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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  "عیش یومك طبیعي"یوم عالجي بعنوان 

تمریض األردنیة تعقد ندوة حول واقع التبرع في أعضاء مرض 
  الموت الدماغي

٤  

في " مؤتمر نموذج األمم المتحدة"توضیح حول الفعالیة الطالبیة 
  "األردنیة"

٥ 

رات العلمیة في العقبة بمشاركة اختتام فعالیات أسبوع المؤتم
  محلیة وعربیة واسعة

٦ 

 ٨  المرأة ما زالت تعاني ظلما في نیل حقوقھا: نشطاء
لتطویر نوعیة وفاعلیة " األردنیة"ورشة عمل تدریبیة في 

  مؤسسات التعلیم العالي
١٠ 

بالمركز الثاني والمیدالیة الفضیة في مسابقة أمن " األردنیة"فوز 
  المعلومات وتقنیات اإلختراق

١١ 

تطرح الحمایة الجنائیة للبیئة " اردنیة العقبة " مؤتمرات 
  ومعیقات استثمار الطاقة النوویة

١٢ 

 ١٤  اختیار المنسي رئیسا التحاد كرة الید
 ١٥  یوثق لتاریخ األردن عبر العصور..متحف الجامعة األردنیة لآلثار 

 ١٧  بطلة الجامعات للكرة الطائرة) األردنیة(
   شؤون جامعیة

الملك بقادة اإلعالم وجھ  لقاء: فاعلیات نیابیة وسیاسیة وأكادیمیة
  رسائل مھمة في توقیت مناسب

١٨ 

 ٢٢  توحید نظام اإلجازات بدون راتب بین الجامعات الرسمیة
 ٢٣  )سلوك واخالقیات..بین المریض والطبیب(اشھار كتاب 

 ٢٥  بدران یطالب بمخرجات تعلیمیة توجھ نحو االقتصاد المعرفي
   مقاالت

 ٢٧  الباحثة الدكتورة ریم محمود الزعبي/التجدید ضرورة
األستاذ /تغییر رؤساء الجامعات األردنیة استحقاق طال انتظاره

  الدكتور أنیس الخصاونة
٢٩ 

 ٣٣- ٣٠  اعالنات
 ٣٤  وفیات

  ٣٦- ٣٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "عیش یومك طبیعي"یوم عالجي بعنوان 
  
  

أشرف أساتذة  -ھبة الكاید 
عالج طبیعي في الجامعات 

والعلوم والتكنولوجیا  األردنیة
والھاشمیة بالتعاون مع فریق 
ساركومیر على الیوم 
العالجي الذي نظمتھ مؤسسة 
دریم الخیریة وجمعیة رعایة 
وكافل الیتیم بالشراكة مع 

  .أمانة عمان الكبرى
  

ویھدف الیوم العالجي بحسب 
ألعلى لشؤون االشخاص ما جاء في كلمة  راعي فعالیات الیوم العالجي مدیر الرقابة في المجلس ا

المعوقین جمیل الطرمان إلى التوعیة بأھمیة العالج الطبیعي وإبراز دوره في العملیة العالجیة وتقدیم 
  .التقییم والعالج المجاني

  
وأكد الطرمان أن المجلس یدعم كل نشاط فیھ خدمة للوطن وأبنائھ، منوھا بأھمیة العالج الطبیعي في 

  .ا األشخاص ذوي اإلعاقةحیاة جمیع األشخاص وتحدید
  

بدورھا اوضحت مشرفة الیوم العالجي الدكتورة عالیة الغویري من الجامعة األردنیة في كلمة القتھا 
باسم اساتذة العالج الطبیعي في األردن أن تخصصات علوم التأھیل تعنى بالعنایة الشاملة بالمرضى 

وضحة اھمیة العالج الطبیعي على مختلف من النواحي الجسدیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة، م
  .الصعد المحلیة والعربیة والعالمیة

  
وبین رئیس جمعیة مؤسسة دریم الخیریة عمر الغویري أن ھذا الیوم الطبي یعد انطالقة ألیام عالجیة 

  .أخرى سنقیمھا في شمال وجنوب المملكة لخدمة أكبر شریحة من أبناء الوطن
  

العالجي اشتملت على عرض تایكواندوا لذوي اإلعاقة وجلسات لتقییم  یشتر إلى أن فعالیات الیوم
مشاكل العظام والعضالت وامراض االعصاب واالطفال، إضافة إلى محاضرات توعویة شاملة 
ونشاطات ترفیھیة قدمھا طلبة كلیة التربیة الریاضیة في الجامعة األردنیة بإشراف الدكتورة فاطمة 

  .خریسات

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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  تعقد ندوة حول واقع التبرع في أعضاء مرض الموت الدماغيتمریض األردنیة 

  
عقدت كلیة التمریض في الجامعھ  -ھبة الكاید 

واقع التبرع بأعضاء "األردنیة ندوة بعنوان 
" مرضى الموت الدماغي بین العلم والدین

حضرھا عدد من األطباء والممرضین في 
  .مستشفى الجامعة األردنیة 

  
ي أدارتھا ریم جراد كل وحاضر في الندوة الت

من الدكتور عباس باز من قسم أصول الدین 
والفقھ في كلیة الشریعة ومدیر المركز 
األردني لزراعة األعضاء الدكتور عبد 
الھادي البریزات والدكتور صالح حّماد 

  .والدكتور طارق حرب من مستشفى البشیر
  

رضى الموت الدماغي ، مؤكدة عدم وخلصت الندوة إلى ضرورة نشر الوعي وثقافة التبرع لدى م
وجود أي تعارض بین رأي الدین والعلم والمشرع األردني في جواز التبرع بأعضائھم ضمن 

  .مجموعة من الضوابط الدینیة   واألخالقیة والقانونیة
  

ً لعمیدة الكلیة الدكتورة منار النابلسي كترجمة عملیة متواصلٍة للرؤیِة الم لكیة وجاء انعقاد الندوة وفقا
  .السامیة التي تھدف إلى تمكین دور التمریض في خدمة القضایا الصحیة المعاصرة

  
من جانبھا قالت رئیسة قسم التمریض السریري إن الكلیة أخذت على عاتقھا مھمة السعي لتطویر 
القضایا الصحیة المعاصرة بھدف رفع مستوى الوعي بین أفراد المجتمع حول أھمیة تلك القضایا 

  .ا من النواحي الدینیة والطبیة والقانونیة واألخالقیة واإلنسانیةوشرعیتھ
  

یشار إلى أن ھذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات والمبادرات واألنشطة الالمنھجیة التي تعقدھا الكلیة 
بشكل دوري في سبیل تسلیط الضوء على العدید من الموضوعات التي یحتاج المجتمع األردني 

ً وثقافةبشرائحھ كافة االس   .تزادة منھا معرفة
  

  /أخبار األردنیة
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  "األردنیة"في " مؤتمر نموذج األمم المتحدة"توضیح حول الفعالیة الطالبیة 
  

التي ) Model Uited Nations(نموذج األمم المتحدة "تؤكد الجامعة األردنیة أن الفعالیة الطالبیة 
طالبا وطالبة من  ١٥٠وشارك فیھا  ٢٢/٤/٢٠١٧-٢٠عقدت في الجامعة األردنیة في الفترة من 

الجامعات الحكومیة والخاصة، وطلبة من ثالث مدارس ھي نشاط طالبي یقام في معظم الجامعات، 
تقوم فكرتھ على المحاكاة لھیئة األمم المتحدة، ویعتمد أسلوب األمم المتحدة في النقاش وطرح 

  .القضایا
   
   

كثر من جامعة، كجامعة األمیرة سمیة، وعقد في أ ٢٠١٠والفعالیة أو المؤتمر بدأت فكرتھ في العام 
والجامعة األلمانیة األردنیة، والجامعة الھاشمیة، إضافة إلى الجامعة األردنیة یھدف أوال إلى بناء 
شخصیة الطالب، وإكسابھ مھارات الحوار والمناظرة؛ فكل طالب مشارك یمثل بلدا معینا، ویتناول 

ي یمثلھ، ویدافع عن قضیتھ أمام الھیئة العامة لألمم قضیة محددة ویطرحھا من وجھة نظر البلد الذ
  .المتحدة، ویسعى إلقامة تحالفات مع بعض الدول التي تدعم قضیتھ وتتبنى وجھة نظره

   
   

وھذا یتطلب القیام ببحث موسع من الطلبة عن البلدان التي یمثلونھا؛ اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا 
أتیة من كل ھذا؛ بما في ذلك تدریب الطالب على البحث العلمي وثقافیا، وال یخفى مدى الفائدة المت

ومعرفتھ بمناھجھ العلمیة الدقیقة، واطالعھ على الكتب التي تساعده في تكوین صورة متكاملة عن 
  .الدولة والقضیة التي یمثلھا، وھو بھذا یتعرف أیضا على ثقافات البلدان المختلفة

   
یمارسھ الطلبة، یتدربون فیھ على أسس الحوار والخطابات ویعد ھذا النشاط تمرینا تطبیقیا  

  .والمناظرات، ومعرفة وسائل اإلقناع لألطراف األخرى
   
حقوق اإلنسان، وحقوق : وقد طرح المؤتمر الذي أقیم في الجامعة االردنیة ثالثة محاور للنقاش ھي 

  .اللجوء المرأة، والتعلیم لالجئین والمھاجرین غیر الموثقین رسمیا في سجالت
   
وقد قام أحد الطلبة بتمثیل دور مندوب دولة االحتالل االسرائیلي في األمم المتحدة و لم یتعّد األمر  

ذلك، وقد سعى الطلبة بكل وعي ومسؤولیة واقتدار إلى بیان الصورة الحقیقیة للكیان الصھیوني في 
مدى خطورة وبشاعة المحور الرئیسي الذي تم طرحھ حول حقوق اإلنسان، ومحاولة إیصال 

  .االنتھاكات التي ترتكبھا دولة االحتالل ضد الشعب الفلسطیني
   
   

وإن الجامعة األردنیة وھي تضع الحقیقة بین أیدي الجمیع لتھیب بوسائل اإلعالم إلى تحري الدقة 
مة لوفد من الكیان الصھیوني، وإقا" األردنیة"فیما تنشره وتنفي جملة وتفصیال ما نشر من استضافة 

  .نشاط بمشاركة طلبة من دولة إسرائیل
   
   

والجامعة األردنیة كانت وما تزال تناصر شعبنا الفلسطیني الشقیق في مقاومتھ لالحتالل الصھیوني، 
  .وتدافع عن حقھ في إقامة دولتھ الفلسطینیة المستقلة وعاصمتھا القدس الشریف

  ٣-١:السبیل ص/الكون نیوز/طلبة نیوز/٢٤جو /رؤیا:السبیل ص/أخبار األردنیة
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  مشاركة محلیة وعربیة واسعةاختتام فعالیات أسبوع المؤتمرات العلمیة في العقبة ب
  

اختتمت في مدینة العقبة فعالیات  -فادیة العتیبي
الذي  ٢٠١٧أسبوع المؤتمرات العلمیة الدولیة لعام 

نظمتھ الجامعة األردنیة فرع العقبة والمنظمة 
األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء 

مشارك وباحث وأكادیمي من ) ٦٠٠(بمشاركة زھاء 
  .دولة عربیة وأجنبیة) ١٥(
   
   

وأوضح رئیس الجامعة األردنیة فرع العقبة الدكتور 
موسى اللوزي في تصریح لھ أن موسم المؤتمرات 

