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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
یتوصل الى نظریة مغایرة لالنفجار الكبیر " األردنیة"أكادیمي من 

  الثقب األسود"أسماھا 
٣  

  ٤  تنعى فقیدتھا الدكتورة رلى قواس": األردنیة"
الجودة : نحو مكتبات حدیثة(انطالق أعمال المؤتمر الدولي الثالث 

  )األردنیة(لمكتبة ) واالعتمادیة
٥ 

 ٨  لمسابقة عالمیة» فریق األردن«تأھل 
   شؤون جامعیة

مع " األلف ریادي"جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا تدعم مبادرة 
  جمعیة انتاج

١١ 

سفراء الدبلوماسیة للطلبة "انطالق فعالیات اللقاء الثالث لملتقى 
  "الدارسین في الخارج

١٣ 

 ١٤  الیوم.. غیرھاانطالق فعالیات مؤتمر اللغة العربیة للناطقین ب
   مقاالت

. د/سنوات من العطاء والتواصل.. األكادیمیا بین األردن والكویت
  محمد القضاة

١٥ 

 ١٧  وفیات
  ١٩- ١٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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الثقب األسود"یتوصل الى نظریة مغایرة لالنفجار الكبیر أسماھا " األردنیة"أكادیمي من   

ربائیة في الجامعة األردنیة توصل أستاذ الھندسة الكھ  - زكریا الغول 

إلى نظریة جدیدة لوجود الكون أطلق علیھا اسم الدكتور غسان ھلسة 

  ."الثقب األسود"

إن : حصول االنفجار العظیم، وتقول" الثقب األسود"وتنفي نظریة 

الكون تولد إثر خروج ذرات إلكترون وبروتون من الثقب األسود، 

  .وجینوبالتالي توسع الكون ونتج عنھ الھیدر

  .ووفق ما أثبتھ ھلسة حسابیا في نظریتھ إن ذرات الھیدروجین تجمعت وكونت ھذا الكون

وفي ذات الدراسة اكتشف ھلسة وجود كون آخر موجود فیما یسمى البعد اآلخر، وأن الثقوب السوداء 

  .تعد الطریق للكون المكتشف

السنوي الثاني، الذي ) یاء الكونیةالفیز(ویشارك الدكتور ھلسة كمتحدث رئیسي في المؤتمر العالمي 

  ."الثقب األسود"تنظمھ جامعة تكساس األمریكیة للحدیث عن نظریتھ الجدیدة 

ویشار إلى أن شركة األمازون األمریكیة للكتب نشرت الكتاب الذي أعده ھلسة لعرض نظریتھ 

ة عمل والدكتور ھلس .وحصل على تصنیف خمس نجوم (Evolution of the Universe) بعنوان

واحد مؤسسي الكلیة، حاصل على درجة  ١٩٧٦استاذا في كلیة الھندسة في الجامعة األردنیة منذ عام 

، ودرجتي الماجستیر في ١٩٧٦الدكتوراه في الھندسة الكھربائیة من جامعة میسوري األمریكیة عام 

  .الفیزیاء من جامعة موري واخرى في الھندسة الكھربائیة من جامعة میسوري

 أخبار الجامعة

 طلبة نیوز/السوسنة/أخبار األردنیة
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" تنعى فقیدتھا الدكتورة رلى قواس": ردنیةاأل  

نعى رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة بمزید من الحزن واألسى أستاذة  - زكریا الغول

األدب االنجلیزي الدكتورة رلى قواس التي انتقلت الى الرفیق االعلى الیوم 

  .الثالثاء

ن الوطني واألكادیمي واستذكر محافظة حضور الفقیدة الكبیر على الصعیدی

ودورھا في التعلیم العالي في األردن  واسھاماتھا البحثیة والعلمیة والتي 

  .أنارت دروب االجیال

كما استذكر محافظة الدور الكبیر للفقیدة الدكتورة قواس بتأسیس مركز دراسات المرأة واالھتمام 

  .المستمر بالدراسات النسویة

كرة وأدیبة عالمیة ومثقفة حملت رسالة العلم والمعرفة ممن اخذوا إن األردن فقد مف: "وقال محافظة

  ."على انفسھم االلتزام والرصانة العلمیة المشھودة

ودعا محافظة المولى عز وجل أن یتغمد الفقیدة الراحلة بواسع رحمتھ ورضوانھ و أن یلھم أھلھا 

  .وذویھا وتالمیذھا ومحبیھا الصبر والسلوان وحسن العزاء

 طلبة نیوز/خبرني/أخبار األردنیة
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األردنیة(لمكتبة ) الجودة واالعتمادیة: نحو مكتبات حدیثة(أعمال المؤتمر الدولي الثالث  انطالق ) 

انطلقت في الجامعة األردنیة الیوم أعمال المؤتمر الدولي الثالث في النشر اإللكتروني  -فادیة العتیبي

) الجودة واالعتمادیة: نحو مكتبات حدیثة(

بمشاركة  الذي تنظمھ مكتبة الجامعة األردنیة

باحثا ) ١٢٠(محلیة وإقلیمیة تزید على 

  .ومتخصصا في مجال علم المكتبات

وقال نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات 

اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة في كلمتھ 

تشكالن جزءا ال ) االعتمادیة والجودة(خالل افتتاح أعمال المؤتمر مندوبا عن رئیس الجامعة إن 

