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 المـــــــــــوضـــــوع

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
" معرض الكتاب الثقافي في " منكو "و " أزبكیة عمان"بتنظیم من 

  "األردنیة
٣  

  ٥  نسبة الطالق في األردن األقل عربیا: قاضي القضاة
 ٧  "األردنیة"فعالیات متنوعة في األسبوع العالمي لریادة األعمال في 

 ٩  ندوة في آداب األردنیة إلى أین؟ القصیرة القصة 
   شؤون جامعیة

 ١٠  إحالة قضایا جدیدة إلى مكافحة الفساد والقضاء واالّدعاء العام
 ١١  ھني نوعيرئیس البلقاء التطبیقیة یكشف عن برنامج تعلیم م

م التركیة في  ّ  ١٣  عّمان" یونس إمرة"أمیرة أردنیة على مقاعد تعل
 ١٥  مشاركة أردنیة واسعة في المؤتمر الدولي لریاضة المرأة العربیة

 ١٦  ال خطر على الدین من الفلسفة: رابطة الكتاب
 ١٨  اعتماد البطاقة األمنیة لغایات تسجیل الطلبة السوریین في الجامعات

 ١٩  بمشروع قانون جامعة القوات المسلحة نسبیالعالي  میمجلس التعل
   مقاالت

 ٢٠  رومان حداد /..عن خطاب الكراھیة

 ٢٢  اعالنات

 ٢٣  وفیات
  ٢٥- ٢٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة" معرض الكتاب الثقافي في " منكو "و " أزبكیة عمان"بتنظیم من 

  

ث أفتتح في مركز حمدي منكو للبحو -آیھ العبادي  

العلمیة في الجامعة األردنیة الیوم، وبالتعاون مع 

أزبكیة عمان معرض الكتاب الثقافي بحضور نائب 

رئیس الجامعة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور زید 

البقاعین  ومدیر عام المركز الدكتور یاسر 

البستنجي والمشرف العام للمعرض من أزبكیة 

   .عمان غازي الذیبة

ً من تعزیز أھداف المركز الداعمة للبحث العلمي وتشجیع الطلبة على الثقافة ویأتي المعرض انطال قا

والقراءة، بحیث یطرح مئات العناوین من الكتب بمواضیع مختلفة منھا الثقافیة والتربویة والعلمیة 

   .من نوفمبر من ھذا األسبوع ٢٢بأسعار زھیدة، وتستمر أنشطة المعرض حتى الخمیس الموافق 

ستجي إن ھذه ھي المرة الثالثة التي  ینظم المركز فیھا معرض الكتاب الثقافي  بالتعاون مع وقال الب

أزبكیة عمان، الستقطاب الطلبة وتشجیعھم على القراءة باقتناء الكتب بأسعار رمزیة وخلق جو من 

فكریة إضافة التفاعل الفكري، باحتوائھ الكتب األدبیة بكل مجاالتھا والشعریة والروائیة والنقدیة وال

وأضاف أن المعرض یعزز مساحة مھمة للتعریف بالكتاب ودوره، ، إلى الكتب السیاسیة والعلمیة

وتشجیع اقتنائھ، ونشر ثقافة القراءة لدى الطلبة  لتنمیة قدراتھم الذھنیة وتطویر مداركھم العلمیة 

   .واألدبیة

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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إن المشروع الذي بدأ منذ ست وقال الكاتب والصحفي صاحب مبادرة أزبكیة عمان غازي الذیبة 

ً لنشر الكتاب بین جمیع الطبقات االجتماعیة ومحبي القراءة، حیث أن  ً وطنیا سنوات یعد مشروعا

أزبكیة عمان تنظم سلسلة معارض بالتعاون مع الجامعات أو األماكن التي تخصصھا لھم أمانة عمان 

   .الكبرى التي أعتاد رواد األزبكیة المشاركة فیھا

أن من الواجب على الجامعات تكریس جزء من مھمتھا إلقامة  معارض للكتب لنشر ثقافة وأضاف 

ً في ظل تسارع المعرفة على مستوى العالمي    .القراءة بین الطلبة خصوصا

یذكر أن أزبكیة عمان تعنى بالكتب الجدیدة والقدیمة، وإعادة تدویرھا للقراء وبیعھا  بأسعار زھیدة، 

دني، والتعریف بھ، وسبق لھا أن شاركت في معارض عدة بجامعات وأماكن ولترویج للكاتب األر

  .مختلفة في المملكة
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  "تمریض األردنیة"خالل ندوة عقدتھا 
  نسبة الطالق في األردن األقل عربیا: قاضي القضاة

  
أكد قاضي القضاة سماحة  -سناء الصمادي  

الشیخ عبد الكریم الخصاونة، أن الطالق یُعد 
ُعاني منھا من أك بر المشاكل التي ت

المجتمعات؛ لما لھا من انعكاسات سلبیة 
ً على المنظومة األسریة التي  ً ونفسیا اجتماعیا

  .تشكل اللبنة األساسیة للمجتمع 
  

وأشار إلى أن نسبة الطالق في األردن تعتبر 
األقل مقارنة مع دول العالم العربي، إذ بلغت 

  % .٥.٥العام الحالي 
ل الندوة التي نظمتھا شعبة تمریض الصحة النفسیة بكلیة التمریض في الجامعة األردنیة جاء ذلك خال
، برعایة رئیس الجامعة الدكتور "اآلثار النفسیة واالجتماعیة للزواج المبكر والطالق"الیوم بعنوان 

  .عبد الكریم القضاة 
  

لكبیر الذي تقوم بھ مكاتب ولفت الخصاونة إلى أن انخفاض نسبة الطالق في األردن تعود للدور ا
اإلصالح األسري بتوفیر الحمایة األسریة وضمان استقرارھا وتحسین نوعیة العالقة بین أفرادھا 
واالرتقاء بھم من خالل إیجاد حلول رضائیة تنأى باألسرة عن اللجوء للقضاء وھو ما یعزز منظومة 

  . حقوق اإلنسان وحمایتھا 
  

 ١٥قاصرات، والتعلیمات الخاصة بإذن الزواج لمن أكمل الـوعرض القاضي الخصاونة مفھوم ال
، والشروط والقیود الواجب توفرھا التي ال بد للمحكمة التحقق منھا في ١٨عاما شمسیة ولم یكمل الـ