والمنظمة ) أردنیة العقبة(وقد تكلل في ختام أعمالھ بالنجاح ما ھو إال ثمرة تعاون بناءة ما بین 
جمة مع الدور الذي یحتم على الجامعات األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء، جاءت منس

القیام بھ تجاه رسالتھا الوطنیة واألماكن التي تتواجد فیھا، معربا عن تطلعھ إلى مزید من التعاون 
  .المشترك مع المنظمة

   
   

وثمن اللوزي جھود كل من أسھم في إنجاح أعمال أسبوع المؤتمرات، مؤكدا أھمیة األفكار والرؤى 
التي خرجت بھا الجلسات والتي تسھم في إضافات جدیدة في سبیل تحقیق التنمیة العلمیة الجدیدة 

  .المستدامة والوصول إلى اإلدارة المتكاملة فیھا
   
   

من جانبھ أشار رئیس المؤتمر أمین عام المنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء 
میة قد اكتسب أھمیة عالیة باعتباره حدثا منفردا الدكتور لطفي المومني إلى أن أسبوع المؤتمرات العل

جمع تحت مظلتھ أربعة مؤتمرات علمیة انطلقت متزامنة، تشترك في رؤیتھا وتختص في 
موضوعاتھا، تؤسس من خالل ذلك ألسلوب حدیث في الترویج لسیاحة المؤتمرات في سبیل تقدیم 

  .رؤیة سیاحیة متكاملة لمدینة العقبة
   
   

ن المؤتمرات حققت نجاحا متمیزا، حیث لم تقتصر مناقشات الباحثین وطروحاتھم وقال المومني إ
البحثیة على طرح المشكالت ومناقشة العوائق التي تعترض مسار التنمیة المستدامة، بل أسھمت في 

  .إیجاد حلول محتملة لھا
أھمیة انعقاد مثل أمین عام اتحاد الجغرافیین العرب الدكتور صبري فارس الھیتي أكد في مداخلة لھ 

ھذا النوع من المؤتمرات الدولیة المتخصصة في األردن، في ظل الظروف التي تعیشھا المنطقة 
العربیة والتي ال تمّكن الجامعات العربیة في عدد من الدول من عقدھا بشكل دوري ومنتظم، مشیرا 

ثیر من الدول خصوصا إلى أن نتائج البحوث التي عرضت خالل الجلسات مفیدة لصانع القرار في ك
  .تلك المتعلقة في تطویر الثروات الطبیعیة والمجاالت االقتصادیة والسكانیة

   
   

  /أخبار األردنیة
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وأعرب الھیتي عن سعادتھ بطبیعة المحاور التي طرحتھا البحوث العلمیة والتي ركزت على محاور 
لت جوانب تتعلق في تطویر مدینة العقبة وبعض المناطق في األردن وبعض المدن العربیة، وتناو

تخص المیاه وكیفیة الحفاظ علیھا وعلى البیئة من التلوث وحمایة السواحل وأیضا فیما یخص 
  .الصناعات التعدینیة 

   
   

بالعلم نبني حاضرنا ونؤسس (وشھدت جلسات أسبوع المؤتمرات العلمیة الذي حمل شعار 
المتخصصة التي قدمھا الباحثون ، واستمرت أربعة أیام، نقاشات أثارتھا األوراق العلمیة )لمستقبلنا

تناولت محاور تقنیات الجیوماتكس، والصناعات التعدینیة، والتھیئة العمرانیة، واإلدارة المتكاملة 
للمناطق الساحلیة في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة فیھا، مؤكدین ضرورة وجود مشاریع عربیة 

  .ات األكادیمیةمشتركة، وتفعیل التعاون ما بین صناع القرار والمؤسس
   
   

حافال باألوراق العلمیة الجدیدة، سلطت الضوء على ) أسبوع المؤتمرات العلمیة(وجاء جدول أعمال 
المشاكل والمعیقات التي تعترض منظومة التنمیة المستدامة في سبیل الوصول لحلول ناجعة تسھم في 

اء وإدارة المناطق الصناعیة، وورقة ورقة بعنوان االعتبارات البیئیة في إنش: حلھا، من تلك األوراق
شركة البوتاس (أخرى حول تأثیر المسؤولیة االجتماعیة للمنشأة على أدائھا المالي نموذج من األردن 

/ ، وورقة بعنوان اآلثار البیئیة للینابیع المائیة في مدینة األنصب بمحافظة مسقط)وشركة الفوسفات
  .المائیة في محافظة األنبار سلطنة عمان، واإلدارة المتكاملة للموارد

   
   

ومن البحوث العلمیة التي طرحت في جلسات أعمال المؤتمر في یومھ األخیر الحمایة الجنائیة للبیئة، 
ودور شرطة العمران في حمایة البیئة وفق التشریع الجزائري، والعالم العربي ومعضالت استغالل 

عاون المتاحة بین المؤسسات الخاصة الطاقة النوویة لألغراض السلمیة، وأیضا فرص الت
  .والمؤسسات الرسمیة في إدارة المناطق الساحلیة

   
   

وفي ختام أعمال أسبوع المؤتمرات العلمیة، تخلل الجلسة الختامیة توزیع الشھادات على المشاركین، 
نھایة  تقدیرا لمشاركتھم الفعالة في إثراء محاور المؤتمر بأفكارھم ورؤیتھم الجدیدة بما یصب في

  .المطاف في الدفع بعجلة تحقیق التنمیة المستدامة
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  المرأة ما زالت تعاني ظلما في نیل حقوقھا: نشطاء
  

أجمع نشطاء في  -محمد المبیضین 
حقوق اإلنسان من قانونیین وأخصائیین 
اجتماعیین وأكادیمیین على أن المرأة ما 
زالت تعاني ظلما في نیل حقوقھا بالرغم 

أثیرھا في المجتمعات من دورھا وت
  .اإلنسانیة

   
وأشاروا خالل الندوة الحواریة التي 
عقدت في الجامعة األردنیة  الیوم 

حقوق اإلنسان من منظور : "بعنوان
حقوق المرأة : العمل االجتماعي

إلى أن تقدم األمم وتطور " أنموذجا
  .ین واحترامھاالمجتمعات ال تقاس إال بقوة تشریعاتھا والتزام الناس بسیادة القوان

   
   

وخالل الندوة التي أدارھا الدكتور إبراھیم أبو عرقوب قدم كل من عمیدة كلیة اآلداب الدكتورة غیداء 
دراسة في الوثائق : تمكین المرأة في الحضارات اإلنسانیة: "ورقة عمل بعنوان" خزنة كاتبي"

حقوق المرأة في : "ة عمل بعنوان، ومستشارة جمعیة معھد تضامن النساء إنعام العشا ورق"التاریخیة
  ".التشریعات األردنیة قانون العقوبات والجنسیة واألحوال المدنیة

   
   

وسلطت مدیرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبیر دبابنة الضوء على حقوق المرأة بین التشریعات 
ھالالت عن المیثاق  وتحدث رئیس قسم العمل االجتماعي في الجامعة الدكتور خلیل. الوطنیة والدولیة

  .األخالقي لمھنة العمل االجتماعي
   
   

وأكد المشاركون في الندوة أن حقوق المرأة ھي من حقوق اإلنسان، ومن مرتكزاتھا المساواة والعدالة 
والكرامة اإلنسانیة، داعین إلى حشد الدعم إلحداث تغییر اجتماعي یطال تشریعات متعلقة بقضایا 

  .یةالمرأة وحقوقھا األساس
ولفت المتحدثون إلى أھمیة وریادة مھنة العمل االجتماعي التي تتصدى لمعالجة قضایا اجتماعیة 
متعلقة بالفئات األقل حظا في المجتمع من المسنین واألطفال والفقراء والنساء وذوي االحتیاجات 

  .الخاصة
   
   

عة بالتعاون مع جمعیة معھد وكانت جلسة افتتاح الندوة التي نظمھا قسم العمل االجتماعي في الجام
تضامن النساء األردني  ومركز دراسات المرأة قد شھدت القاء كلمات من قبل عمیدة كلیة اآلداب 

والمحامیة أسمى خضر ورئیس قسم العمل االجتماعي الدكتور خلیل " خزنة كاتبي"الدكتورة غیداء 
الم یشھد في المرحلة الراھنة  ھالالت  اشتركت في اإلشارة إلى أھمیة الندوة؛ خصوصا وأن الع

  .انشغالھ عن قضایا المرأة بسبب تطورات سیاسیة وأمنیة واقتصادیة ملحة

  /أخبار األردنیة
 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ــة األردنــالجـــــــامعــ       
  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 

   
   

وبین المتحدثون أن مشاركة المرأة كشریك أساسي في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة لھا 
  .انیةأبعاد مھمة، وأن غیابھا یؤدي إلى زعزعة االستقرار في المجتمعات اإلنس

   
   

وحث المشاركون في الندوة التي شھدت حضورا الفتا ألعضاء ھیئة التدریس وطلبة الجامعة 
وباحثین في العمل االجتماعي إلى ضرورة زیادة االھتمام بإنتاج بحوث ودراسات متعلقة بانتھاك 

  .حقوق المرأة  وكرامتھا اإلنسانیة
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  فاعلیة مؤسسات التعلیم العاليلتطویر نوعیة و" األردنیة"ورشة عمل تدریبیة في 
  

تعقد الجامعة األردنیة  -سناء الصمادي
وبالتعاون مع مكتب إیراسموس بلس 
الوطني ورشة تدریبیة بعنوان على مدار 

 Diploma Supplement“یومین 
and Degree Profile-the EU 

Experience  ” مشاركا ) ٥٠(بمشاركة
  .من كافة الجامعات الحكومیة والخاصة

  
وتأتي الورشة التي قدمھا رئیس فریق 
خبراء تطویر التعلیم العالي الدكتور 
عصام زعبالوي ضمن أنشطة فریق 

، ” Technical Assistance Missions“مكتب إیراسموس بلس  - خبراء تطویر التعلیم العالي 
  .خبرة األوروبیةوالھادفة إلى تطویر نوعیة وفاعلیة مؤسسات التعلیم العالي من خالل االستفادة من ال

  
وأكد نائب رئیس الجامعة للكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة في كلمة القاھا خالل افتتاح الورشة 

  .اھمیة موضوع الورشة التدریبیة الرامیة إلى االرتقاء بعمل مؤسسات التعلیم العالي
  

اء ممثلي الجامعات من جانبھ دعا مدیر مكتب إیراسموس بلس الوطني الدكتور أحمد أبو الھیح
األردنیة الى االستفادة من الخبرات األوروبیة من خالل فرص التعاون التي یقدمھا االتحاد األوروبي 

  .للجامعات األردنیة، ومن بینھا الخبرات التي یقدمھا فریق خبراء تطویر التعلیم العالي
  

ات األكادیمیة في جامعة وتھدف الورشة التي قدمھا الخبیر البریطاني ھیو موریس مدیر الشراك
 Diploma Supplementسوانسي البریطانیة، والدكتور عصام زعبالوي الى توضیح مفھوم وثیقة

الورقیة واإلصدار اإللكتروني الجدید لھذه الوثیقة، وأھمیتھا حیث تزید من فرص االعتراف بدرجة 
ن فرص تعیینھ الحتوائھا بیانات الطالب الجامعیة، وتقدم تفاصیل وافیة حول تقدم الطالب، كما تزید م

  .تعرف صاحب العمل بكفاءة الخریج وقدراتھ
  

واألقسام   Degree Profile" التعریف بالدرجات"كما تھدف الورشة إلى توضیح المقصود بوثیقة 
  .التي تتألف منھا ھذ ه الوثیقة

  
ت نحو العالمیة، وتناقش الورشة استراتیجیة التوظیف الوطنیة ورؤیتھا المرتبطة بسعي الجامعا

