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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
تواجھان خطاب الكراھیة " حوارات المستقبل"و" األردنیة"

  ببناء التماسك االجتماعي
٣  

  ٨  تحصل على االعتمادیة الدولیة" األردنیة"كلیة التمریض في 
حلقة تشاوریة في مجاالت إدارة النفایات وإعادة تدویرھا في 

  "األردنیة"
١٢ 

 ١٣  األردنیة(بـ ) نحن أقرب من أي وقت مضى(یطلق األمن العام 
ابوكشك یلتقي وزیر التعلیم العالي االردني ورئیس الجامعة 

  االردنیة
١٥ 

   شؤون جامعیة
ًا للجامعة    ١٦  الھاشمیةبیت الزكاة یقدم دعًما مالی

 ١٧  )..الشریعة(یدرس نتائج رفع معدل ) التعلیم العالي(
 ١٨  آلیات تطبیق قانون حمایة اللغة العربیة مجمع اللغة العربیة یناقش

 ١٩  ٢٠١٧یوم السیاحة العالمي 
 ٢١  لتبسیط العلوم' ثانیة ١٨٠أطروحتي في '

   مقاالت
 ٢٣  زید احسان الخوالدة/؟!ماذا بعد تقییم رؤساء الجامعات 

 ٢٥  رنا الصباغ/!تابع ومتبوع

 ٢٨  سامي الوحش/ضعف الطلبة باللغة العربیة

 ٣٠  وفیات
  ٣١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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" تواجھان خطاب الكراھیة ببناء التماسك االجتماعي" حوارات المستقبل"و" األردنیة  

نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل بالتعاون مع الجامعة األردنیة الیوم ندوة  -زكریا الغول 

كیف نبني تماسكنا "حواریة بعنوان 

  ."ھیةاالجتماعي في مواجھة خطاب الكرا

وجاءت الندوة ضمن برنامج جدید یستھدف 

الحوار مع الجامعات األردنیة ضمن سلسلة 

حوارات التماسك االجتماعي التي تقودھا 

جماعة عمان لحوارات المستقبل سعیا لقیادة حراك اجتماعي ھادف للتغیر اإلیجابي في المجتمع 

  .األردني

ال نستطیع أن ننكر، ان تغیرات : فیھا  وقدم رئیس مجلس األعیان فیصل الفایز محاضرة قال

جوھریة، طرأت على تصرفاتنا، وممارساتنا، بحیث اصبحنا نشاھد ممارسات غیر مالوفة في 

مجتمعنا، وال تنسجم مع عاداتنا، واعرافنا ، ظواھر دخیلة یزداد خطرھا على نسیجنا االجتماعي، 

اوزت على القوانین، لعل اخطرھا، یوما بعد یوم، وخرجت على مختلف الضوابط االخالقیة، وتج

العنف الجامعي والمجتمعي، وخطاب الكراھیة، ھذا الخطاب الذي ازداد شراسة، في وسائل اإلعالم 

ً بعد ثورات ما سمي    .(بالربیع العربي(المختلفة، خالل السنوات األخیرة، وتحدیدا

نحافظ على نسیجنا  وطالب الفایز أال نقف مكتوفي االیدي امام خطر خطاب الكراھیة، حتى

االجتماعي متماسكا، ووطننا آمنا مستقرا، والمسؤولیة تقع على شبابنا بالدرجة االولى، في ظل 

المتغیرات الدولیة، وما یواجھھ بلدنا من تحدیات بسبب الصراعات حولنا، وانتشار قوى االرھاب 

  .والتطرف، بأشكال ومسمیات مختلفة

 أخبار الجامعة

 ٣:االنباط ص/٨:الغد ص/٥:الدستور ص/٢-١:الرأي ص/مدار الساعة/السوسنة/أخبار األردنیة



  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 
4 

ت كبیرة، تواجھ شبابنا الیوم تدفعھم الى حالة الیأس والالمباالة، انني ادرك، بان ھناك تحدیا: "وقال

لعل ابرزھا، الظروف المعیشیة واالقتصادیة الصعبة، وضبابیة المستقبل، خاصة في ظل االوضاع 

الراھنة، التي تعیشھا االمة العربیة، الى جانب القضایا المتعلقة بالمشاركة الحقیقیة، والعدالة 

  ."ار االرھاب والتطرف، اضافة الى انتشار المخدراتاالجتماعیة، وانتش

علینا ایضا ان نكون واقعیین، وعلینا ان ندرك ایضا، ان مواجھة ھذه التحدیات، : وأضاف الفایز

لیست مسؤولیة الحكومات وحدھا، فالمسؤولیة تشاركیة، وتقع على عاتق الجمیع، من احزاب، 

، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، على ھذه الجھات، وجامعات، ودور العبادة، واالسرة، واالعالم

ان تنھض بدورھا التنویري والتوعوي، وتسعى الى تمكین شبابنا، ومواجھة مشاكلھم، بمسؤولیة 

وطنیة، وتعمل على تعزیز ثقافة الحوار، واعالء قیم الوالء واالنتماء، وان تسھم في بناء شباب 

نمیة الوطن وتطوره، وقادر على التعامل، مع متغیرات أردني واع لذاتھ وقدراتھ، ومشارك في ت

  . العصر، بوعي وادراك، فالحفاظ على الوطن مسؤولیة الجمیع

ودعا الى مواجھة خطاب الكراھیة، والحفاظ على تماسكنا االجتماعي، مشیرا الى ان المواجھة تبدأ 

عودة الى تقالیدنا الراسخة، واحترام من ادراك حجم التحدیات التي تواجھنا، والتحلي بالقیم النبیلة، وال

االخر، وقبول التنوع، وبناء اعالم وطني یقوم على المعلومة الدقیقة، بعیدا عن التشویھ، واالثارة، 

  . والمبالغة

وشدد على الشباب ان ال یستسلموا للیأس، وفقدان الثقة بالمستقبل، وان یدركوا ان االردن واجھ العدید 

  .ات التأسیس، وكان یخرج منھا دائما اقوى، واصلب عودا، واشد بأسامن التحدیات، منذ بدای

واستھل الندوة رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة بكلمة دعا فیھا إلى ضرورة الحفاظ  

من مواجھة اللغة اإلقصائیة التي تروج للبغض ) التماسك االجتماعي(على منجز األردنیین األمیز 

الكلمات واأللفاظ التي تتضمن التقلیل من شأن اآلخرین وتھمیشھم ألن استخدامھا والعداء، ومحاربة 
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یعزز الدعوة إلى الكراھیة وینتھي بإنتاج ھویات ضیقة تركز على عوامل االختالف، وتتجاھل 

  .القواسم المشتركة وعوامل التشابھ والتجانس بین أبناء المجتمع الواحد

إن الجامعة : اء نسـیج مجتمعي متماسك؛ یقول محافظة تحرص كل الحرص على بن" األردنیة"و

تضم فئة المجتمع األوسع واألكثر تأثیرا وھي فئة الشباب، تسعى بجد إلى تمكینھم من مھارات 

ً وحوارا ومناظرة، إضافة إلى صقل شخصیات  التواصل المسـؤول والرفیع قراءة وكتابة وتحدثا

المعرفة الدقیقة واالعتداد بالنفس من ناحیة، وتقّبل آراء الطلبة بما یمكنھم من الثقة المبنیة على 

  .اآلخرین وقناعاتھم وثقافاتھم واحترامھا من ناحیة أخرى

ً ضمن حزمة متطلباتھا اإلجباریة واالختیاریة المعدلة  وأشار محافظة الى إن الجامعة أقرت مؤخرا

سباب ومسببات االختالف، ومن حزمة من المواد التي من شأنھا ترسیخ التماسك االجتماعي ونبذ أ

أھمھا مادة مدخل إلى الفلسفة تشمل مھارات التفكیر الناقد والمنطق وترسي أسس الحوار وتقبل 

اآلخر على اختالفھ، ومادة الحیاة الجامعیة وأخالقیاتھا ومادة وسائل التواصل االجتماعي وتتعلق 

تطبیقاتھا، فالموضوعات المطروحة فیھا بشبكات التواصل االجتماعي واالستخدام األمثل ألدواتھا و

تتجاوز معرفة الطلبة باستخدام شبكات التواصل االجتماعي من الناحیة التقنیة إلى كیفیة التعامل مع 

ھذه البیئة الرقمیة بطریقة أخالقیة وآمنة، واالستفادة منھا في توطید وتوثیق عالقات أبناء المجتمع 

