرافي في مدینة القدس، ودور اإلعالم ومؤسسات المجتمع 

  .الدولي إزاء ما یحصل
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ضھا في ولفت مجدوبة إلى أن ھناك العدید من المبادرات الشبابیة والمؤسسیة الخالقة سیتم عر 

المؤتمر، وتلعب دورا في المقاومة السلمیة لالحتالل والحد من تداعیاتھ مع العدید من الشرائح ومنھا 

  .الالجئین

   

   

من الجدیر ذكره أن فعالیات المؤتمر ستمتد إلقامة ملتقى فني متمیز تعكف كلیة الفنون والتصمیم في 

للمشاركة فیھ من خالل رسم لوحات تعبیریة فنانا عالمیا ) ٢٨(الجامعة على تنفیذه بعد استقطاب 

تسرد أحداث القضیة وتحدیاتھا وھموم شعبھا، سیتم افتتاحھ ثاني أیام المؤتمر، إلى جانب عروض 

مسرحیة وموسیقیة أصیلة وأمسیة شعریة لفنانین عرب ومنھم الشاعر تمیم البرغوثي ممن  تغنوا 

  .بفلسطین وبالقضیة
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  في عّمان " بعد اإلسالم السیاسيما "انطالق أعمال مؤتمر 

، الذي "الشروط، السیاقات واآلفاق: ما بعد اإلسالم السیاسي"تنطلق صباح غد األربعاء أعمال مؤتمر 

یعقده مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة بالتنسیق مع مؤسسة فریدریش أیبرت األلمانیة 

فیھ نخبة من الباحثین والخبراء في الحركات اإلسالمیة من  في عّمان، في فندق الالند مارك، ویشارك

ویعاین الباحثون والخبراء في المؤتمر التحوالت  .أكثر من عشر دول عربیة وإسالمیة وغربیة

والتطّورات والتغییرات التي تحدث في أوساط التیارات اإلسالمیة، بخاصة تلك التي تشارك في العمل 

ً یذھب نحو التوّغل أكثر في القبول السیاسي والثقافي العام، من ذ أحداث الثورات العربیة، وتأخذ مسارا

بالدیمقراطیة والتعددیة وتداول السلطة، وفصل الدعوي عن السیاسي واالنتقال إلى ما یطلق علیھ باحثون 

یة ، أي الخروج من العباءة األیدیولوجیة التي حكمت الحركات اإلسالم"ما بعد اإلسالم السیاسي"مفھوم 

محمد أبو رمان، الباحث في . ویشیر د .خالل العقود الماضیة والقبول ببدائل وخیارات سیاسیة جدیدة

، یتوافر "ما بعد اإلسالم السیاسي"مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، إلى أّن مفھوم 

المؤتمر في معاینة  على أكثر من مضمون وداللة، وھو مصطلح جدلي بامتیاز، من ھنا تأتي أھمیة

ً، ثم استعراض نماذج  ً وبحث سیاقاتھ السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة المقارنة أوال المفھوم وتفكیكھ نظریا

، )األردن، الیمن، اإلخوان المسلمون في مصر، المغرب، العراق(محتملة لھ في كثیر من الدول العربیة 

 ً ّدث فیھا یبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحیة یتح .اربة الغربیة لھوحتى المق) إیران، تركیا، أندونسیا(وإسالمیا

وزیر الشؤون السیاسیة، المھندس موسى المعایطة، ومدیر مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة 

موسى شتیوي، ومدیر مؤسسة فریدریش أیبرت في عّمان، وتیم بوتشالت، المدیر المقیم . األردنیة، د

األولى في المؤتمر بینما تتناول الجلسة  .لمؤسسة فریدریش أیبرت في عمان عن المؤتمر وأھدافھ

السیاقات النظریة والمفاھیمیة وشرعیة مفھوم ما بعد اإلسالم السیاسي، یتحدث فیھا كل من الباحث 

وتتناول الجلسة الثانیة  .لوز غومیز. خلیل العناني، واإلسبانیة د. األردني، حسن أبو ھنیة، والمصري د

. ربي لإلسالم السیاسي وما بعده، إذ یتناول دالجدلیات النظریة والمنھجیة حول المفھوم والنموذج المغ

 ٢/٥/٢٠١٨                                                ربعاءاأل                      ٢٠:الغد ص/٧ :الدستور ص/١١:الرأي ص
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عبد الغني عماد، من لبنان، موضوع أطروحات فشل اإلسالم السیاسي من منظور منھجي، ویتحدث فیھا 

وبعد الغذاء ینتقل الحدیث في الجلسة  .رشید مقتدر من المغرب. محمد أبو رمان، من األردن، ود. د

. المیة جدیدة، بخاصة ضمن األوساط السلفیة، ویتحّدث فیھا دالثالثة إلى مناقشة نماذج وتشكالت إس

نبیل البكیري من الیمن، وجوس ماغواكر من . ستیفان الكروا من فرنسا، ود. ساري حنفي من لبنان، ود

ً الخمیس(في الیوم الثاني للمؤتمر  .ھولندا سیتم تقدیم نماذج متعددة ومتنوعة لتطورات اإلسالم ) غدا

إحسان فوزي . محمد حسین مركان النموذج التركي، ود. فیقدم د" الما بعدیة"ت السیاسي ولتشكال

