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  45كلمة رئيس الجامعة في حفل تخريج الفوج 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى كافة 

 .األنبياء والمرسلين
 أيها الحضور الكرام

 أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة
أيها الزمالء نواب الرئيس والعمداء وأعضاء هيئة 

 التدريس والعاملين الموقرين
 أبنائي الخريجين والخريجات 

 األهالي الكرام
  

  وبركاتهو وبعد السالم عليكم جميعا ورحمة اهلل
  

فأهال بكم في حرم الجامعة األردنيةو قادمين من كل جهات أردننا الحبيبو من داخل الوطن 
وخارجهو ابتهاجا بتخرج بناتكم وأبنائكمو وقد حققوا أمنياتكم وطموحاتهم في النجاحو فطوبى لهم 

 .ومبارك فرحكم بهذا النجاح
نستهل معكم احتفالنا المبارك باإلعالن عن بدء مراسم حفل تخريج الفوج الرابع والخمسين من طلبة  

 .الجامعة األردنية لتستمر مسيرة الخير فعلى بركة اهلل نبدأ
قبل حوالي ستة عقود صدرت اإلرادة الملكية السامية بتأسيس الجامعة األردنية خزان الفكر وأم 

وق الوطن والدول الشقيقة والصديقة ما يقارب من ربع مليون خريج في الجامعات لتضخ في عر 
 .مختلف التخصصات وعلى أعلى مستوى من الكفاءة

 للعلى والشرف    واليراع المرهف
 من جالل االردن  واختيال الزمن

 أخبار الجامعة

 46/6/3542االثنين                                                                                            األردنية         ار أخب
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 يامنار المهتدى   وانبثاق الفرقد
  

 .7264ردنية عام هذه الكلمات مألت فضاءات الجامعة كأول نشيد للجامعة األ
  

 :أحبتي الطلبة الخريجين
  

هذا يومكم المشهودو حصيلًة مشرفة أليامكم وأعوامكم التي توجها جهدكم وعزمكم بالتقدم والنجاحو 
وعطرتها دعوات أمهاتكم وآبائكم لكم الذين لن تعرفوا صفاء ينابيع عطفهم ونقاء محبتهم وشدة 

ي المستقبل وأعرف أن قليال منكم من المتزوجين يعون حرصهم عليكم إال عندما تمارسون دورهم ف
 . بعمق ما أقول 

والديكم سخروا ما في وسعهم من جهد  ومال وتضرعوا إلى اهلل  لتكونوا اليوم في كامل بهائكمو وقمة 
 .ألق تفوقكم الذي يشع في حاضركم وينير مستقبلكم

  
لق بكم لتكونوا صناع المستقبل ورّواد ازدهارهو تنهون اليوم مرحلة من مسيرتكم العلمية ورجاؤنا مع

تلجون بواباته ماضين في مسالك المعرفة واالبتكار واإلبداعو تسطرون بكل عزيمة ُعدة الوطن 
 .وذخيرتهو معّظمين صموده في وجه كل الصعوبات والتحديات

  
مو وتحرص على والجامعة وهي تعي دوركم المأمول تسعى إلى تذليل الصعاب التي تعترض طريقك

أن تزودكم بسالح العلم والمعرفة في كل مكان وزمانو فهي بيتكم الدافء ومنارة تنوير وعلم لعقولكم 
 .وقلوبكم

ستواجهون أمامكم كل تحديات الوطن والعالم من حولنا يمر بحالة غامضة ذئبية ثعلبية تحاك من 
كما ستواجهون انفجار الثورة الصناعية . خاللها صفقات والقدس وفلسطين الهدف األول لهذا المشهد

الرابعة والجيل الخامس من الحاسوب وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي وانترنت األشياء وحوسبة 
 . السحاب االليكتروني والكثير من المجهول ولكنه معلوم لمن يبحث عنه

ضاءة الضميرو فاقر  أوا وأبدعوا وابتكروا هذا هو زمن السرعة والمنافسة الذي يتطلب صحوة العقل وا 
أينما حط بكم الرحال وعيشوا في جنان العقل وفضاءات الحريةو واحملوا الوطن في عقولكم وقلوبكم 

إنني . نحو المستقبلو وتمردوا على أي واقع متردٍّ بحكمة الحكماء وعقل العلماء وروح الصالحين
 .يوفق مسيرتكم أستشرف المستقبل في بريق أعينكم ونقاء سريرتكم وأدعو اهلل أن
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لقد وضعت جامعتكم بعون اهلل وبجهود أعضاء أسرتها أهدافا تجعلها جامعة أردنية  عالمية ذكية 
منتجة وجاذبة متطورة مستقرة ومستقلة ماليا ومنبرا ثقافيا وتنويريا ُيضيء جنبات الوطن ويحي أمة 

 .ويشارك بعنفوان بمسيرة اإلنسانية
  

جامعة عالميا حسب التصنيف  622فها هي تحقق موقعا في المقدمة وطنيا والتاسع عربيا ومن أول 
جامعتكم تتحول بتسارع مبارك لتكون جامعة ذكية وحققت إنجازات . 4272العالمي كيو اس لعام 

كبيرة في أن تكون جامعة الورقية وتقدم في مجال أتمتة كافة أنظمتها وفي التعليم والدفع 
جامعتكم . دولة شقيقة وصديقة 82جامعتكم يرتادها حوالي  خمسة آالف طالب من . ليكترونياال

تطل على الوطن والعالم من خالل تميز مخرجاتها وبفضل علمائها وأعضاء أسرتها ودعم الوطن 
وقائده لها ومن خالل منصات عديدة تطل من خاللها على الوطن والعالم بكلياتها ومستشفاها 

 .ودوائرها ومدرستها ومزرعتها ومبانيها وخدماتها العديدة وأهمها أنتم أينما تواجدتمومراكزها 
  
 

جامعتكم أطلقت أول وقفية في الجامعات األردنية وأول مبادرة مستمرة لدعم الجامعة عن طريق 
جامعتكم أنشأت هذا العام منتدى الجامعة . التبرعات وبدأت مشروع التحول إلى الطاقة الشمسية

جامعتكم تتفاعل مع الوطن والعالم بخزان الفكر الذي . ردنية الثقافي ليكون منارة تنوير وثقافةاأل
تمتلكه لتكون المشروع الحضاري المتقدم في مشهد الوطن ولتلتقي مع شموخ وتطور ورفعة الوطن 

نحن  جامعتكم بنيت على أسسس صحيحة وها. ورضا الوطن وقائده الملك عبداهلل الثاني حفظه اهلل
 .نعمل كفريق لنجعل اسمها يكبر

 :أعزائي الطلبة الخريجين
تستطيعون أن تفخروا بأنكم خريجو الجامعة األردنية ويستطيع الوطن أن يطمئن على مستقبله 

أبارك لكم ولذويكم نجاحكم وتخرجكم في جامعتكم األمو . فالجامعة ساهمت في صنع اإلنسان األردني
 .الجامعة األردنية

 سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهوال 
 عبدالكريم القضاة.د.أ

 رئيس الجامعة االردنية
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 في بث مباشر
 45تزف كوكبة م  خريجيها في احتفالت الجامعة بتخريج الفوج " األردنية"أعمال 

 
زّفت كلية األعمال في   - هبة الكايد

خريج  7772الجامعة األردنية اليوم زهاء 
وخريجة ضمن احتفاالت الجامعة بتخريج 
الفوج الرابع والخمسين من طلبتها ليلتحقوا 
بزمالئهم الذين سبقوهم في ميادين الحياة 

 .والمعرفة
 

الكلية بصدد الحصول وقال عميد الكلية الدكتور فايز حداد في تصريح له عقب مراسم التخريج إن 
من قبل االتحاد العالمي لتطوير كليات األعمالو متجهة بذلك  AACSBعلى االعتمادية العالمية 

إلى تبني معايير االعتماد وضمان الجودة المحلية والعالمية في جميع البرامج األكاديمية لرفع 
الكلية المتميزة وفرص العمل المستوى األكاديمي في كافة المعايير التي ستنعكس إيجابا على سمعة 

 .للطلبة
 

وأضاف أن التزام الكلية بالتعاون مع رجال األعمال ورموز المجتمع في تحليل وتحديد وحل القضايا 
التي تواجه قطاع األعمال في األردن هو حجر األساس في بناء مجتمع مزدهرو إضافة إلى التزامها 

ل استحداث برامج جديدة ومشاريع خالقة تعود على بالحفاظ على أعلى المعايير األكاديمية من خال
 . طلبتنا بفرص وخبرات تعليمية قيمة

 

