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 القضاة یتسلم برقیة تھنئة من طلبة مدرسة الجامعة بمناسبة عید میالد جاللة الملك عبد هللا الثاني

  
تسلم رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة من طلبة مدرسة الجامعة  - سناء الصمادي

الیوم برقیة تھنئة مرفوعة إلى مقام صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین بمناسبة عید 
 .والخمسین، ومرور عشرین عاما على تولي جاللتھ سلطاتھ الدستوریةمیالد جاللتھ السابع 

 
وأعرب القضاة عن تقدیره لطلبة المدرسة ومشاعرھم النبیلة واعتزازھم بالقیادة الھاشمیة التي أولت 

ً الطلبة في كافة المراحل الدراسیة  .اإلنسان األردني جل اھتمامھا ورعایتھا خصوصا
 

أنھ وفي غمرة احتفاالت "تور عوض الطراونة في كلمة القاھا بھذه المناسبة وقال مدیر المدرسة الدك
المملكة بعید میالد القائد جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین، وانسجاما مع رؤیة الجامعة في 
تجسید معاني الوالء واالنتماء والحب للوطن ولقیادتھ الھاشمیة؛ جاءت ثلة من ابناء المدرسة لیزفوا 

 ".من خالل برقیة التھنئة كل معاني الحب لجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین
 

وحمل الطلبة خالل االحتفال بطاقات فرح اشتملت على صور لجاللتھ وعبارات التھنئة وھتافات بھذه 
  .المناسبة

 
یادتھ الھاشمیة والقى احد الطلبة قصیدة شعریة تعبر عن عمق الوالء وصادق االنتماء لھذا الوطن ولق

  .المظفرة
 

  .وحضر االحتفال نواب رئیس الجامعة، وعمید كلیة العلوم التربویة الدكتور صالح الرواضیة وطلبة

 أخبار الجامعة

  األردنیةأخبار 
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 أفریقیا لدول آسیا وشمال QSالقضاة یلتقي المدیر اإلقلیمي لتصنیف 

  
بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة مع المدیر اإلقلیمي  - سھى الصبیحي 

لدول آسیا وشمال أفریقیا الدكتور آشوین فرناندیز سبل رفع تصنیف الجامعة على  QSلتصنیف 
 . المستوى العالمي

  
یر ورفع كفاءة الجامعة في كافة المجاالت وعلى جمیع وقال القضاة إن العمل جار على تطو

ً من اإلجراءات التي تم اتخاذھا لتطویر العملیة التعلیمیة من أبرزھا  ً عددا المستویات، مستعرضا
 .إخضاع أداء عضو ھیئة التدریس لمعاییر تقییم خاصة وجدیدة بعد حصولھ على درجة األستاذیة

  
ً من ا لخطط واإلجراءات  الرامیة إلى دعم و تحفیز الباحثین لزیادة وأضاف القضاة أن ھناك عددا

 ً  Web of Science". "و " Scopus"معدل النشر الدولي خاصة في قاعدتي البیانات األكثر تأثیرا
  

ً من المقترحات التي من شأنھا أن تسھم في تحسین ترتیب الجامعة في  وخالل اللقاء قدم فرناندیز عددا
علقة بالبحث العلمي، حیث دعا الباحثین في الجامعة إلى تحسین أثر بحوثھم التصنیف كتلك المت

المنشورة من خالل التعاون مع باحثین من خارج األردن، األمر الذي من شأنھ زیادة معدل االستشاد 
 %.20بنسبة 

  
 وفیما یتعلق بمسألة عدم احتساب التصنیف للبحوث الصادرة عن الجامعة باللغة العربیة، أوضح

 .أشوین أن التصنیف في صدد إیجاد حلول بعیدة المدى لھذه المعضلة
  

وعمید كلیة الدراسات العلیا الدكتور محمد , حضر اللقاء عمید البحث العلمي الدكتور إبراھیم العبادي
الشریدة، ومدیرة دائرة الموقع اإللكتروني الدكتورة إسراء الزغول، ورئیسة شعبة االعتماد الدولي 

  .دبعينجود ال

  11: الدستور ص -طلبة نیوز - المدینة نیوز -بترا-أخبار األردنیة
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 برعایة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور المعاني 
المعني بتحدیث أسالیب التدریس في األردن ) METHODS( المؤتمر الختامي لمشروع 

  الخمیس) األردنیة(وفلسطین في 
 

( مر الختامي لمشروع تنطلق في الجامعة األردنیة بعد یوم غد الخمیس فعالیات المؤت - فادیة العتیبي
METHODS ( المعني بتحدیث أسالیب التدریس في األردن وفلسطین برعایة وزیر التربیة والتعلیم

ووزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني، وبمشاركة خبراء ومتخصصین في 
 .أسالیب التدریس من الجامعات األوروبیة الشریكة

 
تمر بحسب منسق المشروع عضو ھیئة التدریس في كلیة الھندسة في الجامعة ویأتي انعقاد المؤ 

الدكتور أحمد السالیمة، لعرض أبرز نتائج المشروع وآخر االستنتاجات المتعلقة بأفضل الطرق 
 .التدریسیة ما ینعكس إیجابیا على آلیة تطویر وتحدیث قطاع التعلیم في األردن

  
ف إلى تحسین جودة التعلیم في جامعات األردن وفلسطین من خالل وقال السالیمة إن المشروع یھد

دمج األدوات التكنولوجیة بما یتوافق مع أفضل الممارسات التربویة مثل التعلم القائم على حل 
، وكذلك بناء قدرات الھیئة التدریسیة )Inverted Classroom(والتعلم المعكوس )  PBL(المشكلة 

 .لكترونیةلتطویر وتصمیم المناھج اإل
   

وأضاف أن المشروع المدعوم من اإلتحاد األوروبي ضمن برنامج إیراسموس بلس بموازنة مقدارھا 
من الشركاء االستراتیجیین في الجامعات األردنیة والفلسطینیة ) 14(ملیون یورو أنشىء بالتعاون مع 

