
  الم والعالقات العامة دائرة اإلع                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

1 

 
 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 30/1/2017: التاریخ                                                          ثنیناال :الیوم   



  الم والعالقات العامة دائرة اإلع                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

2 

  
  
  
  
  
  

                 
 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 3  والوطني لشؤون األسرة یبرمان مذكرة تفاھم" األردنیة"

 4  "تمریض األردنیة"تخریج كوكبة جدیدة من طلبة 
 5  دورة لتحدید انبعاثات المیاه في مادبا: األردنیة

 6  للبحوث العلمیة) جوجل سكولر(تتقدم في تصنیف " األردنیة"
 7  »ديأماني عبدالھا«جائزة األكادیمیة العالمیة للعلوم لـ 

 8  تواجد أمني أمام بوابات الجامعة األردنیة
 شؤون جامعیة

 9  األسرة األردنیة تحتفل بالعید الخامس والخمسین لمیالد الملك
  14  ألف خریج من الجامعات األردنیة 61.. مع ارتفاع نسب البطالة 

  16  ینھي تحضیراتھ للدورة الشتویة" الریاضي الجامعي"
إرادة ملكیة سامیة بتعیین الدكتور محمد ذنیبات رئیسا لمجلس أمناء 

  جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة
17  

   مقاالت
 18  )1(مركز الدراسات رقم 

 20  أعظم ھدیة مدرسیة وجامعیة للتالمیذ والطلبة
 إعالنات

  21  عن لجنة االستثمارإعالن 

  23- 22  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



  الم والعالقات العامة دائرة اإلع                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

3 

 
 
  

 والوطني لشؤون األسرة یبرمان مذكرة تفاھم" األردنیة"
  

وقع رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة الیوم مذكرة تفاھم مع األمین العام  –ھبة الكاید 
الحمود بھدف تبادل مصادر المعلومات واإلصدارات العلمیة  للمجلس الوطني لشؤون األسرة فاضل

 .المتعلقة باألسرة والمرأة
  
  

وتشمل بنود االتفاقیة فتح آفاق التعاون بین الجانین بإعداد مقترحات المشاریع والدراسات المشتركة 
الخصوص،  المتعلقة بالقضایا األسریة وقضایا المرأة في األسرة، وتبادل الخبرات الفنیة في ھذا

وإتاحة مصادر المعلومات وقواعد البیانات االلكترونیة واإلصدارات والمنشورات، وتنفیذ برامج 
 .ودورات وندوات ومؤتمرات مشتركة

  
  

وأكد رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة عقب التوقیع رؤیة الجامعة بسعیھا ألن تصبح جامعة 
ھا خبرة تعلیمیة متمیزة لطلبتھا وتبنیھا برنامجا بحثیا رائدة بین الجامعات المصنفة عالمیا بتوفیر

إلنتاج المعرفة النظریة والتطبیقیة ونشرھا، ومساھمتھا في بناء ثقافة التعلم مدى الحیاة وتحسین 
 .مستوى الحیاة في مجتماعھا المحلي واإلقلیمي والعالمي

  
  

ولفت األمین العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة فاضل الحمود إلى أن المجلس یعمل على تحقیق 
نوعیة حیاة أفضل لألسرة األردنیة من خالل رؤیا وطنیة ترفد السیاسات التنمویة وتمكن األسرة من 

تجدات تحقیق أعلى طموحاتھا، فضال عن كونھ یحفظ كیانھا واستقرارھا ویعمل على حمایتھا من مس
الظواھر الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة السلبیة من خالل البرامج والمشاریع واألبحاث والدراسات 

 .التي تعنى بشؤون األسرة وأفرادھا
  
  

بدورھا أشارت مدیرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الدكتورة عبیر دبابنة إلى أن المركز الذي 
مرأة ثم قسما لتلك الدراسات بات مركزا قائما ومتخصصا في كان عبارة عن برنامج لدراسات ال

شؤون المرأة وقضایاھا كافة على المستویین المحلي واإلقلیمي، ویمنح درجة الماجستیر في دراسات 
 .المرأة

  
   

رئیس فرع العقبة الدكتور موسى /حضر التوقیع نائب رئیس الجامعة لشؤون المراكز وخدمة المجتمع
دائرة اإلعالم والعالقات العامة الدكتور سلیمان الفرجات ومدیرة البحث والدراسات  اللوزي ومدیر

 .في المجلس مي سلطان وعدد من أعضاء المجلس اإلداریین

 أخبار الجامعة 

الدستور  -طلبة نیوز-الحرة نیوز-اندكسعرب –الوقائع  –شفقنا  - جفرا -المدینة نیوز - السوسنة -بترا-أخبار األردنیة
  االلكتروني
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 "تمریض األردنیة"تخریج كوكبة جدیدة من طلبة 
  

قالت عمیدة كلیة التمریض في الجامعة االردنیة الدكتورة منار النابلسي إن الكلیة  - محمد المبیضین
 .ماضیة في تطویر برامجھا التعلیمیة والبحثیة لتحقیق ھدف الوصول للعالمیة

  
الفصل الدراسي األول للفوج ال وأضافت خالل االحتفال ظھر األحد بتخریج كوكبة جدیدة من طلبة  
رسمت طریقا للتمیز واإلنجاز بھدف بناء وتطویر 1972لھذا العام أن الكلیة التي تأسست عام ) 42(

 .مھنة التمریض التي تعد رافدا مھما في القطاع الطبي والصحي في المملكة
  
  

برامجھا التعلیمیة  وأشارت النابلسي إلى أن الكلیة استطاعت أن تحقق إنجازات مھمة في جمیع
خصوصا حصولھا على االعتماد الوطني والتوسع في أبحاثھا العلمیة؛ األمر الذي مكن حصول 

 .أعضاء ھیئة تدریسیة وباحثین على جوائز تقدیریة
  
  

وزادت أن الكلیة أبرمت اتفاقیات مع عدد من نظیراتھا في جامعات عالمیة بھدف تبادل الخبرة 
والمعرفة التي تؤدي لالرتقاء بالمھنة وتحدیث برامجھا التعلیمیة والبحثیة وخدمة المجتمعات 

 .اإلنسانیة
  
  

مع كلیتھم من خالل  النابلسي دعت الخریجین إلى تحمل المسؤولیة الوطنیة واالستمرار في التواصل
 .االستفادة من برامج التعلیم المستمر لتعزیز الكفاءة والمھارات العلمیة والعملیة لدیھم

   
ثم أدى الخریجون قسم مھنة التمریض استكماال لحصولھم على الشھادات والدرجات العلمیة التي 

 .یسحقونھا
جا وخریجة في برنامج الماجستیر خری) 27(وسلمت النابلسي الشھادات للخریجین البالغ عددھم 

 .خریجا وخریجة في برنامج البكالوریس وباركت لھم بھذه المناسبة) 53(و
  
  

وكان االحتفال الذي أقیم في مدرج سمیر الرفاعي وسط حضور الفت لعدد من كبار المسؤولین 
لكلیة وتالوة وأولیاء أمور الخریجین قد بدأ بدخول مواكب الخریجین وأعضاء ھیئة التدریس في ا