 46/6/3542االثنين                                                                       -المدينة نيوز  - الرأي االلكتروني  -بترا 
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ونّوه حّداد بسعي الكلية إلى رفع مستوى التعلم والبحث العلمي وبناء الجسور مع قطاع األعمال 
والمجمتع وتطوير مناهجها وبرامجها األكاديمية لتتواءم مع متطلبات السوق المحلي واإلقليمي 

 .العالميو إلى جانب زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالمسؤولية االجتماعيةو 
 

وهنأ الطلبة الخريجين وذويهمو متمنيا للجميع واقعا ومستقبال أفضل تحت أقدام أمهاتهم وآبائهم الذين 
ستفادة لم يبخلوا يوما ليصلوا إلى هذا المقام العظيمو ودعاهم إلى تفعيل عملية التواصل مع كليتهم لال

 .من خبراتهم فيما بعد
 

من مرحلة الماجستير  473خريجا وخريجة من حملة البكالوريوس و 818وسلم حّداد الشهادات لـ
وعشر طالب من حملة درجة الدكتوراه وتسعة آخرين ممن أنهوا متطلبات الدبلوم العاليو مشيدا 

كلية والجامعة ممن مّهدوا لهم طريق بعطاء وجهود أعضاء الهيئات التدريسية واإلدارية والفنية في ال
 .النجاح في حياتهم المستقبلية العلمية والعملية القادمة

 
يشار إلى أنه يتم بث حفل التخريج على الهواء مباشرة عبر اليوتيوب وعلى موقع الجامعة بتقنية 

Full HD  على الرابط التاليu.edu.jo/ar/grad2019http://j/ و وعلى الصفحة الرسمية لموقع
 .الجامعة األردنية - The University of Jordanالتواصل االجتماعي الفيس بوك 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ju.edu.jo/ar/grad2019/
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مكانات المواجهة: القدس"خالل جلسات مؤتمر  تحديات الواقع وا  " 

شكاليات حالية ومستقبلية في مصير ال قدس والقضية مؤتمرو  يقفو  على قضايا وا 
 الفلسطينية

   

شكلت جلسات  -سناء الصمادي

تحديات الواقع : القدس"مؤتمر 

مكانات المواجهة جملة من القضايا " وا 

للوضع الراهن في القدس الذي يحتاج 

من الجميع وضع استراتيجيات شاملة 

لملف القدس لتعميق المعرفة حول 

المدينة وطبيعة ظروفها وتحصين 

 .لناس هناك في سبيل البقاء ألجل العروبة واإلسالم والمسيحيةمجتمعها وتمكين ا

عالمًيا : وسلط المشاركون في المؤتمر الضوء على محاور متعددة تتعلق بالقدس سياسًيا وقانونًيا وا 

شكاليات حالية  وديموغرافًياو إضافة إلى الحراكات االجتماعية والتغيرات المعاصرةو وقضايا وا 

 .لقدس ومصير القضية الفلسطينية عموًماومستقبلية على مصير ا

وأبرز المشاركون في أربع عشرة جلسة على مدار ثالثة أيام التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه 

الفلسطينيين خصوصا والعرب عموماو والسياسات األميركية تجاه القدسو وسياسات االستيطان التي 

 5األنباط ص  -3الدستور ص  -6الرأي ص  -بترا

 46/6/3542                                               االثنين                                    أخبار األردنية  - 0السبيل ص   
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األميركي دونالد ترامب بنقل السفارة األميركية من تل أبيب تمارس بحق الفلسطينيين بعد قرار الرئيس 

 . إلى القدس

تحوالت القرار األميركي بشأن القدس قدمها أحمد عزم : وعرضت جلسات المؤتمر أوراق عمل تناولت

أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت تناول فيها تحوالت الموقف األميركي من القدسو على 

الرسمي األميركي العامو والشعبي األميركي العامو واليهود األميركيينو وأعطت هذه : ثالثة مستويات

الورقة اهتماًما خاًصا للتحوالت الجارية منذ العقد األخير في تركيبة واتجاهات جماعات الضغط 

سرائيلو اإلسرائيلية في الواليات المتحدةو وَتشكُّل قوى أشّد يمينيًة وتطرًفا داخل الجماعات المؤيدة إل

مقارنة بالقوى التقليدية في اللوبي اإلسرائيليو وذلك أيًضا بموازاة ظهور جماعات أميل إلى االعتدال 

  .والوسطية

واستعرض أديب زيادة أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر الموقف األوروبي من 

اف بها عاصمة موحدة القدس في ظل صفقة القرن الموعودة واإلعالن األميركي عن االعتر 

 .إلسرائيل

وناقش أسامة أبو ارشيد الباحث في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في واشنطن في ورقته 

القدس في السياسة األميركية نحو مدينة القدس منذ احتالل إسرائيل لألجزاء الغربية منهاو عام 

سية المتغيرة التي تبنتها اإلدارات األميركية و والمراحل المختلفة التي مرت بهاو واألطر السيا7258

المتعاقبة في التعامل مع وضع المدينة قانونًيا وسياسًياو بحسب تطورات األحداث  سواء كان ذلك 

 .على األرض المحتلةو أو إقليمًياو أو دولًيا

في ورقته  US وأوضح أسعد حمودة طالب دكتوراه في اإلعالم في جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية

كيفية معالجة المواقع اإللكترونية للقنوات الفضائية الغربية لقضية نقل السفارة األميركية إلى مدينة 

دراسة تحليلية مقارنة ومدى االهتمام ورّدات الفعل بشأن هذه القضية التي أبرزتها المواقعو : القدس
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لمساعدة المستخدمة في إبراز إضافة إلى التعرف إلى الوسائل والعناصر التفاعلية والخدمات ا

الموضوعات التي تناولت قضية نقل السفارة األميركية إلى القدسو والمقارنة بينها للوقوف على نقاط 

 .االتفاق واالختالف في معالجة كل موقع لهذه القضية

وبين أشرف بدر المحاضر في أكاديمية دراسات الالجئين في ورقته التعداد السكاني في القدس 

ه أداة للسيطرة والتشظية االستعماريةو وأداة للتحكم والضبط والسيطرةو ووسيلة أساسية ل بوصف

 .مع السلطة السياسية" العلم"و والممارسات التي يتقاطع فيها "البيوسلطة"

حرب هوية وتعد شكل آخر : وعرضت الباحثة أنوار قدح كيفية تحريف المناهج الفلسطينية في القدس

ر المتكافئة التي تمارسها سلطات االحتالل في حق شعب محتٍل يحاول جاهًدا من أشكال الحرب غي

اإلبقاء على وجودهو َعْبر إذكاء الذاكرة الجمعية بنقلها إلى أطفاله الذين تفتحوا على مدينة مؤدلجة 

 .ينطق عبقها صامًتا بروٍح عربيةو في حين يستنطق حجرها وشجرها العبرية عنوة

البة ماجستير في تخصص الدراسات الثقافية والتنمية بالجامعة الكاثوليكية وناقشت جاودة منصور ط

 .االستعمار الصهيوني للمشاهد الثقافية والطبيعية لمدينة القدس( بلجيكا)بليفين 

وركز جوني منصور مؤرخ في الدراسات الشرق أوسطية على أدوات السيطرة والقمع اإلسرائيلية في  

يونيو / وكيفية استخدام إسرائيلو منذ حرب حزيران( التعليم نموذًجا مناهج وكتب)القدس المحتلة

و ألدوات السيطرة والقمع واإلنكار واإلقصاءو من خالل محاوالتها المستمرة فرض مناهج  7261

 .وكتب التعليم في المدارس العربية في القدس الشرقية المحتلة

باقة الغربية وجامعة بيت لحم على دور  وعرجت حنين مجادلة المحاضرة في أكاديمية القاسمي في

المعّلمين المقدسّيين وكالء للتغيير المجتمعي حيث يشكل التعليم في القدس ركيزًة أساسيةو لها دور 

 -في بناء المجتمع وتقدمه  ولهذا ُيَعد أيًضا من نقاط اللقاء التي يحتدم عندها الصراع الفلسطيني 

 .اإلسرائيلي
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مدن وجغرافيو وأستاذ التخطيط الحضري في قسم الجغرافيا ودراسات  وركز راسم خمايسي مخطط

: البيئة في جامعة حيفاو ورئيس مركز التخطيط والدراسات بكفركناو على الديموغرافوبيا في القدس

 .الواقع والتحوالت واالستشراف والتي تشكل الديموغرافيا جزًءا من مركبات قوة الدولة والمجتمع

ضو هيئة تدريس في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين الوضع القانوني وبينت ربا مسودة ع