عاون مع كل من الجامعات واألوروبیة والفلسطینیة، ویتم إدارتھ من قبل الجامعة األردنیة بالت
بیرزیت  بولیتكنك :( الزیتونة، والھاشمیة والعلوم والتكنولوجیا، والجامعات الفلسطینیة: ( األردنیة

 ).الخلیل، وبیت لحم والنجاح الوطنیة
  

وأكد السالیمة  أنھ تم خالل المشروع تدریب عدد من أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعات 
األوروبیة الشریكة مثل جامعة وولفرھامبتون في بریطانیا وجامعة البورغ في الدنمارك وجامعة 

وتجھیز الیبزیغ في المانیا وجامعة بلوفدیف في بلغاریا،  وعقد ورشات تدریبیة في الجامعة األردنیة، 
قاعات صفیة ذكیة في الجامعات الشریكة، كذلك تم إنشاء محطة التدریب للتعلیم المدمج في المكتبة 
الرئیسیة في الجامعة األردنیة مزودة بنظام الغرف الصفیة الذكیة وأجھزة الحواسیب المدعمة 

  ).Camtazia( ببرنامج

  نیوزالمدینة –بترا –أخبار األردنیة 
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 في البحر المیت) خضوري –فلسطین التقنیة(أطلقتھ 
 "االبتكار في التعلیم حول المیاه"تشارك في مشروع ) األردنیة(

 
برعایة رئیس مجلس أمناء الجامعة األردنیة الدكتور عدنان بدران، أطلقت جامعة   -فادیة العتیبي

االبتكار "یس الفائت في منطقة البحر المیت، مشروع ایراسموس خضوري، الخم –فلسطین التقنیة
 .، بتمویل من االتحاد األوروبي"في التعلیم حول المیاه

 
وجاء إطالق المشروع الذي یستمر لمدة ثالث سنوات وبموازنة تزید على ثمانمائة ألف یورو  

الرب، ونائب رئیس خضوري الدكتور نور الدین أبو  –بحضور رئیس جامعة فلسطین التقنیة
الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتورة كفاح الجمعاني، ورؤساء وممثلي الجامعات 
والمؤسسات الحكومیة والقطاع الخاص الفلسطینیة واألردنیة واألوروبیة الشریكة في كل من الیونان 

 .لسطینوإسبانیا وقبرص وھولندا وممثلي مكاتب إیراسموس في كل من األردن وف
   

ویھدف المشروع الذي تشارك  فیھ الجامعة األردنیة إلى تطویر البرامج األكادیمیة في مجاالت المیاه 
وتكنولوجیا المیاه، استنادًا لشراكة فاعلة مع السوق والمؤسسات ذات العالقة من خالل االستفادة من 

 .ي الشرق األوسط والعالمالخبرات األوروبیة لمواجھة مشاكل شح المیاه والتغیر المناخي ف
  
وأشاد بدران في حفل االفتتاح بأھمیة المشروع  الذي یالمس واقع مریر لقطاع المیاه والذي قد  

 .یشكل بدوره محوًرا للصراع السیاسي في المستقبل القریب
   

وعرض في كلمتھ جوانب مشكلة شح المیاه على المستوى الدولي واإلقلیمي والوطني، مؤكًدا 
رة تكاتف الجھود على ككافة األصعدة إلدارة ناجحة ألزمة المیاه، ومركزا على أھمیة ضرو

االنسجام والتكامل بین صناع القرار والعلماء الباحثین بإیجاد ربط حقیقي بین البحث العلمي وصانع 
 ".القرار

   
كیز واضح في حین قالت الجمعاني إن األردن طّور خططا رئیسیة واستراتیجیات وطنیة ذات تر

على التنمیة المستدامة القابلة للتكیف مع المناخ، سعیا لتحقیق كفاءة الموارد في جوانب التخطیط 
واالستثمارات، حیث تم تأسیس مركز المیاه والطاقة والبیئة في الجامعة األردنیة أوائل الثمانینات من 

ات بین األوساط األكادیمیة القرن الماضي، والذي یضطلع بإجراء أبحاث متكاملة من خالل الشراك
 .ومختبرات الفحص والصناعة

  
وأكدت إدراك الجامعة األردنیة بضرورة تحدیث البرامج األكادیمیة بطریقة تضمن التمیز المستمر  

مع تلبیة متطلبات السوق المحلي واإلقلیمي والعالمي، وسعیھا إلى التكیف مع أفضل الممارسات 
دفھا في تخریج طالب متمیزین یثبتون جدارتھم وتفوقھم في المسابقات التعلیمیة دولیا وصوال إلى ھ

 .العامة
   

بدوره استھل رئیس جامعة فلسطین التقنیة خضوري الدكتور نور الدین أبو الرب كلمتھ االفتتاحیة 
نتطلع من خالل ھذا المشروع إلى استحداث برامج أكادیمیة وبرنامج ماجستیر دولي مشترك "بالقول 

  19: صالرأي 
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جامعات المشاركة یعتمد بشكل جزئي على تقنیات التعلیم اإللكتروني واالستفادة من الخبرات في ال
 ".األوروبیة عن طریق تقنیات التعلیم واالتصال المرئي

  
وأكد أبو الرب أھمیة تطویر المناھج  وربطھا بالسوق المحلي للوقوف على االحتیاجات الحقیقیة  

للمجتمع في قطاع المیاه وإیجاد الحلول للمشاكل التي یعاني منھا ھذا القطاع الحیوي الھام، مشیدا 
 بالشراكة الناجحة والفعالة مع الجامعات األردنیة،

   
موس في فلسطین واألردن الدكتورة ریم الخضر والدكتور نضال إلى ذلك، أشاد ممثلو ایراس

الجیوسي بفكرة المشروع الذي یعتبر من أھم الشراكات من بین ثمانیة مشاریع مشتركة، كونھ یلبي 
حاجة وطنیة وإقلیمیة ودولیة فیما یخص شح المیاه والحاجة لوجود موارد بشریة وأدوات إلدارة 

ز أھمیة ھذا المشروع كونھ یطمح إلنشاء برامج أكادیمیة ریادیة تضاھي ناجحة لقطاع المیاه، كما تبر
 .قریناتھا في أوروبا

