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  5  لعقل زینة) محاضرة تعقدھا العلوم التربویة في (األردنیة)(ا
الصحة تعتمد مختبرات مستشفى الجامعة األردنیة للفحوصات 

  المخبریة
7 

ً في بلدة ضرار  ّا ً تطوعی ً طبیا ُمستشفى الجامعة األردنیة یُقیم یوما
  لواء دیر عال -بن األزور

8 

 10  بشرى سارة لكل خّریج یرسب بمادة في الجامعة األردنیة
 11  امعة األردنیة تنفذ حملة جمع تبرعات النشاء وقفالج

 12  األردنیة للماراثونات تنظم سباق الجامعة األردنیة بذكرى الكرامة
   شؤون جامعیة

 13  الجمعیة األردنیة للمحاسبین اإلداریین تعقد اجتماعھا السنوي
 15  الدارسون في الخارج یناشدون (التعلیم العالي) خفض مدة اإلقامة

جائزة الشیخ زاید للكتاب تعلن عن أسماء الفائزین بدورتھا الثالثة 
  عشرة

17 

 18  اعالنات
 19  وفیات

  20  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
3 

  
  

  )الملحق العسكري البحریني یطلع على أحوال الطلبة البحرینیین في (األردنیة

 

استقبل رئیس الجامعة  -فادیة العتیبي 

األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة 

في مكتبھ الملحق العسكري البحریني 

المعین حدیثا في سفارتھ في األردن 

  . العمید الركن ابراھیم محمد الجودر

واطلع الجودر خالل اللقاء الذي 

اسات العلیا في الجامعة الدكتور محمد الشریدة، على أحوال الطلبة البحرینیین حضره عمید كلیة الدر

الدارسین في الجامعة في مرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا، والتعرف على احتیاجاتھم 

  .وأوضاعھم عن كثب

وأبدى القضاة خالل اللقاء إعجابھ بالمستوى التحصیلي الذي یحققھ الطلبة البحرینیون في دراساتھم 

وتمیزھم الملحوظ، وحرصھم على تلقي العلم بمنتھى الجدیة وااللتزام خصوصا أولئك الطلبة ممن 

  .ھم من خلفیة عسكریة، ناھیك عن تحلیھم باألخالق الحمیدة التي یشاد بھا بین زمالئھم

وقال إن الطلبة البحرینیین جزء من الجسم الطالبي في الجامعة األردنیة، وسیظلون موضع اھتمام 

الجامعة التي تحرص دائما على تھیئة الظروف وتذلیل مختلف العقبات التي تعترضھم  في سبیل 

  .خلق بیئة تعلیمیة متكاملة لھم لمتابعة مشوارھم العلمي ونیل أعلى الشھادات العلمیة

 أخبار الجامعة

  /ار األردنیةأخب
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) طالبا 77في حین قال الشریدة إن عدد الطلبة البحرینیین الدارسین في الجامعة األردنیة زھاء الـ (

) طالبا وطالبة في مرحلة البكالوریوس وجمیعھم أثبتوا تمیزھم في دراستھم 45وطالبة، وأن (

بحق سفراء لبلدھم، األكادیمیة والتزامھم بالتعلیمات واألنظمة المعمول بھا في الجامعة حتى كانوا 

معربا عن أملھ في زیادة أعداد الطلبة البحرینیین الراغبین في الدراسة في الجامعة األردنیة 

  .خصوصا ممن ھم من مؤسسات عسكریة لما یبدوه من التزام وجدیة

وأشار الشریدة في حدیثھ إلى توجھ الجامعة الستحداث مكتب خاص للطلبة الوافدین، یعنى بشؤون 

بة الوافدین من مختلف الجنسیات إلدارة شؤونھم األكادیمیة منذ لحظة قبولھم بالجامعة وحتى الطل

  .تخرجھم وعودتھم إلى بالدھم

بدوره، أثنى الجودر على الجھود التي تبذلھا إدارة الجامعة في دعم الطلبة البحرینیین وتقدیم كافة 

األجواء المناسبة لالرتقاء بأدائھم العلمي أشكال العنایة واالھتمام بھم ، وحرصھا على تھیئة 

  .وتحصیلھم األكادیمي لتمكینھم من شق طریق مستقبلھم العملي لخدمة أنفسھم واالرتقاء بوطنھم

وقال الجودر إن الجامعة األردنیة ھي الوجھة المثلى للطلبة البحرینیین للدراسة لما یتلقونھ فیھا من 

كباقي الطلبة، مشیرا إلى حرص القیادة البحرینیة على التواصل  حسن استقبال ومعاملة حسنة تماما