 .آیات من الذكر الحكیم والسالم الملكي
   

وأعرب عدد كبیر من الخریجین والخریجات عن فرحتھم وسعادتھم الغامرة بتخرجھم من ھذه الكلیة 
   .مؤكدین استعدادھم لخدمة مؤسسات الوطن بقوة وكفاءة واقتدار

ریة والفنیة في الكلیة من أجل إكمال وثمن الخریجون عطاء وجھود أعضاء الھیئات التدریسیة واإلدا
دراستھم الجامعیة، مؤكدین انتماءھم الصادق لجامعتھم األردنیة التي مھدت لھم طریق النجاح 

  .لحیاتھم المستقبلیة

   طلبة نیوز -بترا-أخبار األردنیة



  الم والعالقات العامة دائرة اإلع                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

5 

  
  

 دورة لتحدید انبعاثات المیاه في مادبا: األردنیة
 

اختتمت في مركز المیاه والطاقة والبیئة في الجامعة األردنیة أعمال الدورة  - محمد المبیضین
 .التدریبیة حول آلیة تحدید االنبعاثات من مختلف عملیات إنتاج وتورید ومعالجة المیاه

  
  

لوصف الوضع القائم لالنبعاثات  والدورة التي عقدت في إطار فعالیات تنفیذ دراسة استشاریة
الكربونیة في األنظمة المائیة في محافظة مادبا، تھدف إلى وضع إجراءات وتوصیات للحد من 
االنبعاثات الكربونیة الدفیئة األمر الذي سیؤدي إلى رفع كفاءة عملیات تزوید ومعالجة المیاه في 

 .المحافظة
  
  

وخدمة المجتمع الدكتور موسى اللوزي إلى أن عقد ھذه وأشار نائب رئیس الجامعة لشؤون المراكز 
الدورة في رحاب الجامعة یندرج ضمن اھتمام إدارة الجامعة بخدمة المجتمعات المحلیة، الفتا إلى أن 
قضایا المیاه في األردن تقع في سلم أولویات البحث العلمي نظرا  لشح المیاه في المملكة نتیجة تزاید 

 .الرتفاع أعداد السكان وزیادة استھالك القطاعات التنمویة الطلب على میاه الشرب
  
  
اللوزي، أكد أن أبواب الجامعة مفتوحة إلقامة األنشطة العلمیة التي تسھم في دفع عجلة التقدم والبناء  

للقطاعات التنمویة، معربا عن تقدیر الجامعة وامتنانھا للجھات الداعمة للدورة التي استمرت أربعة 
 .أیام

  
  

بدوره عرض مدیر المركز الدكتور معتصم السعیدان مواضیع الدورة التي تركز على بناء وتعزیز 
قدرات المشاركین فیھا لتوفیر أدوات فنیة ونماذج ریاضیة للخبراء في مجاالت الحد من التغیر 

 .المناخي وتقلیل االنبعاثات الكربونیة
  
  

حد من االبعاثات الكربونیة والممول من الحكومة وبین السعیدان أن الدورة عقدت ضمن مشروع لل
( بالشراكة مع منظمة المیاه العالمیة )  GIZ( األلمانیة من خالل المؤسسة األلمانیة للتعاون الدولي 

IWA .( 
  
  

مشاركا ومشاركة یمثلون سلطة ) 20(وسلم اللوزي الشھادات للمشاركین في الدورة والبالغ عددھم 
 .المیاه وشركة میاھنا وأعضاء الفریق االستشاري في المركز

   

  أخبار األردنیة
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 للبحوث العلمیة) جوجل سكولر(تتقدم في تصنیف " األردنیة"

 
عالمیا والمرتبة السادسة عربیا في التصنیف الذي اطلقھ المجلس  803تقدمت االردنیة الى المرتبة 

 .على تأثیر وقیمة البحوث العلمیة في جوجل سكولر االسباني للبحث العلمي اعتمادا
  
  

وفي التصنیف الذي تم اطالقھ مؤخرا، والذي اعتمد على عدد االستشھادات التي حصلت علیھا 
موقعا على قائمة الجامعات مقارنة بتصنیفھا في  210البحوث العلمیة للجامعات، تقدمت االردنیة 

عالمیا وستة مواقع على قائمة الجامعات العربیة حیث  1013حیث كانت في الترتیب  2016العام 
 .كانت تحتل الترتیب الثاني عشر

  
  

وأشار الدكتور عزمي محافظة رئیس الجامعة األردنیة الى أھمیة ھذا التصنیف كونھ أحد المؤشرات 
د العالمیة الدالة على جودة البحوث العلمیة التي یتم انتاجھا في الجامعة ویتم نشرھا في أفضل القواع

وبین رئیس الجامعة أن الجامعة االردنیة قامت بعدة . للمجالت ویبین مدى انتشارھا وتاثیرھا العالمي
خطوات لضمان نشر أعضاء ھیئة التدریس والباحثین لبحوثھم في مجالت الفئة األولى المشمولة في 

ت في تعلیمات الترقیة ومن أحسن القواعد العالمیة للمجالت من خالل إعطاء قیمة أكبر لھذه المجال
 .خالل المكافآت المالیة المجزیة

  
  

یشار الى أن الجامعة االردنیة ھي أولى الجامعات في المنطقة والتي قامت ومنذ عامین بإطالق 
تصنیف لباحثیھا اعتمادا على معدل االستشھاد بالبحوث العلمیة یتم تحدیثھ كل شھرین لتحفیز 

 .الباحثین على االھتمام بالبحوث النوعیة ولتكریم أكثرھم تأثیرا 
  
كزھا لضمان الجودة بإطالق تصنیف للباحثین على مستوى األردن كما قامت ومن خالل مر 

  .الحاصلین على أكثر من ألف استشھاد ببحوثھم في جوجل سكولر

  12: الرأي ص - 12: صالدستور  -الحقیقة الدولیة -نیوز - المدینة -السوسنة - بترا -أخبار األردنیة
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 »أماني عبدالھادي«جائزة األكادیمیة العالمیة للعلوم لـ 

  
لحسن رئیس الجمعیة العلمیة الملكیة، المھندسة أماني عبدالھادي جائزة سلمت األمیرة سمیة بنت ا

 .2016، ضمن احتفاالت الجمعیة بانجازات العام )TWAS(األكادیمیة العالمیة للعلوم 
 

لعملھا الممیز في البحوث التطبیقیة في مجال تآكل  TWAS 2016واستلمت عبد الھادي جائزة 
وكیمیائیة بالتزامن مع التكنولوجیا الحیویة وتكنولوجیا النانو وتوفیر المعادن وھندسة التفاعالت الكھر

 . فرصة لإلستفادة منھا في المناخ والصحة واالقتصاد
 

وھي حاصلة على درجة وتعمل عبد الھادي مساعد باحث متفرغ في الجمعیة العلمیة الملكیة 
 الكیمیائیة من الجامعة األردنیةالماجستیر في الھندسة الصناعیة ودرجة البكالوریوس في الھندسة 