   .الواحد بالصورة  المثلى

ب عمید كلیة العلوم التربویة الدكتور محمد الزیود عرضا تفصیلیا عن جماعة عمان ووثیقة وقدم نائ

التي تعالج مظاھر االختالالت التي طرأت  ٢٠١٥التماسك االجتماعي التي أطلقتھا الجماعة عام 

على العادات والتقالید االجتماعیة، مثل مراسم الجاھة وعدد أفرادھا وتكالیف الزواج وآثاره 

قتصادیة واالجتماعیة، ومراسم المآتم وما طرأ علیھا من اختالالت وكذلك الجلوة العشائریة ودیّة اال

الدم، إضافة إلى إطالق العیارات الناریة في المناسبات، واغالق الطرق بمواكب األعراس 

  .والتخریج، الى جانب  االقتراحات والحلول للعدید من المشكالت االجتماعیة
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إن وثیقة التماسك االجتماعي تسعى إلى معالجة الھموم : ن بالل حسن التل قالرئیس جماعة عما

ً ما كان منھا ذا صلة بالقیم والمفاھیم، ومن ثم بالسلوك،  باعتبار الجماعة حركة "المجتمعیة خاصة

تغییر مجتمعي تسعى لفحص منظومة القیم والمفاھیم التي تحكمنا فتعمل على تعظیم اإلیجابي منھا، 

  ."جة السلبي، من خالل السعي إلعادة بناء الوعي المجتمعيومعال

أصابت منظومة قیمنا "وأضاف، ان الوثیقة تسعى إلى إصالح مجموعة من االختالالت التي 

وعاداتنا، وأثرت على تماسكنا االجتماعي، الفتا الى ان ھذه الوثیقة ھي الطریقة العملیة لالقتراب من 

 ً ً بھدف اإلصالح عادات وسلوك مجتمعنا اقترابا   .نقدیا

وأكد التل أن الجماعة تعكف على دراسة إلزامیة التدریب والتوعیة ما قبل الزواج بعد االطالع على 

  .التجربتین التركیة والمالیزیة، فضال عن قضایا العنف الجامعي

ن وطالب التل بمزید من الدعم من المؤسسات الوطنیة ومؤسسات المجتمع المدني ومزید من التعاو

  .من افراد المجتمع للحفاظ على منظومة القیم والعادات ومعالجة ما اصابھا من اختالالت

ولفت التل إلى أن الجماعة تعمل جاھدة على طرح الوثیقة على كل شرائح المجتمع األردني، في 

مختلف المناطق، وتنفیذھا بالتعاون مع عدٍد من المؤسسات الوطنیة، بھدف ایصال الرسالة وتحقیق 

  .الھدف المرجو منھا

  .وأوصى المشاركون عقب حوار موسع مع الجمھور بتشكیل لجنة تنسیقیة لنشر مفاھیم وثیقة عمان

وعلى ھامش اعمال الیوم المفتوح اقیمت مائدة مستدیرة شارك فیھا رئیس مجلس األعیان فیصل 

ضاء ھیئة الفایز ورئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة بحضور عدد من نواب الرئیس واع

  .التدریس واصحاب االختصاص والمھتمین وذوي الخبرة والطلبة
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وشّخص المشاركون خالل المادة المستدیرة المشاكل التي یعاني منھا المجتمع ودور الجامعات حیال 

  .ذلك في قیادة التنویر وخدمة المجتمع

ول المقترحة تمثلت وقدم الطلبة إسھاما منھم في الحفاظ على تماسك مجتمعھم مجموعة من الحل

بایجاد جھة اعالمیة مختصة تواكب التغیرات والتطورات وتكون بمثابة اعالم مضاد للفكر الھدام، 

وترسیخ مبادئ االسالم السمحة والمعتدلة ومناھضة الفكر التكفیري وایجاد ھویة اردنیة جامعة مقابل 

الحزاب السیاسیةبروز الھویات الفرعیة الى جانب تشجیع الطلبة على االلتحاق با .
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تحصل على االعتمادیة الدولیة" األردنیة"كلیة التمریض في   

  

حصلت كلیة التمریض في  -سناء الصمادي

الجامعة االردنیة على االعتماد العالمي 

االمریكي من ھیئة اعتماد التعلیم في 

 Accreditation التمریض

Commission for Education in 

Nursing  ( ACEN)حقیقھا معاییر ، بعد ت

جودة التعلیم في برنامج البكالوریوس 

   .وتحقیق المعاییر الدولیة في المخرجات التعلیمیة

وعبر رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة عن فخره بحصول كلیة التمریض على االعتماد الدولي 

از سیفتح األبواب كغیرھا من الكلیات في الجامعة مثل الطب والصیدلة والھندسة، وقال إن ھذا اإلنج

  .أمام خریجي الكلیة ویسھل علیھم االلتحاق السریع بالبرامج العالمیة المناظرة في مختلف أنحاء العالم

وأضاف أن حصول الكلیة على االعتماد سیسھم في تیسیر تبادل الخبرات التدریسیة في الجامعات 

م وضبط إدارتھ في الكلیة،  وأثنى التي لدیھا االعتماد نفسھ، كما سیوفر فرصة لضمان جودة التعلی

على جھود أسرة الكلیة بكادریھا التدریسي واإلداري لما بذلوه من مجھود مضٍن أفضى إلى تحقیق 

    .أرفع المراتب

ودعا محافظة إلى متابعة مسیرة الجد واالجتھاد التي بدأتھا الكلیة، والعمل على قدم وساق لتحقیق كل 

إعالء مكانة الكلیة واالرتقاء بمسیرتھا التعلیمیة، وإعداد كفاءات  ما ھو متمیز ومرموق ومن شأنھ

  .مؤھلة یتنافس علیھا سوق العمل

 ١٤:الرأي ص/المدینة نیوز/السوسنة/شفقنا/طلبة نیوز/أخبار األردنیة



  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 
9 

وقالت عمیدة الكلیة الدكتورة منار النابلسي ان التزام الكلیة بتطبیق معاییر الجودة المحلیة والعالمیة 

  .ل على ھذا االعتمادفي برامجھا التي تحاكي برامج كلیات التمریض األمریكیة، أھلھا للحصو

ً على المخرجات العملیة التعلیمیة  وأضافت بأن حصول الكلیة على االعتمادیة العالمیة سینعكس إیجابا

بتمیز طلبتھا وذلك بتخریج ممرضین وممرضات ذوي كفاءة ومھارات متمیزة تؤھلھم لتقدیم الرعایة 

ة بأعضاء الھیئة التدریسیة واإلداریة التمریضیة بمستوى عال، األمر الذي یؤكد على أن الكلیة ممثل

  .وطلبتھا في مرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا متمیزون محلیا ودولیا وعالمیا

وأشارت إلى أن االعتماد جاء لیبلور ویتوج الجھد واإلخالص والتفاني في العمل من قبل اعضاء  

مر والتوجیھات الرائدة من قبل إدارة الھیئة التدریسیة واإلداریة والطلبة إضافة إلى الدعم المست

   .الجامعة

وزادت النابلسي أن الجامعة والكلیة سعتا على حد سواء الى التطور واالنجاز كما أرادتھا القیادة 

الھاشمیة الحكیمة، ورؤیة جاللة الملك عبدهللا الثاني لتطویر التعلیم الجامعي انسجاما مع ما جاء في 

وذلك بجھود المخلصین لرفد الوطن والمنطقة بالخریجین االكفاء القادرین الورقة النقاشیة السابعة، 

  .على االرتقاء بالمھنة وتطویر الرعایة التمریضیة المقدمة لالفراد على مختلف مستویاتھم

بدورھا بینت مساعد العمید لشؤون الجودة الدكتورة سھیلة ھلسة ان الكلیة تقدمت من خالل رئاسة 

 ماد لبرنامج البكالوریوس في التمریض من مؤسسة االعتماد العالمیةالجامعة بطلب االعت

Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN)  وذلك بتقدیم التقریر

   .في شھر كانون الثاني العام الماضي  لجھة االعتماد Candidacy Report المبدئي
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ة الكلیة المیدانیة، عن كثب على واقع البرنامج واطلعت مؤسسة االعتماد العالمیة أثناء زیار

والمصادر التعلیمیة والبنیة التحتیھ للجامعة والكلیة والخدمات المقدمة للطلبة واسس القبول في 

البرنامج ونتائج تقییم البرنامج من قبل الطلبة واعضاء ھیئة التدریس والمؤسسات الصحیة التي یعمل 

لالعتماد، وبعد االنتھاء من الزیارة األولى زودت اللجنة كلیة فیھا الخریجون لدراسة أھلیتھا 