  مع الجامعة األردنیة وتعزیز التعاون معھا في الشؤون األكادیمیة والطالبیة.
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  )العقل زینة) محاضرة تعقدھا العلوم التربویة في (األردنیة(

  

ألقى الدكتور رمزي  - فادیة العتیبي 

فتحي ھارون من قسم المناھج 

والتدریس محاضرة بعنوان " العقل 

زینة" وذلك ضمن فعالیات البرنامج 

العلمي لكلیة العلوم التربویة في 

  . الجامعة األردنیة

وتناول ھارون أبرز التطورات التي 

طرأت في السنوات األخیرة على مدى فھم اإلنسان للدماغ البشري، سواء كان من حیث تركیبتھ أو 

آلیة عملھ، مؤكدا أھمیة الدماغ البشري بالنسبة لإلنسان، ومشیرا إلى أن العقل الراجح یضفي على 

  .صاحبھ االتزان والجمال والرشاد

على العوامل التي تسھم في تطور الدماغ البشري، وتلك التي تلحق الضرر بھ،  وركز المحاضر

مستعرضا نتائج عدد من األبحاث العلمیة التي خلصت إلى جملة اإلجراءات الممكن اتباعھا لتطویر 

  .آلیة عمل الدماغ والحفاظ على شبابھ ومقاومتھ للشیخوخة

حافظ على شباب عقلھ وسالمتھ في الوقت الذي وبین ھارون أن ھناك البعض من األشخاص ال ی

یرى الكثیرون أن الحفاظ على شباب الجسد أولویة"، منوھا إلى أن خبراء األعصاب توصلوا في 

  .دراساتھم العلمیة وفي أبحاثھم إلى أنھ من الممكن تأخیر حدوث أعراض تقدم عمر الدماغ

  /ار األردنیةأخب



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
6 

ئة التدریسیة والطلبة في مختلف الكلیات، دار وفي ختام المحاضرة التي حضرھا عدد من أعضاء الھی

حوار أجاب من خاللھ ھارون على عدد من االستفسارات التي طرحھا الطلبة تناولت محاور ذات 

  الصلة بموضوع المحاضرة.
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  للفحوصات المخبریة الصحة تعتمد مختبرات مستشفى الجامعة األردنیة

  

المخبریة  اعتمدت وزارة الصحة مختبرات مستشفى الجامعة األردنیة كجھة إلجراء الفحوصات

وقال مدیر المستشفى الدكتور عبدالعزیز الزیادات ان ھذا  .التشخیصیة الخاصة بالدراسات الدوائیة

 ى مختبراتالتفتیشیة التي قام بھا أعضاء لجنة وقسم الدراسات الدوائیة إل االعتماد جاء بعد الزیارات

   .المستشفى

خالل بذل  وشكر الزیادات العاملین في دائرة المختبرات الطبیة الذین ساھموا بھذا االنجاز من

ُصارى الّجھود لتطبیق وتمثیل السیاسات والمنھجیّات واإلجراءات الدقیقة ً یطبقھ  ق التي تعد منھجا

  .مستشفى الجامعة األردنیة

  1/صدى الشعب ص:7/الدستور ص:6/الغد ص:/الحقیقة الدولیةالكترونيالرأي 
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ّاً في بلدة ضرار بن األزور   لواء دیر عال -ُمستشفى الجامعة األردنیة یُقیم یوماً طبیاً تطوعی

تشفى الجامعة األردنیة الدوریة لخدمة المجتمعات المحلیة على امتداد خارطة ضمن نشاطات مس

ً في لواء دیر  16/3/2019الوطن أقام المستشفى یوم أمس السبت الموافق  ً مّجانیّا ً تطوعیا ً طبیا یوما

) 51بلدة ضرار بن األزور بالتعاون مع جمعیة المقاصد لرعایة األیتام الخیریة، شارك فیھ ( -عال

ً وصیادلة وإداریین وُمساندینطب ً وممرضا   .یبا

ً مدیر عام مستشفى الجامعة األردنیة الدكتور  وأشرف على سیر فعالیات الیوم الطبي میدانیا

عبدالعزیز الزیادات یُرافقھ عدد من مسؤولي ووجھاء المنطقة وعلى رأسھم النائب فضیة الدیات، 

  .ي ورئیس جمعیة المقاصد الخیریة السید داوود الشطيوالسید عبد هللا ضمیدات رئیس المجلس المحل

ذه فریق مستشفى الجامعة ما ھو إال  ّ وقال الدكتور الزیادات بأن ھذا الیوم الطبي التطوعي الذي نف

ترجمة عملیّة لنھج المستشفى في التواصل مع أبناء المجتمع األردني وإیصال الخدمات العالجیة لھم 

