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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  خبراء یحذرون من تعاطي المنشطات تحت مسمیات واھیة

  ٥  ومؤسسة بیرغھوف األلمانیة توقعان مذكرة تفاھم" األردنیة"
 ٧  "األردنیة"في " جائزة صدى"إطالق الدورة الثانیة من 

   شؤون جامعیة
 ٩  الجامعات األردنیة تشارك بتحدي المحللین المالیین المعتمدین

 ١٠  احالة مشروع قانون الجامعات االردنیة الى لجنة التربیة
الجامعات ركیزة اساسیة في نشر ثقافة حقوق االنسان : الطراونة
  بالمجتمع

١١ 

 ١٢  االردن واالمارات یبحثان التعاون في مجاالت التعلیم العالي
 ١٣  ن لدراسة الطب بالجزائرقبول كافة الطلبة المرشحی

طلبة یعربون عن سعادتھم لقبولھم مبتعثین في الجزائر لدراسة 
  الطب

١٤ 

أبو غوش یتطلع لتحقیق إنجاز جدید في الجائزة الكبرى 
  للتایكواندو

١٥ 

   مقاالت
 ١٦  حسني عایش/البعد الوظیفي في التعلیم والتعلم

 ١٨  اعالنات

 ١٩  وفیات
  ٢٢- ٢٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 خبراء یحذرون من تعاطي المنشطات تحت مسمیات واھیة

براء مرتادي األندیة حذر خ -زكریا الغول 

الریاضیة والباحثین عن الرشاقة من 

  .الوقوع في أیدي مروجي المنشطات

وقالوا خالل محاضرة للتوعیة بالمنشطات 

والعقاقیر الخطرة نظمھا قسم العمل 

االجتماعي في الجامعة األردنیة الیوم إن 

ات یتنافى مع مفھوم الریاضة الرامي إلى سالمة الجسم والصحة، والنزاھة والتنافس تناول المنشط

  .الشریف

وأبانوا أن الھواة ومرتادي األندیة الریاضیة من الجنسین یقعون عادة في براثن مروجي المنشطات 

  .بإقناعھم بتناولھا تحت مسمیات واھیة مثل المكمالت الغذائیة، أو حارقة للدھون

ئیس شعبة مكافحة مخدرات العاصمة العقید فراس الزعبي أن المنشطات تؤدي إلى اإلدمان وأكد ر

تؤثر على متعاطیھا على نحو خطیر في بدنھ ونفسھ وعقلھ وسلوكھ وعالقتھ بالبیئة المحیطة بھ، 

  .تختلف من مادة إلى أخرى وتتفاوت في درجات خطورتھا

ج وال استھالك للمخدرات وال زال ممرا ولیس مقرا ولفت الزعبي إلى أن األردن ال یعد بلد إنتا

  .بحسب التصنیف الدولي

من جانبھا قالت مندوبة المنظمة األردنیة لمكافحة المنشطات سینا عمر إن الغایة من نشاط المنظمة 

ھي حمایة الریاضة الوطنیة والحرص على صحة الریاضیین األردنیین من مخاطر تعاطي 

 أخبار الجامعة

  األردنیةأخبار 
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ارھا المختلفة على الصحة العامة، وإنھا السلطة الرئیسیة المسؤولة عن المنشطات والتوعیة بأضر

القیام على المستوى المحلي والوطني باعتماد وتنفیذ قواعد مكافحة المنشطات وتوجیھ عملیات جمع 

  .العینات وإدارة نتائج االختبارات وإجراء التحقیقات

بیة المستقبلیة، والدور الملقى على عاتق وعرضت عمر خالل كلمتھا ألنواع المنشطات وآثارھا السل

  .طلبة الجامعات لنشر الوعي لدى أكبر عدد ممكن من الجمھور، لزیادة التوعیة التثقیفیة لدى المجتمع

إلى ذلك قالت رئیسة قسم العمل االجتماعي الدكتورة لبنى عكروش إن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة 

ھا إلطالع الطلبة على آخر المستجدات في مجال العمل من النشاطات التي درج القسم على تنظیم

 .والخدمة االجتماعیة، وتوسیع آفاق التفكر والبحث لدى طلبة الدراسات العلیا
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" ومؤسسة بیرغھوف األلمانیة توقعان مذكرة تفاھم" األردنیة  

 

وقعت الجامعة   -سھى الصبیحي 

األردنیة ومؤسسة بیرغھوف 

األلمانیة الیوم مذكرة تفاھم بھدف 

تجدید التعاون المشترك بین 

في مجال التعلیم المدني الطرفین 

والتربیة السلمیة الخالیة من العنف 

من خالل تنظیم ورشات عمل 

  .وتطویرمواد تعلیمیة

ووقع االتفاقیة عن الجامعة رئیسھا الدكتور عزمي محافظة وعن مؤسسة بیرغھوف مسؤول برنامج 

  .التعلیم من أجل السالم والتعلم العالمي فیھا أولي ییغر

الذي تنفذه المؤسسة في " التعلیم المدني والخالي من العنف"لمذكرة ضمن مشروع وتأتي ھذه ا

  .األردن منذ سنوات

وقبیل التوقیع التقى الدكتور محافظة بالضیف والوفد المرافق لھ، وناقشوا سبل توثیق أواصر التعاون 