   
وركز عضو لجنة الزراعة والمیاه والبیئة في مجلس األعیان الدكتور رضا الخوالدة على أھمیة 

ؤكًدا متابعة إدخال مفھوم االبتكار في المناھج التعلیمیة لرفع ثقافة االبتكار لدى طلبة الجامعات، م
اللجنة لمراحل ھذا المشروع لالستفادة من النتائج التي یمكن أن تتحقق كون األردن دولة تعاني من 
شح المیاه وال بد من استخدام تكنولوجیا جدیدة مبتكرة للمساھمة في حل مشكلة المیاه ورفع كفاءة 

 .استخدامھا
  
لسالیمة، قال في مداخلتھ إن المشروع سیسھم مدیر المشروع في الجامعة األردنیة الدكتور أحمد ا 

في تطویر ثقافة جدیدة لعالقات العمل بین مٔوسسات التعلیم العالي والشركات للسماح للمٔوسسات 
التعلیمیة العلیا بالتكامل بشكل ٔافضل داخل المجتمع أالكبر، وتحقیق تعاون مثمر مع الشركات لتوفیر 

ي ما من شأنھ تشجیع الخریجین على تطویر قدراتھم التي دعم للطالب من خالل التوظیف العمل
 .تضمن انضمامھم عن جدارة  ٕاالى سوق العمل

   
وأكد السالیمة أن المشروع سیثمر عنھ تنفیذ طرق جدیدة ومبتكرة لتوفیر تعلیم عالي الجودة ، وإعداد 

یة واجتماعیة تستخدم استدامة موارد  المیاه لضمان مستقبلھا مع خریجین یتمتعون بھویة ثقافیة وبیٔی
ثیرات تغیر المناخ ٔا  .دمج تٔا

  
یذكر أنھ بلغ عدد الشركاء في المشروع ما یزید عن اثني عشرة مؤسسة تعلیمیة وحكومیة وقطاع  

خاص بقیادة جامعة فلسطین التقنیة خضوري، وجامعة القدس وسلطة المیاه الفلسطینیة ومركز 
ن، ومن األردن جامعة العلوم والتكنولوجیا والجامعة األردنیة االستشارات الھیدرولوجیة من فلسطی

وجامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، وصندوق دعم البحث العلمي، ومن أوروبا جامعة قبرص 
  .المفتوحة وجامعة أمستردام من ھولندا والجامعة التقنیة مدرید في اسبانیا
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 لتصویب أوضاع ھیئة التدریس بالجامعة األردنیة النائب البدور یدعو

  
بدور، إلنصاف أعضاء ھیئة دعا رئیس لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة الدكتور إبراھیم ال

  .التدریس في الجامعة األردنیة وتصویب أوضاعھم الوظیفیة
 

جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة، الیوم الثالثاء، لبحث مظلمة تقدم بھا عدٌد من أعضاء ھیئة التدریس في 
  .الجامعة األردنیة للمطالبة بتعیینھم على درجة الدكتوراه أسوة بزمالئھم بكلیات أخرى

 
إن اللجنة حریصة على تحقیق مبدأ العدالة والمساواة بین الجمیع والحفاظ على الحقوق، : البدور وقال

ً إلیجاد حل جذري یضمن مساواتھم  ونسعى إلى ترسیخ ذلك في جمیع مؤسسات الدولة، داعیا
ً بمخاطب ة بزمالئھم، وتعیینھم على درجة الدكتوراه وتحویلھم إلى رتبة مساعد بحث وتدریس، متعھدا

  .رئاسة الجامعة والتواصل معھا إلیجاد حل للمشكلة
 

وأشار إلى أن أساتذة الجامعات لھم دور محوري في بناء المجتمعات وصناعة األجیال وصقل 
شخصیتھم الوطنیة، ما یتطلب دعمھم بشتى السبل وتوفیر المناخ المالئم لكي یؤدوا رسالتھم على 

  .أكمل وجھ
 

یس بتعیینھم على درجة الدكتوراه أسوة بزمالئھم في الكلیات بدورھم، طالب أعضاء ھیئة التدر
إننا نحمل درجة الدكتوراه وھذا یتوافق مع أنظمة الجامعة وتعلیماتھا وجمیعنا "األخرى، قائلین 

  ".محقق للشروط المتبعة باحتساب درجة الدكتوراه
 

لى درجة الدكتوراه، وأوضحوا أنھ تم تعیینھم في السابق على درجة الماجستیر ومن ثم حصلوا ع
 .الفتین إلى أنھ تم احتساب ھذه الدرجة لبعض زمالئھم بینما لم یتم احتسابھا للبعض اآلخر

  

  5: صالغد 
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  المؤتمر الختامي لمشروع ایراسموس بلس في جامعة األمیرة سمیة
 

مر الختامي لمشروع ایراسموس بلس عقد في جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، الیوم الثالثاء، المؤت
 ".NQF-JO -نحو اإلطار الوطني للمؤھالت في األردن "

ویھدف المشروع إلى تطویر منظومة التعلیم في األردن، وربط البرامج الدراسیة بمخرجات التعلیم 
 .بما ینسجم مع متطلبات سوق العمل

الرفاعي بھذا التعاون المشترك بین وأعرب رئیس جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا الدكتور مشھور 
ً أنھ مبادرة ناجحة نحو جھود دعم اإلصالح  الجامعات والمؤسسات العربیة واألوروبیة، مؤكدا
الھیكلي لنظام التعلیم العالي في األردن، على الرغم من التحدیات العدیدة التي تواجھھا مؤسسات 

 .التعلیم العالي
نیابة عن مدیر مكتب إیراسموس بلس الوطني، أن برنامج بدورھا، أكدت الدكتورة ریم خضر بال

دولة في االتحاد األوروبي  23ساعد مؤسسات التعلیم العالي األردنیة في إقامة تعاون مع " تیمبوس"
 .دول عربیة، مشیرة إلى أن المشروع مر بعملیة إعادة تصمیم لتلبیة االحتیاجات الوطنیة 8و