حیث تنصب اھتماماتھا البحثیة في مجال التآكل المعدني والطاقة الخضراء باستخدام تكنولوجیا خالیا 
 .الوقود من خالل انتاج وتنقیة وتخزین الھیدروجین

 
ز كطالب ماجستیر متمی 2011في العام » عبد الھادي«وكانت نقابة المھندسین األردنیین قد كرمت 

حیث قامت دار النشر المبرت األكادیمیة بنشر , وذلك خالل ملتقى االبداع الرابع للمھندسین الشباب 
المفھوم : ادارة التآكل المعدني في الصناعة«رسالة الماجستیر على شكل كتاب علمي، تحت عنوان 

  .والمنھجیة والتحلیل

  االلكتروني الرأي
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 تواجد أمني أمام بوابات الجامعة األردنیة
 
 
 . شھدت أسوار و بوابات الجامعة األردنیة صباح الیوم األحد تواجدا أمنیا كثیفا 
 

وجاء ھذا التواجد في أول یوم دوام للجامعة تخوفا من أیة تطورات في أحداث الطلبة المفصولین 
 .'عمون'جامعة أفاد نھایة الفصل الماضي، بحسب مصدر من ال

 
ً فصلوا من الجامعة األردنیة في نھایة الفصل الماضي إثر مشاجرة بین مجموعتین  17یذكر أن  طالبا

  .من الطلبة

  عمون - الرأي نیوز -نیوزحمرین 
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 األسرة األردنیة تحتفل بالعید الخامس والخمسین لمیالد الملك
  

تحتفل األسرة األردنیة الواحدة، بكل معاني الفخر واالعتزاز، غدا االثنین الموافق الثالثین من كانون 
 .الثاني بالعید الخامس والخمسین لمیالد جاللة الملك عبدهللا الثاني

 
دا، خلف قیادتھم الھاشمیة، في مواجھة التحدیات لیبقى األردن واحة ویقف أبناء الوطن صفا واح

 . لألمن واألمان، ونموذجا للوحدة الوطنیة والعیش المشترك
 

وتأتي ذكرى میالد قائد الوطن، ھذا العام، في وقت یزداد فیھ األردن منعة وصمودا وقدرة على 
ي یرسخ نھج حكم الدستور ودولة تحویل التحدیات إلى فرص، ضمن منظومة عمل إصالحي تراكم

 .المؤسسات وتطبیق سیادة القانون
 

 .جاللة المغفور لھ الملك الحسین یعلن للشعب األردني والدة سمو األمیر عبدهللا
 

ُولد جاللة الملك عبد هللا الثاني، وھو الحفید الحادي واألربعون للنبي محمد، صلى هللا علیھ وسلم، 
ك الحسین بن طالل، طیب هللا ثراه، واألمیرة منى الحسین، في صبیحة یوم واالبن األكبر لجاللة المل

 1962ھجریة الموافق للثالثین من كانون الثاني  1381الثالثاء الرابع والعشرین من شعبان سنة 
 .میالدیة، في عمان

 
ردني، وبنبأ مولد جاللتھ، خاطب جاللة المغفور لھ، بإذن هللا، الملك الحسین بن طالل الشعب األ

لقد كان من الباري جل وعال، ومن فضلھ علّي، وھو الرحمن الرحیم أْن وھبني عبدهللا، قبَل "قائال، 
ُعطیة السماء؛ فإن ما أستشعره من  ُرت بھبة هللا وأ بضعة أیام، وإذ كانت عیُن الوالد في نفسي، قد ق

رتي األردنیة، وابنا جدیدا قد جاء سعادة وما أحس بھ من ھناء ال یرد، إال أّن ُعضوا جدیدا قد ُولَد ألس
 ".ألمتي العربیة

 
مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البدایة، لعزة ھذه األسرة ومجد تلك األمة كذلك فإني قد نذرت : "وتابع

ولسوف یكبر عبدهللا ویترعرع، في صفوفكم . عبد هللا ألسرتھ الكبیرة، ووھبت حیاتھ ألمتھ المجیدة
بنائكم وبناتكم، وحین یشتد بھ العود ویقوى لھ الساعد، سیذكر ذلك اللقاء وبین إخوتھ وأخواتھ، من أ

الخالد الذي لقي بھ كل واحد منكم بشرى مولده، وسیذكر تلك البھجة العمیقة، التي شاءت محبتكم 
ووفاؤكم إال أن تفجر أنھارھا، في كل قلب من قلوبكم، وعندھا سیعرف عبدهللا كیف یكون كأبیھ، 

 ".ص لھذه األسرة، والجندي األمین، في جیش العروبة واإلسالمالخادم المخل
 

صدرت اإلرادة الملكیة السامیة بتسمیة األمیر عبدهللا، ولیا  1962وفي الحادي والثالثین من عام 
 .للعھد

 
 .المراحل الدراسیة والخدمة العسكریة لجاللتھ

 

 محلیة  شؤون
 جامعیةو

  1: صي الرأ
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بدأت رحلة جاللة الملك عبدهللا الثاني التعلیمیة األولى في الكلیة العلمیة اإلسالمیة في عمان عام 
، وانتقل في المرحلة اإلعدادیة والثانویة، إلى مدرسة سانت أدموند في ساري بإنجلترا، ومن 1966

ة دیر فیلد في ثم لیلتحق بعدھا بمدرسة إیجلبروك، تبعھا بعد ذلك باستكمال دراستھ في أكادیمی
 .الوالیات المتحدة األمیركیة

 
الجیش العربي، من رتبة مالزم  –وتدرج جاللتھ في المواقع العسكریة، في القوات المسلحة األردنیة 

التحق بدورة  1985أول، بدأھا كقائد فصیل ومساعد قائد سریة في اللواء المدرع األربعین، وفي عام 
كس بوالیة كنتاكي في الوالیات المتحدة األمیركیة، لیعود بعدھا ضباط الدروع المتقدمة في فورت نو

، كما خدم في جناح الطائرات 1986برتبة نقیب في العام  91قائدا لسریة دبابات في اللواء المدرع 
العمودیة المضادة للدبابات في سالح الجو الملكي األردني كطیار مقاتل على طائرات الكوبرا 

 .ھل في القفز الحرالعمودیة، وھو مظلي مؤ
 

، حیث التحق بكلیة الخدمة الخارجیة 1987كانت لجاللتھ عودة إلى الدراسة األكادیمیة العلیا في العام 
في جامعة جورج تاون في واشنطن، وأتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولیة ضمن 

روع الزمالة للقیادیین في برنامج الماجستیر في شؤون الخدمة الخارجیة، المنظم تحت إطار مش
 .منتصف مرحلة الحیاة المھنیة

 
وعاد جاللتھ لیستأنف خدمتھ العسكریة في الجیش العربي، فعمل مساعد قائد سریة في كتیبة الدبابات 

، ومساعد قائد كتیبة في الكتیبة 1989وتشرین األول  1989في الفترة بین كانون الثاني  17الملكیة 
، وبعدھا تم ترفیع جاللتھ إلى رتبة رائد، 1991وحتى كانون الثاني  1989 ذاتھا من تشرین األول

