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

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

1 

 
 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  24/4/2017: التاریخ                                             ثنیناال: الیوم   



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

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

2 

  
 
  
  
  
  
  
  

                 
 عالمـــــــــــوضـــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
شرعیون یناقشون التحدیات التي تواجھ قطاعي البیئة والمیاه في 

  األردن
3 

انطالق أعمال مؤتمر البیئة والمیاه من منظور الشریعة اإلسالمیة 
  والعالم المعاصر

5 

 8  تنظم محاضرة بمناسبة ذكرى االسراء والمعراج" األردنیة"
كفاءة ضمان الجودةدور طلبة الجامعة دور طلبة الجامعة في رفع 
  في رفع كفاءة ضمان الجودة

9 

عروض فنیة وثقافیة جمعت اللغتین العربیة واإلسبانیة خالل األیام 
  )األردنیة(الثقافیة اإلسبانیة في 

10 

"Orange " الراعي الماسي للمعرض الوظیفي الخامس عشر في
  الجامعة األردنیة

12 

ورشة » ت المناخیة واألمن الغذائيمشروع ماجستیر التغیرا«
  »األردنیة«عمل في 

13 

   شؤون جامعیة
 14  تكریم الطلبة األوائل في كلیات الھندسة

 15  )التعلیم العالي(تطبیق خلوي لكشف التزویر بوثائق الجامعات في 
تلبیة لمتطلبات مشروع ) روسیة -اردنیة(مذكرات تفاھم جامعیة 

  المحطة النوویة
16 

   مقاالت
تطویر التعلیم أساس اإلصالح : الورقة النقاشیة السابعة للملك

  جورج طریف.. الشامل
18 

  19  اعالنات
  21-20  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 ميالیو



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

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

3 

 
  
  
  
  

 ضمن جلسات الیوم األول لمؤتمر البیئة والمیاه من منظور الشریعة اإلسالمیة
 ي األردنشرعیون یناقشون التحدیات التي تواجھ قطاعي البیئة والمیاه ف

 
" البیئة والمیاه من منظور الشریعة اإلسالمیة والعالم المعاصر"شھدت جلسات مؤتمر  – ھبة الكاید

الذي نظمتھ كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة ومركز الدراسات اإلسالمیة والتربیة الدینیة في 
ھنیا واسعا بین المختصین عصفا ذ GIZجامعة مونستر األلمانیة والوكالة األلمانیة للتعاون الدولي 

والمشاركین إلیجاد حلول ناجعة وقادرة على اجتیاز التحدیات التي تواجھ قطاعي المیاه والبیئة في 
 .األردن

  
  

وكشفت األوراق العلمیة التي تم مناقشتھا في الیوم األول للمؤتمر الذي انطلقت فعالیاتھ أمس برعایة 
مشاكل البیئة والمیاه من أھم التحدیات التي تؤرق حیاة  رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة أن

البشر على كوكب األرض في وقتنا الحاضر، وتشكل ھذه المشاكل بأنواعھا كافة تھدیدا عالمیا حقیقیا 
 .متنامیا للبشریة كلھا

  
  

وأبرز المؤتمرون أن االحتباس الحراري والتغیر المناخي والتصحر واستنزاف الموارد المائیة 
لصالحة لالستعمال البشري وتلوثھا ما ھي إال نزر قلیل من كثیر متعاظم في البیئة العالمیة التي ا

 .یعیش اإلنسان فیھا
  
  

وأكدوا أن آیات القرآن الكریم حثت المسلم على الحفاظ على األرض وما فیھا من خیرات، وأنھا 
محافظة على ثرواتھا ومواردھا دعت إلى التعامل مع البیئة من منطلق أنھا ملكیة عامة یجب ال

 .ومكوناتھا
  
  

ً رشیدة؛ معللین ذلك بأن من أنعم هللا علیھ بنعمة  ودعوا في جلساتھم إلى ضرورة إدارة البیئة إدارة
دینیة أو دنیویة فلم یشكرھا ولم یقم بواجبھا اضمحلت عنھ وذھبت، وأما من شكر هللا تعالى على نعمھ 

 .ر ویزیده هللا منھاوقام بحقھا فإنھا تثبت وتستم
  

وفي الجلسة األولى التي أدارھا عمید كلیة الشریعة الدكتور محمد الخطیب استعرض الدكتور محمد 
شعیب "عید الصاحب من الجامعة األردنیة مدى اعتناء السنة النبویة بالمیاه، لیتحدث من جانبھ 

ة النبویة األسوة الحسنة، فیما من جامعة مونستر عن آداب استعمال الماء المقتبسة من السن" سون
 .عرض الدكتور أمیر دریزي من مونستر األلمانیة أھمیة االستخالف اإلنساني واألخالق البیئیة

  
  

 أخبار الجامعة

  أخبار األردنیة 
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وتناولت الجلسة الثانیة للمؤتمر التي ترأسھا الدكتور أحمد عبد السالم من جامعة مونستر أربع 
الطریق إلى النبع، : عن الشریعة " ي أدميشفل"بدأھا " مونستر األلمانیة"محاضرات ألساتذة من 

وأخرى للسید كامل أكتم حول البیئة في القرآن الكریم، وأخیرة للسید علي غندور عن التزكیة بین 
 .مفھومھا اإلنساني وبعدھا البیئي

  
  

وجاء المؤتمر الذي حظي بمشاركة واسعة من أساتذة الشریعة في الجامعات األردنیة وجامعة 
لمانیة والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز المیاه إلبراز ما تملكھ الشریعة مونستر األ

اإلسالمیة من منظومة قیمیة وإیمانیة متكاملة صالحة إلحداث التغییر اإلیجابي عند اتباعھا، ما أظھر 
موما األھمیة لمحاولة استدعاء منظومة تسھم في تعدیل سلوكیات األفراد والمجتمعات نحو البیئة ع

والمیاه خاصة بما یقلل من المخاطر البیئیة ویعمل على المحافظة على البیئة الصالحة لحیاة األجیال 
 .القادمة