ً في مجال تنمیة  14یة للتكنولوجیا على شراكة ولفتت إلى حصول جامعة األمیرة سم مشروعا
 .من مشاریع تیمبوس ومشروع تنمیة قدرات 4، إضافة إلى قیادة الجامعة "سي بي اتش إي"القدرات 

ویأتي المشروع بمشاركة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم 
الیرموك، الھاشمیة، األلمانیة األردنیة، مؤتة، وجامعة األمیرة  األردنیة،: العالي، وبشراكة جامعات

سمیة للتكنولوجیا، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات األوروبیة، وھیئات االعتماد في اسبانیا 
وایرلندا واستونیا وجامعة كورك في ایرلندا وجامعة تالید في استونیا وشبكة ھیئات اعتماد التعلیم 

 .العالي األوروبیة
وحضر المؤتمر الختامي، أمین عام اتحاد الجامعات العربیة الدكتور عمرو عزت، ورئیس ھیئة 
اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي، وعدد من رؤساء الجامعات 

  .األردنیة، إضافة لممثلین عن جامعات محلیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  نیوزطلبة 
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 شكر وتقدیر إلى معالي وزیر التربیة والتعلیم األكرم
 
 

شكر خریجوا تخصص االرشاد التربوي معالي وزیر التربیة والتعلیم الدكتور ولید  -طلبة نیوز
ة الحق إلى نصابھ وتالیا نص ما ورد عبر المعاني لتوجیھاتھ برفع الظلم عنھم على حد وصفھم وإعاد

 البرید اإللكتروني لطلبة نیوز؛
 

خریجوا تخصص "باقات من الشكر والتقدیر نزجیھا متوجة بأكالیل الفضل والعرفان لمعالیكم، نحن 
وھذا نذر یسیر لمافاضت بھ أیادیكم من عدل ورفع الظلم عنا وإعادة الحق الى " اإلرشاد النفسي

رحنا نبأ اھتمامكم بنا واستجابتكم لمناشدتنا التي تقدمنا بھا بخصوص تعیینات االرشاد فقد أف. نصابھ
مرشد بدایة العام المقبل من المرشحین الذین  150التربوي، وسعدنا بتصریحكم ووعدكم لنا بتعیین 

 انتظروا ثالث سنوات من نجاحھم باإلمتحان یحلمون بھذا القرار المفرح لھم والسرھم التي ضاقت
  .بھم الظروف

 
مدیریة تربیة (راجین منكم ان تنظروا بعین الرحمة والرأفة الى زمالئنا في بعض المدیریات ومنھا 

حیث وجود الزوائد من المرشدین كان عقبھ في وجھ تعیینھم، فلم یتم تعیین اي ) لواء بني عبید
نیة ویحلمون درجة شخص منھم لسنوات بسبب ھذه الزوائد، والبعض منھم من فئة الحاالت االنسا

ً وبرحابة صدركم وعطفكم أن تجدوا حل لھم إما بتجییرھم . الماجستیر فھم ملیئون باألمل با اوال
  .الى مناطق اخرى أو آي حلول اخرى تنصفھم

 
معالي وزیر التربیة والتعلیم جعلكم هللا كغیث اذا اقبل استبشر الناس، واذا حط نفعھم، واذا رحل ظل 

  .كم هللا على الخیر ووفقكم على تحمل ھذه المسؤلیة الملقاه على عاتقكماثره فیھم وأعان
 

 –حفظ هللا األردن واحـة أمن واستقرار في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبد هللا ابن الحسین 
 . -حفظھ هللا ورعاه

 
  .مجموعھ من خریجوا تخصص االرشاد التربوي 

  

  نیوزطلبة 
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 الترجمة تدعم التسامح والتعایش السلمي": شومان"منتدون في 

  
شدد منتدون على ضرورة إنشاء ھیئة وطنیة مستقلة للترجمة تعید حركة الترجمة والتعریب إلى 

 .مسارھا وترتقي بھا إلى آفاق جدیدة
 

، التي نظمھا منتدى عبد الحمید شومان الثقافي، أمس، "الترجمة رسالة السالم"وأكدوا في ندوة 
جھاد . ولید السویركي، ود. ي، وتحدث فیھا دبالتشارك مع جائزة الشیخ حمد للترجمة والتفاھم الدول

حنان الفیاض، أھمیة االرتقاء بنوعیة الترجمات في الوطن العربي، وبالتالي تھیئة . حمدان، ود
 .المترجمین مھنیا وثقافیا وتقنیا لممارسة مھماتھم

 
مة، إلى ولفت ھؤالء، في الندوة التي أدارھا اإلعالمي عامر الصمادي إلى أن حاجة االمة، أي أ

الترجمة، حاجة ھامة واكیدة، خصوًصا في ظل اتساع مجاالت التواصل بین الشعوب واألفراد على 
 .السواء، مع التنبیھ على ضرورة إعادة االعتبار للدور العربي في حركتي الترجمة والتعریب

 
ترجمة والتفاھم جائزة الشیخ حمد لل"فالنتینا قسیسیة بینت أن " مؤسسة شومان"الرئیسة التنفیذیة لـ

الدولي، تعد واحدة من المؤسسات المھمة المعنیة بتقدیر الترجمة والمترجمین، كسجر مھم یربط 
الثقافات، ویعزز العالقات بین األمم، وھي بھذا المعنى تفتح بابا للتفاھم بین أمم العالم، لقراءة العادات 

 ". والتقالید المختلفة
 

مة في جزء من تكویننا الفكري والثقافي، فتشعب المعرفة، وتنوع جمیعنا ندین للترج"وقالت قسیسیة 
مصادرھا یجعلھا عملیة غیر مركزیة، بل تساھم فیھا األمم بلغاتھا، ما یؤدي بالتالي إلى صعوبة 

 ".االطالع علیھا إال من خالل نقلھا إلى لغاتنا األم
 

المعرفة وتعزیز فرص التثقیف ولفتت قسیسیة إلى أن مؤسسة شومان التي یتمحور عملھا حول نشر 
لدى جمیع أفراد المجتمع بعدالة، تسعى على الدوام إلى بناء الشراكات المثمرة، مع مؤسسات تحمل 