لمكثفة التي تبذلھما الجامعة في سبیل إرساء قواعدھما، ویتصدران أولویات یتجزأ من الجھود ا

استراتیجیتھا، وھو ما یجري العمل علیھ بدءا من تطویر البرامج األكادیمیة واعتمادھا وطنیا ودولیا، 

وانتھاء بالعملیات اإلداریة على كافة مستویاتھا، مؤكدا أن وجود مركز مستقل لالعتماد والجودة في 

  .لجامعة ما ھو إال تجسید الھتمام الجامعة بھذا الجانبا

وأضاف أن المكتبة بمقتنیاتھا وخدماتھا ومواردھا البشریة، من أھم الروافع الداعمة ألھداف 

االستراتیجیة الستة التي تم التركیز علیھا والمتمثلة في الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس وتعلم وتعلیم 

رصینة ومنتجة للمعرفة، وبیئة جامعیة متطورة، وتنمیة مجتمعیة  معاصر وفعال، وأبحاث علمیة

فاعلة وشراكات استراتیجیة مع ذوي العالقة محلیا وإقلیمیا وعالمیا، مشیرا إلى أنھ من غیر الممكن 

  .تحقیق تلك الغایات منفردة أو مجتمعة دون  وجود مكتبة ثریة في محتویاتھا ومتطورة في خدماتھا

لجودة واالعتمادیة بات تحقیقھما ضرورة ملحة لما یشكالن من وسیلة مھمة لتطویر وأكد مجدوبة أن ا

األداء وتحسین الخدمات وتجوید المعرفة ذاتھا وأسالیب الوصول إلیھا، الفتا إلى أن الجامعة فرغت 

 ٤:الدیار ص/٢:الجوردان تایمز ص/بترا/٩:الدستور ص/٦:الغد ص/طلبة نیوز/العرب نیوز/أخبار األردنیة
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ى مؤخرا من إعداد استراتیجیة مطورة للسنوات الخمس المقبلة والمنبثقة عن االستراتیجیة السابقة تعن

  .في كافة محاورھا بموضوع الجودة واالعتمادیة

في حین أكد رئیس المؤتمر مدیر مكتبة الجامعة الدكتور ساھر المناصیر إیمان الجامعة بأن تطبیق 

معاییر الجودة واالعتمادیة سیكون لھ األثر الكبیر في تقدیم أفضل الخدمات لمجتمع المعرفة، وتحقیق 

ا دفع بمكتبة الجامعة إلى متابعة كل ما ھو جدید في ھذا المجال من خالل الكفاءة واإلنتاجیة الفاعلة، م

تطبیق أحدث المعاییر واألنظمة المتعلقة بجودة الخدمات المكتبیة إلثراء قواعد البیانات بكل ما ھو 

  .جدید لرفع مستوى األبحاث المنبثقة عن الجامعة

مكتبة بدعم من إدارة الجامعة بإبرام اتفاقیات وأشار المناصیر إلى أنھ تنفیذا لتلك الخطوات قامت ال

ومذكرات تفاھم تحترم الملكیة الفكریة والمنافسة بین الناشرین، تتجلى أھدافھا في المقام األول في 

نیل رضا المستفید من خدماتھا وتحقیق الجودة فیھا، الفتا إلى توجھ الجامعة نحو المكتبات الرقمیة ما 

إلى العمل بجد ومثابرة لمواكبة كل ما ھو جدید ومفید وفعال من شأنھ رفع یدفع طاقم مكتبة الجامعة 

  .جودة الخدمات التي تقدمھا للباحثین وروادھا بالشكل الالئق والمطلوب

وتم خالل حفل االفتتاح الذي حضره عدد من نواب رئیس الجامعة وعدد من العمداء والباحثین  

د من الطلبة، تكریم الجھات الداعمة للمؤتمر ورعاتھ والمھتمین وأعضاء الھیئة التدریسیة، وحش

  .الرسمیین إلى جانب المتحدثین الرئیسیین المشاركین في جلساتھ

والمؤتمر الذي تمتد جلساتھ على مدار ثالثة أیام یناقش عددا من المحاور المتعلقة في مجال النشر 

في االعتماد وضمان الجودة في  اإللكتروني وتكنولوجیا المعلومات وعلم االمكتبات، والمتمثلة

المكتبات، واكتشاف المعرفة والتنقیب عن البیانات المفتوحة في المكتبات، وتحلیالت وسائل التواصل 

االجتماعي، والحوسبة في المكتبات، واالبتكار وإدارة المعرفة للمكتبات، والبحوث الرقمیة في 

فلسطین والسودان والمملكة العربیة السعودیة المكتبات، ویشارك فیھ باحثون من دول  لبنان ومصر و
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والعراق والجزائر ولیبیا والكویت وسلطنة عمان، إلى جانب األردن وقد تنوعت مشاركاتھم ما بین 

   .الحضور وتقدیم أوراق بحثیة تصب في صلب موضوع المؤتمر

مل تدریبیة واشتمل برنامج المؤتمر في یومھ األول على جلسات علمیة وورش عمل، منھا ورشة ع

