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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  "التخصصات الطبیة بین مطرقة اإلنسانیة وسندان الواقع"

  محاضرة في علوم تأھیل األردنیة
٣  

  ٥  فاجعة البحر المیت دروس وعبر
مستشفى الجامعة یشارك باألسبوع العالمي للتوعیة حول 

  المضادات الحیویة
٨ 

   یةشؤون جامع
 ١٠  مولد الرسول المصطفى اطلق تاریخا جدیدا للعالم: أكادیمیون

 ١٢  بالتعاون مع المدارس وعدد من الجامعات»فضا «إطالق برنامج 
 ١٣  بدء التقدیم للمنح الدراسیة بالجامعات الھنغاریة

رئیس ھیئة االعتماد یلتقي الملحقین الثقافیین للدول العربیة 
  واالسالمیة

١٤ 

 ١٥  فترة تقدیم طلبات منح وقروض التعلیم العالي الخمیسانتھاء 
 ١٧  العالمیة" ستیفي"تتویج مھندسة أردنیة بفضیة 

مقترح مشروع تطویر المسارات التقنیة : البلقاء التطبیقیة 
  )التجسیر والنفاذیة( والمھنیة 

١٨ 

إطالق الماجستیر للرعایة المعلوماتیة لمرضى السرطان البرنامج 
  نوعھ األول من

٢٠ 

   مقاالت
 ٢١  محمد القضاة. د/الفلسفة والتسامح والجامعة

 ٢٣  اعالنات

 ٢٤  وفیات
  ٢٦- ٢٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "التخصصات الطبیة بین مطرقة اإلنسانیة وسندان الواقع"

  محاضرة في علوم تأھیل األردنیة

نظمت كلیة علوم التأھیل في  - دھبة الكای

ً حواریة  بعنوان  الجامعة األردنیة ندوة

التخصصات الطبیة بین مطرقة اإلنسانیة "

تھدف إلى تطویر مفاھیم " وسندان الواقع

الطلبة الصحیة والعلمیة لیغدوا طلبة مؤھلین 

   .علمیا في شتى المجاالت

وة حول أنظمة الممارسة الطبیة المعمول بھا وتحدث عمید الكلیة الدكتور زیاد الحوامدة خالل الند

وأسباب إقبال الطلبة على التخصصات الطبیة، منوھا بأن للتخصصات الطبیة رسالة سامیة كانت 

ومازالت وستستمر بنفس الروح اإلنسانیة لمقدمي الخدمات الصحیة وأنھ ال یمكن التشكیك في إنسانیة 

لتعاطف ال یقل أھمیة عن مھارة مقدم الرعایة ھذه التخصصات أو ھدفھا السامي وأن مفھوم ا

  .الصحیة

وناقش المحاضرون الدكتور رمزي ھارون من كلیة العلوم التربویة والدكتورة ھالة بوادي من كلیة 

التمریض والدكتورة جنفر مھیدات من قسم العالج الطبیعي المفارقة بین إنسانیة التخصصات الطبیة 

  .ھمیة التعاطف بین مانح الخدمة الصحیة ومتلقیھاوواقع ممارستھا، وتطرقوا إلى أ

وأوضحت مھیدات خالل الندوة مفھوم التعاطف الذي ینبغي أن یمتلكھ مانح الخدمة لیتمكن من 

  .احترافیة المھنة الطبیة وضرورة إدراج ذلك في محتوى المناھج الدراسیة أثناء مرحلة البكالوریوس

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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لشائعة لمانح الخدمة الصحیة التي تثیر حفیظة متلقي وعرض ھارون بعض الممارسات السلوكیة ا

الخدمة الصحیة واألبعاد النفسیة التي یمر بھا أثناء فترة المرض، مشددا على ضرورة أخذھا بعین 

  .االعتبار من قبل مانح الخدمة

فیما أشارت بوادي إلى مجموعة من الفروقات بین المستشفیات التي تأخذ األبعاد النفسیة للمریض 

ً على أّن تعاطف مانح الخدمة مع متلقیھا یمكن أن یكون ب عین االعتبار والتي ال تأخذ ذلك، مؤّكدة

  .نصف العالج

وفي ختام الندوة التي حضرتھا نائبة العمید الدكتورة عالیة الغویري ورؤساء األقسام الدكتور یاسر 

لب ُمصعب الحنیطي قدم الناطور والدكتور خضر جودة و الدكتورة الرا خلیفات، وأدارھا الطا

الحوامده نصائح للطلبة عن ضرورة احترام المرضى  وأھمیة إعطائھم الوقت الكافي واالستماع لھم 

  .واحترام أنظمة ممارسة المھنة في جمیع التخصصات
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  .. فاجعة البحر المیت دروس وعبر

ً مع المصاب الذي ھز مشاعر وقلوب  تزامنا

ألردنیین منذ أیام  ومن تعرض لھ ووجدان ا

ضحایا البحر المیت والذي یتزامن  مع الذكرى 

الثالثة عشرة  لتفجیرات عمان عقد مركز تنمیة 

وخدمة المجتمع  في الجامعة األردنیة بحضور 

نائب الرئیس لشؤون خدمة المجتمع رئیس 

  ." دروس وعبرفاجعة البحر المیت " فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي ندوة بعنوان 

وتھدف الندوة  إلى الوقوف على الوقائع واألسباب التي أدت للفاجعة والخروج بنتائج وتوصیات قابلة 

للتطبیق لتجنب تكرار ما حدث في المستقبل  وذلك باستضافة أصحاب االختصاص وبحضور عدد 

  .من واألكادیمیین والطلبة

ً إلى أن ھذه الندوة عقدت لتعمیق وأعرب اللوزي في كلمة ألقاھا عن حزنھ العمیق تجا ه ما وقع مشیرا

تواصل الجامعة مع محیطھا المجتمعي من خالل العمل التطوعي والنظري الممیز وتعزیز مفھوم 

باإلضافة إلى استثمار الطاقات الشبابیة والوقوف مع ، المسؤولیة المجتمعیة أمام القضایا الوطنیة

بحر المیت من الجبال واألودیة المحیطة بھا والتي تشكل الخبراء والمختصین على طبیعة منطقة ال

ً على األرواح البشریة باإلضافة إلى استخالص الدروس والعبر لتفادي أي أزمات ومشاكل  خطرا

  .قادمة

وقالت مدیرة مركز تنمیة وخدمة المجتمع الدكتورة رانیھ جبر إن الندوة جاءت لتسلیط الضوء على 

ً الطریقة التي أدیرت عدة قضایا من أھمھا حجم ال خسائر البشریة التي كان جلھا من  األطفال وثانیا

فیھا األزمة والوقوف على أسباب الحادثة التي تعبر عن ضعف البنیة التحتیة وتآكلھا وعدم قدرتھا 