 ".ھم المعرفة، وتسعى إلى نشرھا
 

من جھتھا، أكدت أستاذة األدب الحدیث والمعاصر في جامعة قطر، وعضو الفریق اإلعالمي 
ما یمیز جائزة الشیخ حمد للترجمة تركزھا على حضور اللغة األم امتنان الصمادي أن . بالجائزة د

في ذھن المترجم، كما أنھا تفتح الباب واسعا على كل اللغات األخرى لتظھر الفكر اإلنساني على 
 .السطح وتنفتح على العام االخر

 
على ما  وبینت الصمادي أن الجائزة جاءت للتعرف على نتاجات الفكر اإلنساني من خالل االطالع

أنتجتھ الحضارات في سبیل االرتقاء بالبشریة وإشاعة أجواء السالم في زمن سیطرة التغول المسلح 
الترجمة ھي نافذة الثقافة العربیة على العالم؛ نتلمس من خاللھا "وصراع األقوى، مؤكدة أن 

 ".المعرفة
 

عة النشاط الذي یمارسھ وبحسبھا، فإن اللغة تسھم في صنع الفكر وتحدد توجھاتھ وتؤثر في طبی
الناطقون بھا، وتظھر ردود أفعالھم وتواصلھم مع اآلخرین ضمن السیاقات العلمیة واالجتماعیة، كما 

 .أن اللغة تمثل وجودنا اإلنساني ومیدان حضورنا الجاد إذا ما أردنا أن نترك بصمة للعالم ومن العالم

  27: صتور الدس
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ً لمنظورات مختلفة، ولید السویركي إلى أن خطاب. بدوره، لفت المترجم د ات الترجمة، التي تتنوع تبعا

 ً لغویة وثقافیة وایدیولوجیة، أوجدت لدینا خطابا إنسانیا، ینصب على تبیان دور الترجمة ماضیا
ً على ذلك بالشواھد التاریخیة  ً في التواصل الحضاري وتجسیر الھوة بین الشعوب، مستدال وحاضرا

 ".الكثیرة
 

في عالم تحكمھ العولمة، وفي حقبة ما تزال تشھد آثار التجربة  نحن نترجم، الیوم،"وتابع 
ً جدیدة من الھیمنة الثقافیة واألیدیولوجیة واالقتصادیة، حیث أن  االستعماریة الماضیة، وأشكاال
ً أو ممارسة لغویة محضة، وھي ال تحدث خارج السیاق الثقافي  ً محایدا ً تقنیا ً فعال الترجمة لیست دائما

 ".و خارج عالقات القوةوالتاریخي، أ
 

ً یسھم في االنفتاح على اآلخر ویعزز  ونبھ السویركي إلى أن للترجمة القدرة الكبیرة ألن تكون جسرا
قیم التسامح والتعایش السلمي ووسیلة لتجاوز االنغالق على الذات واإلفالت من فخ الھویات القاتلة، 

 .في عالم یغلي بالصراعات
 

یة الخروج من فخ التمركز على الذات في الترجمة، الفتا في ھذا السیاق وتساءل السویركي حول كیف
ً أمام التواصل المباشر بین البشر،  إلى أن مواجھة تعدد اللغات وتنوعھا واختالف نظمھا تمثل عائقا

 ".ما من ترجمة كاملة ونھائیة"مؤكدا أن 
 

جھاد حمدان . أما رئیس جمعیة أساتذة اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا والترجمة في الجامعات العربیة، د
ً، ونرانا نضطره "فقال إن  الترجمة نزھة ماتعة، ففي داخل كل منا مترجم نرضى عن أدائھ حینا

ً آخر، فكل منا یقضي ساعات عدیدة من یومھ ینشئ نصوصا یُترجم فیھ ا للمتلقي لمراجعة ُمنتجھ حینا
 ".أو كتابة ما یعتمل في داخلھ من أفكار

 
وحول غیاب جھات تعنى بشؤون الترجمة خارج األطر الرسمیة، أشار حمدان إلى دور جمعیة 

، وساھمت بتفعیل حركة الترجمة في األردن، ولكنھا 1993المترجمین األردنیین التي تأسست العام 
 .المالي لم تتمكن من مواصلة عملھا الفتقارھا للدعم

 
ورأى حمدان أن للترجمة والتعریب قصة ممتدة، رغم وجود إنجازات عدیدة، ولكن ضعف 
اإلمكانات المادیة حال دون تحقیق الطموحات التي تنھض بحركة الترجمة إلى آفاق أعلى، مطالبا 

 .بضرورة االعتراف بالترجمة كمھنة لھا متطلباتھا االكادیمیة والعملیة واألخالقیة
 

مدان أھمیة تشجیع الجامعات على إنشاء مراكز للترجمة داخل الحرم الجامعي، وتحسین وأكد ح
خطط برامج الترجمة وتطویرھا بزیادة عدد ساعاتھا وبخاصة التدریب المیداني، وكذلك، إنشاء نقابة 

 .       تھتم بشؤون الترجمة والعاملین فیھا
 

في  1980اإلسالمیة الذي تأسس العام  وعرج حمدان على دور المجمع الملكي لبحوث الحضارة
 ُ حراك الترجمة والتعریب، الذي أصدر عددا من الكتب والمسارد المترجمة، الفتا إلى أن وزارة

 .قسما خاصا للترجمة لكنھ سرعان ما أغلق 2008الثقافة أیضا جھزت العام 
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ا لدور الترجمة الیوم حنان فیاض، أوضحت أنھ تقدیرً . د" الشیخ حمد"الناطق الرسمي باسم جائزة 
في إشاعة السالم ونشر المعرفة، ودور المترجمین في تقریب الثقافات؛ جاء تأسیس جائزة الشیخ 
حمد للترجمة والتفاھم الدولي في الدوحة، بوصفھا جائزة عالمیة یشرف علیھا مجلس أمناء، ولجنة 