  .وزیادة فرص تمكین الطلبة وبناء قدراتھم ومھاراتھم لزیادة فرص المنافسة لسوق العمل
  

وتسعى الورشة في نھایة جلساتھا من خالل عمل مجموعات إلى صیاغة خطة عمل تبدأ منھا 
جامعات الجامعات األردنیة بناء على ما یناسبھا من ھذه الوثائق وتبني العمل بھا على مستوى ال

  .األردنیة

  /أخبار األردنیة
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  بالمركز الثاني والمیدالیة الفضیة في مسابقة أمن المعلومات وتقنیات اإلختراق" األردنیة"فوز 
  

فازت كلیة الملك عبدهللا  -ھبة الكاید 
الثاني لتكنولوجیا المعلومات في 
الجامعة األردنیة بالمركز الثاني 
والمیدالیة الفضیة في مسابقة أمن 

) CTF(یات اإلختراق المعلومات وتقن
في جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة 

 IEEEبالتعاون مع الفرع الطالبي 
Computer Society    وعدد من

شركات االتصاالت وتكنولجیا 
  .المعلومات

   
   

محمد ملحس وشاھر الصرایرة و محمد أبوذیاب (وشاركت الكلیة بفریق مكون من أربعة طالب 
راف الدكتور جعفر القطاونة والدكتورة ھبة سعادة المشرفة على الفرع الطالبي  بإش) وقیس أبو الھیجا

IEEE Computer Society   على مستوى  ٢٠في الكلیة، في المسابقة التي جمعت نحو ً فریقا
  .الجامعات الحكومیة والخاصة في المملكة

   
   

نقطة  ١١٧٠فریق األردنیة  ساعات، وحصد ٨وتمیز الفریق في كافة مراحل المسابقة التي استمرت 
  .وحل بالمركز الثاني بفارق بسیط جدا عن فریق التكنولوجیا الذي حّل بالمرتبة األولى

   
   

فرع طالبي متخصص ) مجمع المھندسین الكھربائیین واإللكترونیین( IEEEوأكد القطاونة أن 
إنشاؤه بھدف تحفیز طالب وطالبة من الكلیة؛ تم  ١٠٠باألتمتة والروبوتات، ویضم في عضویتھ 

الطلبة للقیام بالمشاریع واألفكار الریادیة واإلبداعیة في مجال الروبوتات وتنشیط البحث العلمي في 
  .ھذا المجال

   
   

ولفتت سعادة إلى أھمیة الفرع في إسھامھ بتطویر مھارات الطلبة في كلیات الھندسة وتكنولوجیا 
قرھا الوالیات المتحدة األمیركیة تضم في عضویتھا المعلومات، سیما وأن المجمع منظمة عالمیة م

الف عضو، منھم ألف عضو في األردن من أساتذة الجامعات والمھندسین والطلبة في  ٤٠٠حوالي 
  .تخصصات الھندسة وتكنولوجیا المعلومات المختلفة

   
   

مھندس عبدهللا بدوره تقدم عمید الكلیة الدكتور بّسام حمو بجزیل الشكر ألعضاء ھیئة التدریس وال
العجلوني المشرفین على فریق الكلیة، مثمنا متابعتھم لھ ومساھمتھم في إرشاد الطلبة نحو الخطوات 
األمثل للوصول إلى ما وصلوا إلیھ وتحقیق النجاح المنشود، متمنیا لھم مزیدا من اإلنجازات 

  .ن العالموالنجاحات التي تلیق بالكلیة والجامعة وترفع اسم الوطن عالیا في بلدا

  ٢٨:الرأي ص/أخبار األردنیة
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  ات استثمار الطاقة النوویةتطرح الحمایة الجنائیة للبیئة ومعیق" اردنیة العقبة " مؤتمرات 

  
  دولة عربیة واجنبیة ١٥عالم وباحث من  ٦٠٠ناقشھا 

  
الذي نظمتھ  ٢٠١٧اختتمت في مدینة العقبة مؤخرا فعالیات أسبوع المؤتمرات العلمیة الدولیة لعام 

الجامعة األردنیة فرع العقبة والمنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء بمشاركة زھاء  
وأوضح رئیس الجامعة األردنیة .    دولة عربیة وأجنبیة) ١٥(مشارك وباحث وأكادیمي من ) ٦٠٠(

ي ختام أعمالھ بالنجاح ما ھو إال فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي  أن موسم المؤتمرات وقد تكلل ف
والمنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء، ) أردنیة العقبة(ثمرة تعاون بناءة ما بین 

وجاءت منسجمة مع الدور الذي یحتم على الجامعات القیام بھ تجاه رسالتھا الوطنیة واألماكن التي 
وثمن اللوزي جھود كل .   لتعاون المشترك مع المنظمةتتواجد، فیھا معربا عن تطلعھ إلى مزید من ا

من أسھم في إنجاح أعمال أسبوع المؤتمرات، مؤكدا أھمیة األفكار والرؤى العلمیة الجدیدة التي 
خرجت بھا الجلسات والتي تسھم في إضافات جدیدة في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة والوصول إلى 

نبھ أشار رئیس المؤتمر أمین عام المنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة من جا.   اإلدارة المتكاملة فیھا
والمیاه والصحراء الدكتور  لطفي المومني إلى أن أسبوع المؤتمرات العلمیة قد اكتسب أھمیة عالیة 
باعتباره حدثا منفردا جمع تحت مظلتھ أربعة مؤتمرات علمیة  انطلقت متزامنة ، تشترك في رؤیتھا 

ضوعاتھا، وتؤسس من خالل ذلك ألسلوب حدیث في الترویج لسیاحة المؤتمرات في وتختص في مو
وقال المومني إن المؤتمرات حققت نجاحا متمیزا، .   سبیل تقدیم رؤیة سیاحیة متكاملة لمدینة العقبة

حیث لم تقتصر مناقشات الباحثین وطروحاتھم البحثیة على طرح المشكالت ومناقشة العوائق التي 
أمین عام اتحاد .   سار التنمیة المستدامة، بل أسھمت في إیجاد حلول محتملة لھاتعترض م

الجغرافیین العرب الدكتور صبري فارس الھیتي أكد في مداخلة لھ أھمیة انعقاد مثل ھذا النوع من 
المؤتمرات الدولیة المتخصصة في األردن، في ظل الظروف التي تعیشھا المنطقة العربیة والتي ال 

ن الجامعات العربیة في عدد من الدول من عقدھا بشكل دوري ومنتظم، مشیرا إلى أن نتائج تمكّ 
البحوث التي عرضت خالل الجلسات مفیدة لصانع القرار في كثیر من الدول خصوصا تلك المتعلقة 

وأعرب الھیتي عن سعادتھ بطبیعة .   في تطویر الثروات الطبیعیة والمجاالت االقتصادیة والسكانیة
المحاور التي طرحتھا البحوث العلمیة والتي ركزت على محاور تتعلق في تطویر مدینة العقبة  
وبعض المناطق في األردن وبعض المدن العربیة،  وتناولت جوانب تخص المیاه وكیفیة الحفاظ 

وشھدت .   علیھا وعلى البیئة من التلوث وحمایة السواحل وأیضا فیما یخص الصناعات التعدینیة 
، )بالعلم نبني حاضرنا ونؤسس لمستقبلنا(لسات أسبوع المؤتمرات العلمیة الذي حمل شعار ج

واستمرت أربعة أیام، نقاشات أثارتھا األوراق العلمیة المتخصصة التي قدمھا الباحثون تناولت 
ق محاور تقنیات الجیوماتكس والصناعات التعدینیة والتھیئة العمرانیة واالدارة المتكاملة للمناط

الساحلیة في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة فیھا، مؤكدین ضرورة وجود مشاریع عربیة مشتركة، 
أسبوع (وجاء جدول أعمال .   وتفعیل التعاون ما بین صناع القرار والمؤسسات األكادیمیة

ات حافال باألوراق العلمیة الجدیدة، والتي تسلط الضوء على المشاكل والمعیق) المؤتمرات العلمیة
التي تعترض منظومة التنمیة المستدامة  في سبیل الوصول لحلول ناجعة تسھم في حلھا، من تلك 

ورقة بعنوان االعتبارات البیئیة في إنشاء وإدارة المناطق الصناعیة، وورقة أخرى حول : األوراق
تاس وشركة شركة البو(تأثیر المسؤولیة االجتماعیة للمنشأة على أدائھا المالي نموذج من األردن 

سلطنة / ، وورقة بعنوان اآلثار البیئیة للینابیع المائیة في مدینة األنصب بمحافظة مسقط)الفوسفات
ومن البحوث العلمیة التي طرحت في .   عمان، واإلدارة المتكاملة للموارد المائیة في محافظة األنبار

ودور شرطة العمران في حمایة   جلسات أعمال المؤتمر في یومھ األخیر الحمایة الجنائیة  للبیئة،

  ١١:صاالنباط 
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البیئة وفق التشریع الجزائري، و العالم العربي ومعضالت استغالل الطاقة النوویة لألغراض 
السلمیة، وأیضا فرص التعاون المتاحة بین المؤسسات الخاصة والمؤسسات الرسمیة في إدارة 

خلل الجلسة الختامیة توزیع وفي ختام أعمال أسبوع المؤتمرات العلمیة، ت.   المناطق الساحلیة
الشھادات على المشاركین، تقدیرا لمشاركتھم الفعالة في إثراء محاور المؤتمر بأفكارھم ورؤیتھم 

  .الجدیدة بما یصب في نھایة المطاف في الدفع بعجلة تحقیق التنمیة المستامة
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  اختیار المنسي رئیسا التحاد كرة الید
  

تیسیر المنسي رئیسا لالتحاد للدورة األولمبیة الحالیة التي .اختار مجلس إدارة اتحاد كرة الید الجدید د
، وذلك في جلستھ األولى التي عقدھا أول من أمس في مقر االتحاد بصالة ٢٠٢٠تمتد حتى العام 

  .ین للشباب، مثلما تم اختیار المنسي ناطقا إعالمیا لالتحاداألمیرة سمیة بمدینة الحس
معین الشریف نائبا أوال .وظھر التوافق بین كافة األعضاء في توزیع المناصب، حیث تم اختیار د

زین العابدین بني ھاني أمینا للسر، وإیاد .لرئیس االتحاد، ومحمد البدیوي نائبا ثانیا، وتم اختیار د
سلیم الجزازي وجھاد قطیشات .ندوق، ونور عبیدات مساعدا ألمین السر، ودالصعیدي أمینا للص

  .وأحمد الرواشدة ومحمد أبو رمان ووالء السعایدة أعضاء
وخالل الجلسة ناقش مجلس إدارة االتحاد العدید من األمور التي تھم اللعبة وسبل تطویرھا من كافة 

جلس على أولى الخطوات المھمة والتي تبدأ من الجوانب سواء كانت الفنیة أو اإلداریة، وأجمع الم
خاللھا عملیة التطویر الشاملة الدعوة لعقد المؤتمر العام تشارك فیھ كافة أركان اللعبة الحالیون 
والسابقون، حیث ینتظر أن یبدأ االتحاد في اإلعداد لعقد ھذا المؤتمر في األیام القلیلة المقبلة، 

المدربین (یتم طرحھا في المؤتمر، والتي ستكون شاملة خصوصا تحدید أوراق العمل التي س
، والخروج بتوصیات یشارك )والالعبین والحكام والتسویق واإلعالم واألندیة والمنتخبات الوطنیة

  .فیھا الجمیع
ویحمل رئیس االتحاد الجدید درجة الدكتوراة في التدریب الریاضي وتطویر كرة الید من ألمانیا، 