  .باإلضافة الى إمكانیة إنشاء مركز للتعلیم المدني داخل الجامعة، بین الطرفین

وقال محافظة إن الجامعة تعمل على مواجھة خطر العنف والتطرف من خالل تطویر المناھج 

وترسیخ ، والمتطلبات الجامعیة وتنمیة مھارات الطلبة، وتوعیتھم من خالل النشاطات والندوات

  .مبادئ الریادة واالبتكار

  طلبة نیوز١٥/:الرأي ص/األردنیةأخبار 
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 ٢٠١٤الذي بدأ منذ العام ، بدوره عبر جاغر عن سعادتھ باستمرار التعاون مع الجامعة األردنیة

  .بتننظیم عددا من ورشات العمل

فإنھ منذ العام ، ضابط ارتباط مؤسسة بیرغھوف في الجامعة، وبحسب الدكتورة لبنى عكروش

وتم ، طالبا من الجامعة ١٢٠ورشات عمل شارك بھا نحو  ٥عقد البرنامج ، وحتى اآلن ٢٠١٤

.باإلضافة إلى تدریب عدد من طلبة الجامعة في ألمانیا، إصدار دلیل ثقافة السالم ونبذ العنف



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 
7 

 "األردنیة"في " جائزة صدى"إطالق الدورة الثانیة من 

 بحضور السید توني سجرو المؤسس والمدیر التنفیذي لمؤسسة اي دي فینتشر، وبحضور عدد من

أطلق مركز االبتكار والریادة . أعضاء ھیئة التدریس اللذین مثلوا عدد من الجامعات األردنیة المختلفة

وھي احدى المشاریع الشبابیة . في الجامعة األردینة الدورة الثانیة من جائزة صدى للفنون اإلبداعیة

لحل قضایا مجتمعیة  الھادفة التي یمكنھا إحداث صدى واسع في العالم واإلسھام في دفع الشباب

  .وعالمیة عن طریق اإلبداع والثقافة والفنون

وقامت الطالبة براءة القرعان رفقة زمیلھا الطالب محمد المحاسیس بعرض أبرز اإلنجازات التي 

ثم كشفوا عن . تحققت في الدورة االولى، واستعرضوا الرؤیة واألھداف وآلیة المشاركة والتقییم

. تم اضافتھا رفقة األفالم القصیرة والمقاالت وھي الكاریكاتیر، الرسم، والصور الفنون التعبیریة التي

ثم استعرضوا المحاور التي تتطرق لھا الجائزة وھي التسامح، التعایش، قبول االخر، اإلنسانیة، نبذ 

ً والالجئین وفي نھایة العرض تم . التطرف، الدمج االجتماعي لذوي الحقوق المنقوصة واالقل حظا

  .ض فیدیو ترویجي للجائزة من انتاج الفریق القائم على الجائزةعر

وفي كلمة لمدیر المركز الدكتور أشرف بني محمد المشرف على الجائزة أوضح خاللھا أن فكرة 

مسابقة شبكة الفیسبوك العالمیة لإلبتكار في توظیف التكنلوجیا "جائزة صدى بدأت بإعالن المركز 

جامعة من مختلف  ٨٠٠طالب من أكثر من  ٥٠٠٠یشارك فیھا أكثر من  التي" واإلعالم االجتماعي

قارات العالم؛ لیقوموا بتطویر حمالت واستراتیجیات على أرض الواقع وعلى مواقع التواصل 

  .االجتماعي لتأكید قیم اإلنسانیة والتعایش والتسامح ونبذ الفكر المتطرف

لبة الكلیات المختلفة في الجامعة األردنیة قاموا بأن مجموعة متمیزة من ط"وقال بني محمد مفتخرا 

بتشكیل فریقھم المؤسس للجائزة، وعلى إثره أجروا دراسات وأبحاثا شاملة كانت نتائجھا أن فئة 

ً على أقرانھم ومحیطھم؛ وبناًء على تلك النتائج أطلقوا الدورة االولى من  الشباب ھم األكثر تأثیرا

  االردنزاد 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 
8 

ثر الذي یسعى لترك أثر في فئة الشباب وبعد النجاح الذي حققتھ الجائزة لتكون صوت الشباب المؤ

الجائزة في دورتھا االولى تم اطالق الدورة الثانیة من الجائزة لتكون منصة شبابیة إبداعیة تسعى 

  ".لتحقیق أثر ایجابي في المجتمع

بداع الفني وقال مدیر الجائزة السید محمد النشاش أن الھدف من تأسیس الجائزة ھو تشجیع اال

واالبتكار بین صفوف الشباب كوسیلة للتعبیر عن آرائھم حول أھمیة السالم والعیش المشترك والدمج 

ُسس والقیم  االجتماعي وقبول اآلخر باإلضافة إلى نشر الوعي في أوساط المجتمع والتركیز على األ

ة من الشباب العربي المبدع وأشار النشاش انھم یسعون للوصول ألكبر شریحة ممكن. اإلنسانیة النبیلة

وان جھودھم تكللت بالنجاح في إیصال الجائزة لثالث بلدان عربیة من خالل سفیرة الجائزة االعالمیة 

رشا الدواغرة في الكویت، وسفیر الجائزة السید سیف الدین قوطي في تونس، وسفیر الجائزة في 

  .تونس السید ابراھیم العراقي

وجھات فریق الجائزة الذي یدعو الى االرتقاء بالقیم االنسانیة ونشر ثقافة واشاد السید توني سجرو بت