  
  

فیما یمكن تلخیص الھدف من تنظیمھ بإظھار مكانة البیئة والمیاه في اإلسالم بنصوصھ وأحكامھ 
والمیاه في العالم المعاصر، إضافة ومقاصده وقیمھ بما یكشف عن رؤیة الشریعة ورسالتھا نحو البیئة 

إلى التشارك بین علماء الشریعة وھیآتھم العلمیة مع الجھات المھتمة في قضایا البیئة والمیاه تحقیقا 
لتكاملیة الجھود وعالمیتھا في خدمة البیئة والمحافظة علیھا واالسھام في رفد المناھج والخطط 

لي تقدیم رؤى وأفكار واضحة المعالم حول تلك القضایا الدراسیة بمقترحات تخدم ھذا الھدف، وبالتا
 .على المستویین المحلي والعالمي

  
  

والمؤتمر الذي یستمر یومین بواقع خمس جلسات یناقش جملة من المحاور المتعلقة بالبیئة والمیاه من 
تھا مؤسسات ناحیة دینیة، والتحدیات العالمیة التي تواجھ المیاه، ونماذج لبعض الحلول التي اتبع

 .مھتمة بقضیتي البیئة والمیاه على المستویین المحلي والعالمي
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 GIZو " مونستر األلمانیة"بتنظیم من الجامعة األردنیة و
 انطالق أعمال مؤتمر البیئة والمیاه من منظور الشریعة اإلسالمیة والعالم المعاصر

  
البیئة والمیاه من منظور الشریعة "أعمال مؤتمر انطلقت في الجامعة األردنیة الیوم  – ھبة الكاید

الذي نظمتھ كلیة الشریعة في الجامعة ومركز الدراسات اإلسالمیة " اإلسالمیة والعالم المعاصر
بمشاركة واسعة  GIZوالتربیة الدینیة في جامعة مونستر األلمانیة والوكالة األلمانیة للتعاون الدولي 

 .لخبراءمن علماء الشریعة والمختصین وا
 
  

وافتتح رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة الفعالیات بكلمة لفت فیھا إلى أھمیة انعقاد المؤتمر 
الذي یعد أحد ثمرات العمل الدؤوب بین كلیة الشریعة وفریق مشروع تحسین كفاءة المیاه في الوكالة 

یكفل إحداث التغییر االیجابي األلمانیة، منوھا بأن الشریعة لھا من التأثیر في نفوس المؤمنین ما 
 .المنشود

  
  

وأبدى محافظة استعداد الجامعة للتشارك مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني محلیا أو عالمیا في 
سبیل حمایة البیئة والحفاظ علیھا سالمة ومنتجة لألجیال القادمة، ودورھا في إیجاد ثقافة عالمیة 

د تعبیره بالتشارك مع الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي في ایجابیة نحو البیئة، والتي تجسدت على ح
 .مشروعھا الھادف إلى تحسین كفاءة استخدام المیاه وتنفیذ مبادراتھ في الجامعة

  
  

وتحدث عن جملة من االجراءات الوقائیة التي یجب اتخاذھا لضمان توفر المیاه وتجنب العواقب 
ورة توجیھ نظر الناس إلى الموقف الشرعي والموقف الوطني الناتجة عن ندرتھ أو تلوثھ، مبیّنا ضر

 .من مسألة االستھالك وضرورة االقتصاد فیھ
  
  

بدوره أوضح مساعد األمین العام ومستشار الوزیر في وزارة المیاه والري  عدنان الزعبي أن 
عن حیثیات تلك  التحدیات التي تواجھھا قضایا المیاه في األردن تستدعي منا الوقوف علیھا والبحث

التحدیات في كافة محافلنا ومنابرنا، آمال الخروج من ھذا المؤتمر بتوصیات من شأنھا أن ترسم 
 .لألردن خارطة واضحة یتعرف من خاللھا على خطة مستقبلیة مدروسة لحل مشاكل المیاه والبیئة

  
  

وقع متمیز في الرؤیة وأشار عمید كلیة الشریعة الدكتور محمد الخطیب إلى أن الماء كان لھ م
االسالمیة؛ حیث أورد القرآن الكریم ذكر الماء في ثالث وستین آیة، فضال عن أن أكثر األحادیث 

 .النبویة المتعلقة بالماء تتصل بالسلوك اإلنساني من خالل آداب التعامل واالستعمال
  
  

 -المدینة نیوز –عمان الیوم  -جفرا نیوز - 24جو  -االمتیاز نت -الوقائع االخباریة –طلبة نیوز  -بترا -أخبار األردنیة 
  5: الدیار ص –رم االخباریة   -الحقیقة الدولیة  -شفقنا نیوز -السوسنة
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ّدت تلك االتفاقیة المبرمة ونّوه الخطیب في كلمتھ بأن إیمان كلیة الشریعة بأھمیة الماء في اإلس الم ول
بھدف تفعیل المبادئ العظیمة التي وقفت عندھا التعالیم القرآنیة والنبویة حفاظا  GIZبین الكلیة و 

 .على میاھا وبیئتنا، ونشرھا بین الناس
  
  

 والمحاضرة االفتتاحیة التي تحدث فیھا مدیر مركز الدراسات االسالمیة والتربیة الدینیة في جامعة
كیف یمكن للوعي البیئي المسؤول أن "مونستر األلمانیة الدكتور مھند خورشید والتي حملت عنوان 

أشارت إلى أن حاجتنا لمعالجة  موضوع الثقافة البیئیة من منظور " یصبح جزءا من الوعي الدیني؟
حیة دیني ھي ذات الحاجة إلى وعي كامل بموضوعات كثیرة تطرح على الساحة باستمرار من النا

الدینیة كثقافة المساواة بین الرجل والمرأة وثقافة تكریم اإلنسان وحریة اإلنسان والعدالة االجتماعیة 
 .والدیمقراطیة وغیرھا

  
  