  .ھذه الحاالت 
  

وأشار إلى المعاییر واألسباب التي تعرض أمام المحكمة بحسب كل حالة وخصوصیتھا، واستثناءات 
بات زواج القاصرین، ودراستھا من قبل مدیریة شؤون القاصرین التي تضم عددا من النظر في طل

القضاة والمتخصصین بالنظر في ھذه الطلبات ودراستھا وتدقیق إجراءاتھا باعتبارھا الجھة ذات 
  .االختصاص

  
بدوره سلط مستشار سماحة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري الضوء على واقع الطالق 

لمبكر من خالل إحصائیات دائرة قاضي القضاة والتي اعتبرھا ظاھرة في المجتمع األردني والزواج ا
  .ولیست مشكلة ألن األردن یعد من الدول األكثر انضباطا فیما یتعلق بالزواج المبكر

  
واستعرض العمري تطور القانون والتعلیمات والتشریع في ضبط الزواج المبكر منذ القانون العثماني 

ً أن نسبة زواج القاصرات في العام الماضي بلغت فقط ولغایة  بفضل تلك % ٤وقتنا الحاضر، مبینا
  .التشریعات واألصول القانونیة

  

االنباط /  ٢:صدى الشعب ص/ ١:  السبیل ص/  ٨:الغد ص/  ٧:الدستور ص/   الكتروني الرأي/ بترا /  أخبار األردنیة
 جفرا نیوز/السوسنة/ ٢٤جو / وطنا الیوم / شفقنا / طلبة نیوز / عمون /١:ص
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 ١٨وذكرعضو المحكمة الشرعیة الدكتور سامر قبج خالل الندوة أسباب الزواج المبكر دون سنة 
فق الدراسة التي أجراھا المجلس العام الحالي مقارنة بأعوام سابقة، و% ٤التي انخفضت نسبتھا إلى  

األعلى للسكان بحسب أسس ھي الثقافات والعادات االجتماعیة بالمجتمع األردني، واألسباب 
  .، إضافة إلى التسرب من التعلیم الذي یعد أحد األسباب الرئیسیة للزواج المبكر)الفقر(االقتصادیة 

  
 ١٩٥١انون حقوق العائلة وتطورھا منذ العام وعرج قبج على القوانین واألنظمة الصادرة المتعلقة بق

سنة بشرط العمل بتعلیمات سماحة  ١٨-١٥من  ٢٠١١سنة، وعام ) ١٥(الذي أصبح فیھ سن الزواج 
  .قاضي القضاة 
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 "األردنیة"فعالیات متنوعة في األسبوع العالمي لریادة األعمال في 

شھدت أنشطة األسبوع العالمي لریادة  - سناء الصمادي 

األعمال التي أقیمت في الجامعة األردنیة فعالیات 

متنوعة شارك فیھا طلبة احتفاء بالمبدعین والمبتكرین 

 .والریادیین

وتنوعت التظاھرة الریادیة على مدار سبعة أیام 

متواصلة، واستضافھا مركز الریادة واالبتكار في 

ومحاضرات تثقیفیة وورش عمل،  الجامعة ومركز الملكة رانیا للریادة بین جلسات حواریة طالبیة

وقصص نجاح للطلبة كرست فیھا مؤسسات وھیئات مختلفة وشخصیات ریادیة جھودھا لتدریب 

وتأھیل المشاركین على طرق احتراف الریادة وسبل تطبیق مفاھیمھا في مختلف القطاعات 

 .والمیادین

كشة في منصة زین لإلبداع تحدث الفعالیات السبعة بدأت بلقاء حواري طالبي أداره الدكتور ھاني الع

 . فیھ عن العقل البشري والطاقات الكامنة وأثر ذلك في النجاح واالبتكار

فیما تناولت فعالیات ُعقدت في كلیة الریاضة بالتنسیق مع مركز االبتكار والریادة لقاء الطلبة  مع 

تحدثوا فیھ للطلبة عن مدربي الریاضة والصحة البدنیة الكابتن ناصر الشیخ والكابتن عالء بدر 

 .تجاربھم في تحویل أفكارھم المتعلقة بالمجال الریاضي إلى أعمال ناشئة والى قصص شبابیة ناجحة

التي تعنى بالموبایل وتطبیقاتھ مفھوم االبتكار التقني DOT وُعقدت فعالیة خاصة بالتعاون مع شركة

ة المھتمین وخاصة  طلبة كلیة على صعید تكنولوجیا المعلومات بمشاركة عدد من طلبة الجامع

 .تكنولوجیا المعلومات

 طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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واستمرت فعالیات أسبوع الریادة العالمي لتضم عددا متنوعا من األنشطة والورش الخاصة في 

 .القطاع الریادي، والملكیة الفكریة وقصص نجاح لریادیات أردنیات

الریادة واألعمال أدارتھا  واختتمت فعالیات األسبوع بورشة تدریبیة خاصة عن استخدام اللیجو في

 . الدكتورة عبیر فرعون

وعلى ھامش أسبوع الریادة استضاف مركز االبتكار بالتنسیق مع كلیة الحقوق المحامي محمد 

 . طقاطقة للحدیث في ندوة حواریة طالبیة عن الملكیة الفكریة بین االبتكار واألعمال

كل عام، تنظم اآلالف من األحداث  وخالل األسبوع الذي ینطلق في شھر تشرین الثاني من

والمسابقات في جمیع أنحاء العالم لتلھم المالیین باالنخراط في النشاط الریادي وتقیم عالقات محلیة 

  .بین المتعاونین المحتملین والمرشدین وحتى المستثمرین

لشھر الجاري یشار إلى أن األسبوع العالمي للریادة انطلق على مستوى العالم في الحادي عشر من ا

دولة، وینظم ھذا األسبوع في األردن مركز الملكة رانیا للریادة برعایة سمو األمیرة ) ١٧٠(في 

سمیة بنت الحسن المعظمة رئیس مجلس أمناء جامعة سمیة، وبدعم كل من مؤسسة ولي العھد 

 . وشركة زین

ان منھا سبع فعالیات في فعالیة منتشرة على مستوى المملكة، ك ١٥٠وعقدت خالل األسبوع أكثر من 