فیما  .علي طاھر النموذج الشیعي العراقي. عماد أبشناس النموذج اإلیراني، ود. النموذج األندونیسي، ود

مة دی. تتناول الجلسة الثانیة النموذج األردني وجدلیات اإلسالم السیاسي وما بعده، ویشارك فیھا د

عالء ضامن الفروخ أحد القیادات الشابة في حزب . طھبوب، النائب عن جبھة العمل اإلسالمي، ود

. المؤتمر الوطني، زمزم، والمھندس غیث القضاة، من القیادات الشابة في حزب الشراكة واإلنقاذ، ود

ى أّن مؤسسة فریدریش وتجدر اإلشارة ھنا إل .حسن البراري، أستاذ العلوم السیاسیة في الجامعة األردنیة

اإلسالمیون الشباب في : من الدولة اإلسالمیة إلى الدولة المدنیة"أیبرت بصدد إصدار كتاب بعنوان 

، یتناول تطور الحالة األردنیة بخاصة لدى جیل الشباب وتأثیرات "األردن وتحوالت الربیع العربي

ص الجلسة األخیرة من المؤتمر، التي بینما ستُخص .الثورات الشعبیة العربیة على أفكاره السیاسیة

خلیل العناني للخالصات . محمد أبو رمان، ود .رحیل غرایبة، أمین عام حزب زمزم، ود. یشارك فیھا د

موسى شتیوي، مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة، إلى أّن أعمال المؤتمر وأوراقھ . ویكشف د .والنتائج

یُذكر أّن مؤسسة  .ع مؤسسة فریدریش أیبرت في عّمانونقاشاتھ سوف تصدر في كتاٍب بالتنسیق م

  فریدریش أیبرت في عّمان تقیم مؤتمرات سنویة دولیة متخصصة في الحركات اإلسالمیة،
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  مستشفى الجامعة یجري عملیة تنظیر باستخدام األلیاف البصریة

ً عم ُجریت مؤخرا لیة فتاق لطفل یبلغ ضمن سلسلة اإلنجازات الممیزة في مستشفى الجامعة األردنیة أ

من العمر سنة تمت تخدیره بطریقة مبتكرة، حیث تم تأمین أنبوب التنفس بالتنظیر باستعمال األلیاف 

بإشراف الدكتور عمر عبابنة استشاري التخدیر " تنبیب الرغامى"البصریة وھو ما یُعرف بـــ 

دخل إلجراء عم .وتخدیر األطفال ُ لیة إصالح لفتق أربي في الجھتین وقال الدكتور عبابنة، أّن الطفل أ

ّھ قد  ً أن َم تتم العملیة بسبب عدم القدرة على تأمین أنبوب التنفس، مضیفا لثالث مرات في السابق، ول

تمت معاینة المریض ووضع خطة لتأمین إدخال أنبوب التنفس تتضمن ابتكار فتحة جانبیة في قناع 

ل رؤیة الحنجرة والحبال الصوتیة ومن ثم زلق األكسجین ومن ثم إدخال المنظار من خاللھا لتسھی

ً إلى القصبة الھوائیة، وبالتالي تأمین األكسجة والتخدیر وبیّن  .أنبوب التنفس فوق المنظار نزوال

تناذر بییر "الدكتور عبابنة أّن سبب الصعوبة كان یكُمن في أّن الطفل یُعاني من مرض نادر وھو 

لقیّة التي تتلّخص في صغر حجم فتحة الفم وشق الحلق وھو مجموعة من التشوھات الخ" روبین

وصغر حجم الفك السفلي وقصر الرقبة وتشّوه جدار الصدر وصغر قطر الطرق الھوائیة مما یجعل 

ً أو غیر ممكن بالطریقة التقلیدیة -في بعض الحاالت-تنبیب الرغامى  ویُذكر أن الطفل  .صعبا جدا

  .لشفاءبحالة مستقرة ویرقد اآلن على سریر ا

 ١/٥/٢٠١٨الثالثاء                                                                                                         ٥:السبیل ص
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  ینتخب رئیسھ وھیئتھ اإلداریة غدا" األردنیة"اتحاد طلبة 

یجتمع الفائزون في انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة االردنیة غدا الخمیس النتخاب الھیئة 

التنفیذیة لالتحاد، والمكونة من عشرة مواقع وسط ضبابیة تلف مشھد التحالفات بین القوائم الفائزة، 

  .نة العلیا لالنتخابات نائب الرئیس للشؤون االداریة الدكتور عمر الكفاوینبحسب رئیس اللج

طالب فازوا بعضویة مجلس االتحاد في االنتخابات التي جرت الخمیس قبل الماضي،  ١٠٥وینتخب 

  .الھیئة التنفیذیة المكونة من رئیس االتحاد ونائبھ وامین السر وامین الصندوق ورؤساء ست لجان

  .ن أدوا الخمیس الماضي القسم أمام رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظةوكان الفائزو

واسفرت االنتخابات، التي تمت بأجواء من الھدوء لم تشھد لھا الجامعة مثیال منذ سنوات طویلة، 

" النشامى"ووفق نظام القائمة النسبیة المغلقة على مستویي الجامعة والكلیات، عن فوز كبیر لقائمة 

مقاعد على القائمة النسبیة المغلقة على مستوى الجامعة، فیما  ٩مقعدا، من بینھا  ٥٧ى بحصولھا عل

