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 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
م ومخرجاتھ في  ّ  ٣  "الجامعة األردنیة"نقلة نوعیة في التعل

 ٦  "األردنیة"في " ھولت برایز"المسابقة النھائیة لجائزة 
تحیي الذكرى الرابعة عشرة لوفاة العزیزي في ) مكتبة األردنیة(

  جلسة ثقافیة
٨ 

موسیقى ونخبة من رواد الفن تكرم أوائل طلبة قسم ال" فنون األردنیة"
  الجمیل

١٠ 

" ایراسموس بلس"للتعریف بمشاریع" األردنیة"محاضرة في 
  االوروبیة

١٢ 

 ١٣  خوري تحاضر عن تغطیة وسائل اإلعالم للقضایا الصحیة
   شؤون جامعیة

 ١٤  إعالن القائمة األولیة للقروض الجامعیة خالل أسبوع
ردنیة الستیعاب الطلبة ابوعرابي یدعو لمساعدة الجامعات اال

  المھجرین
١٥ 

 ١٦  مؤتمریناقش سبل االرتقاء بالتعلیم
 ١٨  یبدأ بإنتاج النظائر المشعة الطبیة شباط المقبل» مفاعل التكنولوجیا«

جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا تحصل على المركز األول في 
  "مسابقة البرمجة العربیة"

١٩  

   مقاالت
 ٢٠  رحیل محمد غرایبة. د/مةال تزال المعالجة عقی

 ٢٢  الدكتور محمود رمضان الجبور/التلطف في تحكیم االبحاث العلمیة
  ٢٥- ٢٣  اعالنات

  ٢٨- ٢٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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ّم ومخرجاتھ في    "الجامعة األردنیة"نقلة نوعیة في التعل
  
م الحدیثة وص - ھیا الحوراني .د ً إلى إحداث نقلة نوعیة في انسجاما مع التطورات في أسالیب التعلّ وال

التعلم ومخرجاتھ، اتخذت الجامعة األردنیة ممثلة بمجلس العمداء حزمة من القرارات التي من شأنھا 
إكساب الطلبة المھارات والمعارف التي تؤھلھم للمنافسة في سوق العمل، تلبیة لحاجات المجتمع 

  .اعلیةبكفاءة عالیة وتفاعال مع مستجدات العصر بإیجابیة وف
   
   

وأقّر مجلس العمداء حزمة متطلبات الجامعة المعّدلة، والبدء بتطبیق نظام التعلم المدمج في التدریس 
  .یقوم على المزج بین اللقاءات الصفیة التشاركیة والتعلم اإللكتروني التفاعلي

   
   

بات الجامعة وبحسب تصریحات لرئیس الجامعة قال الدكتور عزمي محافظة إن التعدیالت على متطل
واعتماد أسالیب التعلم الجدیدة تمّكن الجامعة من االنتقال من ثقافة التعلیم بأسالیبھ وطرائقھ التقلیدیة، 

ّعلم بمكوناتھا وأدواتھا العصریة، بعد دراسات مكثفة عكفت علیھا لجان مختصة   .إلى ثقافة الت
   
   

لم المدمج ھو بناء شخصیة المتعلمین وأضاف أن الھدف من حزمة المتطلبات المعدلة واعتماد التع
ّاًء في أدائھ،  ً بن ً عصریا على أسس جدیدة متینة منسجمة مع العالم المتغیر الذي نعیش فیھ، وتبني جیال

ً على اآلخرین ً بدینھ، ومنفتحا ً لوطنھ وأمتھ، معتزا ً في سلوكھ، منتمیا ً في تفكیره، حضاریا   .إیجابیا
   
   

مختلف عن ذاك الذي ساد لسنوات وأدى غرضھ في حینھ، لكنھ لم یعد وتابع؛ أننا نسعى إلى تعلیم 
ً للعصر، ونعمل على توفیر بیئة جامعیة صحیة تحتضن الریادة واإلبداع؛ تمكن خریجینا من  مالئما

ً في ظل العولمة وتداعیاتھا ً ودولیا ً وإقلیمیا   .المنافسة وطنیا
   
   

تمكین الطلبة من التعلم الفاعل، وإكسابھم مھارات ومن المأمول أن تحدث الحزمة المعّدلة نقلة في 
م الذاتي، وامتالك أدوات التحلیل والنقد والتذوق والتواصل الفاعل، وإطالعھم على بعض  ّ التعل

 ً ً وحاضرا   .المعارف المھمة على الصعید الوطني والعربي اإلسالمي واإلنساني، ماضیا
   
   

رئیسیین یتمثل األول في البرنامج التحضیري أو  وفي التفاصیل تقوم حزمة المتطلبات على شقین
  .التأسیسي؛ والثاني في متطلبات الجامعة اإلجباریة واالختیاریة

   

 أخبار الجامعة

                                    طلبة نیوز/٢ :الدستور ص/ ٢:االنباط ص/ بترا/١:الدیار ص/ ٦:الغد ص/٤:الرأي ص/أخبار األردنیة 
  ٢٦/١٢/٢٠١٦                                            ثنیناال   
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أما الشق األول، فیتكون من مساقات تحتوي على المھارات األساسیة التي یفترض بالطلبة امتالكھا 

مساقات على مھارات اللغة العربیة وتشتمل ھذه ال. قبل البدء بدراسة المواد على المستوى الجامعي
األساسیة، وھي اللغة األم واللغة التي تدّرس بھا العدید من المواد والبرامج الجامعیة؛ ومھارات اللغة 
ُدّرس بھا العدید من المواد والتخصصات؛ ولغة  اإلنجلیزیة األساسیة، وھي اللغة المساندة واللغة التي ت

لكترونیة التي یحتاج الطلبة إتقانھا حتى یتمكنوا من أداء العدید من الحاسوب األساسیة، وھي األداة اإل
  .المھام، إضافة إلى أھمیتھا في دعم الجزء اإللكتروني من التعلم

   
   

ویتكون الشق الثاني من متطلبات الجامعة األساسیة المطلوبة من الطلبة كافة، التي یدرسونھا بواقع 
والغایة من حزمة المواد، تكمن في . باریة ومواد اختیاریةساعة معتمدة، وتتكون من مواد إج ٢٧

صقل مھارات الطلبة ومعارفھم وشخصیاتھم بما ینسجم مع متطلبات البیئة الجامعیة والدراسة فیھا 
  .وما بعدھا

ولكل بعد منھا مستویان، واحد أساسي مبتدئ . مھاري ومعرفي ووجداني: وللحزمة، ثالثة أبعاد
 ً ً  والثاني أكثر تقدما أما األساسي فیتوقع أن یأخذه الطلبة في الفصل األول، وأما الثاني فیوزع . وعمقا

  .على بقیة الفصول، حسب الخطط االسترشادیة للكلیات
   
   

التي یدرسھا الطلبة في الفصل " الحیاة الجامعیة وأخالقیاتھا"ھذا إضافة إلى مادة إجباریة بعنوان 
ن التحاقھم بالجامعة، وتھدف إلى تیسیر انخراطھم في الحیاة األول، وبحد أقصى في الفصل الثاني م

 ً ً ومسلكیا   .الجامعیة والتكیف مع مجتمعھا والتعامل الفاعل مع متطلباتھا، أكادیمیا
   
   

أما المواد التي تتكون منھا الحزمة فتشمل، إضافة إلى العلوم العسكریة، الثقافة الوطنیة، ومھارات 
ارات التواصل، ومدخل إلى الفلسفة شاملة مھارات التفكیر الناقد التعلم والبحث العلمي، ومھ