وقال خورشید إن القرآن الكریم أّصل لثقافة بیئیة واعیة من الجانب النظري في السیاق االسالمي من 
د الجمالي والبعد التوازني وبعد التنوع الحیوي، مضیفا أن خالل عدة أبعاد ھي البعد التسخیري والبع

تفعیل الثقافة البیئیة في مجتمعنا تحتاج إلى أفكار عملیة بتحویل تلك الثقافة إلى تجربة معاشة، حیث 
 .أن أي خطاب ال یجد لھ قدوة في الممارسة العملیة سیبقى مجرد تنظیر بال أثر واقعي ملموس

  
  

ة للمؤتمر ومقرر اللجنة التحضیریة الدكتور عبد المجید الصالحین أفاد عقب رئیس اللجنة العلمی
أن الھدف من المؤتمر إبراز مكانة البیئة والمیاه في " المیاه في الشریعة اإلسالمیة"محاضرتھ 

اإلسالم بنصوصھ وأحكامھ ومقاصده وقیمھ بما یكشف عن رؤیة الشریعة ورسالتھا نحو البیئة 
م المعاصر، إضافة إلى التشارك بین علماء الشریعة وھیآتھم العلمیة مع الجھات والمیاه في العال

المھتمة في قضایا البیئة والمیاه تحقیقا لتكاملیة الجھود وعالمیتھا في خدمة البیئة والمحافظة علیھا 
ار واالسھام في رفد المناھج والخطط الدراسیة بمقترحات تخدم ھذا الھدف، وبالتالي تقدم رؤى وأفك

 .واضحة المعالم حول تلك القضایا على المستویین المحلي والعالمي
  
  

من جانبھا أكدت عضو اللجنة التحضیریة الدكتورة سارة بیناي من الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي 
أن ھذا المؤتمر جاء إلبراز ما تملكھ الشریعة اإلسالمیة من منظومة قیمیة وإیمانیة متكاملة صالحة 

اث التغییر اإلیجابي عند اتباعھا، ما أظھر األھمیة لمحاولة استدعاء منظومة تسھم في تعدیل إلحد
سلوكیات األفراد والمجتمعات نحو البیئة عموما والمیاه خاصة بما یقلل من المخاطر البیئیة ویعمل 

 .على المحافظة على البیئة الصالحة لحیاة األجیال القادمة
  
  

لمؤتمر الذي یستمر یومین بواقع خمس جلسات یناقش جملة من المحاور ولفتت بیناي إلى أن ا
المتعلقة بالبیئة والمیاه من ناحیة دینیة، والتحدیات العالمیة التي تواجھ المیاه، ونماذج لبعض الحلول 

 .التي اتبعتھا مؤسسات مھتمة بقضیتي البیئة والمیاه على المستویین المحلي والعالمي
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امعة في ختام فعالیات االفتتاح التي تولى عرافتھا الدكتور عبدهللا الصیفي الدروع ووزع رئیس الج
والشھادات على المنظمین والمشاركین في المؤتمر الذي حظي بمشاركة واسعة من أساتذة الشریعة 
في الجامعات األردنیة وجامعة مونستر األلمانیة والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز 

وحضره مدیر برنامج المیاه للوكالة األلمانیة في األردن دانیال بوشھ ونواب رئیس الجامعة المیاه 
 .األردنیة وعدد من كبار المسؤولین والمھتمین والطلبة
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 تنظم محاضرة بمناسبة ذكرى االسراء والمعراج" األردنیة"
 

وم في الجامعة األردنیة محاضرة القى القاضي الشرعي الدكتور زید الكیالني الی -سناء الصمادي
 .بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج

 
ّد حادثة اإلسراء  وبین الكیالني خالل المحاضرة التي نظمتھا كلیة العلوم التربویة أن القرآن الكریم خل
ً للرسول الكریم صلى هللا علیھ وسلم على أھل  والمعراج من خالل سورة اإلسراء وجعلھا حجة

 .قریش
 

لى معجزة االسراء التي صعد بھا الرسول من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، واشار ا
ً على ظھر البراق، الفتا الى ان حادثة اإلسراء تعد فتحا  ً وجسدا والمعراج إلى السماء السابعھ روحا

ً لبیت المقدس، وأن رسولنا الكریم أول من فتح بیت المقدس  .معنویا
 

ذ الدروس والعبر من حادثة االسراء والمعراج المعجزة التي خرقت ودعا الكیالني الطلبة الى اخ
المألوف لتدل على قدرة هللا عز وجل ومدى إیمان المسلمین بربھم ونبیھم، للمحافظة على المسجد 

ً لوحدة المسلمین  .األقصى وإنقاذه من أسره واغتصابھ لیكون ذلك دافعا
 

لطلبة حول فلسفة الذكرى وخصوصیتھا في ودار خالل المحاضر نقاش موسع بین المحاضر وا
  .اإلعجاز بما یخدم نشر الدعوة اإلسالمیة

  السوسنة - طلبة نیوز -بترا-أخبار األردنیة
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 دور طلبة الجامعة في رفع كفاءة ضمان الجودةدور طلبة الجامعة في رفع كفاءة ضمان الجودة
 "االردنیة " ورشة تدریبیة في 

  
یة الیوم ورشة عمل تدریبیة نظم مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة االردن - محمد المبیضین

دور طلبة الجامعة في رفع كفاءة ثقافة ضمان الجودة الداخلیة وتحقیق متطلبات االعتماد " بعنوان 
 ".الخارجي

 
وتكمن اھمیة الورشة في انھا احدى االدوات الفاعلة  البراز دور كلیات الجامعة في تفعیل دور  

بین متطلبات ضمان الجودة ومتطلبات االعتماد الطلبة لتحقیق متطلبات ضمان الجودة والربط 
الخارجي المتعلقة بممارسات الطلبة فضال عن نشر ثقافة ضمان الجودة الداخلیة بین طلبة كلیات 