 الحقیقة الدولیة
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، على مواجھھ التحدیات المناخیة وھذا یستدعي إحالل آلیات جدیدة قادرة على استیعاب أیة صعوبات

لى التحدیات التي ترافقت مع األزمة كالشائعات وغیرھا واالنتقال إلى مرحلة ما بعد باإلشارة إ

األزمة كالخطط  والجھود للتعامل مع الناجین و آلیات الدعم النفسي واإلجتماعي التي یمكن ان تقدمھا 

لھم  ولذوي الضحایا وعن مدى أمكانیة تحویل الخطط النظریة الى خطط عملیة فاعلة إلدارة 

  . زمات وذلك یشمل كل مؤسسات المجتمع المدنياأل

واشادت جبر باألجھزة األمنیة والجھات الرسمیة في التعامل مع األزمة ودور المواطنین والتكاتف 

  .فیما بینھم في إبراز المواقف البطولیة في إنقاذ العالقین والغارقین

زمات العمید الركن علي بني وبین مدیر العملیات والخطط في المركز الوطني لألمن وإدارة األ

یاسین أن الجھاز یعمل على تنسیق الجھود الوطنیة وتحقیق التكامل بین مؤسسات الدولة األردنیة 

  .واألجھزة األمنیة المختلفة إلدارة أي أزمة بكفاءة عالیة

وأضاف أن مركز العملیات مجھز بأحدث المعدات والتقنیات لتمكین صانعي القرار من إعطاء 

ً للتضارب واالزدواجیة لتحقیق المعل ومات الصحیحة والدقیقة التي تناسب الموقف المیداني منعا

  .مفھوم االمن الوطني الشامل

وبین بني یاسین أن من بین  الدورس التي یجب أخذھا بعین االعتبار منھا االنتقال من إدارة الكوارث 

ضع اإلنذار المبكر، واالستثمار بمجال إلى إدارة مخاطر الكوراث  لتفادي وقوع الخسائر، وإیجاد و

  .إدارة الكوارث مثل ، تجنب تداحل األدوار واالزدحام الذي یعیق العمل بشكل المطلوب

وشرح رئیس اللجنة الوطنیة العلیا لالنزالقات ونوعیة المیاه الدكتور عمر الریماوي عن طبیعة 

  .المنطقة منطقة البحر المیت وذلك بعرضة مادة فلمیة تبین مدى مخاطر
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وقال االستشاري األسري والتربوي الدكتور یزن عبده إنھ من المفترض الخروج بحلول علمیة وذلك 

بالتركیز على العلم التربوي والجوانب النفسیة والتربویة لحل األزمات  وذلك من خالل زیادة الوعي  

  . الدعم النفسي المجتمعي ومتابعة الطلبة الذین تعرضو للفاجعة وذویھم ألنھم بحاجة إلى

وأشار عبده بضرورة تنمیة المھارات الحیاتیة وذلك بأعادة صیاغة نظام األنشطة المدرسیة في 

وإعداد مناطق سیاحیة معدةللزوار ، والتركیزعلى  عنصر الوعي لدى الطلبة ، وزارة التربیة والتعلیم

  .فیھا من الطلبة وغیرھم من أفراد المجتمع والسیاح ورعایة السالمة العامة

وقالت عمید كلیة اآلثار والسیاحة في الجامعة الدكتورة ندى الروابدة إن األردن تمیزت  بسیاحة 

المغامرة بسبب تضاریسھا و طبیعتھا المتنوعة  ونوھت بضرورة االلتزام بمعاییر السالمة 

یب لخطورتھا وذلك من خالل ترخیص مكاتب تختص بھذه السیاحة وتدریب العاملین فیھا والتدر

ومن الضروري زیادة الوعي المجتمعي لممارسة ھذا النوع من السیاحة وتفادي ، على إدارة األزمات

  .ألي أضرار 
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  مستشفى الجامعة یشارك باألسبوع العالمي للتوعیة حول المضادات الحیویة

ً باألسبوع العالمي للتوعیة حول  احتفاال

المضادات الحیویّة رعى مدیر عام مستشفى 

األردنیة الدكتور عبد العزیز  الجامعة

ّمھ مكتب  الزیادات النشاط العلمي الذي نظ

السیطرة على العدوى بالتعاون مع دائرة 

الصیدلة الیوم االثنین للتوعیة حول 

المضادات الحیویّة، بحضور عدد من 

   .كوادر المستشفى الصحیة

جاد للحد االستخدام الخاطئ وأكد الدكتور الزیادات في كلمتھ االفتتاحیة على سعي المستشفى ال

للمضادات الحیویّة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة األردنیة ومنظمة الصحة العالمیة، من خالل 

ً على أھمیة االلتزام  تطبیق الخطة الوطنیة لمكافحة الجراثیم المقاومة للمضادات الحیویّة، مشّددا

األدویة بشكل عام والمضادات الحیویّة  بالبروتوكوالت العالجیّة واألسس الصحیحة عند استخدام

  .بشكل خاص

من جانبھ لفت الدكتور فارس البكري مدیر مكتب السیطرة على العدوى إلى أّن ھذا النشاط یھدف إلى 

التوعیة بمشكلة المضادات الحیویّة والتشجیع على اّتباع أفضل الممارسات بین صفوف عاّمة الناس 

ً لتفاقم ظھور مقاومة المضادات الحیویّة وانتشارھا، والعاملین الصحیین وراسمي السیا سات، تالفیا

ً على أھمیة مثل ھذه األنشطة التي تساعد في تحسین الوقایة من اإلصابة بااللتھابات  مؤّكدا

ً، والتماس المشورة  ً سلیما ً استعماال ومكافحتھا، وتعزیز استعمال المضادات الحیویّة الموجودة حالیّا

ً بأن  الطبیّة الصحیحة قبل تناول المضادات الحیویّة لضمان الحصول على العالج المناسب، مضیفا

 الحقیقة الدولیة
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المستشفى یعمل على ضبط استعمال المضادات الحیویّة بالتعاون ما بین مكتب السیطرة على العدوى 

  .ودائرة الصیدلة ومكتب المعلومات والحاسوب

  

 رة الصیدلة حول استخدام المضاد الحیويمن جھتھا تحّدثت الدكتورة الصیدالنیّة آیة عّالن من دائ

(Vancomycin) والمستخدم لعالج بكتیریا (MRSA) وأبرز التحدیات الموجودة في المستشفى ،

  .لضبط صرفھ بالجرعة الصحیحة وقیاس مستوى تركیزه في الدم

ً حول البحث الذي قامت بھ الدكتورة خولة أبو حمور مدیرة د ائرة كما قّدمت الدكتورة عّالن شرحا