 .تسییر، ولجان تحكیم مستقلة
 

قھا، منذ عامھا األول، تشجیع الترجمة من اللغة العربیة وإلیھا وبحسبھا، فإن الجائزة أخذت على عات
بأكثر من لغة؛ معتمدة لغة عالمیة كل عام إلى جانب اللغة اإلنكلیزیة، فاختیرت اللغة التركیة في العام 

 .األول، ثم اإلسبانیة في العام الثاني، والفرنسیة في العام الثالث، واختیرت األلمانیة للموسم الرابع
 
اعتبرت فیاض أن في عالم تتنازعھ االنقسامات، یأتي دور الترجمة جسًرا للتفاھم بین الشعوب، و

ووسیلة لتالقح الثقافات، وتغدو رسالة المترجم في أزمنة الصراعات أعظم أھمیة، وتصبح لغة 
لبحث مشتركة یزول فیھا سوء الفھم، وتتالشى حدود الوھم التي طالما شیدھا االنكفاء على الذات، وا

 .عن الخصوم
 

وبالعودة للزمیل الصمادي، الذي أشار خالل تقدیمھ الندوة، أن المتتبع لحركة الترجمة بالوطن 
العربي یلحظ أنھا لم تحظ باالھتمام الذي تستحقھ، بل ویلحظ كذلك التراجع الكبیر في مستوى 

 ً  .االعمال المترجمة عربیا
 

أن یكون لدیھ مھارة فكریة ولغویة فائقة، مبینا أن  واعتبر الصمادي أن الحاجة تتطلب من المترجم
الترجمة ساھمت، على مر العصور، في إحیاء الحیاة العلمیة واالجتماعیة والثقافیة لدى األمم 

 .األخرى
 

ً منذ بروز فجر التاریخ البشري، وما تزال  ً وفكریا ً وثقافیا ً حضاریا وبحسبھ، فإن الترجمة لعبت دورا
 .تنا ھذا؛ فالترجمة ظاھرة تستمر وتواكب النمو الحضاري لألممتقوم بدورھا حتى وق

 
، ومقرھا في الدوحة بقطر، تسعى إلى تكریم 2015التي تأسست العام " جائزة الشیخ حمد"و

المترجمین وتقدیر دورھم في تمتین أواصر الصداقة والتعاون بین أمم العالم وشعوبھ، ومكافأة 
 .القیم السامیة، وإشاعة التنوع والتعددیة واالنفتاحالتمیز، وتشجیع اإلبداع، وترسیخ 

 
؛ فھي ذراع البنك العربي للمسؤولیة االجتماعیة والثقافیة، وھي مؤسسة ثقافیة ال تھدف "شومان"أما 

لتحقیق الربح، تعنى باالستثمار في اإلبداع المعرفي والثقافي واالجتماعي للمساھمة في نھوض 
  .ن خالل الفكر القیادي واألدب والفنون واالبتكارالمجتمعات في الوطن العربي م
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 یعلن تمدید فترة استكمال وثائق المنح والقروض الجامعیة» التعلیم العالي«
 

تسھیال على الطلبھ الجامعیین ولمنحھم فتره اطول الستكمال معامالتھم الخاصھ بقروض ومنح 
صندوق دعم الطالب تعلن مدیریھ البعثات في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي للطلبة المرشحین 

عن تمدید فترة  2019 - 2018لالستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلیة للعام الجامعي 
استكمال الكفاالت العدلیة واتفاقیات القروض وسندات التعھد والوثائق المطلوبة منھم حسب نوع 
ً على الموقع على أن یقوموا بتعبئتھا وختمھا حسب األصول وتسلیمھا  االستفادة والموجود إلكترونیا

لك في موعد أقصاه نھایة دوام إلى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي یدرس فیھا الطالب وذ
، وكل من لم یستكمل إجراءات البعثة أو المنحة أو القرض في  2019 - 3 - 21یوم الخمیس الموافق 

ً ویفقد حقھ في الترشیح   .الوقت المحدد یعتبر مستنكفا

  الساعة مدار 
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 عوبات التي تواجھ الطلبة األردنیین باوكرانیاوزیر التعلیم العالي یبحث تذلیل الص

  
یم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني لدى لقائھ الیوم الثالثاء، السفیر بحث وزیر التعل

االوكراني بعمان الدكتور سیرھي باسكو إمكانیة تذلیل الصعوبات التي تواجھ الطلبة األردنیین 
  .الدارسین في اوكرانیا 

 
ً في مجا ل البحث العلمي وزیادة وطالب الدكتور المعاني خالل اللقاء، بتوسیع أوجھ التعاون خصوصا

ً حرص  عدد المنح الدراسیة بین مؤسسات التعلیم العالي األردنیة والجامعات االوكرانیة، مؤكدا
  .الوزارة على النھوض بالتعلیم العالي للمساھمة في دعم التنمیة المستدامة

 
لالستفادة من ودعا المعاني، الجامعات األردنیة إلى التشبیك مع الجامعات االوكرانیة والعالمیة 

الخبرات التعلیمیة والبحثیة بتلك الجامعات ذات التصنیف العالمي للمساھمة في إحداث نقلة نوعیة في 
  .منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي وربطھا بمثیلتھا في الدول المتقدمة

 
دن خالل من جانبھ، أكد السفیر االوكراني حرص بالده على دفع وتشجیع التعاون الثنائي مع األر

ً إلى أن حكومة بالده توفر الظروف المناسبة للطلبة األردنیین الدارسین في  المرحلة المقبلة، مشیرا
  .الجامعات االوكرانیة

 
ووجھ السفیر دعوة للدكتور المعاني لزیارة بالده لالطالع على المستوى التي وصلت إلیھ الجامعات 

  .االوكرانیة 
 

طالبا وطالبة في مختلف الدرجات  1971سین في اوكرانیا إلى ووصل عدد الطلبة األردنیین الدار
ً في الجامعات االردنیة وفق أرقام وزارة التعلیم العالي 11العلمیة فیما یدرس  ً وطالبة اوكرانیا   . طالبا

  نیوزالمدینة 
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  تجسید للرؤى الملكیة.. االرشاد الوظیفي بالجامعات 
 حمدي علي شدیفات

 
التي ) مكاتب االرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین في الجامعات االردنیة ( بادرة الملكیة تعتبر الم