 .الجامعة األردنیة
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  إحالة قضایا جدیدة إلى مكافحة الفساد والقضاء واالّدعاء العام
ّزاھة ومكافحة الفساد،  وافق رئیس الوزراء الدكتور عمر الرّزاز على إحالة قضایا جدیدة إلى ھیئة الن

ً لإلجراءات التي ّخذھا الحكومة لتصویب المخالفات الواردة في  والقضاء، واالّدعاء العام؛ استكماال تت
  .تقریر دیوان المحاسبة

وبحسب ما أعلن أمین عام رئاسة الوزراء سامي الداوود، فإّن رئیس الوزراء وافق على إحالة ملّف 
ّابع لوزارة البیئة إلى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد   .دعم المشاریع من صندوق حمایة البیئة الت

ّخذ من وزیر المالیّة كما وافق ع قة / لى اإلجراء المت ّ دائرة الجمارك العاّمة بإحالة القضیّة المتعل
بصندوق تدریس أبناء العاملین في الدائرة إلى القضاء، وكذلك اإلجراء المتخذ من وزیر المالیّة 

قة بإحدى قطع األراضي العائدة ملكیتھا لخزینة الدّولة في  منطقة بخصوص بعض التجاوزات المتعلّ
  .الماضونة وإحالتھا إلى القضاء

ّق ببیع قطعة أرض ذات ملكیّة خاّصة، رغم وجود لجنة  وأوعز رئیس الوزراء بإحالة قضیّة تتعل
ّق بحسابات دائرة ) ٧٥,٠٠٠(تحقیق حولھا، إلى المّدعي العام، كما أوعز بتورید مبلغ  دینار یتعل

  .ورید المبلغ بصورة مستمّرة لحساب الخزینةاألراضي والمساحة إلى الخزینة، مع التأكید على ت
وكشف الداوود عن قرار آخر بحصر واسترداد مبالغ مالیّة تّم صرفھا دون وجھ حّق في عدد من 
 ً ین خالفا ّ ً لألنظمة والتعلیمات؛ منھا ما تّم صرفھ كرواتب تقاعدیة ألشخاص متوف المؤّسسات خالفا

ً على عدم صرف ألحكام القانون، ورواتب لورثة ال تنطبق عل یھم أحكام قانون التقاعد المدني، مشّددا
  .أّي نفقات إال بعد الحصول على الموافقة

قة بالفحص الفجائي على مركبات مدیریة  ّ ّبة على المخالفة المتعل كما أوعز باسترداد المبالغ المترت
ّة على مدیر یّة زراعة مأدبا، زراعة العاصمة، وتحصیل قیمة الغرامات الحرجیّة، والمبالغ المستحق

ّبة لصالح مدیریة اإلقراض الزراعي   .واتخاذ اإلجراءات القانونیّة لتحصیل المبالغ المترت
ووّجھ رئیس الوزراء إلى تقلیص عدد أعضاء اللجنة المركزیة المشّكلة لشراء الحبوب في وزارة 

  .الزراعة، وربط صرف المكافآت ألعضاء اللجنة بحضور الجلسات
ّة التي تّم وأوعز كذلك باس ترداد المبالغ المترتّبة على نفقات مركبات نّواب رئیس الجامعة األردنی

ً ألحكام األنظمة والتعلیمات، وكذلك سحب المركبات المصروفة دون وجھ حّق لعدد  صرفھا خالفا
في شركة المجموعة األردنیة للمناطق الحّرة والتنمویّة، وذلك بعد الكشف المیداني على  ّ من موظ

موعة ومكاتبھا، مع التأكید على الشركة ضرورة االلتزام بنظام تنظیم استخدام المركبات المج
  .الحكومیّة

لین عن وزارة المالیة، ودائرة  ّ كما وافق رئیس الوزراء على تشكیل فریق یضّم في عضویّتھ ممث
قة بدائرة الجمار ّ ك العاّمة، مراقبة الّشركات، ودیوان المحاسبة، لدراسة بعض المخالفات المتعل

  .وتزویده بتقریر حول جمیع ھذه المخالفات خالل أسبوعین من تاریخھ
ووافق على تحویل ملف شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت في دائرة ضریبة الدخل والمبیعات إلى 

  .دیوان المحاسبة لدراستھ، والعودة بتوصیات محّددة بشأنھ
ّف بمراجع ة المخالفات الواردة في تقریر دیوان المحاسبة ما زال یتابع وأّكد الداوود أّن الفریق المكل

عملیّة تصویب المخالفات الواردة في التقریر، بالتنسیق مع رئیس اللجنة المالیّة النیابیّة خالد البّكار، 
ً بأّول ً لتوجیھات رئیس الوزراءوسیستمّر باإلعالن عن المخالفات التي جرى تصویبھا أّوال   . ، وفقا

 شؤون جامعیة ومحلیة

  بترا /  الكترونيالغد 
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  البلقاء التطبیقیة یكشف عن برنامج تعلیم مھني نوعيرئیس 
  
  
  

كشف رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتورعبداهللا سرور الزعبي عن مشروع تعلیم مھني یمكن 
الطلبة الملتحقین بھ الحصول على شھادات مھنیة في درجات البكالوریس والماجستیر والدكتوراة، إذ 

قراره، لخریجیھ الحصول على فرص عمل، بما یعزز تحقیق التنمیة سیتیح ھذا البرنامج، في حال إ
  .االقتصادیة الشاملة

  
، یأتي ضمن الخطة التنفیذیة للجامعة بھدف )البرنامج المھني(وقال الدكتور الزعبي أن المشروع 

اصالح قطاع التعلیم التقني والتطبیقي وتجوید مخرجاتھ، بما یتواءم مع متطلبات االستراتیجیة 
وطنیة لتنمیة الموارد البشریة، الى جانب اتاحة الفرص للطلبة الحصول على أعلى الشھادات في ال

  .»التجسیر الجامعي«التعلیم المھني، دون المرور من نافذة 
  

وأضاف أن المشروع یعزز فرص الحصول على تعلیم مھني بدرجات تحاكي تلك المطروحة في 
  المسار