معلومات وسلوكیّات وممارسات األھل حول صرف المضاد الحیوي "الصیدلة في المستشفى حول 

  ."لألطفال الذین یُعانون من أمراض الجھاز التنفسي العلوي في األردن

بدورھا تناولت الدكتورة الصیدالنیّة إسراء الحیاري من دائرة الصیدلة مشاركة مستشفى الجامعة 

ً مع مستشفیات عالمیّةبدراسة مسح حول معد   .ل استخدام المضادات الحیویّة مقارنة

وقّدم الممرض القانوني زكریا عبد الرحیم من مكتب السیطرة على العدوى في ختام المحاضرة 

ً بشكل  ً حمل عدد من التوصیات أھمھا استعمال المضادات الحیویّة الموصوفة طبیّا ً نھائیا ملخصا

الطبیة كاملة حتى بعد الشعور بتحّسن، عدم استعمال المضادات معتمد، الحرص على أخذ الوصفة 

یة، عدم مشاركة أي مریض آخر بنفس المضاد الحیوي والحرص على الوقایة من  ّ الحیویّة المتبق

ّب مخالطة المرضى والمواظبة على تحدیث  حاالت العدوى عن طریق االنتظام في غسل الیدین وتجن

  .المطاعیم الدوریّة

ّل النش ً لتوزیع المنشورات التوعویة لمراجعي وموظفي المستشفى حول استخدام وتخل اط معرضا

  .المضادات الحیویّة



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

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

QF-DMPR-02.01 
10 

.  

  
  

  مولد الرسول المصطفى اطلق تاریخا جدیدا للعالم: أكادیمیون
  

انار المولد النبوي الشریف، العالم بنور الفكر والھدایة وسمو الروح واالخالق، وارسى أسسا راسخة 
یة تاریخیة صاغت الحضارة العربیة االسالمیة، التي ازاحت بقوتھا المتفوقة متعددة اطلقت عمل

الجوانب قوى عالمیة من مسرح االحداث حتى غدت سیدة العالم والفاعل الرئیس في توجیھ دفة 
أستاذ التاریخ والحضارة في جامعة الیرموك الدكتور محمد العناقرة قال، ان النبي محمد . التاریخ

 علیھ وسلم ھو صاحب رسالة سماویة، لم یأت بمشروع السیاسة الحدیثة، بقدر ما جاء صلى هللا
بمشروع منظومة دولة متكاملة في مضامینھا، ولم یأِت بعالقة العبادات بقدر ما جاء بمخرجات 

  . سلوكیة ارتبطت بالنظم االخالقیة واالجتماعیة واالقتصادیة
  

میة وانتشرت الرسالة بمضامینھا تحت مظلة الفتوحات وبین انھ عندما انطلقت الدولة االسال
االسالمیة الى خارج شبھ الجزیرة العربیة في مصر واواسط اوروبا واسبانیا، وتشّكلت الحضارة 
َم االخرین من لسانھ ویده،  العربیة االسالمیة، التي رسخت في الوجدان والفكر ان المسلم، ھو من یسل

وأشار الى انھ ما زالت العدید من الجامعات . أیھ وعقیدتھ ودینھویحترم ویقبل االخر مھما كان ر
تدّرس الحضارة العربیة االسالمیة، حیث یتم تدریس الطلبة منظومة الفكر االسالمي، بصفتھ خطابا 

  . بمضامین شاملة تحیط بمناحي الحیاة كلھا
  

بالحضارة العربیة وأوضح ان المجتمعات العربیة التي یعیش فیھا اخوة غیر مسلمین، تأثروا 
االسالمیة تاثرا عمیقا، ذلك ان الرسالة المحمدیة رسالة سماویة سامیة في كل زمان ومكان، تستمد 
منھا االنسانیة مضامین جوھریة مفصلیة ما تزال توجھ حضارات االمم، مبینا ان منھج الرسول 

  .والمشروع االسالمي ھو ارتقاء لالنسانیة والبشریة جمعاء
  
اریخ الحدیث والمعاصر في الجامعة االردنیة الدكتور ابراھیم الشرعة، قال انھ مع المولد استاذ الت 

النبوي الشریف، أضاء رب العزة العالم برسالة سماویة ھي االسالم، التي لم تفرق بین عربي او 
رفض واضاف ان في انتقال النبي من مكة الى المدینة لنشر الرسالة ، دلیال على . اعجمي أو اي كان

الظلم والشرك واالستبداد، ومن ھنا بدأ منطلق االسالم بأبعاده االنسانیة، وبالتالي بالفتوحات 
االسالمیة، فلم یجبر الناس على االسالم، وھذه الصفة التي تمتعت بھا الحضارة االسالمیة على مر 

االسالمیة  العصور وما تزال، إذ ان االسالم عزز حضور االقلیات في مجتمعات دولنا العربیة
وأوضح ان االسالم بوتقة انخرط فیھا الفارسي والكردي وبرز البربري وظھر . وصان لھا حقوقھا

علماء ُكثر، ونقل الدین الى خارج الدول العربیة عبر التجار والدعاة ، ذلك ان االسالم انطلق الى 
العربیة بتزامن مع  البالد التي لم تصلھا الحروب، ومثل مالیزیا والصین واندونیسیا، وانتشرت

انتشار االسالم في ذلك الوقت، ففي بلغاریا مثال یوجد المسلمین البوماك، وفي روسیا یوجد المسلمین 
  . في البوسنة والھرسك، وكذلك ینطبق في اسبانیا، فاالسالم بطبیعتھ لم یأِت لفئة معینة من الناس

  
لعربیة االسالمیة، مثل منھجیة وفلسفة ولفت الى ان جامعات غربیة ما تزال تدرس علوم الحضارة ا

ابن رشد، فضال عن االشارة الى مكانة العلماء العرب والمسلمین ودورھم في تطویر العلوم الطبیعیة 

 ةشؤون جامعیة ومحلی

  ٤:األنباط ص
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والبحث العلمي في مراحل تاریخیة مبكرة، مبینا ان العرب والمسلمین یفخرون بمنجزاتھم الحضارة 
من الھجمات على االسالم وتاریخنا الحضاري، فنحن  واسھامھم العمیق في تقدم البشریة على الرغم

المستشرق الفرنسي آلفونس دوال مارتین وھو شاعر وكاتب . دعاة فكر وسالم تأثر بھ الغرب
اذا أخذنا بنظر اإلعتبار عظمة "فرنسي، كتب عن شخصیة الرسول صلى هللا علیھ وسلم قائال ، انھ

من الوسائل البسیطة المتیسرة لھ فال نجد في تاریخ االھداف التي حققھا نابغة من البشر بالرغم 
اإلنسانیة غیر محمد، إلنھ حّرك ثلث سكان العالم وأوجد نھضة كبرى في األفكار والعقائد والنفوس 