منھا على مستوى الجامعة، وقائمة  ٦مقعدا  ٣٥على ) االتجاه االسالمي(حصلت قائمة اھل الھمة 

  .منھا على مستوى الجامعة ٣مقعدا  ١٣عودة على 

 ١/٥/٢٠١٨الثالثاء                                                                                                        ٤:لغد صا
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  »األردنیة»بیة وأحمد والصفدي یناالن جائزتي مجمع اللغة العر

المركز األول، وھي / فاز الشاعر لؤي أحمد بجائزة مجمع اللغة العربیة األردني والجامعة األردنیة

الجائزة التي ینظمھا المجمع بالتعاون مع الجامعة في حقول الشعر والقصة والترجمة والخط العربي 

ل بالجائزة فئة القصة القصیرة، عن واألبحاث العلمیة، فیما فازت القاصة مریم الصفدي بالمركز األو

ً أخرى«قصتھا  َ مّرة   .«..لقد قتلوا المدینة

وتم تسلیم الجائزتین یوم أمس األول، خالل حفل رعاه الدكتور خالد الكركي رئیس المجمع والدكتور 

كما تم في الحفل حفل تكریم الفائزین في الدورة األولى لجوائز . عزمي محافظة رئیس الجامعة

  .والمجمع في الحقول اإلبداعیة والبحثیة والترجمة والخط العربي الجامعة

 ٢/٥/٢٠١٨األربعاء                                                                                                      ٢٩:ور صالدست
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  طلبة یرصدون مظاھر التطرف في الجامعات: الكرك

  
الكرك حاول طلبة التقوا من مختلف الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة في جامعة مؤتة أمس، 

فحتھ عبر منظومة من رصد مظاھر التطرف في جامعاتھم، والتعرف على مختلف أدوات مكا
التشاركیة بین الطالب والمؤسسات الرسمیة والخاصة، التي یمكنھا المساعدة في تشخیص ھذه 

  . الظاھرة والتمكن من مكافحتھا
وعبر خمسة محاور علمیة وبحثیة تناول طلبة الجامعات المشاركة في المؤتمر الطالبي األول الذي 

وعددھا عشر جامعات، وھي جامعات الھاشمیة وجرش  تنظمة عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة
األھلیة والیرموك والحسین بن طالل واألمیرة سمیة للتكنولوجیا والبلقاء التطبیقیة والزیتونة والطفیلة 
التقنیة والجامعة األمیركیة، باإلضافة إلى جامعة مؤتة، كافة مظاھر وبواطن ظاھرة التطرف 

  . ورصدوا ادواتھا
، ناقش الطلبة "وات التمكین الطالبي للحد من التطرف في الجامعات األردنیةاد"وتحت عنوان

ورقة بحثیة العدید من المفاھیم المرتبطة بالتطرف ووسائل  ١٥المشاركون بالمؤتمر من خالل 
  . انتشاره، بین طلبة الجامعات األردنیة المختلفة

میر الرفاعي بحضور عمداء شؤون ورعى افتتاح المؤتمر الطالبي األول رئیس الوزراء األسبق س
  . الطلبة في الجامعات األردنیة ومئات من طلبة الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة

دور اإلعالم الطالبي الحدیث للحد من التطرف في : وشملت محاور المؤتمر الخمسة عناوین
نولوجیا وتطبیقاتھا الجامعات، واألندیة واالتحادات الطالبیة ودورھا في مكافحة التطرف، والتك

العملیة في مواجھة التطرف، وإدارة الحوار والمناظرات ودور الفنون والریاضة في مواجھة 
  . التطرف في الجامعات

واستعرض الطلبة المشاركون في المؤتمر من خالل ابحاثھم التي قدموھا في ضمن ثالث جلسات 
. ل الكفیلة بمحاربة قیم التطرف واشكالةحواریة ، جملة من العناوین مختلف مظاھر التطرف والوسائ

وشملت اإلعالم والتطرف اإللكتروني واثره على األمن الفكري وأثر األندیة الطالبیة في الجامعات 
وطلبة الجامعات بین اإلعالم .األردنیة لوقف العنف والتطرف بالجامعات من وجھ الطلبة انفسھم 

یة واألندیة في مكافحة الظاھرة، ودور مكاتب الحدیث والتطرف، ودور مجالس األندیة الطالب
االرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین كأداة من أدوات مكافحة التطرف وظاھرة العنف الطالبي، 
ودور اتحادات الطلبة في ھذه العملیة وإدارة الحوارات الطالبیة والمناظرات بین الطلبة لتعزیز قیم 

  . الموجھ للطالب بالجامعات الحوار واقصاء قیم التطرف، ودور العالم
ال بد من تكاتف الجھود للحد من ظاھرة التطرف من خالل "وقال الرفاعي في افتتاحھ المؤتمر 

  ". تحصین الفكر وعمل رؤیة مشتركة، الفتا إلى أھمیة انھاء الصراعات التي اخذت شكال مذھبیا
یة فیھ بمختلف أوراق البحث وشدد على أھمیة المؤتمر الطالبي لمساھمة طلبة الجامعات األردن

العلمیة وإدارة الجلسات من خالل حوار بناء بین طلبة الجامعات األردنیة، مؤكدا على أھمیة 
االستجابة للشباب والتي ھي استجابة لالوراق النقاشیة لالرتقاء بالنقاش والحوار الوطني وتمكین 