لالستيطان في القدسو حيث يعد االستيطان ببعده االستعماري التوسعي من أهم المكونات الفكرية 

واأليديولوجية للحركة الصهيونية منذ نشأتها وبلورتها في نهاية القرن التاسع عشرو باعتمادها سياسة 

لوية في نهج سلوكها الداخلي والخارجي وعالقاتها الدوليةو من أجل تحقيق أهدافها االستيطان أو 

وغاياتها في إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين  وذلك بتهجير اليهود إلى فلسطينو 

قامة المستوطنات  .واالستيالء على األرضو وا 

انونية واالقتصادية واالجتماعية بجامعة وتناول رشيد البزيم أستاذ القانون العامو في كلية العلوم الق

األبعاد والتداخالت التاريخية والقانونيةو : المغربو نقل السفارة األميركية إلى القدس/الحسن األول

وقرار الرئيس ترامبو القاضي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده من تل أبيب 

 .نيةإلى القدسو واألبعاد التاريخية والقانو 

جامعة القدسو إجراءات وممارسات االحتالل  -وأبرز شاهر العالول أستاذ مساعد في دائرة التنمية 

 .العنصرية وأثرها في حياة المقدسيين في مدينة القدس

وسلط عبد الحميد صيام أستاذ دراسات الشرق األوسط والعلوم السياسية بجامعة روتجرز بوالية 

: 4271 - 7242( األميركيةو الضوء على القدس والقانون الدولي  نيوجرسي في الواليات المتحدة

إلى قرار ترامبو و أهم محطات القانون الدولي في ما يتعلق بالقدسو َعْبر وقفات " لجنة شو"من 

وتستند الورقة إلى القرارات الدولية المتعلقة . المنظمات الدولية أمام مسائل النزاع المتعلقة بالقدس

 .من جميع جوانبهابمسألة القدس 
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وقدم عبد اهلل معروف عمر أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد في جامعة إسطنبولو كيفية تطور 

النظرة الصهيونية لموضوع تقسيم المسجد األقصى المبارك بين المسلمين واليهودو مع التركيز على 

نقطًة مفصليًة في مشروع  المنطقة الشرقية في المسجد األقصىو وقد أصبحت في الفترة األخيرة تمثل

 .التقسيم

وناقش عبد اهلل كنعان مستشار سمو األمير الحسن بن طاللو وأمين عام اللجنة الملكية لشؤون 

 .القدس السياسة األردنية والوصاية الهاشمية تجاه القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

دور الهيئة اإلسالمية العليا  وبين عزيز العصا عضو هيئة تدريس في جامعة القدس المفتوحةو

 .بالقدس في مواجهة االحتالل

وتناول عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا في ورقته دور الهيئة 

 .اإلسالمية العليا بالقدس في مواجهة االحتالل

في تجيير  وقدم علي موسى المحاضر في جامعة القدس المفتوحةو دور جدار الفصل العنصري

الصراع الديموغرافي الفلسطيني اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة لصالح اإلسرائيليين من وجهة 

 .نظر المقدسيين

الجزائر على أوقاف المغار / وركز قرن محمد إسالم األستاذ في جامعة محمد لمين دباغين سطيف

مكانات االسترجاع في ظل القانون الدو   .ليبة في القدس الشريف وا 

وعرض كمال الجعبري الباحث في مشروع بحث وتوثيق القضية الفلسطينيةو تحوالت النضال الشعبي 

نموذًجاو حيث برزت هذه الظاهرة خالل هّبة القدس التي " المرابطات"ظاهرة : الفلسطيني في القدس

ذًجا و مع تصاعد االقتحامات الصهيونية للمسجد األقصىو بوصف ذلك نمو  4273انطلقت في عام 

 .للتحول الحاصل في الدور النضالي للمرأة المقدسية
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وقدم لبيد عماد المحاضر في قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة محمد األمين دباغين 

في  الجزائرو قراءة تحليلية جدلية لحدود العالقة بين ثنائية العملية التفاوضية والحركية االستيطانية 

 .اإلسرائيلي -يني في الصراع الفلسط

الحاج لخضر في  7وأبرز محمد سمصار المحاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة 

الجزائرو ثيولوجيا اإلبادة اإلسرائيلية المستدامة لإلرث المقدسي والتي تسعى من خاللها الى تفكيك 

مقدسيةو والتي تجسدت في ممارسات ثيولوجيا اإلبادة التي يحملها الكيان الصهيوني تجاه الهوية ال

 .شاذة بغطاء أخالقي استهدف المكان والزمان واإلنسان

واكد محمود زياد أستاذ مساعد غير متفرغ في برنامج الفلسفة في اإلسالم في  جامعة القدس في 

ورقتهو إلى إبراز دور المجتمع المقدسي في مواجهة السياسة اإلسرائيلية تجاه التعليم في مدينة 

القدسو ومواجهة عمليات التهويد المستمرة التي يقوم بها االحتاللو لفرض سياسته التعليميةو 

  .ومحاولة فرض المنهاج اإلسرائيلي على المؤسسات التعليمية في المدينة

وتناول هيثم سليمان أستاذ مساعد في قسم القانون في جامعة القدسو فلسطينو النزاع القانوني على 

 .الوالية القضائية بين المحاكم المدنية والشرعية: في القدس ممتلكات الوقف

ويناقش اليوم الثالث من المؤتمر خمس جلسات تركز على  دور السوسيولوجي والسياسي في حراك 

ويقدمها أحمد أسعد الباحث في ( 4222-4272)ال حركة  المرابطين في المسجد األقصى/ 

ين ويتناول من خاللها صورة تحليلية لحراك المرابطين سوسيولوجيا الحركات االجتماعية في فلسط

والمرابطات في المسجد األقصىو من خالل التركيز على ماهية ذلك الحراك وطبيعته ووظائفه 

كيف نقرأ حراك المرابطين والمرابطات في : وروافعهو ومحاولة اإلجابة عن سؤال مركزيو هو 

دت الورقة على منهج عابر للمنهجيات  يجمع ما بين المسجد األقصى سوسيولوجًيا وسياسًيا؟ واعتم

 .التاريخ الشفوي والبحث الميدانيو بتقنيات المالحظة بالمشاركة والمعاينة الميدانية
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وتركز نوار ثابت باحثة ومحررة في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياساتو على تحوالت النضال 

 .نموذًجا" طاتالمراب"ظاهرة : الشعبي الفلسطيني في القدس

ويسلط عصام نصار أستاذ تاريخ الشرق األوسط المعاصر في جامعة والية إلينوي في الواليات 

القدس : المتحدةو وأستاذ التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العلياو الضوء على االستعمار بالمخيلة

لفوتوغرافية المبكرة التي في الصورة الفوتوغرافية المبكرة وعالجت الورقة تمثيل القدس في الصور ا

أنتجها مصورون غربيون زاروا المدينة وعموم المشرقو فالصورة الفوتوغرافية ليست لقطة محايدة لما 

هو أمام الكاميرا في لحظة التصوير فحسبو بل هي إنتاج تقني وفني وتمثيلي اختير موضوعها 

مستندة إلى رغبة المشاهد األوروبي  بعنايةو وأنتجت بهدف توزيعها في األسواق األوروبية وهي بذلك

 .في رؤية ما هو متوقع بالنسبة إليه عندما يكون األمر مرتبًطا بالمدينة المقدسة

) ويقدم هاني حوراني باحث ومصور فوتوغرافي ورسامو القدس في التصوير الفوتوغرافي المبكر 

قدسو سواء على يد عرًضا تاريخًيا ووصًفا للجهود التصويرية لمدينة ال(  7258 - 7832

المصورين األوروبيين واألجانب أو المصورين الغربيين الذين استقروا في المنطقةو إلى جانب 

 .المصورين المحليين الذين بدؤوا بالظهور تباًعا

ويعرض محمد الرنتيسي مدرس تخصص التصميم في جامعة عّمان األهليةو النظام الخاص بالعمارة 

 .دينية والعالقة التبادلية الناشئة عن النظام بين اإلنسان والبيئة المبنيةالداخلية لمباني القدس ال

ويبرز عمر الشخيبي المحاضر في جامعة البلقاء التطبيقيةو النظام الخاص بالعمارة الداخلية لمباني 

 .القدس الدينية والعالقة التبادلية الناشئة عن النظام بين اإلنسان والبيئة المبنية

مسلماني أديبة وباحثة في نقد الفن التشكيلي العربي وجمالياتهو إلى صورة المكان بين وتشير مليحة 

 .القدس نموذًجا: األضداد في الُمخيِّلة اإلسرائيلية
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وتستعرض عبير النجار أستاذة مشاركة في قسم االتصال الجماهيري في الجامعة األميركية في 