التمریض بتقریرھا المتضمن مالحظاتھا حول برنامج البكالوریوس، لیتماشى مع متطلبات االعتماد 

  .٢٥/٤/٢٠١٦العالمي  وتم ترشیح الكلیة لالعتماد المبدئي وذلك بتاریخ 

خطة عمل للتأكد من االلتزام بمعاییر الجودة   وبناًء على مالحظات اللجنة قامت الكلیة بوضع  

الذي یوضح ومدى التزام الكلیة  Self-Study Report لالعتماد الدولي واعداد التقریر النھائي

  .بتطبیق معاییر الجودة في برنامج البكالوریوس

دنیة، ومكتب وخالل ھذه  الزیارة التي استمرت ثالثة أیام، تم عقد عدة لقاءات مع رئاسة الجامعة األر

االعتماد، وأعضاء الھیئة التدریسیة واإلداریة وطلبة الكلیة وممثلین عن المجتمع المحلي، ورافقھا 

حضور بعض المحاضرات وزیارات میدانیة لمستشفى الجامعة األردنیة ومختبرات الكلیة، وعمادة 

عن قرب على  شؤون الطلبة، والتسجیل والمكتبة العامة ومجلس التمریض األردني، لالطالع

الخدمات المقدمة للطلبة، ومستوى توفر المصادر التعلیمیة المختلفة، وجودة التعلیم، ومخرجات 

  .التعلیم ومدى رضا الطلبة والمؤسسات الصحیة والمجتمع المحلي عن جودة الخریجین

  

ض في وبعد االطالع على التقریر ومناقشة اللجنة المقیمة وتأكد المجلس من تحقیق كلیة التمری

برنامج البكالوریوس لجمیع معاییر الجودة واالعتماد الدولي منحھا شھادة االعتماد الدولي وبذلك 

ً من قبل ولمدة ) برنامج البكالوریوس(أصبح  ً دولیا ً اعتمادا   .سنوات) ٤(في كلیة التمریض معتمدا
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/ ات التعلیم العاليوبھذا االعتماد الدولي اضافة الى االعتماد المحلي من قبل ھیئة اعتماد مؤسس

وزارة التعلیم العالي، یضاف لسجل الكلیة تمیزھا المحلي واالقلیمي والدولي ومشاركاتھا الدولیة 

الھادف الى دعم ) سیجما ثیتا تاو العالمیة(المتمیزة كانشاء ورعایة فرع التمریض الفخري لمؤسسة 

ھا على جوائز علمیة متنوعھ طلبة وأعضاء ھیئة التدریس علما وبحثا، اضافة الى حصول اعضائ

دولیا ومحلیا بحصدھا المراكز الثالثة االولى لجوائز التمیز لجمعیة كلیات التمریض العربیة لعام 

٢٠١٧-٢٠١٦ .  

فإن الجامعة األردنیة من أفضل  ثالث  (US News Education) یشار الى انھ وبحسب تقریر

زھا في إعداد البحوث، واعضاء ھیئة التدریس جامعات في المنطقة العربیة في مجال التمریض، لتمی

فیھا االكثر بحثا واستشھادا بابحاثھم العلمیة، وتبوءھا المركز االول ضمن تقییم لجان االعتماد لرضا 

  .خریجیھا

یعد  ٢٠٠٥وعلى مستوى الدراسات العلیا انشات الكلیة برنامجا للدكتوراه في التمریض منذ عام 

برامج الماجستیر المتخصصھ في الصحھ النفسیة والرعایھ التلطیفیة الثاني في الشرق االوسط، و

والعنایھ الحثیثیة، وتعكف االن على طرح برنامج الماجستیر في االدارة والقیادة الصحیة، وبرنامج 

  . اخر یعنى بالعنایة باالم والطفل حدیث الوالده

لبحث العلمي، وتقدیم خدماتھا وتسعى الكلیة الى مواصلة مسیرتھا في مجاالت تعلیم التمریض وا

  .للمجتمع على المستویین الوطني والعالمي
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 "األردنیة"حلقة تشاوریة في مجاالت إدارة النفایات وإعادة تدویرھا في 

عقد مركز المیاه والطاقة والبیئة حلقة تشاوریة في مجاالت ادارة النفایات واعادة تدویرھا وذلك 

 لالنماء الدولي بالتعاون مع الوكالة األلمانیة

(GIZ) جمع خبراء وشركات من جمھوریة ،

المانیا االتحادیة وخبراء أردنیین من القطاع 

  .الحكومي والخاص

وأدار الدكتور معتصم سعیدان، مدیر مركز 

المیاه والطاقة والبیئة، محاور اللقاء التي تناولت الواقع األردني في قطاع النفایات وتحدیاتھ 

ً فیھوالمشاریع االستثما   .ریة المجدیة اقتصادیا

وتكمن أھمیة اللقاء في تقدیم دور الجامعة األردنیة والمراكز البحثیة في تعزیز االستثمار في مجاالت 

تدویر النفایات وتحویلھا الى طاقة او سماد عضوي وذلك من خالل إجراء مشاریع بحثیة ودراسات 

بیانات فنیة تبنى علیھا سیاسات وخطط فنیة ودراسات جدوى اقتصادیة وتزوید أصحاب القرار ب

 .تنظیمیة تسھم في زیادة فعالیة ادارة قطاع النفایات من قبل البلدیات والمؤسسات الحكومیة المعنیة

  أخبار األردنیة
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  األردنیة(بـ ) نحن أقرب من أي وقت مضى(األمن العام یطلق 

ن أقرب من أي وقت نح«أطلقت مدیریة األمن العام في الجامعة األردنیة االثنین مبادرة عنوانھا 

وتھدف المبادرة التي أطلقھا قائد أمن إقلیم العاصمة العمید الركن محمد المالحیم إلى تعزیز  .«مضى

انفتاح جھاز األمن العام على مجتمع طلبة الجامعة والتعاون في نشر الوعي لمواجھة الظواھر 

وخالل الندوة التي عقدت  .ردنيالسلبیة التي تؤثر على المسیرة التعلیمیة والحیاة في المجتمع األ

إلطالق المبادرة أشار المالحیم إلى أن استراتیجیة مدیریة األمن العام تكمن في الشراكة مع المواطن 

وعرض  .وھو المحور األساسي في المجتمع لخلق بیئة أمن وأمان تسھم في تقدم ورفعة الوطن

الموطنین، مشیرا إلى أبرز الظواھر السلبیة المالحیم واجبات منتسبي رجال األمن لبث الطمأنیة بین 

التي یتعامل معھا الجھاز ومنھا إطالق األعیرة الناریة في األفراح ومواكب األعراس والخریجین 

على الطرقات والتي تسبب اختناقات مروریة فضال عن إلقاء القبض على المطلوبین في قضایا 

أیضا بسط سیطرتھ األمنیة خالل المباریات الریاضیة ولفت قائد اإلقلیم إلى أن الجھاز یتولى  .جرمیة

المالحیم دعا طلبة الجامعة زیادة التعاون مع  .واالعتصامات والمسیرات لحمایة المشاركین فیھا

مدیریة األمن العام من خالل نشر الوعي المجتمعي للحفاظ على مكتسبات التنمیة بكافة أبعادھا 

بدوره قال مدیر إدارة اإلعالم والعالقات  .الجریمة قبل وقوعھاوأشكالھا، مؤكدا أھمیة الوقایة من 

العامة في مدیریة األمن العام العمید عدیل الشرمان إن مدیریة األمن العام في األردن قد سبقت أجھزة 

أمنیة وشرطیة في بلدان عربیة ودول عالمیة في إنشاء أجھزة إعالمیة ومنھا محطات إذاعیة 

ریات متخصصة وصحیفة الكترونیة إیمانا من إدارة الجھاز بأھمیة ودور وتلفزیونیة وإصدار دو

 -2017-09-27- 12:00 .اإلعالم في تنمیة وتوسیع قاعدة االنفتاح على المجتمعات المحلیة

ولفت الشرمان إلى أن  sh4تعدیل آخر : الثالثاء  -2017-09-26-09:53تاریخالنشر : األربعاء

فھم القدرة على الحوار المرتكز على الحكمة والموعظة الحسنة، العنف المجتمعي ناجم عن عدم 

وطالب وسائل اإلعالم بتعمیق الحوار الھادف البناء بین » إن مرجعیة الحوار ھو العقل«وقال 

  ٢١:صالرأي 
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وأوضح  .الشباب بھدف تنمیة السلوك لدیھم وحثھم على مواجھة التحدیات المجتمعیة بقوة واقتدار