  . الةالشباب من مجابھة التحدیات متسلحین بالوعي واالرادة واالص

 شؤون جامعیة ومحلیة
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  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة معــــة األردنــالجـــــــا       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
30 

ولفت إلى أھمیة وسائل التواصل االجتماعي وزیادة خطورتھا في علمیات التشبیك واالستغالل من 
  . قبل من یروج للفكر التكفیري واستغالل ظروف الشباب الصعبة لتدمیر المجتمعات

وأشار رئیس الجامعة الدكتور ظافر الصرایرة إلى أھمیة مشاركة طلبة الجامعات األردنیة وعمداء 
ون الطلبة في المؤتمر إلى أن المؤتمر یأتي لتفعیل دور الطلبة في مكافحة التطرف والعمل على شؤ

  . مقاومة الفكر الظالمي ونبذ التطرف والغلو واإلرھاب الفكري
ولفت عمید شؤون الطلبة رئیس المؤتمر الدكتور طارق المجالي إلى أھمیة انخراط الطلبة والشباب 

سالة األردن الحضاریة في تعزیز قیم الوسطیة واالعتدال والتسامح ونبذ في الحیاة العامة ونشر ر
  . مظاھر العنف والتطرف الفكري بشتى الوسائل

وبین رئیس اتحاد الطلبة بالجامعة الطالب محمد الضمور ان على الطلبة بالجامعات األردنیة االلتزام 
  روح التسامح واالعتدالبالرؤیة الوطنیة األردنیة التي ترفض الفكر المتطرف وتعزز 
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 «الترخیص المبدئي«وأحجیة .. الجامعات الطبیة الخاصة
 

حمل البیان الصادر عن أمانة سر مجلس التعلیم العالي حول الجلسة االخیرة، وتحدیدا  -حاتم العبادي
في ف .تتعلق بمنح الترخیص المبدئي ام ال» أحجیات«في البند المتعلق بإنشاء جامعات طبیة خاصة، 

البند االول ، أعتبر المجلس الطلبات الثالثة المقّدمة من طالبي تأسیس جامعات طبیة خاصة محققًة 
لشروط الترخیص المبدئي فیما یخص التعھدات المطلوبة بإنشاء صندوق ابتعاث للحصول على 

 ھذه الشروط، التي أعتبرھا المجلس متحققة بناء على تعھدات، خصوصا وان ,الدرجات العلمیة
من (% ٢٠(أن ال تقل موازنة صندوق االبتعاث عن : القرار ربط تلك التعھدات بشروط تمثلت

ً (%  ٩٠(الموازنة التشغیلیة السنویة للجامعة وأن یتم إنفاق ما ال یقل عن  من موازنة الصندوق سنویا
ً أالف دینار أردني في الموازنة س(١٠(والتعھد بتخصیص مبلغ ال یقل عن  .ألغراض اإلیفاد نویا

لتغطیة تكالیف ممتحنین خارجیین لالمتحانات النھائیة على أن یتم اختیار الممتحنین بالتنسیق مع ھیئة 
من إجمالي (%٦٠(االعتماد والتعھد بأن ال تقل نسبة الطلبة الوافدین في كل برنامج عن ما نسبتھ 

لتزام باستحداث باقي والتعھد باستحداث كلیتي طب وطب أسنان منذ البدایة واال.طلبة كل برنامج
أن یبدأ : ووفقا لشروط البند االول .التخصصات الطبیة والصحیة خالل ثالث سنوات على االكثر

العمل بالصندوق وتفعیلھ خالل ثالثة أشھر من تاریخ الحصول على الترخیص المبدئي وبالتعاون مع 
بالترخیص المبدئي، الذي سیكون  لیكن السؤال، ما ھو المقصود .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

نقطة االنطالق لتفعیل صندوق االبتعاث ، ھل ھو الممنوح وفقا للتعھدات بإنشاء صندوق االبتعاث، 
اي ان المھلة بدات في السادس والعشرین من الشھر الحالي؟ إال ان قرارات المجلس في ھذا الملف، 

ثالث لم یحقق شرط الترخیص المبدئي المتعلق ، تمثل بأن ایا من ھؤالء ال)ثاني(اشتملت بندا أخر 
جامعات عالمیة مرموقة على أن تكون الشھادات الصادرة / اتفاقیات شراكة حدیثة مع جامعة«بتقدیم 

عن الجامعة الطبیة المنوي إنشاؤھا مشتركة مع ھذه الجامعات أو معتمدة منھا، وأن تتضمن 
معة المراد إنشاؤھا بعدد من أعضاء الھیئة التدریسیة اإلتفاقیةإلتزام الجامعة العالمیة بتزوید الجا

ً في السنوات  للمشاركة في تدریس مساقات العلوم الطبیة األساسیة ومساقات التخصص بخاصة
الخمس األولى من تاریخ قبول الطلبة في الجامعة ولحین تمكن الجامعة من توفیر العدد الكافي من 

التأكید على ان الطلبات الثالثة المذكورة مستكملة لشروط وإعاد المجس  .أعضاء الھیئة التدریسیة
ّ إذا تّم تقدیم إتفاقیة الشراكة المذكورة أعاله موقعة حسب األصول من الطرفین  الترخیص المبدئي إال

أنھا الجامعة المصنفة ضمن «المعنیین یتضمن األمور المطلوبة كافة، وان الجامعة المرموقة تعني 
عملیة التجزئة في  Shanghai .(QS, T.H.E,) :أحد التصنیفات التالیة جامعة في( ٥٠٠(أفضل 