 .وخدم كممثل لسالح الدروع في مكتب المفتش العام في القیادة العامة للقوات المسلحة األردنیة
 

أصبح  1993، وفي عام 1992وقاد جاللة الملك عبدهللا الثاني كتیبة المدرعات الملكیة الثانیة في عام 
ً لقائد القوات الخاصة الملكیة األردنیة،  برتبة عقید في قیادة اللواء المدرع األربعین، ومن ثم مساعدا

ً لھا عام  لتتشكل من وحدات  1996برتبة عمید، وأعاد تنظیم القوات الخاصة في عام  1994ثم قائدا
 .1998مختارة لتكون قیادة العملیات الخاصة، ورقي جاللتھ إلى رتبة لواء عام 

 
ضافة إلى تسلم جاللة الملك خالل خدمتھ العسكریة مواقع قیادیة عدة، تولى جاللتھ مھام نائب وإ

 .الملك عدة مرات أثناء غیاب جاللة الملك الحسین بن طالل، طیب هللا ثراه، عن األردن
 

 .والیة العھد
 

ً للعھد، علما بأنھ بتعیین جاللتھ، ولی 1999كانون الثاني عام  24صدرت اإلرادة الملكیة السامیة في  ا
من الدستور في یوم والدة  28كان تولى والیة العھد بموجب إرادة ملكیة سامیة صدرت وفقا للمادة 

 .1965ولغایة األول من نیسان  1962كانون الثاني عام  30جاللتھ في 
 

 .أسرة جاللتھ
 

، ورزق جاللتاھما 1993ران اقترن جاللة الملك عبدهللا الثاني بجاللة الملكة رانیا في العاشر من حزی
تموز  2بنجلین ھما سمو األمیر الحسین، الذي صدرت اإلرادة الملكیة السامیة باختیاره ولیا للعھد في 
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، وسمو األمیر ھاشم، كما رزق جاللتاھما بابنتین ھما سمو األمیرة إیمان وسمو األمیرة 2009
 .سلمى

 
 .الملك یتسلم سلطاتھ الدستوریة

 
لك عبدهللا الثاني ابن الحسین سلطاتھ الدستوریة، ملكا للمملكة األردنیة الھاشمیة، في تسلم جاللة الم

ََسمھ أمام مجلس األمة العھد الرابع للمملكة، التي كان 1999السابع من شھر شباط عام  م، لیعلن بق
، وبنى تأسیسھا على ید الملك عبدهللا األول ابن الحسین بن علي، ثم صاغ دستورھا جده الملك طالل

 .المملكة، ووطد أركانھا والده الملك الحسین طیب هللا ثراھم
 

وسار األردن بقیادة جاللتھ وتوجیھاتھ السامیة للحكومات نحو إصالحات جذریة شملت مناحي الحیاة 
السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، لتجعل من األردن دولة مؤثرة في المنطقة والعالم ترتكز على 

 .عي وترسیخ الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان وتحقیق التنمیة المستدامةاإلنجاز النو
 

وتمضي المملكة، ضمن خارطة إصالح سیاسي نابع من الداخل، أثمرت عن إنجاز خطوات 
تعدیل وتطویر التشریعات السیاسیة، وإرساء قواعد دیمقراطیة للعمل السیاسي على : إصالحیة منھا

مستوى السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، بالتزامن مع التقدم نحو مأسسة العمل الحزبي، 
 .ر آلیات العمل النیابي، عبر سن قوانین وانتخاب وأحزاب متقدمة وعصریةوتطوی

 
وألن اإلنسان ھو األساس في عملیة التنمیة، وھدفھا ووسیلتھا، ركز جاللتھ على ضرورة تنمیة 
قدرات المواطن األردني عبر إعادة النظر في برامج ومناھج التعلیم في مختلف مراحلھ ومستویاتھ، 

لھ لدخول سوق العمل واالستفادة من ثورة المعلومات والتكنولوجیا، متسلحا ووضع برامج تؤھ
 .باألدوات التي تمكنھ من المساھمة في التطویر والتحدیث

 
وعلى ھذا األساس، سعى جاللتھ إلى تكریس عنصري الشراكة والمساھمة الفاعلة من األردنیین في 

بدور المواطن في صناعة القرارات ونجاح كل الخطوات التي تنتھجھا المملكة، إیمانا وقناعة 
 .تطبیقھا، وتحقیق الغایة من كل خطوة، استنادا إلى أن تحقیق الحیاة األفضل لإلنسان األردني

 
ودأب جاللتھ، على اللقاء مع أبناء أسرتھ األردنیة الواحدة، في صورة عز نظیرھا حیث الحوار 

طن، وكذلك التواصل مع المواطنین في مختلف المباشر في كل الموضوعات التي تھم الوطن والموا
أماكن سكناھم ومواقعھم، وتفقد احتیاجاتھم واإلیعاز باالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لھم، في نھج 

 .حكم رشید عزز عالقة القائد بشعبھ الذي یلتف حولھ
 

راكة حقیقیة عمل جاللة الملك على مأسسة العمل الدیمقراطي والتعددیة السیاسیة نحو ترسیخ ش
للجمیع في العملیة السیاسیة وصناعة القرار، فضال عن سعیھ الدؤوب لتحقیق االستدامة في النمو 

 .االقتصادي والتنمیة االجتماعیة بھدف تحسین مستوى المعیشة للمواطن 
 

وحمل جاللتھ رایة الدفاع عن اإلسالم وتوضیح صورتھ المشرقة للعالم أجمع بأنھ دین تسامح 
ففي كلمتھ في الجلسة العامة الجتماعات الدورة الحادیة والسبعین للجمعیة العامة لألمم ومحبة، 

أن اإلسالم یعلمنا أن البشر متساوون في الكرامة، وال تمییز بین األمم أو "المتحدة العام الماضي أكد 
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ظ الدولة حیاتھ ویرفض اإلسالم اإلكراه في الدین، ولكل مواطن الحق في أن تحف. األقالیم أو األعراق
 ".وأسرتھ وممتلكاتھ وعرضھ وحریتھ الدینیة

 
وضمن ھذه الرؤیة الملكیة، رعى جاللتھ وأطلق عددا من المبادرات التي تعزز التسامح والتعایش 

، و "كلمة سواء"، و "رسالة عمان"الدیني وتبرز أھمیة التسامح والحوار على مستوى العالم، فكانت 
، نماذج عن دور األردن ورسالتھ، التي یعبر عنھا جاللة الملك "بین األدیان األسبوع العالمي للوئام"

 .في المحافل كافة، لنبذ العنف والتطرف وتعزیز قیم ومبادئ اإلسالم الحنیف وصورتھ السمحة
 

وحول جھود محاربة اإلرھاب، یحمل جاللتھ رؤیة واضحة تركز على بذل الجھود اإلقلیمیة 
لي، للقضاء على خطر اإلرھاب وعصاباتھ، الذي بات یستھدف األمن والدولیة، ضمن نھج شمو