  
المھنیة تعادل ) البكالوریس والماجستیر والدكتوراة(الشھادات المھنیة االكادیمي، الفتا الى أن كافة 

الدرجات العلمیة في المسار االكادیمي لھذه الدرجات الثالث، من خالل توطینھا في االطار الوطني 
  .للمؤھالت التي تعتمد ھینة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي

  
وراة المھنیة ال یسمح لھم التدریس بالجامعات وأوضح ان الحاصلین على شھادة الماجستیر والدكت

ضمن المسارات االكادیمیة، بینما یسمح لھم بالتدریس في الكلیات الجامعیة المتوسطة وفي الجامعات 
  . ذات المسارات المھنیة

  
، )المسار االكادیمي، والمسار المھني( وفي التفاصیل، فإن الطلبة الناجحین في الثانویة العامة  

االلتحاق في المسارات االكادیمیة والمھنیة في الجامعات والكلیات الجامعیة المتوسطة، ضمن یمكنھم 
  .الشروط التي یقرھا مجلس التعلیم العالي

  
ویتیح البرنامج المھني امام الطالب المتحق بالكلیات الجامعیة المتوسطة، خیار ثالث، باالضافة الى 

عات ضمن المسار االكادیمي للحصول على درجة االنخراط في سوق العمل وااللتحاق بالجام
البكالوریس عن طریق التجسیر، اما الخیار الثالث یتیح للطالب االلتحاق بالمسار المھني في 

  الجامعات التقنیة للحصول على شھادة
  

  .البكالوریس المھنیة
  

مسار االكادیمي وبحسب المشروع، یمكن الطلبة من غیر الناجحین في امتحان الثانویة العامة في ال
وكافة الطلبة خریجي المدارس الثانویة المھنیة، ممن لم یحققوا شروط االلتحاق بالجامعات والكلیات 

  .الجامعیة الحصول على الدرجة الجامعیة المتوسطة، للحصول على الدبلوم الفني
  

  طلبة نیوز
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االلتحاق في حین ان الطلبة خریجي مؤسسات التدریب المھني، بعد الصف التاسع مباشرة یمكنھم 
  .بسوق العمل وحسب ما ھو معمول بھ

  
وبین الزعبي أن مشروع مسار التعلیم الفني المقترح من الجامعة، یمكن جمیع فئات الطلبة وبعد 

سنوات، وبعد اجتیازھم لالمتحان ( ٥-٤(مزاولتھم للعمل في مجال تخصصھم لفترة تتراوح بین 
سنوات ( ٣- ٢(ھم للسنة التحضیریة، إذ خالل فترة التأھیلي، االلتحاق بجامعات تقنیة، بعد اجتیاز

یمكنھم الحصول على شھادة البكالوریس المھنیة، الفتا الى ان تلك الشھادة ال تعد درجة عملیة 
  .اكادیمیة

  
وبحسب الزعبي، فإنھ یمكن للطلبة الملتحقین بالمسار االكادیمي على مستوى درجة البكالوریس 

ار المھني للحصول على شھادة البكالوریس المھني في اي سنة من االكادیمیة االنتقال الى المس
  .سنوات الدراسة، وفقا السس تضعھا الجامعات لھذه الغایة

  
ویمكن للطلبة الحاصلین على شھادة البكالوریس المھنیة، وبعد االلتحاق بسوق العمل لفترة زمنیة 

على شھادة الماجستیر المھنیة، وایضا  سنوات، التقدم للجامعات التقنیة للحصول( ٥- ٣(تتراوح، بین 
  .ال تعادل ھذه الشھادة على انھا درجة علمیة

  
الحاصلین على درجة البكالوریس االكادیمي من كافة الجامعات االلتحاق ببرنامج «اضافة الى أن 

الماجستیر المھني مباشرة،كما یمكن للحاصلین على شھادة الماجستیر المھني وبعد االلتحاق بشوق 
سنوات، االلتحاق بالجامعات التقنیة للحصول على شھادة الدكتوراة المھنیة، ( ٥-٤(عمل خالل فترة ال

یمكن للطلبة الحاصلین على درجة الماجستیر االكادیمي من كافة الجامعات االلتحاق : الى جانب
  .إنما شھادة مھنیةببرنامج الدكتوراة المھنیة مباشرة، مع التأكید بان تلك الشھادات ال تعد درجة علمیة 

  
ً للتطور الوظیفي والمھني للملتحقین  وقال الزعبي ان ھذا النموذج في قطاع التعلیم المھني، یفتح افاقا

، أو الطلبة الملتحقین في المدارس المھنیة )غیر الناجحین بالثانویة العامة(في برامج الدبلوم الفني 
  المھنيومراكز التدریب المھني، بما یعزز مسارات التطور 
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ّم التركیة في    عّمان" یونس إمرة"أمیرة أردنیة على مقاعد تعل
    

الثقافي التركي في العاصمة األردنیة عمان، من استقطاب عدد كبیر من " یونس إمرة"تمكن معھد 
  .الطالب الراغبین في تعلم اللغة التركیة

  
ن إلكمال دراستھم في تركیا من وال یقتصر اھتمام من یلتحقون بدورات تعلم اللغة على من یتطلعو

  .جھة، أو السیاحة فیھا من جھة أخرى، بل تعدى لیشمل شرائح اجتماعیة مختلفة
  

إحدى الطالب الذین انتظموا في دروس تعلم ) ابنة عم العاھل األردني(األمیرة رحمة بنت الحسن 
  .اللغة التركیة بالمعھد، إلى جانب العشرات من زمالئھا

  
ودون ترتیب مسبق تمكنت من رصد حضور األمیرة، حیث التزمت مقاعد " لاألناضو"كامیرا 

الدراسة، دون أدنى خصوصیة، وأكد الطلبة بأن األمیرة رحمة تدرس إلى جانبھم لتتمكن من تعزیز 
  .مھاراتھا في اللغة التركیة دون أي تمییز یذكر

  
  .ح المدرسین بكل عنایة واھتماماألمیرة األردنیة كانت سعیدة لتعلمھا اللغة التركیة، وتتابع شر

  
اإلقبال على اللغة التركیة بین صفوف "جنكیز إر أوغلو، مدیر المعھد، بیّن في حدیثھ لألناضول بأن 