، ثم لم "، مضیفا انھ" ً لم یستطع نبي مثل نبي اإلسالم أن یحدث ثورة مقدسة وخالدة بمدة قصیرة جدا
ي سنة حتى وصلت إلى بالد مصر والحبشة وجمیع شمال أفریقیا یمض على رسالتھ أكثر من مائت

ً من أراضي اسبانیا  ً كبیرا   ". واكثر جزر البحر المتوسط وجزء من فرنسا وقسما
  

استاذ الشریعة في جامعة مؤتة الدكتور خالد بني احمد ، یقول انھ ال شك ان میالد الرسول صلى هللا 
لكونھا جاء برسالة سماویة خالدة ، تمثل اتصال بین البشریة علیھ وسلم، یشكل نقطة تحول عالمیة ، 

وربھا، تستلھم من تلك الرسالة ادوات وانظمة وتوجیھات في مسیرتھا االنسانیة سواء في البعد 
  . العقائدي او االجتماعي او االقتصادي او السیاسي

  
أبناء االنسان، فقد بعث  وأضاف انھا نقطة تحول من ناحیة الغاء كل مظاھر القطیعة والشحناء بین

، وقولھ )وما أرسلناك إال كافة للناس " ( النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم للبشریة كافة ، قال تعالى 
ِمیَن ( وقولھ : تعالى َ َعال لْ ِ ً ل ِال َرْحَمة َناَك إ ْرَسلْ َ ، فھذه الرحمة التي أشارت بھا االیة، فھي تعنى بكل )َوَما أ

حیوان ونبات وجماد ، وشواھد ذلك من سیرة الرسول محمد كثیر، ومنھا ما على االرض من انسان و
نستلھم الدروس، وخاصة فیما یتعلق بالتوجیھات الربانیة لبناء التواصل االنساني التي تستھدف قیام 

  . الحضارة االسالمیة، وبناء االحترام بین اصحاب الحضارات المختلفة 
  

ة القیم التي مثلھا الرسول، وكانت قدوة ألتباعھ، وما جاءت وأوضح ان ما جاء بھ االسالم من مجموع
بھ الرسالة السماویة من احكام وتشریعات، كفیلة ان تغرس كل اواصر التعاون والمحبة والتراحم بین 
بني االنسان، فالغایة والھدف من رسالة االسالم ، كل معاني السمو االخالقي والروحي لدى البشریة، 

من سرة الحبیب المصطفى، في زمن العداوة ، إذ مع االعداء نعدل، ونصد وشواھد ذلك كثیر، 
االعتداء، فمن وصایا رسول هللا عندما یُرسل الجیوش في الحرب والقتال وعند النزال، قولھ صلى 

ً، إغزوا باسم هللا تقاتلون في سبیل «: هللا علیھ وسلم  أوصیكم بتقوى هللا وبمن معكم من المسلمین خیرا
ً بصومعة هللا م ً وال منعزال ً فانیا ً وال امرأة وال كبیرا ، ال تغدروا وال تغلوا وال تقتلوا ولیدا ن كفر با

ً وال تھدموا بناءً  ً وال تقطعوا شجرا وقال رسول هللا محمد صل هللا علیھ وعلى آلھ ". وال تقربوا نخال
ً وال مریض(وصحبھ وسلم  ً كبیرا ً وال إمراة وال شیخا ً وال ال تقتلوا صبیا ً وال تقطعوا ُمثمرا ً وال راھبا ا

ً وال تحرقوه ٌغرقوا نحال ً وال بقرة اال لمأكل وال ت ً وال تذبحوا بعیرا ، وفي ھذه اشارة )تخربوا عامرا
وقال ان میالد الرسول صلى هللا علیھ . الى ضرورة المحافظة على ضعاف البشر ومقدرات الشعوب

لى تاریخ المسلمین، من بعثتھ الى یومنا ھذا ، سنجد مدى وسلم، یشكل رحمة للبشریة، واذا اطلعنا ع
االسھامات في بناء الحضارة االسالمیة ، من ذلك علوم الطب والفلك وغیرھا من العلوم التجریبیة، 

  .وعلماء االسالم شواھد على ذلك كابن الھیثم وابن سینا والرازي وأئمة الفقھ االربعة وسواھم
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  اون مع المدارس وعدد من الجامعاتبالتع»فضا «إطالق برنامج 
  

« فضا «قامت مؤسسة سفراء الحیاة بالتعاون مع المدارس وعدد من الجامعات بإطالق مشروع 
  .وضمن منحة من الحكومة الكندیة Irexضمن مشروع » العائالت في الزمن الرقمي

آلمن، عن طریق ویھدف المشروع للخروج بمبادرة مجتمعیة ھادفة من خالل الفضاء االلكتروني ا
  .حمالت حوار مجتمعي

على استھداف طبقات المجتمع » مؤسسة سفراء الحیاة للتنمیة المجتمعیة«حیث قام المدربون بـ 
بكل محاورھا من » التربیة الرقمیة لبناء ھویة الكترونیة آمنة«المحلي في محافظة عمان في ورشات 

التصدي لھا باعدادات الخصوصیة  التعرف على مخاطر االنترنت ومواجھة المخاطر وكیفیة
واالمان، والتعرف على محركات البحث اآلمن لالطفال، وقوانین الجرائم االلكترونیة والحرص ان 
ال نكون جزءا من ھذه الجرائم من غیر قصد بالتجریح والقدح واالبتزاز، وكیفیة التبلیغ في حال 

  . التعرض الي ابتزاز الكتروني
سفراء الحیاة للتنمیة «من مؤسسة » محافظة عمان«دربین عن ومن خالل تدریب اربعة م

كیف نتعامل مع : التربیة الرقمیة لھویة مسؤولة: كمدربین محلیین للمنھاج بعنوان» المجتمعیة
  .»اإلنترنت بأمان وفعالیة

ج قام المدربون باستھداف الشباب والشابات من المجتمع المحلي باختالف اطیافھ واشكالھ لنقل البرنام
  ... كمرحلة اولى، ولینقلوا ھم معرفتھم للمحیط بھم كصدى ثان للبرنامج 

  .. »التربیة الرقمیة لبناء ھویة الكترونیة آمنة«ثم عقد عدة ورشات تدریبیة بعنوان 
  .ودورات باالعالم الرقمي 

وانطلق البرنامج في حمالت حوار مجتمعي لتخرج بمبادرة مجتمعیة ھادفة من خالل الفضاء 
  .لكتروني اآلمناال

، باالضافة »شرق عمان«واستھدف البرنامج شبابا وشابات اردنیین وسوریین في منطقة االشرفیة 
  مع معلمات الحاسوب في المدرسة، » تالع العلي الثانویة«الى طالبات مدرسة 