تعقدھا شركة مایكروسوفت على مدار یومین تتناول الحدیث فیھا عن محرك  بحث جدید، وافتتاح 

معرض یضم أجنحة ألھم ناشري قواعد البیانات العالمیین یعرض فیھا كل ناشر أھم الخدمات التي 

  .یقدمھا

الملك عبدهللا الثاني وعقب حفل االفتتاح عقدت جلسة خاصة ترأسھا الدكتور بسام حمو عمید كلیة 

لبنان، والدكتور عبد /الدكتور عماد بشیر : لتكنولوجیا المعلومات، شارك فیھا المتحدثون الرئیسیون

بریطانیا، تناولوا الحدیث / لبنان، والدكتور مینارد كیرت / مصر، والدكتور غسان مراد/ هللا متولي

في دعم النشر المفتوح، والوصول المفتوح فیھا حول المكتبات كوحدة أساسیة في الجامعات، ودورھا 

إلى المعلومات، وجودة ما ینشر، والسباق المحموم نحو االعتمادیة وغیرھا من المواضیع ذات 

  .الصلة

وفي الجلسة التي ترأستھا الدكتورة فاتن حمد تم مناقشة عدد من الموضوعات، منھا موضوع 

بیروت لمحمود عواد وفرح سبتي، وموضوع  تسویق خدمات المعلومات والمكتبات العامة لبلدیة(

لدیانا كرسوع، ) نموذجا) خضوري(جامعة فلسطین التقنیة / دور المكتبة في دعم التعلیم الجامعي(

ودور المعرفة الرقمیة لدى طلبة وأساتذة الجامعات وأثرھا في التحصیل والبحث العلمي في بیئة 

المكتبات العمانیة في شبكة التواصل االجتماعي  المكتبة االلكترونیة لھشام شطناوي، وأیضا واقع

دراسة وصفیة للدكتور جمال أبو مطر والدكتورة رؤیا الخروصي والدكتورة سامیة المیاحي، / تویتر

  .وتخللھا عرض تقدیمي لشركة نسیج، وآخر لشركة بروكویست
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لمسابقة عالمیة» فریق األردن«تأھل   

خریجي الجامعة األردنیة من مختلف أقسام كلیة الھندسة المكون من طلبة و» فریق األردن«تأھل 

العالمیة التي ستقام ألول مرة في  SOLAR DECATHLON MIDDLE EAST إلى مسابقة

  .الشرق األوسط في دبي

وجاء اإلعالن عن الفرق المتأھلة في مؤتمر القمة العالمیة لالقتصاد األخضر في دبي وبلغ عدد 

  .دولة من جمیع أنحاء العالم ١٦فریقا من  ٢٢المتنافسین 

وعرضھا في  ٢٠١٨ویتم عرض المنازل المشاركة على الجمھور في نھایة المسابقة في دبي في عام 

  .٢٠٢٠اكسبو دبي 

ھدف المسابقة إلى تصمیم وبناء وتشغیل منازل تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسیة وبصورة وت

ووضع حلول مبتكرة للمشاكل المناخیة ومراعاة مجدیة، حیث سیقوم الفریق أوال بتصمیم البیت 

العوامل االجتماعیة للمنطقة والحفاظ على البیئة، ومن ثم تجربة وتطبیق ھذه الحلول عند بناء البیت 

بالكامل للمشاركة في المسابقة والتنافس مع جامعات مختلفة من كافة دول العالم لیتم تقییم التصامیم 

  .المجال من الوطن العربي وخارجھمن قبل خبراء مختصین في ھذا 

ً إلى زیادة الوعي بأھمیة استخدام مصادر الطاقة المتجددة وإتاحة الفرصة  كما تھدف المسابقة أیضا

للطالب من كافة التخصصات وخاصة الھندسیة لتعلم وتطبیق أحدث التقنیات والمھارات التي توفر 

ة والمجتمعیة من خالل تطویر الحلول أسلوب حیاه أكثر استدامة وتعالج المشاكل االقتصادی

  .الخضراء

اآلن بعد اجتیازه المرحلة األولیة لفكرة المشروع التصمیمیة، بالتعاون مع » فریق األردن«ویعمل 

  .الجامعة األردنیة والجھات الداعمة المختصة على تطبیق التصمیم على أرض الواقع

 ٢٩:الرأي ص
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ات الكفاءة العالیة الستغالل الطاقة الشمسیة في وتتمیز أفكار الفریق باستخدام أبسط وأحدث الحلول ذ

بناء أخضر متكامل، ویراعي التصمیم الظروف المناخیة والبیئیة، ویوفر مرونة تراعي التنوع 

الثقافي والتطور المستمر في بیئة دبي، فھو یدمج الناحیة الثقافیة واالقتصادیة والتقنیة بحلول صدیقة 

ى أكبر قدر من الحرص على أن یعكس ھذا التصمیم حضارتنا للبیئة تستغل الطاقة الشمسیة عل

  .العربیة ویمتلك بصمة وطنیة

والتقى ممثلون عن الفریق رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة لمناقشة تطور العمل في المشروع 

والبحث عن طرق لدعم الطالب لضمان استدامتھ وتحقیق الجامعة األردنیة ألعلى المراكز على 