الحوار واالعتدال والعیش المشترك عبر الفن واإلبداع، وأضاف ان الجائزة حراك حضاري مدني 

  .وشبابي یعكس مدى التقدم الفكري الذي یتمتع بھ القائمون على الجائزة

: النشاش ومجموعة من طلبة الجامعة األردنیة و ھم ویضم الفریق المؤسس رئیس الفریق محمد

حسن العرواني، أحمد طریح، براءة القرعان، بنان البطاینة، ریم أبو زید، دونا رشق، احمد 

  .العیاصرة، حازم خداش، سارة عثمان، راما العورتاني، محمد المحاسیس
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  الجامعات األردنیة تشارك بتحدي المحللین المالیین المعتمدین

  
تحدي بحث معھد (عقدت جمعیة المحللین المالیین المعتمدین في األردن حفال خاصا أطلقت فیھ   

وحضر حفل االطالق طالب . ، وھي مسابقة تعلیمیة عالمیة سنویة)المالیین المعتمدین المحللین
وممثلون عن ست جامعات أردنیة وأخصائیون في مجال القطاع ومرشدون وأعضاء مجلس إدارة 

  .جمعیة المحللین المالیین في األردن
ة واألمیرة سمیة للتكنولوجیا وتشارك كل من الجامعات العلوم التطبیقیة والھاشمیة والبترا واألردنی

والیرموك في تحدي تطویر وتقدیم تقریر بحثي معمق عن أسھم شركة البوتاس العربیة، والتنافس مع 
. أقرانھا من أفضل الجامعات في العلوم المالیة والمصرفیة وإدارة األعمال في جمیع أنحاء العالم

لحكام، وسیتم اإلعالن عن الفائز في حفل وسیتم تقییم التقریر والعرض من فریق من الخبراء من ا
كبیر سیعقد في آذار المقبل ومنح الفائز في المسابقة المحلیة فرصة المشاركة في المنافسة اإلقلیمیة 

  .في دبلن، أیرلندا ٢٠١٨على مستوى أوروبا، الشرق األوسط وأفریقیا، والتي ستعقد في نیسان 
مدین في األردن، جمیل عنز، ان تحدي بحث معھد وقال رئیس جمعیة المحللین المالیین المعت

المحللین المالیین المعتمدین یمنح الطالب الفرصة لتطبیق أفضل الممارسات العلمیة والعملیة الواقعیة 
في مجال تقییم أسھم الشركات المدرجة، ویعد من أكثر التجارب المكثفة والغنیة التي یمر بھا الطالب 

  .خالل رحلتھم التعلیمیة
ضاف عنز إن من أھم مھام جمعیة المحللین المالیین المعتمدین في األردن ھو تطویر الجیل المقبل وأ

من المھنیین المالیین الذین سیتواصلون تشكیل وتطویر قطاع التمویل واالستثمار في األردن، وھذا 
  .تقبلالتحدي من أھم المبادرات فعالیة في رفع جاھزیة العاملین في مجال التمویل في المس

 ٨٠جامعة في  ١٠٠٠طالبا یمثلون نحو  ٥٢٥٠ویضم تحدي بحث معھد المحللین المالیین المعتمدین 
دولة یتنافسون على مستوى عالمي، ویتقدم الفائز من كل مسابقة محلیة إلى واحدة من المسابقات 

ن وآسیا والمحیط اإلقلیمیة الثالث التي یستضیفھا معھد المحللین المالیین المعتمدین في األمیركیتی
  .الھادئ  وأوروبا والشرق األوسط وأفریقیا

ویعد إطالق تحدي بحث معھد المحللین المالیین المعتمدین األحدث في سلسلة من الفعالیات التي 
استضافتھا الجمعیة لقطاع التمویل واالستثمار في األردن خالل األشھر القلیلة الماضیة، ونظمت 

لتكنولوجیا المالیة وتناولت مواضیع البیتكوین وسلسلة الكتل وحضرھا ما الجمعیة ندوة تعریفیة عن ا
  .ممارس في القطاع المصرفي واالستثمارات والقطاعات التنظیمیة ٢٠٠یقرب 

كما استضافت الجمعیة مؤتمر قادة المجتمع اإلقلیمي ألوروبا والشرق األوسط وأفریقیا، الذي ضم 
لمحللین المالیین المعتمدین من أوروبا والشرق األوسط من أعضاء مجالس إدارات جمعیات ا ١٨٠

وأفریقیا في منطقة البحر المیت، وذلك لمناقشة القضایا الرئیسیة التي تؤثر على قطاع االستثمار 
  ..والتمویل على مستوى العالم

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢٣:صالدستور 
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  احالة مشروع قانون الجامعات االردنیة الى لجنة التربیة
  
  

الى لجنة  ٢٠١٧لى تحویل مشروع قانون الجامعات األردنیة لسنة ووافق مجلس النواب االردني ع
 ٢٠١٧التربیة، باإلضافة إلى الموافقة على تحویل مشروع قانون التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 

  .الى لجنة التربیة 
  

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت الیوم االحد في مجلس النواب االردني برئاسة المھندس عاطف 
  . ٢٠١٨راونة وتضمنت مناقشة عدة مواضیع وقضایا أخرى ھامة كمشروع الموازنة العامة لعام الط