ً غیر مسبوق، حیث یجلس حالیا على مقاعد الدراسة في صفوف المعھد ما یزید  األردنیین یشھد إقباال
  ".طالب وطالبة ٢٠٠عن 

  
لرقم فقط یشمل من یدرسون في المعھد، وھناك المئات في الجامعة األردنیة ھذا ا"وتابع إر أوغلو 

  )".حكومیتین(والیرموك 
  

أن المقبلین على تعلم اللغة التركیة، یقصدون المعھد، لما فیھ من كفاءات تدریسیة وإمكانات "ولفت 
اك من أصحاب تساعد الطلبة األردنیین، على تعلم اللغة بكل سھولة ویسر، من خالل مدرسین أتر

  ".الخبرة في مجال تعلیم اللغة لغیر الناطقین بھا
  

وأوضح إر أوغلو أن الغایة من تعلم اللغة التركیة بالنسبة للطلبة األردنیین ھو إكمال دراستھم في 
تركیا والسیاحة، كون تركیا ھي من أبرز وجھات األردنیین السیاحیة، وقد ارتفع عدد السیاح بشكل 

  .األخیرة ملحوظ في اآلونة
  

ً بتركیا وشعبھا، "وقالت إحدى الطالبات وتدعى إیمان البیطار لمراسل األناضول  أنا معجبة جدا
طریقة .. تعلم اللغة في البدایة یكون صعبا لكن محبتنا لتركیا یسھل علینا ذلك.. وأزورھا باستمرار

  ".األساتذة لطیفة ویوصلون المعلومة بطریقة سلسة
  

ھالة عودة، طالبة أخرى في المعھد وھي إعالمیة ومذیعة في إحدى القنوات الفضائیة، قالت 
إنني من متابعي المسلسالت التركیة وقد شدتني ثقافة األتراك، لذلك جئت إلى المعھد لكي "لألناضول 

التركیة أتعلم اللغة إلعجابي بھم، والمدرسون ھنا أصحاب أداء رائع، ویحرصون على حدیثھم باللغة 
  ".لكي نعیش أجواءھا بكل واقعیة

  

  عمون
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، وبلغ ١٩٦٩جرى افتتاحھ في العاصمة األردنیة عمان عام " یونس إمرة"جدیر بالذكر أن معھد 
. عدد خریجیھ خالل األعوام الخمسة األخیرة أكثر من ثالثة آالف طالب، وفق إحصائیتھ الرسمیة

  )االناضول(



  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  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 
15 

  ولي لریاضة المرأة العربیة مشاركة أردنیة واسعة في المؤتمر الد
  

یشھد المؤتمر الدولي لریاضة المرأة العربیة مشاركة اردنیة واسعة لعدد من االكادیمیین والباحثیین 
وتنظم الجمعیة المصریة لالجتماع الریاضي المؤتمر تحت عنوان  .من مختلف الجامعات االردنیة

اذار المقبل برعایة جامعة الدول  ٣٠ الى ٢٧في القاھرة خالل الفترة من » التحدیات والفرص«
  . العربیة

  
ویشارك في المؤتمر عدد كبیر من الباحثین من مختلف الجامعات العربیة الى جانب القیادات العربیة 

ویتضمن المؤتمر العدید من الفعالیات  .التي تمثل ابرز المؤسسات الریاضیة في الوطن العربي
في األلعاب األولمبیة الصیفیة حیث یشاركن في واحدة من استضافة بطالت العرب : الكبرى أھمھا

  الندوات الكبرى للحدیث عن إضاءات ونجاحات حققتھا المرأة العربیة في الساحات االولمبیة
  
نزھة بیدوان، حسناء بنحسي من المغرب، حسیبة بولمرقة، نوریة مراح، (واعلنت كل من البطالت  

، إیناس بوبكري من تونس، ھدایة مالك، عبیر عبد الرحمن صرایا حداد من الجزائر، مروى العمري
عصام . وكشف رئیس المؤتمر ورئیس الجمعیة المنظمة للحدث د .مشاركتھن في المؤتمر) من مصر

الھاللي أن المؤتمر سیعرض نماذح للتحدیات وتجارب لمؤسسات حققت نجاحات واسعة على 
ضة المرأة ومن ابرز ھذه المؤسسات مؤسسة مستوى الوطن العربي وقدمت بصمات جلیة لدعم ریا

الشارقة لریاضة المرأة، لجنة ریاضة المرأة بمجلس دبي الریاضي، لجنة ریاضة المرأة باالتحاد 
العربي للریاضة الجامعیة بأبوظبي، االتحاد العام لریاضة المرأة بالجمھوریة الیمنیة ، اللجنة 

   .سودانالریاضیة النسویة بدولة جیبوتي والصومال وال
  

ونوه الھاللي الى اإلعالن عن أول جائزة من نوعھا في مجال التربیة البدنیة وعلوم الریاضة على 
محمود ھاشم وھي  .مستوى الوطن العربي والعالم استحدثھا مدیر المؤتمر وأمین عام الجمعیة د

حقیق مستقبل أفضل ، وتتمثل رؤیة الجائزة بت)جائزة أفضل معلمة للتربیة البدنیة بكل دولة عربیة(
وتتمحور رسالتھا في تعظیم الدور ) لحصة التربیة البدنیة المدرسیة بكل مدارس الوطن العربي

والمھنة لدى معلمي التربیة البدنیة في الوطن العربي والتأكید على أھمیة النشاط البدني في تحقیق 
ً للفرد ً واجتماعیا ً وصحیا ً ونفسیا    .الشخصیة المتكاملة بدنیا

  
تبنى المؤتمر العدید من المحاور والموضوعات الملحة والمرتبطة بریاضة المرأة العربیة من بینھا وی

الثقافة الریاضیة للمرأة العربیة وواقع ریاضة المرأة العربیة وما تواجھھ من تحدیات والتجارب 
یاضة المرأة العربیة والعالمیة الناجحة في قطاع ریاضة المرأة والمستقبل التشریعي والقانون لر

) واقع وتطلعات(واإلعالم الریاضي وأدواره تجاه ریاضة المرأة العربیة وكرة القدم النسائیة العربیة 
في ضوء التطور التكنولوجي واستراتیجیات انتقاء ) من أصحاب الھمم(والتدریب الریاضي للمرأة 