العمید سمیر بینو إلى أن اإلحصائیات أظھرت العام الماضي وجود مدیر إدارة السیر المركزیة 

ملیون ونصف مركبة وملیونین ونصف سائق في األردن مشیرا إلى أن العاصمة عمان تشھد یومیا 

وأضاف  .حوالي ستة مالیین حركة مروریة األمر الذي یشكل تحدیا في مواجھة االختناقات المروریة

یة تعمل بالتعاون مع الجھات المعنیة على نشر الوعي المروري لمنع بینو أن إدارة السیر المركز

 ٣٠٠حادث مروري یومیا منھا حوالي  ٤٠٠حوادث السیر، الفتا في ھذا الصدد إلى وقوع نحو 

وحث بینو الشباب على ضرورة التعاون من خالل  .حادث في العاصمة عمان والمناطق المحیطة بھا

وااللتزام بقواعد السیر السیما عند قطع » التشحیط« نشر الوعي المروري خصوصا تجنب

وأكد عمید شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور خالد  .اإلشارات الضوئیة وتغییر المسرب بشكل مفاجئ

العطیات أھمیة المبادرة التي تتیح لطلبة الجامعة اإلسھام في خدمة مجتمعھم الجامعي وحمایتھ من 

وثمن مدیر دائرة اإلعالم والعالقات  .لتي تفتك بالمجتمعات اإلنسانیةالمخدرات واألفكار الظالمیة ا

العامة في الجامعة األردنیة الدكتور سلیمان الفرجات الذي أدار الندوة التشاركیة ما بین الجامعة 

إن األمن مسؤولیة «ومدیریة األمن العام خصوصا إشراك الطلبة لتحمل مسؤولیاتھم المجتمعیة وقال 

وصف الفرجات المبادرة بأنھا تشكل أنموذجا فریدا في االنفتاح والتواصل اإلیجابي ما و .«الجمیع

بین جھاز األمن العام ومجتمع طلبة الجامعة، مؤكدا ترحیب الجامعة بقادة األمن العام إللقاء 

وعلى ھامش إطالق المبادرة تبرع طلبة بالدم خالل  .محاضرات توعویة لطلبة الجامعة مستقبال

واطلع رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة  .التي نظمھا بنك الدم الوطني في حرم الجامعة الحملة

على نشاطات الحملة، وأشاد خالل لقائھ كبار ضباط األمن العام في موقع الحملة بمضامین المبادرة 

كل التي التي أطلقتھا المدیریة في حرم الجامعة والتي تجسد قوة وتالحم الجانبین في التصدي للمشا

محافظة أكد اعتزاز الجامعة بالجھود الخیرة التي تقوم بھا مدیریة  .تعترض فئة الشباب األردني

األمن العام لحمایة المواطنین األردنیین والمقیمین من الدول العربیة الشقیقة والدول األجنبیة الصدیقة 

  .ملةعلى األرض األردنیة ودورھا الطلیعي في جھود التنمیة الوطنیة الشا
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معة االردنیةابوكشك یلتقي وزیر التعلیم العالي االردني ورئیس الجا  

 

التقى االستاذ الدكتور عماد ابو كشك رئیس جامعة القدس یرافقھ الدكتور سعید ابو علي مساعد 

االمین العام بجامعة الدول العربیة واالستاذ بكلیة الحقوق في جامعة القدس، ومنسق برنامج علم 

أمس " عمان"اصمة االردنیة الجریمة المشترك مع الجامعة األردنیة الدكتور عباطھ التوایھھ، في الع

  .الثالثاء، مع معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي االردني االستاذ الدكتور عادل التوینسي

وتم التوافق خالل اللقاء على  تعزیز التعاون العلمي واالكادیمي وتطویر البحث العلمي، بین جامعة 

  .ختصاص الرسمیة الفلسطینیةالقدس والجامعات االردنیة،  بالتنسیق مع جھات اال

سعید ابوعلي وعمید كلیة الحقوق . كما التقى االستاذ الدكتور عماد ابوكشك، رئیس الجامعة، یرافقھ د

محمد خلف، مع االستاذ الدكتور عزمي محافظة رئیس الجامعة .المستشار القانوني للجامعة د

یة المبرمة ما بین الجامعتین لما یخدم االردنیة، وبحث اللقاء تفعیل االتفاقیات العلمیة االكادیم

المصلحة العلیا لكال البلدین الشقیقین وطلبة الدراسات العلیا ومما یساھم في تطویر البرامج الدراسیة 

  .المشتركة بین الجامعتین الشقیقتین

  رادیو بیت لحم
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ًا للجامعة الھاشمیة بیت الزكاة یقدم دعًما مالی  

سلم سفیر دولة الكویت لدى األردن، الدكتور حمد الدعیج، الیوم الثالثاء، دعما مالیا مقدما من بیت 

  .التابع للجامعة الھاشمیة األردنیة» صندوق الطلبة الفقراء وذوي الحاجة«الزكاة الكویتي لصالح 

ألف دوالر لرئیس الجامعة،  ٣٣، عقب تسلیم مبلغ »كونا«لوكالة األنباء الكویتیة  وقال السفیر الدعیج

الدعم المقدم من بیت الزكاة، یھدف إلى منح الطلبة من ذوي الحاجة «الدكتور كمال ھاني، إن 

  .«الفرصة الستكمال دراستھم الجامعیة

لتعلیمیة والتربویة الموجھة بیت الزكاة یدعم باستمرار األنشطة والبرامج ا«وأضاف الدعیج أن 

لشریحة الشباب في المجتمعات المحتاجة عالوة على جھوده الرائدة في مختلف المیادین الخیریة 

  .«واإلنسانیة

حرص السفارة على التعاون مع الجھات الكویتیة المانحة والجھات األردنیة المستفیدة من «وأكد 

اقات المبرمة والتأكد من سیر البرامج المنفذة المنح والتبرعات لضمان صرف المبالغ حسب االتف

  .«عبر تقاریر تسلم للسفارة بصفة دوریة

 ٨٠الدعم الكریم سیصرف لدفع المخصصات الدراسیة ألكثر من «، إن »كونا«من جانبھ قال ھاني لـ

  ».طالب وطالبة من الفقراء وذوي الحاجة

 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  القبس االلكتروني
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  ).. الشریعة(یدرس نتائج رفع معدل ) التعلیم العالي
  
  

لبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، أن مجلس التعلیم العالي سیناقش في قال وزیر التعلیم العالي وا
جلستھ التي یعقدھا غدا الخمیس جمیع المقترحات التي تم تناولھا اجتماعھ أمس مع عمداء كلیات 

أن » الرأي«وأضاف الطویسي في تصریح الى  %).٨٠(الشریعة لتقییم رفع معدل القبول فیھا الى 
، موضحا ان الھدف من قرار رفع »غیر طبیعیة«قبول في كلیات الشریعة كانت نتائج رفع معدل ال

ولفت الى أن االجتماع تطرق الى .المعدل كان یوصي لتجوید المدخالت بما ینعكس على المخرجات
وضع حلول لتجوید نوعیة المدخالت والمخرجات، مشیرا الى أن العمداء قدموا مقترحات متنوعة 

ت وأخرى مرتبطة بوزارة االوقاف بعد تخرج الطالب ومقترحات صالحیة منھا ما یخص الجامعا
  .تحقیقھا تخص دیوان الخدمة المدنیة

  

  ٣:الرأي ص
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  مجمع اللغة العربیة یناقش آلیات تطبیق قانون حمایة اللغة العربیة
  

بین رئیس مجمع اللغة العربیة الدكتور خالد الكركي في مداخلة خالل الورشة التي ترأسھا صباح 
الماضي، أن المجمع الذي یقوم بمھمة كبیرة في الحفاظ على اللغة العربیة وإزالة التشوھات األحد 

التي علقت بھا تمكن خالل العامین الماضیین من تاریخ إقرار القانون من إنجاز سلسلة من الدراسات 
العربیة  واألبحاث المھمة على المستوى الوطني، إضافة إلى إنجاز قانون امتحان الكفایة في اللغة

  .بنظامھ وتعلیماتھ
م، لیطلع ٢٠١٥لعام ) ٣٥(وكان المجمع قد عقد الورشة حول قانون حمایة اللغة العربیة رقم 

المؤسسات والدوائر الرسمیة والخاصة على بنود القانون، ویتوجھ إلى ھذه الجھات لالمتثال لمواده 
ً مع ھویة األمة ودستورھا   .انسجاما