  نیوزالكون 
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   الجامعات ركیزة اساسیة في نشر ثقافة حقوق االنسان بالمجتمع: الطراونة

  
قال المنسق الحكومي لحقوق االنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة ان جمیع الجامعات والكلیات 

ركیزة اساسیة في نشر مفاھیم حقوق االنسان بین كافة اوساط  اھد والمدارس االردنیة تعتبروالمع
واضاف الطراونة خالل لقاء لھ في جامعة العلوم  .المجتمع االردني وباالخص وفئة الشباب

االنسان والھیئة  االسالمیة العالمیة الیوم االحد بحضور عدد من اعضاء لجنة متابعة توصیات حقوق
تدریسیة والطالب ان رسالة جمیع الجامعات االردنیة ھي المحبة والسالم ونشر الوعي والثقافة ال

على ان الدولة االردنیة تعمل على حفظ جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة  وسیادة القانون، مؤكدا
االراضي االردني وكل من یقیم على  والتعلیمیة والثقافیة والفئات االكثر عرضة لالنتھاك للمواطن

واوضح  .االردنیة مستمدة ذلك من القیم الوطنیة والعروبیة والدینیة التي نشأت علیھا الدولة االردنیة
الطراونة ان الخطة الوطنیة الشاملة لحقوق االنسان التي جاءت ضمن توجیھات ملكیة باھمیة 

ر والبرامج الھادفة حقوق االنسان بالمملكة، تضمنت العدید من المحاو بضرورة تعظیم وتعزیز حالة
سنوات القادمة باعتبارھا خارطة  التي من شانھا ان تطور وتعزز منظومة حقوق االنسان للعشر

طریق نوعیة وھادفة تبنت ایجاد الخطط العالجیة والوقائیة الوجھ القصور ومكامن الخلل بالتوازي 
من جھتھ شدد رئیس جامعة  .ردنیةالمعاییر واالسس واالتفاقیات الدولیة التي تلتزم بھا الدولة اال مع

العلوم االسالمیة العالمیة الدكتور سلمان البدور على اھمیة المحافظة على المنظومة االمنیة التي 
بھا االردن وسط ھذه االجواء الملتھبة والمحیطة بنا جنبا الى جنب مع الحقوق االساسیة  یتمتع

ت واالنظمة والقوانین ومعالجة االختالالت في والتشریعا والرئیسیة لالنسان والتي كفلھا الدستور
وبین الدكتور البدور ان االردن اصبح نموذجا یحتذى بھ على صعید  .عمل السلطات ان وجدت

االردنیة بكافة اجھزتھا ومسمیاتھا  المنطقة في مجال حقوق االنسان نتیجة الجھود التي تبذلھا الدولة
 الدماء من حولنا نعمل نحن على عقد المؤتمرات والندواتفي ھذا المجال ففي الوقت الذي تراق فیھ 

واللقاءات ووضع الخطط الناجعة التي من شانھا ان تحافظ على حیاة االنسان وتحفظ لھ كرامتھ 
وتحدث اعضاء لجنة متابعة توصیات حقوق االنسان عن دور المؤسسات والھیئات الرسمیة  .وعفتھ

المنسق الحكومي لحقوق االنسان برئاسة الوزراء باسل  ن منوالوطنیة في تعزیز ثقافة حقوق االنسا
خالل وسائل االعالم المھنیة والنزیھة والتي تبتعد عن التضلیل واغتیال الشخصیة وتسھم  الطراونة

حقوق ابنائھ یحافظ على بناء االسرة القویة ویحترم  في بناء المجتمع المتكاتف والمتحاب الذي
االطر  وخاصة الفئات االكثر عرضة لالنتھاك مثل المرأة والطفل واالشخاص ذوي االعاقة ضمن

واوضح رئیس قسم القانون في جامعة العلوم االسالمیة  .التشریعیة والقانونیة واالمنیة الصحیحة
یز السلم تعز الدكتور علي القطیشات والذي ادار اللقاء، دور االردن المحوري والرئیس في

واالستقرار على صعید المنطقة لما یحملھ من ارث تاریخي في حمایة االرواح والممتلكات وتعزیز 
حتى اصبح مالذا لكل من یبحث عن امنھ والمحافظة على حیاتھ بعیدا عن  مفاھیم حقوق االنسان

  .الظلم والتھجیر واالقصاء

  ٢:االنباط ص/٨:صدستور ال
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  االردن واالمارات یبحثان التعاون في مجاالت التعلیم العالي
  

بحث وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي وسمو الشیخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم 
المشترك بین البلدین الشقیقین، خاصة في مجال تبادل الخبرات  دبي وزیر المالیة، مجاالت التعاون

وأكد الطویسي لدى لقائھ سمو الشیخ في  .وتعزیز االستثمار لمواجھة التحدیات االقتصادیة التعلیمیة
 قصر زعبیل في دبي الیوم االحد، ضرورة تطویر العالقات واالستفادة من الخبرات التعلیمیة
 االردنیة، وبالذات أعضاء ھیئات التدریس في الجامعات االردنیة واالماراتیة، منوھا بمبادرات سمو

التعلیم وبحوثھ والعلوم الطبیة من خالل جوائزه التشجیعیة  الشیخ حمدان ال مكتوم الخاصة بتطویر
 .للجمعیات الخیریة االردنیة للعلماء والخبراء والباحثین في مختلف الحقول التعلیمیة، وكذلك دعمھ