 .الجامعة االردنیة وتفعیل دورھم الجوھري للوصول لھذه الثقافة نوعیا ولیس كمیا 
 
الدكتورة   HEREالتعلیم العالي   وركزت الورشة التي حاضرت فیھا عضو فریق خبراء تطویر 

دیاال عبد الھادي حمیدي على التوجھات الحدیثة المتعلقة بنشر ثقافة ضمان الجودة الداخلیة على 
 .المستوى الجامعي محلیا وعالمیا 

 
وعرضت حمیدي معاییر ضمان الجودة االوروبیة اضافة الى تقدیم جملة من ممارسات ضمان  

ة خصوصا عملیات اشراك الطلبة فیھا ومناقشة االتجاھات الفعالة في الجودة في جامعات اوروبی
مجال خلق ثقافة الجودة الداخلیة ورفع دور طلبة الجامعة في رفع كفاءتھا وتحقیق متطلبات االعتماد 

 .الخارجي 
 
من اعضاء ھیئة التدریس في مختلف كلیات الجامعة بالبعد  20وتمیزت الورشة التي شارك فیھا   

یقي العملي حیث تم تقدیم نماذج من ادوار طلبة كلیة العلوم التربویة في نشر ثقافة الجودة التطب
الداخلیة لبرامجھم االكادیمیة وتواصلھم المیداني لتحقیق متطلبات ضمان الجودة الداخلیة التي تتفق 

 .مع متطلبات االعتماد الخارجي وشھادة ضمان الجودة الوطنیة 
 
الورشة قدمت عضو فریق خبراء تطویر التعلیم العالي الطالبة سارة  وعلى ھامش, الى ذلك  

منصور تجربة مشاركتھا في تقییم الجودة وكیفیة انعكاسھا التي شملت الطلبة كجزء من العملیة في 
 .بعض الدول االوروبیة ونتائجھا االیجابیة 

 
عى الى تطبیق مفاھیم ضمان یشار الى ان مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة االردنیة یس  

الجودة وادارتھا بكفاءة وفعالیة وترسیخ مبادئ التقییم الذاتي بھدف تطویر منظومة تعلیمیة وبحثیة 
  .واداریة متمیزة 

  طلبة نیوز -المدینة نیوز - السوسنة -بترا-أخبار األردنیة
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 )األردنیة(عروض فنیة وثقافیة جمعت اللغتین العربیة واإلسبانیة خالل األیام الثقافیة اإلسبانیة في 
 
الطلبة الدارسون في شعبة اللغة اإلسبانیة في قسم اللغات األوروبیة في الجامعة  أثبت -فادیة العتیبي 

األردنیة تمكنھم من إجادة اللغة اإلسبانیة بمنتھى الكفاءة واالقتدار، والتحدث بھا بطالقة وإتقان، بعد 
ل فعالیات أن صاغوھا عبر لوحات فنیة وثقافیة تناولت عادات وتقالید وثقافة الحضارة اإلسبانیة خال

األیام الثقافیة اإلسبانیة التي عقدتھا كلیة اللغات األجنبیة برعایة نائب رئیس الجامعة الدكتور أحمد 
 .مجدوبة

  
األیام الثقافیة اإلسبانیة التي نظمت بالتعاون مع السفارة اإلسبانیة والمعھد الثقافي اإلسباني في 

ل مساحة واسعة وفرصة ذھبیة إلبراز الجوانب واستمرت ثالثة أیام، جاءت لتشك) ثیریبانتس(عمان
المعرفیة والمھارات اللغویة التي اكتسبھا الطلبة خالل دراستھم للغة اإلسبانیة، ناھیك عن التعریف 

 .بالثقافة اإلسبانیة وحضارتھا العریقة
  
  

أكدا أن  منسقا النشاط الدكتورة رناد المومني  والدكتور مؤید الشّراب من شعبة اللغة اإلسبانیة
فعالیات األیام الثقافیة اإلسبانیة اشتملت على لوحات فنیة مختلفة من رقص وغناء ومعزوفات 
موسیقیة وعروض مسرحیة من األدب اإلسباني ومسابقات ثقافیة تناولت اللغة اإلسبانیة الممزوجة 

 .حرفیة عالیةباللغة العربیة، وقد جمعت ما بین الثقافتین العربیة واإلسبانیة قدمھا الطلبة ب
  
  

نحو ثقافة عربیة غربیة مشتركة ) الدرب(وقاال إن تلك األیام الثقافیة تستحق أن یطلق علیھا وصف 
لما طغى علیھا من تمازج للثقافات ترجمت على أرض الواقع من خالل الفقرات الفنیة والثقافیة التي 

 .تخللتھا األیام الثالثة
  
  

ى رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد  مجدوبة وخالل حفل تكریم المشاركین، أبد
إعجابھ الشدید بمستوى أداء الطلبة وإجادتھم للغة اإلسبانیة بطالقة، وصیاغتھا عبر لوحات فنیة 

 .أدوھا بمنتھى العفویة
  
  

نیة تم طرحھ سعادتي كبیرة باإلنجاز الذي حققھ الطلبة، وسعادتي أكبر أن برنامج اللغة اإلسبا: وقال
، مؤكدا أن شعبة اللغة "في الكلیة حینما كنت رئیسا لقسم اللغات الحدیثة؛ وھذا كان اسمھ آنذاك

اإلسبانیة قطعت أشواطا في تقدمھا وتطورھا والدلیل على ذلك إقبال الطلبة على االلتحاق لدراستھا 
 .وإجادتھا

  
  

  طلبة نیوز - بترا -أخبار األردنیة
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نا جھود الجامعة األردنیة وشعبة اللغة في حین شكر السفیر اإلسباني سانتیاغو كاباناس آنسوری
اإلسبانیة على تنظیمھا ألنشطة أتاحت الفرصة للجمیع إلظھار مدى تعلق الطلبة بثقافة وحضارة ولغة 

 .شعب إسبانیا، وتجسیدھم لھا عبر فقرات فنیة وأدبیة متنوعة
  
  