  .یة التربیة الریاضیة بالجامعة األردنیة برتبة أستاذ مشارك في التدریب الریاضيویعمل حالیا في كل
سنوات، مثلما قام  ٤ولعب المنسي في صفوف المنتخب الوطني، كما لعب مع األندیة األلمانیة لمدة 

یا عاما، وعمل محاضرا في االتحاد األلماني، ویعمل حال ١٢بتدریب العدید من األندیة األلمانیة لمدة 
  .في االتحاد الدولي كمحاضر معتمد

وحتى  ٢٠٠٦وأشرف المنسي على تدریبات المنتخبات الوطنیة للشباب والناشئین خالل الفترة من 
، كما أشرف على تدریبات فریق النادي ٢٠٠٩و ٢٠٠٨، ومدیرا لمراكز الواعدین في االتحاد ٢٠٠٩

  .لبطوالت المحلیة، نال معھ أغلب ا٢٠١٦حتى  ٢٠١٠األھلي خالل الفترة من 

  الكترونيلغد ا
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یوثق لتاریخ األردن عبر العصور..عة األردنیة لآلثار متحف الجام  
 

 
أحد أھم وأبرز المعالم الحضاریة في بلدنا، ورغم مرور أكثر من نصف قرن على - خالد سامح 

یر وغیر معروف أو بارز على خارطة السیاحة الثقافیة تأسیسھ الى أنھ مازال مغمورا الى حد كب
عن متحف اآلثار في الجامعة األردنیة نتحدث، ذلك الصرح التعلیمي ..والمنابر التعلیمیة األردنیة

والحضاري الكبیر الذي یضم قطعا وكنوزا نادرة في قیمتھا التاریخیة والفنیة تعود للحضارات 
انتقاال الى ) بناة عّمان(ة منذ ما قبل التاریخ الى زمن العمونیین المختلفة التي مرت على أرض المملك

ومع متحف التراث الشعبي المجاور لھ فإن حالة .العصور الیونانیة والرومانیة فالعربیة االسالمیة
أكادیمیة تعلیمیة توعویة لجیل الشباب بأھمیة أثارنا وموروثنا التاریخي والحضاري تتحقق في 

  .جامعة األردنیةال: الجامعة األم
زارت مؤخرا المتحف الذي یتوسط الجامعة وتقابلھ حدیقة بدیعة تضم قطعا أثریة ضخمھ » الدستور»

منھا التماثیل واألبواب الحجریة واألعمدة ذات التیجان المزخرفة وبیوت الدولمنز وغیرھا من 
متحف وتاریخھ ودوره الكنوز األثریة، وقد زودتنا عمادة كلیة اآلثار مشكورة بمعلومات حول ال

  .اضافة الى أھم معروضاتھ
   

  البدایات وأھداف التأسیس
اشتمل آنذاك على .عند تأسیس الجامعة األردنیة ١٩٦٢أسس متحف اآلثار بالجامعة األردنیة عام 

إال أّن أھمیّة وجود متحف اآلثار في الجامعة األردنیة دفعت إلى فكرة . عدد محدود من القطع األثریة
نیة حیث تّم إعادة تجدیده وتطویره لیتناسب والمكانة العلمیة لصرح علمي متمیز كالجامعة األرد

تزویده بمجموعة من المخلفات األثریة الحضاریة التي تمتد منذ عصور ما قبل التاریخ وحتى نھایة 
  .العصر المملوكي بالتعاون مع دائرة اآلثار العامة

یتوسط المتحف الحرم الجامعي محاطا بمسطحات خضراء تم االستفادة منھا بعرض مجموعة من 
ال تتاثر بعوامل المناخ مثل األعمدة والبوابات والتوابیت الحجریة  القطع والشواھد األثریة التي

وبعض التماثیل كي یتسنى للطلبة ولزوار الجامعة مشاھدتھا في أي وقت، ما ینمي لدیھم الحس 
  .بأھمیة تراثنا الحضاري والتاریخي والوطني

ً المتطلبات الالزمة من أجل دوره األكادیمي، حیث یتوف ر في المتحف قاعة یضم المتحف حالیا
عرض وغرفة تصویر ورسم ومختبر ألعمال الترمیم والصیانة، وقد تم تزوید المتحف بلوحات تضم 
معلومات حول مختلف الفترات والحقب التاریخیة التي مّرت على المنطقة باللغتین العربیة 

  .واإلنجلیزیة ومجموعة من الصور التوضیحیة لھذه الفترات
میق المعرفة بتراث األردن الحضاري عبر العصور وتنمیة الحس الوطني ویھدف المتحف إلى  تع

لدى الطلبة وزواره من خارج الجامعة وإقامة المعارض األثریة المتنقلة داخل األردن وخارجھ، فقد 
تم عرض مجموعة من القطع األثریة في الیابان، كما شارك المتحف بمعرض وجوه من الشرق في 

مة جسور تعاون علمي وفكري مع الدوائر والمؤسسات العلمیة ذات االھتمام وإقا ٢٠٠٤ألمانیا عام 
قسم اآلثار، قسم :  المشترك وتوفیر بیئة تعلیمیة تطبیقیة تدریبیة لطلبة كلیة اآلثار بأقسامھا الثالث

  .اإلدارة السیاحیة، وقسم إدارة المصادر التراثیة
  :وقد جمعت مقتنیات المتحف من مصدرین رئیسیین

جموعة دائرة اآلثار العامة حیث تم استعارة مجموعة من القطع األثریة إعارة دائمة لتكون نواة م [
  .لمتحف تعلیمي في الجامعة األردنیة خالل مرحلة التأسیس

 ٨:صالدستور 
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المعثورات واللقى األثریة التي یتم العثور علیھا ضمن حفریات قسم اآلثار التدریبیة للطلبة في  [
البتراء، وتل المزار، وتل سالمة، ورجم الكرسي، ویاجوز، وتل ابو مواقع متعددة مثل، جرش، و

  .الصوان، وتل سیران
كما رتبت مقتنیاتھ حسب التاریخ الزمني إبتداء من العصور الحجریة القدیمة وحتى الفترة 

فقد أجریت أعمال صیانة وشراء خزائن عرض  ٢٠٠٨اإلسالمیة،وتم إعادة تأھیل المتحف عام 
  .ت المتاحف الحدیثةتتالئم ومتطلبا

  : العروضات بتسلسلھا الزمني العصور الحجریة القدیمھ
تمثلھا مجموعة من الفؤوس والمكاشط والسھام، والرماح الصوانیة التي استعملت لصید الحیوانات 

  .جرش/ وتقطیعھا وتنظیفھا وتحتوي على أرضیة جصیة تم العثور علیھا في تل ابو الصوان 
  :العصر الحدیدي

  .خاریة وأختام رسمیة وقطع معدنیة من حفریة قسم اآلثار في تل المزار في غور األردنقطع ف
   :الفترة الرومانیة

ألفرودیت ونایكي المجنحة وسیدة بثوب طویل آلھة (قواریر فخاریة وأسرجة وأوان وتماثیل صغیرة 
وخربة  ومسكوكات وقواریر زجاجیة من حفریات الجامعة في جرش) من جرش -الحب وحمامتان

وتمثال إللھ الحرب جانوس ذو الوجھین من . یاجوز، وكسر فخاریة وتماثیل جنائزیة من موقع قویلبة
  .جرش

  :الفترة البیزنطیة
لوحة من أرضیة فسیفسائیة من مأدبا، قطع أثریة فخاریة وزجاجیة وبعض المسكوكات من حفریة 

   .الجامعة في موقع خربة یاجوز
  :الفترة االسالمیة

   .ریة من العصرین األموي واألیوبي والمملوكي من موقع رجم الكرسيكسر فخا
   (المتحف المفتوح(الساحة الخارجیة للمتحف والحدیقة 

استغلت الساحة الخارجیة المحیطة في المتحف لوضع القطع األثریة ذات األحجام الكبیرة والمتوسطة 
یریة من قریة ھام بإربد والثانیة بازلتیة كاألعمدة الرومانیة والتي جلبت من جرش، بوابتین األولى ج

وھناك حجر . من أم قیس،  مجموعة من التوابیت الحجریة، جمیعھا من مجموعة دائرة اآلثار العامة
  . المسافات وھو من معثورات حفریة خربة یاجوز

   متحف التراث الشعبي
لیة اآلثار بجانب متحف اآلثار وھو یتبع الى ك ١٩٨٦تأسس متحف التراث الشعبي عام 

حفظ التراث األردني وإرث اآلباء و األجداد من اإلندثار،تعریف الطلبة : الھدف من انشائھ.والسیاحة
والزائرین بتاریخ األردن الحضاري والثقافي، تعمیق االنتماء الى االرض و التاریخ لدى جیل 

تجدید لمعظم أركان تم إعادة تأھیل متحف التراث من حیث أعمال صیانة و ٢٠٠٨المستقبل في عام 
المتحف من إضاءة وأرضیات، كما تم شراء قطع تراثیة جدیدة، وتفصیل مجموعة من األثواب 
التراثیة تمثل معظم مناطق المملكة من الشمال إلى الجنوب، ھذا كما تم بناء نموذج لبیت من الطین 

 بمساعدة طالب قسم اآلثار یمثل البیئة الریفیة األردنیة
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  بطلة الجامعات للكرة الطائرة) األردنیة(
  
  

ظفر فریق الجامعة االردنیة بلقب بطولة كرة الطائرة لطالب الجامعات بعد تغلبھ في المباراة النھائیة 
والتي اقیمت امس االول في  ٢٥/١٩و ٢٥/١٤، ٢٥/٢٣بواقع  ٣/٠على فریق الجامعة الھاشمیة 

  .قاعة جامعة الزرقاء
  

الطفیلة مقرر لجنة البطولة جاء فریق وحسب ابراھیم الرفوع مدیر النشاط الریاضي في جامعة 
  .جامعة الیرموك وجامعة الطفیلة بالمركز الثالث مكرر

  
بسام الحلو بتسلیم كأس البطولة لكابتن فریق الجامعة االردنیة . وقام نائب رئیس جامعة الزرقاء د

والمیدالیات التقدیریة لالعبي فرق اصحاب المراكز الثالثة االوائل، وقام بادارة اللقاء باسل بدارنة، 
  .محمد صالح، بالل الشوبكي وامجد المساعفة

  
 .عات تأجیل بطولة العاب القوى للطالب والطالبات الى اشعار اخرمن جانب آخر، قرر اتحاد الجام

.

 ١٤:صالغد 
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.  
  