والسلم العالمیین، ویؤكد جاللتھ في خطاباتھ دوما أن الحرب على اإلرھاب ھي حرب المسلمین 
 .بالدرجة األولى

 
ویواصل األردن، بقیادة جاللة الملك، بذل مختلف الجھود وبكل الوسائل والسبل المتاحة لرعایة 

اإلسالمیة والمسیحیة في القدس الشریف، والحفاظ على عروبتھا ومقدساتھا اإلسالمیة المقدسات 
 .والمسیحیة، ودعم وتثبیت سكانھا، مسلمین ومسیحیین، وتعزیز وجودھم في مدینتھم

 
ویؤكد جاللتھ دوما ضرورة الحفاظ على الوضع التاریخي القائم في مدینة القدس وعدم المساس بھ 

 .اسات على األمن والسالم في المنطقةلما سیكون لھ انعك
 

وحظیت مدینة القدس والمسجد األقصى المبارك برعایة خاصة من الھاشمیین، من خالل اإلعمار 
الھاشمي للمسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة في إطار عنایتھم الشاملة بالمدینة المقدسة، 

جھة لدعم المدینة دالئل على نھوض القیادة كما كانت الصنادیق الھاشمیة ولجان اإلعمار المو
الھاشمیة بدورھا الدیني والتاریخي في استكمال مسیرة العھد والوالء لمسرى رسولنا الكریم محمد، 

 .صلى هللا علیھ وسلم، ولما لھا من مكانة ومنزلة في سائر الدیانات السماویة
 

ً واضحة في إنجا ً حرص وكان لجاللة الملك عبدهللا الثاني جھودا ز منبر صالح الدین األیوبي، مجسدا
الھاشمیین على إعمار المقدسات اإلسالمیة، استنادا لواجبھ الدیني والتاریخي والوصایة الھاشمیة 

 .على مقدساتھ اإلسالمیة والمسیحیة
 

 .في كنیسة القیامة بالقدس - قبر السید المسیح  - كما تبرع جاللة الملك لترمیم القبر المقدس 
 

جاللتھ دوما أن القدس ھي القضیة األھم واألبرز في النزاع العربي اإلسرائیلي، لما لھا من ویؤكد 
 .مكانة وقدسیة لدى الھاشمیین بشكل خاص، ولدى كل عربي ومسلم

 
وفي الجانب اإلنساني، یواصل األردن، وبتوجیھات من جاللة الملك عبدهللا الثاني، تقدیم خدماتھ 
الطبیة واإلنسانیة لألشقاء الفلسطینیین في قطاع غزة، وبذل كل ما یمكن من أجل التخفیف من 

 .معاناتھم
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دوره في خدمة قضایاھا ویقف األردن إلى جانب أمتھ العربیة واإلسالمیة، وال یألو جھدا في القیام ب
العادلة، إلى جانب بذل المساعي الحثیثة لتحقیق السالم واالستقرار في الشرق األوسط، وإیجاد حلول 

 .سیاسیة ألزماتھا، وتجاوز التحدیات التي تمر بھا
 

واستنادا إلى رؤیتھ النابعة من حرصھ على الوفاء بالتزاماتھ نحو أمتھ وأشقائھ العرب، استضاف 
مالیین الالجئین على مدى العقود الماضیة، وما زال مالذا لھم، حیث یستضیف حالیا نحو األردن 

 .ملیون الجئ سوري، رغم شح موارد، ومحدودیة المساعدات الدولیة 1ر3
 

ویواصل األردن، بقیادة جاللة الملك، دعمھ للقضایا العربیة، حیث بقیت القضیة الفلسطینیة والدفاع 
 .ة والمسیحیة في القدس القضیة المركزیة األولى التي یتبناھاعن المقدسات اإلسالمی

 
وفیما یتصل باألزمة السوریة، یؤكد جاللتھ ضرورة التوصل لحل سیاسي لھا، یحفظ وحدة سوریا 

 .أرضا وشعبھا
 

ویبذل األردن جھودا كبیرة لتحقیق المصالحة الوطنیة العراقیة، بمشاركة جمیع مكونات الشعب 
 .ارطة طریق تقود إلى إرساء وبناء مستقبل أفضل للعراقیینالعراقي، عبر خ

 
وعلى المستوى الدولي، یواصل األردن بناء عالقاتھ المتمیزة مع جمیع دول العالم في إطار االحترام 

وھناك إیمان عمیق في المجتمع الدولي، بالدور المحوري والمھم لألردن، بقیادة . والتعاون المتبادل
رسیخ دعائم األمن واالستقرار في المنطقة والعالم، وتعزیز الروابط والقیم جاللة الملك، في ت

  .المشتركة بین الشعوب
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 ألف خریج من الجامعات األردنیة  61.. مع ارتفاع نسب البطالة 
 
  

والصادرة عن وزارة التعلیم  2014/2015أكدت إحصاءات التعلیم العالي في األردن للعام الجامعي 
ً  61694الحكومیة والخاصة بلغ  العالي الى أن العدد اإلجمالي لخریجي الجامعات األردنیة طالبا

طالبة من الجامعات  28410طالبة منھن  34563وبعدد % 56وطالبة، شكلت الخریجات ما نسبتھ 
 .طالبة من الجامعات الخاصة 6153الحكومیة و 

 
الى توزیع الخریجات حسب الدرجة العلمیة، " تضامن"وتشیر جمعیة معھد تضامن النساء األردني 

ووصل عددھن الى % 91.3لغالبیة العظمى من الطالبات بدرجة البكالوریس وبنسبة حیث تخرجت ا
 13طالبة بدرجة الدكتوراة، و  128طالبة بدرجة الماجستیر، و  2476طالبة، فیما تخرجت  31568

 .طالبة بدبلوم مھني 278طالبة بدبلوم عالي و  100طالبة بإختصاص عالي، و 
 

طالبة من  5336طالبة من الجامعات الحكومیة، منھن  28410وحسب الجامعات، فقد تخرجت 
 2463طالبة من جامعة مؤتھ، و  2424طالبة من جامعة الیرموك، و  4971الجامعة األردنیة، و 

طالبة من  1667طالبة من الجامعة الھاشمیة، و  4488طالبة من جامعة العلوم والتكنولوجیا، و 
طالبة من جامعة الحسین بن  1527ة البلقاء التطبیقیة، و طالبة من جامع 4684جامعة آل البیت، و 

 .طالبة من الجامعة األلمانیة األردنیة 240طالبات من جامعة الطفیلة التقنیة، و  610طالل، 
 

، )طالبة 397(طالبة من الجامعات الخاصة، وھي جامعة عمان األھلیة الخاصة  6153فیما تخرجت 
، وجامعة )طالبة 331(، وجامعة فیالدلفیا الخاصة )طالبة 494(وجامعة العلوم التطبیقیة الخاصة 

، وجامعة الزیتونة األردنیة )طالبة 670(، وجامعة البتراء األھلیة الخاصة )طالبة 416(اإلسراء 
، )طالبة 254(، وجامعة إربد األھلیة الخاصة )طالبة 601(، وجامعة الزرقاء )طالبة 800(الخاصة 