الذي یمتلكھ الطلبة فقط، وإنما  وأكد السفیر آنسورینا أن األیام الثقافیة اإلسبانیة لم تعكس الحس الفني
عكس أیضا مدى قدرتھم وتمكنھم من التحدث باللغة اإلسبانیة، الفتا إلى أن اللغة اإلسبانیة أضحت 
لغة عالمیة ولغة مستقبل، ولیس من الغریب أن یقبل الطلبة على دراستھا في الجامعة األمر الذي 

 .یبعث الفرح في النفوس
  
  

انیة التي أقیمت بحضور عمید كلیة اللغات األجنبیة الدكتور محمود الشرعة، األیام الثقافیة اإلسب
وبإشراف مشترك لعدد من أعضاء الھیئة التدریسیة في شعبة اللغة اإلسبانیة، تخللھا عدد من الفقرات 
أبرزھا أفالم وثائقیة عن إسبانیا وأقالیمھا والصور النمطیة في ثقافتھا، ومشاھد تمثیلیة، وعروض 

حیة وعروض فالمینكو، وألعاب لغویة ومسابقات ترویحیة، ومعرض لألعمال الفنیة، وأیضا مسر
 .زاویة لتذوق أشھر األطباق اإلسبانیة

  
  

وتخلل الحفل تسلیم الشھادات التقدیریة والجوائز للطلبة الفائزین في العدید من المسابقات ذات الصلة 
( باللغة واألدب اإلسباني، والمقدمة من أعضاء الھیئة التدریسیة، وشركة أدفایزور للسیاحة والسفر 

  .إلى جانب تبادل الدروع ) الراعي الرسمي للحفل
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"Orange "اسي للمعرض الوظیفي الخامس عشر في الجامعة األردنیةالراعي الم 
  

األردن عن تقدیم رعایتھا الماسیة للمعرض الوظیفي الخامس عشر في الجامعة  Orangeأعلنت 
) ابریل(األردنیة، الذي أقیمت فعالیاتھ على مدار یومي الثامن عشر والتاسع عشر من شھر نیسان 

الجامعة األردنیة، بتنظیم من مكتب  –شاطات الریاضیة الحالي في الصالة الریاضیة لمجمع الن
  .صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة - اإلرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین 

 
األردن جناحا خاصا بھا، استعرضت من خاللھ ھویتھا  Orangeوعلى ھامش المعرض، أقامت 

ف الشاغرة لدیھا أمام طالب وإطار عملھا ومنتجاتھا وخدماتھا، فضال عن مجموعة من الوظائ
  .الجامعة األردنیة الباحثین عن عمل

 
تأتي ”: األردن، إدوارد زریق Orangeوبھذه المناسبة، قال المدیر التنفیذي للموارد البشریة لدى 

رعایتنا للمعرض الوظیفي الخامس عشر في الجامعة األردنیة ألھمیتھ وكجزء من سعینا الدائم لدعم 
الشباب وتمكینھم من الحصول على وظائف تتالءم مع مؤھالتھم لدخول سوق القطاع الطالبي و

  .“العمل وربطھم بھ فضالً عن تعزیز شراكتنا مع القطاع األكادیمي
 

األردن للنھوض بواقع  Orangeوتعد ھذه الرعایة واحدة من سلسلة الرعایات العدیدة التي تقدمھا 
لطاقات البشریة، ما ینعكس إیجابا على المجتمع سوق العمل من أجل الحد من البطالة وتمكین ا

واالقتصاد، األمر الذي یتماشى مع خطتھا للمسؤولیة المجتمعیة المنبثقة عن استراتیجیتھا الخمسیة 
والتي تركز على فئة الشباب من مختلف الشرائح في المجتمع، حیث “ Essentials 2020”المجّددة 

  .تعتبر الفئة األكبر في المملكة

  5: الدستور ص –سوق ومال  5: الغــد ص
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 »األردنیة«ورشة عمل في » مشروع ماجستیر التغیرات المناخیة واألمن الغذائي«
  

مشروع «من الخبراء في الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في ورشة العمل ) 45(شارك نحو 
التي نظمتھا الجامعة األردنیة بالتعاون مع جامعات » ماجستیر التغیرات المناخیة واألمن الغذائي

 .تكنولوجیا ومؤتة و جرشالعلوم وال
 

وھدفت الورشة التي جاءت ضمن المشاریع المدعومة من االتحاد األوروبي ایراسموس بلس إلى 
الوقوف على احتیاجات السوق المحلي إلنشاء برنامج ماجستیر التغیرات المناخیة واالمن الغذائي 

یج كوادر متخصصة في والعوائق والتحدیات التي تعترضھ باالضافة الى التركیز علیھا لتخر
 .مجاالت التغیر المناخي والزراعة المستدامة واالمن الغذائي وتھیئتھم للدخول الى سوق العمل

 
وفي السیاق أكد منسق المشروع في الجامعة األردنیة الدكتور أحمد السالیمة ان الورشة ناقشت 

ھمیتھ نظرا للتغیرات المناخیة اھمیة انشاء برنامج ماجستیر في التغیر المناخي وتسلیط الضوء على ا
 .التي تحصل في المنطقة نتیجة شح المیاه واثرھا على الزراعة واالمن الغذائي

 
كما اشار خالل افتتاح الورشة التي حضرھا نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات العلمیة والصحیة 

ة جرش بالتعاون مع الدكتور عمر الكفاوین إلى أن مشروع برنامج الماجستیر الذي تحتضنھ جامع
 .كلیات الزراعة في الجامعات االردنیة سیتم اعتماده في شھر أیلول من العام المقبل

 
وبین السالیمة أن عددا من الجامعات االوروبیة تشارك في مشروع البرنامج منھا جامعة كریت 

ھذا وقد تناولت . الیونانیة وفردریك القبرصیة وبادوفا االیطالیة باالضافة الى اربع جامعات مصریة
الورشة في جلستین تدریبیتین عدة محاور تضمنت األولى احتیاجات السوق المحلي للبحث العلمي 
في مجال التغیر المناخي واالمن الغذائي ورؤیتھم في المجال، واحتیاجات تلك المؤسسات للتدریب 