لینقلوا ما » ماركا الجنوبیة«ایضا استھدف البرنامج معلمات ومرشدین واولیاء امور من منطقة 
ویحموا ابناءھم من مخاطر االنترنت وكیفیة التصدي لھذه المخاطر ... تعلموه لعائالتھم وابنائھم

  .. ولیتعرفوا على محركات البحث اآلمن لالطفال والمراھقین
باالضافة الى استھداف البرنامج طالبا من الجامعة من كلیة ناعور، لینقلوا تجربة االنترنت االمنة 

  .ثر حرصا باستخدام االنترنت لیأمنوا الوقوع باي جریمة الكترونیةلبیوتھم، ولیكونوا اك

  ٣١:الدستور ص
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  بدء التقدیم للمنح الدراسیة بالجامعات الھنغاریة
    
  
  

أعلن مدیر مدیریة البعثات واالتفاقیات في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي محمود القیسي عن 
  .جامعات الھنغاریةبدء التقدیم للمنح الدراسیة للطلبة األردنیین في ال

وقال القیسي الیوم االثنین إن التقدیم للمنح الدراسیة في الجامعات الھنغاریة للطلبة األردنیین الراغبین 
  .بذلك بدأ في منتصف الشھر الحالي ویستمر حتى منتصف كانون الثاني المقبل

ً في مختلف منحة دراس ٤٠٠واوضح القیسي ان الحكومة الھنغاریة تقدم للطلبة االردنیین  یة سنویا
  .االختصاصات والدرجات العلمیة

ان في حال حصول الطالب على منحة فإن الحكومة الھنغاریة تتكفل بدفع جمیع الرسوم : وقال
  .الدراسیة ومخصصات شھریة اضافة الى توفیر سكن وتأمین صحي للطالب

التي یجب توافرھا للتقدم على ودعا الطلبة الراغبین باالستفادة من ھذه المنح االطالع على الشروط 
  . موقع الوزارة اإللكتروني

  ٦:الدستور ص/تراب/٥:السبیل ص
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  رئیس ھیئة االعتماد یلتقي الملحقین الثقافیین للدول العربیة واالسالمیة
  

بحث رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان وجودتھا  الدكتور بشیر الزعبي لدى لقائھ 
الیوم االثنین، عددا من المستشارین والملحقین الثقافیین للدول العربیة واالسالمیة المعتمدین في 

  .المملكة سبل تعزیز عالقات التعاون االكادیمي بینھما 
ھیئة واالنجازات التي حققتھا خالل السنوات السابقة في ضبط جودة وعرض الزعبي مسیرة عمل ال

التعلیم العالي ودورھا في تحفیز مؤسسات التعلیم العالي نحو االنفتاح والتفاعل مع الجامعات 
  .والتركیز على االعتمادات وبرامج الجودة الدولیة لغایات تحقیق تصنیفات عالمیة متقدمة

اد جعل من مھام مجلس الھیئة، ضمان جودة مؤسسات التعلیم وأوضح أن قانون ھیئة االعتم
وبرامجھا، إضافة الى وضع معاییر التصنیف األردني لمواكبة التطور في منظومة التعلیم العالي 

  .على المستوى المحلي واالقلیمي والدولي
ألردنیة، وبین أن التصنیف یھدف الى تشجیع المنافسة وتحقیق التمیز لمؤسسات التعلیم العالي ا

  .والوقوف على مواطن القوة وتحسین مواطن الضعف لدیھا 
كما بحث الزعبي خالل اللقاء عددا من القضایا التي تھم الطلبة العرب والمسلمین الدارسین في 
الجامعات االردنیة ضمن الخطط مستقبلیة لتسھیل دراستھم في مؤسسات التعلیم العالي االردنیة 

ووفقا لخطة استقطاب الطلبة الوافدین التي تعمل الھیئة مع وزارة التعلیم وزیادة اعدادھم مستقبال 
  .العالي على تنفیذھا

واستمع الزعبي الى مالحظات الملحقین الثقافیین ووعد بالعمل على حلھا مع وزارة التعلیم العالي 
العلیا  والجامعات والجھات المعنیة االخرى، والتي تركزت على فتح تخصصات في مجال الدراسات

في بعض التخصصات االنسانیة والعلمیة وتسھیل احتساب عدد الساعات للطلبة المنقولین بین 
  .الجامعات

وجرى خالل اللقاء مناقشة االقتراحات والمالحظات المتعلقة باالتفاقیات الثقافیة الموقعة بین بلدانھم 
  .والمملكة مما یساعد في تطبیقھا لما فیھ مصلحة الطرفین

ملحقون  التزامھم بتوجیھ طلبة بلدانھم للدراسة في الجامعات األردنیة، لما تتمیز بھ من جودة واكد ال
  .برامجھا األكادیمیة في مختلف الدرجات العلمیة

وأجاب الزعبي على أسئلة واستفسارات الملحقین حول مختلف القضایا التي تھمھم وتھم طلبتھم 
رة التعلیم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعلیم ووعدھم بمناقشة ھذه القضایا مع كل من وزا

.العالي

  ٦:الدستور ص
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  انتھاء فترة تقدیم طلبات منح وقروض التعلیم العالي الخمیس
  

اعلنت مدیریة البعثات في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،عن انتھاء فترة التقدم لالستفادة من  
،یوم الخمیس القادم ٢٠١٨/٢٠١٩راسي المنح والقروض المقدمة من خالل الوزارة للعام الد

واكدت المدیریة على انھ سیتم إغالق موقع التقدیم االلكتروني، كما تدعو . ٢٢/١١/٢٠١٨والموافق 
الوزارة الطلبة الذین تقدموا بطلبات الكترونیة بضرورة تسلیم الوثائق المطلوبة منھم إلى مكتب 

كتروني لتقدیم الطلبات ھو والموقع االل(المستشار الثقافي كٌل حسب جامعتھ 
http://www.dsamohe.gov.jo) (.  