، واألكادیمیة األردنیة )طالبة 329(، وجامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا )طالبة 346(وجامعة جرش 
 313(، وجامعة جدارا )طالبة 186(األنروا  –، وكلیة العلوم التربویة واآلداب )طالبة 26(للموسیقى 

، وجامعة الشرق )طالبة 19(، وكلیة األردن الجامعیة التكبیقیة للتعلیم الفندقي والسیاحي )طالبة
 420(، والجامعة العربیة المفتوحة )طالبة 119(، وجامعة عمان العربیة )طالبة 230( األوسط

ً الجامعة األمریكیة في مادبا )طالبة 202(، وجامعة عجلون الوطنیة الخاصة )طالبة  65(، وأخیرا
 ).طالبة

 
التعلیم " ھذا وقد أكدت الدراسة التحلیلیة الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة والتي تحمل عنوان

، على أن ھنالك 2015المستندة على التعداد العام للسكان والمساكن " 2016والعمل في األردن 
عالقة طردیة ما بین األردنیات العامالت ومستواھن التعلیمي، فثالث من بین كل خمس أردنیات 

 .عامالت یحملن شھادة البكالوریس فأعلى
 

ً " وتشیر تضامن ً واضحا ما بین الذكور واإلناث عند النظر الى نسبة المتعطلین من  الى أن ھنالك فرقا
 %.70.7فیما بلغت لإلناث % 21.4حملة شھادة البكالوریوس فأعلى حیث كانت النسبة للذكور 

 

  نیوزحمرین 
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من قوة العمل من اإلناث كان مستواھن التعلیمي % 62.9وفي نفس الوقت بینت النتائج بأن 
 .لذكوربین ا% 20.2بكالوریوس فأعلى مقارنة مع 

ً لجدول توزیع األردنیات الالتي أعمارھن  ً فأكثر ومستواھن التعلیمي دبلوم متوسط  15ووفقا عاما
، فإن أكثر التخصصات التي تشھد 2015فأعلى حسب مؤشرات السوق والتخصص العلمي لعام 

ً بین األردنیات ھي الصناعات اإلستراتیجیة والتعدین وبمعدل بطالة  ، %57.3بطالة مرتفعة جدا
، والخدمات المنزلیة %)51.5(والصناعات النسیجیة والجلدیة وتصنیع المالبس واألحذیة 

، وإعداد المعلمین لمرحلة ما قبل التعلیم اإلبتدائي %)46.5(، والخدمة االجتماعیة %)50.2(
)45.2.(% 
 

فاعیة وبمعدل فیما شھدت التخصصات التالیة أقل معدالت بطالة بین األردنیات، العلوم العسكریة والد
، %)14.4(، والدراسات السنیة %)13.5(، والطب البیطري %)11.1(، والطب %)8.5(بطالة 

، وإعداد المعلمین لتدریس موضوع %)17.2(، والصیدلة %)14.7(والتمریض والعنایة والقبالة 
، والریاضیات %)22.9(، والقانون %)21.5(، والھندسة الصناعیة %)20.9(دراسي معین 

)23.6%.( 
 

ً بین الخریجات األردنیات ھي اللغات األجنبیة وبعدد  خریجة  65440إن أكثر التخصصات إنتشارا
خریجة  51292(، وتخصص اللغة العربیة %)30.3(ویصل معدل البطالة في ھذا التخصص 

خریجة وبمعدل بطالة  50349(، وعلوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات %)29.3وبمعدل بطالة 
، وإعداد المعلمین لمرحلة ما %)34.4خریجة وبمعدل بطالة  49384(لعلوم التربویة ، وا%)36.6

 %).45.2خریجة وبمعدل بطالة  47912(قبل التعلیم اإلبتدائي 
 

إن ارتفاع معدالت البطالة بین األردنیات المتعلمات والالتي یحملن شھادة البكالوریس فإعلى، تعتبر 
ً على وجود خ ً ھاما لل جسیم في رفد سوق العمل بتخصصات ھو بأمس الحاجة لھا، دلیالً ومؤشرا

 .ووجود تخصصات أخرى متخمة وتعاني من ارتفاع حاد في معدالت البطالة
 

من الضرورة بمكان، العمل وبشكل سریع على معالجة ھذا الخلل من خالل الترویج " تضامن"وتجد 
للتخصصات المطلوبة ودون إغالق ألي من التخصصات األخرى، مع التأكید على أھمیة تطویر 
سوق العمل إلستیعاب مختلف التخصصات، فلكل أردنیة طاقات وإبداعات في مجاالت معینة، كما 

  .لحریة الكاملة في تحدید إختیارتھا العلمیةأن لھا ا
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 ینھي تحضیراتھ للدورة الشتویة" الریاضي الجامعي"
  

للوجستیة، النطالق الدورة الریاضیة أنھى االتحاد الریاضي الجامعي ترتیباتھ اإلداریة والفنیة وا
المقبل، ) فبرایر(شباط  9-3الشتویة الجامعیة السادسة عشرة، والتي ستقام في العقبة خالل الفترة من 

  .ضمن احتفاالت االتحاد الریاضي الجامعي بعید میالد جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین
 

البطولة، وبحسب مقرر اللجنة صبحي طاھر، فإن  وكانت لجنة كرة القدم قد اجرت قرعة مباریات
القرعة قد جمعت فرق الجامعة األردنیة، الطفیلة التقنیة، األلمانیة األردنیة، البلقاء التطبیقیة، جامعة 

مؤتة، العلوم االسالمیة، اربد االھلیة، آل : األمیرة سمیة في المجموعة االولى، فیما ضمت الثانیة
الیرموك، العلوم التطبیقیة، الحسین، الزیتونة، فیما ضمت : وضمت الثالثة البیت، الزرقاء الخاصة،

الھاشمیة، فیالدلفیا، العلوم والتكنولوجیا، البترا، ویتأھل اول وثاني كل مجموعة للدور ربع : الرابعة
  .النھائي، وتقام مباریات البطولة على ملعب مدارس االتحاد وملعب بیت شاب العقبة

 
حفل االفتتاح سیكون في الساعة السابعة من مساء یوم الجمعة في مدارس العقبة الدولیة، فیما تنطلق 
منافسات خماسي كرة القدم صباح یوم السبت المقبل، وبذات الیوم تنطلق منافسات الریشة الطائرة 

الطائرة  للطالبات في صالة األمیر رعد لذوي االحتیاجات الخاصة، حیث اكد مقرر لجنة الریشة
ناصر الخوالدة االنتھاء من كافة التحضیرات لمنافسات الریشة التي ستقام بنظام الفرق، فیما ینطلق 
عند الساعة العاشرة من صباح یوم األحد سباق اختراق الضاحیة للطالبات، والذي سینطلق من شارع 

متسابقات من كل  3شارك مطار العقبة الدولي وانتھاء في نادي األمیر راشد للریاضات البحریة، وت
  .جامعة

  االلكتروني الغد
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ة سامیة بتعیین الدكتور محمد ذنیبات رئیسا لمجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجیا إرادة ملكی
 األردنیة