 .والعقبات التي تعترض الزراعة المستدامة في االردن
 

لسة الثانیة كیفیة التركیز على كفاءة الخریج في المجال لیلبي حاجة السوق، بینما تناولت الج
والتغیرات الالزم ادخالھا على المنھاج والمساقات التعلیمیة للطلبة، وآلیة الربط بین سوق العمل 
والمساقات التي ستدرس ضمن خطة البرنامج، ودور المؤسسات المشاركة لتطویر المساقات 

 .البرنامجالمطروحة بمشروع 
وعرض المشاركون مجموعة أھداف وغایات البرنامج واھمیتھ وكیفیة تطویر الخطط الدراسیة لتلبیة 
احتیاجات سوق العمل، وإمكانیات التدریب العلمي وعقد الورش من خالل انشاء مركز تدریبي متمیز 

 .ضمن المشروع مجھز بالمعدات الالزمة كأجھزة الحاسوب واالجھزة العلمیة
المشاركون على أھمیة مثل ھذا المشروع في ظل تحدیات شح مصادر المیاة والموارد  وشدد

 .الطبیعیة
یذكر ان الورشة شارك فیھا مختصون وخبراء من اتحاد المزارعین وامانة عمان الكبرى ووزارة 

نولوجیا المیاه والري والمؤسسة العامة للغذاء والدواء واالرصاد الجویة الى جانب جامعة العلوم والتك
  .ومؤتة و جامعة جرش

  20: الرأي ص
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 تكریم الطلبة األوائل في كلیات الھندسة
  

نظمت لجنة المھندسین الشباب في نقابة المھندسین األردنیین حفال لتكریم الطلبة األوائل في كلیات 
  .2016-2015الھندسة في الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة عن العام الدراسي 

 
سین المھندس ماجد الطباع الطلبة بحصولھم على مراتب متقدمة في كلیاتھم، مشیدا وھنأ نقیب المھند

الطباع أن النقابة . وأكد م. سنوات 5بجھودھم المتمیزة خالل فترة دراستھم بالجامعات على مدار 
تولي المھندسین الشباب وخاصة الخریجین الجدد اھتماما خاصا، وتسعى دائما إلى ایجاد برامج 

  .لھم تعقب انتھاءھم من الدراسة لتمكینھم من دخول أسواق العمل المحلیة والخارجیةتدریبیة 
 

وأشار إلى أن النقابة تعمل جاھدة إلى بناء شراكات واسعة مع مؤسسات القطاعین العام والخاص 
من جانبھ أعرب المتحدث . داخل المملكة وخارجھا لتوفیر فرص تدریب وتشغیل مناسبة للمھندسین

طلبة األوائل المھندس  یزن عكھ عن شكره لنقابة المھندسین على لفتتھم الكریمة وتكریم باسم ال
  .األوائل في كلیات الھندسة

 
عكھ عن امتنانھ ألھالي الطلبة على وقوفھم إلى جانب أبنائھم خالل فترة دراستھم، .كما عبر م

  .لودعمھم المستمر لتمكینھم من الوصول إلى منصة التكریم في ھذا الحف
 

وقالت عضو اللجنة المھندسة بیان غیث إن اللجنة تسعى من خالل ھذا التكریم إلى تشجیع المھندسین 
بیان الخریجین إلى . ودعت م. الخریجین إلى االستمرار بالنجاح والتمیز حتى بعد انتھاء الدراسة

سیسھم بتشكیل  متابعة نشاطات اللجنة والتطوع في أعمالھا، مؤكدة أن العمل التطوعي في اللجنة
وحضر االحتفال أمین عام النقابة . خبرات جدیدة ومعرفة واسعة ویكسب المھندسین مھارات إضافیة

  .المھندس محمد أبوعفیفة ورئیس لجنة المھندسین الشباب المھندس أنیس الحلواني

 شؤون جامعیة ومحلیة

  4: الدستور ص



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

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

15 

  
  
 

 )التعلیم العالي(تطبیق خلوي لكشف التزویر بوثائق الجامعات في 
  

یم العالي والبحث العلمي على إدخال نظام متطور لكشف التزویر في اي وثیقة تعكف وزارة التعل
 .»الخلوي«رسمیة صادرة عن اي جامعة اردنیة بإستخدام تطبیق على 

 
وتدرس الوزارة، بحسب مصادر مطلعة، إمكانیة نقل بعض صالحیات مدیریاتھا االجرائیة من 

للتسھیل على المراجعین، بحیث یمكن ان ینھي  المركز للمكاتب الثقافیة في الجامعات االردنیة،
 .معامالتھ من خالل تلك المكاتب دون الحاجة للقدوم الى مركز الوزارة في عمان

 
وأنھت مختلف مدیرات ووحدات الوزارة من وضع خطة إجرائیة سیصار الى تنفیذھا خالل االشھر 

الشؤون االدرایة والفنیة للعامین الستة المقبلة تمھیدا لوضع خطة استراتیجیة متكاملة للنھوض ب
وبینت المصادر ان الوزارة بدات برابط مختلف الوحدات واجراءاتھا والتقلیل واختصار . القادمین

الخطوات االجرائیة لتسھیل انجاز معاملة المراجعین، ومن بینھا ایجاد نافذة واحدة لتصدیق 
لحاجة لمراجعة أكثر من موقع في الشھادات، بحیث ینھي المراجع المعاملة مرة واحدة دون ا

 .الوزارة
 

الى جانب البدء بحوسبة العدید من االجراءات والمعامالت مما یسھل على المراجعین والمؤسسات 
ذات العالقة، وابرزھا إمكانیة بدء معادلة معادلة الشھادة الجامعیة المترونیا، بما یقلل عدد زیارات 