إضافة إلى اإلسالم والعالم المعاصر، والحضارة اإلنسانیة، وأمھات الكتب، وتذوق الفنون، . والمنطق
وتحتوي الحزمة على موضوع خاص، یمكن أن . والثقافة البیئیة، والثقافة القانونیة، والریادة واإلبداع

  .ي موضوع عصري یقترحھ أعضاء ھیئة التدریس أو الطلبة ویوافق علیھ مجلس العمداءیطرح فیھ أ
   
   

وتسعى الحزمة، المنطلقة من فلسفة الجامعة وأھدافھا واستراتیجیتھا، إلى إكساب الطلبة المھارات 
التعلم األساسیة التي تمكنھم من التعلم الفاعل أثناء دراستھم في الجامعة وما بعدھا، ومنھا مھارات 

الذاتي والتعلم الصفي، والمھارات الدراسیة والبحثیة، ومھارات التعرف إلى مصادر المعلومات 
الموثوقة واستخدامھا بفاعلیة، وتمكینھم من إتقان مھارات الفھم العمیق ومھارات التحلیل والتفكیر 

  .الناقد، إضافة إلى ما یلزم من المھارات العقلیة العلیا
   
   

فإن مثل ھذه المواد تنمي ثقافة الطلبة في عدد من المجاالت الحیویة، المرتبطة  وعلى صعید آخر
بالدین والتاریخ والعلم والفلسفة والسیاسة واالقتصاد والحقوق وغیرھا من المجاالت، وتسھم في 
التعمق في دراسة عدد من قضایا العصر وتحدیاتھ، البیئیة والصحیة والعلمیة والتكنولوجیة، وتكوین 
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اقف واعیة ومسؤولة منھا، وتصقل شخصیات الطلبة بما یمنحھم الثقة المبنیة على المعرفة الدقیقة مو
  .واالعتداد بالنفس من ناحیة، وتفھم آراء اآلخرین وقناعاتھم وثقافاتھم واحترامھا من ناحیة أخرى

   
   

لتذوق األدبي والفني وال تغفل الحزمة العنایة بالجانب الوجداني للطلبة من خالل إكسابھم مھارات ا
والجمالي، بما یؤھلھم للتكیف مع الحیاة الجامعیة والعنایة بمیولھم ومواھبھم وأفكارھم الخالقة 

  .وإبداعاتھم
   
   

ً من الفصل الثاني المقبل، بحیث تبدأ الجامعة بتدریس  وسیبدأ العمل بنظام التعلم المدمج اعتبارا
  .یة المباشرة والتعلم اإللكتروني الفاعلمادتین یحیث یتم المزج بین اللقاءات الصف

   
   

وتقوم لجان مكونة من خبراء في المواد التعلیمیة وخبراء في تكنولوجیا المعلومات، وھم من األساتذة 
  .الممیزین في الجامعة، على إعداد آلیات التنفیذ

   
   

ً في عدد من ً إلكترونیا المواد، تنوي التوسع فیھ،  ومن الجدیر بالذكر أن الجامعة تنفذ منذ مدة تعلیما
  .، المنبثقة عن مؤسسة الملكة رانیا"إدراك"وسیتم بعضھ بالتعاون مع منصة 
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  "األردنیة"في " ھولت برایز"المسابقة النھائیة لجائزة 

  
في الجامعة " ھولت برایز"نظم فریق  -ھبة الكاید 

األردنیة بالتعاون مع مركز االبتكار والریادة وكلیة 
فعالیات المسابقة النھائیة للجائزة على األعمال 

  .مستوى الجامعة بمشاركة واسعة من مختلف الكلیات
   
   

بروف یوجیز، وأوسیریا، وإیمباكت (وتأھلت الفرق 
لنصف النھائي في مدینة دبي في ) وستریت جیزرز

شھر كانون األول المقبل لینتقل الفریق الفائز في 
ال اجراءات مرحلة الحقة لمدینة نیویورك الستكم

) أوسیریا(بالمركز األول، وفریق ) بروفیوجیز(المسابقة النھائیة على مستوى العالم، حیث فاز فریق 
  .الفوز بالمركز الثالث) ستریت جیزرز(و) إمباكت(بالمركز الثاني، وتقاسم فریقا 

   
   

جئین في تحسین وتھدف الجائزة بحسب منسقتھا الطالبة غیدا حامد إلى خلق أفكار جدیدة تساعد الال
حیاتھم واستعادة كرامتھم، مشیرة إلى أن الجائزة تخضع إلى خمسة معاییر یتم تقییم وجودھا في 
المشاریع التي یتقدم بھا المتنافسون من قبل المحكمین؛ الختیار الفریق الفائز أو المشروع الذي 

  .تنطبق علیھ تلك المعاییر
   
   

الشناق في كلمة ألقاھا على اھتمام الكلیة وسعیھا المتواصل  وأكد عمید كلیة األعمال الدكتور رفعت
لفتح األبواب ودعم الفرص أمام طلبتھا للتعاون مع الھیئات والمؤسسات الدولیة لالسھام في حل 

  قضایا عالمیة ملحة من خالل 
  .إعداد بحوث ودراسات متخصصة

   
  

تح اآلفاق لھم مؤكدا استعداد الجامعة لتذلیل وشجع الشناق الطلبة للمشاركة في ھذه المسابقة العالمیة لف
كافة الصعوبات التي یمكن ان تقف امامھم، وقال ان الكلیة لدیھا خطط وبرامج مستقبلیة لدعم 

تطلعات ورؤى طلبتھا خصوصا ممن لدیھم افكار تطویریة تستھدف النھوض بالقطاعات االقتصادیة 
  .والمالیة واالداریة في االردن

   
   

مدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور أشرف بني محمد إلى أن المسابقة تتضمن أفكارا  بدوره أشار
یقدمھا مجموعات من الطلبة لتتبلور وتصبح مشاریع وبرامج تنمویة تستھدف حلوال لقضایا لھا أبعاد 

إنسانیة الفتا الى ان قضیة الالجئین اصبحت قضیة عالمیة لوجود صراعات كثیرة في عدد من 
  .دان خصوصا في منطقة الشرق االوسطالبل

   
   

  ٢٦/١٢/٢٠١٦              األحد                                                      طلبة نیوز/٢:الدیار ص/السوسنة /أخبار األردنیة 
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ولفت بني محمد إلى أھمیة انفتاح طلبة الجامعة على الجامعات في العالم الخارجي المتقدم الكتساب 
المھارات والخبرات التي تؤھلھم للمشاركة في االنشطة والفعالیات المتعلقة في میادین الریادة 

  .واالبتكار
   
   

للجائزة وخصت بالشكر في كلمة ألقتھا خالل الحفل الختامي إلعالن وأشادت حامد بدعم الجامعة 
النتائج الدكتور محمد التایھ من كلیة األعمال الذي كان موجھا لتنظیم المسابقة في الجامعة، وكل من 
ساھم في انجاح الفعالیات كشركة جیسكو للخدمات الطالبیة الجامعیة وصندوق الملك عبدهللا الثاني 

  .وة دینتريللتنمیة وقھ
   
   

م نائب الرئیس لشؤون الكلیات  ّ وفي ختام الحفل الذي حضره نخبة من األساتذة والمھتمین والطلبة سل
  .اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة الشھادات للطلبة الفائزین

   
   

مقرھا العاصمة األمریكیة واشنطن، وھي مؤسسة غیر ربحیة وتعمل " ھولت برایز"یشار إلى أن 
ة مع مبادرة بیل كلینتون لتھیئة الفرص أمام الباحثین وطلبة الجامعات لالسھام في حل أزمات بالشراك