مرأة العربیة من الممارسة المرأة العربیة الموھبة وصناعة البطلة األولمبیة الى جانب تمكین ال
  .والمنافسة وإدارة الریاضة

  الكترونيالرأي 
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  ال خطر على الدین من الفلسفة: رابطة الكتاب
  
  

احتفت رابطة الكتاب األردنیین بالتعاون مع مركز اعلم وتعلم بمناسبة الیوم العالمي للفلسفة، 
اذ العلوم في قسم بإقامة ندوة فكریة فلسفیة أدارھا الدكتور أحمد ماضي، وشارك فیھا كل من أست

الفلسفة بالجامعة األردنیة الدكتور توفیق شومر وأستاذا الفلسفة بالجامعة الدكتور حامد الدبابسة 
  والدكتورة دعاء خلیل علي سعیفان، كما شاركت الباحثة الدكتورة سھام ملكاوي

  
ن الفلسفة تحدث الدكتور شومر عن العالقة بی» الفلسفة والعلم«وفي ورقتھ التي حملت عنوان  

والعلم، موضحا التطور التاریخي للعالقة بینھما منذ أن كان الفالسفة ھم أنفسھم العلماء ومنذ أن كانوا 
  . منتجي المعرفة العلمیة إلى أن تم الفصل بین الفلسفة والعلم خالل مرحلة الثورة العلمیة الكبرى

  
ى إلى الحاجة للفیزیاء النظریة وبین كیف أن التطورات المعاصرة في الفیزیاء قد أدت مرة أخر

للترابط مع الفلسفة وخاصة في النظریة النسبیة وفي میكانیكا الكم، موضحا أن المعضالت المعاصرة 
التي تترافق مع الفیزیاء النظریة تستلزم التفكیر الفلسفي فیھا، فھي معضالت تتجاوز المنھج 

بقة إلى التفكیر بقضایا انطولوجیة التجریبي الذي ساھم في تطور العلوم خالل القرون السا
  . وابستیمولوجیة ال یمكن البت فیھا من خالل النظریات العلمیة فقط

  
وقال إنھا تعتمد بشكل أو بآخر على الموقف الفلسفي للعالم، وبالتالي فتح ھذا التطور المجال النتشار 

كیف أن الفلسفة حاولت في  وأوضح شومر .كبیر لفلسفة العلم ولدورھا المباشر في الحلقات العلمیة
كما ھي الحال مع الفلسفة الماركسیة والفلسفة لوضعیة » فلسفة علمیة«بعض اتجاھاتھا أن تقدم 

ضرورة «وأكدت الدكتورة سعیفان في ورقتھا التي حملت عنوان  .والفینومینولوجیا» المنطقیة«
ساني، الفتة إلى االنطباع الخاطىء على القیمة الدائمة للفلسفة وضرورتھا لتطور الفكر االن» الفلسفة

  عن الفلسفة لدى عامة الناس بأنھا ثرثرة أو أنھا تمثل خطرا على المعتقدات الدینیة
  
وأشارت إلى التھمیش والتغییب واإلھمال الذي لحق بالفلسفة عند عامة الناس وفي التعلیم المدرسي  

الرسمیة ذات الصلة بالثقافة والتعلیم، عازیة والتعلیم العالي، كما غابت عن من یتبوأ المناصب العلیا 
ما یسود بعض نواحي المجتمع من تدني مستوى الوعي واالنحدار القیمي والعنف في المؤسسات 

ورأت أن المسؤولیة بتغییب الفلسفة عن . التعلیمیة إلى ذلك التھمیش الذي بدوره غیب الوعي النقدي
على المجتمع كافة، وإن كانت بدرجات متفاوتة على المؤسسات التعلیمیة بقصد أو بغیر قصد تقع 

   .اختالف درجات المسؤولیة بین أفراده
  

وبینت أن ضرورة الفلسفة تكمن في الدور الذي تضطلع بھ والوظیفة التي تؤدیھا، السیما في 
ال  :العصور الحدیثة والمتمثلة بالكشف عن الحقائق وغایتھا البعیدة ھي اإلفادة من ھذه رابطة الكتاب

واستعرضت أدوار الفلسفة في المجتمع ومنھا  .الحقائق في دنیا العمل خطر على الدین من الفلسفة 
ً على التفكیر الناقد أي التفكیر الذي ال یقبل معرفة أو  أنھا تجعل الفرد أكثر عقالنیة ألنھ یكون قادرا

ئیة ألنھ تفكیر یكون قائم حكما إال بعد بحث وتمحیص فیكون في مأمن من األحكام المتسرعة والعشوا
على األدلة، كما أن الفلسفة تزود العقل بالقدرة على إثارة التساؤالت التي تفتح المجال للوصول إلى 

  معلومات ومعارف جدید
  

  الكترونيالرأي 
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، أن الفلسفة ال تتعارض مع »الفلسفة والدین«وأكد الدكتور الدبابسة في ورقتھ التي حملت عنوان  
لسفة غیر متناقضین فھما لیسا كالحق والباطل، بل ھما سبیالن للمعرفة الدین، مبینا أن الدین والف

وقال إن الدین إلھي المصدر قائم  .یختلفان في المصدر والوسیلة وإن كانا یشتركان في الھدف النھائي
على التسلیم واإلیمان، والفلسفة إنسانیة المصدر تسعى إلى استكمال جوانب الحیاة اإلنسانیة الھادف 

ناء اإلنسان العاقل، كما یھدف الدین إلى بناء اإلنسان الفاضل، والدین ثابت ال یتغیر في قواعده إلى ب
األساسیة، في حین أن الفلسفة متغیرة، رغم أنھا تدرك أنھا ال تنافس الدین في تثبیت أو البرھنة على 

   .ھذه األساسیات
  

امالن في اآلن نفسھ، وال بد منھما ألي وخلص إلى أن الدین والفلسفة مجاالن مختلفان، ولكنھما متك
وأكدت الدكتورة ملكاوي في ورقة . مجتمع یسعى إلى معایشة الواقع المعاصر بكل ما فیھ من تحدیات