ً نحو خدمة المجتمع أینما كانوا على اختال ف جغرافیة الوطن لینطلق المستشفى خارج أسواره ُمتوّجھا

ً في ذلك التوجیھات الملكیة السامیة في تقدیم كافة  األردني بأكملھ وھذا نھُجھ على الدوام مستلھما

  .الخدمات الطبیة والصحیة وتأمین الرعایة النوعیّة والمتخصصة للمواطن األردني

ً 930الزیادات بأنھ قد تم تقدیم العالج الالزم لحوالي (وبیّن الدكتور  ً من أبناء المنطقة فضال ) مریضا

  .عن تقدیم عدد من الُمحاضرات التوعویة حول السیطرة على العدوى واألنظمة الغذائیة السلیمة

وعة ولفت الدكتور الزیادات إلى أن الفریق المشارك من المستشفى ضّم تخّصصات طبیة شاملة ومتن

مثل: طب الباطنیة وطب األطفال، الجراحة العامة، النسائیة والتولید، المسالك البولیّة والعظام 

والمفاصل، األنف واألذن والحنجرة، طب العیون واألشعة باإلضافة إلى ُممرضات وممرضین 

  .متخصصین وصیادلة ومتطوعین ومساندین وخبراء في العدوى والتغذیة

  الكتروني/الدستور الدولیةالحقیقة 
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ّر مستشفى الجامعة مجموعة من العالجات األساسیة والمتخصصة الشاملة بشكل مجاني، كما  وقد وف

أشاد الدكتور الزیادات بمشاركة شركات ومستودعات أدویة وطنیة ذات شراكة مع المستشفى في 

ً لھا الشكر على ما قّدمتھ  المسؤولیة المجتمعیة، وعلى رأسھا مؤسسة الوحدة للتجھیزات الطبیة ُمقّدما

من أجھزة ضغط وسكري، مما یدل على ُعمق التشاركیّة بین القطاعین الحكومي والخاص وحس 

  .االنتماء للوطن ومؤسساتھ

كما قّدم الدكتور الزیادات الشكر للقائمین على جمعیة المقاصد الخیریة وروضة دیر عال الجدیدة 

ً بمدیرھا السید محمد ال لة ّ دیات، وأھالي بلدة ضرار بن األزور على ُحسن موقع تنفیذ الفعالیة ُممث

ترتیبات الیوم الطبي والدعم اللوجستي وعلى ما أبدوه من تعاون أسھم في إنجاح الیوم الطبي، 

لة بالدكتورة لینا أبو خضر على ما قّدموه  ّ باإلاضفة إلى القائمین على مبادرة بصمة شباب الخیر ممث

ً استمراریة التعاون لتنفیذ أیام طبیة جدیدة في من فحوصات سمع ونطق ألھالي المنطقة،  ُمتمنیا

  .مختلف المناطق النائیة وجیوب الفقر

من جانبھ قال رئیس جمعیة المقاصد الخیریة السید داوود الشطي بأّن ھذه المبادرة لیست بالغریبة 

ّي المسؤول یّات الكبیرة ومن على مستشفى الجامعة األردنیة الذي عّود أبناء مجتمعھ على تبني وتول

أبرزھا الخدمة المجتمعیة التي تمثل التكامل االجتماعي بین المواطن والمؤسسات الوطنیة في أردننا 

ً باسمھ وباسم كافة أعضاء الجمعیّة إدارة المستشفى والفریق الطبي الُمشارك على  العزیز، شاكرا

ً إلى المحاضرات تجاوبھم في تنفیذ ھذا الیوم الطبي وعلى ما قّدموه من خدمات ط بیّة متمیّزة، إضافة

التوعویّة والتثقیفیّة لألطفال واألمھات في المنطقة مما یساھم في رفع مستوى التثقیف الوقائي نحو 

  األمراض الساریة وقضایا األوبئة والعدوى وطرق الحد منھا.
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  بشرى سارة لكل خّریج یرسب بمادة في الجامعة األردنیة

ً من مجلس العمداء في الجامعة األردنیة بمنح الطالب الخریج  علمت "مدار الساعة" أن ھناك توجھا

والذي أخفق في مادة دراسیة، فرصة إعادة المادة في األسبوع االول من إعالن النتیجة، حتى یتمكن 

  .من التخرج مع زمالئھ

ویعتبر ھذا التوجھ، وفق مصدر تحدث لـ"مدار الساعة"، بمبادرة من رئیس الجامعة الدكتور 

  ییر العالمیة.عبدالكریم القضاة، لمواكبة التقدم حسب المعا

  الساعةمدار 
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  الجامعة األردنیة تنفذ حملة جمع تبرعات النشاء وقف

  

ینوي رئیس الجامعة األردنیة البدء بحملة لجمع التبرعات لتجمیع ما یقارب من مئة ملیون دینار 

  .النشاء وقف

و رحب موظفو الجامعة بالحملة التي تھدف الى انقاذ الجامعة من اإلفالس، وما یعنیھ ذلك من كارثة 

  .أخرى تحل بمؤسسات الوطن

أصحاب رؤوس االموال المساھمة في ھذه الحملة، وطالب موظفوھا الجامعة الشركات الوطنیة و

  التي كان یجب ان بیم اتخاذھا منذ سنوات طویلة.