مینا لالدارة وحضر اللقاء مدیر مكتب نائب حاكم دبي میرزا الصایغ، والشریك المؤسس في كلیة 
وفي سیاق متصل، أشاد سمو الشیخ ال مكتوم، باالتفاقیة التي وقعھا رئیس مجلس  .سالم القیسي

حمدان بن راشد ال مكتوم عضو مجلس أمناء الھیئة  األعیان فیصل الفایز ومدیر مكتب سمو الشیخ
ماراتیة االردنیة، اال الخیریة میرزا الصایغ، في ایار الماضي وتم بموجبھا انشاء لجنة المساعدات

وأكد استمرار دعم ھیئة آل مكتوم الخیریة للعمل الخیري والمشاریع الخیریة في  .داعیا إلى تفعیلھا
المشاریع الجاري دراستھا لتنفیذھا في القریب  المملكة االردنیة الھاشمیة، مشیرا الى قائمة بعدد من

ماراتیة االردنیة، بجھود ونشاط ھیئة آل من جانبھ اشاد القیسي عضو لجنة المساعدات اال .العاجل
ماكینة خیاطة الى الھیئة الخیریة الھاشمیة خالل  600 مكتوم الخیریة، مشیرا الى انھ سیتم تقدیم

ونوه الصایغ الى اھمیة  .الفترة القادمة لتوزیعھا على عدد من الجمعیات الخیریة واالسر الفقیرة
ین وضرورة تعزیز الجھود المبذولة من الطرفین، من أجل وعمق العالقات التي تربط البلدین الشقیق

وكانت العالقات بین  الطویسي .جدیدة وتنفیذ مشاریع قریبة تجسد الرؤى الخیریة المشتركة انطالقة
ردني اتفاقیة یتضمنھا تأكید الجانبین األ ١٢البلدین شھدت في تشرین االول الماضي، توقیع 

العالقات التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین خاصة في المجاالت التجاریة  واإلماراتي على تطویر
   .والصناعیة واالجتماعیة

  الكترونيالرأي 
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  قبول كافة الطلبة المرشحین لدراسة الطب بالجزائر
  

لعلمي الدكتور عادل الطویسي انھ تم قبول كافة الطلبة األردنیین أعلن وزیر التعلیم العالي والبحث ا
  .المرشحین للجامعات الجزائریة

وقال الطویسي في تصریحات صحفیة امس إن قائمة الطلبة المرشحین للدراسة في الجمھوریة 
ي قد تم قبولھم جمیعا للدراسة في الجامعات الجزائریة الت ٢٠١٨-٢٠١٧الجزائریة للعام الدراسي 

  .رشحوا لھا بتخصص الطب
  .وسوف تقوم الوزارة بتبلیغ الطلبة عبر رسائل نصیة بالجامعات التي قبلوا بھا

  .طالبا وطالبة ١٢٠وبین الطویسي أن عدد الطلبة المرشحین للدراسة في الجزائر  یبلغ 
ھم في وأشاد الطویسي بالتعاون الذي أبدتھ الحكومة الجزائریة تجاه الطلبة األردنیین ورعایت

ً إلى مزید من التعاون والتنسیق في مجال التبادل الطالبي .الجامعات التي یدرسون بھا متطلعا

  ١:الدستور ص/الكترونيالرأي 
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  طلبة یعربون عن سعادتھم لقبولھم مبتعثین في الجزائر لدراسة الطب
  
  

أعرب طلبة وأولیاء أمور عن سعادتھم بإبالغھم من قبل مدیریة البعثات في وزارة التعلیم العالي 
الیوم عن قبولھم لدراسة تخصص الطب في الجزائر بعد أن كانت رشحتھم وزارة التعلیم العالي 

  .لدراسة ھناك قبل زھاء شھرینل
واعرب الطلبة أحمد مھیدات ولؤي عبابنة وأحمد بني نصر وأحمد خطاطبة وعالء المومني عن 
عظیم سعادتھم بنبأ قبولھم لدراسة الطب البشري في جمھوریة الجزائر الشقیقة والذي حلموا طویال 

عن شھرین بعد ان كانوا استكملوا بدراستھ،خصوصا وأنھم انتظروا تلك القبوالت لفترة طویلة زادت 
  .كافة الوثائق التي طلبتھا منھم مدیریة البعثات في وزارة التعلیم العالي األردنیة

وأعربوا عن شكرھم لكل من ساھم في إنجاز قبوالتھم إبتداءا من وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل 
ة األردنیة في الجزائر،خصوصا الملحقة الطویسي والعاملین في مدیریة البعثات،والعاملین في السفار

الثقافیة السیدة ختام خلیفات التي كانوا على تواصل دائم معھا وبذلت مجھودات كبیرة في سبیل اتمام 
  .المھمة

كما أعربوا عن شكرھم للحكومة الجزائریة ووزارة التعلیم العالي والخارجیة الجزائریة لموقفھم 
  .بة األردنیین لدراسة الطب في الجامعات الجزائریةمقعدا للطل ١٢٠العروبي وتخصیصھم 

  الكترونيالدستور 
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  الوفد یتوجھ الیوم إلى ساحل العاج
  أبو غوش یتطلع لتحقیق إنجاز جدید في الجائزة الكبرى للتایكواندو