منح الترخیص المبدئي على البنود، قد تسبب اشكالیة قانونیة واعباء مالیة لمقدمي الطلبات،، 
خصوصا وان المتقدمین الثالثة ما یزالون في مرحلة التنافس فیما بینھم، وان ھذه االشتراطات 

من ) د(البند ( ٤(ات، خصوصا ان المجلس أكد على ما جاء في المادة رقم تحملھم اعباء والتزام
 ٢٠١٧(وإجراءاتھ » الخاصة«تعلیمات الترخیص إلنشاء الجامعات والمؤسسات الجامعیة 

وفي جمیع األحوال ال یسمح للرخصة الممنوحة إلى أي جھة أن تحول إلى جھة «والمتضمن (
لیم العالي منح المتنافسین الثالثة تراخیص عند انتھاء اي أذا ھنالك توجھ لدى مجلس التع .«أخرى

ال أحد ینكر اھمیة االستثمار في ھذا المجال، الذي  .منھا من توفیر جمیع المتطلبات في البنود كافة
باالضافة الى الجانب االقتصادي، سیخدم الجامعات الرسمیة، من حیث المنافسة العالمیة والتخفیف 

ا ینعكس على نسبة الطالب لعضو ھیئة التدریس، الى جانب فرص العمل التي علیھا من الطلبة، بم
 .ستوفرھا الى الكفاءات من مختلف المستویات االخصائیین والفنیین والمھنیین واالداریین وغیرھم

من الطلبة الملتحقین بتلك الجامعات المنوي إنشاؤھا من الوافدین، قد (% ٦٠(إال أن اشتراط ان یكون 
بة، في بدایات انطالق الجامعات بعد منحھا الترخیص النھائي والسماح بقبول الطلبة، یشكل عق

المجلس أمھل  .خصوصا واننا نتحدث عن جامعات جدیدة، ما تزال تشق طریقھا نحو المنافسة

 ١/٥/٢٠١٨          الثالثاء                                                                                                 ١٥: الرأي ص
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المتقدمین الثالثة حتى نھایة اب المقبل، اي فترة ثالثة اشھر، الستكمال توقیع االتفاقیات وفقا للشروط 
جمیع ما  .لمحددة، فھل سیكون ھنالك مھل جدیدة، ام سیتم طي ملف اي مقدم لم یستوف الشروطا

سلف یتعلق بشروط منصوص علیھا في اوراق مقدمة، لكن ماذا سیكون الحال عندما تبدا عملیات 
تنفیذ المباني من جامعة ومستشفى وتوفیر المختبرات واعضاء ھیئة التدریس وغیرھم وحصولھم 

ترخیص «ما تضمنھ بیان امانة سر المجلس من مصطلحات تتضمن  .عتماد المطلوبعلى اال
قد یسبب اشكالیات قانونیة للمجلس، في حال رفض اي من الطلبات الثالثة التي وصلت الى » مبدئي

المرحلة الثانیة، وھو ما یستدعي إعادة النظر في ذلك المصطلح عند المصادقة على محضر اجتماع 
  .تھ المقبلةالمجلس في جلس



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

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

QF-DMPR-02.01 
33 

  
  
  

  
  ٢-٢" ما بعده"من اإلسالم السیاسي إلى 

  
  محمد ابو رمان

ً . یطرح الباحث األمیركي، وأستاذ العلوم السیاسیة في جامعة جورج واشنطن، د ناثان براون، سؤاال
، وھو الكتاب الذي When Victory is not an optionفي كتابھ (على درجة كبیرة من األھمیة 

ُرجم إلى ال فیما إذا كان نجاح إدماج الحركات : ، وھو)المشاركة ال المغالبة"عربیة تحت عنوان ت
اإلسالمیة في اللعبة الدیمقراطیة في العالم العربي سیخلق لنا كائنات سیاسیة شبیھة باألحزاب 
المسیحیة الدیمقراطیة، أم أحزاب فاشیة مثلما حدث في أوروبا بین الحربین، عندما استثمرت 

  الشعبویة، النازیة والفاشیة، االنتخابات ووصلت إلى السلطة وأقامت أنظمة شمولیة؟ األحزاب
ً لبراون- الجواب عن السؤال  ً، وال ھو في اتجاٍه واحد، وال یرتبط بالضرورة  -وفقا لیس بسیطا

ً بالسیاقات السیاسیة المحیطة، وكال  بأیدیولوجیا الحركات اإلسالمیة الذاتیة، بقدر ما یرتبط أیضا
ً لھ، وارد، بعد أن یعود بنا  بإشارات ودروس مھمة من وحي تطّور  -في كتابھ-االحتمالین، وفقا

ً بین تجاربھا المختلفة في تلك الدول، من  تجربة األحزاب المسیحیة الدیمقراطیة في أوروبا، مقارنا
ً المراحل التي مّرت بھا -من ناحیة ثانیة-ناحیة، وتجربة األحزاب الفاشیة  تلك التجارب،  مستعرضا

  .للمقارنة بینھا وبین التجربة اإلسالمیة السیاسیة
في كّل الحاالت لم یستبعد براون إمكانیة تحّول اإلسالمیین السیاسیین إلى نموذج شبیھ باألحزاب 