  سرایا
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  بذكرى الكرامة األردنیة للماراثونات تنظم سباق الجامعة األردنیة

لجامعتك، نحو جامعة  اركض«تنظم الجمعیة األردنیة للماراثونات بالتعاون مع الجامعة األردنیة سباق 

ً  من آذارالجاري، وذلك 22یوم الجمعة الموافق » خالیة من التدخین إحیاًء لذكرى معركة الكرامة وتأكیدا

سمو األمیر فراس بن رعد  ویقام السباق تحت رعایة .من الجانبین على أھمیة ُمحاربة ظاھرة التدخین

   .وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، شریك الجمعیة اإلستراتیجي رئیس مجلس إدارة الجمعیة،

وخریجیھا في إطار  ویأتي تنظیم ھذا السباق الذي یستھدف طلبة الجامعة وھیئاتھا التدریسیة واإلداریة

ثقافة الجري وتوجیھ الشباب نحو حیاة  ت لنشرالجھود المستمرة التي تبذلھا الجمعیة األردنیة للماراثونا

  صحیة فاعلة ونشطة. 

شعار السباق التزام الجمعیة بالعمل على نشر الوعي حول قضایا المجتمع  ومن ناحیة أخرى، یعكس

مساعي الجامعة  فئاتھ كافة في تسلیط الضوء علیھا والسعي لمعالجتھا، باإلضافة إلى التأكید على وإشراك

والتي ال تقتصر أضرارھا على المدخن  األردنیة التي تمنع التدخین في مبانیھا لمحاربة ظاھرة التدخین،

  .السلبي فحسب إنما على المحیطین من ِخالل التدخین

  29ص:ي أالر
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  الجمعیة األردنیة للمحاسبین اإلداریین تعقد اجتماعھا السنوي
  

ً اجتماعھا السنوي بحضور مجموعة كبیرة من عقدت الجمعیة األردنی ة للمحاسبین اإلداریین مؤخرا
، CMAاألعضاء والُمتحدثین وعدد من طلبة الُمحاسبة وحاملي شھادة المحاسب اإلداري الُمعتمد 

  حیث تمت مناقشة أبرز ما حققتھ الجمعیة ِخالل العام الماضي وِخططھا الُمستقبلیة.  
  

ورشة عمل ُمتخصصة واستضافة  15نجازات التي تمثلت في عقد وتناول االجتماع أبرز اإل
، باإلضافة إلى إطالق IMAاالجتماع اإلقلیمي السادس للمعھد األمریكي للمحاسبین اإلداریین  الـ 

ُمنتدى المدراء المالیین األول في المملكة والتجمع الطالبي في الجامعة األردنیة ألول مرة على 
 ً عن تقدیم الدعم ألربعة منح للحصول على شھادة ُمحاسب إداري ُمعتمد. كما مستوى المملكة، فضال

ً ممیزا لفعالیاتھا، وتكلل ذلك بإطالق حملة  ً وحضورا ً الفتا شھدت الجمعیة ِخالل العام الماضي نشاطا
 "You’ve Got to Earn It التي تھدف لالرتقاء بدور الُمحاسبین وقدرتھم على اتخاذ القرارات "

  . السلیمة
  

وتتماشى ھذه اإلنجازات مع رؤیة الجمعیة واستراتیجیتھا الرامیة لخلق برامج عمل تھدف إلى تعزیز 
  مھارات الُمحاسبین والمدراء المالیین في المملكة بما یتوافق مع المعاییر العالمیة الُمعتمدة. 

  
نعتبر ما تحقق ِخالل من جانبھ، قال رئیس الجمعیة األردنیة للمحاسبین اإلداریین عمار الخیاط: "

العام الماضي والذي تمثل في تنظیم مؤتمر الشرق األوسط اإلقلیمي وإطالق منتدى المدراء المالیین 
األول في المملكة نقطة بدایة لمزید من النجاحات ِخالل العام الحالي". وأضاف: "نتطلع إلى دعم 

ھم بالمھارات والخبرة الكافیة لیصبحوا طالبنا وكافة الُمختصین في قطاع الُمحاسبة والمالیة وتسلیح
رواد في القطاع المالي و على قدر عالي من المھنیة والمعرفة بكافة األمور ذات العالقة بمھنة 

  الُمحاسبة". 
  