اطلقھا جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین ضمن مبادرات وبرامج صندوق الملك عبدهللا الثاني 
ً یستطیع طلبة الجامعات األردنیة الولوج للمستقبل المھني بإقتدار وإطمئنا ن وكفاءة حیث للتنمیة بوابة

تقوم ھذه المبادرة الملكیة بالعمل على سد الفجوة بین مخرجات التعلیم وسوق العمل حیث یتم العمل 
ً یقوم على توعیة الطلبة بذواتھم وبالفرص التي تتناسب مع  ً علمیا ً مھنیا على ارشاد الطلبة ارشادا

وا جاھزین للمنافسة في سوق انماطھم الشخصیة وبناء قدراتھم بكافة المھارات والمواضیع لیكون
 .العمل المحلي واالقلیمي والدولي

  
أدركت الحاجة إلى بناء جسور  2004إن المبادرة الملكیة والتي أطلقھا جاللة الملك المعظم في عام 

ُ بالقطاع الخاص والقطاع العام والجامعات االردنیة، الحكومیة والخاصة من  بین سوق العمل ممثال
لإلرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین في كل جامعة أردنیة حیث بلغ عدد المكاتب خالل إیجاد مكاتب 

ً في مھارات النجاح وكتابة  27 ً مختلفا ً تعمل على تدریب الطلبة في أكثر من خمسین موضوعا مكتبا
السیرة الذاتیة والمقابلة الشخصیة والعمل كفریق ومھارات والتواصل ومھارات التوظیف من 

ً كحواضن لألعمال , الخ00ل والتخطیط االسترتیجي وإدارة المشاریع أخالقیات العم وتعمل أیضا
الریادیة من خالل تدریب الطلبة على إنشاء الشركات الصغیره وترتبط ھذه المكاتب ومن خالل 
صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة والجامعات مع القطاع الخاص بشراكات محلیة ودولیة تعمل 

رامج التي یقدمھا المكتب على الخریجین یتم من خالل ھذه الدراسات بناء قدرات لقیاس أثر الب
العاملین في المكاتب وإیجاد فرص التدریب الجزئي والدائم وبناء قدرات الطلبة والخریجین بمختلف 
المستویات لرفع تنافسیتھم في سوق العمل ویعمل قسم الخریجین في المكاتب على تشغیل خریجي 

في الوظائف التي تناسب مھاراتھم وقدراتھم من خالل شبكة من العالقات مع الشركات الجامعات 
والمصانع المحلیة واالقلیمیة والدولیة حیث یعتبر قسم الخریجین بمثابة نقطة وصل وبوابة مھمة 

 .لتسویق خریجي الجامعات األردنیة في سوق العمل
 

ً الدور الذي تقوم بھ ھ ذه المكاتب من نشر لثقافة ریادة األعمال التطوعیة من وال یغیب عن البال ایضا
خالل برامج تدریب الطلبة ودعمھم إلقامة مبادرات طالبیة تعمل على ترسیخ مفھوم العمل التطوعي 
الذي یرسخ نكران الذات وخدمة المجتمع لتحقیق مبدأ المواطنة الصالحة واالندماج اإلیجابي 

صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة والجامعات األردنیة وتقدیم منح  بالمجتمع وقد تم توقیع إتفاقیة بین
للمكاتب في الجامعات لدعم أنشطتھا في مجاالت بناء قدرات الطلبة وریادة األعمال التطوعیة وریادة 
األعمال ومشاریع التخرج ودعم السفر، حیث بلغ عدد المستفیدین من خدمات المكاتب في الجامعات 

 .2017/2018الف طالب وطالبة للعام الدراسي  67111مختلف المجاالت مایقارب األردنیة في
 

  عمون

 مقاالت 
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إن عمل مكاتب االرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین في الجامعات األردنیة كحاضنة ابداعیھ تنمویة 
یرتكز على دعم الریادة والتنمیة الذاتیة والمھاریة لرفع تنافسیة الخریجین لسوق العمل ما ھو إال 

د لفكر جاللة الملك الریادي الذي تم تطبیقھ على أرض الواقع ولھ أثر واضح على تطویر تجسی
الشباب االردني وتسلیحھ بقیم ومھارات تمكنھ من التنافس بإیجابیة وإقتدار في المجتمع وتشكیل 
ً بذلك رؤیة جاللة الملك بتحویل التحدیات إلى فرص من خالل توجیھ طاقة  نموذج یحتذى بھ محققا

   .لشاب في الجامعات إلى خیر الوطن والمواطنا
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  تجسیر الفجوة بین البحث العلمي والصالح العام«
 الشحاتیتصلحي .د.أ

 
ً غیر   أصبح النمو المعرفي المتزاید في القدرات البحثیة والتعلیمیة على مستوى العالم یتیح فرصا

منتھیة للتعاون على تنمیة المعارف العلمیة واالرتقاء بمستوى حیاة المواطنین، ومثال ذلك اللقاء 
قمة «بوع الماضي، تحت عنوان العالمي الذي قامت بتنظیمھ جامعة نیو ساوث ویلز االسترالیة األس

ِم من  200، حیث شارك فیھا »آسیا والمحیط الھادي 2019التمیز في مجال التعلیم العالي لعام  عال
دولة بمختلف التخصصات لمناقشة موضوع أھمیة البحث العلمي في دعم بنیة الصالح العام،  17

ث العلمیة بما یخدم الصالح العام، وأھمیة التعاون بین الجامعات والجھات المانحة لتطبیق األبحا
باإلضافة الى اإلشارة إلى العدید من الجامعات العالمیة التي تكّرس األبحاث العلمیة لخدمة الصالح 

 .العام، منھا جامعة دینفر وجامعة كالیفورنیا وجامعة ویسكونسن وجامعة نورث كارولینا
 

األردن من إنجازات في مجال البحث العلمي؟ ماذا حقق : من ھنا كان ال بد من طرح األسئلة اآلتیة
وما مدى مالئمتھ لما تم إنجازه لخدمة الصالح العام؟ وال بد لنا من اإلعتراف بوجود فجوة كبیرة بین 
البحث العلمي والخبرات العلمیة واألكادیمیة والمراكز البحثیة وصناع القرار في األردن، وأن وجود 