 
صدرت اإلرادة الملكیة السامیة بتعیین معالي الدكتور محمد ذنیبات رئیسا لمجلس أمناء جامعة العلوم 

  .والتكنولوجیا األردنیة وذلك حتى انتھاء مدة المجلس الحالي 
  
 

وبحكم القانون فإن الدكتور ذنیبات سیكون رئیسا لمجلس أمناء مستشفى الملك المؤسس عبدهللا 
. الجامعي

  نیوز طلبة 
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 )1(مركز الدراسات رقم 
  ابو رمانمحمد 

  
خبر جمیل أتى بھ التصنیف العالمي لمراكز الدراسات واألبحاث، الذي تعّده جامعة بنسلفانیا 

ً وھو معیار معتب. األمیركیة ً، تصدره الجامعة سنویا إذ احتل مركز الدراسات . ر ومھم عالمیا
االستراتیجیة في الجامعة األردنیة المرتبة األولى ھذا العام على مستوى منطقة الشرق األوسط التي 

 .تشمل، باإلضافة إلى الدول العربیة، كال من إسرائیل وتركیا وإیران
ً، وكان  6في العام الماضي الرقم  مركز الدراسات االستراتیجیة الذي كان یحتل ً، والثالث عربیا إقلیمیا

ً على مراكز مھمة وبارزة وعریقة في  ً، قفز الیوم إلى المركز األول، متقّدما ً متقدما یعّد ذلك مركزا
، "مركز الجزیرة للدراسات"، و"مركز األھرام للدراسات االستراتیجیة"منطقة الشرق األوسط، مثل 

، وغیرھا من مراكز إیرانیة )مركز بیروت" (كارنیغي"، و)فرع الدوحة" (مركز بروكینغز"و
 .وإسرائیلیة وتركیة لھا سمعتھا وعراقتھا في مجال البحث العلمي ودرجة التأثیر

لم یقتصر تقدم المركز على ھذا الصعید؛ بل دخل للمرة األولى كأول مركز دراسات عربي یقتحم 
ً، في ال 155قائمة أفضل  من (، وتقّدم في مجال األمن والدفاع سبع نقاط 133موقع رقم مركزا عالمیا

ّق 43إلى  48من المرتبة (، وفي السیاسة الخارجیة )53إلى  60المرتبة  ، ما )نقاط إضافیة 5، أي حق
 ،ً ً وعربیا ً وإقلیمیا یعني أّن ھناك جملة من النتائج اإلیجابیة التي تحققت في تصنیف المركز عالمیا

ً وفي أكثر من مجا  .ل بحثي مرتبط بالحقل السیاسي عموما
في االحتفال الصغیر الذي أقامھ المركز (عزمي محافظة . المھم، كما ذكر رئیس الجامعة األردنیة د

ً في قائمة 1، أن یحافظ المركز على الموقع اإلقلیمي والعربي رقم )بھذه المناسبة ، ویتقدم عالمیا
ً  150الـ ً . مركزا ً بحثیا ً أكبروھذا یتطلب جھدا  .وعملیا

لكن األھم من كل ذلك أّن تصنیف المركز باإلضافة إلى إنتاجھ المعرفي ونشاطھ البحثي والفكري، 
یعتمد على معاییر أخرى، مثل حجم الموارد المالیة والبشریة، وعلى قدرتھ التأثیریة، وعلى نشاطھ 

ّھا تقیس المخرجات بما تحدثھ من. اإلعالمي تأثیرات وتداعیات على أرض  وھذه كلھا نقاط مھمة، ألن
ّھا المھمة المفقودة وشبھ  الواقع، وھذه ھي المھمة الرئیسة لمراكز الدراسات والتفكیر في العالم، لكن
الغائبة في العالم العربي، والتي طالما شكونا منھا؛ أي حالة التجاھل واإلھمال التي تعاني منھا مراكز 

 !الدراسات من قبل السیاسیین والمسؤولین
بعض السیاسیین والباحثین ینظر إلى مركز الدراسات االستراتیجیة من خالل نشاطھ في استطالعات 
الرأي، كما ذكر رئیس الجامعة، وھذا فیھ اختزال ألعمال المركز؛ إذ ھناك دراسات في اإلسالم 
السیاسي والتطرف واإلرھاب، وورش عمل متعددة یقوم بھا ویصدر تقدیر موقف وأوراق سیاسات، 
وأصبح لھ مجموعة مھمة من األدبیات العلمیة، مثل كتاب اإلصالح الدستوري في األردن، 

، وھي الكتب )عن الحركات اإلسالمیة(والصراع على السلفیة، وكتاب الحل اإلسالمي في األردن 
وھناك أوراق ودراسات على درجة من . التي أصدرھا بالتعاون مع شبكات ومؤسسات نشر متعددة

 .األھمیة
ً أقام المركز ورشة عمل عن التحدیات التي تواجھ األردن في العام م ، وھو في صدد 2017ؤخرا

، عن مخرجات ھذه الورشة "صناعة السیاسات في مرحلة الالیقین"إصدار تقریر موسع بعنوان 
، 2025كذلك ھناك مشروع ضخم یقوم بھ المركز عن سیناریوھات األردن في العام . وتوصیاتھا

 مقاالت 

  32: صالغد 
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والعدید من المشروعات البحثیة في مجال السیاسة واالجتماع والطاقة ". األسكوا"ع بالتعاون م
 .واألمن واإلرھاب

الفرصة التي أرید أن أنتھزھا في ھذا المجال، ونحن نشعر بالسعادة لحصول المركز على ھذا التقییم، 
ت ومعلومات عن ونتطلع إلى تعزیز ھذه القدرات، ھو المشروع الذي نقوم بھ لبناء قاعدة بیانا

ً " أعضاء التیار الجھادي" ً وإعراضا ّنا نواجھ صدودا في األردن، ونطمح للوصول إلى عدد كبیر، لكن
ً من مؤسسات الدولة المختلفة، بالرغم من أھمیة المشروع ً . وتجاھال ا ّ فمتى یكون ھناك إدراٌك حق

  !ألدوار المراكز وأھمیة البحث العلمي والمعرفة من قبل المسؤولین؟
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 أعظم ھدیة مدرسیة وجامعیة للتالمیذ والطلبة

  عایشحسني 
  

أذھلني بعض طلبة كلیة الھندسة في إحدى الجامعات الرسمیة عند إخبارھم لي أن أساتذة ومدرسین 
ّوا عن تعل یم الطلبة المواد المقررة في الفصل الصیفي لوقوع بعضھ في شھر رمضان، فیھا تخل

ً من ذلك ً للوقت بدال  . وانشغلوا في الحدیث في مواضیع دینیة وغیر دینیة تضییعا
یعرف ھؤالء أن الوقت المدرسي والجامعي أولویة مركزیة من أولویات المدرسة والجامعة، وأن 

طریقة وكمیة استخدامھ تعكسان قیم المعلم واألستاذ والمجتمع؛ حسب  المعلم أو األستاذ یتحكم بھ، وأن
" ادُع، أبھج، استثر"فورغاتي في كتابھا القیم . جي. ما تفید األستاذة والمستشارة التربویة روبین