وعلى صعید متصل، تناول االجتماع أبرز ِخطط العام الحالي والعام المقبل التي تتمثل في عقد 
ھدف إلى تسلیح الطلبة بالمھارات التي تؤھلھم لدخول سوق العمل الدورات المھنیة المعتمدة التي ت

من العاملین في قطاع  750ورشة تدریبیة تستھدف أكثر من  20بكفاءة، حیُث سیتم عقد أكثر من 
الُمحاسبة وخریجي الجامعات، باإلضافة إلى البرنامج التدریبي الُمتخصص في تطویر المھارات 

مل. كما ستعمل الجمعیة على تنظیم أنشطة وفعالیات ُمختلفة موجھة الوظیفیة لتتماشى مع سوق الع
ً عن  إلى الطلبة والكوادر األكادیمیة في أقسام المحاسبة والمالیة والُمحاسبین المعتمدین، فضال

  المسؤولین المالیین الُمختصین. 
  

وقال عضو الھیئة اإلداریة للجمعیة نسیم قرمش: " نحن على ثقة بأن العام الحالي سیحمل في جعبتھ 
المزید من النجاحات للجمعیة التي أخذت على عاتقھا مھمة تأھیل الشباب وتدریبھم حتى یتمكنوا من 

  حصول على فرص وظیفیة أفضل في الُمستقبل". 
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالدستور 
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لدور الفاعل الذي تقوم بھ الجمعیة لتعزیز قدرات طلبة وفي سیاق ُمتصل، بحث الحاضرون ا 

، حیث تكللت ھذه الجھود الجامعات وتزویدھم بالمعرفة الالزمة بالعلوم المرتبطة بمھنة الُمحاسبة
بإطالق التجمع الطالبي في الجامعة األردنیة في شھر تشرین األول من العام الماضي، والذي یھدف 

اسبة و العلوم المالیة و إدارة األعمال من ِخالل مجموعة من األنشطة  إلى التشبیك بین طلبة الُمح
ً عن مساعدة الطلبة على اتخاذ تشمل الترویج للجمعیة وفعالیاتھا على نطاق الكلیات المحلیة ، فضال

القرارات التي تصب في مصلحتھم من ِخالل مع التشاور مع الُمختصین في مھنة الُمحاسبة. وتعمل 
دنیة للمحاسبین اإلداریین بدورھا على دعم ھذا التجمع الطالبي من ِخالل تنظیم الجمعیة األر

الفعالیات واألحداث والتواصل مع الُمختصین في قطاع الُمحاسبة والتخطیط المالي وُمساعدة الطلبة 
في الحصول على منح دراسیة في مجال الشھادة المحاسبیة الُمعتمدة، باإلضافة إلى فتح باب 

  لھم في المستقبل. التوظیف 
  

وتم ِخالل االجتماع تكریم المحاسبین األردنیین الحاصلین على شھادة المحاسب اإلداري الُمعتمد الـ 
CMA باإلضافة إلى توجیھ الشكر لكافة الداعمین على جھودھم المستمرة في ِخدمة أھداف ،

  الجمعیة. 
  

یین ھي الممثل والشریك للجمعیة األمریكیة ومن الجدیر ذكره، أن الجمعیة األردنیة للمحاسبین اإلدار
) في األردن، وھي جمعیة غیر ربحیة تعمل بشكل متواصل على تحدیث IMAللمحاسبین اإلداریین (

وتحسین المھارات المھنیة للمحاسبین اإلداریین من خالل إیصال برامج آلخر المستجدات الخاصة 
  بالمعاییر المحاسبیة في األردن.
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  خفض مدة اإلقامة الدارسون في الخارج یناشدون (التعلیم العالي)

  
  فور تسلم المذكرة القضیة تعد بدراسة الوزارة

  
اعادة النظر  المعانيناشد طلبة الدراسات العلیا الدارسون خارج االردن وزیر التعلیم العالي ولید 

وقت اكدت فیھ  بمدة االقامة في الخارج ضمن ضوابط موضوعیة تراعي جودة المخرجات، في
  الوزارة ان المذكرة ستكون موضع عنایة واھتمام

  
في بلدان  قامة الباھظةوبحسب مذكرة ممثلة لمجموعة من الطلبة سلمت للوزارة ان تكالیف اال

كل مرة وفق نظام وتعلیمات  الدراسة المحددة مدتھا بثمانیة اشھر لطلبة الدكتوراة وبحد أدنى شھرین
مجحف كون ھذه التخصصات ال تحتاج إلى  متعلقة بفترة اإلقامة للتخصصات اإلنسانیة اال ان الشرط