كتبة الوطنیة وأمانة تطویر القطاع العام وغرف الصناعة والتجارة والموحضر مندوبون عن ووزارة 
عمان الكبرى وشركات الملكیة الفكریة، للمشاركة في تفعیل القانون والمساھمة في تنفیذ بنوده 
الملزمة باستخدام اللغة العربیة السلیمة وإبراز الدور الثقافي لھذه الجھات في رفع السویة اللغویة لدى 

والمبادرة في االلتزام لعكس ثقافة مجتمعیة المجتمع، والوصول إلى الطرق السلیمة لتفعیل القانون، 
  .متحضرة تحول دون تشویھ وجھ العربیة المشرق

  ٢٧:الدستور ص



  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 
19 

  ٢٠١٧یوم السیاحة العالمي 
  

ایلول من كل عام بیوم السیاحة  ٢٧تحتفل منظمة السیاحة العالمیة التابعة لمنظمة األمم المتحدة في 
ضوء على احد أھم القضایا المرتبطة بصناعة العالمي و كما جرت العادة فإن االحتفال یقام لتسلیط ال
أداة  –السیاحة المستدامة « تحت شعار  ٢٠١٧السیاحة برفعھا شعار معین و سیكون االحتفال لعام 

ً لقرار الھیئة العامة لمنظمة السیاحة العالمیة »للتنمیة  أما  .، حیث سیقام ھذا االحتفال في قطر وفقا
ین رئیستین االولى السیاحة كمحرك رئیس للنمو االقتصادي ، و اللقاء فسوف یركز على یناقش قضیت

و كما صرح الدكتور  .الثاني السیاحة و كوكب االرض لاللتزام و لضمان مستقبل أكثر أخضرارا لھ
طالب الرفاعي األمین العام لمنظمة السیاحة العالمیة بأن التنمیة السیاحة و السیاحة المستدامة مرتكزة 

ً المحور االجتماعي لخلق وظائف لتحسین على خمسة محاور  أولھا التنمیة اإلقتصادیة ، ثانیا
المستوى المعیشي للمجتمعات المحلیة ، ثالثا المحافظة على البیئة ، المحور الرابع فیرتبط بالثقافة أما 

ً بأن عدد السیاح خالل السنة االخیرة وصل الى  .الخامس فیتعلق ببناء جسور السالم ر ملیا ٢.١علما
ً علیھ یتوقع أن  سائح قطعوا الحدود الدولیة خالل سنة واحدة فقط حسب احصاءات المنظمة ، و بناءا

و سوف یناقش مجموعة من المفكرین أھداف  .٢٠٣٠ملیار بحلول عام  ٨.١یصل ھذا العدد الى 
ً في خطتھا و التي من أھم أھدافھا الح ً راسخا د من الفقر التنمیة حیث تحتل السیاحة المستدامة موقعا

بكافة أشكالھ عن طریق تعزیز النمو اإلقتصادي والتنمیة على كافة المستویات ، وتوفیر الدخل عبر 
خلق فرص العمل ، إضافة تعزیز فرص التعلیم والتدریب المھني مع ضمان التعلیم الجید و الشامل و 

ّائة . حة، التي تقدم نھجا مستدامةكذلك سیتم عرض استراتیجیة قطر الوطنیة لقطاع السیا .الثقافة البن
،التي تركز على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  2030وتتماشى ھذه المبادرة مع رؤیة قطر الوطنیة 

وأصبحت التنمیة  .والبشریة، وتعطي االولویة للسیاحة كعامل محفز للتقدم نحو اقتصاد أكثر تنوعا
ً غایة في األھمیة في السنوات األ خیرة حیث تشیر التقدیرات الى أنھ وبحلول عام المستدامة موضوعا

ملیارات نسمة، األمر الذي سینتج عنھ حاجة ملحة لمعالجة  ٩سیصل عدد سكان العالم الى  ٢٠٥٠
التحدیات التي تقف في طریق تحقیق التنمیة المستدامة، أھمھا خفض معدالت تلوث الھواء وإستخدام 

ً الى ضمان موارد  وما زال  .مائیة نظیفة ومصادر غذائیة صحیة ومناسبةالطاقة النظیفة، وصوال
ً وذلك بسبب اإلنفجار السكاني و زیادة معدالت التحضر للعیش في  ً مستمرا قطاع البناء یشھد تزایدا
المدن، األمر الذي أدى الى زیادة في معدل إنبعاثات الكربون والنفایات بكافة أشكالھا و التي ثؤثر 

ً على كافة أشكال الح أما دور السیاحة في تحقیق التنمیة المستدامة فقد برز في عدة مواضیع  .یاةسلبا
منھا انھا مكّنت المرأة بطرق متعددة بتحقیق استقاللیتھا المالیة بتوفیر فرص عمل أفضل من حیث 
الدخل في الشركات السیاحیة والمنشآت الفندقیة على إعتبار أن قطاع السیاحة یعتبر من القطاعات 

كذلك تعتبر السیاحة من  .حوذ فیھا النساء العامالت ورائدات في األعمال على وظائف أفضلالتي تست
ُتیح في الوقت الحالي  القوى التي ال یستھان بقدرتھا بدفع عجلة النمو اإلقتصادي العالمي ، فھي ت

 فرصة عمل في جمیع أنحاء العالم والتي من خاللھا تمكن المجتمع ١١فرصة عمل واحدة من أصل 
ومن  .وخاصة الفئات العمریة الشابة من كال الجنسین من اإلستفادة لتعزیز وتطویر مھاراتھم المھنیة

الجدیر بالذكر أن التنمیة السیاحیة تعتمد على جودة البنى التحتیة العامة منھا والمجھزة من القطاع 
حیث تساھم بنسبة خاصة في المجتمعات المحلیة . الخاص، فضال عن توفیر بیئة مناسبة لإلبتكار

لذا یجب على القطاع السیاحي ان یحفز  .كبیرة من الفائدة لتلك المجتمعات و على كافة المستویات
بكافة الطرق الحكومة من أجل العمل على تحسین البنى التحتیة وتحدیث الصناعات بما یجعلھا أكثر 

شغیلیة مما یساعد في خفض إستدامة وكفاءة من حیث إستخدامات الطاقة و بالتالي خفض الكلف الت
تاریخالنشر : الثالثاء -2017-09-26-11:05 .اسعار و زیادة التنافسیة و جذب عدد اكبر من السیاح

عوني ناصر قعوار ویمكن للقطاع السیاحي أن . تعدیل آخر م: الثالثاء  -10:22-26-09-2017
ً في اإلسراع في تحقیق اإلستدامة حیث أنھ یعتمد  ً ھاما ً على ممارسات اإلستھالك یلعب دورا حالیا

  ١٧:الرأي ص
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  .التي توفر فرص العمل وتعزز ثقافة إستھالك المنتجات المحلیة
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  لتبسیط العلوم' ثانیة ١٨٠أطروحتي في '

  
   

ن المشاركون من شرح موضوع أطروحتھم لنیل درجة الدكتوراه الھدف من المسابقة العلمیة أن یتمك
م ّ   .في ثالث دقائق، والتحّدي یجعل الناس أكثر رغبة في التعل

  
   

  میدل ایست أونالین
  
  
  
  'مغامرة إنسانیة جمیلة'

  
  

للتبسیط " ثانیة ١٨٠أطروحتي في "تقام الخمیس المرحلة النھائیة من المسابقة الدولیة  - باریس 
مغامرة "و " تحد كبیر"و" تجربة رائعة"التي یعتبرھا فائزون سابقون أنھا  ٢٠١٧للعام العلمي، 

  ".بتعلم التواصل"تسمح " إنسانیة جمیلة
  

وھي الیوم عضو في  ٢٠١٦وتقول السویسریة دیزیریھ كونینغ التي شاركت في المسابقة في العام 
  ".لقد كانت تجربة رائعة اختتمت بمفاجأة سارة"لجنة التحكیم 

  
بلدا لھذه الدورة الرابعة من مسابقة  ١٥یجتمع الخمیس في مدینة لییج البلجیكیة عشرون متقدما من 

  ".ثانیة ١٨٠أطروحتي في "
  

  .والھدف أن یتمكن المشاركون من شرح موضوع أطروحتھم لنیل درجة الدكتوراه في ثالث دقائق
  

عاشوھا، لكنھم یرون أن " ة عظیمةتجربة إنسانی"ویصف المشاركون السابقون ھذا الحدث بأنھ 
  .حدود الفائدة منھا ال تقتصر على المشاركین فقط