)Invite, Excite, Ignite( 2016، الصادر في العام. 
ولذلك یقتلونھ كل یوم وال . وجامعاتھم لكن یبدو أنھ لیس للوقت قیمة عند العرب، حتى في مدارسھم

 . ة معرفي ومبادر ومستقل التفكیر وفاعل/ة أو طالب/ومن ثم ال تستطیع تكوین تلمیذ. یحاسبون علیھ
إلى ثالثة أنواع من الوقت، كما تقول فوغارتي، ) والطلبة في الجامعة(یحتاج التالمیذ في المدرسة 

ّم، وآخر للعب والترویح: "وھي  ". ، وثالث حر للراحة أو الھدوءوقت للتعل
وبتطبیق ھذا المفھوم على مدارس العرب وجامعاتھم، نجد أن الوقت األول مرتبك، والثاني والثالث 
غائبان من المدرسة والجامعة؛ فال نشاطات مرافقة للمنھاج في المدرسة والجامعة، وال متسع فیھما 

وبغیابھما ال . ذ والطلبة للراحة والھدوء والتأمللغیر الفراغ بین الحصة والحصة، وال فرصة للتالمی
یتمكن التالمیذ والطلبة من ھضم األفكار واستیعاب المعلومات التي تعلموھا في الوقت األول، ومن 

 . تحویلھا إلى معارف
ّم والتعلیم تقضي بعدم تضییع دقیقة واحدة منھ، كي تتحقق أھداف التعلم  إن مركزیة الوقت في التعل

ً كما ھو مخصص لھ، أعظم ھدیة تقدمھا المدرسة . والتعلیم ولعل احترام الوقت واستخدامھ جیدا
 .لتالمیذھا، والجامعات لطلبتھا

ونعود لألستاذة فوغارتي عبر كتابھا المشار إلیھ، فنقرأ عن تجربتھا في تعلیم الصفوف االبتدائیة 
ئي القراءة والكتابة، بعكس ما یدعي ة في الصف األول االبتدا/األولى، وأنھا استطاعت تعلیم كل طفل

ة عادي /إنني أستطیع تعلیم القراءة لكل طفل: وتضیف. بعض المعلمین والمعلمات بأنھ ال یمكن ذلك
وإذا لم یتعلم األطفال . إنني أھتم بالقراءة ألنھا تفتح اآلفاق للطفل، وتوسع عالمھ. بمعرفة مفتاحھ للتعلم

وعندما تبدأ الرحلة ویتعلم الطفل القراءة، فإن على . ال قیمة لھ القراءة، فإن كل ما یسمى بالمدرسة
ة البحث عن المواد التعلیمیة المثیرة لیواصل الطفل القراءة التي یزداد بھا عدد الكلمات التي /المعلم

 ".یتعلمھا في كل مرة، ویتحسن فھمھ واستیعابھ لما یقرأ
ة، ألنھ /ة ھو أھم شيء یمكن أن یقوم بھ المعلم/طفلویرى أساتذة التربیة أن بناء المحفظة اللغویة لل

ة من /ة والمعلم/وتتكون المحفظة اللغویة للطفل. ة على القراءة بمھارة ونعومة وفھم/یساعد الطفل
ً؛ من خالل . 1:ثالثة مدامیك أو أركان، ھي الكلمات الیومیة التي یتعلمھا الطفل في العادة أوتوماتیكیا

ة في /المفردات األكادیمیة التي یتعلمھا الطفل. 2ع في أثناء الطفولة المبكرة؛ الكالم الیومي واالستما
ُتعلم بالقراءة والكتابة؛  المفردات الخاصة بالمادة الدراسیة أو الموضوع العلمي؛ فلكل . 3المدرسة وت

ً من الركنین السابقین  .علم مفرداتھ ولغتھ، وھي أكثیر تعقیدا
ً، ویتعلم من المھد /أو متعلمة /إن ذلك یعني أن على كل طفل ة معرفة المفردات الثالث لیكون متعلما

  .إلى اللحد

  16: صالغد 
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  13: الدستور ص -58: صالرأي 
  

 إعالنات
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  ان ھناك قائمة احاالت الى التقاعد وانھاء خدمات في صفوف كبار » عین الرأي«علمت
  .القائمة وفق مصادر مطلعة ستعلن قریبا.. موظفي الدولة ممن تجاوزوا سن الستین

  
  ك خرجت عن اھدافھا وانحرفت عن على الفیسبو» البیض والبطاطا«صفحة حملة مقاطعة

صفحة المقاطعة التي .. لالردنیین» الشتائم واالتھامات«مسارھا الحقیقي الذي رسم لھا بـ
. دعت الى عصیان مدني ومسیرات غیر سلمیة» اجندات مشبوھة«سیطر علیھا اصحاب 

عن المسار  الصفحة التي كان ھدفھا في البدایة نبیال انسحب منھا اعداد كبیرة بعد انحرافھا
  .الذي انشئت من اجلھ

  
 ونفایات من مختلف االنواع تمأل الجزر الوسطیة في شوارع » المالیین«اعقاب سجائر بـ

  .جة الى حملة نظافة سریعة وصیانة عامةالجزر بحا.. عمان

 زوایا الصحف 

 الرأيعین 
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  ،رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي، وخالل لقائھ أمس أمین عمان الكبرى وكبار موظفیھا
تحدث عن ثقافة اإلكرامیة التي تسود بین صغار الموظفین في الدوائر الحكومیة، ومن بینھا 

 .، وأنھا فعل معیب وشكل من أشكال الفساد"إكرامیة"، بدال من "إذاللیة"األمانة، ووصفھا بـ
  

  التقى الرئیس الفلسطیني محمود عباس بمنزلھ في عمان أمس نائب الرئیس العراقي الدكتور
سالمة فلسطین الشقیقة والعزیزة النھا االساس في "ایاد عالوي، حیث أكد الطرفان أھمیة 

الوي، وشدد الجانبان على بحسب تصریح صدر عن مكتب ع" استقرار المنطقة العربیة
 .موقف العرب الرافض لفتح سفارة أمیركیة في القدس

  
  المركز الوطني لحقوق اإلنسان یطلق األحد المقبل التقریر الدوري الثاني لفریق الرصد

 .ا صحفیا في مقرهولھذه الغایة یعقد المركز مؤتمر. الوطني لمناھضة التعذیب
  

  مركز الدراسات االستراتیجیة التابع للجامعة األردنیة یعكف حالیا على اعداد وتجھیز نتائج
استطالع جدید للرأي العام األردني، حول حكومة الدكتور ھاني الملقي، وتجاه عدد من 

 .القضایا المحلیة والدولیة
  

  النائب تامر بینو حضر أمس جلسة مجلس النواب، وذلك بعد ان الغى المجلس قرار عقوبة
رفع . حرمانھ من حضور عدة جلسات، على خلفیة مشادة وقعت في جلسة سابقة للمجلس

  .نائب طارق خوريالعقوبة عن بینو جاءت في الجلسة قبل الماضیة بطلب من ال
  

  
  

 زواریب الغد
  