 .دس في وسائل اإلعالم الدوليةالق: الشارقةو حكاية مدينة التوقير والمقاومة

 -ويقدم محمد اشتيوي المحاضر في اإلعالم والقضية الفلسطينية في جامعة فلسطين التقنية 

لمواجهة ) إلخ... إذاعة وتلفزيون وصحف)خضوريو آليات تفعيل وسائل اإلعالم الفلسطينية 

 .التحديات في مدينة القدس وتقييمها تقييًما موضوعًيا

ايص إعالمية وباحثة أكاديميةو  أثر المحددات السياسية في مفهوم القدس في وتعرض سجود عو 

  .اإلعالم الفلسطيني

ويتناول إيهاب عوايص المحاضر في قسم اإلعالم في جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية معالجة 

دراسة : نة القدسالمواقع اإللكترونية للقنوات الفضائية الغربية لقضية نقل السفارة األميركية إلى مدي

تحليلية مقارنةو والتعرف إلى كيفية معالجة مواقع القنوات الفضائية الغربية اإللكترونية لقضية نقل 

السفارة األميركية إلى مدينة القدسو ومدى االهتمام ورّدات الفعل بشأن هذه القضية التي أبرزتها 

ة والخدمات المساعدة المستخدمة في المواقعو إضافة إلى التعرف إلى الوسائل والعناصر التفاعلي

إبراز الموضوعات التي تناولت قضية نقل السفارة األميركية إلى القدسو والمقارنة بينها للوقوف على 

 .نقاط االتفاق واالختالف في معالجة كل موقع لهذه القضية

وبالشراكة مع  يشار الى ان المؤتمر الذي جاء بتنظيم من المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

الجامعة األردنية ومؤسسة الدراسات الفلسطينية ويشارك فيه نخبة من العلماء والباحثين األردنيين 

والدوليين يشكل فضاًء للحوار وفرصة لقراءة مغايرة ألوضاع القدسو والتفكير جلًيا في المواقف التي 

 .يمكن تطويرها
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 بحضور الوزير المعاني ورعاية رئيس الجامعة

 (59)وأوائل الفوج ( 61)تحتفي بخريجي الفوج ( األردنية)طب

 

احتفلت كلية الطب في  -فادية العتيبي

الجامعة األردنية بنخبة من خريجيها من 

الفوج السابع عشر ممن مضى على 

تخرجهم خمسة وعشرون عاماو وأوائل 

الطلبة من خريجي الفوج الثاني واألربعين 

ا عليه وزير للعام الحالي في حفل حل ضيف

التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث 

 .العملي الدكتور وليد المعاني

وأعرب راعي الحفل رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة في كلمة ألقاها في الملتقى  السادس 

من عشر الذي أقامته الكلية لتكريم هذه الكوكبة من الخريجينوعن سعادته بهذا الجمع الطيب 

خريجي الفوج السابع عشر ممن قدموا إلى جامعتهم بعد أن غادروها ليعيدوا ذكرياتهم القديمة التي 

 .حفلت بالجد واالجتهاد وغلفتها الضحكات والمواقف الطريفة التي الزالت عالقة في األذهان

رت وأكد القضاة أن كلية الطب ماضية نحو التقدمو فهي بنيت على أسس صحيحة ومدروسةو وتطو 

بجهود الخيرين ممن تسلموا عمادتها وجهود كادرها على مر الزمانو مشيرا إلى أن الجامعة األردنية 

أيضا ال تتقدم ببنيانها فقط بل بصنعها لإلنسان الذي يشكل سببا في صنع المستقبلو ومؤكدا أن 

 ألردنية  أخبار ا -طلبة نيوز -43ص  الرأي -بترا

 46/6/3542االثنين                                                          الحقيقة الدولية                                            
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ومستقلة ماليا ومنبرا الجامعة األردنية تنظر في توجهاتها إلى العالمية وألن تكون جامعة ذكية وجاذبة 

 .تنويريا أيضا

في حين أوضح عميد كلية الطب الدكتور إسالم مساد أن الكلية حريصة على إقامة مثل هذا الملتقى 

في كل عام لتلتقي بأبنائها الذين كانوا في يوم من األيام فيها على مقاعد الدراسةو محتضنة إياهم 

 ."ليا وكلنا فخر بكمرفعتم اسم كليتكم وجامعتكم عا" ولتقول لهم 

وقال إن الكلية أكملت رسالتهاو وزادت من إنجازاتها فحافظت على تميزها على المستوى المحلي 

بالحصول الدائم على االعتمادية المحليةو وحصول خريجيها على أفضل النتائج في امتحانات 

ة وتقلد مواقع قيادية في الكفاءة الجامعية واالمتحانات األجنبيةو واستمروا في تحقيق إنجازات طبي

شتى أنحاء العالمو مشيرا إلى حصولها كأول كلية خارج الواليات المتحدة األمريكية على االعتمادية 

 .(WFME) المعتمدة من المنظمة العالمية للتعليم الطبي (ACCM) الدولية

الطبي من نظام  وأضاف مساد أن الكلية تبنت األساليب الحديثة في التعليمو والعصرية في التعليم

ونظام التعليم بالمحاكاة وأيضا التعليم المدمجو انطالقا إلى  (Modules) التعليم األساسي لألجهزة

البحث العلمي الذي كانت نتيجته تأسيس مكتب للبحث العلمي يساعد الطلبة على طرق البحث 

ية عالمية للطلبة نشرت أو والشهادات المطلوبة له ويدعم الكتابة والنشرو فكانت النتيجة أبحاثا علم

 .في طريقها للنشر

وأكد مساد تطلع الكلية إلى استمرار صلتها مع خريجيها من خالل إقامة هذا اليومو مشيرا إلى أنها 

بصدد إعداد نشرة ربع سنويةعن أخبارها وأخبار خريجيها لتبقي حبل الود والتواصل واالنتماءو داعيا 

السياسات وتقديم النصيحةو واإلسهام في تعليم الطلبة مما نهلوه من إياهم إلى مشاركة الكلية في رسم 

 .خبرات وتجارب في حياتهم العملية
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بدوره أعرب استشاري األمراض والجراحة النسائية والتوليد الدكتور أيمن قطاونة في كلمة له باإلنابة 

الذي جمعهم بعد عن زمالئه من خريجي الفوج السابع عشرو عن سعادته وزمالئه بهذا اللقاء 

مغادرتهم لسنين طويلة مقاعد الدراسةو شاركهم فيه أوائل الفوج الثاني واألربعين للعام الحاليو شاكرا 

 .كلية الطب على هذه اللفتة الكريمة التي سنحت لهم الفرصة لاللتقاء واسترجاع أجمل الذكريات

شأنها الدفع بعجلة تقدم الكلية الذي  وخالل مداخلتهو قدم قطاونة جملة من المقترحات القيمة التي من

بدأته واالرتقاء بمسيرتها على الدوامو أبرزها تأسيس قاعدة بيانات لجميع خريجي كلية الطب 

واالختصاص العالي يتم تحديثها على الدوام لتكون حلقة للتواصل مع خريجي الكلية في الوطن 

شفاها لدعمها من قبل خريجي الكلية وخارجهو وطرح مشاريع وأفكار في الجامعة األردنية ومست

كإنشاء مركز متخصص ودقيق لعالج المرضى وتطوير غرف العمليات ووحدات العناية المركزة 

نشاء قاعات تدريسية وتدريس الطلبة غير المقتدرين  .وشراء األجهزة الطبية وا 

المية وكبرى كما دعا قطاونة إلى التواصل مع الخريجين وخصوصا المتواجدين في الجامعات الع

المستشفيات والتعاون في مجال البحث العلمي الذي هو معيار تقدم األمم والشعوبو ما يضفي على 

أبحاث جامعتنا األم القوة والفرادةو والتواصل معهم أيضا للتنسيق لطلبة السنوات األخيرة بالكلية 

لحظة عن تقديم الدعم لكليتهم بالدوام الجزئي معهم وتحت إشرافهم ورعايتهمو مؤكدا أنهم لن يترددوا 

 .التي كانت سببا في بلوغهم تلك المناصب والمواقع الريادية المهمة

وتخلل الحفل الذي تسلمت عرافته الدكتورة فداء ذكر اهلل و فقرات متنوعة ركزت في مضمونها على 

يجي جمع خر ( كنا هنا) خريجي الفوج السابع عشرو بدأت  بعرض الكتروني  مصور  حمل عنوان

الفوج في أماكن متفرقة في كليتهم وجامعتهمو وعرض آخر غلب عليه الطرافة وروح الدعابة قدماه 