   .الدراسة ال تشترطھ اصال جانب تطبیقي أو عملي حتى ان بلدان
  

للطالب من خالل  ووفق المذكرة ان تلك التكالیف وان شكلت عبئا یؤثر سلبا على الجانب االقتصادي
البلدان األخرى التي یدرسون فیھا  انفاق األموال التي یتحصل علیھا الطلبة من االردن وانفاقھا في

قارنة بطلبة غیر ناھیك عن الشعور بالغبن م تتعدى باعبائھا الى ابعاد اسریة واجتماعیة وظیفیة
  على طلبتھا بشروط اإلقامة المجحفة كالمشروطة علیھم اردنیین من دول عربیة شقیقة ال تقسوا

  
االقامة المقیدة بفترة  وتؤكد المذكرة : طالما أن أنظمة الدراسة المعمول بھا في بلد الدراسة ال تشترط 

سوى اإلرھاق المادي والشعور  مضافة محددة یجعل من اقامتھم فاقدة لمعناھا والتحقق أي قیمة
عن االسر لفترات طویلة قرابة الشھرین ناھیك عن  بالعیش في سجن كبیر مفتوح من خالل البعد

وجودھا للمقیم في أي بلد فیما تشكل الوظیفة ھما اخر تستدعي بعضھم  تعرضھم لمضایقات ال یخلو
 .شھرین متواصلین ط اإلقامة مدةتقدیم استقاالتھم من وظائفھم في القطاع الخاص لتحقیق شر الى

شھرین اثنین في  واستثنت الوزارة وفق الطلبة بعض الدول من تحدید االقامة بحدھا االدنى والبالغة
لظروفھم (وان كان استثناؤھا مرتبطا  كل مرة ومنحتھم اذن االقامة لذات المدة منفصلة اومتصلة تبعا

   .ل الدراسةجمیع دو بظروف سیاسیة) لكن استثناءھا لم یشمل
  

االعتبار ابرزھا  وركزت المذكرة على جملة نقاط اكدت اھمیة ان یاخذھا وزیر التعلیم العالي بعین
مطلقة تتبع النھج البریطاني  ان دراسة الطلبة في جامعات ال تشترط االقامة كون دراساتھم بحثیة

یة وان قبولھم تطبیقات عملیة او مخبر ناھیك عن انھم یدرسون تخصصات انسانیة ال تتطلب
اتفاقیات التبادل الثقافي بین االردن ودول عربیة واجنبیة  والتحاقھم بالجامعات تم عبر االبتعاث او

   .الثقافیة في سفارات االردن بتلك الدول وباشراف من المكاتب
  

بمشكالت وشؤون  واكدوا ان ما یجعل شرط االقامة مرھقا ان دراساتھم غالبیة موضوعاتھا مرتبطة
فتین الى انھم یدرسون داخل الوطن ال ة بشكل مباشر ومؤسساتھ تستدعي االقامة شبھ الدائمةاردنی

متقدمة عربیا وعالمیا ومعروفة انظمتھا ولیست خاصة  بجامعات رسمیة حكومیة لھا تصنیفات
   .مرموقة وفقا لمؤشرات وتصنیف الجامعات وتحظى بسمعة اكادیمیة

  
صیغة توافقیة تراعي  كما اكدوا ان مطلبھم لیس الغاء االقامة ببلد الدراسة نھائیا بقدر ما یبحثون عن

التواصل مع جامعاتھم واساتذتھم  روفھم الوظیفیة والمعیشیة كون العملیة الدراسیة تتطلبظ

  4- 1ص:الرأي 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
16 

بالمدة وخفضھا الربعة اشھر وعدم اشتراط  موضحین ان ذلك یمكن ان یتاتى عبر إعادة النظر
الطالب بلد الدراسة داعین الى ابتكار ضوابط تواكب العصر  االقامة كحد ادنى في كل مرة یزور فیھا

بعض الطلبة من حیث آلیة قبولھم (ابتعاث أو تبادل ثقافي) وطبیعة  حداثتھ وتراعي خصوصیةو
  (حكومیة بحثیة) ودراساتھم (إنسانیة تتعلق باألردن) جامعاتھم

  
النعكاساتھا االیجابیة ال  واعرب الطلبة عن املھم ان تاخذ مطالبھم العنایة من قبل الوزارة والوزیر 

تبسط االجراءات وتوفر التكالیف المالیة  یتطلب ابتكار حلول غیر تقلیدیة سیما وان العصر وتقدمھ
الحلول تتسق مع النقالت النوعیة التي ینتھجھا الوزیر على  دون مس بمخرجات وجودة التعلیم وھذه