  
وكانت قد اعلنت الوزارة عن بدء تقدیم طلبات االستفادة من برامج البعثات والمنح والقروض 
الداخلیة للطلبة المسجلین في الجامعات األردنیة الرسمیة على النظام العادي للمستویین البكالوریوس 

وبینت .  ٥/١١/٢٠١٨صباح یوم االثنین الموافق  ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسي  والدبلوم المتوسط للعام
الوزارة سابقا،بان تقدیم الطلبات سیكون الكترونیا على الموقع االلكتروني لمدیریة البعثات،وتسلیم 
الوثائق المطلوبة مع أنموذج الطلب بعد ختمھ من الجھات المعنیة في الجامعة إلى مكاتب المستشارین 

كٌل حسب جامعتھ، واكدت الوزارة بانھ لن یتم استالم أي طلب بعد ھذا الموعد مھما كانت  الثقافیین
  . الظروف

  
 ٢٠١٨/٢٠١٩ودعت الطلبة الراغبین باالستفادة من البعثات والمنح والقروض للعام الدراسي 

دیریة االطالع على الشروط واالمتیازات ومعاییر المنافسة والموجودة على الموقع االلكتروني لم
  . البعثات لالسترشاد بھا قبل تعبئة الطلب

  
یشار إلى أنھ بلغ عدد طلبات االستفادة من برامج البعثات والمنح والقروض الداخلیة للطلبة المسجلین 
في الجامعات األردنیة الرسمیة، على النظام العادي لمستویي البكالوریوس والدبلوم المتوسط للعام 

الف طلب،في ظل توقعات باعالن القائمة  ٤٢وع الماضي،  نحو ، األسب٢٠١٨/٢٠١٩الدراسي 
االولیة للطلبة المستفیدین من المنح والقروض نھایة الشھر المقبل، تمھیدا لفتح باب االعتراضات 

ویذكر أن الجامعات التي یحق . المقبل) ینایر(علیھا قبل اعالن القائمة النھائیة منتصف كانون الثاني 
العقبة، الیرموك، مؤتــة، /األردنیــة، الجامعة األردنیة : ة من المنح والقروض ھيلطلبتھا االستفاد

العلوم والتكنولوجیا األردنیة، الھاشمیة، آل البیت، البلقاء التطبیقیة وكلیاتھا، الحسین بن طالل، 
  . الطفیلة التقنیة واأللمانیة األردنیة

  
باستثناء الفصل (منحة كاملة / یوان الملكي الھاشميوتشمل البعثات والمنح والقروض الداخلیة منح الد

منحة كاملة، بعثات صندوق / ، منح صندوق األمیرة منى لدعم التمریض لإلناث فقط)الدراسي األول
كما تشمل بعثات . منحة كاملة/ منحة كاملة وبعثات الطب البیطري/ طلبة مدارس مناطق جیوب الفقر

منحة / ة، ومنح صندوق دعم الطالب لطلبة إقلیمي الوسط والشمالمنحة كامل/ أوائل المملكة واأللویة
ساعة، وبعثة  ٤٥كاملة، ومنح صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة بحد أقصى 

  . ساعة ٤٥التفوق الریاضي بحد أقصى 
  

یة وتغط) تمریض إناث فقط(اضافة الى منح صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة 
ساعة دراسیة، منح صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة ) ٤٥(بحد أقصى 

منح صندوق دعم الطالب . ساعة دراسیة) ٤٥(، تغطي بحد أقصى )التخصصات التطبیقیة والمھنیة (
ساعة ) ٤٥(وتغطي بحد أقصى ) الشریعة إناث وذكور مناصفةً (في الجامعات األردنیة الرسمیة 

  ٣- ١:الدستور ص/٥-١:األنباط ص
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وتشمل ایضا قروض صندوق دعم الطالب في %.  ٨٠على أن ال یقل معدل الطالب عن دراسیة، 
ساعة دراسیة معتمدة للطالب المستحق ومنح ) ٤٥(الجامعات األردنیة الرسمیة، وتغطي بحد أقصى 

ساعة ومنح صندوق دعم الطالب في الجامعات  ٤٥/ أكادیمیة األراضي الجافة في الجامعة الھاشمیة
  )دبلوم كلیات المجتمع الرسمیة للتخصصات التطبیقیة والمھنیة(سمیة األردنیة الر
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  العالمیة" ستیفي"تتویج مھندسة أردنیة بفضیة 
  

نالت المھندسة األردنیة الوحیدة ھبة شبروق المرتبة الثانیة للمستوى الفضي في جائزة ستیفي العالمیة 
  .كموظفة عامة في قطاع االتصاالت

 ١٥٠٠س على احدى مرتباتھا الثالث األولى بعد أن تفوقت على أكثر من وتأھلت شبروق لتناف
مشارك لتحصل على ھذه المرتبة، وتنال ھذا التكریم في حفل كبیر أقیم مساء أول من أمس على 

وألقت كلمة أھدت بھا . مسرح وسط مدینة نیویورك األمیركیة، وھي تتوسط شابتین من كندا وامیركا
منحھا فرصة التقدم والتطور والریادة وإلى نساء العالم كافة وكل الطامحین الجائزة لألردن الذي 

  للنجاح

  ٥:السبیل ص
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  )التجسیر والنفاذیة( مقترح مشروع تطویر المسارات التقنیة والمھنیة : البلقاء التطبیقیة 

  
كشف رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة األستاذ الدكتور عبداهللا سرور الزعبي عن مشروع تقدمي 

یم التقني والمھني لكافة الطلبة الملتحقین في المسارات التقنیة والمھنیة واألكادیمیة للحصول على للتعل
والذي سیتیح في حال إقراره التشاركیة ) بكالوریوس، ماجستیر ، دكتوراه مھنیة(الشھادات المھنیة 

  .القتصادیة الشاملةالحقیقیة بین القطاعین العام والخاص لتحقیق اھداف التكامل الوطني والتنمیة ا
  
، یأتي ضمن الخطة التنفیذیة للجامعة بھدف )البرنامج المھني(وقال الدكتور الزعبي أن المشروع   

إصالح قطاع التعلیم التقني والتطبیقي وتجوید مخرجاتھ، بما یتواءم مع متطلبات اإلستراتیجیة 
الحصول على أعلى الشھادات في  الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، الى جانب إتاحة الفرص للطلبة

  .»التجسیر الجامعي«التعلیم التقني والمھني، دون المرور من نافذة 
  

وأضاف أن المشروع یعزز فرص الحصول على تعلیم تقني ومھني بدرجات تحاكي تلك المطروحة 
) دكتوراهالبكالوریوس والماجستیر وال(في المسار األكادیمي، الفتا الى أن كافة الشھادات المھنیة 

المھنیة تعادل الدرجات العلمیة الثالث في المسار األكادیمي ، من خالل توطینھا في اإلطار الوطني 
  .للمؤھالت الذي تطبقھ  ھینة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي

  
، یمكنھم )المسار األكادیمي، والمسار المھني(وفي التفاصیل، فإن الطلبة الناجحین في الثانویة العامة 

لتحاق في المسارات األكادیمیة والمھنیة في الجامعات والكلیات الجامعیة المتوسطة، ضمن اال
  .الشروط التي یقرھا مجلس التعلیم العالي

  
ویتیح البرنامج المھني أمام الطالب الملتحق بالكلیات الجامعیة المتوسطة، خیار ثالث، باإلضافة الى 