  

  
  

  رسائل مھمة في توقیت مناسب
  لقاء الملك بقادة اإلعالم وجھ رسائل مھمة في توقیت مناسب: فاعلیات نیابیة وسیاسیة وأكادیمیة

  
  

قال نواب وسیاسیون وأكادیمیون أن لقاء جاللة الملك عبدهللا الثاني مع عدد من وزراء االعالم 
لرسمي ورؤساء تحریر الصحف الحالیین والسابقین، جاء في الوقت السابقین ومدراء االعالم ا

المناسب وأكد على الثوابت األردنیة، وأوضح مواقف الدولة حیال العدید من القضایا واألحداث 
  .المھمة على الصعد المحلیة واالقلیمیة والدولیة

  
العدید من الرسائل المھمة التي  أن اللقاء تضمن) بترا(وأضافوا في لقاءات مع وكالة االنباء االردنیة 

  .بثت الطمأنینة في المجتمع في أعقاب سلسلة من الشائعات واألخبار التي ال تتمتع بالمصداقیة
  

وقال النائب محمد الظھراوي ان اللقاء مع القادة االعالمیین تضمن رسائل توجیھیة وتثقیفیة وتطمینیة 
االقتصادي ومعالجة التحدیات التي یواجھھا  ومن ضمنھا التركیز على ضرورة االرتقاء بالوضع

  .المواطن، الى جانب اعطاء القضیة الفلسطینیة أھمیة كبیرة
  

وبین الظھراوي ان اللقاء تضمن أیضا االشارة الى القمة العربیة التي جاءت فرصة مھمة للتقریب 
ة الفلسطینیة، كما بین وجھات النظر العربیة حیال التحدیات والقضایا العربیة وعلى رأسھا القضی

. جرى التأكید انھ ال یوجد الحد من أبناء االمة االسالمیة مصلحة في ان یرعى مواجھة سنیة شیعیة
علینا تعزیز ثقة جاللة الملك عبدهللا الثاني بالمواطن الردني الذي یحترم القوانین «واضاف ان 

  .»فوق القانون واالنظمة، وان الكل سواسیة في الحقوق والواجبات فلیس ھناك احد
  

وأوضح الكاتب والمحلل السیاسي النائب السابق حماده فراعنة ان اھمیة اللقاء تكمن في مسألتین 
االولى انھا تعكس التواصل المتبادل بین رأس الدولة جاللة الملك وقطاعات اجتماعیة واقتصادیة 

  .ن قبل جاللة الملكومھنیة مختلفة والثانیة انھا تقدم المعلومة لھذه القطاعات مباشرة م
  

لذلك جاء ھذا اللقاء من قبل جاللة الملك مع القطاع االعالمي لتقدیم اجابات على » :واضاف
  .»تساؤالت كامنة في نفوس االردنیین حول قضایا وطنیة محلیة واقلیمیة دولیة

  
من الخوف،  وقال فراعنة ان جاللة الملك قدم عبر ھذا اللقاء التحلیل والمعلومة لیزرع الثقة بدال

والطمأنینة بدال من القلق، ومن ھنا شكل ذلك محطة ایجابیة لالردنیین عبر الحرص على التواصل 
  .وعبر تقدیم المعلومة الصحیحة والدقیقة

  
وأكد ان القطاع الصحافي واالعالمي یأتي في طلیعة القطاعات التي تساعد في تسھیل ھذا التواصل 

  .نيوفي تقدیم المعلومة لشعبنا االرد
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  /بترا
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واعتبر مدیر مركز الثریا للدراسات أستاذ علم االجتماع الدكتور محمد الجریبیع أن اللقاء تواكب مع 
العدید من المحطات المھمة، حیث جاء عقب زیارة جاللة الملك الى الوالیات المتحدة األمیركیة 

ي احتضنھا األردن واجتماعھ مع الرئیس الجدید دونالد ترمب، كما أعقب مؤتمر القمة العربیة الت
ویتولى رئاستھا، كما جاء بعد سلسلة من الشائعات واألخبار التي ال تتمتع بالمصداقیة وتتعلق بأحداث 

  .ومواقف محلیة واقلیمیة
  

وأشار الجریبیع الى أنھ لم یعد خافیا أن القضیة الفلسطینیة لم تعد تحتل األولویة دولیا وال حتى 
لصراعات التي أثخنت المنطقة وشعوبھا جراحا وقتال وتشریدا عربیا، في ظل بروز العدید من ا

وتدمیرا، بینما ظل جاللة الملك یؤكد على الدوام أن القضیة الفلسطینیة ال زالت على رأس األولویات 
  .األردنیة

  
وقال أن جاللتھ ركز على أھمیة رفض تغذیة الصراع الطائفي في المنطقة، ألن من شأن استمرار 

لمنطقة بأسرھا الى ویالت قد تدفع المنطقة جمیعھا ثمنھا، خصوصا أن ھذا الصراع ذلك أن یجر ا
  .أفرز تنظیمات متطرفة وارھابا ال من من الوقوف في وجھھ

  
وأضاف الدكتور الجریبیع أن االعالم یصنع الموقف واالتجاه والسلوك، وضمن ھذا السیاق تم خالل 

  .الذي یراعي مصلحة الوطن ویضعھا في المقام األول اللقاء التأكید على أھمیة االعالم المسؤول
  

وأشاد النائب األسبق الدكتور یوسف ابو اصلیح بالمضامین التي حملھا لقاء جاللة الملك عبدهللا الثاني 
مع عدد من وزراء االعالم السابقین ومدراء االعالم الرسمي ورؤساء تحریر الصحف الحالیین 

تسم بالوضوح والشفافیة والمصارحة،مؤكدا على الثوابت األردنیة والسابقین، مبینا أن اللقاء ا
  .والمواقف حیال األحداث الجاریة في المنطقة من خالل رؤیة استشرافیة واقعیة

  
من جھتھ، قال األستاذ المشارك في التاریخ الحدیث والمعاصر في جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور 

اتسم بالشفافیة والمصداقیة وجاء لیؤكد أھمیة اطالع االعالم  أحمد خلیف العفیف ان اللقاء الملكي
على ما یدور على الصعد المحلیة والعربیة والدولیة الھمیة ذلك في تفھم التحدیات التي تواجھ 
المنطقة، مؤكدا انھ ومنذ تسلم جاللة الملك عبدهللا الثاني سلطاتھ الدستوریة اطلق رؤیة واضحة 

ة الشاملة لألردن تنبثق من قناعات قائمة على أسس موضوعیة راسخة لتحقیق االصالح والتنمی
ورؤیة شمولیة واضحة غیر منحازة لجھة ضد اخرى وتنظر بالدرجة االولى لتحقیق المصلحة 

مستنیرا یقوم على مبدأ التغییر من خالل التنمیة والتحدیث بالشكل االردنیة العلیا متبعا منھجا عقالنیا 
والطریقة الذي نصل فیھ الى مرحلة الدولة المدنیة التي تتسم وفقا لرؤیة جاللتھ باالصالة والمعاصرة 
وترتكز في المقام االول الى مبدأ المؤسسیة وسیادة القانون في اطار احترام ثوابت المجتمع وقیمھ 

  .السامیة ببعدیھا العربي واالسالمي بما ینسجم مع ھویة االمة وشخصیتھا الحضاریة االخالقیة
  

ولفت الى ان لقاء جاللة الملك مع االعالمیین بعث برسائل تطمینات بان سیاسة القیادة الھاشمیة 
ى مستمرة في الدفاع في العمق دون الحاجة لدور الجیش العربي االردني برا داخل سوریا والتاكید عل

ان القیادة مطمئنة بالنسبة للوضع على الحدود الشمالیة والقدرة على التعامل مع كل المستجدات حسب 
  .اولویاتنا ومصالحنا

  
وتطرق الدكتور العفیف الى االوراق النقاشیة الملكیة التي اكدت في طیاتھا ان الدین االسالمي 

لعربیة والعنصر القوي الذي حافظ على الحنیف یعد من المقومات الرئیسة في تكوین شخصیة االمة ا
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وجودھا عبر التاریخ نظرا لدوره المھم في بناء منظومة القیم االخالقیة التي تحقق من خاللھا امن 
المجتمعات واستقرارھا، لھذا یعتبر جاللتھ ان الوصول الى مرحلة الدولة المدنیة یعد استمرارا حقیقیا 

میزة تقوم على اساس االصالة والمعاصرة وتؤدي بالنتیجة في تقدم المجتمع نحو مرحلة حضاریة مت
الى ایجاد دولة قادرة على خدمة مواطنیھا وصیانة حقوقھم متخذة من مبادئ العدل والحریة 
والمساواة واحترام كرامة وحقوق االنسان والنزاھة في تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص نھجا موجھا 

بر عضو مجلس ادارة جمعیة الشؤون الدولیة الدكتور واعت. للسلوك الوطني على المستویات كافة
منذر الحوارات ان السیاق السیاسي لھذا اللقاء مع القادة االعالمیین جاء في اطار تحوالت عمیقة في 
العالم والمنطقة، فھناك ادارة امریكیة جدیدة تتخلى عن سیاسة عدم التدخل العسكري في المنطقة، 

  .في مقدمة أولویاتھا وانھ سیتم القضاء على التنظیمات المتطرفةوتؤكد ان الحرب على االرھاب 
  

ً من » :واضاف  ً في سیاق تغیر الموقف االمریكي تجاه ایران وإعتبارھا جزءا جاء اللقاء ایضا
منظومة االرھاب ویجب ان یوضع حد لتمددھا االقلیمي ، كما ان اعادة العالقة االستراتیجیة بین 

ً ، كما ان التغیرات العسكریة على الساحة السوریة الوالیات المتحدة والخل ً مھما ً یشكل تحوال یج ایضا
  .یتوقع لھا ان تفرض اعباءھا على الساحة االردنیة

  
واشار الى أن رئاسة االردن للقمة العربیة اضافت الى دوره مجموعة كبیرة من المھام الجسام ، 

ً ألجل كل ذلك كان البد من رسم اطار عریض لمسارات ال ً موحدا سیاسة العامة االردنیة تحوي خطابا
  .یأخذ كل تلك العناصر بعین االعتبار، وألجل ذلك كان اللقاء الموسع والمنفتح مع االسرة االعالمیة

  
ً تفصیلیة ، اولھا ، ان االردن « وتابع قائال  ان جاللة الملك اوضح ورسم خطوطا عریضة وأحیانا

ة وھو قادر على االستمرار في صموده ومواجھة التحدي ، استطاع ان یصمد على مر مراحل االزم
ً، االرھاب لیس منظومة عسكریة فقط بل ھو مجموعة متكاملة تعتمد على االنحراف الكلي عن  ثانیا
القیم العامة المعتادة في مجتمعاتنا سواء كانت دینیة او اجتماعیة وبذا لن تكون حربھ فقط عسكریة بل 

وأوضح أن جاللتھ أراد . تمد على خطاب منفتح واقعي یتسم بحرفیة عالیةتتطلب منظومة متكاملة تع
ایصال العدید من الرسائل، حیث تم التأكید على ان حمایة حدودنا ال تعتمد فقط على العنصر 
العسكري رغم أولویتھ، ولكنھ عمل مجتمعي یعتمد على التكافل والتعاضد والوحدة الوطنیة، كما 

ً في اثارة النزاعات الطائفیة وتأجیجھا ألجل مصالحھا اشار الى ان ایران اصب ً فاعال حت عنصرا
وبذلك اصبحت تھدد االمن القومي بكل ابعاده، وبالتالي یجب ان یتم التصدي لھا، وجدد جاللتھ أیضا 
ً من  أھمیة ومحوریة القضیة الفلسطینیة وخصوصا بالنسبة لألردن،فالقضیة الفلسطینیة لیست جزءا

ً من ھذا الدور االردن ي بل ھي وجدان ھذا الدور ، وتنطلق مواقف االردن تجاه جمیع القضایا انطالقا
  .الفھم

  
وبین ان جاللة الملك اشار أیضا الى التحدیات التي تواجھ االردن وكذلك السبل التي تمكن االردن من 

طنیة قادرة على التصدي لھا وتحویلھا الى فرص سیاسیة واقتصادیة، وھذا لن یتم اال بوجود روایة و
  .رسم كل ھذه الخطوط في اطار یجمع بین التحدي واالمكانیة

  
أما رئیس قسم العمل االجتماعي في الجامعة االردنیة الدكتور خلیل ھالالت فأوضح أن أھم الرسائل 
التي حرص جاللتھ على ایصالھا للمواطن االردني ترمي الى بث الطمأنینة في نفوس ابناء المجتمع 