  
یجعل "إن ھذا التحّدي  ٢٠١٥ویقول البلجیكي أدریان دولییج الذي فاز بجائزة المسابقة في العام 

م ّ   ".الناس أكثر رغبة في التعل
  

ھذا النوع من "قة الخمیس فتقول أما السنغالیة نادیة كومبا فال التي تستعد للمشاركة في المساب
  ".األحداث یدفع الناس الیوم إلى االھتمام أكثر فأكثر بالعلوم

  
  -" التواصل لیس رفاھیة" -
  

ویقول أدریان دولییج وھو عالم ریاضیات یجري أبحاثا تختلط في رأس الجمھور بین العلم والخیال 
الجمھور، نحن نتجھ إلى عالم یتقّدم في من المھم أن نطّور وسائل التواصل بین العلوم و"العلمي 

  ".العلوم والتقنیات أكثر فأكثر

  ٦:حیاتنا ص/الغد
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وتقول الفرنسیة ماري شارلوت موران التي حازت على جائزة الجمھور في الدورة الدولیة األولى 

  ".نحن نحتاج أكثر من أي وقت مضى لكل ما یبرز أھمیة العلوم في ظل تصاعد الظالمیة"
  

ّع بكثیر، علینا فقط أن نتحدث ع"وتقول دیزیریھ كونینغ  دد الناس الذي یھتمون بالعلوم أكثر مما نتوق
  ".معھم بلغة مفھومة

  
یحتاجون إلى التواصل حتى یتمكنوا من جلب التمویالت من الجمھور "والباحثون في مجاالت العلوم 

على  ، بحسب ماري شارلوت التي تتحدث عن انخفاض في المیزانیات العامة بقي ظاللھ"الواسع
  .تمویل المشاریع العلمیة

  
وإذا كان المشاركون في ھذا الحدث الثقافي مجمعین على ضرورة تبسیط اللغة العلمیة وجعلھا في 

  .متناول كل الناس، إال أنھم یقّرون أن ھذه المھمة لیست أمرا سھال
  

ف ألن وھي تأس". لسنا نعمل على تطویرھا بالضرورة"وتقول دیزیریھ إن ذلك یتطلب مھارات 
  .تقنیات التواصل حول األبحاث العلمیة لم تصبح حتى اآلن ماّدة تدّرس في الجامعات

  
ّمت على ھامش المسابقة، جرى تدریب ألف تلمیذ على  لكن في فرنسا وحدھا، وبفضل أیام تدریب نظ

، بحسب مؤتمر رؤساء الجامعات والمركز الوطني الفرنسي للبحث ٢٠١٤تبسیط العلوم، منذ العام 
  .لعلمي، الذین ینظمون ھذه المسابقة في فرنساا

  
ثانیة تتیح لنا أن نفھم كیف نتواصل مع  ١٨٠مسابقة أطروحتي في "وتقول ماري شارلوت موران 

  ".الناس، وأن ندرك أن التواصل أمر مھم ولیس ضربا وضروب الرفاھیة
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  ؟!ماذا بعد تقییم رؤساء الجامعات 
  
  

  زید احسان الخوالدة
  

مع الطالبي واالكادیمي االردني فخور بما وصلت الیھ جامعة العلوم والتكنلوجیا األردنیة المجت
 ١٠٠٠تلیھا الجامعة األردنیة من افضل ' التایمز'جامعة في العالم بحسب  ٥٠٠لتصبح من أفضل 

  . بینما بقیت الجامعة الھاشمیة ترفع شعاراتھا النمطیة في الوفرة المالیة وتمكین المرأة. جامعة
  

لیس ھناك أدنى شك من الجھود التي تبذلھا الدولة األردنیة والتي انعكست مؤخرا في اإلنجازات 
الكبیرة والخطى الثابتة التي تخطوھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ممثلة بالوزیر الوطني 

ت سید البالد الذي الغیور المثابر البرفیسور عادل الطویسي الذي لم تثنیھ الصعاب عن تطبیق توجیھا
التقى برؤساء الجامعات عقب عناوین وأخبار ما آلت إلیھ بعض إدارات الجامعات بین العنف وبین 
سوء إدارة األحداث اجتماعیا ومھنیا واالعتصامات الطالبیة وتعثر بعض الجامعات مالیا وأخرى 

اول تصریح لھ ال مزید من  انھا تلك التركة التي فرضت نفسھا قبل مجيء الطویسي الذي كان. إداریا
اللجان وعلینا العمل على تنفیذ توصیات اللحنة الملكیة لتطویر الموارد البشریة وإعداد مشروعي 
قانوني التعلیم العالي والجامعات واللذین یرتكزان على تطویر منظومة اإلبداع وتحفیز الھیئة 

حالیة ماھیة تبعتھا لرؤساء الجامعات التدریسیة وتنشیط عمل مجالس األمناء والتي بدت حقیقتھا ال
الف صفحة كلھا توحي لك انك اآلن بین أفضل جامعات العالم األول  ٧٠وما یؤكد ذلك تقریر من 

  . كتبتھا تلك الجامعات ورفعت من خالل مجالس امنائھا
  

لقد تعرضت وزارة التعلیم العالي إلى ھجمة ظالمة استھدفت مسیرتھا اإلصالحیة وموضوعیتھا 
سجل لھا أنھا لم تتعامل مع اي ملف إال بمنتھى الشفافیة داعمة لكل الجامعات تقف مع الجمیع من وی

  . مسافة واحدة
  

وھناك حملة أخرى تتھم إدارات جامعات بالمناطقیة واإلقلیمیة وھناك شكاوي من تعرض إحدى 
  . اإلدارات إلى رموز دینیة سنیة بارزة

  
الي باالستئناس بآراء األساتذة والعاملین في الجامعات وقد صدمت وحسنا ما فعلتھ وزارة التعلیم الع

نخبة المجتمع األكادیمي بتدني نسبة المشاركة في االستبیان وكثر الحدیث أن ھناك قوى خفیة ال ترید 
لھذا األمر أن ینجح لتعطیل إرادة وزارة التعلیم العالي لكن مرة أخرى تثبت الوزارة منھجیتھا المتزنة 

  . ھا بتدني المشاركة وبالتالي عدم احتساب ھذا البعد في التقییم من باب الحیادیة العلمیةوإقرار
  

الف ورقة كانت قد تم مراجعتھا من لجنة الخبراء وھناك شكاوي وتظلمات عدیدة وصلت  ٧٠
وأساتذة عبر مواقع التواصل عبروا عن سخطھم عن بعض . للجھات المختصة وحتى عبر اإلعالم

  . امعات وممارساتھا غیر المھنیةإدارات الج
  

  عمون

 مقاالت
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مطالبات كبیرة للعاملین لیس آخرھا عندما توجھ الطویسي الى جامعة الیرموك وتھدئة األمور في 
وال ننسى اإلعتصام الكبیر الذي قلب الموازین وفرضت متغیراتھ ارادة مجلس االمناء . عدة جامعات

الطراونة مع إیجابیة التقریر الصادر عن في الجامعة األردنیة بخصوص عدم التجدید للبرفیسور 
  . أداءه

  
كل ذلك اآلن یصاغ في سؤال ماذا بعد لجنة الخبراء وماذا بعد نتائج التایمز وماذا بعد ما یجري على 

فإن على الجمیع أن یعرف ان التجدید لرؤساء الجامعات في نھایة المطاف قرار ... أرض الواقع
راجین كل مسؤول ان یكون في نصب قراره مصلحة الوطن .. ...أعلى من وزارة التعلیم العالي

  . والسلم المجتمعي بعدان ال یتناقضان مع المصلحة الوطنیة العلیا وھي تحسین جودة المخرجات
  

یا صاحب القرار ال تنسى أن الرسالة األولى للجامعة ھي النھوض بالمجتمع المحلي وھذا بعید عن 
  .العقول واقعنا كل البعد وأیضا وقف ھجرة
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  !تابع ومتبوع
  رنا الصباغ

  
في فضائنا العربي لم ینحصر التقھقر في الصحافة ودورھا في المراقبة والمساءلة خالل السنوات 
الماضیة، بل تعّداه إلى مھام العدید من خّزانات الفكر والدراسات االستراتیجیة العامة والخاصة، 

ّاع القرار والشعوب المفترض أن تشّخص األوضاع القائمة وتقرع جرس   .اإلنذار لمصلحة صن
من لم یرضخ للضغوط . الجامع بین الصحفیین والباحثین ھذه األیام ھو ھواجس الخوف والذعر