ات ضمن المسار األكادیمي للحصول على درجة االنخراط في سوق العمل وااللتحاق بالجامع
البكالوریوس عن طریق التجسیر، اما الخیار الثالث یتیح للطالب االلتحاق بالمسار المھني في 

  .الجامعات التقنیة للحصول على الشھادات   المھنیة التي تكافئ المھارات المكتسبة من سوق العمل
  

حین في امتحان الثانویة العامة في المسار األكادیمي وبحسب المشروع، یمكن الطلبة من غیر الناج
وكافة الطلبة خریجي المدارس الثانویة المھنیة ومؤسسات التدریب المھني ممن لم یحققوا شروط 

  .االلتحاق بالجامعات ان یتقدموا وظیفیا وضمن االطار الوطني للمؤھالت
  

ن جمیع فئات الطلبة وبعد مزاولتھم للعمل وبین الزعبي أن مشروع مسار التعلیم المھني المقترح  یمك
في مجال تخصصھم لفترة زمنیة ، وبعد اجتیازھم لالمتحان التأھیلي، االلتحاق بجامعات تقنیة ضمن 

  األسس التي تقر لھذه الغایة
  

وبحسب الزعبي، فإنھ یمكن للطلبة الملتحقین بالمسار األكادیمي على مستوى درجة البكالوریوس 
نتقال الى المسار المھني للحصول على شھادة البكالوریوس المھني في اي سنة من األكادیمیة اال

  .سنوات الدراسة
  

  ٧:الدستور ص
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وھذا النموذج یفتح اآلفاق لكافة الملتحقین في سوق العمل من التأھل من خالل الجامعات التقنیة 
للحصول على  بكالوریوس وماجستیر ودكتوراه مھنیة ضمن مسار خاص لھم یعادل درجة 

  .الوریوس الماجستیر والدكتوراه األكادیمیة في اإلطار الوطني للمؤھالت البك
  

ویعتبر ھذا المقترح في حال إقراره تطبیق حقیقي للنفاذیة بین المسارات وتشاركیة فعلیة للقطاع 
  .الخاص في تأھیل التقنیین والمھنین
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  ول من نوعھإطالق الماجستیر للرعایة المعلوماتیة لمرضى السرطان البرنامج األ

  
  
  
اطلق مركز الحیسن للسرطان اول برنامج ماجستیر للرعایة المعلوماتیة لمرض السرطان على  

 المستوى الدولي بالتعاون مع جامعة غرب انجلترا والجامعة االردنیة
 
ویأتي اطالق ھذا البرنامج، في افتتاح فعالیات المؤتمر الدولي للرعایة المعلوماتیة لمرضى  

 لذي عقده المركز الیوم لمدة ثالثة أیام في عمان لزیادة أعداد المؤھلین في ھذا المجالالسرطان ا
 
ووقع مركز الحسین اتفاقیة مع جامعة غرب انجلترا في افتتاح المؤتمر ذاتھ إلنشاء عدة مشاریع  

.وبرامج لتوسیع نطاق العلم والمعرفة في مجال الرعایة المعلوماتیة لمرضى السرطان

  ٥:الرأي ص
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  لسفة والتسامح والجامعةالف

  
  محمد القضاة. د

  
  
ً أّن عالم الیوم تحكمھ  ً للوھلة األولى؛ خاصة تبدو سیمائیة العنوان متقاطعة، وقد تعطي فھًما غریبا
ً لحكمة الفلسفة في بناء فكر  أنماط من الفوضى والمفاھیم العجیبة؛ غیر أن ما نقصده یؤطر فھًما عمیقا

اتھا ومتطلباتھا ومعارفھا وحقائقھا، فضال عن دورھا في اكتساب تنویري تحتاجھ الحیاة بمعطی
  . المعرفة التي تعد ضرورة النسان ھذا العصر

  
والفلسفة تعلم القیم والمثل العلیا التي تضبط السلوك اإلنساني، وترتبط باللغة وھي وسیلتھا في 

الى العقل اإلنساني، والعقل التواصل والتفاھم مع البشر وتحمل معارفھا وقیمھا وجدلھا ومنتجاتھا 
صنوھا، واذا ما ذكرت ذكر العقل؛ والعقل مصدر القدرة واإلدراك واتخاذ القرار ودونھ االنسان بال 
قیمة فھو منتج الفكر والنقد والجدل وعلم الكالم، وھنا دعونا نتوقف عند اسئلة العقل العربي التي ال 

العالم العربي في السنوات األخیرة دلیل كاف على  تتوقف، خاصة أّن المواقف المثیرة التي یعیشھا
غیاب العقل العربي والقدرة على انتاج الفكر واالبداع، ومن یحلل المشھد یعرف أّن ظھور التطرف 
واألفكار الظالمیة وانتشار موجة الالعقل التي مثلتھا الجماعات المتطرفة سببھا غیاب العقل عن 

   .لى االقناع وعدم الوقوف على مشكالت الیوم بجدیة وصالبة وحزمانتاج الفكر واالبداع، والقدرة ع
  

واذا ذكرت الفلسفة ذكرت مھارات التفكیر الناقد ومھارة االفتراضات واالستدالل واالستناج والتفسیر 
وتقویم الحجج والتساؤل، والمناقشة النقدیة، والجدال بالمنطق، وتقدیم الحجج في نسق منظم، وھي 

طلبة الیوم في الجامعة والمدرسة وأساسیة في تعلیم لغة الحوار الحر وثقافة التسامح، كلھا ضروریة ل
مقدمة «وھنا یجب ان نقدر للجامعة االردنیة مبادرتھا في اقرار مادة اجباریة لطلبة الجامعة كافة ھي 

جیات التفكیر انطالقا من رؤیة الجامعة لتعزیز الدرس الفلسفي وبناء منھ» في الفلسفة والتفكیر الناقد
والمھارات التواصلیة والحواریة عند الطلبة للوصول الى نشر ثقافة التسامح، والتسامح منھج أخالقي 
 ً وإنساني رفیع، ومشاعر دافئة ال تخضع للرھانات والمصالح، یؤسس لحریة مسؤولة، ویقیم توافقا

یة لطرح الرؤى على مبدأ بین القوى والفعالیات الطالبیة واألطیاف المتعددة، ویوفر فرصة حقیق
ً في العالقات والتعامل، وینھى االختالف مھما عظم أو كبر شأنھ ،  ً جدیدا االحترام والوسطیة ونمطا

   .ویحقق التوازن واإلصالح والتطور
  

الحدیث عن التسامح یضعنا في صلب الحدیث عن حقوق اإلنسان وھنا ال نطلب من الناس أن 
حقھم في الحیاة والحریة والكرامة والكسب المشروع، وانما أن یسامحوا في حقوقھم األساسیة ك