درون على حمایة حدودنا الشمالیة دون الحاجة الى التدخل العسكري في االراضي السوریة، واننا قا
وان لدى قواتنا المسلحة القدرة الكاملة للتعامل مع أي مستجد على االرض وخاصة في المناطق 
الحدودیة، حیث اثبتت قواتنا المسلحة واالجھزة االمنیة قدرتھا واحترافیتھا في التعامل مع كل 
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تطورات واشار الھالالت الى حرص جاللة الملك على تعزیز مفھوم الدولة المدنیة في المجتمع ال
االردني من خالل العمل والتعاون بین السلطات الیجاد قوانین ترسخ مفھوم الدولة المدنیة في 

لدستور المجتمع االردني، مبینا أن جاللتھ أكد في االوراق النقاشیة ان الدولة المدنیة تحتكم إلى ا
والقوانین، وھي دولة المؤسسات، التي ترتكز إلى السالم والتسامح والعیش المشترك، واحترام 
وضمان التعددیة واحترام الرأي اآلخر، كما أن ھذه الدولة تحمي الحقوق وتضمن الحریات، وتحمي 

  .المجتمع من التفسخ وتساھم في تماسك الجبھة الداخلیة
  

لسیاسي الدكتور یوسف ضامن خطایبة ان أطروحات قائد الوطن تركز وقال أستاذ علم االجتماع ا
على ضرورة ادراك جملة من المخاطر التي تحیق بالمنطقة العربیة ومنھا ما یحیط بسیاج الوطن، 

  .وتشكل جمیعھا تحدیات صعبة تضعنا جمیعا على المحك
  

سوریا، ولطالما واشار الى خطورة ما یجري على الساحات العربیة من حروب وخصوصا في 
حرص جاللة الملك على التأكید في جمیع لقاءاتھ على اھمیة الحل السیاسي لالزمة السوریة ودور 
كل من روسیا وامریكا في التعاون لحل الصراع في سوریا الشقیقة ، كما یركز جاللتھ على التحدیات 

بني الخطط واالستراتیجیات التي تواجھ االردن على مختلف الصعد، ویدعو الى االھتمام بالشباب وت
  .التي تحفزھم من خالل اشراكھم في العلمیة التنمویة

  
من جانبھ، قال العمید المتقاعد خالد ابوالغنم ان وسائل اإلعالم لھا تأثیر كبیر على تشكیل البناء 

قدرة االدراكي والمعرفي للفرد والمجتمع ویسھم ھذا البناء في تشكیل رؤیة المجتمع تجاه القضایا وال
على تحلیلھا واستیعابھا التخاذ السلوك المناسب حولھا، فوسائل اإلعالم لھا القدرة على تغییر سلوك 
المجتمع، لذلك على وسائل اإلعالم محاربة الشائعات التي قد تؤثر سلبا على االردن ومؤسساتھ 

  .المختلفة، وقد تم التأكید على ذلك خالل اللقاء الملكي مع قادة االعالم
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حید نظام اإلجازات بدون راتب بین الجامعات الرسمیةتو  
  

ان مجلس الوزراء اقر نظاما جدیدا لالجازات بدون راتب العضاء » الرأي«علمت  -حاتم العبادي
  .ھیئة التدریس في جمیع الجامعات الرسمیة

لي على نسخة منھ الى المحافظة على مستوى التعلیم العا» الرأي«ویھدف النظام، الذي حصلت 
ونوعیتھ وتلبیة معاییره وترسیخ مفھوم التنافسیة االیجابیة بین اعضاء ھیئة التدریس، الى جانب 
توحید االحكام المتعلقة باالجازات بدون راتب بین الجامعات الرسمیة بما یتواءم ومصلحة اعضاء 

  .ھیئة التدریس والجامعات التي یعملون بھا
لتدریسیة المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي وبحسب النظام، یجوز منح عضو الھیئة ا

امضى فیھا خدمة فعلیة متصلة ال تقل عن خمس سنوات، اجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي او 
سنة او أكثر، والكثرة من مرة على ان ال تتجاوز ھذه االجازة ثماني سنوات متصلة في المرة 

  .الواحدة
یئة التدریس إجازة بدون راتب لمرة ثانیة، إال بعد مرور مثل مدة ال یمنح عضو ھ«ونص النظام انھ 

  .«االجازة الفعلیة نفسھا التي تمتع بھا
  

واستثنى النظام من شرط التثبیت وشرط المدة الزمنیة لالجازة التي حددھا النظام عضو الھیئة 
  .التدریسیة الذي یعین وزیرا او رئیسا لجامعة رسمیة

  
%) ٣٠(اء ھیئة التدریس المجازین بدون راتب في ان واحد بان ال تتجاوز وحدد النظام نسبة اعض

  .من عدد الھیئة التدریسیة المعینین في القسم االكادیمي الذي یتبع لھ عضو الھیئة التدریسیة
  

حاالت خاصة «التي حددھا في %) ٣٠(واتاح النظام لمجلس العمداء في الجامعة تجاوز نسبة الـ
  .«ومبررة

  
تكون االولویة في منح االجازات العضاء ھیئة التدریس المجازین قبل نفاذ احكام «نظام وبحسب ال

  .«النظام الجدید، على ان تحسم منھا مدة االجازة دون راتب التي امضوھا قبل نفاذ احكامھ
  

ال تعتبر االجازة بدون راتب التي تمنح لعضو ھیئة التدریس جزءا من خدمتھ في « ونص على انھ 
إال انھا » ة الغراض منح اجازة التفرغ العلمي والترقیة ومكافاة نھایة الخدمة واالدخارالجامع

تحسب لھ اقدمیة في الراتب إذا قضاھا في جامعة او معھد علمي من مستوى جامعي معترف بھما «
  .«وتعتمدھا الجامعة لھذه الغایة

  
لى حقھ في الحصول على االعارة وبین انھ ال یؤثر منح عضو الھیئة التدریسیة إجازة دون راتب ع

  .او االنتداب
  

یجوز في حاالت خاصة یقدرھا الرئیس منح عضو ھیئة التدریس إجازة اضطراریة «ونص على انھ 
  .«دون راتب لمدة ال تزید على سنة دراسیة لمرة واحدة طیلة مدة خدمتھ في الجامعة

  
حكام االنظمة المطبقة في الجامعة وارجع معالجة الحاالت غیر المنصوص علیھا في النظام الى ا

كما اوكل الى مجلس التعلیم العالي وضع تعلیمات لتنفیذ احكام . التي ینتسب الیھا عضو ھیئة التدریس
  .النظام

  زاد االردن/طلبة نیوز/٢٢-١:الرأي ص
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  )سلوك واخالقیات..بین المریض والطبیب(اشھار كتاب 

 
المریض بین "رعى رئیس الوزراء االسبق الدكتور عبدالسالم المجالي حفل اشھار كتاب 

اللواء المتقاعد استشاري اول امراض وزراعة الكلى الدكتور محمد " سلوك واخالقیات..والطبیب
واشاد متحدثون في حفل االشھار بمضمون .اللوزي الذي اقیم الیوم في المركز الثقافي الملكي

في  الكتاب، معتبرین انھ یشكل اضافة نوعیة للمكتبة االردنیة والعربیة التي تعاني من نقص
  .موضوعھ

وقال وزیر الصحة الدكتور محمود الشیاب اننا نحتفل بانجاز یعتبر مدونة سلوك علمیة وطبیة 
واضاف خالل حفل .لمن یحترفون مھنة الطب وثروة قیمة للمكتبة الطبیة في وطننا الغالي

االشھار ان الكتاب تضمن فصول ابجدیات االخالق الطبیة وممارسة المھنة بكل وضوح 
  .واسھاب

الشیاب بان یكون الكتاب نبراسا ومرجعا ینتفع بھ، خاصة وان المؤلف قدم في كتابھ .واعرب د
واشار ان االخالقیات والمھن ھي الذراع الثالث للتعلیم الطبي، .خالصة مسیرتھ العلمیة والعملیة

جانب واصعب مایمكن ان یعطیھ المعلم لتلمیذه، وان الطبیب الناجح ھو الطبیب الذي یمتاز الى 
ومن جانبھ قال نقیب االطباء الدكتور علي العبوس ان الكتاب .المھارات الطبیة باالخالقیات العالیة

یشكل منارة لالجیال القادمة في مجال اخالقیات المھنة والعمل على توطیدھا عمال وفكرا، ویعتبر 
  .تتویجا للدور الطبي واالنساني للدكتور اللوزي

ھي احدى الدعامات االساسیة للتطور الطبي الذي تشھده المملكة، واضاف ان اخالقیات المھنة 
وان النقابة اولت ھذا الجانب اھتماما كبیرا من خالل قوانینھا وانظمتھا ودورھا في حمایة المھنة 

العبوس ان قانون النقابة والدستور الطبي تطرقا لنصوص واضحة .واشار د.واالرتقاء بمنتسبیھا
ومن جانبھ اشاد .الطبیب یشكل عقدا ازلیا مع المھنة وادابھا واخالقیاتھا لحقوق المریض، وان قسم

مدیر عام الخدمات الطبیة الملكیة اللواء  الطبیب معین الحباشنة  بالدور الذي قام بھ راعي الحفل 
والذي یعتبر اول مدیرا عاما للخدمات الطبیة الملكیة،  لالرتقاء بالقطاع الطبي في المملكة 

  .الطبیة الملكیة بشكل خاص وبالخدمات
  

وقال ان االخالقیات التي من شانھا التأثیر االیجابي على سلوك الفرد یجب ان تعمم على كافة 
واضاف ان التركیز على اخالقیات المھنة في عالم .المھن، ویجب ان نحملھا بسلوكیاتنا في العمل

ھا االطالع على خصوصیات الطب في یومنا الحاضر یاتي نظرا لطبیعة المھنة التي من شان
المریض، والمفاھیم الحدیثة التي فرضتھا تحدیات العصر من تقدم وتطور متسارع، والكلف 
الباھضة الدارة وتشغیل المؤسسات الصحیة والتي تثیر الجدل والشك عند الكثیر من متلقي 

الجھد الذي قام بھ واشاد ب.الخدمة الطبیة في مھنة اساسھا العمل االنساني وانقاذ ارواح االخرین
  .الدكتور اللوزي والذي یعد احد ابناء الخدمات الطبیة الملكیة الذین اثروا بعلومھم المكتبة الوطنیة

  
رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة ان الكتاب یھم جمیع العاملین ومن ناحیتھ قال 

كتاب تطرق الى مسالة واضاف ان ال.في القطاع الطبي، والموجودین على مقاعد الدراسة
حساسة وھي المال بین الطبیب والمریض والمبالغة في في استخدام التكنولوجیا لغایات مادیة، 

  .في اطار ھدفھ العام للحفاظ على العالقة بین المریض والطبیب

 ٩:ور صستالد/خبرني
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محافظة ان الكتاب تطرق لالجراءات الكفیلة لتفادي االخطاء الطبیة والتمییز بینھا وبین .واشار د
اللوزي ان العالقة بین المریض .وفي كلمة لھ خالل الحفل قال المؤلف د.ھمال وعدم المسؤولیةاال

واكد على اھمیة ان یبدي .والطبیب اصحت معقدة لوجود علوم وتكنولوجیا حدیثة على الطرفین
ودعا .الطبیب اھتماما كبیرا بالمریض، وان یدخل الى قلبھ وعقلھ قبل ان یدخل الدواء في فمھ

لوزي االطباء الى ان الیجبروا من حولھم على احترامھم وان یفرضوا احترامھم من خالل ال.د
  .تصرفاتھم االنسانیة التي تعكس طبیعة مھنتھم
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  بدران یطالب بمخرجات تعلیمیة توجھ نحو االقتصاد المعرفي
  