  
للتایكواندو أحمد أبو غوش، انھ یتطلع بثقة لتحقیق إنجاز جدید في الجولة قال العب المنتخب الوطني 

الرابعة من بطولة الجائزو الكبرى للتایكواندو التي ستقام في عاصمة ساحل العاج ابیدجان خالل 
المقبل، وأضاف أبو غوش أن ھذه الجولة ھي األھم واألقوى ) دیسمبر(كانون األول  ٣- ١الفترة من 

نقطة، سیكون لھا تأثیر كبیر في التصنیف  ٨٠األكثر نقاطا، حیث ینال بطل كل وزن نظرا النھا 
  .العالمي لالعبین في االتحاد الدولي للتایكواندو

من جانبھ اوضح المدرب فارس العساف مدرب أبو غوش، أن أبو غوش قد انھى تدریباتھ في عمان 
ھناك للتأقلم على االجواء قبل خوض  أمس، وسیواصل استعداداتھ في ساحل العاج فور وصولھ الى

المنافسات الرسمیة، إلى جانب التعرف على الالعبین المشاركین في الوزن، والتدریب معھم في 
صالة المنافسات، وأضاف أن أبو غوش یتمتع بصحة جیدة ومستوى فنى مرتفع ویتأثر باإلصابة التي 

وان الھدف من المشاركة المحافظة على لحقت بھ خالل المشاركة في البطولة السابقة في موسكو 
  .الترتیب في التصنیف الذي یؤھلنا للمشاركة في األولمبیاد المقبل

نقاط فقط عن البطل الروسي  ٣ویحتل احمد أبو غوش المركز الرابع على الصعید االولمبي وبفارق 
للمركز الثالث  صاحب المركز الثالث ألیكسي دینیسینكو ، وتحقیق مركز متقدم یمنحھ فرصة القفز

  .في منافسات الجولة الرابعة من البطولة
الكوري الجنوبي لي دایھون یبتعد في : كغم كما یلي ٦٨یذكر أن ترتیب نقاط الالعبین في وزن تحت 

نقطة، ثم  ٤٢٥.٩٨نقطة، وثانیا البلجیكي جواد األشعب الثاني یملك  ٥٦٣.٢٢الصدارة برصید 
نقطة، بینما  ٣٣١.١نقطة، ،ورابعا احمد أبو غوش یملك  ٣٣٤.٣٦الروسي ألیكسي دینیسینكو لدیھ  

  .یحتل أبو غوش المركز الثاني في التصنیف العالمي خلف الكوري الجنوبي لي دایھون
وكان أبو غوش قد شارك في الجولة األولى التي اقیمت في روسیا وحصل على المیدالیة البرونزیة 

غاب عن الجولة الثانیة التي اقیمت في المغرب، لیعود  وھي أول میدالیة أردنیة في البطولة، ثم
ویشارك في الجولة الثالثة التي اقیمت في مدینة مانشیستر االنجلیزیة وحصد فیھا المیدالیة الذھبیة 

وھي الذھبیة األولى لألردن وللعرب في البطولة، بانتظار المشاركة في الجولة الرابعة واالخیرة  
حل العاج ابیدجان، وھو ایضا صاحب المیدالیة الذھبیة في اولمبیاد ریو دي التي ستقام في عاصمة سا

  . ٢٠١٦جانییرو 
ویشرف على تدریب أبو غوش في بطولة ساحل العاج، كبیر مدربي المنتخبات الوطنیة للتایكواندو 
فارس العساف الذي الذي یقف خلف إنجازات أبو غوش في البطوالت العالمیة واألولمبیة، ویتوجھ 
احمد ابو غوش ومدربھ فارس العساف والمدرب الوطني لیث احمد عزت والمعالج لؤي مرایات إلى 

  .ساحل العاج الیوم

  ١٩:صاالنباط 
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  البعد الوظیفي في التعلیم والتعلم

  
  یشعاي نحس

  
ً عن ضرورة ربط التع لیم بالعمل، وأن نھوض البالد یعتمد یتحدث المربون ورجال األعمال كثیرا

ولكن العیب في ھذا الحدیث انھ تقلیدي ألنھ یربط ھذا . على اتساع التعلیم الحرفي والتقني أو الفني
التعلیم بالمدارس المھنیة والكلیات التقنیة المتوسطة، وینطلق من انخفاض نسبة الملتحقین بھ، أو من 

وعلیھ یطالبون بالمزید من ھذه المدارس والكلیات . ن منھارتفاع نسبة العازفین عنھ أو الھاربی
  . وبوضع ترتیبات وحوافز لتغلیبھ على التعلیم األكادیمي، ولكنھ ال یتغلب علیھ

وجھة نظري تقضي بجعل جمیع المدارس والكلیات أكادیمیة حرفیة مھنیة تقنیة، وجمیع التالمیذ 
) التطبیقي(ون بإبراز البعد الحرفي المھني أو الوظیفي أما كیف فیك. والتلمیذات ملتحقین بھذا التعلیم

ّمھ لجمیع التالمیذ والتلمیذات  الیومي في كل مادة أكادیمیة في المدرسة والكلیة، وتعلیم ھذا البعد وتعل
  . والطلبة، فال نحتاج إلى مدارس مھنیة منفصلة أو مستقلة إلعدادھم