 ً ً متكافال یتعلموا كیف یتجاوزون نقائصھم ونقاط ضعفھم وأخطاءھم وسلبیات غیرھم كي یبنوا مجتمعا
ً یعرف فیھ كل فرد أن التسامح نعمة تصعد باإلنسان إلى ذرى عالیة، وتسمو فیھ إلى  ً متعاونا متحابا

 تقرارتحقیق األمن واالس
 
والدیمقراطیة بأفكارھا ونھجھا وحریة أفرادھا واطروحاتھا ال تنسجم مع الكراھیة والبغضاء، وانما  

تحتاج إلى تسامح واحترام وتوطید أركان ثقافة الحوار واإلصالح والتنمیة والتجدید لخلق دیمقراطیة 

   ١٣:الرأي ص

 مقاالت
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تالف والتواصل، والتسامح مسؤولة تجدد الحیاة وتوسع مفھوم المشاركة وتنظم قواعد التنافس واالخ
ً في  ً أوروبیا واضحا في ظل المتغیرات الدولیة وانقالب المفاھیم والتغیرات المتسارعة أصبح ھدفا
مجتمعاتھم، ولنا أن ننظر كیف یتعاملون بشفافیة مطلقة وبتعاون واضح وبأسلوب حضاري فیما 

راھیة بینھم أو تفتك باستقرارھم بینھم؛ إذ ال یسمحون ألي دولة أو مؤسسة أو مجموعة أن تنشر الك
وأمنھم وحیاتھم، وإذا ما وجدوا أن بعضھم بحاجة إلى مساعدة في مجال ما وجدناھم یتسابقون 

ً في إطار ما یسمى باالتحاد األوروبي   . للتخفیف عن بعضھم بعضا
  

ً غریبة سوداویة ت سود وھذا شيء ال نراه في مجتمعاتنا العربیة واإلسالمیة، وإنما نجد روحا
ً ، وما تواجھھ  ً أو رؤویا ً أو اجتماعیا مجتمعاتنا تنطلق من مصالح ضیقة وعقول ال تملك فضاًء سیاسیا
أمتنا حالة ارتھان وقولبة وانھیار في منظومة العالقات والقیم، وبالتالي تؤدي إلى صرف معظم 

ل واالرتھان والنتیجة جھودنا إلى تفسیر ومناقشات ال تحقق االنسجام والوئام، وانما فواصل من الجد
أن المجتمعات الغربیة تتقدم بروح التسامح اإلسالمیة ونحن ال حول لنا وال قوة، ال تسامح، وال 
تعاون، وال محبة، وال عالقات دافئة، بل تدھور وقھر وأزمات وتحدیات تتوالى، وحینھا ال یشعر 

كون التسامح طریقنا ونھجنا وأسلوب الفرد بالدیمقراطیة الحقیقیة التي طالما حلم بھا، وبعد، فھل ی
حیاتنا في جامعتنا وبین طلبتنا، وھل تتعلم أمتنا من فرقتھا وأزماتھا، ویبقى مبدأ التسامح ضروریا 

  .لتعزیز النھج الدیمقراطي في المجتمع
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 ٦:صالرأي 
  

 اعالنات
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  خلدا/ منیر عادل عبدالقادر العتیلي  -
  
  المفرق/ نادیھ صالح محمد جرادات  -
  
  خلدا/ حاتم عبدالغني الحاج محمد  -
  
  جمعیة عیبال/ الحاج فؤاد یوسف كلبونة  -
  
  عجلون/ صیتان عاید إرشید الربضي  -
  

  تالع العلي/ فارس كاید الكاید
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ان دیوان المحاسبة خاطب وزارات ومؤسسات رسمیة اللزام موظفیھا كافة بما » عین الرأي«علمت 
الثبات توقیتات الدوام فیما یخص الحضور » البصمة«باستخدام » المستشارین والمدراء«ھم فی

  .واالنصراف والمغادرة
  

ملیون دینار منحة من وكالة اإلنماء الفرنسیة مقدمة لوزارة البلدیات لغایات تغییر آلیة طمر ( 15)
  .النفایات في مكاب النفایات في محافظة في الشمال

  
مجال البیئة تقوم على دعمھا و تبنیھا الجمعیة العلمیة الملكیة في عدد من محافظات مبادرات في  7

  .المبادرات في غالبیتھا ذات طابع شبابي و سیتم اإلعالن عنھا قریبا.. المملكة
  

حقك «رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، یرعى حفل إطالق المنصة اإللكترونیة الحكومیة 
  .المركز الثقافي الملكي، الساعة الرابعة والنصف من مساء یوم غد الخمیس، الحفل یقام في »تعرف

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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وزیر العدل السوري ھشام الشعار أبلغ أعضاء في الوفد النیابي في دمشق أمس بأن الحكومة 
محض "، مضیفا أن القوائم التي نشرت مؤخرا "لم تصدر أیة قوائم لمطلوبین أردنیین"السوریة 

مواقع تواصل اجتماعي تداولت قبل أیام قوائم بأسماء اآلالف من األردنیین والعرب، وكانت ". افتراء
  .تم الزعم بانھم مطلوبون لألمن السوري

  
یعقد مجلس إدارة مؤسسة الضمان االجتماعي الیوم جلسة طارئة، ھي الطارئة األولى لھ منذ ما 

  .لقة باالسھمیقرب من عامین، ویناقش المجلس في جلستھ بعض المواضیع المتع
  
وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة موسى المعایطة یلقي الیوم االربعاء محاضرة في معھد اإلعالم  

  ".الجدید في االصالح السیاسي في األردن"األردني، بعنوان 
  

تستضیف جمعیة أصدقاء الشرطة بعمان مساء الیوم رئیس مجلس محافظة العاصمة بالوكالة 
یمات ومقررة لجنة الطاقة والمیاه في المجلس نولیفر أبو ربیحة للحدیث حول المحامي مھند النع

  .الخدمات والمشاریع التنمویة التي یسعى الیھا المجلس
  
العشرات من سائقي مركبات خاصة تعمل في نقل الركاب باستخدام تطبیقات النقل الذكیة اعتصموا  

یل عملھم بنقل الركاب بنظام التطبیقات صباح امس في منطقة شفا بدران بعمان، مطالبین بتسھ
ودعا المعتصمون الى إعطائھم مھلة لنھایة العام لتصویب اوضاعھم بدال من مھلة األسبوع، . الذكیة

  .والسماح البناء غزة بالعمل بھذه المھنة، وغیرھا من مطالب
  
اسبة المولد النبوي الشریف، تحتفل لجنة المرأة النقابیة في مجمع النقابات المھنیة، الیوم االربعاء بمن 

 .حیث ستقوم بتوزیع الحلوى بھذه المناسبة على النقابیین ومرتادي المجمع منذ الصباح الباكر

 زواریب الغد
  