لعالم، وقد أبدى اھتمامھ ودعمھ للمشروع لما لھ من أھداف سامیة تحفز الطالب على البحث مستوى ا

  .واالبتكار في مجال مھم وھو الطاقة المتجددة والحلول الخضراء

وعبر محافظة عن فخره بطلبة األردنیة الذین یظھرون على الدوام مھارات عالیة وكفاءة متمیزة وال 

لتي تشكل على المدى البعید أفكارا فاعلة یمكن تطبیقھا واالستفادة منھا سیما في ابتكار المشاریع ا

على أرض الواقع، بما یتالءم مع التوجھ العالمي في االعتماد على مصادر الطاقة البدیلة، ال سیما في 

  .بلدان محدودة الموارد مثل األردن وأغلب الدول العربیة

ركة بورشات عمل تنظمھا المسابقة یتم فیھا مناقشة بتطویر التصمیم والمشا» فریق األردن«ویقوم 

ومتابعة التطورات بین الفرق المختلفة، مما یتیح فرصة تبادل الخبرات وتوجیھ الفرق إلى الطرق 

الصحیحة في مجابھة التحدیات، ویستعد الفریق اآلن للمشاركة بالورشة القادمة التي ستعرض فیھا 

  .ة الشمسیة في تشرین األول من ھذا العاممجسمات التصامیم في معرض دبي للطاق

عبر مراحل المشروع المختلفة، سیواجھ الفریق عدة تحدیات من ناحیة التصمیم والتطبیق والبناء 

على الطاقة الشمسیة، وعمل تصمیم یمكن من خاللھ التغلب على مناخ الخلیج % ١٠٠لیعتمد بنسبة 
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البتكار ومراعاة المعاییر المحددة للمشروع لیكون الحار والرطب، مما یتطلب الكثیر من اإلبداع وا

  .التصمیم متكامال ومتقنا بشكل یسمح ببنائھ بشكل فعال ومن ثم نقلھ إلى دبي إلتمام المسابقة

وسیتطلب ھذا دعما مادیا وتقنیا للفریق واستقطاب جھات داعمة من داخل وخارج األردن، سواء في 

  .لیة دعم وبنود محددة من قبل المسابقةذلك المؤسسات الحكومیة والخاصة ضمن آ

أن یقوم بنشر التوعیة باستخدام الطاقة الشمسیة ومصادر » فریق األردن«وقد ألھمت ھذه المسابقة 

لتكون قاعدة للبدء بخطوة مستقبلیة » شمسنا مستقبلنا«الطاقة النظیفة في األردن؛ فقام بإطالق حملة 

شباب والطلبة عن طریق المحاضرات ومواقع التواصل ألردن أخضر، وتم البدء باستھداف فئة ال

االجتماعي لتصل بعد ذلك لفئة صانعي القرار، والتشجیع على أن یكون التصمیم المقدم للمسابقة 

أنموذجا یمكن استخدامھ لبناء مدن معتمدة على الطاقة الشمسیة في األردن ومزودة بتقنیات ذات 

  .مستقل ذاتیا بالطاقة النظیفةكفاءة عالیة، والسعي ألن یكون األردن 
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  مع جمعیة انتاج" األلف ریادي"جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا تدعم مبادرة 
  
  

وقعت جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا وجمعیة شركات تقنیة المعلومات واالتصاالت األردنیة 
ا جمعیة انتاج، والتي تتضمن تقدیم دعم اتفاقیة تعاون لدعم مبادرة االلف ریادي التي اطلقتھ" انتاج"

ارشادي وتوجیھي في الیات تأسیس الشركات الریادیة وتطویر نماذج االعمال والتسویق والوصول 
الى االسواق والتشبیك مع مستثمرین وشركاء وكیفیات عرض االفكار والشركات امام ھذه الجھات 

  .دفھ وخصوصا في البدایات وغیرھا من االلیات التي یحتاجھا الریادي في تحقیق ھ
وقع االتفاقیة عن جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا ،رئیس الجامعة األستاذ الدكتور مشھور الرفاعي 
وعن جمعیة انتاج رئیس ھیئة المدیرین الدكتور بشار حوامدة، وتم التوقیع بحضور المھندس نضال 

ستاذ الدكتور شفیق حداد ، ومركز الملكة البیطار وعمید كلیة الملك طالل لتكنولوجیا األعمال اال
  .رانیا للریادة 

على االیمان المطلق في الجامعة بأن التعلیم : وأكد رئیس الجامعة األستاذ الدكتور مشھور الرفاعي ،
واالستثمار والبنیة التحتیة ھي مكونات اساسیة لتعزیز ثقافة مزدھرة في ریادة االعمال، وبناء جیل 

یث عملت الجامعة على التعاون مع الحكومات، والتربویین، والمنظمات الغیر یؤمن باالبتكار، ح
ومن خالل مبادرة االلف . ربحیة، والقطاع الصناعي لتعزیز بناء الكفاءات في كل من ھذه المجاالت

ریادي، یستطیع االفراد الحصول على المھارات والتكنولوجیا والمصادر الالزمة لبناء مشاریع 
لى زیادة االبداع وخلق فرص عمل و تسریع النمو االقتصادي بشكل یؤثر ایجابیا ریادیة تعمل ع