   .وتطویره واالرتقاء بنوعیتھ ومخرجاتھ صعید التعلیم العالي
  

یصل رسمیا  دكتور عاھد وھادنة ان الطلب وان كان لمبدوره اكد امین عام وزارة التعلیم العالي ال
وقال ان اشتراطات االقامة مطلوبة في سیاق ضرورة معرفتھ  .لكن حتما فھو سیكون قید الدراسة

بھا كونھ یدرس علوما انسانیة لكن الظروف الموضوعیة الشأن دراستھ  للمجتمعات التي یعیش
وبحسب الوھادنة ان الوزارة تدرس في سیاق  .الوزارة بقدراتھ المالیة والمعیشیة ستدرسھا المتصلة

بالطالب وتسعى بالحدود الدنیا لتحقیق المتطلبات التي تحقق  سیاستھا لالبتعاث الظروف المتصلة
واكد ان  .جھة وما یتواءم مع ظروف الطالب المعیشیة وقدراتھ المالیة ما امكن الغرض االكادیمي من

االیجابیة لمصالح الطلبة من  وصولھا وستتعامل معھا باتساق یحقق الوزارة ستدرس المذكرة في حال
االنفتاح على التكنولوجیا والمعلومات  جھة ومصلحة التعلیم العالي من جھة اخرى في سیاق

  .وتطورات العلم في مناطق العالم كافة
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
17 

  
  جائزة الشیخ زاید للكتاب تعلن عن أسماء الفائزین بدورتھا الثالثة عشرة

  
التي  2019/2018أسماء الفائزین في دورتھا الثالثة عشرة للعام  »جائزة الشیخ زاید للكتاب«أعلنت 

ً لنتاجھم  اإلبداعي  ضّمت خمسة ُكتاب وأدباء عالمیین إلى جانب مركز بحوث عربي، تكریما
ً یسھم في إثراء حركة الكتابة األدبیة والثقافة العربیة. ً وفنیا ً فلسفیا   والفكري المتمیز الذي یعكس نھجا

اآلداب  الكاتب والروائي  بنسالم حّمیش من المغرب عن كتابھ في السیرة الذاتیة  فقد فاز في فرع
، فیما 2018، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزیع عام »الذات بین الوجود واإلیجاد«

أحلم أن أكون «عن قصتھ » أدب الطفل والناشئة«فاز الكاتب حسین المطوع من الكویت في فرع 
، وفاز الباحث الدكتور عبد الرزاق بلعقروز 2018، الصادرة عن دار الحدائق عام »سمنتخالط إ

روح القیم وحریة المفاھیم نحو السیر إلعادة «عن كتابھ » المؤلف الشاب«من الجزائر  في فرع 
ّرابط والتكامل بین منظومة القیم والعلوم االجتماعیة ، الصادر عن المؤّسسة العربیة للفكر »الت

الفنون والدراسات «. فیما فاز الباحث الدكتور شربل داغر من لبنان بجائزة فرع 2017إلبداع عام وا
  . 2018، الصادر عن منتدى المعارف عام »الشعر العربي الحدیث: قصیدة النثر«عن كتاب » النقدیة

كینیدي من فقد فاز الباحث األكادیمي فیلیب »  الثقافة العربیة في اللغات األخرى«أما في فرع  
، الصادر عن دار نشر جامعة »االنكشاف في الموروث السردي العربي«المملكة المتحدة عن كتابھ 

في دولة اإلمارات » ارتیاد اآلفاق«. في حین فاز المركز العربّي لألدب الجغرافّي 2016أدنبره عام 
    ». النشر والتقنیات الثقافیة«العربیة المتحدة  في فرع 

ّأ الشیخ سلطان بن طحنون آل نھیان، رئیس مجلس األمناء لجائزة الشیخ زاید للكتاب،  من جھتھ، ھن
یواصل اإلبداع الفكري واألدبي «الفائزین بمختلف فروع الجائزة في دورتھا الثالثة عشرة، وقال: 

حضوره في المشھد الثقافي في أبوظبي، فاإلبداع النوعي الذي شھدناه في المشاركات من مفكرین 
ء على مستوى العالم ھو تأكید على نجاح ھذا النھج الذي تمكنا من إرسائھ وتعزیزه باسم األب وأدبا

ً تلو اآلخر   ».المؤسس عاما
وأعرب الشیخ سلطان بن طحنون عن فخره بالمستوى االستثنائي الذي وصلت إلیھ جائزة الشیخ زاید 

یؤثر في حیاة الشعوب والمجتمعات، للكتاب والتي أسھمت في تكریم اإلنتاج اإلبداعي والفكري الذي 
ویحفز المبدعین على تولید أفكار خّالقة قادرة على دعم العلوم اإلنسانیة واالرتقاء بالثقافة واآلداب 