عالمیة وقضایا إنسانیة بافكار وأعمال ریادیة، والمسابقة التي تطلقھا المؤسسسة للطلبة الریادین في 
  .أقسام األعمال في الجامعات العالمیة تركز لھذا العام على قضایا الالجئین
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  تحیي الذكرى الرابعة عشرة لوفاة العزیزي في جلسة ثقافیة) مكتبة األردنیة(
  

  
ة  -فادیة العتیبي ي مكتب افي ف دى الثق د المنت عق

ود  ت جھ ة تناول ة ثقافی ة جلس ة األردنی الجامع
ي  زي ف د العزی ن زائ العالمة الراحل روكس ب

ذكرى   اء لل ك إحی ي، وذل راث األردن اء الت إحی
  .اتھالرابعة عشرة لوف

   
ایز  ن ف ین اإلب ا ب ت م ي جمع ة الت الجلس
ث  زي، والباح دة سمر العزی زي، والحفی العزی

ھ الشخصیة،  زي؛ نشأتھ وحیات اة المفكرالعزی الدكتور أسامة شھاب، وقفت على كثیر من محطات حی
  .وجھوده الجلیلة في توثیق أعالم الفكر واألدب وتدوینھ التراث األردني واھتمامھ باللغة العربیة

   
   

زي،  اة العزی ي حی ة ف ان العمري إضاءات مختلف ا إیم وعرض الدكتور شھاب في الجلسة التي أدارتھ
ر  دیس الفرنسي األمی د الق س(طالت یوم میالده الذي صادف یوم عی ك، ) روك ان مرشحا للمل ذي ك ال

ي ا ض المتاعب ف ن بع م م ذا اإلس ھ ھ ببھ ل ا س ھ،  وم داءا ب م اقت ذات اإلس ھ ب ده ل میة وال ع وتس لمجتم
ـ ) لوكس(، ومنھم من كان ینادیھ )رودس(البدوي لغرابتھ، فبعضھم كان یسمیھ  س( وآخرون ب ) روك

  .بفتح الكاف
   
   

وتطرق شھاب في حدیثھ إلى فترة التحاق العزیزي للدراسة في مدرسة الدیر في مادبا، مشیرا إلى أن 
ادىء أكثر ما كان یؤلم العزیزي في طفولتھ العقوبات الجسدیة التي  یھم مب د تلق ال عن عانى منھا األطف

ا  ذ خاللھ القراءة والكتابة، معرجا في ذات الوقت على مدرسة الحیاة ومرحلة الدراسة الذاتیة التي تتلم
د األب  روي رشید (العزیزي على ی ة وسالمة موسى والشاعر الق ل نعیم ي، ومیخائی أنستاس الكرمل

  ".أنھم مثل علیا"، حیث كان یقول عنھم " يأحمد زكي أبو شاد"كما تأثر بـ) سلیم الخوري
   
   

ن  زي األسریة وزواجھ م لیم مرار(وأشار شھاب إلى حیاة العزی ھ س م الزوجة ) ھیالن ت نع ي كان الت
زوجین  ین ال ة ب ى أن خصوصیة العالق ا إل اء، الفت الث أبن ات وث س بن بالنسبة لھ، وقد رزق منھا بخم

ع ا دف ان یجمعھم ذي ك اء والحب ال انیة  ومدى الوف اة إنس ة مرث ى كتاب ھ إل اة زوجت د وف العزیزي وبع ب
  ".جمد الدمع" مؤلمة بعنوان 

   
   

ن الوظائف،  دد م ي ع ھ ف ة وتنقل زي العملی ى مسیرة العزی كما تنقل شھاب في حدیثھ خالل الجلسة إل
راث ة الت ھ، ووضعھ لمعلم حافة، ومؤلفات ھ بالص ة وعالقت ة العربی قھ للغ یم، وعش ي التعل  واسھاماتھ ف

یل  ي المست تفاص ن الموضوعات الت ا م ة وغیرھ ة العربی ع اللغ ي مجم ي بأقسامھا، ودوره ف األردن
  .حیاة العزیزي

  ٢٦/١٢/٢٠١٦األحد                                                                   طلبة نیوز/٣ :الدیار ص/ أخبار األردنیة 
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ھ  ده الراحل یرثی ي حق وال ا ف ي كتبھ ات الشعر الت ن أبی ددا م ن ع زي اإلب ایز العزی ى ف ھ ألق من جانب
  .ھ وتراثھ األصیلویناجیھ فیھا مشیرا إلى مناقبھ وصفاتھ التي طغت في حب األردن وتراب

   
   

ة، ودوره  ة، وسیرتھ الطیب ة والفكری زي األدبی ّدھا العزی زي إسھامات ج بدورھا استعادت سمر العزی
وق  وق المرأة وحق ي مناصرتھ لحق زه ف ان یمی ا ك بالد، ووم ي ال افي ف ائز النھوض الثق في وضع رك

ي اإلنسان، ومواقفھ اإلنسانیة مع أصدقائھ ومناقبھ وحسن أخالقھ، شاكر ا ف ة لمبادرتھ ة الجامع ة لمكتب
م  ات باس دى القاع میة إح تم تس ي أن ی ا ف ن أملھ ة ع ھ، ومعرب رة لوفات ة عش ذكرى الرابع اء ال " إحی

ذكراه " روكس العزیزي ھ ول دا ل ك تخلی ي، وذل راث األردن أو تخصیص منحة باسمھ  حول دراسة الت
  .العطرة
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  ونخبة من رواد الفن الجمیلتكرم أوائل طلبة قسم الموسیقى " فنون األردنیة"

  
ي ة العتیب یقیة  -فادی ون الموس م الفن ل قس احتف

ة  ي الجامع میم ف ون والتص ة الفن ي كلی ف
ل  ھ األوائ األردنیة أمس بتكریم نخبة من طلبت
رواد  ن ال ات م اتھ، وقام ف تخصص ي مختل ف
ة  راء الساحة الفنی ي إث الفنانین ممن ساھموا ف

ا ي بمقطوع وطن العرب ي األردن وال تھم ف
ا  ر حب ا ینث ي ال زال عبقھ اتھم الت ومعزوف

  .وأصالة في نفوسنا وقلوبنا
   

ي  ن تیسیر ف وأعرب عمید الكلیة الدكتور أیم
تھم  ي دراس دوا ف ابروا واجتھ ن ث ل مم ة األوائ زازه بالطلب ره واعت ن فخ ل ع الل الحف ھ خ ة ل كلم

و دأوه لیكون ذي ب د ال ى مواصلة مشوار الج اھم إل ل األكادیمیة، داعیا إی ن قب ھ م ذى ب ال یحت ر مث ا خی
  .زمالئھم

   
   

رة : "وقال تیسیر أنتم الیوم طلبة، وغدا الصفوة الفنیة وزمالء المھنة، وتقع على عاتقكم مسؤولیة  كبی
ن "تجاه بلدكم والفنون التي درستموھا ي ترسیخ دعائم األم ، فحث الطلبة على استثمارھا وترجمتھا ف

  .امح واالعتدال والمحبة والسالمومواجھة التطرف، ونشر ثقافة التس
   
   

بدوره قال رئیس قسم الفنون الموسیقیة الدكتور ھیثم سكریة إن تكریم الطلبة األوائل، والمبدعین ممن 
ى  ز عل ن المنافسة ویحف ق أجواء م ن شأنھ أن یخل شاركوا في محافل فنیة محلیة وإقلیمیة وعالمیة، م