، على الحاجة الى فلسفة تربویة، مستعرضة مظاھر الخلل في النظم »نحو فلسفة تربویة«بعنوان 
موضحة أن عملیة تكوین المفاھیم تتم عبر آلیتین ھما وتحدثت عن بناء المفاھیم،  .التربویة التقلیدیة

التعمیم والتمییز، ولكل منھما مستویات متعددة تتطلب مستوى معین من الذكاء الذي یزداد مع 
المستویات العلیا من عملیة التمییز، مشیرة إلى أنھ في نظامنا التعلیمي لم نتجاوز المستوى األول من 

  من األمراض االجتماعیة والنفسیة والفكریة التي نعانیھاالتعمیم وھو ما یفسر العدید 
  
. 
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  اعتماد البطاقة األمنیة لغایات تسجیل الطلبة السوریین في الجامعات

  
حسم مجلس التعلیم العالي قضیة الطلبة السوریین الدارسین بالجامعات األردنیة حیث طالب 

ردنیة اعتماد البیانات الواردة في البطاقة األمنیة التعریفیة الصادرة عن وزارة الداخلیة الجامعات األ
ً عن جواز السفر ألغراض القبول والتسجیل والتخرج، شریطة  للطلبة السوریین كوثیقة شخصیة بدال

ر المجلس كما قر. تطابق ھذه البیانات مع وثیقة الثانویة العامة أو ما یعادلھا المصدقة حسب األصول
في جلستھ التي عقدھا یوم الخمیس الماضي برئاسة الدكتور بسام التلھوني وزیر التعلیم العالي 

ّف، التنسیب إلى رئیس الوزراء بالسیر بإجراءات مشروع قانون جامعة القوات /والبحث العلمي الُمكل
  .  ٢٠١٨المسلحة للعلوم الطبیة والصحیة لسنة 

  
لملتحقین في برنامج البكالوریوس االلتحاق في برنامج الدبلوم الجامعي واقر المجلس السماح للطلبة ا

  .المتوسط في كلیات المجتمع الوطنیة
  

كما اقر المجلس الموافقة على تطویر برنامج الدكتوراة في المناھج العامة في الجامعة األردنیة 
كالوریوس لیصبح مسارات فرعیة متخصصة، كما الغى المجلس وقف القبول في برنامج الب

  .في جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة) العلوم السیاسیة(بتخصص 
  

  ٣:صالدستور 
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  بمشروع قانون جامعة القوات المسلحة نسبیالعالي  میمجلس التعل
  

والبحث العلمي المكلف الدكتور بسام التلھوني  العالي میالتعل ریالعالي برئاسة وز مینسب مجلس التعل
 ةیوالصح ةیالمسلحة للعلوم الطب القوات بإجراءات مشروع قانون جامعة ریالوزراء، بالس سیرئ إلى

  .٢٠١٨لسنة 
  

الواردة في  اناتیاعتماد الب ةیاألردن الجامعات األحد، من ومیصحفي ال انیالمجلس وفق ب وطلب
ً عن  ةیشخص قةیكوث نییالسور للطلبة ةیالصادرة عن وزارة الداخل ةیفیالتعر ةیاألمن البطاقة بدال

 ةیالثانو قةیوث مع اناتیتطابق ھذه الب طةیوالتخرج، شر لیوالتسج القبول جواز السفر ألغراض
  .األصول المصدقة حسب عادلھایالعامة أو ما 

  االلتحاق في برنامج الدبلوم الجامعي وسیالبكالور في برنامج نیالمجلس السماح للطلبة الملتحق وقرر
   .ةیالمجتمع الوطن اتیفي كل المتوسط

  
 صبحیل ةیبرنامج الدكتوراه في المناھج العامة في الجامعة األردن ریالمجلس على تطو ووافق

  .متخصصة ةیمسارات فرع
  

في جامعة ) ةیاسیالعلوم الس(بتخصص  وسیوافق على إلغاء وقف القبول في برنامج البكالور كما
  .الخاصة ةیقیالعلوم التطب

  ٢:الشعب صصدى 
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 ..عن خطاب الكراھیة
  
  
  

  رومان حداد  
           فضیحة یونس قندیل أزاحت الضغط عن جماعات احترفت تبني خطاب 

الجریمة التي ارتكبھا یونس قندیل، وتم الكراھیة ونشره، وتم التركیز على 
اختصار موضوع الحریات، التي یقف ضدھا مجموعات تستخدم الدین 

ً كامالً    .للترھیب والتكفیر، بأن یونس قندیل یمثل تیارا
  

وباالستناد إلى ما قام بھ قندیل حاول الكثیرون القفز عن المرحلة السابقة لما 
كرة الجمعیة عبر التركیز على الحدث، قام بھ قندیل، ومحاولة محوا من الذا

  .واالبتعاد عن التذكیر عن كیفیة التحشید لخطاب الكراھیة
  

والسؤال ھو لو جاءت الیوم جھة أخرى واقترحت إقامة مؤتمر لمناقشة 
مجموعة من القضایا الخالفیة، ھل ستتقبل األجھزة الرسمیة ذلك، وھل ستتقبل القوى الظالمیة التي 

ً وسیتم تبني خطاب الكراھیة تملك أدواتھا ا لسیاسیة واالجتماعیة ذلك، أم أن الرفض سیأتي صارخا
مرة أخرى، كي یظھر من یصرخون وینددون أنھم من یحامون عن الدین وبواباتھ المقدسة، 

ً للدین   .ولیصیروا سدنة جددا
  
  

دین والمقدسات انغالق أفق النقاش والحوار وتقیید الفكر وتضییق مساحات التفكیر بدعوى حمایة ال
یؤشر إلى حالة من الفزع من العقل والتنویر، فمن یعتقد أنھ على حق یقبل وجود كل اآلراء المختلفة 
معھ، ویقبل فتح الحوار والنقاش، ولكن من یدرك ضعفھ ویتملكھ الخوف من الھزیمة أمام العقل 

  .یحاول قتل كل فكرة قبل أن تولد ووأد كل عقل قبل أن یظھر
  
  

ً لرفض أي آخر، ونحن جاھزون الستالل كل ما یمكن  نعم الیوم ً وحماسیا ً تحشیدیا نستخدم خطابا
استاللھ كي نمنع أي آخر من الظھور للعلن، ونرتاح في ظل وجود خطاب كراھیة وعنف ضد 
خصومنا، ففكر احترام اآلخر لیست في الحقیقة من ضمن مفردات قاموس حیاتنا الیومیة، فأي 