في اللعبة الدیمقراطیة، تأخذ مراحل زمنیة متدّرجة، " ترویض"المسیحیة الدیمقراطیة، عبر عملیة 
قناعة اإلسالمیین بأفضلیة اللعبة الدیمقراطیة ومیزاتھا مقارنة بالخسائر المترتبة  تزداد من خاللھا

  ).مثل العنف والتغییر الرادیكالي(على االستراتیجیات األخرى 
بالضرورة، فإّن إسقاط تجربة تاریخیة على أخرى أمر غیر دقیق، وھو األمر المنھجي الذي ینبّھ لھ 

اول ھذه الجدلیة، لكّن في النھایة الحركات واألحزاب اإلسالمیة براون، في بدایة الفصل الذي تن
ّحة، فھي قابلة للتطور والتكیّف  - بوصفھا كائنات مجتمعیة سیاسیة، لیست فضائیة أیدیولوجیة مصف

كما ذكرنا -والتحّول، وإذا توافرت شروط جیّدة لعملیة االنتقال نحو نموذج دیمقراطي، فإّن ذلك 
مھمة ورئیسة في الحیاة العربیة المعاصرة، مرتبطة بالعالقة ما " معضالتحل "سیؤدي إلى  -أمس

  . بین الدین والعصر والسیاسة والمجتمع
ً عن ) في كتابھ اإلسالم، العلمانیة والدیمقراطیة اللیبرالیة(نادر ھاشمي . ال یبتعد ما یطرحھ د كثیرا

ل المنظور التاریخي المقارنة مقاربة براون، ولعّل ما یجمع بینھما ھو تأكید ضرورة استدخا
والسوسیولوجي في دراسة الحركات اإلسالمیة أو تصمیم السیاسات المرتبطة بھا، فھي كائنات 
ّل شریحة اجتماعیة مھمة وحیویة، ال یمكن اختزالھا أو استبعادھا من  اجتماعیة، ثقافیة، سیاسیة، تمث

ّا نتحدث عن التیار المحافظ ً ف - المجتمع، سواء كن ي المجتمع، أو الطبقات الوسطى التي شّكلت دینیا
  .العمود الفقري لكثیر من الحركات اإلسالمیة

لعّل المقارنة الطریفة التي یعقدھا ھاشمي ھي بین الحركة البیوریتانیة في انجلترا في القرن السابع 
ً لھ-عشر واإلخوان في مصر في القرن العشرین، لنجد  ً في أسباب ال -وفقا ً ھائال صعود تشابھا

ً، من انتشار الجامعات وأعداد الخّریجین الباحثین عن فرص عمل،  ً واقتصادیا وحیثیاتھ اجتماعیا
ّ ضاغطة كبیرة لتغییر النظام  وازدیاد أعداد السكان والنزوح من الریف إلى المدینة، ما شّكل قوة

  .القدیم وتولید نظاٍم جدید

 مقاالت

 ٢/٥/٢٠١٨الغد الكتروني                                                        األربعاء                                                
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من ھذا " ما بعد اإلسالمویة"، في كتابھ على الطرف اآلخر، یقترب آصف بیّات، كما ذكرنا أمس
الطرح من خالل تقدیم نماذج على التطّورات التي أصابت الحركات اإلسالمیة ونقلتھا من اإلسالم 
السیاسي إلى ما بعده، وھي التطّورات النظریة والواقعیة والنماذج المتنوعة التي سیناقشھا الباحثون 

، الذي أشرنا إلى انعقاده "الشروط، السیاقات واآلفاق: سيما بعد اإلسالم السیا"في مؤتمر الیوم 
بتنسیق ما بین مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة ومؤسسة فریدریش أیبرت في 

  .عمان
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  ثقافة التبرع للتعلیم
  

  مروان المعشر
لصندوق تعلیم  حضرت فعالیة في الجامعة االمیركیة في بیروت األسبوع  الماضي لتكریم المتبرعین

وبلغ عدد التبرعات الوقفیة لھذا الصندوق ستمائة وأربعین  تبلغ كل واحدة منھا . الطلبة في الجامعة
مئة الف دوالر على االقل وتستخدم عائداتھا لتقدیم معونات مالیة مستدامة لطالب الجامعة 

  .  ومساعدتھم على دفع االقساط الجامعیة
برع متأصلة وھي الیوم في صدد جمع ستمائة وخمسین ملیون دوالر في الجامعة االمیركیة ثقافة ت

ضمن حملة تمتد ألعوام عدة تھدف الى بناء مرافق وبرامج جدیدة في الجامعة والتطویر المستمر 
من الملفت ان الغالبیة العظمى من ھذه االموال تأتي من خریجي الجامعة من ابناء . للتعلیم  فیھا

تھم الجامعة تعلیما نوعیا كان لھ األثر الكبیر في صقل شخصیتھم ونجاحھم وبنات المنطقة التي منح
فآثروا ان یردوا للجامعة بعض ما وھبتھم ویعمموا االستفادة من ھذا النوع من التعلیم وذلك لالرتقاء 

  . بالمجتمع ككل
یة وارتفاع ثقافة التبرع وخاصة للتعلیم باتت ضروریة في ھذا العصر الذي یشھد افول الدولة الریع

ولكن ھذه الثقافة لم تتأصل . تكالیف التعلیم الجید، وھو ما ال تستطیع الدولة وحدھا تغطیة احتیاجاتھ
  .  في المجتمعات العربیة كما فعلت في غیرھا من المجتمعات الخارجیة