م  اإلبداع والتمیز بین صفوف الطلبة، مشیرا ا بھ ق اھتمامھ ن منطل ة جاء م م للطلب إلى أن تكریم القس
  .وتحسین مخرجاتھ

   
   

ة  وائز عربی ى ج ولھم عل دعین وحص ة المب ة للطلب اركات الفنی ة بالمش ان الكلی ى إیم كریة عل د س وأك
ة  ة بالطلب زاز الكلی ر واعت ن فخ ا ع ادیمي، معرب ار األك ن المس ة ع ل أھمی ي ال تق ة، والت وعالمی

  .لتي كان لھم فیھا بصمات منفردةومشاركاتھم ا
   
   

یل ن األص ى رواد الف ث ألق ة،  حی رات المختلف ن الفق دد م ى ع ل عل تمل الحف اھین، : "واش ي ش روح
داد ل ح دكتور إمی ل الشرقاوي، وال ن جل "ووائل أبو السعود، ونبی ا ع احوا فیھ ات ب ن الكلم ددا م ، ع
رقین ة، متط ل الكلی ن قب ة م ة الكریم ذه اللفت اعرھم بھ دت  مش ي وح یقى الت ة الموس ة دراس ى أھمی إل

یرتھم  ي عاشوھا خالل مس ن تجاربھم الشخصیة الت ذة ع ت نب ي ذات الوق الشعوب، وواستعرضوا ف
  .الفنیة والعبرة المستوحاة منھا

   
   

  ٢٦/١٢/٢٠١٦األحد                                             /                                                   أخبار األردنیة 
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ي  ة الت اركات الفنی یقى والمش م الموس ة قس یرة طلب اول مس جیلي تن یلم تس رض ف ل ع ل الحف وتخل
رة ف ریّم، خاضوھا، إلى جانب فق ا ك ة ریت ھ الطالب انو قدمت ى البی ى عزف موسیقي عل ة اشتملت عل نی

  .وفقرة غنائیة قدمتھا الطالبة لیزا النبر
   
   

لم  ھ " تیسیر"وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة، س ى جانب إل
ى الشھادات للطلبة األوائل والمبدعین، معربا عن أمنیات" سكریة" دم والنجاح، إل ن التق د م م بمزی ھ لھ

رى  ي أث ن عطاء فن ھ م ا فاضوا ب م م اكرا لھ ل ش ن الجمی ة لمؤسسي الف دایا التذكاری لیم الھ ب تس جان
  .الساحة الفنیة
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  االوروبیة" ایراسموس بلس"للتعریف بمشاریع" األردنیة"محاضرة في 
  

ي الجامع –سناء الصمادي  ة نظم مركز االعتماد وضمان الجودة ف وم محاضرة تعریفی ة الی ة األردنی
  .األوروبیة وآلیة الحصول على تمویل ودعم لھا، وكیفیة التقدم لھا" بمشاریع ایراسموس بلس"
  

ى  ین إل ا ومھتم ات العلی ة الدراس یة وطلب ة التدریس اء الھیئ تھدفت أعض ي اس رة الت دفت المحاض وھ
د ا بالمتق ارات الواجب توفرھ ة المھ ى تعریف المشاركین بأھمی ارھم إل ة افك ن ترجم نھم م ي تمك م الت

ات  اریع"مقترح ارات " مش ابھم مھ ى اكس افة إل ا، باإلض ل لھ ى تموی ول عل افس للحص دیرة بالتن ج
  .التواصل والتفاعل مع الشركاء الخارجیین لبناء منظومة شراكة فعالة على كافة المستویات

  
ة المیكانیكی م الھندس یس قس دمھا رئ ي ق رة الت ت المحاض اریع وتناول ق المش ة منس ة الھندس ي كلی ة ف

ي  اد األوروب دمھا اإلتح ي یق ة الت رامج التمویلی الیمة الب د الس دكتور أحم ة ال ي الجامع ة ف األوروبی
لمؤسسات التعلیم العالي في منطقة الشرق األوسط عامة واألردن خاصة، والتي تعتبر بدورھا فرصة 

  .كسابھم خبرات جدیدة بحثیا وأكادیمیاذھبیة لتنمیة قدرات العاملین في ھذه المؤسسات وا
  

ا وشروطھا،  دیم لھ د التق ة ومواعی رامج التمویلی ة والب ة المشاریع األوروبی واستعرض السالیمة ماھی
ل  ى التموی ة حصلت عل ة األردنی ي الجامع اذج لمشاریع ف وآلیة اإلدارة الناحجة للمشاریع مع تقدیم نم

  .المطلوب من اإلتحاد األوروبي
  

رض الس ة وع ي مرحل واء ف ة س ة وللطلب ات األردنی ة للجامع اریع األوروبی ھ المش ا تقدم الیمة م
  .البكالوریوس أو الدراسات العلیا

  ٢٢/١٢/٢٠١٦الخمیس                                                                                     /              أخبار األردنیة 
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  خوري تحاضر عن تغطیة وسائل اإلعالم للقضایا الصحیة

  
ة د ة األردنی ال بالجامع ب األطف ة وط راض المعدی تاذ األم دت أس ى . أك ة إل وري، الحاج وى خ نج

حول محتوى الرسالة الصحیة في وسائل اإلعالم المحلیة من أجل تحقیق األھداف  دراسات وتحقیقات
  .المنشودة

ي وسائل اإلعالم  الة الصحیة ف وى الرس س، إن محت ن ام وقالت، في محاضرة بمعھد اإلعالم اول م
ً ما تكون المصطلحات  المحلیة غیر واضح في كثیر من األحیان، أو تنقصھ المعلومات المفیدة، وغالبا

  .غیر مفھومة، ما یفقدھا الھدف المنشود من نشر أو بث الرسالة الصحیة
وأوضحت ان دور اإلعالم التثقیفي والتوعوي في الجانب الصحي، مرافق ومكمل لدور الطبیب الذي 
حیة  ة والص النواحي العالجی دائم ب غالھ ال ل، النش ھ األكم ى الوج ً أو عل ا ھ دائم وم ب تطیع أن یق ال یس

  .  للمرضى
د وى، وش ة القص ا، باألھمی حیة ومحتواھ الة الص ع الرس ي م ل اإلعالم رورة أن یتعام ى ض دت عل

ا  ن ھن وكأنھا حدث مرتبط بأمنھ الوطني، حیث أن الرسالة الصحیة تتعلق بحیاة أو موت اإلنسان، وم
  .تكتسب أھمیتھا القصوى عن باقي الرسائل األخرى سواء االقتصادیة أو االجتماعیة وغیرھما

ا "وقالت،  م بیئتن ة صحیح أو یالئ إنھ لیس كل ما ینشر أو یقال في وسائل اإلعالم الخارجیة أو األجنبی
ؤال  عھا للس ب أن نخض ل یج یص، ب ال تمح ا ب لمات أو نقبلھ ذھا كمس ب أن ال نأخ ذلك یج ة، ول المحلی

تھدف ور المس رھا للجمھ ل نش ة قب حاب العالق ن أص ار م ".واالستفس

  ٢٦/١٢/٢٠١٦االثنین                                                                                                          ٣:الغد ص
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  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  ة للقروض الجامعیة خالل أسبوعإعالن القائمة األولی
  

ینتظر أن تعلن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي خالل أسبوع القائمة األولیة ألسماء الطلبة 
الحاصلین على منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي المنفذة من خالل الوزارة للعام الدراسي 