القراءة، والكتابة، والتقریر، واالستدعاء، : فخذ اللغة العربیة كمثال تجد أّن لھا عدة وظائ
لكنھا تعلم اآلن كمعلومات مشرذمة تحفظ ثم تسترجع في .. والتلخیص، والقصة، والروایة، والشعر

یتعلم الطلبة أصول القراءة بأنواعھا، ) التطبیقي(غیر أنھ بالتعلیم الوظیفي . االمتحان، وتنسى بعده
إلیقاع، وكتابة التقاریر، واالستدعاءات، والقصص، والروایات، ونظم والكتابة بأشكالھا، والترقیم، وا

ً ووظائف عدة   . الشعر، فعندئذ تصبح اللغة وظیفیة وتفرخ مھنا
ة یتخرج في الدراسة بعد دراستھا عدة سنوات، دون أن /وخذ مادة األحیاء كمثال آخر، تجد أن التلمیذ

س الضغط، أو استخدام المیكروسكوب یعرف اإلسعاف، أو ضرب اإلبرة في العضل، أو قیا
ً دون أن .. انھ یتعلم عن الخلیة ومكوناتھا، وأنشطتھا. والتعرف على البكتیریا والمیكروبات غیبا

  .یراھا
ة یتعلم عن حساب الزمن أو المناطق الحراریة في العالم، أو /وخذ مادة الجغرافیا تجد أن التلمیذ
ھ یتخرج دون أن یعرف قراءة میزان الضغط الجوي، أو رؤیة األقالیم المناخیة، أو أثر المناخ، لكن

  .السماء بالتلسكوب، أو توقع الطقس من محصلة الحرارة والرطوبة والضغط
ة یقضي سنوات وھو یتعلم عن المیكانیكا أو الحركة أو الشغل والماء، /وخذ الفیزیاء تجد ان التلمیذ

دون أن یعرف كیف تعمل وأین تعمل في جھاز أو ... والحرارة، والمغناطیس، والكھرباء، والفلزات
ة العمل في صیانة أو إنتاج أو إبتكار /في الحیاة، مع ان إبراز البعد الوظیفي لھا كاٍف لیستطیع المتعلم

 .  
م النظریة والبعد الوظیفي لھا یصبح المتعلم ّ ً للعمل في مجاالت كثیرة، بل ولبدء /عندما نعل ة جاھزا

ًَ◌ أو یمتلك  أما اآلن. علمھ الخاص ً ال یجید شیئا وحسب نظام التعلیم التلقیني السائد فإنھ یتخرج معوقا
  . مھارة وظیفیة واحدة

وعلیھ فإن المطلوب لیس مجرد إعداد المناھج وتألیف الكتب المدرسیة بل إبراز البعد الوظیفي في 
  . كل مادة وفي كل صف وتعلیمھ وتعلمھ
ً ذات یوم من وزیر الت ربیة والتعلیم وكان المرحوم منذر المصري الوزیر آنذاك، أن لقد طلبت خطیا

یطلب من مدیریة المناھج والكتب المدرسیة أن تبین لنا أین تعمل القوانین والقواعد العلمیة المبثوثة 
ً  –في الكتب المدرسیة؟ أین یوجد قانون بویل  في األردن وأین تتفاعل الفلزات وتتآكل وكیف  –مثال

  ٩:صالغد 

 مقاالت
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ولما كان األمر كذلك فما فائدة وجود ھذه القوانین . لم تستطع المدیریة أن تجیبتحفظ، وھكذا، ف
  والقواعد في المنھاج أو في الكتاب؟

أما الفائدة الكبیرة الثانیة إلبراز البعد الوظیفي وتعلیمھ وتعلمھ في كل مادة، فاضطرار كثیر من 
إن جعل ھذا . یعون وقت الدرس علیھالمعلمین والمعلمات إلى تغلیبھ على المنھاج الخفي الذي یض

ً یجبرھم على االنغماس فیھ، ألنھ ال یبقى وقت لدیھم أو مجال للمنھاج  ً وتقییمیا البعد متطلبا تعلیمیا
أدعو المستثمرین الشجعان إلى اقتحام التعلیم بھذه الطریقة وأنا على استعداد تام لتزویدھم . الخفي

  .تحویل التالمیذ إلى مكتشفین ومخترعین ومبدعینبالترتیب المؤاتي بتعلیم ھذا البعد ل
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 اعالنات

 ١١:الدستور ص/٤٢:صالرأي 
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  تالع العلي –فؤاد رشاد حسن ابو حجلة  -
  
  شارع وادي عبدون –نعمت أیوب كمال  -
  
  اربد –محمد كوري الربایعة » یوسف جمیل« -
  
  الصویفیة –لصائغ فرح رفعت ا -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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سقطت » قطة«استنفرت كوادر من الدفاع المدني وأمانة عمان في منطقة تالع العلي بالتحرك إلنقاذ 
).. دوار الكیلو(ة تقاطع شارعي مكة المكرمة والمدینة المنور في أحد مناھل تصریف المیاه على

الكوادر .( ٩١١(الطوارئ  على رقم» الرأي«االستجابة جاءت سریعة وبزمن قیاسي اثر اتصال من 
  .تفاصیل المكان الذي وصلتھ وأنقذت القطة ورممت المنھل» الرأي«تابعت مشكورة مع 

  
  