ومن رفض . الرسمیة تم احتواؤه بوسائل ناعمة أو خشنة فتحول إلى بوق دفاع عن سیاسات الحّكام
  .الرضوخ، دفع دفعا للصمت

ّى ھذا القصور مع كل أز مة تعصف بعالمنا العربي؛ آخرھا المنازلة بین قطر والسعودیة، یتجل
وكذلك تعاظم أدوار إیران، تركیا وإسرائیل في المنطقة، حیث تضطر . اإلمارات، البحرین ومصر

الغالبیة للتخندق دفاعا عن الروایة الرسمیة ومصالح األنظمة على حساب المصلحة الوطنیة والقومیة 
  .العلیا

مركز  ٥٠كّشفت خالل ملتقى إقلیمي جمع في البحر المیت أخیرا خبراء من قرابة ھذه المعادلة ت
  .دراسات وخّزانات فكر عربیة

یالحظ المتابعون أن مراكز البحوث والدراسات تحولت مع الزمن إلى مؤسسات عالقات عاّمة، 
ؤھا من ھدفھا تجمیل صورة من یدفع معاشاتھا؛ سواء كانت الحكومات، وبخاصة الغنیة، وحلفا

وبعض المراكز تستھدف حمایة مصالح القائمین . رجال المال واألعمال الطامحین للقفز إلى السلطة
  . الجدیدة أو مصالح االجھزة األمنیة/ أو األحزاب القدیمة علیھا

یتراشقون بالردح والشتائم عبر الفضائیات العربیة المنقسمة طوال " الباحثون"و" المحللون"وھا ھم 
ویشتبك المحللون في معارك موازیة صخبھا یفوق . دفاع عن األخطاء ولجم الرأي اآلخروعرضا، لل

  .  أحیانا االشتباكات الدبلوماسیة والسیاسیة
یظھر ھذا التراجع الخطیر على المسارین المتداخلین في دول شھدت رّدة على اإلصالحات السیاسیة 

ّي التجربة صوب  - تونس مثل -، مقارنة بدول "الربیع العربي"غداة ما سمي بـ نجحت في تخط
  .األمنیة المرعبة-السیاسیة-التحول الدیمقراطي رغم التحدیات االقتصادیة

، انتكست األوضاع إلى حقبة ما قبل ٢٠١٣و ٢٠١١في بالد التحول بین ) تابوھات(فبعدما كسرت 
" لة اجتماعیةعیش، حریّة وعدا: "واستبدلت شعارات الثورة. الربیع العربي في غالبیة الدول

اشكر ربك على الوضع الذي تعیشھ، مقارنة بدول الجوار المشتعلة، اغلق فمك واقبل غیاب العدالة "بـ
  ".ألنھا كلمة لیست مطلقة وقابلة للتكیف

  .في ھذا المناخ، غابت القدرة على ممارسة النقد البناء والتفكیر بعقلیة منفتحة ومستقلة
ن الحریة تشّجع التعددیة بتالوینھا كافة مدعومة بمؤسسات صحیح أننا لم نكن نعیش في واحة م

لكن عدیدنا عاش حلما لما یمكن أن تكون علیھ األوضاع مستقبال، قبل ان تشعل قوى الشد . مستقلة
  .ثورات مضادة" الدولة العمیقة"العكسي ومن ورائھا 

واالقتصادیة وتنبأت  عدید مراكز كانت رصدت اختالالت عمیقة في البنى السیاسیة واالجتماعیة 
ّاع القرار لم یكترثوا بتنبؤاتھم، بالقدر الذي . بانزالق األوضاع قبل بدء الربیع العربي لكن صن

قت مكامن الخلل قبل أن تنفجر براكین الغضب  ّ تجاھلوا فیھ مقاالت الرأي وتحقیقات صحفیة وث
  .الشعبي

جیة نفسھا أمام خیارین یتناقضان مع الیوم تجد غالبیة القائمین على مراكز الدراسات االستراتی
. الرسالة التي أنشئت من أجلھا؛ حالھا حال فرسان اإلعالم وبخاصة المؤسسات الصحفیة التقلیدیة

وبذلك تضیع . فإما التخندق مع السلطة أو ضّدھا في وجھ ما سّمي بقوى الشر والظالم واإلرھاب

  الغد الكتروني
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وتحّولت معظم . اغاندا الحزبیة، العرقیة والمذھبیةالروایة الثالثة بین رجال السلطة وأوركسترا البروب
  .مراكز البحوث إلى أبواق صاخبة للدفاع عن سیاسات األنظمة باسم األكادیمیا

ّمھ مركز الدراسات االستراتیجیة  ھذا االنفصام في الرأي وحریة التعبیر ظھر خالل الملتقى، الذي نظ
  . في الجامعة األردنیة

أو دردشات جانبیة عكست مواقف متباینة تدل على الخوف والقلق مداخالت داخل غرف مغلقة 
جداالت أخرى أظھرت ". الرّدة"اللذین یسیطران على غالبیة الشعوب العربیة وبخاصة في دول 

حجم سیطرة أموال قطر واإلمارات العربیة والسعودیة على مراكز أبحاث غربیة وعربیة، تحّولت 
  .صور حكامھا إلى أذرع إسناد لسیاساتھا وتجمیل

خطاب تحلیلي أكثر جرأة وصراحة ونقدا، حیاد إیجابي : في األحادیث الجانبیة برزت ثالثة اتجاھات
  .  ممیت أو دفاع شرس عن مواقف السلطة وتبریر سیاساتھا والترویج لھا

في لقاء خاص، رفض أحد المشاركین الخوض في تفاصیل مشھد التغییر المتوقع لمسألة الخالفة في 
نستطیع التحدث عن إصالح التعلیم أو االقتصاد، . "ه من باب الخشیة على نفسھ ومستقبلھ العمليبلد

مشارك آخر رفض التعلیق على المشھد ". لكننا نخاف من مس الوضع السیاسي المتعفن والمتكلس
السیاسي واالقتصادي المحتقن في بالده، قمع الحریات، تراجع حقوق اإلنسان وتناسل االختفاء 

إذا داھمك قطار سریع، ال تحاول وقفھ وإنما تصعد إلیھ وتحاول أن تعمل : "واكتفى بالتلمیح. لقسريا
باحث ثالث ینتمي إلى البلد ذاتھ حمل خطابا مطابقا لرئیس ". من داخلھ لتعدیل سرعتھ وإال سحقك

  .بالده
ھمیة تشجیع ھذه المراكز ویبقى األمل في أن یستفیق الزعماء العرب من غیبوبتھم القسریة ویقتنعوا بأ

البحثیة على االستقاللیة، حال الصحافة المحترفة، لكي تعمل بطریقة علمیة ونقدیة عمیقة حیال 
ذلك أن ھذه المراكز تسھم في تشخیص األخطاء وتنبّھ السلطات التنفیذیة إلى . سیاسات العصر

  . المخاطر واألخطار المحدقة بالبالد وشعوبھا
ومؤسسات بحثیة مستقلة، یستمر المسؤولون في كسر القوانین دون تنبیھ أو  ففي غیاب إعالم فاعل

مساءلة، وھم یدركون بأنھ ال توجد محاسبة في بلدانھم، وأن العالم الخارجي یغض البصر عن 
تجاوزاتھم لحمایة مصالحھ، أكبر مثال على ھذا الصمت المطبق في المنطقة وفي الغرب حیال ھذه 

  .التجاوزات المروعة
الحقبة الجدیدة "صحیح أن وسائل إعالم مستقلة تتعرض للتقریع في العدید من أنحاء العالم،  في ھذه 

لكن للسنة السادسة على . ٢٠١٧، بحسب مؤشر منظمة مراسلون بال حدود "الملیئة باألخبار المزیفة
التي تعد  - نس حتى تو. التوالي، ما یزال الشرق األوسط وشمال أفریقیا أسوأ منطقة لعمل الصحفیین

ھنا . ٢٠١٦مقارنة بالعام ) مراسلون بال حدود(تراجعت نقطة على مؤشر  - نموذج الربیع العربي
وال یسلم . یُستھَدف الصحفیون من حكوماتھم ومن سیاسیین فاسدین ونخب سیاسیة واقتصادیة

  . ن بأیدیھاالصحفي حتى من رجل تأبط شرا في الشارع أو المیلیشیات المسلحة، التي تنفذ القانو
. ٪ من الصحفیین یقّرون بممارسة رقابة ذاتیة بحسب مركز حمایة وحریة الصحفیین ٩٥في األردن 