 .المراجع للوزارة
 

مال إنشاء قاعة خاصة لتصدیق الشھادات والمعامالت، لمعالجة مشكلة االكتظاك وباشرت الوزارة أع
  .التي تحصل في موسم التصدیق وتطویر البنیة التحتیة في الوزارة مثل إنشاء مواقف للسیارات

  6: الرأي ص
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 تلبیة لمتطلبات مشروع المحطة النوویة) روسیة - اردنیة(مذكرات تفاھم جامعیة 
  

رباء النوویة األردنیة بالوكالة الدكتور صالح الملكاوي ان جامعات اردنیة قال مدیر عام شركة الكھ
وأخرى من روسیا االتحادیة وقعت مذكرات تفاھم بھدف تدریب الكوادر االردنیة على متطلبات 

 .مشروع المحطة النوویة
 

ضم واضاف الملكاوي في حدیث للصحافیین على ھامش اجتماع عقد الیوم االحد في مقر الشركة و
ممثلین عن جامعات محلیة وروسیة بھدف الربط ما بین ھذه الجامعات، ان األردن وضمن المشروع 
النووي وضع خطة لتطویر الموارد البشریة في البرنامج النووي، ضمن خطط تطویر الموارد 

 .البشریة بشكل عام
 

المشتركة بین الطرفین، وبین ان اللقاء سیبحث عدة محاور أھمھا برامج الدراسات العلیا والمشاریع 
 .والتعلیم التقني وتدریب المدربین وبرامج التبادل بین الطلبة وأساتذة الجامعات، والبحث العلمي

 
طالبا اردنیا یدرسون حالیا في جامعات روسیة في عدة تخصصات  120واشار الملكاوي إلى ان 

آالف إلى  8ل فترة االنشاء من داعمة للمشروع النووي، مبینا ان مشروع المحطة النوویة یحتاج خال
 .آالف شخص سیتم تأھیلھم في كل التخصصات 10

 
شخص، موضحا ان الفترة ما بین التخطیط لھذه  2000إلى  1200اما تشغیل المحطة فیحتاج ما بین 

أجیال االمر الذي یستدعي  3عام ما یعني  100المحطة وصوال الى اخراجھا من الخدمة تصل إلى 
 .ة واضحة لتأھیل وتدرب الكوارد التي ستعمل في ھذه المحطةضرورة وجود خط

 
واكد ان األردن سیعتمد في برنامجھ النووي على الكفاءات البشریة المحلیة على خالف الدول التي 

 .تستقطب عمالة خارجیة لمشاریعھا
 

مل فیھ، مع واستعرض الملكاوي خالل االجتماع ابرز مالمح البرنامج النووي االردني وتقدم سیر الع
 .التركیز على خطة تطویر الموارد البشریة في ھذا المجال

 
اما وفد الجامعات الروسیة الذي یزور المملكة لمدة ثالثة أیام فقد استعرض خطة شركة روس آتوم 

 .في مجال التدریب والتأھیل في روسیا والدول الشریكة لھا في مجال الطاقة النوویة
 

جامعات الروسیة في اطار الزیارة التي نظمھا المركز الثقافي الروسي ومن المقرر ان یزور وفد ال
في عمان عددا من الجامعات األردنیة لعرض التجربة الروسیة في مجال تعلیم وتدریب الكوادر 

 .وتأھیلھا خاصة في مجال إدارة المشاریع الكبرى وبحث مجاالت التعاون المشترك
 

في مجال التدریب واعداد الكوادر األردنیة استعدادا للبرنامج وعرض الوفد مجاالت التعاون الممكنة 
 .النووي األردني

 

  31: الرأي ص
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اتفاقا حكومیا للتعاون لبناء وتشیید أول محطة ( 2015آذار عام  24وكان األردن وروسیا وقعا في 
 ).ملیارات دوالر 10نوویة لتولید الطاقة الكھربائیة وتحلیة المیاه في األردن بكلفة 

 
 51بالمئة من كلفة المحطة فیما تبلغ حصة األردن  49ق یسھم الجانب الروسي بنسبة ووفق االتفا

كلم شرق عمان مكانا إلقامة المحطة  75الذي یبعد حوالي " عمرة"بالمئة وتم اختیر موقع 
 .الكھروذریة

 
وروس اتوم ھي مؤسسة حكومیة روسیة تختص في مجال بناء محطات تولید الطاقة النوویة وتوفیر 

 .تدریب المھنيال
 

وحضر االجتماع نائب رئیس ھیئة الطاقة الذریة االردنیة الدكتور كمال االعرج والمفوض في الھیئة 
  .الدكتور عبدالحلیم وریكات
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 تطویر التعلیم أساس اإلصالح الشامل: الورقة النقاشیة السابعة للملك
  

  جورج طریف.د
 

بناء قدراتنا البشریة وتطویر «تھ النقاشیة السابعة، بعنوان جاء نشر جاللة الملك عبدهللا الثاني،، ورق
،في الوقت الذي تثار فیھ تساؤالت كبیرة حول ملف التعلیم في «العملیة التعلیمیة جوھر نھضة األمة 

االردن بعد سسلسلة من االقتراحات والتوصیات التي طرحتھا وزارة التربیة والتعلیم بھدف تطویر 
رمتھا في اطار عملیة االصالح الشامل التي تمر فیھا البالد من مختلف النواحي العملیة التعلیمیة ب

 .السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة
 

وحتى نصل الى تحقیق رؤیة جاللة الملك في ھذا االطار ال بد ابتداء من االعتراف بوجود مشاكل 
المشاكل والتحدیات ووضع كبرى في مسیرتنا التعلیمیة في مختلف مراحلھا ،ومن ثم تحدید ھذه 

الخطط الالزمة لتجاوزھا في اطار زمني محدد كلما كان ذلك ضروریا وصوال إلى نظام تعلیمي 
حدیث، یشكل مرتكزا أساسیا في بناء المستقبل المزدھر الذي نسعى إلیھ،خاصة وأننا نعیش في 