ن ھناك أسباب عدیدة تذكر لتبریر احجام معظم األغنیاء العرب عن التبرع السخي للتعلیم، منھا ا
قد تكون ھذه األسباب صحیحة . العرب یفضلون ان  یساعدوا أقرباءھم فقط ولیس المجتمع ككل

نسبیا، ولكنھا تبقى عاجزة عن تفسیر ان الغالبیة العظمى من المتبرعین للجامعة االمیركیة ھم من 
  .   ةاألفراد العرب،  كما ال توجد تبرعات كبیرة للحملة الحالیة من اي حكومة عربیة او اجنبی

اذا كان الحال كذلك، فال بد من وجود دوافع معینة تعظم من ثقافة التبرع للتعلیم لدى المیسورین 
أزعم  ان الدافع االول ھو نوعیة  التعلیم،  فاغلب من یتبرع درس في الجامعة واختبر تأثیر . العرب

ان القدرة على تقدیم تعلیم . ھذه الدراسة على  حیاتھ ونجاحھ ویرید لآلخرین االستفادة من ھذه النوعیة
جامعي نوعي یعطي للطالب او الطالبة الفضاء المناسب للتفكیر الحر وینجح في اكتساب الطالب 
المھارات االنسانیة والفكریة، ولیست التقنیة فقط، المناسبة للمنافسة في الحیاة، ھو ما یشجع الغیر 

ال یقدم مثل ھذا التعلیم النوعي، فمن المفھوم ان كان التعلیم الجامعي . والعكس صحیح. على  التبرع
  .      ان یحجم المیسورون عن مثل ھذه التبرعات

أزعم ایضا ان الدافع  االخر ھو غیاب  شفافیة الحوكمة والشراكة في اتخاذ القرار لدى اغلب 
ضحة الجامعة االمیركیة، والتي انا احد أعضاء مجلس أمنائھا،  لدیھا نظم حوكمة وا. جامعاتنا

ومجلس أمناء مستقل، اغلبھ من ابناء وبنات المنطقة، یتخذ كل القرارات اإلداریة والمالیة واألكادیمیة 
للجامعة، ضمن منظومة من الحوكمة تبدأ من أسفل السلم وتؤكد على مشاركة الجمیع في اتخاذ 

ال یتغیر الرئیس في الجامعة االمیركیة في بیروت، والتي ھي مؤسسة غیر ربحیة، . القرار المناسب
اال بقرار من مجلس األمناء، ولیس  بقرار اداري من الوزیر، كما ان اي تعیین الي منصب كبیر في 

كل ذلك یطمئن المتبرع ان اموالھ یتم صرفھا . الجامعة ال یتم اال بعد عملیة بحث مستفیضة وشفافة
  . التي تبرع من اجلھابالوجھ الصحیح وضمن نظام حوكمة شفاف وتؤدي بالتالي الى النتائج 

نستطیع تعلم الكثیر من نوعیة التعلیم والحوكمة في الجامعة االمیركیة في بیروت، وھي التي خرجت 
تسعة رؤساء وزارات اردنیین، حتى یصبح التبرع من المجتمع المدني للجامعات االردنیة اكبر بكثیر 

د من تدخل الحكومات والسیاسة في مما ھو علیھ، وحتى نرتقي بجامعاتنا لتحقیق حوكمة رشیدة تح
  .العمل األكادیمي وتربیة األجیال

 ٢/٥/٢٠١٨األربعاء                                                                                                       ٣٦:صالغد 
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  المدینة الریاضیة –حسین خلیل عطیة  -
  خلدا - أسماء موسى جمیل ابو حجلة  -
  جبل الحسین –المصري » محمد طالب«جمال طالب  -
  ماركا الشمالیة –فتحیة أحمد حمد شاھین  -
  جبل النظیف –ثریة فرید درویش  -
  الزرقاء الجدیدة –نھیل قسطندي صلیبا المعایعة  -
  جمعیة الصفاء الخیریة –رجوه عوده ناصر  -
  اربد –سمیح محمود عواد أبو دلو  -
  العبدلي -مھا الیاس توفیق دانیال  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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عامة  أن ھیئة مكافحة الفساد تحقق حالیا في ملف تجاوزات في شركة مساھمة» عین الرأي«علمت 
تعمل في المشاریع المتعددة وتقوم ببیع وشراء وتسجیل شركات تابعة بمبالغ غیر عادلة بغرض 

  للغیر.تحقیق أرباح من صفقات غیر موثقة ترتب علیھا مطالبات بحقوق مالیة 
  

الخبر . مستشفى خاص في عمان یطبق نظامین للمحاسبة احدھما داخلي واالخر لالغراض الضریبیة
خالفا حدث مع موظف في المستشفى قاد الى كشف تھرب ضریبي كبیر اذ تبین اثناء في القصة ان 

عملیة جراحیة لم تظھر في السجالت الحسابیة (  ٣٠٠٠( التحقق ان المستشفى اجرى اكثر من 
 .الحقیقیة

 
المركز الوطني للبحوث الزراعیة دعا موظفیھ وشركاؤه الى المشاركة في االختیار النھائي لشعار 

  .ركز الجدید بعد االخذ بغالبیة المالحظات ونتائج التصویت االوليالم
  
ارجیلة في رحلة نظمتھا  ١٥معلمة في مدرسة ثانویة للبنات في جنوب عمان اكتشفت وجود  .