ً اختالف بیننا ھو إیذ   .ان ببدء معركة، والھدف من المعركة القضاء على اآلخر تماما
  

الطریف باألمر أن كثیرین ممن یدلون بآرائھم حول موضوع منظمة مؤمنون بال حدود أو في قضیة 
المؤتمر الملغي أو قضیة یونس قندیل ال یعرفون المنظمة ولم یقرأوا برنامج المؤتمر وال یعرفون 

  .وعلى المنظمةسبب الھجوم على المؤتمر 

  الكترونيالرأي 

 مقاالت
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وللعلم فقط، فقد أقامت ھذه المنظمة مؤتمرین لھا في عمان في السنوات السابقة، وكانت برعایة 
ُدم خالل المؤتمرون مجموعة من األوراق الفكریة المھمة، وذات عناوین جدلیة،  جھات رسمیة، وق

ف في الخطاب الدیني العن(، وكذلك )شرعنة العنف في خطاب اإلسالم السیاسي: القمع المقدس(مثل 
، وكانت الجامعة األردنیة ھي المستضیفة لھذا المؤتمر من خالل )والبحث عن األسئلة الحارقة

  .التعاون المشترك بین المنظمة ومركز الدراسات االستراتیجیة
  
  

الخطیر في األمر ھو حالة الشیطنة للمؤتمر والمنظمة والتي تمت بشكل منھجي ومدروس من عدة 
ونة، ومحاولة إظھار استھداف الحالة الداخلیة األردنیة من قبل أعداء الخارج، وخلق أطراف متعا

شبكة من التحالفات الداخلیة مكونة من عدة أطراف قد تقوم باختطاف األردن ورمیھ في أتون معارك 
ً من أسباب  داخلیة أساسھا خطاب الكراھیة، الذي بدأ یتنامى، وأخشى ما أخشاه أن یكون سببا

  .دام بین مكونات الداخلیة للدولة األردنیةاالصط
  
  

جمیعنا ندین ما قام بھ یونس قندیل، ونقبل بحكم القضاء األردني العادل، وفي ذات الوقت ما زلت أثق 
أن حریة التفكیر ال یجب تقییدھا ویجب محاربة خطاب الكراھیة، فالدول ال تتقدم بقوم جاھلین، 

من شروط تقدم األمم والشعوب والدول، وكلما تم إلغاء  والتعدد واالنفتاح على اآلخر ھو شرط
  .األلوان المختلفة في أي مجتمع لمصلحة لون واحد، فإن ذلك ینذر بالدمار والتھلكة

  
ً لفكرة الرأي  لنحارب خطاب الكراھیة ونتقبل اختالفاتنا، ولنكن بوصلة لمن تاھوا وصاروا عبیدا

  .ف یقویناالواحد والوحید، فالتنوع یحمینا واالختال
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 اعالنات

  ٢٢:ص الرأي
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المقبل على ما  بلدیات عدة عمدت الى فتح شواغرعمال وطن في جداول تشكیالتھا في موازنات العام
  ".عین الرأي"افاد مصدر مطلع الى 

  
حرم  تتجھ نیة وزارة األوقاف والشؤون و المقدسات اإلسالمیة الى حفر ابار ارتوازیة للمیاه في

على أن یتم تشغیلھا على  المساجد البعیدة في المناطق النائیة لتوفیر المیاه للمصلین ولخدمة المساجد
  .نظام الطاقة الشمسیة

  
الرسمیة  ات التعلیم العالي من المرجح ان یلتقي رؤساء الجامعاترئیس ھیئة اعتماد مؤسس

التي تعقدھا ھیئة  ویأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات. وعمداء كلیات المجتمع االربعاء المقبل
  لبحث اوضاع الطلبة الوافدین االعتماد مع المستشارین العرب ورؤساء الجامعات الخاصة وذلك

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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األحزاب القومیة والیساریة نظمت عصر أمس، وقفة رمزیة أمام مجلس النواب، رفضا لمشروع 

وحمل المشاركون بالوقفة الفتات ترفض . مسائیةقانون ضریبة الدخل الذي أقره المجلس بجلستھ ال
باالرتھان إلى سیاسات صندوق النقد الدولي والبنك "وما وصفوه " سیاسات اإلفقار والتجویع"

  ".الدولي
  

المؤتمر الذي . زبالحزب الوطني األردني ینظم عصر السبت المقبل المؤتمر العام السنوي للح
  . دعیت الفتتاحھ شخصیات سیاسیة وإعالمیة وحزبیة یقام في مقر الحزب بعمان

  
وزیر الداخلیة األسبق العین حسین ھزاع المجالي یحاضر في جامعة عمان العربیة صباح بعد غد  

  ".اھن على الواقع األردنيتداعیات الوضع الر"األربعاء حول 
  
األجھزة األمنیة ضبطت في عجلون أمس أحد األشخاص یقوم بترویج نقود مزورة من فئة خمسة  

دنانیر في بلدة عنجرة، بحسب مصدر أمني، والذي أشار إلى أنھ تم اتخاذ االجراءات القانونیة بحق 
  .علیھ وتحویلھ للجھات ذات العالقة المقبوض

  
عمر الرزاز بعقد لقاء مع العاملین . جمعیة وكالء مكاتب السیاحة والسفر طالبت رئیس الوزراء د 

المطالبة جاءت ببیان للجمعیة أمس، . والمستثمرین في القطاع السیاحي أسوة بالقطاعات األخرى
  .تواجھ العمل السیاحي، وتحتاج لقرارات حكومیة سریعة" تحدیات كبیرة"أشارت فیھ إلى 

  
یستعد مركز عمان لحقوق اإلنسان إلحیاء الذكرى السبعین لصدور اإلعالن العالمي لحقوق  

عمر . من الشھر المقبل، برعایة رئیس الوزراء د ١٠االنسان، وذلك بإقامة احتفال في عمان یوم 
  .تحاد االوروبي وسفراء في عمانالرزاز، بحضور ممثلي األمم المتحدة واال

 الغدزواریب 
  