  .على المجتمع األردني وینمي من قدرات وآفاق جیل الشباب لیكون جزء من صناع القرار مستقبال
، ان إھتمام الجمعیة "الدكتور بشار حوامدة " انتاج"ومن جانبھ قال رئیس ھیئة المدیرین في جمعیة 

بأھمیة ریادة اإلعمال في تحفیز االقتصاد ودفع عجلة التنمیة،  ھذه المبادرة یعكس إیمانھاباطالق 
ً إلى أن الشركات الصغیرة والمتوسطة كانت العامل الرئیسي في خلق آالف فرص العمل في  الفتا
ً ان الجمعیة وبموجب ھذه االتفاقیة ستكون مسؤولة عن  المملكة في السنوات الماضیة، موضحا

ع المختارة و تقییم المشاریع واألفكار التي سیقوم مركز الملكة رانیا توفیر الحاضنة الرقمیة للمشاری
للریادة في جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا بتقدیمھا للجمعیة، اضافة الى دورھا في دعوة الشركات 

  .األفكار/ والمستثمرین المحتملین لحضور أیام عرض المشاریع 
ولى من االنتساب ستقدم منصة نجمي للریادیین خدمات والجدیر بالذكر ان خالل الشھور الثالثة اال

حیث . التدریب االلكتروني وطریقة وضع خطة العمل لتقدیم الفكرة وضمان جاھزیتھا لسوق العمل
سیتمكن الشركاء من متابعة مدى تقدم الریادیین الذین یقومون بدعمھم، حیث یمكن اختیار الریادیین 

ات ناشئة یختارھا الشركاء الداعمین، الطالب من مختلف ریادیین وشرك: من مصادر عدیدة مثل
، المختصین من القطاعین العام )التخرج(الجامعات والتخصصات، سیما طالب السنة االخیرة 

  .والخاص، الموھوبین من كافة محافظات المملكة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣:الدستور ص
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 ً ً  ومن خالل آلیة العمل بالنسبة للریادیین المنتسبین للمبادرة، ستقدم منصة نجمي برنامجا تدریبیا
ً بریادة األعمال یحتوي على مجموعة من الفیدیوھات التعلیمیة، وتدریبات مكثفة اضافة  متخصصا

البدایة : الى امتحانات وشھادات تم اختیارھا بدقة، ویمر بعشرین مرحلة تدریبیة، والتي تتضمن
ء العمل، الدعایة الناجحة، وابحاث السوق، فن التنبؤ المالي، المال واالستثمار، القانون، انشا

واالعالن، العالقات العامة، الموردین، مسك الدفاتر، العمل من المنزل، المبیعات، تطویر الذات، 
  .فریق العمل، خطة العمل، الصعوبات والفرص، االمتیاز، الحوكمة، ادارة المنتج والملكیة الفكریة
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  "لبة الدارسین في الخارجسفراء الدبلوماسیة للط"انطالق فعالیات اللقاء الثالث لملتقى 
   

انطلقت في المعھد الدبلوماسي األردني في وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین فعالیات اللقاء الثالث 
والذي حمل عنوان " ٢٠١٧سفراء الدبلوماسیة العامة للطلبة األردنیین الدارسین في الخارج "لملتقى 

  ".الشباب واإلبداع"
خالل االفتتاح ان الدبلوماسیة األردنیة تأخذ على عاتقھا اظھار الصورة وقالت السفیر اریج الحوامدة 

المشرقة عن األردن اقتداًء بنھج جاللة الملك عبدهللا الثاني وترجمة لتطلعاتھ الرامیة الى بث الصورة 
  . الحضاریة واإلسالمیة المعتدلة عن المملكة 

الخارجیة ایمن الصفدي ان التركیز على واوضحت الحوامدة خالل كلمة القتھا بالنیابة عن وزیر 
تعزیز ثقافة اإلبداع وزیادة مشاركة الشباب في مختلف المحافل األردني في النشاطات الدولیة 
والمحلیة التي تبرز المبادرات واالبداعات الشبابیة مما یحتم علیھم نقل رسالة الوطن وخدمة أھدافھ 

  .اب التي یعیشون فیھابما ینسجم ودورھم الكبیر في مجتمعات االغتر
وقالت مدیر المعھد الدبلوماسي األردني السفیرة لینا عرفات أن وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین 
تعمل وفق خطة استراتیجیة لترجمة التطلعات الملكیة نحو اشراك مزید من الشباب األردني المؤھل 

یب نخبة من الطلبة الدارسین في والمسلح بالعلم والمعرفة إلظھار الصورة المشرقة من خالل تدر
الخارج ضمن محاور الملتقى والتي تتضمن المبادرات والریادة وقصص النجاح وترسیخ فكرة 

  . الدبلوماسیة الشبابیة لدیھم 
طالب اردني من الدارسین في  ١٠٠وبینت عرفات ان الملتقى یستضیف بلقاء العام الجاري اكثر من 

  .جامعة عربیة وأجنبیة ٢٧
الملتقى بحسب عرفات الى تحفیز وتشجیع وتوجیھ الطلبة األردنیین في الخارج على تمثیل  ویسعى