  المدرسة لطالبات الصف العاشر

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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تجمعھا بأعضاء كتبت جاللة الملكة رانیا العبد هللا تعلیقا على صورة نشرتھا عبر حسابھا اإلنستجرام 
  ).خالل مشاركتي في برنامج مساحتي الذي تنفذه مبادرة مدرستي(» مساحتي«برنامج 

  
ھنأ ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني العمال بذكرى عید العمال التي صادفت أمس، 

أرض  أحیي عمال أردننا وكل الساعین الساھرین لتقدمھ ورفعتھ، في كل بقعة من(وكتب سموه 
ونشر سموه فیدیو لعدد من العمال في صناعات مھنیة ). الوطن العزیز، حفظكم هللا وحفظ الوطن

  .مختلفة عبر حساباتھ على وسائل التواصل االجتماعي
كما نشر سموه صورة خالل استقبال الوفد المرافق لرئیس الوزراء الیاباني في قصر الحسینیة، 

  ).لمرافق لرئیس الوزراء الیاباني شینزو آبي في قصر الحسینیةخالل استقبال الوفد ا(وكتب تعلیقا 
  

أن دائرة األحوال المدنیة والجوازات صرفت قرابة أربعة آالف جواز » الدستور«علمت صنارة 
سفر مستعجل من خالل المركز الرئیسي في طبربور ومكتبھا في مطار الملكة علیاء الدولي، علما 

ت الدائرة بتنفیذھا یتم من خاللھا اصدار الجوازات في مطار الملكة بأن ھذه الخدمة المستعجلة بدأ
ً ولغایة السادسة والنصف صباح الیوم التالي، ومن المركز الرئیسي  علیاء من الساعة الثامنة صباحا

  .من الساعة الثالثة والنصف وحتى الثامنة والنصف مساء
  

وم االخیر من الشھر الماضي، حتى الساعة مددت دائرة ضریبة الدخل دوام موظفیھا امس االول ،الی
السادسة مساء لتمكینھم من انجاز اكبر عدد ممكن من المعامالت الضریبیة في ظل االعداد الكبیرة 

  .من المراجعین
  

برعایة وزیر الثقافة نبیھ شقم تحتفل جمعیة یوم القدس االحد المقبل في المكتبة الوطنیة  باشھار كتاب 
  .تحدث عن مدینة القدس ذاكرة اللون الذي ی

  
حولت وزارة الصحة احد االطباء المعروفین في تخصص النسائیة والتولید الى المدعي العام بعد 
التقدم بشكوى ضده من قبل ذوي احدى المریضات بتھمة االھمال الطبي والخطأ الذي ادى الى الوفاة 

.  
  

  .االساس لفرع النقابة في مأدبا ماجد الطباع نشاطھ النقابي بوضع حجر.ختم نقیب المھندسین م
  

تنتشر االرجیلة االلكترونیة في صفوف طلبة المدارس بشكل كبیر جدا حتى اصبحت سببا رئیسیا في 
تسرب بعضھم وتغّیب البعض االخر والتأخر عن الدوام الصباحي والمغادرة المبكرة قبل انتھاء 

  .يالدوام الرسمي االمر الذي یؤثر سلبا على تحصیلھم العلم
  

اشتكى مزارعو الموز في منطقة وادي االردن مما اسموه اغراق االسواق المحلیة بالموز المستورد 
وتدني اسعار الموز المحلي وتعریض المزارعین للخسائر المادیة مطالبین بوقف او تخفیض حجم 

  .االستیراد
  
  

 صنارة الدستور
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نقیب ومجلس نقابة  تسخین واضح وتنافس على اشده تشھده الساعات األخیرة قبیل انتخابات
لقاءات انتخابیة عدیدة . المھندسین األردنیین المقررة بعد غد الجمعة في عمان وعدد من المحافظات

ومھرجانات للقوائم المتنافسة والمرشحین تجرى على قدم وساق، فیما یحشد نشطاء النقابة والتیارات 
  .السیاسیة المختلفة من خارجھا لدعم ھذه القائمة أو تلك

  
ملتقى على مدى یومین لعدد من األكادیمیین في " میدان"ظم معھد اإلعالم األردني ومشروع ین

الصحافة واإلعالم، حول إصالح تعلیم الصحافة واإلعالم لتقلیص الفجوة بین مناھج التدریس 
الملتقى الذي . وصناعة اإلعالم، بھدف تحدیث تلك المناھج لتالئم التطورات التكنولوجیة المتسارعة

  .یفتتح الیوم، یشارك بھ خبراء من دول مثل األردن ولبنان والمغرب وإسبانیا
  

عنوان االحتفال بالیوم العالمي للصحافة " الواقع واآلمال: سبل تطویر الحریات الصحفیة في األردن
احتفال الجامعة یأتي عبر جلسة . الذي تقیمھ كلیة الصحافة واإلعالم بجامعة البترا غدا الخمیس

  .مروان الموال.ة حول الحریات برعایة رئیس الجامعة دحواری
  
عنوان المؤتمر الذي تنظمھ أمانة عمان الكبرى بدعم من االتحاد األوروبي " نقل ذكي لمدن أفضل"

 .یوسف الشواربة. على مدار الیوم وغدا الخمیس، في مركز الحسین الثقافي وبرعایة أمین عمان د

 زواریب الغد
  