واكبة تحدیات ھذا عصر تسارعت فیھ خطاه بشكل غیر مسبوق ، وال یمكن بأي حال من األحوال م
 .العصر إال بأدواتھ المعرفیة الجدیدة ووسائلھ التقنیة الحدیثة

 
مضامین الورقة النقاشیة السابعة للملك جاءت ایضا لتؤكد اننا في االردن نمتلك ثروة بشریة غالیة 

ورة القادر على صنع التغییر المنشود، مشددا على ضر -إذا ھي نالت التعلیم الحدیث الوافي-وقادرة 
ّھ من أن  االستثمار في ھذه الثروة انطالقا من االیمان بأن كل أردني یستحق منح الفرصة التي تمكن

ال یرى للمعرفة حدا، وال ...... یتعلم ویبدع، وأن ینجح ویتفوق ویبلغ أسمى المراتب، بإقدام واتزان
مبتغاه، وصوال إلى التمیز الحكمة ضالتھ، والحقیقة ....... للعطاء نھایة، منفتحا على كل الثقافات،
 .واإلنجاز واالبداع على أعلى المستویات

 
كما ركزت الورقة السابعة لجاللتھ على أن قطاع التعلیم قطاع استراتیجي لم یعد من المقبول، بأي 
حال من األحوال السماح للتردد والخوف من التطویر ومواكبة التحدیث والتطور في العلوم، أن یھدر 

ردن من طاقات بشریة ھائلة محذرا من خطورة الزج بالعملیة التعلیمیة ومستقبل أبنائنا ما یملكھ األ
وبناتنا في أي مناكفات سیاسیة ومصالح ضیقة، غیر آبھین بأھمیة وضرورة استمرار التطویر 

 .واإلصالح وأثره العمیق على أمتنا وحاضر األجیال ومستقبلھم
 

لسابعة لجاللة الملك وان كانت مختلفة عن األوراق النقاشیة وال بد من القول أن الورقة النقاشیة ا
الست األولى التي ركزت على عملیة االصالح السیاسي واالقتصادي بكافة مراحلھا من حیث 
المضمون ، اال أنھا جاءت مكملة لھا لفتح أبواب النقاش للمھتمین من مختلف الفئات على مصراعیھا 

ردننا الغالي كونھا االساس في عملیة البناء والتطویر لمختلف قطاعات لمناقشة المسیرة التعلیمیة في ا
المجتمع ،مع التأكید على المسؤولیة المشتركة التي تقع على عاتق المعلم والطالب والبیت والمجتمع 
في تحقیق ذلك ، وألھمیة دور التعلیم في مسیرة بناء الدول وتغییر وجھ العالم الى األجمل واألكمل 

  ..في تسابق األمم والشعوب والدول لالستثمار في ھذا القطاع واألفضل
 

 مقاالت

  19: الرأي ض
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  24: ستور صالد -41: الرأي ص

 إعالنات
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وزیر العمل علي الغزاوي قرر عدم اشتراط الكفالة البنكیة وقیمتھا الف دینار لكفالء *
الوزیر اكتفى في تعمیم .. حراس العمارات من العمالة الوافدة عند تجدید تصاریح العمل

  .لمدیریات العمل بتقدیم الكفالة البنكیة لمعاملة الحارس الجدید
  
موجودات احدى نقابات العمل على خلفیة مطالبة  مؤسسة الضمان االجتماعي حجزت على*

  .دینارا 1780بقیمة 
  
محال مخالفة جدیدة أقیمت في اآلونة األخیرة داخل حدود محمیة البترا األثریة بشكل *

عشوائي ودون أي تراخیص أو موافقات فیما لم تتخذ الجھات الحكومیة المعنیة بحقھا أي 
  .اجراءات حتى اآلن

  
 

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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  أن لجنة داخلیة كان شكلھا وزیر الزراعة خالد الحنیفات لتدقیق مستندات " غدال"علمت
) یونیو(الصرف ووصوالت القبض ومطابقتھا بكشف حساب البنك للفترة من حزیران 

، اكتشفت وجود شیك جدید یعود لقضیة 2009) ینایر(نھایة كانون األول  -  2006
دینارا، وتم صرفھ من قبل  4521بقیمة  2009االختالس، التي حصلت نھایة العام 

الحنیفات، وعلى ضوء . األشخاص ذاتھم ممن كان صدرت بحقھم عقوبات وإدانة باالختالس
ذلك خاطب وزارة المالیة وزودھا بمخرجات أعمال اللجنة التخاذ اإلجراءات القانونیة حسب 

 .األصول
  

 ف، اعتبارا من مطلع یقضي الزمیل الكاتب أحمد سالمة عدة شھور في رحاب األزھر الشری
الشھر القادم، وذلك لالستعانة بفقھ األزھر عبر برنامج خاص یشرف علیھ سماحة الشیخ 
الدكتور محمد عبدالسالم مستشار شیخ األزھر، للتحضیر لدراسة كان بدأھا الكاتب بعنوان 

، ویأتي ذلك ضمن إجازة من دیوان ولي "اإلرھاب خارج نص الشریعة أم إحدى تجلیاتھا"
 .ھد البحرین حیث یعمل الكاتبع

  
  یعقد وزیر الزراعة األسبق سمیر حباشنة مؤتمرا صحفیا مساء الیوم في مقر الجمعیة

قضایا عامة، وما أثیر من االیضاحات التي حولت من "األردنیة للعلوم والثقافة، للحدیث عن 
اریر دیوان وكان مجلس النواب تطرق في مناقشتھ لتق". مجلس النواب إلى النائب العام

المحاسبة لعدة أعوام خلت لعدد من القضایا الخاصة بوزارة الزراعة في أعوام سابقة، أحیل 
 .بعضھا إلى النائب العام

  
  الالجئون في "المقبل المؤتمر الدولي الثاني ) مایو(أیار  4و 3تنظم جامعة الیرموك یومي

یقام ". دور المجتمعات المضیفةاألمن اإلنساني التزامات المجتمع الدولي و: الشرق األوسط
 .المؤتمر في فندق المیردیان عمان

  زواریب الغد