  .كذلك فإن غالبیة مراكز األبحاث العربیة تتعرض لالحتواء الناعم
الیوم، ینظر إلى الصحافة في معظم أنحاء المنطقة على أنھا قوة مزعزعة لالستقرار، ومصدر 

قد یكون ذلك صحیحا جزئیا بسبب تدھور المعاییر المھنیة، لذلك تغدو الحاجة . قساماتللخالفات واالن
  .ملحة إلى التنظیم الذاتي الجاد واالمتثال ألخالقیات الصحافة الجیدة

  . ولكن الوضع یزداد تعقیدا أمام الصحفیین والباحثین
  .ھل نبقى صامتین؟ ال

وینبغي . ز التفكیر المھنیة والمستقلة في المنطقةھناك فرصة ھائلة للتعاون مع ما تبقى من مراك
للحكومات، ال سیما في البلدان األكثر استقرارا اغتنام الفرصة إلطالق إصالحات اجتماعیة 

فاألموال التي كانت تستخدم مرارا لشراء ذمم المواطنین . واقتصادیة وسیاسیة وتعلیمیة بشكل متدرج
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ّیة بالنفطلم تعد خیارا، حتى بالنسبة للبلدان ا وبات الظلم االجتماعي عائقا شامال أمام جمیع أشكال . لغن
  .التنمیة؛ وفي الواقع، یعد أحد أقوى الدوافع للتطرف في المنطقة
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  ضعف الطلبة باللغة العربیة
  سامي الوحش

  
التعبیر بلغة سلیمة یحتل منزلة كبیرة في حیاة المتعلم وغیر المتعلم، فھو ضرورة من  

اة، إذ ال یمكن االستغناء عنھ ؛ ألنھ وسیلة االتصال بین األفراد، وھو الذي یعمل على ضرورات الحی
تقویة الروابط الفكریة واالجتماعیة، وبھ یتكیف الفرد مع مجتمعھ، وبھ ینتقل التراث اإلنساني من 

  . جیل إلى جیل
التي یتطلبھا  والتعلیم ھو أن یصبح المتعلم قادًرا على أداء المطالب أو الوظائف والمھام

  . المجتمع
ومعنى ھذا أن مراحل التعلیم العام ینبغي أن تتجھ لتعلیم اللغة، وتمكین الطلبة من أداء جمیع 
ألوان النشاط اللغوي؛ محادثة ومناقشة وكتابة وقراءة، لذا یجب أن نلجأ إلى تغییر جوھري في منھج 

ي میادین الحیاة المختلفة، ومواكبة التقدم تعلم اللغة العربیة في مراحل التعلیم المختلفة وربطھا ف
  . العلمي والتكنولوجي الھائل

لمسُت من خالل تجربتي كمدیر إلحدى مدارس التعلیم العام ضعفا كبیًرا عند الطالب في 
ومقتدیا بمقولة جاللة الملكة . اللغة العربیة قراءة وكتابة ومحادثة، وأثارت ھذه المالحظة شجوني

أدعوكم أیھا المعلمون األفاضل أْن تقودوا النھضة التعلیمیة من داخل صفوفكم، وأن "رانیا العبدهللا 
اندفعت إلى البحث حول أسباب ھذه الظاھرة، فالحظُت " تمدوا أیادیكم إلى المجتمع من حولكم

  : مجموعة من األسباب تقف وراء ھذا الضعف، وھي
كلیھما على مستوى الطالب الدراسي  بیئة البیت، حیث یؤثر فقدان الطالب ألحد الوالدین أو•

  . في مرحلة التعلیم األساسي
  . التوتر والمشاحنات بین الوالدین تؤثر على مستوى تحصیل الطالب•
  ). الفقر(تدني مستوى الدخل للعائلة •
  . تدني مستوى تعلیم األبوین•
  . عدم التحدث باللغة العربیة واستخدام لغة أجنبیة داخل المنزل•
  . عة األھل للطالب والتواصل مع المعلمینعدم متاب•
  . الترفیع التلقائي للطالب بدون اتقانھ المھارات األساسیة في اللغة•
  . عدم متابعة المعلم في مراحل التأسیس ألخطاء الطالب القرائیة والكتابیة وتصویبھا•
  . جمود المنھاج وعدم ربطھ في الحیاة الیومیة واالحتیاجات التي تھم الطالب•
إھمال بعض الحاالت المرضیة وعدم عالجھا أو االنتباه لعالجھا متأخًرا، مثل ضعف •

  . البصر وضعف السمع
عدم وجود أنشطة داعمة في المدارس، كالنشاط الثقافي أو اإلذاعة المدرسیة وإن ُوِجَد فھو •
  . غیر كافٍ 
  . استخدام اللغة العامیة ِعَوضا عن الفصحى خالل الحصص الصفیة•

ُِحب أْن أقترح بعض الحلول لھذه ھذه  بعض األسباب التي وجدتھا بعد دراسٍة للمشكلة، وأ
  :المشكلة

  . إعادة دراسة مناھج اللغة العربیة لتجذب الطالب أكثر ویعطیھ زخما أكبر من الفائدة•
  . تشجیع التواصل بین األھل والمدرسة•
صة إلتقان اللغة العربیة قراءة إعادة النظر ببرنامج الترفیع التلقائي وإعطاء أھمیة خا•

ُلزم الطالب على إتقان اللغة العربیة قراءة وكتابة قبل االنتقال إلى  وكتابة من خالل امتحانات خاصة ت
  . صف جدید

  ١٨:صالغد 
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زیادة متابعة معلمي اللغة العربیة، خصوصا في مرحلة التأسیس من قبل وزارة التربیة •
  . والتعلیم، وتدریب المعلمین بشكل مستمر

  . یادة البرامج واألنشطة الداعمة للغة العربیة لجذب الطالب للغتھم األمز•
التشجیع على القراءة، خصوصا لطالب المرحلة األساسیة عن طریق العودة إلى المكتبة •

  . المدرسیة، وعدم التأثر باألجھزة اإللكترونیة
ُشكل حاجًزا كبیًرا أمام تقدم أبنائنا الطلبة في  المرحلة الثانویة، واالھتمام ھذه قضیة حساسة، ت

  .بھا واجب أخالقي ووطني، علینا أْن نولیھ ُجل الرعایة واالھتمام
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  دابوق –لطفیة مصطفى محمود صبحة  -
  
  مادبا –مفید اسحق الشویحات  -
  
  جبل النزھة –مصطفى احمد حسین حلیمة  -
  
  ضاحیة الرشید –محمد رشید مرشد احمد  -
  
  خلدا –الفاخوري  طارق فرید عاید -
  
  أم القطین –عوید خلیف الصبرة العظامات  -
  
  شارع االردن –راسم محمد حسن الخالدي  -
  
  دابوق –بكري فؤاد عبدالوھاب الحاج خلیل  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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سارع رئیس اللجنة الوطنیة للمتقاعدین العسكریین العمید المتقاعد عید ابو وندي امس الى نفي ان 
قد قدم استقالتھ من رئاسة اللجنة، بحسب تصریح مزعوم نشر على صفحتھ في موقع  یكون

من مجھولین، ونشر علیھا " قرصنة"ابو وندي نشر في منشور لھ ان صفحتھ تعرضت لـ". فیسبوك"
  ".افتراءات واتھامات غیر صحیحة"بیان مزعوم باسمھ، تضمن 

  
منة والعشرین في نقابة مقاولي اإلنشاءات بعمان، تنظم جمعیة یوم القدس السبت المقبل ندوتھا الثا

ویتناول باحثون ". جدار الفصل العنصري وأثره على الحیاة الیومیة في فلسطین"تحت عنوان 
ومختصون في الندوة عبر عدة أوراق عمل التأثیرات المختلفة لجدار الفصل العنصري، تعلیمیا 

  .واقتصادیا وقانونیا وصحیا واجتماعیا
  

ألوركسترا الوطنیة تنظم مساء غد الخمیس حفال خاصا في مركز الحسین الثقافي بعمان، جمعیة ا
الحفل یقام برعایة . بقیادة المایسترو محمد صدیق، وعازفة الكمان المجریة الشھیرة  كاتیكا إلیني

  .الدكتور طالل ابو غزالة والسفیر المجري في عمان سابا سیزیبیر
  
عنوان ورشة عمل حواریة ینظمھا مركز " كم محلي صدیق للنساءنحو ح: على خطى الالمركزیة"

القدس للدراسات السیاسیة الیوم االربعاء في فندق ریجنسي بالس، ویتحدث فیھا عدد من رؤساء 
 .وأعضاء مجالس المحافظات في أقالیم األردن الثالثة

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