افتتح المستشار األعلى لجامعة البترا ومجلس امنائھا الدكتور عدنان بدران صباح أمس فعالیات 
جمعیة الذي نظمتھ ال" قضایا معاصرة في عالم المال واالعمال"المؤتمر االقتصادي الدولي الثالث 

  .االردنیة للبحث العلمي بدعم من جامعة البتراء وبمشاركة عربیة واقلیمیة ودولیة واسعة
وقال بدران إن األردن رغم انھ نجح من خالل القطاعین العام والخاص في توفیر بیئة تعلیمیة جیدة 

د مخرجات من حیث عدد المدارس والمعاھد والجامعات نسبة إلى السكان، اال انھ یتوجب علیھ اعدا
تعلیمیة وبحثیة مستنیرة تدیر محركات النمو بطاقاتھ الكامنة الھائلة نحو االقتصاد المعرفي الذي 
اصبح یدر الملیارات من الدوالرات في رفع معدل االنتاج المحلي لدول ناشئة كثیرة اصبحت تنافس 

  .الدول الصناعیة الكبرى
ھ وكینونتھ الحالیة الى بیئة ابداعیة متقدمة لتكون یتوجب علینا نقل حاضنات التعلم من بیئت: "وأضاف

الرافعات الحقیقیة لالنتقال من وطن ریعي تفشت فیھ البطالة والعجز المالي والمدیونیة الضخمة الى 
وطن منتج ودینامیكي یتخرج الرأسمال البشري سنویا من جامعاتھ ومعاھده ومدارسھ ویحمل ماركة 

قد الذي یجابھ المشكالت والمعوقات والتحدیات االقتصادیة والمالیة الجودة والتنافسیة والفكر النا
  ".واالجتماعیة ویتفوق علیھا

وأكد أن التعلیم یعد صناعة بالدرجة األولى وغدا رأس مال بشري ولدینا في األردن تجربة حیة، 
الى ما  حیث أن الدارسین في الجامعات األردنیة من خارج األردن یحققون دخال سنویا ثابتا وصل

ملیون دینار سنویا، اضافة إلى توفیر الھدر المالي الناجم عن ذھاب قطاع كبیر من  ٣٠٠یزید على 
طلبتنا للدراسة في الخارج بعد أن اتاح لھم التعلیم الخاص والعام مجاال للبقاء في بلدھم، مشیرا إلى 

جاوزت ثالثة آالف ملیون أن من مؤشرات البنك المركزي لمیزان العمالت ان تحویالت المغتربین ت
دوالر سنویا، ویعود الفضل االكبر فیھا للتعلیم ومخرجاتھ، ولذلك عندما نتحدث عن اقتصاد معرفي 
ومجتمع معرفة فإننا نتحدث اوال عن حاضنات ھذا االقتصاد المعرفي المتمثلة بالجامعات 

  .من اجل جودتھاوالمؤسسات التعلیمیة العالیة والذي ینبغي تمیز مدخالتھا ومخرجاتھا 
وأكد اھمیة الشراكة بین الجامعات والصناعة واالفادة من مخرجات البحوث العلمیة، وزیادة حجم 
الدعم من القطاع الخاص للبحث العلمي كما یحدث في الدول المتقدمة، مشیرا إلى أن دعم البحث 

  .بالمائة منھ على الدعم الحكومي ٧٠العلمي یعتمد في 
رئیس الجمعیة األردنیة للبحث العلمي الدكتور انور البطیخي انھ في ضوء وقال رئیس المؤتمر 

متابعة الجمعیة للمستجدات االقتصادیة على الساحة المحلیة والدولیة ولما كان االقتصاد األردني 
محط اعجاب وتقدیر لما یتمتع بھ من مرونة كافیة رغم الضغوطات والعقبات، جاء ھذا المؤتمر 

ف على واقع االقتصاد االردني برؤى مستقبلیة یحدوھا االمل والتفاؤل في زمن عز االقتصادي للوقو
  .فیھ األمل بغد مشرق

وأضاف أن االقتصاد األردني شأنھ شأن غیره من اقتصادات المنطقة عانى ظروفا انكماشیة بفعل 
عربي، وقد اجتازه تداعیات األزمة المالیة واالقتصادیة والعالمیة اضافة الى ما بات یعرف بالربیع ال

االردن بفضل هللا وحكمة القیادة الھاشمیة، مشیرا الى ان التطورات االقلیمیة االخرى عززت حالة 
الغموض في البیئة التي نعیش وبالتالي ظھور حالة من عدم التأكد والتنبؤ بما قد یكون علیھ حالة 

  .موازنة في السنوات السابقةاالنتاج واالستثمار واالستھالك والتوظیف حیث انعكس على عجز ال
وأشار إلى أن الحكومة األردنیة وضعت تدابیر واجراءات للعودة إلى مستویات النمو السابقة وتحقیق 

بالمائة، كما كشفت البیانات الختامیة الصادرة عن البنك المركزي عن التحسن الذي طرأ  ٣نمو بواقع 
األموال الواردة للمملكة على البنود االیجابیة المكونة لمیزان المدفوعات ال سیما تلك المتعلقة بتدفق 

وتحقیق وفورات في عدد من ارصدة الحسابات والموازین االخرى المكونة للمیزان ذاتھ، حیث 

 ١٠:صالغد 
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تراجع عجز الحساب الجاري بمیزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي االجمالي بواقع خمس نقاط 
  .مئویة وھذا بمثابة مؤشر ایجابي في االتجاه الصحیح

جنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور احمد صیام لمحاور المؤتمر والمواضیع وعرض رئیس الل
المطروحة للنقاش ومن ابرزھا محور قضایا مالیة ومصرفیة معاصرة، وقضایا المال واألعمال 
اإللكترونیة واإلداریة المعاصرة، وقضایا االقتصاد والمعرفة والتسویق والریادة التي تتضمن اوراق 

  .صةعمل ومداخالت متخص
واشار مساعد رئیس جامعة البترا الدكتور رفیق عمر إلى أن المؤتمر یھدف إلى التعریف بأھم 
القضایا المعاصرة في عالم المال واألعمال وتحلیلھا واستعراض بعض التجارب العملیة الناجحة 

  .ام والخاصلالستفادة منھا وتحقیق الشراكة الفاعلة بین القطاع األكادیمي وقطاع األعمال بشقیھ الع
واستعرض تجربة جامعة البترا الرائدة في عقد ورشة عمل كمشروع وطني بمشاركة جمیع الجھات 
الحكومة والخاصة ذات العالقة والتي تم من خاللھا مراجعة وتحدیث المجاالت المعرفیة المعتمدة منذ 

  .سنین لتخصصات علوم االعمال في الجامعات العاملة في المملكة
ث الرئیس في المؤتمر البروفیسور میشیل بوالكیس كلمة استعرض خاللھا حالة والقى المتحد

  .المشاریع االقتصادیة المدعومة من االتحاد األوروبي في األردن
یشار إلى أن الجمعیة األردنیة للبحث العلمي ستعمل على توثیق توصیات المؤتمر وتعمیمھا على 

  .القرار لیصار إلى االستفادة منھامختلف الجھات ذات العالقة اضافة إلى اصحاب 
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  التجدید ضرورة
  الباحثة الدكتورة ریم محمود الزعبي

  
ً وذلك من خالل التعلیم، وذخیرتنا طالبنا في ا ً وازدھارا لجامعات فھم أملنا في أردن أكثر نھوضا

أصحاب فكر یتخرجون إلى الحیاة العالمیة، في خضم وزخم االختالفات، ذلك االختالف الذي كان 
وما زال في التفكیر واالعتقاد، وبالتالي مآلھ إلى السلوك الذي یتم في االتصال مع اآلخرین وحتى مع 

  .الكون
مصاھرة الجدید ِوأي روعة إذا تم ھذه الرسالة دعوة وضرورة إلى التغییر وإلى التفاھم والتفھم و

  .االكتشاف المذھل من ضمن مفاتیح اللغة العربیة، لغة القرآن الكریم
أیھا المشرفون على التعلیم وطرائقھ ومناھجھ، آن األوان لمعرفة لغتنا العربیة المنبثقة من حضارتنا 

ً وت ً وأكثر تفاھما ً وأكثر رفاھیة ً یطالب اإلسالمیة لنسعى إلى حیاة أكثر تطورا ً وأرقى اتصاال فھما
بكیفیة التفاھم مع المعتقدات وطرائق التفكیر العالمیة بحیث یعي ھذا االتصال حضور االختالف 

  .والجاھزیة الذھنیة مع األضداد وحتى مع النكرات
إن ھذه الدراسة تعتمد على منھج الوعي والعفو وانبثقت منھ طریقة تدریس اسمھا الطریقة الواعیة 

، إنني اقترح تدریسھا طلبتنا المستجدین في الجامعات من كل عام في مساقین، بحیث یكونان والعفویة
  :إجباریین علیھم من خالل بحث أكادیمي، بالعنوان التالي

ً إجباریا لجمیع طلبة ( اقتراح مساقین لتدریس مھارات االتصال العالمیة باللغة العربیة متطلبا
  ).ریقة الواعیة والعفویةالجامعات األردنیة المستجدین بالط

وداللة معجمیة وفنون  ٣وتستند فلسفة ھذه الدراسة على تحلیل أنظمة اللغة العربیة من نحو وصرف 
  .الطباق وفنون الجناس

حیث استنتجت الباحثة أن الماضي والمستقبل المشروط وأفعال األمر وأفعال المستقبل المنھیة تخلو 
  .حسب استنتاجات الباحثة) المستقل بذاتھ(لحاضر من ثبوت النون بھدف أن النون ھي ا

على النكرات المؤنثة وكأن اللغة  –وحتى إن صوت النون ھذا یحضر فقط في نظام الصرف العربي 
تدعو من خالل النون عند ظھوره على تأكید الحاضر واآلن وترحب بالنكرات، كأن صوت النون 

ق في اللغة العربیة التي توضح التضاد فتعلمنا أن ھذا یؤكد التعارف بین الغرباء وأما فنون الطبا
التضاد یؤدي إلى الطباق بمعنى التكامل فال یكتمل الیوم إلى بلیلھ ونھاره، وال تكتمل الحیاة إلى بتقلب 

  .أضدادھا كي یتطابقوا
ك عند ذلك تأتي الحیاة الواعیة إلى االختالف وشریعتھ؛ وبالتالي إلى مرحلة التجاوز إلى ما بعد ذل

وال تتم العفویة إال بعد التجرد من زیادات المجتمع، فاللغة . إلى الالنھایة بالطریقة العفویة بعد الواعیة
العربیة ال یمكن أن تعطیك المعنى المعجمي إال بعد تجرید الكلمة من الزیادات فالفعل المجرد ھو 

یادات المصطنعة على بني وكأن ذلك دعوة إلى العفویة والتجرد من الز. أصل الحركة وأصل البدء
  .اإلنسان عند الحاجة إلى الفھم

اللغة مرآة الفكر الناتج عن العقل ومنھا استنتجت الباحثة طریقة تفكیر وطریقة تدریس وطریقة : إذا
ً كبیرة لطالبنا على تنوع اختصاصاتھم  تقویم تطالب بتدریسھا في الجامعات األردنیة ألنھا تفتح آفاقا

  .التفكیر العقلي المنبثق من اللغةللتعرف على مناھج 
  :تتطلب الدراسة

  .درایة ومعرفة في منھجیة البحث وفلسفتھ -١

 مقاالت

 الكترونيالسبیل 
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ً من المختصین في المناھج وأسالیب التدریس خاصة في مناھج وأسالیب تدریس اللغة  -٢ عددا مناسبا
  .العربیة والتربیة اإلسالمیة وأسالیب تدریس العلوم والریاضات