األردن وتعریفھم باألسس والرؤى التي ینتھجھا األردن على كافة االصعدة تماشیا مع جھود جاللة 
اعون الملك عبدهللا الثاني إلبراز دور الشباب االردني كونھم عماد المجتمع وصناع مستقبلھ وھم الس

 ً إلى تقدمھ وازدھاره حیث تلعب الدبلوماسیة الشبابیة دورا فاعًال في القضایا الوطنیة باعتبارھا جزءا
ال یتجزأ من الدبلوماسیة الرسمیة، فالشباب األردني في الخارج ھم سفراء للوطن ولھم دور في 

  .ا وتقالیدناعكس صورة ایجابیة ومشرقة لبلدھم والتعریف بقضایا الوطن وثقافتنا وعاداتن
واكدت عرفات ان المعھد الدبلوماسي یسعى من خالل نشاطاتھ وبرامجھ على تعزیز التواصل مع 
القطاع الشبابي، والعمل على تمكینھم من المشاركة في الحیاة العامة وصقل مھاراتھم وتمكینھم 

  . األخرباعتبارھم العنصر االكثر فعالیة في مواجھة التطرف وبث رسالة االعتدال وقبول 
وقالت مدیر ادارة شؤون المغتربین بالوكالة روالن سمارة ان وزارة الخارجیة تسعى الى تحسین 
مستوى الخدمات القنصلیة المقدمة ألبناء الجالیة األردنیة في مختلف دول العالم ، اضافة الى حمایة 

  . حقوق التواصل معھم 
تطویر قاعدة بیانات خدمة عزوتنا وتطویر  ولفتت سمارة الى ان ادارة شؤون المغتربین تعمل على

  . كفاءة موظفي الوزارة وتعزیز تواصلھم مع المغتربین في الخارج 
وقدمت الدبلوماسیة الشریفة نور بنت علي عرضا حول الخدمات اإللكترونیة التي تقدمھا وزارة 

األردنیین الحصول  الخارجیة وشؤون المغتربین من خالل بوابة عزوتنا التي تتیح لكافة المغتربین
على مختلف الخدمات القنصلیة التي تقدمھا الوزارة ، وأھمیة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في 
تعزیز مفھوم العمل المجتمعي وترویج المنتج الحضاري األردني واالنخراط في المجتمعات 

  . باعتبارھا ضرورة ملحة امام الشباب كونھم سفراء الوطن في الخارج 
  . دم الملتقى ضمن فعالیاتھ اوراق عمل نقاشیة وعرض لتجارب وقصص نجاح ومبادرات شبابیة ویق

یأتي ترجمة " سفراء الدبلوماسیة العامة للطالب األردنیین الدارسین في الخارج"یشار الى ملتقى 
  .٢٠١٥لنتائج مؤتمر المغتربین االردنیین الذي عقد في 

  ٩:الدستور ص
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  الیوم.. عربیة للناطقین بغیرھاانطالق فعالیات مؤتمر اللغة ال

  
باحث  ٢٠٠تنطلق الیوم فعالیات مؤتمر اللغة العربیة للناطقین بغیرھا وذلك بمشاركة أكثر من 

  .ومشارك على المستویین العربي والدولي
ویستھدف المؤتمر الذي تنظمھ أكادیمیة المرجع لالستشارات والتدریب بالتعاون مع جامعة عمان 

امعات والمراكز التعلیمیة العربیة واإلسالمیة والدولیة المھتمة بتعلیم اللغة العربیة العربیة كافة الج
للناطقین بغیرھا، ویھدف إلى تجمیع الخبرات في مجال تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا ومحاولة 

  .ن بغیرھاالوصول ألفضل األسالیب في التعلم وعرض الخبرات المتعلقة بتعلم اللغة العربیة للناطقی
وسیناقش المؤتمر الذي یقام في فندق جراند حیاة عمان ویستمر لیومین تنظمھ أكادیمیة المرجع 
لالستشارات والتدریب بالتعاون مع جامعة عمان العربیة العدید من المحاور المتعلقة بأسالیب تعلیم 

ر المعاھد والجامعات في اللغة العربیة للناطقین بغیرھا والمعیقات التي تواجھ اللغة العربیة ودو
تدریس اللغة العربیة حیث سیكون ھنالك جلسات نقاشیة وبحثیة محّكمة وورش عمل على  ھامش 

  . المؤتمر
واكد المدیر العام ألكادیمیة المرجع لالستشارات والتدریب أحمد الطویل أھمیة إیجاد الحلول المناسبة 

للناطقین بغیرھا باإلضافة إلى آلیات ومنھجیات تقییم للمعیقات التي تواجھ تعلم وتعلیم اللغة العربیة 
المناھج التعلیمیة الخاصة باألفراد غیر الناطقین بھا وذلك لمراعاة الفروقات وكافة التحدیات التي 

  .تواجھھم لصقل لغتھم وتمكینھم من لغة الضاد، لغة القرآن الكریم

  ٢١:الدستور ص
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  اء والتواصلسنوات من العط.. األكادیمیا بین األردن والكویت

  
  محمد القضاة. د

  
على غیر العادة وبكلمات عفویة معبرة صادرة من القلب بدأ السفیر الكویتي حدیثھ عن االردن؛ 
وكأنھ یتحدث عن نفسھ ووطنھ الكویت، تحدث بحب وشفافیة وتقدیر عال لألردن وشعبھ ومواقفھ 