الدكتورة رانيا أبو عيد والدكتور وضاح خريسات تناوال فيه الحديث عن زمالئهم الخريجين من ذات 

ى المستوى الفوج وما تميزوا به من صفات جميلة ومحببة عرفوا بها وما آل بهم الحال حاليا عل

 .العائلي والعملي
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من الفقرات أيضا فقرة موسيقية قدمها عدد من طلبة كلية الطب المتميزينو وفقرة أسئلة ومسابقات 

طبية وعلميةو وأخيرا التكريم من قبل راعي الحفل وعميد الكلية لخريجي الفوج السابع عشر وأوائل 

 .الفوج الحالي

السابع عشر في مبنى الكليةو السترجاع الماضي الذي وسبق الحفل جولة قام بها خريجو الفوج 

 .عاشوا فيه أجمل الذكريات بين جدران الكلية وعلى مقاعدهاو والتواصل مع أساتذتهم وزمالئهم فيها
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 ورشة عمل بعنوا 

السلوك المسؤول في البحث لمساعدي البحث العلمي العاملي  في الكليات الصحية "
يةوالمراكز الطب  " 

نظمت عمادة –آية العبادي 

البحث العلمي وكلية علوم 

التأهيل في الجامعة األردنية 

بالتعاون مع جامعة العلوم 

والتكنولوجيا وجامعة سان دييغو 

كاليفورنيا ورشة عمل بعنوان 

السلوك المسؤول في البحث "

 ." لمساعدي البحث العلمي العاملين في الكليات الصحية والمراكز الطبية

واستهدفت الورشة التي حضرها عميد البحث العلمي الدكتور إبراهيم العبادي وعميد كلية علوم 

التأهيل الدكتور زياد حوامدة المراكز الطبية والكليات الصحية منها الطب والصيدلة والتمريض إضافة 

 .لطب االسنان وعلوم التأهيل ومركز الخاليا الجذعية

العلمي تحرص على تعزيز رسالتها من خالل عقد دورات وورشات و قال العبادي أن عمادة البحث 

العمل وفقًا الستراتيجيتها العلمية لخلق ثقافة البحث ودعم أدواتها وتعزيزهاو التي من خاللها حققت 

   .عدة إنجازات ومساهمات علمية وبحثية

 46/6/3542االثنين                                                                                                            أخبار األردنية 
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يئة التدريسية في من جهته بين الحوامدة إن الورشة  تأتي ضمن النشاطات التي تعقد إلعضاء اله

الكلية للتعريف بإجراءات تعيين مساعدي البحث في الجامعة التي ُأقرت مؤخرًا وللتطوير قدراتهم 

 .البحثية

ووفقًا لنائب عميد البحث العلمي لشؤون الكليات اإلنسانية واإلدارية الدكتورة رناد المومني  إن  

بحاث وتمكينهم وتدريبهم في السير بشكل الورشة ُعقدت حرصًا على توفير فرص العمل لمساعدي األ

ثراء شهاداتهم وسيرهم الذاتية  . العملي  الصحيح وا 

وأضافت المومني ان الورشة جاءت تزامنًا مع سلسلة التغيرات الجديدة  التي اتخذتها عمادة البحث 

العلمي لتعيين مساعدي األبحاث ذلك وفقا ألسس وشروط محددة تضمن جودة وكفاءة العملية 

 . البحثية

واستعرضت الدكتورة ميس الدغمي من كلية علوم التأهيل خالل ورشة العمل عدة محاور أهمها  

تاريخ البحث العلمي وسلسلة األحداث واإلجراءات التي مر بها البحث عبر التاريخ التي ساهمت في 

لى نتائج مرضية تأسيس مبادئه وأخالقياتهو إلى جانب سبل تحقيق أهداف األبحاث العلمية للوصول إ

 .ومفيدة
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 تخرج مس  م  الجامعة األردنية

 

تخرج الحاج كامل عبد اللطيفو من الجامعة  

 .غم كبر سنهاألردنيةو ر 

نبضات األردنو عبر موقع "وذكرت صفحة 

أثبت للجميعو بأن "و أن عبد اللطيف "فيسبوك"

 ".العمر ليس حاجزا للعلم و مواصلة التعلم

 

 

 

 

 

 

 

 46/6/3542االثنين                                                           خبرني                                                        
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Researchers, academics call for comprehensive strategies on 
Jerusalem 

Conference participants present research papers on Holy City 

Researchers and academic figures participating in the “Jerusalem: 

Realities, Confrontation Possibilities” conference on Sunday called for 

comprehensive strategies to enhance knowledge on Jerusalem and fortify 

its community. 

During the second day of the three-day event, topics covered various 

aspects of Jerusalem, including political and legal issues, demography and 

social movements, as well as contemporary changes, the Jordan News 

Agency, Petra, reported. 

The conference was co-organised by the Arab Centre for Research and 

Policy Studies (ACRPS), the University of Jordan, the Institute for Palestine 

Studies and Birzeit University. 

 

 46/6/3542االثنين                                                                                                    3الجوردان تايمز ص 
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One session of the conference included research addressing the 

repercussions of the US’ decision to relocate its embassy from Tel Aviv to 

occupied Jerusalem. The paper was presented by Ahmad Azm from 

Political Sciences at Birzeit University. 

Azm spoke about the US shift in stance on Jerusalem from three points of 

view: the official US level, the popular US level and from a Jewish 

American point of view, where the paper focused on changes over the last 

decade in the structure and trends of Israeli lobbies in the US. 

During another session, Secretary General of the Royal Committee for 

Jerusalem Affairs Abdullah Kanaan spoke about Jordanian policy and 

Hashemite Custodianship over Jerusalem and its Islamic and Christian holy 

sites. 

Osama Abu Irsheid, researcher at ACRPS, also presented a paper about 

US policy on Jerusalem and its various stages, as well as the variable 

political frameworks adopted by successive US administrations. 
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 عال  للطلبة األردنيي  العائدي  م  الجامعات السودانيةا

زارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقديم الطلبات اإللكترونية للطلبة األردنيين العائدين تعلن و 

 6 - 76من الجامعات السودانية من خالل الموقع اإللكتروني للوزارة إعتبارا من اليوم األحد الموافق 

ن يقبل أي طلب و حيث ل 4272 - 6 - 72ولغاية نهاية دوام يوم األربعاء الموافق و  4272 -

وذلك بهدف دراسة  هذه الطلبات تمهيدًا لتوزيع الطلبة على الجامعات األردنية و بعد هذا التاريخ

الرسمية وفقًا لنتائجهم في االمتحان التقييمي حيث سيخضع له الطلبة الملتحقين في تخصصي الطب 

 .المتحان الحقاً وطب األسنان فقطو علمًا بأنه سيتم اإلعالن عن مكان وزمان عقد هذا ا

 :الرجاء الدخول الى الرابط التالي و لتقديم الطلب والتعرف على الوثائق المطلوبة 

 

 

 

 

 

 

 ليةشؤون جامعية ومح

 صدى الشعب ص أولى -3الغد ص  -الرأي ص أولى

 46/6/3542االثنين                                                                                                           طلبة نيوز 
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 تحديات کبيرة ومشاکل متراکمة.. "التعليم العالي"

 

ا قبل عامو امام تحديات هتقف حكومة الدكتور عمر الرزاز  منذ تشكيل -تيسير النعيمات عمان

او ها وتجاوزها قطاع التعليم العاليو ما يتوجب التغلب علیهيعاني من كبيرة ومشاكل متراكمةو

الى  هالوزاري  الذي تقدم بطلب الثقة بموجب هالرزاز في بيان .ا ألعوام طويلةهوايجاد حلول ل

أما في قطاع التعليم العاليو فستسعى الحكومة لالنتقال نحو إدخال التقنيات ”مجلس النواب قال 

دف لالنتقال من دعم البحث العلمي هيمو واعتماد منصات التعليم المفتوحةو وتالحديثة في التعل

مؤشر . )ة ومسرعات األعمالالتقنيالتقليدي إلى دعم البحث والتطوير واالبتكارو بإنشاء الحاضنات 

وزير التعليم العالي والبحث  .“( نسبة المواد المحوسبةو وتصنيف الجامعاتو وعدد الشركات الناشئة

الحكومة مما ورد في  هحول ما انجزت“ الغد”مي الدكتور وليد المعاني  أشار ردا على سؤال لـ العل

البيان الوزاري خالل عامو الى دمج صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار مع وزارة التعليم العالي 

عادة  طالق وفقًا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي العام الم هيكلتهوالبحث العلميو وا  اضيو وا 