لبرنامج العادي لمستوى درجة لطلبة الجامعات األردنیة الرسمیة، على ا ٢٠١٧ – ٢٠١٦
  .البكالوریوس، ودبلوم كلیات المجتمع، حسب توقعات مصدر رسمي في الوزارة

وبین المصدر أنھ سیلي إعالن القائمة فتح باب االعتراضات لمدة تحددھا الوزارة حینھا، تمھیدا 
  .إلعالن القائمة النھائیة

عثات واالتفاقیات التابعة للوزارة، لالستفادة من وبلغ عدد الطلبات اإللكترونیة المقدمة لمدیریة الب
  .ألف طلب، فیما یتوقع أن تنھي الوزارة غدا عملیة تدقیق الطلبات ٤٠المنح والقروض نحو 

وأجرت الوزارة مؤخرا تعدیالت على تعلیمات االستفادة من منح وقروض الصندوق، من ابرزھا 
الحسین بن طالل والطفیلة التقنیة من طلبة إقلیمي دینارا شھریا للطلبة المبتعثین لجامعتي  ٦٠صرف 

وبحسب التعلیمات الجدیدة، تم . الشمال والوسط، لتشجیع الطلبة على الدراسة في الجامعتین
نصفھا  للذكور ونصفھا لإلناث، لدراسة تخصص ) ساعة ٤٥(منحة جزئیة  ١٠٠تخصیص 

  . الشریعة
الحاصلین على الثانویة العامة غیر األردنیة للمنح  وكان فتح باب التقدم للصندوق للطلبة األردنیین

  .   والقروض، بعد أن كانت تقتصر على القروض فقط، مع اعتبارھم لواء اعتباریا
وتشمل المنح والقروض، كال من منح الدیوان الملكي الھاشمي العامر، وصندوق األمیرة منى لدعم 

، )بعثات وقروض(ات األردنیة الرسمیة التمریض لإلناث فقط، وصندوق دعم الطالب في الجامع
وصندوق دعم الطالب في جامعتي الحسین بن طالل وجامعة الطفیلة التقنیة من طلبة إقلیمي الوسط 

دبلوم كلیات المجتمع الحكومیة (والشمال فقط، وصندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة 
اطق جیوب الفقر، وصندوق الشھید الطیار معاذ ، ومنح مدارس من)للتخصصات التطبیقیة والمھنیة 

  .الكساسبة للمنح الدراسیة، ومنح الطب البیطري وبعثات اوائل المملكة واألولویة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢٦/١٢/٢٠١٦                                       االثنین                                                                ٣:الغد ص
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  ابوعرابي یدعو لمساعدة الجامعات االردنیة الستیعاب الطلبة المھجرین
  
  

العربیة واالوروبیة  دعا األمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان أبو عرابي الدول
لمساعدة ومساندة الجامعات االردنیة واللبنانیة في استیعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة المھجرین من 

  .سوریا
  

وأكد خالل حضوره ومشاركتھ في االجتماع التنسیقي، الذي عقد في برشلونة باسبانیا والذي نظمتھ 
لمتوسط واتحاد الجامعات االوروبیة والجامعة جامعة برشلونة االسبانیة بمشاركة االتحاد من اجل ا

االوروبیة المتوسطیة، ان االردن تحمل عبئا كبیرا في استیعاب المھجرین لیس من سوریا فقط وإنما 
  .من مختلف الدول بشكل عام

  
فرص وقال إن الطلبة في سوریا یعانون من محنة یتطلب الواجب علینا أن نعمل من أجل ایجاد ال

والبدائل إلكمال دراستھم الجامعیة وھو جزء مھم في ادوار الجامعات بشكل عام علینا القیام بھ 
  .خاصة لطلبة الدول التي تعاني من ویالت الحروب والنزاعات

  
واضاف ان الھدف من ھذه االجتماعات التنسیقیة ھو مناقشة اآللیات والموضوعات المتعلقة بأوضاع 

بنانیین في العالم العربي واوروبا من اجل ایجاد صیغ وآلیات عملیة تسھم في الطلبة السوریین والل
التخفیف من معاناة ذوي الطلبة، مؤكدا ان العائلة المھجرة رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بھا 

  .مطلوب منھا أن تھيء جوا دراسیا مناسبا البنائھا الطلبة وتبقى قلقة نفسیا على مستقبلھم

  ٢٥/١٢/٢٠١٦األحد                                                                               ٥:الغد ص/بترا /المدینة نیوز
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  سبل االرتقاء بالتعلیممؤتمریناقش 
  

كلنا شركاء نحو تعلیم " ناقش المشاركون في مؤتمر الزرقاء التربوي التعلیمي المجتمعي بعنوان
الذي عقد الیوم السبت في مركز الملك عبد هللا الثاني الثقافي في الزرقاء، سبل االرتقاء " أفضل 

  .بواقع التعلیم وتحسین المخرجات التعلیمیة
  

الذي اشتمل على جلستین حواریتین وحضره جمع من القطاع التعلیمي وممثلي  ونظم المؤتمر
المجتمع المحلي، وجمعیتي النھضة الشبابیة والنعمة للخدمات التعلیمیة والصحیة بالتعاون مع معھد 

  ".أنتاركتیكا " التدریب واالستشارات والدراسات 
  

التعلیم األولویة، حیث یتعین علینا تطویر  وبین المنسق العام للمؤتمر حسین العاص ، ضرورة ایالء
المعلمین وتنویرھم وتحفیزھم وایجاد الحمایة لھم بما یضمن الحفاظ على ھیبة المعلم واستقراره 

  .لتحسین المخرجات التعلیمیة بغیة احداث التنمیة المستدامة المنشودة
  

على تطویر كافة عناصره بما وأشار النائب سعود أبو محفوظ الى دول نھضت بواقع التعلیم وعملت 
  .یضمن تحسین وتطویر المجتمع

  
انھ یتعین اختیار المعلمین األكفاء القادرین على : وقال الوزیر األسبق الدكتور فایز السعودي 

استیعاب رسالة التعلیم ، حیث نحتاج الى تدریب المعلم لفترة ال تقل عن سنة قبل الدخول الى الغرفة 
  .یكون قادرا على مراعاة الفروقات الفردیة بین الطلبةالصفیة إلعداده بحیث 

  
ودعا رئیس الجامعة األردنیة السابق الدكتور اخلیف الطراونة، الى اعادة النظر بأدوار كلیات العلوم 
التربویة في الجامعات لتمارس دورھا الفاعل والمؤثر كما كانت في السابق، الفتا ألھمیة تنمیة ثقافة 

تاحة الفرص امام المبدعین والمتمیزین من المعلمین لالرتقاء وفتح آفاق التطور مھنیة التعلیم وا
  .لدیھم

  
وبینت النائب السابق روال الحروب، اھتمام جاللة الملك عبد الثاني بضرورة اصالح التعلیم بھدف 

  .بناء االنسان القادر على االبداع والقادر على المنافسة
  

في أدنى السلم ، والیزال امتحان الثانویة العامة یثیر الرعب  وأوضحت ان نسب التعلیم التطبیقي
ویتسبب بحرمان الطلبة من تحقیق النمو األمثل ، اضافة الى غیاب الفلسفة التربویة الكفیلة بالنھوض 

  .بالتعلیم 
  

وقال النائب السابق الدكتور محمد الحاج ان مؤشرات األداء الرئیسیة في استراتیجیة التعلیم أظھرت 
  .تزاید نسبة الملتحقین بالتعلیم الجامعي والتوسع في تأسیس الجامعات

  
وأكد أھمیة االھتمام بتحدیث المكتبات والمختبرات ووضع استراتیجیة للبحث العلمي وتوفیر وسائل 