أنھم تلقوا وعودا » عین الرأي«مستثمرون في المنطقة الحرة السوریة األردنیة المشتركة أكدوا لـ 
المستثمرون أشاروا إلى أن نفس الوعود كانوا قد ..المقبل بإعادة فتح الحدود مع سوریا بدایة العام

  .تلقوھا تشرین االول المنصرم
  

قبال الزوار نتیجة تحسن الموسم السیاحي بعد إغالق منشآت سیاحیة في البترا أعادت فتح أبوابھا الست
  .دام سنوات

  
ان وزیرا سابقا في حكومة عبد اهللا النسور وعائلتھ سجلوا أحد امالكھم كحجة » عین الرأي«علمت 

الوقفیة الجدیدة سجلت بدائرة قاضي القضاة ووزارة .. دعما لھ وقفیة لصالح المسجد األقصى المبارك
ھو احد اعضاء  الوزیر السابق الذي كان نقابیا بارزا. والمقدسات اإلسالمیة األوقاف و الشؤون

  .مجلس االعیان
  

ان وزارة االشغال شكلت لجنة للنظر في شبھة تالعب في أحد العطاءات » عین الرأي«علمت 
  كم١٣المفرق بطول  المركزیة للوزارة والمتعلق بتنفیذ شارع في

 صحف زوایا ال

 عین الرأي 
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أكثر من خمسة آالف كلمة وردت في خطاب الموازنة العامة للدولة، الذي ألقاه وزیر المالیة عمر 
رغم حدیثھ  الالفت أن ھذا الخطاب لم ترد فیھ كلمة خبز أو طحین،. ملحس في مجلس النواب أمس

وتطرقھ لقضیة الدعم ومخصصاتھ وتوجھ الحكومة للدعم المباشر للمواطن المستحق بدل دعم 
  .السلعة

  
مدیریة ترخیص المھن والمؤسسات الصحیة في وزارة الصحة أغلقت وبالتعاون مع األجھزة األمنیة 

أن "وحسب مصدر مطلع فإن سبب اإلغالق ھو . شعر في منطقة خلدا بعمانأمس مركزا لزراعة ال
أتراك یمارسون مھنة الجراحة وزراعة الشعر بدون  ٤مدیر المركز من جنسیة عربیة، قام بتوظیف 

  ".شھادات طبیة، حیث تم تحویل جمیع األطراف للمدعي العام للتحقیق في القضیة
  

رئیس مجلس األعیان فیصل الفایز زار أول من أمس السبت رئیس بلدیة الزرقاء المھندس علي أبو 
السكر في منزلھ، لالطمئنان على صحتھ بعد الوعكة الصحیة التي ألمت بھ مؤخرا، ورقد على إثرھا 

  .في المستشفى لعدة أیام
  
ھو شعار احتفال ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد بالیوم العالمي لمكافحة ".. الواسطة ضیاع للحقوق"

وبھذه المناسبة تنظم الھیئة احتفاال في مدینة الحسین . من الشھر المقبل ١٠الفساد والذي یصادف یوم 
  .للشباب تحت رعایة رئیس مجلس األعیان فیصل الفایز

  
راصد بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء  -ینظم مركز الحیاة 

الحفل . ظھر الیوم حفال إلطالق تقییم األداء الحكومي بتنفیذ الخطة الوطنیة الشاملة لحقوق اإلنسان
  .یقام في فندق جنیفا بعمان

 صنارة الدستور
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یوم متوجھا للیابان لیبدأ غدا زیارة رسمیة على رأس وفد ھاني الملقي عمان ال.یغادر رئیس الوزراء د
  .الملقي یعود من طوكیو الى عمان السبت المقبل. رسمي أردني

  
یعقد مجلس النواب الیوم جلستین صباحیة ومسائیة، یستكمل فیھما مناقشة مشروع القانون المعدل 

من مشروعین معدلین لقانوني لقانون التنفیذ، كما یشرع بمناقشة ملحق جدول األعمال، الذي تض
  .٢٠١٧تشكیل المحاكم النظامیة وأصول المحاكمات المدنیة لسنة 

  
یعقد مجلس األعیان أولى جلساتھ في الدورة االستثنائیة یوم غد األربعاء، ویناقش فیھا مشاریع 

  .٢٠١٧سنة القوانین المعدلة لمحكمة الجنایات الكبرى والوساطة لتسویة النزاعات المدنیة والبینات ل
  
الوفد یبحث . وصل مساء أمس وفد إماراتي، مكون من مساعدین فنیین بوزارة الزراعة اإلماراتیة 

مع المسؤولین األردنیین الیوم التعاون في المجال الزراعي وسبل تطویره، وخصوصا صادرات 
ذھا وزارة الزراعة المنتجات الزراعیة بین البلدین، كذلك یطلع الوفد على اإلجراءات الفنیة التي تتخ

  .على الصادرات األردنیة
  

تمّكن مطلوب خطیر من الفرار من كمین أمني بعد إطالقھ النیران بكثافة على قوة أمنیة داھمت منزال 
بقریة أبو نصیر لیل األحد االثنین، بھدف إلقاء القبض علیھ، وفقا لمصدر أمني، والذي أوضح أن 

وأنھ لم تقع أیة إصابات بعد إطالقھ وابال من العیارات المطلوب بحقھ طلبات بقضایا مخدرات، 
 .الناریة قبل أن ینجح بالفرار، فیما ما یزال البحث جاریا عنھ

 زواریب الغد
  