وبلغ عدد  .الدورة األولى العام الحالي لتقديم طلبات الدعم الخاصة بالمشاريع االبتكارية والريادية

وواختيرت الجامعة االردنية من قبل لجنة مختصةو لتكون نواة  34المشاريع االبتكارية المقدمة 

اعة االدوية المستخلصة لتأسيس حاضنة للبحث والتطوير في مجال التقنيات الحيويةو لتحسين صن

كما اشار الى سياسة جذب الطلبة الوافدينو باالضافة الى سلسلة اجراءات من جانب الوزارة  .نباتيا

ألفا  54أكثر من (  4272/4278)م في الجامعاتو إذ وصل في الجامعات الرسمية عام هلرفع عدد

وف الخريجين الحاصلين خالل وتطرق المعاني الى مراعاة الحكومة لظر  .دول حول العالم 724من 

 46/6/3542االثنين                                                                                                               6الغد ص 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

27 

يقدر عدد الطلبة  هم على قروضُ  من صندوق دعم الطالب الجامعيو مشيرا إلى أنهدراست

م بالعمل بنحو هم لحين التحاقهالمستفيدين من قرار مجلس الوزراء األخيرو بتأجيل تسديد قروض

 .م عملهالذين ليس لدیذا العدد المستمرون على مقاعد الدراسةو أو الخريجين هألفاو ويشمل  42

وقالو ان الحكومة  أحدثت نقلة نوعية في التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي في األردنو إذ 

التعليم العالي األردني والبحث العلمي رقم : صدرت اإلرادة الملكية السامية بالمصادقة على قوانين

في قطاع التعليم العاليو الفتا إلى تحديد ا هداف المراد تحقيقهوالذي يحدد األ)و 4278)لعام ) 71)

وتضمن  .ام وصالحيات كل من مجلس التعليم العاليو ووزارة التعليم العالي والبحث العلميهم

ام هالقانون توطين صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار في وزارة التعليم العاليو وتحديد الم

والذي يشرع ( و 4278)لعام (  78)ة رقم و وقانون الجامعات األردنيهوالصالحيات المنوطة ب

او ووصواًل إلى تحديد الصالحيات هاو مرورًا بشروط استحداثهللجامعات األردنية منذ لحظة تأسيس

ا المختلفةو اذ أعطى القانون الجديد مزيدًا من الصالحيات هام المنوطة بكل جامعة ومجالسهوالم

ذين القانونينو هوباإلضافة ل .اهدافها من تحقيق أهيتالمالية واإلدارية للجامعاتو لتتمكن باستقالل

صدرت العام الماضيو مجموعة أنظمة لتنظيم عمل قطاع التعليم العاليو كممارسة  هبين المعاني ان

العمل األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعيةو وصندوق دعم الطالب في الجامعات األردنية 

واشار المعاني الى رفع مشاريع  .وصندوق دعم البحث العلميالرسميةو وشؤون الطلبة الوافدينو 

تعيين رؤساء الجامعاتو ومساءلة وتقييم اداء القيادات األكاديمية في : يهأنظمة إلى مجلس الوزراء 

وبخصوص مديونية  .يئة المالكين والجامعة الخاصةهمؤسسات التعليم العاليو وتنظيم العالقة بين 

مليون دينار لدعم  78ا  بين المعاني ان الحكومة قررت تخصيص هالجامعات وعجز موازنات

او مبينا ان تمويل الجامعات ما همن ديون كبيرة وعجز متزايد في موازنات هالجامعاتو لما تعانی

ا المالية الصعبة  تعود لعوامل متراكمةو كزيادة النفقات الجاريةو هيزال يشكل مشكلة كبرىو فأوضاع

او ها او االستدانةو وفي غياب دعم حكومي كاف لهتخدام اموال صناديقا أحيانا اسهواضطرار

واكد أن غياب الحلول سيؤدي لمزيد من  .اهاو لتصبح خدمة الدين عبئا علیهتراكمت مديونيت
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التعقيدات  ويدخل الجامعات في أوضاع حرجةو مطالبا الجامعات باتخاذ إجراءات جادة لتخفيف 

اليةو بإيقاف التعيينات االدارية والحد من تعيين األكاديميين في ا المهالنفقات ومعالجة أزمات

وأضافو إن مجلس الوزراء شكل سابقاو لجنة لدراسة أوضاع الجامعات  التخصصات غير المطلوبة

ا الختاميةو اذ خلصت اللجنة إلى أن طريقة احتساب الدين في الجامعات غير هوالنظر في حسابات

ا تتضمن حسابات همليون دينار ليست حقيقيةو ألن 724المعلنة  اهصحيحةو موضحا ان مديونيت

 .ا وصناديق حقوق العاملينهمن صناديق هالجاري مدينو باإلضافة لما أخذت
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 نظام تعليمي يعجز ع  توفير التعليم لجميع طالبيه

ا هحديات عدة منت هفيما رأى متخصصون في التعليم أن النظام التعليمي في األردن ما يزال يواج

عدم قدرة النظام التربوي على توفير التعليم لجميع الطلبة في الفئات العمرية المختلفة من الروضة 

 622وحتى الثانوي ثانوي نتيجة الضغط على البنية التحتيةو أشار آخرون إلى ان الحديث عن بناء 

و وأن على “ظير غير حقيقيو تنه”مدرسة كل عام  62مدرسة في األعوام العشرة المقبلة وبواقع 

يفرقوا اثناء التصريح بين الحاجة وما يتم تنفيذه وفق متغيرات األموال المرصودة ”المسؤولين أن 

 هأن التحدي األكبر والمتمثل في نوعية التعليم وتدنی“ الغد”ؤالء في أحاديث لـ هوأكد  .“والمساعدات

عو أما االنتقال من التعليم إلى تمكين الطلبة بل وفي تراج هما يزال على حال”المختلفة  هفي مراحل

ارات التفكير هم جانب من فعاليات طابور صباحي في إحدى المدارس الحكومية في عمان من 

ولغاية اآلن لم  7281الوزارة منذ مؤتمر التطوير التربوي العام  هذا األمر أيضا تعمل علیهف

ادة ها حقيقيا في التعليم خاصة في امتحان شلم نر اصالح”ب البعض إلى القول هو فيما ذ“يتحقق

 .“و اعتماد مجموع العالمات بدال من النظام المئويهفكل ما تم ( يهالتوجی)الدراسة الثانوية العامة 

ا الحكومة تحققت إلى حد هدت فیهداف الكمية التي تعهوقال الخبير التربوي ذوقان عبيدات ان اال

ي مقاربة للنسبة المقررة هو% 4664ت نسبة االلتحاق إلى بعيدو ففي مجال رياض االطفال ارتفع

شعبة في وزارة التربية  56ا هشعبة رياض اطفال من 842تم افتتاح  هموضحا ان% و 5664

لت في ترخيص بعض المؤسسات هواعتبر ان الوزارة لو تسا .والتعليم والباقي للقطاع الخاص

وفيما يتعلق بمجال األبنية  .ة المقررة في الخطةالتعليمية الخاصة لزادت نسبة االلتحاق عن النسب

ذا هغرفة صفية جديدة و 558بناء مدرسيا كامال و  38المدرسيةوبين عبيدات ان الوزارة تسلمت 

مدرسة في العامو مشيرا إلى ان الوزارة سمحت  62و هو هيعني ان الوزارة حققت ما خططت ل

لألنشطة المدرسية بحيث يكون لحصص النشاط مة في اعداد دليل متطور هلجميع الخبراء بالمسا
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 .ذا الدليل التركيز على انشطة التفكير الناقد واالبداعيهاج كسائر الحصص وقد روعي في همن

وبخصوص المستوى النوعيو أشار عبيدات إلى عدم وجود اي تغير في استراتيجيات التدريس او 

رت تحسنا لطلبة الصفوف هوالحساب اظ اداء المعلمين او تحصيل الطلبة مع ان مبادرة القراءة

ج هولفت عبيدات إلى ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من العام الدراسي المقبل بتطبيق منا .الثالثة االولى

جديدة في العلوم والرياضيات للصفوف االول والرابع والسابعو أما في مجال تدريب المعلمين فليس 

قال مدير ادارة التخطيط التربوي بوزارة التربية والتعليم  بدورهو .يهناك أي تغير والخطة سارت كما ه

ا في جميع هسابقا الدكتور محمد ابو غزلة ان المتتبع إلنجازات الحكومة بعد انقضاء عام من تشكيل

يالحظ عدم وجود أي تحسن يذكر على ”المجاالت التي ذكرت في خطاب الثقة للحكومة لنيل الثقة 