  .تعلیمیة حدیثة 
  

  ٢٥/١٢/٢٠١٦               بترا                                                         األحد                        /٣:الدیار ص
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اخل وتطرق رئیس فرع نقابة المعلمین بالزرقاء أحمد فتحي الى أھمیة اعادة الھیبة الى المعلم د
وخارج الغرفة الصفیة، مستعرضا العدید من السلوكیات والممارسات التي یتعین على المعلم التحلي 

  .بھا والكفیلة بخلق عالقة خاصة تقوم على المحبة واالحترام المتبادل بینھ وبین الطالب
  

تعتبر لدى المعلم، التي ) االحتراق الوظیفي(وأشار المشرف التربوي رابح الجھني، الى ظاھرة 
ادارات المدارس ھي المسؤول األول عن ایصال المعلمین الیھا، اذ تتمثل بعزوف المعلم عن العطاء 

  . في الغرفة الصفیة
  

وتحدث المعلمان الھمام شموط ویوسف عودة عن ضرورة تأھیل البنیة التحتیة المالئمة للعملیة 
ول الى الغرف الصفیة، اضافة الى عدم التعلیمیة وأھمیة اخضاع المعلمین الى دورات تأھیل قبل الدخ

  ارھاق المعلمین باألعمال الكتابیة على حساب العطاء داخل الغرفة الصفیة
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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  یبدأ بإنتاج النظائر المشعة الطبیة شباط المقبل» مفاعل التكنولوجیا«

  
نذ عام أكد رئیس مجلس ھیئة الطاقة الذریة الدكتور خالد طوقان، أن مراحل إنشاء المفاعل بدأت م

میغاواط، مشیرا إلى  ٥ملیون دوالر وبقدرة تشغیلیة  ١٣٠واستمرت ست سنوات بكلفة بلغت  ٢٠١٠
أنھ یھدف إلى تدریب طلبة قسم الھندسة النوویة في جامعة العلوم والتكنولوجیا وبناء قدرات األردن 

  .العلمیة
  

عالم األردني، للمفاعل وأعلن طوقان خالل زیارة طلبة الماجستیر المسار الشامل في معھد اإل
النووي البحثي في حرم جامعة العلوم والتكنولوجیا، وذلك ضمن فعالیات مساق اإلعالم والقضایا 
الراھنة في األردن والشرق األوسط أن المفاعل البحثي سیبدأ بإنتاج النظائر المشعة الطبیة خالل 

  .شباط المقبل
قبة مع مكتب تنسیق العملیات للوكالة الدولیة في وكشف طوقان عن أن المفاعل یرتبط بكامیرات مرا

جنیف، كما أنھ في حال حدوث أي عامل داخلي أو خارجي، فإن المفاعل مصمم على إطفاء وغلق 
  .جمیع برامجھ

واستمع الوفد الطالبي الذي یعتبر أول وفد یزور المفاعل البحثي، إلى شرح من رئیس مجلس ھیئة 
وقان، مؤكدا التزام الھیئة بأفضل المعاییر العالمیة لألمن واألمان الطاقة الذریة الدكتور خالد ط

  .النووي في بناء المفاعل وبما یلبي متطلبات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
وفي نھایة اللقاء جرى حوار أجاب خاللھ الدكتور طوقان على أسئلة واستفسارات الطلبة المتعلقة 

التقوا عددا من العلماء األردنیین الذین یعملون في المفاعل، بجولة بالمفاعل، فیما قام الطلبة الذین 
ً من . میدانیة داخل مبنى المفاعل واقسامھ وتعرفوا على كیفیة عملھ وأكد الطلبة خالل انجازھم عددا

األعمال الصحفیة التدریبیة، أھمیة ھذه الزیارة التي اطلعوا خاللھا، عن قرب، على ھذا اإلنجاز 
لى المستوى العربي، والذي من شأنھ النھوض بالمستوى العلمي والتقني في المملكة التاریخي وع

ویعمل على تأسیس حقبة جدیدة لتولید الطاقة وحل مشكلتھا التي تستھلك نصف موازنة الحكومة 
  .تقریبا

  ٢٦/١٢/٢٠١٦       االثنین                                                                                       ٥:الدستور ص
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  "مسابقة البرمجة العربیة"جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا تحصل على المركز األول في 

   
  

لت جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا على المركز األول من بین الجامعات األردنیة في مسابقة حص
فریق من  ١٠٠مصر، وبمشاركة أكثر من / التي أقیمت في شرم الشیخ ACMالبرمجة العربیة 

  .الوطن العربي
  

ون المك NotGoodEnough Yetوھنأ رئیس الجامعة الدكتور مشھور الرفاعي، فریق الجامعة 
، ومشرفھم الدكتور سفیان المجالي، على ھذا )جود حجیر، حمزة زاغة، معتصم الكاید(من الطلبة 

اإلنجاز الجدید الذي یحقق حرص صاحبة السمو الملكي األمیرة سمیة بنت الحسن المعظمة، رئیس 
ا طلبة مجلس أمناء الجامعة، في المشاركة النوعیة واألفكار الریادیة في المحافل التي تتمیز بھ

الجامعة، حیث یعتبر تشجیع الشباب على الریادة واإلبتكار في المجال المعرفي والتكنولوجي، جزء 
  .جوھري ومھم في عملیة مواكبة التقدم

  
وأشار مدرب ومشرف الفریق الفائز الدكتور سفیان المجالي، إلى أن المسابقة استمرت خمس 

  .العالمیة ACMمؤسسة  ساعات، وكانت تحت إشراف تحكیمي عربي مستقل من
  

یشار الى أن الجامعة ممثلة بفرقھا حققت نتائج متمیزة في مسابقات البرمجة المختلفة، وكان من 
ً في مسابقة  ً والثامن عالمیا ً على المركز األول عربیا أھمھا حصول فریق من الجامعة مؤخرا

)IEEE-Extreme (فریق ٢٠٠٠من بین اكثر من.  
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  ة عقیمةال تزال المعالج
  

  رحیل محمد غرایبة. د
  

صدر قرار مجلس التعلیم العالي برفع الحد األدنى للقبول في دراسة علوم الشریعة اإلسالمیة إلى 
، وجاء اإلعالن عن القرار في خضم انشغال الرأي العام األردني في أحداث قلعة الكرك وما %)٨٠(

ً بعدھا، ولم یحظ القرار بدراسة مستفیضة من ھیئات الم ً مناسبا جتمع المختلفة، كما أنھ لم یأخذ حیزا
 ً   .لدى وسائل اإلعالم المختلفة، بل لم یتم ذكره في وسائل التواصل االجتماعي إّال نادرا

ربما تعمد القائمون على اتخاذ ھذا القرار اختیار ھذا التوقیت لسببین، أحدھما یتعلق بانشغال الرأي 
خر أن رفع معدل القبول جاء في سیاق مواجھة موجة العنف العام بما ھو أكثر أھمیة، والسبب اآل

والتطرف واإلرھاب التي تجتاح المنطقة ووصل إلى بعض الشباب األردني، فربما إثارة العواطف 
  .وتأجیجھا یؤدي إلى تقبل ھذا القرار

ً وھنا یجدر بنا الوقوف على خلفیة اتخاذ ھذا القرار ومبرراتھ، ولعل المبرر األقوى واألكث ر ظھورا
ً على  على السطح یأتي من باب رفع مستوى الدارسین لعلوم الشریعة، بحیث یبقى ھذا الحقل مقتصرا
األذكیاء وأصحاب التحصیل الدراسي العالي من أجل تحقیق ضمان سالمة ھذا العلم من بعض 