یشھده العالم الیوم، الذي أصبح فیھ كل شي یعتمد على إنتاج ھذه الفجوة غیر مقبول في ظل ما 
المعرفة والبحث العلمي في مختلف المجاالت؛ ویمكن إرجاع سبب ھذه الفجوة إلى ضعف إدراك 
الحكومات المتعاقبة لواقع الحال في األردن، وعدم إدراك الحكومات للتحوالت االجتماعیة والسیاسیة 

نیة بشكل عام، ینعكس بشكل كبیر على طریقة وضع السیاسات العامة واالقتصادیة واألوضاع السكا
 .في البلد من جھة، وعلى مشاركة الناس في صنع ھذه السیاسات من جھة أخرى

 
ً قمت بطرح فكرة على دولة الدكتور عمر الرزاز في لقاء حواري في تشرین األول الماضي  سابقا

تلخصت الفكرة بوجود ھیئة مستشارین ألي قطاع، جمعنا فیھ معالي األخ والصدیق محمد داودیة؛ 
بحیث یضم أردنیین متمیزین من داخل وخارج األردن، والعمل على استقطاب الكفاءات المختلفة 

وھذا ما نادى بھ جاللة الملك عبدهللا الثاني . للحوار، من تقییم الوضع، وتقدیم األفكار، والمقترحات
فیھا جاللتھ على بناء القدرات البشریة وإشراك المواطن في  في ورقتھ النقاشیة السابعة التي أكد

صیاغة القرار اإلستراتیجي في جمیع المؤسسات، وال شك أن وطننا الحبیب األردن ثرٌي بالكفاءات 
الرفیعة، بعضھم استلم مناصب حكومیة بما في ذلك وزارات، وبعضھم یدیر أعمالھ الخاصة، 

. حازوا على أعلى الدرجات العلمیة ولھم أنشطة بحثیة یشاد بھاوبعضھم من أساتذة الجامعات الذین 
ھذه الھیئات االستشاریة التي من الممكن أن تكون تطوعیة یمكن أن تكون العین الخارجیة للوزارات 
ُحدث حوارا فعاال یفرُز أفكارا ومقترحات  التي ترى فیھا ما ال تراه الھیئات الداخلیة، من شأنھا أن ت

 .مھمة
  

ا بدوره یقلل من الفجوة بین الحكومات وحاجات المجتمع والتنمیة من جھة، والبحث العلمي من وھذ
جھة أخرى، ویجب تبني قمة أردنیة تجمع علماء وباحثین أردنیین من داخل وخارج الوطن، لمناقشة 

بحیث واقع البحث العلمي األردني، ومدى مالئمتھ مع واقع واحتیاجات ومشاكل القطاعات المختلفة؛ 
ُقّدُم مخرجات ھذه القمة للقطاعات الحكومیة المختصة لتطبیقھا ومتابعة تنفیذھا في المیدان، مع  ت
وضع الحلول ألھم المشاكل التي تواجھ األردن بمختلف قطاعات، ومناقشتھا، وطرح أفكار بحثیة 

 . للصالح العام

  17: صالدستور 
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والصالح العام، وتفتح باب التفكیر ھذه القمة ومخرجاتھا من شأنھا تجسیر الفجوة بین البحث العلمي 

واإلبتكار للنھوض بواقع البحث العلمي في األردن، عدا عن إمكانیة دراسة األفكار البحثیة الناتجة 
وتمویلھا وتطبیقھا على أرض الواقع، كما تفتح المجال أمام الفكر البحثي العالمي حیث أن البحث 

ة التقلیدیة البحتة، في حین أن العالم وصل إلى مستویات العلمي في األردن مازال یھتم باألمور البحثی
متقدمة في شتى المجاالت المعرفیة، وظھور ما یسمى بمجتمع المعرفة، وھذا ما نطمح أن نصل إلیھ 

وما ینادي بھ جاللة الملك عبدهللا الثاني بتوصیاتھ للحكومات المتعاقبة وأوراقھ . ھنا في األردن
اللتھ على العملیة التعلیمیة التي ھي أساس التنمیة البشریة، وال شك أن النقاشیة التي ركز فیھا ج

  .البحث العلمي ھو أھم عامل من عوامل التنمیة البشریة
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ً .. األربعاء   أجواء باردة وغائمة جزئیاً عموما
   

 . تبقى درجات الحرارة دون ُمعدالتھا العاّمة لمثل ھذا الوقت من العام
ُھور كمیات من الُسُحب الُمنخفضة، وال یستبعد تساقط زخات خفیفة من  ً مع ظ ویكون الطقس باردا

 .المطر في مناطق محدودة من المملكة
 .الیةغربیة ُمعتدلة إلى خفیفة الُسرعةوتكون الریاح غربیة إلى شم

 : وفي خلیج العقبة
خفیف ارتفاع : حالة البحر وارتفاع األمواج -.شمالیة غربیة معتدلة الى نشطة السرعة: الریاح -

 ). سم20- 10(الموج 
 درجة مئویة  22: درجة حرارة سطح میاه البحر -
 

 ً  لیال
ً في أغلب المناطق  .یكون الطقس باردا

  .شكل الضباب في أجزاء من السھول الشرقیة مع ساعات اللیل المتأخرةویتوقع ت
  .وتكون الریاح شمالیة غربیة خفیفة الُسرعة

 التوصیات
االنتباه خالل القیادة على الطرقات الخارجیة بفعل تدني مدى الرؤیة االفقیة في السھول الشرقیة 

  .نتیجة توقع تشكل الضباب الكثیف

  عمون

 حالة الطقس
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  خلدا –جمال عبده الكاید العدوان  -
  الزرقاء –عارف قاسم الھنانده  -
  اربد  –محمود حامد صالح الردایدة  -
  اربد –نھیل عرسان شتیوي حداد  -
  دیوان آل الجنیدي –عمر اسماعیل البو  -
  عرجان - جھینة زكریا وھبة  -
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  عمون