.ً ً وموضوعیا   والحیاة االجتماعیة العربیة وإغنائھا علمیا
حت في تصدر المشھد نج«وأكد الدكتور علي بن تمیم أمین عام جائزة الشیخ زاید للكتاب أّن الجائزة: 

الفكري والثقافي واألدبي العربي للعام الثالث عشر على التوالي، وخیر دلیل ھو اإلقبال النوعي 
ً على مسمى لما  ً اسما الكبیر للمشاركة في ھذه الجائزة المرموقة، حتى صارت الجائزة كما ھي دوما

ئزة واصلت اتباع منھجیة دقیقة تتمتع بھ من مصداقیة وشفافیة وموضوعیة. وأشار سعادتھ أّن الجا
في عملیات الفرز والتحكیم خالل األشھر الماضیة، فضالً عن دور الھیئة العلمیة الفاحص لتقاریر 

ّدم التھنئة ألصحابھا.   اللجان، الختیار وتسمیة أفضل األعمال في ھذه الدورة، التي نق
یذكر أنھ سیتم اإلعالن عن شخصیة العام الثقافیة خالل الفترة القادمة. وسیقام حفل تكریم الفائزین 

متحف اللوفر أبوظبي ، حیث یمنح الفائز  –أبریل في مسرح البالزا  25صباح یوم الخمیس الموافق 
اب وشھادة تقدیر تحمل شعار جائزة الشیخ زاید للكت» میدالیة ذھبیة» «شخصیة العام الثقافیة«بلقب 

باإلضافة إلى مبلغ مالي بقیمة ملیون درھم. في حین یحصل الفائزون في الفروع األخرى على 
ألف درھم إماراتي. 750، باإلضافة إلى جائزة مالیة بقیمة »شھادة تقدیر»و» میدالیة ذھبیة«

  26ص:الدستور 
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  14/الغد ص:41 الرأي ص:

 اعالنات
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  طریق سال –سالمة یوسف طناش الشطناوي  -
  
  حي نزال –محمد عادل سلیم شحاده  -
  
  وادي عبدون –زھیر عبدالرحمن خلیفھ  -
  
  دابوق –خالد خلیل شحادة  -
  
  عرجان –عبدالفتاح قاسم ابراھیم الدقة  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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عملیة سلفیت الفدائیة بالضفة الغربیة المحتلة تقدمت یوم امس على سلم اھتمامات وتداول المعلقین 
مین والنشطاء األردنیین على مواقع التواصل االجتماعي، بعد ان سیطرت على تداوالتھم خالل الیو

الماضیین جریمة االرھابي االسترالي بمسجدي نیوزیلندا. عملیة سلفیت التي قتل فیھا جندي احتالل 
وأصیب جندي آخر ومستوطن، ألھبت حماسة المئات على مواقع التواصل االجتماعي، الذین تناقلوا 

  خبر العملیة وتطوراتھا واإلشادة بمنفذیھا.
  

تنظم جمعیة رجال األعمال األردنیین مساء غد الثالثاء ورشة عمل حول "تنافسیة القطاع الصناعي 
  وذلك في فندق حیاة عمان وبمشاركة مختصین ورجال أعمال. األردني وأبرز المعوقات والتحدیات"

  
  

صدرت اإلرادة الملكیة السامیة بتسمیة السفیرة لینا الحدید سفیرة فوق العادة لألردن لدى ھنغاریا 
والتشیك، بحسب ما ورد بالجریدة الرسمیة التي صدرت أمس. كما صدرت اإلرادة الملكیة ایضا 

  بتعیین بشیر الزعبي سفیرا فوق العادة لألردن في جمھوریة فنلندا.
  

 26الجیش العربي وممثلین عن حلف الناتو مؤتمرا صحفیا یوم  - تنظم القیادة العامة للقوات المسلحة
). التوجیھ المعنوي للقوات المسلحة MSPCتراتیجي للشراكة العسكریة (الحالي حول المؤتمر االس

  أشار إلى أن المؤتمر الصحفي یعقد بفندق الماریوت بمنطقة البحر المیت.
  

وقفة احتجاجیة نفذھا الطلبة والھیئة التدریسیة في جامعة الزیتونة الخاصة بعمان امس، رفضا 
لالعتداءات الصھیونیة على المسجد االقصى وتندیدا بمذبحة المسجدین بنیوزیلندا. رئیس الجامعة د. 

الوفاء للقدس الشریف، والمحافظة على المقدسات في تركي عبیدات ألقى كلمة بالوقفة شدد فیھا على 
 ظل الوصایة الھاشمیة، مؤكدا على ضرورة التحلي بالوعي والتسامح والوسطیة.

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