ً ودفئا ورغبة في نقل تجربة االردن التعلیمیة  وقیادتھ وجامعاتھ، كانت حروفھ تضيء المكان نورا
واالكادیمیة الرفیعة الصحاب القرار في الجھاز الوطني العتماد مؤسسات التعلیم العالي في دولة 
الكویت، تحدث بصدق وفطرة نبیلة كالما یلیق بتاریخھ االكادیمي والدبلوماسي؛ وكأنھ یتحدث عن 

ره نوریة العوضي رئیس الجھاز الوطني أسرتھ وبیتھ وجامعتھ حین قال مخاطبا االستاذ الدكتو
افتحوا األبواب لكل الجامعات : دولة الكویت والوفد المرافق لھا/ العتماد مؤسسات التعلیم العالي

االردنیة كي تأخذ حقھا؛ فھذه جامعات متمیزة في كوادرھا وعلمائھا وتعلیمھا ومخرجاتھا، كان 
ً بحبھ الحقیقي لالردن وجامعاتھ، واستمر في حدیثھ الودي، ھذا الود ال  كالمھ بلسما شافیا معطرا

ّا نراه مذ جاء االردن قبل عقد  یفارقھ في عالقاتھ مع ابناء جلدتھ كافة، وھو ال یبخل بوقتھ علیھم، كن
ونصف وھو یحمل ھموم طلبة الكویت، یمضي من جامعة ألخرى في سبیل ان یراھم في المكانة 

ى طلبة الكویت فأي قاصٍد لھ ال یتوانى عن خدمتھ، فما بالكم التي یحبھا لھم، وال تقتصر جھوده عل
بابناء وطنھ وأھلھ، وما ان أنھى حدیثھ حتى رد علیھ وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور 
عادل الطویسي بكالم یلیق بالمقام وأھلھ وباألردن وجامعاتھ، وقد أشاد بعالقات التعاون االكادیمي 

الكویت، ودور السفیر الدعیج في تبني كل ما یخدم العالقة بین الدولتین، ودور  بین األردن ودولة
الجھاز الوطني العتماد مؤسسات التعلیم العالي في دولة الكویت في تعزیز عالقات التعاون 
االكادیمي التي تربط البلدین بما یخدم مصالح الطرفین، وكانت الدكتوره العوضي تستمع وتشید 

  .التعلیمیة وتؤكد أنھا تجربة عمیقة ومتجذرة في البناء والعطاء والتمیز بتجربة االردن
  

لقد عمل االكادیمیون األردنیون في الكویت منذ سنوات طویلة وسجالتھم االكادیمیة تشھد لھم في ھذه 
العالقات الجادة بین البلدین، كما تشیر سجالت الجھاز الوطني لالعتماد االكادیمي وضمان الجودة 

ولة الكویت الى وجود اربعة آالف طالب كویتي یدرسون في األردن في مختلف التخصصات في د
في تخصصات الطب وطب األسنان والصیدلة والتمریض، وقد وصفت الدكتورة نوریة  ٨٠٠بینھم 

العوضي عالقات التعاون األكادیمي بین الكویت واألردن أنھا راسخة وجذورھا قویة، واعربت في 
تزازھا بدور المؤسسات االكادیمیة األردنیة في تزوید الطلبة الكویتیین بالتعلیم كلماتھا عن اع

وقد زارت . االكادیمي وتطویر قدراتھم وتعاونھا مع البعثة الدیبلوماسیة الكویتیة في ھذا المجال
العوضي عددا من الجامعات االردنیة لفتح افاق تعاون جدیدة بین الكویت والمؤسسات االكادیمیة 

  .ردنیةاال
  

وبناء على كل ھذه المعطیات ال بد من القول إن الجامعات االردنیة مطلوب منھا ان تقدم أفضل ما 
لدیھا لطلبتھا على اختالف مشاربھم وذلك لتعزیز سمعتھا االكادیمیة الستقطاب المئة الف طالب في 

بني مبادرات وھو أمر سھل اذا احسنت الجامعات ت ٢٠٢٠سیناریوھات المستقبل مع حلول عام 
اإلبداع، وتأمین الطلبة الوافدین بمتطلباتھم االكادیمیة والعلمیة والخدمیة، وھذا ال یتأتى دون متابعة 

  ١٥:صالرأي 

 مقاالت
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َّاع القرار االكادیمي كّل من موقعھ، وكنت انتظر في ذلك اللقاء ان یبادر اصحاب  حثیثة من ُصن
ھم المخولون بالحدیث عن مؤسساتھم، القرار في جامعاتنا لرفد ھذا اللقاء بتجارب جامعاتھم؛ ألنھم 

األمل بالجامعات ان تبدأ الرحلة من جدید في استقطاب الطلبة الوافدین واحتوائھم بالود والجد 
واالحترام؛ خاصة أن عدیدین من الطلبة الوافدین یشكون من تعامل بعض االكادیمیین داخل غرفة 