ً بالطریقة والمنھج ومتمتعین بسعة المعرفة واالطالع لما  أن یكون األساتذة -٣ ً واسعا ملمین إلماما
ً من اإلدراك بما فوق الحواس الخمس لیتعدوا إلى  یستجد في التو واللحظة، وھذا یتطلب كما ھائال
حاسة البصیرة والمقدرة على إیجاد الحلول لكل أزمة ولكل حدث طارئ، مھما كان نوعھ بحیث 

  .الرتابة والسردیبتعدون عن 
الطریقة الواعیة والعفویة تتطلب طلبة جاھزین للتفاھم والتواصل بأرقى معاییر االتصال العالمیة،  -٤

وھذا یتطلب الحضور والتنبھ والحرص على التواجد بمعنى الوجود وحسن االلتزام باستخدام 
  .الكون مھارات اتصال عالمیة لیتم تجھیزھم وتجھیز أنفسھم إلى دخول العالم ثم

ً وعدالة في التقویم المتفرد بحضوره للطلبة وتقویمھم  -٥ الطریقة الواعیة والعفویة تتطلب ضمانا
القراءة والكتابة واالستماع والخطابة أو التحدث بطریقة ناقدة : ضمن مھارات االتصال األربع

  .ومدروسة تتضمن فردیة الطالب كما ھي بصمتھ المتفردة
احثة تتطلب درایة ودعوة إلى التنافس لضمان األجود واألفضل من أجل الطریقة تقترحھا الب -٦

  .مصلحة البحث العلمي وتطوره
ً في طریقة التفكیر ودعوة لكشف ماھیة العقل وقدراتھ  -٧ الطریقة الواعیة والعفویة تضمن انفتاحا

  . غیر المتناھیة للتوصل إلى أرقى حیاة بسالم وأمن ورفاھیة بإذن هللا
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  اء الجامعات األردنیة استحقاق طال انتظارهتغییر رؤس
  

  األستاذ الدكتور أنیس الخصاونة
طالعتنا بعض الصحف والمواقع اإللكترونیة ھذا االسبوع بأنباء مفادھا أن ملف التغییر على رؤساء 

وفي . الجامعات الرسمیة ھو أمام رئیس الوزراء ، وأن ھذه التغییرات تكاد تكون شاملة ووشیكة
لذي نعتقد بأن ھذه التغییرات ضروریة وملحة نظرا لتراجع أداء إدارات الجامعات ، الوقت ا

واألخطاء الكثیرة التي ترتكبھا ، والفضائح التي تالحق بعض رؤساء ھذه الجامعات فإننا نود أن 
نقول بأن ھذه التغییرات ینبغي أن تشمل رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمیة ، حیث 

أداء ھذه المجالس لم یكن بالمستویات المطلوبة ناھیك عن عدم قدرة بعض رؤساء مجالس ثبت أن 
األمناء على التزام الحیادیة وتوخي الموضوعیة في القرارات المتصلة بتقییم أداء رؤسائ الجامعات 

.  
وھا ، بعض رؤساء الجامعات األردنیة ربما لم یكن من المناسب أن یصلوا للمواقع الرفیعة التي تقلد

إن معاییر وأسس اختیار .حتى وإن حققوا أعلى النقاط وفقا لمعاییر المفاضلة التي تم استخدامھا 
رؤساء الجامعات تم تفصیلھا وصیاغتھا لصالح أشخاص بعینھم ، كما أن تدخل العالقات الشخصیة 
بین بعض أعضاء اللجان والمترشحین لموقع رئیس جامعة قد جعل من عملیات المقابالت 

استنادا لذلك فإن ما تناقلتھ األنباء من التوجھ لتعیین رؤساء . والمفاضالت أمور شكلیة وغیر مجدیة
جامعات دون اتباع االسالیب القدیمة ربما لھ ما یبرره حیث أن الوقائع على االرض بینت بأن جل من 

بعض ھؤالء الرؤساء تم اختیارھم في السابق لم ینجحوا بإحداث نقلة نوعیة في جامعاتھم رغم إدعاء 
إن إفالس رؤساء الجامعات وضعف أدائھم وكثرة شبھات الفساد .بأنھم یسعون لنقل جامعاتھم للعالمیة

التي تالحقھم واستخدامھم ألسالیب بیروقراطیة تقلیدیة في إدارة ھذه المعاھد األكادیمیة ، وانخراط 
ات استفھام كثیرة حول طرق ھؤالء الرؤساء في سفر متواصل ال طائل منھ كل ذلك یضع عالم

  .اختیار رؤساء الجامعات
یحسن وزیر التعلیم العالي صنعا في متابعاتھ الحثیثة لما یجري في الجامعات وفي وصیاغة وإعادة 
النظر باآللیة التي یتم اختیار رؤساء الجامعات ورؤساء وأعضاء مجالس األمناء ونعتقد بأن بعض 

مؤھلین إلشغال مواقعھم مما أدى بالتالي إلى كثیر من  رؤساء الجامعات لم یكونوا باألصل
  .االختالالت في العملیتین األكادیمیة واإلداریة في مؤسساتھم 

موقع رئیس الجامعة لیس موقعا عادیا یتم الوصول إلیھ بالتقادم أو وفقا لمؤھالت ورقیة ونظریة إذ ال 
أوال ،القدرات : میة متطلبن اثنین ھمابد من أن یتوفر في أي شخص یزمع تعیینھ رئیسا لجامعة رس

والمھارات القیادیة العالیة نظرا لكون الرئیس ھو المحرك والمحفز والربان الذي ال یقود االخرین 
لتحقیق األھداف الجامعیة فحسب ولكنھ لما یشكلھ من قدوة قیادیة وسلوكیة لبقیة المشاركین في 

أي شخص یشغل موقع رئیس جامعة أو نائب رئیس جامعة ثانیا ال بد أن یتوفر في .اإلدارة الجامعیة 
وھنا ال بد لنا من أن ننوه إلى ضرورة .القدر العالي من النزاھة ونظافة الید والبعد عن شبھات الفساد

استبعاد أي إمكانیة لتعیین رئیس جامعة أو نائب رئیس جامعة سبق وأن الحقتھ شبھات فساد حتى 
ال یعني البراءه وال یعني "عدم كفایة األدلة"من ھذه القضایا تحت بند  وإن لم تتم إدانتھ ألن الخروج

  .أن ھؤالء المترشحین لم یرتكبوا جریمة الفساد
إن األھمیة األكادیمیة واإلداریة واألخالقیة لموقع رئیس جامعة یحتم على المسؤولین ورئیس 

ولكن مھارات المحامین  الحكومة أن ال یجازف بتعیین رؤساء جامعات الحقتھم شبھات الفساد
نعم نؤید إجراءات . وفذلكاتھم القانونیة مكنة ھؤالء الرؤساء من أن یفلتوا من اإلدانة والعقاب

الحكومة ھذه المرة في تغییر رؤساء الجامعات ونعتقد بأن ھذه التغییرات طال انتظارھا وستالقي 
  .سن االختیار للرؤساء القادمیناستحسانا كبیرا في األوساط االكادیمیة والمجتمعیة إذا ما أح

 طلبة نیوز
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 اعالنات
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 ٢٥:الغد ص/٤٥:صالرأي 
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  حي الطفایلة -اماني محمد سالم الربیحات  -
  
  صویلح - خالد احمد ھمشري  -
  
  عبدون -منیر الیاس سمعان خوري  -
  
  الدوار السابع -علي كمال » محمد عوني«نضال  -
  
  عرجان -رسمیة سلیمان البرغوثي  -
  
  ركالك - نشأت عبدالعزیز الجبور المجالي  -

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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حیا جاللة الملك عبدهللا الثاني عمال األردن في یوم العمال العالمي الذي یصادف الیوم اإلثنین األول 
  .من أیار

أحیي روح اإلنجاز والعطاء » «تویتر«وقال جاللتھ في تغریدة لھ عبر حسابھ الرسمي على موقع 
  .»ق بالصدق والعزیمةالتي جعلت من بلدنا مثاال لما یمكن أن یتحق

  .»دامت سواعدكم تبني وتعمل ودام الوطن متمیزا بإنجازاتكم«وختم جاللتھ بالقول 
  
أعّدت قناة الجزیرة تقریرا شامال ومصورا عن التعلیم األساسي في األردن، وتحدیدا في جانبھ  

مة تناولت ھذا ، بتفاصیل ھا»االقتصاد والناس«المتعلق بالقطاع الخاص، وتم عرضھ خالل برنامج 
  .الجانب

  
أن  أشخاصا نشروا » الدستور«كشف مدیر عام دائرة اآلثار العامة الدكتور منذر جمحاوي لصنارة 

صورا آلثار مزورة في محافظات الجنوب، عبر مواقع التواصل االجتماعي، وأن الدائرة تتابع ھذه 
   .القضیة كما ستالحق شبھات احتیال وتزویر

  
عاء فعالیات المؤتمر الخامس لجمعیة الطبیب العام والذي یعقد على مدى ثالثة ایام تفتتح بعد غد االرب

وقال رئیس الجمعیة والمؤتمر الدكتور محمود . تحت رعایة االمیرة دینا مرعد في فندق الرویال
ھاشم ان المؤتمر یھدف الى اطالع االطباء العامین على آخر التطورات الطبیة في مختلف 

  .طبیبا أردنیا ٢٦ورقة ومحاضرة یقدمھا  ٢٦ن خالل االختصاصات، م
  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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الرئیس الفلسطیني محمود عباس یغادر عمان الیوم متجھا إلى الوالیات المتحدة األمیركیة بزیارة 
وكان جاللة الملك عبدهللا الثاني التقى أمس الرئیس . یلتقي خالل الرئیس األمیركي دونالد ترامب

  .عباس
  

غدا جلسة عادیة لھ، یتوقع أن تكون الجلسة األخیرة خالل الدورة العادیة األولى یعقد مجلس النواب 
  .الجلسة تخصص لبحث وإقرار عدد من التشریعات المدرجة على جدول األعمال. الحالیة

  
تنظم النقابات المھنیة في مجمعھا بالشمیساني عند الواحدة من ظھر الیوم اعتصاما تضامنیا مع 

كذلك، یفتتح . ن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائیلي منذ أكثر من أسبوعیناألسرى المضربین ع
الكرامة "ائتالف األحزاب القومیة والیساریة مساء الیوم في مقر حزب الوحدة الشعبیة خیمة 

  .للتضامن مع األسرى المضربین عن الطعام" والحریة
  

ل یبدأ ووفدا رسمیا الیوم زیارة محمد جمی.رئیس الجھاز المركزي للتنظیم واإلدارة المصري د
لألردن، بدعوة من دیوان الخدمة المدنیة، تستمر ثالثة أیام، لبحث التعاون وتبادل الخبرات بین 

  .الجھازین في مجال تطویر شؤون الخدمة المدنیة والموارد البشریة في القطاع العام
  

إرھابیة كانت تورطت بالھجوم السلطات السعودیة أعلنت أمس عن أن بین المتھمین بعضویة خلیة 
البیان الصادر عن وزارة الداخلیة السعودیة . على المسجد النبوي الشریف العام الماضي أردنیون

 ١٤سعودیا و ٣٢موقوفا، منھم  ٤٦أمس أشار إلى أن عدد المقبوض علیھم في الخلیة بمدینة جدة 
 .أجنبیا بینھم أردنیون

 زواریب الغد
  