تحديات  هواضافو ان النظام التعليمي في األردن ما يزال يواج .“يميةتحسين نوعية الخدمات التعل

ا عدم قدرة النظام التربوي على توفير التعليم لجميع الطلبة في الفئات العمرية المختلفة من هعدة من

الروضة وحتى الثانوي ثانوي نتيجة الضغط على البنية التحتية والذي فاق القدرة االستيعابية للمدارس 

ا ألبسط العناصر التعليمية المحفزة للتعلم على الرغم من هة إلى ضعف البيئة التعليمية وافتقارإضاف

 46863مليونا رأسماليةو  776ا همليونا تقريبا من 282زيادة موازنة الوزارة للعام الحالي والتي بلغت 

 851رأسمالية و  224ا همليونا تقريبا من 48جارية مقارنة مع العام الماضي حيث بلغت الموازنة 

مدرسة في األعوام العشرة المقبلة  622واشار ابو غزلة إلى ان الحديث عن بناء  . مليونا جارية

الف طالب  752ناك أكثر من هو موضحا أن “و تنظير غير حقيقيه”مدرسة كل عام  62وبواقع 

الف  422حوالي ب 4272جديد على النظام التعليميو حيث يقدر عدد الطلبة في الصف األول للعام 

الف طالب نتيجة النمو الطبيعي واالنتقال  74طالبو وعدد المنتقلين من المدارس الخاصة حوالي 

جرات المتالحقة بسبب األزمات السياسية في همن المدارس الخاصةو إضافة إلى أعداد الطلبة من ال

من االكتظاظو والتخفيف وأوضح أن الحاجة قائمة للتخفيف  .ا اليمن والسودانهالدول العربية وآخر

والتخلص من نظام الفترتين التي وصلت % و 42ا إلى همن المدارس المستأجرة التي وصلت نسبت

وببساطة “كالم غير علمي“ مدرسة سنويا (  62)لكن التصريحات عن استالم %و 78ما هنسبت
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رة الزمنية تحتاج إلى منذ مراحل إقرار الموازنة وحتى طرح العطاءات والبدء بالتنفيذ فإن الفت هألن

فالمسؤولون يصرحون بأرقام غير  هذا العدد من المدارسو وعلیهاكثر من عام ونصف العام إلنشاء 

او وأخرى قيد التنفيذو وثالثة قيد الدراسة هيشمل مدارس تم استالم هدقيقةو ألن الرقم المصرح ب

ا في مجال األبنية هع المخصص لواشار إلى أن الموازنات المرصودة ورغم ارتفا .ولسنوات تراكمية

ذا العدد من المدارسو وقد هالمدرسية عن األعوام الماضيةو إال أن اإلضافات غير كافية إلنشاء 

ا همليونا و من 82حوالي  4272بلغت موازنة انشاءات األبنية المدرسية في الموازنة العامة للعام 

وعلما بأن الكلفة التقديرية إلنشاء مدرسة لـ مليون دينار 32التزام سابق ومشاريع مستمرة أكثر من 

ماليين في  5طالب وفي ظل ارتفاع الكلف وعدم وجود أرض للوزارة فإن التكلفة قد تصل إلى  322

ات همدرسة؟و وحتى مع المدارس التي تبنى بدعم من الج 62قصبات المدن فكيف يمكن إنشاء 

 2020 -4278مدرسة للسنوات  44التي تشمل بناء الدولية مثل الوكالة األميركية للتنمية الدولية و 

و ولذا على المسؤولين أن يفرقوا اثناء التصريح بين الحاجة وما يتم هفلن يتحقق الرقم الذي يعلن عن

تنفيذه وفق متغيرات األموال المرصودة والمساعدات وزمن التنفيذ واإلجراءات اإلدارية والفنية 

نوعية التعليمو اكد ابوغزلة أن التحدي األكبر والمتمثل في وبخصوص تحسين  .والمتغيرات األخرى

بل وفي تراجعو أما موضوع االنتقال  هالمختلفة ما يزال على حال هفي مراحل هنوعية التعليم وتدنی

الوزارة منذ  هذا األمر أيضا تعمل علیها فهارات التفكير وغيرهمن التعليم وتمكين الطلبة من م

ولغاية اآلن لم يتحققو فكيف لنا أن نتحدث عن انجاز في ذلك  7281العام مؤتمر التطوير التربوي 

سنواتو وفي مجال نوعية التعليم أيضا نأمل أن تكون نتائج الدراسات الدولية  4في عام أو حتى في 

 4272اية العام هفي ن  PISA نتائج اختباراختبار و في  4242اية العام هالتي ستصدر في ن

ا  فقد أكدت همجال رياض األطفال أشار إلى أن النسبة ما زالت ترواح مكان وفي .نتائج إيجابية

إال أن النسبة  4272العام %  12الحكومة ضرورة التوسع في رياض األطفال والوصول إلى نسبة 

ي النسبة هو 4278عن العام %  3تقريبا بزيادة %  64وصلت في القطاعين العام والخاص إلى 

أو اكثرو ولذا لم %  52مة القطاع الخاص بحوالي هو مساهذه النسبة هيرفع  الطبيعية السنويةو وما
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ذا الملف رغم توقيع رئيس الوزراء عمر الرزاز شخصيا على هتفلح الحكومة في تحقيق التطور في 

اتفاقية مع ثالث وزارات لزيادة نسب االلتحاق عندما كان وزيرا للتربية والتعليم ولم يتمكن حتى 

ا بتشريعات ضرورية وبقيت حبرا على ورق رغم هتخاذ القرار لتنفيذ االتفاقية الرتباطاللحظة من ا

جوأوضح ابو غزلة ان المركز الوطني هوفي مجال تطوير المنا .ذه المرحلة في التعليمهمية هأ

ج عمل على طرح عطاءات للكتب المدرسية لمادتي الرياضيات والعلوم وستطرح أول مجموعة هللمنا

كتب في العام الدراسي المقبل وللصفوف األول والرابع والسابع والعاشرو كما تم اعداد ذه الهمن 

قراره من مجلس التربيةو اما في مجال تطوير الثانوية العامة واإلجراءات هاالطار العام للمنا ج وا 

تقييم  ا بعدهاليو ونأمل أن تأتي ثمارها فقد القت استحسانا كبيرا من قبل الطلبة واألهالمتعلقة ب

تجربة االمتحان الواحد والدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامةو والتعاون مع الجامعات ووزارة التعليم 

يب هالعاليو كما أن إدارة العملية االمتحانية والعالقة مع الجماعات والطلبة خرجت من ثوب التر

عتبر وزير التربية والتعليم واهمن جانب . د الوزراء السابقينها في عهيبة التي كان يدعونهوال

ا في قطاع التربية والتعليم تعد هدت بهعويس ان انجازات الحكومة التي تع هاالسبق الدكتور وجی

ا قبل هوقال ان االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية تمت الموافقة علی  مرضية بشكل متوسط

 هوض بهدف النهذه االستراتيجية بهيرا من حكومة الدكتورعمر الرزازوحيث احتل التعليم جزءا كب

واوضح عويس ان  .ج تحليليةهج من حفظ وتلقين إلى مناهورفع مستواه من خالل تحويل المنا

ا احد في امتحان الثانوية هاالستراتيجية وضعت من اجل معالجة مسألة المدارس التي لم ينجح ب

الدوليةوالفتا إلى ان االصالح الحقيقي للتعليم  وتراجع اداء الطلبة في االختبارات( يهالتوجی)العامة 

يل المعلمين وتحسين البنية التحتية هج وتدريب وتأهيمكن في رفع مستواه من خالل تطوير المنا

وفيما يتعلق بتدريب المعلمينواشار عويس إلى ان اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين  .للمدارس

ود هتدريب المعلمين من قبل وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى مجذا الملف ولكن هتقوم بدور جيد في 

وبالنسبة لتطوير  .ذا االطارهأعوام في  72اكبر من ذلك من خالل وضع خطة واضحة لمدة 

و اعتماد مجموع العالمات بدال هفكل ما تم  هلم ار اصالحا حقيقيا فی”الثانوية العامة قال عويس 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

33 

و مشيرا إلى أن “ا في المجموعهإلى تغير عدد المباحث التي يتم احتسابمن النظام المئوي باالضافة 

نا يأتي دور المركز الوطني هج لتصبح تحليلية ال تلقينية ومن هذا الملف يبدأ بتطوير المناهاصالح 

واشار عويس إلى ان  .ج والذي جاء بتوصية من االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشريةهللمنا

ا اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل هلمركز في مبحثي العلوم والرياضيات سيتم تدريسمخرجات ا