الشأن، ولذلك، ما احوج االساتذة ان المحاضرة، وھناك قصص حقیقیة ال مجال لسردھا في ھذا 
یقرأوا وثیقة میثاق الشرف االكادیمي ویطبقونھا بحذافیرھا على محاضراتھم وأنفسھم؛ الن ما ال 

ّمھم   !نقبلھ ألوالدنا یجب ان یكون طریقنا في التعامل مع اوالد العالم الذین نعل
  

م من الكویت واالردن، ھذه التحیة وفي الختام إن كان من تحیة فھي للسفیر الكویتي وضیوفھ الكرا
مقرونة بالود ألبنائي الطلبة من دولة الكویت الذین علمتھم الفصل الصیفي االول وكان عددھم 
یتجاوز الخمسین طالبا في كلیات الطب وطب األسنان والصیدلة في االردنیة وغیرھم من الطلبة 

ت، وكانوا انموذجا في االحترام واألدب، الذین علمناھم واشرفنا على رسائلھم العلمیة في سنوات خل
  .وھم خیر سفراء لجامعتھم االردنیة
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  السلط -أحمد سلیمان محمد الحدیدي  -
  
  خلدا -ولید سعید محمد غبون  -
  
  ناعور الجدیدة -صبحیة محمد قاسم حجاوي  -
  
  المفرق - سمیرة نیفو ابراھیم خلیل  -
  
  جدیدةالزرقاء ال -سناء ابراھیم البنا  -
  
  عبدون -خمیس عبدالغفار الحموري  -
  
  خلدا - عمر یوسف صالح سمحان  -
  
  تالع العلي - سعود موسى سلیمان العساف  -
  
  دیوان أھالي الرباحیة -عارف فالح عبدالحافظ الزیود العبادي  -
  
  الدوار السابع -ھاني عزیز احمد نفش  -
  
  اربد –علي مصطفى الخطیب طلفاح  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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المواقع (أكدت مدیرة التراخیص في ھیئة االعالم مجد العمد أن عدد المطبوعات االلكترونیة 
مواقع، مبینا أن المطبوعات المعنیة تشمل المواقع االخباریة  ٢٠٣المرخصة ارتفع الى ) االخباریة

صائیات سابقة العامة، وال تتضمن المواقع المسجلة سابقا كمواقع متخصصة، اذ زاد عددھا وفق اح
فضائیة، تعمل الى  ٥٢موقعا، فیما بینت ان عدد الفضائیات المرخصة حتى اللحظة بلغ  ٣٨٠على 

  .اذاعة ٤٣جانب 
  

أسرة سوریة استفادت من توزیعات ) ١٩٧٩(أكدت سفارة خادم الحرمین الشریفین لدى األردن أن 
عتري والتي تتضمن مساعدات الحملة الوطنیة السعودیة لحقیبة العنایة الشخصیة في مخیم الز

  .مختلفة
  

بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة أعلنت ھیئة االستثمار عن حاجتھا لوظیفتي ضابط ترویج عدد 
، ووظیفة باحث، فیما سیتم استقبال الطلبات ودراستھا من قبل الطرفین وتطبیق تعلیمات )٢(

  .غرالتوظیف وفق نظام الخدمة المدنیة لغایات ملء ھذه الشوا
  
  

وھي ضعف النسبة لدى الذكور والذین تبلغ %) ٢٤(معدل البطالة بین النساء في األردن یصل إلى 
  .، وفق دراسة حدیثة لمنتدى االستراتیجیات األردني%)١٢(البطالة في أوساطھم 

  
  

حرصت وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین على بث جلسات الملتقى الثالث لسفراء الدبلوماسیة 
للطلبة األردنیین الدارسین في الخارج والذي بدأ أعمالھ أمس على بث جلساتھ وعناوینھا العامة 

  .والمتحدثین بھا أوال بأول عبر صفحات الوزارة االلكترونیة على مدار الساعة أمس
  

، من الثالث »مھرجان ساكب الدولي للثقافات والفنون«بدعوة من رابطة جراسا للفنون الجمیلة، یقام 
  .ساكب/ ادس من الشھر المقبل، ویفتتح المھرجان في مبنى دیوان العیاصرة بني حمدانإلى الس

  
 

 صنارة الدستور
  

 زوایا الصحف 
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انتشر على مواقع التواصل االجتماعي وبعض االلكترونیة أمس تسجیل فیدیو یظھر النائب عبد 
ألدائھا الكریم الدغمي، وھو یجھش بالبكاء خالل حدیثھ وانتقاداتھ للحكومة في الجلسة النیابیة المغلقة 

وحمل الدغمي في الشریط المصور بشدة على السماح للقاتل . في قضیة جریمة السفارة اإلسرائیلیة
  ".إھانة لكرامة األردنیین"، معتبرا ذلك "دون التحقیق معھ أو محاسبتھ"اإلسرائیلي بمغادرة البالد 

  
  

َّم ال تعلم"ألف رسالة توعویة ھي حصیلة حملة  ٧٠٠أكثر من ملیونین و الموجھة لمكافحة العنف " عل
. بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة قبل اسابیع" الیونیسف"ضد األطفال، وأطلقتھا منظمة 

 .الحملة اكدت انھا تواصل فعالیاتھا التوعویة والتثقیفیة ضد العنف بحق األطفال

 زواریب الغد
  