الرأي  العاجزین عن فھم الدین ومقاصده وغایاتھ ومبادئھ وأصولھ ألن المشكلة بحسب أصحاب ھذا
تأتي من خالل بعض األفھام المغلوطة للدین والتي أدت إلى إشاعتھا وتدریسھا لألجیال، مما أسھم في 

  .رفع منسوب التطرف لدى العامة
ً ولكن عند التدقیق وانعام النظر تبدو مالمح الخطورة في  ً ومعقوال للوھلة األولى یبدو الكالم مقبوال

ً لرفع آثار تطبیق القرار فیما لو اتخذ طر یقھ نحو التنفیذ، وإذا كان توصیف مبررات القرار صحیحا
ً واضحة على أن معالجة اإلرھاب والتطرف تجري في سیاق  معدل قبول الشریعة، فھذا یدل داللة
سطحي انطباعي غیر مدروس، وال تقوم على دراسات علمیة صحیحة، وال تنبثق من استراتیجیة 

اضحة وموحدة، وإنما تأتي في سیاق انفعالي نزق مغرق في محددة، وال تعتمد على رؤیة علمیة و
تبسیط األمور وتسطیحھا، بل إنھا جاءت مغلفة بأقوال بعض الفئات المعروفة التي جاءت تستثمر في 
الظرف القائم، من أجل تسدید بعض الحسابات السیاسیة المستندة إلى رغبات بعض العلمانیین 

ً المتطرفین المنفصمین عن واقعھم وع ً مرّوعا   .ن شعبھم وأمتھم انفصاما
في البدء وقبل الشروع في المعالجة العلمیة واتخاذ القرارات األكادیمیة؛ ینبغي الذھاب إلى إجراء 
الدراسات العلمیة الموثقة من جھات عدیدة وأطراف مختلفة تتسم بالعلمیة والموضوعیة واألمانة 

عیة المختلفة من أجل الوقوف على أسباب الظاھرة والمنھجیة العلمیة الدقیقة على الشرائح المجتم
وعوامل نشأتھا وازدھارھا وتطورھا بطریقة مرتبة وسلیمة بحسب قوتھا وأثرھا، وكذلك ضرورة 

شاب أو أكثر یمضون فترة التوقیف ) ٤٠٠(دراسة أفراد الحالة نفسھا، حیث یوجد لدینا اآلن 
بد من معرفة اختصاصاتھم ودراستھم وحقولھم  والمحكومیات المتفاوتة في السجون األردنیة، فال

العلمیة ومھنھم وسیرتھم العملیة، وبعد ذلك یجب الذھاب إلى إقامة سلسلة مؤتمرات علمیة بحثیة 
ً عن منطق الفصاحة والبالغة اللفظیة التي یتمتع بھا تجار  تعتمد إعداد األوراق الرصینة بعیدا

ً عن الباحثین ع ً االنقسام المجتمعي وبعیدا   .ن أدوات الدعم المالي المّوجھ مسبقا
سوف یتفاجأ الدارسون والباحثون وأعضاء مجلس التعلیم العالي أن األغلبیة الساحقة من الذین 
یحملون الفكر المتطرف ال یحملون شھادات شرعیة، وال ینتمون إلى حقل العلوم الشرعیة، وسوف 

  ٢٥/١٢/٢٠١٦                                          األحد                                                        ٢٠:الدستور ص
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وأطباء وأصحاب حقول علمیة مختلفة، تكون المفاجأة أكبر عندما یجدون أن ھنالك مھندسین 
ً من المتطرفین ال یحملون  ً قلیلة ونادرة، ألن كثیرا وأصحاب الشھادات الشرعیة سوف یكونون أعدادا
ً، وكثیر منھم خریجو سجون ومعتقالت، وأصحاب ماٍض جرمي حافل  شھادات علمیة أصال

  .من بعیدبالمخالفات التي ال عالقة لھا بالدین والفكر ال من قریب وال 
 ً إن الذھاب إلى حقل التدین من بعض شرائح المتطرفین یحتاج إلى دراسة نفسیة، فقد یكون أحیانا
ً بالبحث عن التبریرات  ً مصحوبا ً بلحن الرجوع األخیر والتوبة، وقد یكون أحیانا مصحوبا

ً م ً والتسویغات االجتماعیة المقبولة القادرة على محو الذاكرة، وبعضھا یمثل اختراقا ً وتوجیھا دروسا
ً من بعض األجھزة االستخباریة التي تمّول وتدرب وتسلح وتخرج لھم جوازات السفر،  ً وأمنیا سیاسیا

  .من أجل تأمین تنقلھم عبر الحدود وإیصالھم إلى المناطق المستھدفة
وھو ما یعادل دراسة الھندسة والطب، سوف یؤدي %)  ٨٠(قرار رفع القبول في علوم الشریعة إلى 

ً إلى إغالق كلیات الشریعة وإغالق ھذه التخصصات، وقبل أن یعبر بعضھم عن غبطتھ بذلك ح تما
علیھ أن یعلم أن ھذا المسار سوف یجعل العلم بضاعة محتكرة لبعض تجار التطرف، وسوف یكون 
الحدیث في اإلسالم وعلوم الدین ال یحتاج إلى شھادة اختصاص، وإنما یحتاج إلى شرعیة الجماعات 

لحركات التي تحتكر الوصایة على الدین، مما یؤدي إلى زیادة التطرف الدیني، وسوف یتم تفسیر وا
ھذه الخطوة أنھا تأتي في سیاق محاربة الدین، مما یؤدي بشكل حتمي الى زیادة منسوب العنف 

  .والتطرف ولیس العكس
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  التلطف في تحكیم االبحاث العلمیة
  
  

  الدكتور محمود رمضان الجبور
  
   

لست في معرض سرد أسس تحكیم األبحاث العلمیة والكتب والمصنفات واألعمال المقدمة للنشر أو 
المسابقات، حیث یمكن الحدیث عن معاییر ثابتة وأسس متفق علیھا تحددھا الجھة المعنیة، ومنھا 

یة الجدة واألصالة ووضوح المنھجیة وسالمة الوصول إلى النتائج وقیمتھا ، وسالمة اللغة وحیاد
غیر أن ما استرعى انتباھي منذ أن بدأت تتاح . الباحث، وكل ما یتصل بعلمیة العمل المقدم وقیمتھ 

لي فرصة االطالع على تقاریر من یقومون بتحكیم األبحاث في المجالت العلمیة في الوطن العربي 
  : أمور یمكن إجمالھا بما ھو آت 

نت تخصني أو تخص غیري ، یدخلون إلى البحث أغلب الذین اطلعت على تقریرھم ، سواء كا: أوال
بعقلیة تفترض أن الباحث خائن خوان مدلس ، سارق لجھد غیره ، فیعمد إلى ترصد أي ھفوة 
مقصودة كانت أو غیر مقصودة ، وقد تكون تلك الھفوة ناتجة عن تقصیر من الباحث ال یؤثر في 

  .سالمة المناقشات والنتائج التي توصل لھا 
ز أغلب المثالب التي یقف علیھا المحكمون على نواحي شكلیة ، ھي من األھمیة بمكان ، ترك: ثانیا 

  . غیر أنھا ال تمس جوھر العمل المراد تحكیمھ 
تتفاوت تقاریر المحكمین أحیانا، فیمتدح أحدھم ما یذمھ اآلخر ، یشید أحدھم بالعمل بینما یشنع : ثالثا 