وفي ملف التعليم المبكر ماقبل المدرسيو اكد عويس ان الوزارة  .للصفوف االول والرابع والسابع

تمام كبير من قبل وزارة هذا االطار حيث حظيت مرحلة رياض االطفال باهتخطو بشكل جيد في 

تربية والتعليم من خالل رفع نسبة الملتحقين برياض االطفال وزيادة عدد المدارس الحكومية التي ال

 .ذا الشأنهتحتوي على مرحلة الرياض اال ان العائق المادي يقف عائقا امام وزارة في 
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 !الوعي الشبابي السياسي

 هاشم نايل المجالي. م
 

حزب يتكون من ثالثة عناصر التنظيم والفكر والقاعدة الشعبيةو وذلك ان مفهوم العمل السياسي ألي 
حتى يكون جادًا ومثمرًا ومستمرًا ليؤدي عمله في خدمة وطنهو والتعرف على المشاكل التي يعاني 
منها المواطنون واالزمات المختلفةو وطرح الحلول بعد التقييم والتحليل والدراسةو وما هي االختبارات 

ضوء االمكانيات المتوفرة وآلية حركة هذا الحزب لتوعية الجماهير بهذه الحلولو بعد  المتاحة في
 .تنسيقه مع الجهات الرسمية لبناء قواسم مشتركة

وليس العمل السياسي تحت اي مظلة هو التصدي لالخرين او للمناكفات او الصراع على المنافع 
جهة معينةو بل نقول ان اي مبادرة في اتجاه والمناصب او اصدار البيانات واالستنكار والشجب ضد 

حل اي مشكلة تعاني منها الجماهير بشكل علمي وعقالني وحضاريوتعتبر من صلب العمل 
السياسي سواء كانت صحية او تعليمية او خدماتية وغيرهاو كذلك التوعية واالرشاد من اية مخاطر 

 .وطنية لالرتقاء بالوعي العام
ال قواعد جماهيرية تؤمن به مثل حزمة من الورود التي تضعها على قبر فالفكر ألي عمل سياسي ب

 .فال هي اسعدت صاحب القبرو وال هي افرحت واحدًا من االحياء
كذلك فان القواعد الشعبية بال فكر هي كالهشيم الذي تذروه الرياح في كل اتجاهو اي اننا بحاجة الى 

ي ليتم توظيفها بشكل مدروس وسليم ويخدم مقومات تضبط التفاعل بين مكونات اي عمل سياس
 .الوطن ومصلحة المواطن

وهذا ال ينجح في ظل صراعات وحراكات واعتصامات عشوائية او غوغائيةو وهنا يأتي دور االحزاب 
وغيرها في ديمقراطية التنظيم للوصول الى صيغة تنظيمية ديمقراطية تضمن االختيار االنسب 

التنظيمو لممارسة النقد والنقد الذاتي بأسلوب حضاري ومدروس علميًا  واالفضل ديمقراطيًا لمستويات
 .وعمليًا ومرتبط في مفاهيم تهدف لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن وتحفظ امنه واستقراره

 مقاالت

 46/6/3542االثنين                                                                                                       47 الدستور ص 
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فجماهيرية العمل السياسي من خالل ديمقراطية التنظيم الجماهيرية للعمل لتحديد المطالب واالهداف 
مظلة المصلحة الوطنيةو وتؤدي الى تفاعل مكونات العمل السياسي بشكل ايجابيو  والغاية تحت

وتبقى مسؤولية االحزاب والتنظيمات المسموح بهاو وتبقى مسؤولية الطبقة المجتمعية الواعية المدركة 
 لخطورة المرحلةو واهمية توحيد الصفوف بعيدًا عن استثمار طبقة الشباب العاطلين عن العمل بادوار
تضر بهم وبمستقبلهمو وهم الكتلة الواعية التي يجب ان تقود االصالح والتغيير والعمل والعطاء 

 .واالنتاجو وتعزز الوالء واالنتماء
لقد بتنا نشاهد ظواهر استثمار بعض الطلبة في الجامعات وبعض الشباب العاطلين عن العمل 

لق فوضى اجتماعيةو بينما نجد ان لخرطهم بحركات صدامية ومواجهات مع االجهزة االمنية لخ
الطلبة والشباب هم من يقود النهضة والتطور واالبداع واالبتكار بالدول المتحضرة مثل المانيا 
والصين وسنغافورة وماليزيا وغيرهاو وهؤالء الشباب بحاجة لمن يوعيهم ويساندهم ويدعمهم من 

النقابات والجهات الرسمية لتوظيف طاقاتهم االحزاب السياسية الواعية المدركة لحجم االزماتو كذلك 
بما يفيد ويخدم الوطنو خاصة وانهم في تزايد وتضاعف ويتعرضون يوميًا الفكار ومفاهيم خارجية 

 .من بعض المنحرفين فكرياً  واصحاب االجنداتو وسهولة تنظيمهم وتوجيههم
او المشاريع االنتاجية والشواهد على ذلك كثيرة فواقع المجتمع من حيث حجم العمل التطوعي 

والخدماتية وغيرها هو واقع ضعيف مقارنة بدول اخرىو فالعمل التطوعي واالنتاجي والبيئي والتوعوي 
وغيرهاو والمراكز الشبابية والثقافية واالندية والجمعيات بانواعها جميعها يجب ان تكون حاضنة 

اجتماعيًا وسياسيًا وديمقراطيًا بالمشاركات  للشباب تستثمر طاقاتهم الحيوية واالبداعيةو ويتم توعيتهم
باالنتخابات النيابية والبلدية وغيرهاو بكل وعي وادراك وقدرتهم على مواجهة المال السياسي الفاسدو 

 .الذي يفرز شخصيات ذات منافع شخصية
ء فهذه كلها روابط مشتركة يتولد عنها حركة مجتمعية توعوية مرتبطة بمصلحة الوطن وتعزز الوال

واالنتماءو فالتنشئة السياسية اصبحت ضرورة وطنية لتجنب اصحاب الفكر المنحرف والمتطرفينو 
وخلق قيادات شبابية واعية ومدركة لمصلحة الوطن والمواطن ولبيئته التي يعيش فيهاو وحتى ال تبقى 

تل المجتمعات سكونية خاملة او مجتمعات سلحفائيةو يعاني شبابها من الضجر والفراغ القا
ويستسلمون لآلفات المجتمعية مخدرات وغيرها او لمن يقودهم للتمردو فال بد من تعزيز النضج 

 .االجتماعي والسياسي
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 اعالنات

 47/6/3542االثنين                                                                                               43الغد ص  -47الرأي ص 
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  ندسين هالذي تنفذه نقابة الم“ لهفزعة أ”مشروع ترميم منازل األسر العفيفة في األردن
اء من هر اليوم منزلين من منازل األسر العفيفة في السلط بعد االنتهاألردنيين يفتتح ظ

 .ماهترميم
 

 ا بعمانو هر غد الثالثاء مؤتمرا صحفيا بمقرهءات األردنيين ظتعقد نقابة مقاولي اإلنشا
ندسية هلإلعالن عن تفاصيل المعرض الدولي الثالث عشر للبناء واإلنشاءات والصناعات ال

األردن والعراق شراكة ”امش المعرض باسم هوكذلك المؤتمر الدولي الثاني الذي يقام على 
 “وبناء

 
 م جمانة غنيمات غدا الثالثاء افتتاح المؤتمر الدولي ترعى وزيرة الدولة لشؤون اإلعال

مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك  هو الذي ينظم“اإلعالم ودوره في الدفاع عن الحقيقة”
والمركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم ومنصة الحوار والتعاون بين المؤسسات والقيادات 

ر على مدى يومي الثالثاء واألربعاء بمشاركة ويقام المؤتم. الدينية المتنوعة في العالم العربي
محلية وعربية ودوليةو ويتخلل حفل االفتتاح دعوة الشخصيات والمؤسسات اإلعالمية 

 .“الشرعة األخالقية لإلعالم”والصحفية للتوقيع على 
 

 يرية في عبدون بعمان هتنظم فعاليات سياسية وحزبية ونقابية وثقافية معارضة مسيرة جما
المسيرة التي تنظم تحت . عة المقبل  رفضًا لصفقة القرن ومؤتمر البحرين المقبلمساء الجم

شعار مسيرة الغضب الشعبي تنطلق من دوار تاج مول في عبدون باتجاه السفارة األميركية 
 .حسب دعوة المنظمين

 
 االختراق ”يونية والعنصرية مساء السبت المقبل ندوة بعنوان هضة الصهتنظم جمعية منا

 .ا الباحث رائد سمور بمقر الجمعية بعمانهيتحدث فی“ يونيهمي الصالرق
 

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