كمنا على األشیاء وھذه سنة هللا في خلقھ ، الختالف مشاربنا اآلخر علیھ ، صحیح أننا قد نختلف في ح
والمرجعیات التي تحكم مواقفنا ، غیر أن مرد االختالف أحایین كثیرة غیاب األسس والمعاییر الثابتة 

  .التي نحتكم إلیھا 
داء وھو األھم ، تبدو لغة المحكمین باإلجمال متشنجة متوترة كأنما بین المحكم والباحث ع: رابعا 

إلى غیر ) وتلفیق (و ) بحث ال یرقى لمستوى مقالة (و) سطا (و) أخفق (و) فشل(وبغضاء ، فبین 
ذلك من العبارات التي تنم عن سلطویة تجعل من یفكرون بالكتابة من الباحثین المبتدئین یحجمون عن 

یبدأ المحكم في المقابل تجربتي مع مجالت غیر عربیة بخالف ذلك تماما ،حیث . البحث والكتابة 
تقریره بشكر الباحث على ما قام بھ من جھد وما أنفقھ من وقت ومال ، ثم ذكر إیجابیات البحث ، إلى 

غیر أن الباحث فاتھ أن یعود إلى دراسة فالن ، كما أن منھجیتھ لم تكن واضحة ، " أن یستدرك بقولھ 
  . وصي بعدم نشر البحث وغیر ذلك من العیوب والنواقص التي وقف علیھا المحكم ، إلى أن ی

تلك ثقافة توارثناھا في التعاطي مع البحوث التي تصل إلینا بغیة تحكیمھا سواء كانت لطلبتنا أو 
لزمالء لنا ننظر في أبحاثھم ، إن ھذا النوع من العمل على أھمیتھ لم نتعلمھ ولم تولھ مؤسساتنا 

ات في التحكیم العلمي كالدورات التي تعقد العلمیة العنایة الالزمة على أھمیتھ ، لذا أوصي بعقد دور
  .في إعداد االمتحانات والمواد التعلمیة 
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أكد ولي العھد سمو األمیر الحسین أن األردن دوما أقوى ولن یمّزق المخربون نسیج الوطن، وكتب 
یالد المجید باللغتین سموه عبر حساباتھ الخاصة على وسائل التواصل االجتماعي مھنئا بعید الم

لن نسمح لإلرھاب أن یسلب الروح من أعیادنا ولن یمّزق المخربون نسیج (العربیة اإلنجلیزیة 
  ). الوحدة في أردننا كل عام واألردن أقوى

  
فقد تمكنت البنوك األردنیة من الحفاظ على نسبة الدیون غیر » البنك المركزي«بحسب تقاریر 

٪ في نھایة النصف األول من عام ٤ر٨ضمن مستویات متدنیة بلغت العاملة من إجمالي الدیون 
مع بقاء نسبة السیولة القانونیة مرتفعة وأعلى من النسبة القانونیة المفروضة من قبل البنك  ٢٠١٦

  . ٢٠١٦٪ في نھایة النصف األول من عام ١٤٠ر٧المركزي، حیث بلغت 
  

لعام مجد شویكة رفضت مشروعا إلعادة وزیرة تطویر تكنولوجیا المعلومات وتطویر القطاع ا
الھیكلة االداریة لعدة وزارات ومنھا وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة، وابدت الوزیرة مالحظات 

  . على الھیلكة التي تتعارض مع قانون الخدمة المدنیة
  

األعمال المئات من الوافدین المصریین كانوا من أوائل المتقدمین للتبرع بالدم لجرحى ومصابي 
  . االرھابیة التي ضربت محافظة الكرك االسبوع الماضي

  
، »تركیب شبكیة جدیدة«النائب المخضرم خلیل عطیة اجرى قبل ایام عملیة جراحیة للقلب تخللھا 

  . وتكللت بالنجاح
  

الناطق باسم االمن العام المقدم عامر السرطاوي كتب على صفحتھ على الفیس بوك كلمات مؤثرة 
  . بلیغة في رثاء رفیق الواجب والسالح الشھید العقید سائد المعایطةوموجعة و

  
یتواجد حالیا في الكرك عشرات الصحفیین االجانب الذین توافدوا الى المدینة عقب االحداث 
االرھابیة التي ضربتھا االسبوع الماضي، ویجري الصحفیون تحقیقات استقصائیة عن ظروف 

  . اسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والدینیةوأحوال المدینة على الصعد السی
  

تبادل ناشطون على وسائل التواصل االجتماعي شریطا لمذیعة األخبار في التلفزیون األردني ساندي 
الحباشنة في انھائھا لنشرة األخبار عقب الحادث اإلرھابي في الكرك وھي تختم بأبیات شعر وتقول 

  . دنوعاشت للمدى بلدي أموت أموت ویحیا األر
  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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، على ما یقارب )جایكا(حصل االردن من خالل الوكالة الیابانیة  ٢٠١٦وحتى عام  ١٩٩٩منذ عام 
ملیون دوالر على شكل منح والباقي على شكل ) ٤٩١،١٢(ملیار دوالر أمریكي، منھا ) ١٫٠٢١(

  . قروض میسرة باإلضافة إلى المساعدات الفنیة المقدمة لألردن من خالل الوكالة
  

عیة المطاعم السیاحیة األردنیة اجتماعا طارئا ألصحاب المطاعم السیاحیة األعضاء في تعقد جم
الجمعیة عند الساعة الرابعة من عصر غد الثالثاء في فندق سینشري بارك، لبحث أھم التحدیات التي 
تواجھ القطاع وخاصة موضوع االغالقات التي یتعرض لھا بعض أصحاب المطاعم التي تقدم خدمة 

  .منشأة توظف أكثر من عشرة آالف عامل ٣٠٠اجیل والتي یصل عددھا الى األر
.  
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بات رئیس مجلس النواب العراقي سلیم الجبوري جارا لرئیس الدیوان الملكي الدكتور فایز الطراونة 
الجبوري اشترى مؤخرا منزال لھ في منطقة دیر غبار، بالقرب من منزل . في دیر غبار بعمان

  .الطراونة
  
علن رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي، في مؤتمر ی

صحفي یعقده الساعة الثانیة عشرة من ظھر الیوم في مبنى الھیئة، نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة 
  .للفصل الدراسي األول من العام الحالي، للمستویات العام والمتوسط والدقیق

  
الحكم الرشید، "ئیس الوزراء االسبق طاھر المصري في محاضرة لھ غدا الثالثاء موضوع یتناول ر

، وذلك بمحاضرة ینظمھا منتدى العصریة بالتعاون "الدولة المدنیة، والنقد والدیمقراطیة في األردن
  .مع مؤسسة فلسطین الدولیة في مدارس العصریة بعمان

  
مس على االنتحار بالقفز من الطابق الرابع من منزل عاما عصر أ ٤٥أقدمت سیدة تبلغ من العمر 

المصدر اشار ". الغد"ذویھا في منطقة التطویر الحضري شرقي عمان، بحسب مصدر أمني تحدث لـ
إلى أن السیدة تعاني من أمراض نفسیة، حیث تم تحویل جثتھا إلى الطب الشرعي، فیما باشرت 

  .مالبسات الحادثةاألجھزة األمنیة تحقیقاتھا للوقوف على كامل 
  

تنظم جمعیة اصدقاء الشرطة مساء بعد غد االربعاء محاضرة لمدیر عام وكالة االنباء األردنیة 
  ".اإلعالم األردني وإدارة األزمات"الزمیل فیصل الشبول، یتحدث فیھا حول 

  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

 زواریب الغد
  


