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 تحتض  مجتمع تعلم مهني للمعلمي ( األردنية)الزاوية األمريكية في مكتبة 

استضافت الزاوية األمريكية  في  -فادية العتيبي

األردنية أمس فعالية خاصة مكتبة الجامعة 

 (EduCamp) بتدريب المعلمين ضمن برنامج

المدعوم من السفارة األمريكية في عمان، شارك 

معلما ومعلمة من القطاعين ( 00)فيها زهاء الـ 

الخاص والحكومي في مختلف المدارس 

 .المنتشرة في المملكة

م اللغة اإلنجليزية في السفارة األمريكية، والفعالية التي أعيمت بالتعاون مع المكتب اإلعليمي لتعل

بهدف تنمية مجتمعات التعلم باألردن ( مجتمع تعلم مهني للمعلمين)جاءت أشب  ما يسمى بـ 

 .واكتساب الخبرات وتبادلها بين المشاركين من المعلمين في مختلف التخصصات

 ن، فإن اللقاء من شأن  تشجيع وبحسب ممثلة المكتب اإلعليمي لتعلم اللغة اإلنجليزية كودي شادوي

المعلمين على تبادل الخبرات العملية بينهم فيما يتعلق باستراتيجيات وأساليب التدريس من حيث 

الكتابة والمحادثة، وتعزيز مهارات تعلم اللغة اإلنجليزية من خالل الممارسة وباستخدام أساليب 

 .وطرائق حديثة في التعليم

  

 أخبار الجامعة

 32/0/3542                   أخبار األردنية                                                     االثنين                              
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عقد للمرة األولى، وما أتت ب  من نتائج إيجابية انعكست على المشاركين، وعالت إن هذه الفعالية ت

ستشكل دافعا حقيقيا النعقادها مرات عادمة، مؤكدة عمق عالعات التعاون التي تربط السفارة األمريكية 

 .والجامعة األردنية في مختلف المجاالت العلمية والثقافية

ي المكتبة أماني حمارشة إن اللقاء جاء ضمن سلسلة بدورها أشارت منسقة الزاوية األمريكية ف

اللقاءات والفعاليات الهادفة التي تستضيفها الزاوية األمريكية بهدف تعلم اللغة االنجليزية، والتمكن من 

 .إجادتها

 وفي سياق متصل، أعرب عدد من المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا اللقاء الهادف الذي

مهارات متعددة حول إدارة الغرف الصفية وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، ناهيك من شأن  إكسابهم 

 .عن مهارات المحادثة وطرق تطويرها

 وعالوا إن الفعالية وما تلقوه من تدريبات عملية فيما بينهم أطلعتهم على طرق تعليم حديثة لم تكن

ي الغرفة الصفية واختيار الطلبة بطرق بالحسبان، كما هو الحال فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا ف

عشوائية، مؤكدين أن مثل هذه الطرق ستمكنهم من مواصلة مسيرة التعليم بشكل متطور ومتقدم 

 .ينعكس إيجابا على الطلبة وعلى العملية التعليمية في المدارس
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 يوم علمي لكلية التمريض في مستشفى الجامعة األردنية

ذ طلبة برنامج ماجستير نف -هبة الكايد 

الرعاية الحثيثة في / التمريض السريري

كلية التمريض في الجامعة األردنية يومًا 

علميًا في مستشفى الجامعة عرضوا في  

خمسة مشاريع بحثية بوصفها جزءا من 

التدريب في مادة التمريض السريري 

 .المتقدم بإشراف الدكتور خليل يوسف

بحسب عميدة الكلية الدكتورة منار النابلسي لما تولي  كلية التمريض من وجاء تنفيذ اليوم العلمي  

اهتمام خاص باألنشطة التي ُتعنى بالتعلم المستمر، والممارسات العملية المبنية على األدلة العلمية 

بالتشارك مع المستشفيات والمؤسسات التمريضية المختلفة؛ إذ يركز أعضاء هيئتها التدريسية وطلبتها 

لتحقون في برامجها للدراسات العليا على عمل األبحاث التطبيقية التي تصب في إطار توطيد الم

 .أطر التعاون والتكامل مع المستشفيات لكل ما من شأن  رفعة الرعاية التمريضية

وتناولت المشاريع التي عرضها الطلبة التحديات السريرية المتعلقة بتقييم الهذيان في وحدات العناية 

زة، وطرق العالج المناسبة بالوارفارين عند المرضى الذين يعانون من أمراض القلب من وحدات المرك

العناية الحثيثة، وتقييم جودة اإلنعاش القلبي الرئوي في وحدات العناية المركزة، إضافة إلى مرض 

مع عمل خطة خروج للمرضى الذين يعانون من هذا المرض،  (COPD) االنسداد الرئوي المزمن

 .SSKING والكشف المبكر ومنع التقرحات السريرية عنها باستخدام بروتوكول

  

 32/0/3542          أخبار األردنية                                                     االثنين                                       
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وما يميز هذه المشاريع وفقا لمدير التمريض في المستشفى صخر الحياري أنها تطبيقية وتعنى  

بتقديم الرعاية الصحية المتميزة للمرضى وضمان استمراريتها من ِعبل مستشفى الجامعة األردنية حتى 

 .الطالب متطلبات المساق والبرنامج والتخرج بعد إنهاء

يشار إلى أن الطالب تمكنوا من فتح عيادة لمتابعة المرضى الذين يعالجون بدواء الوارفارين المانع  

لتجلط الدم  بالتعاون مع عيادة عصور القلب وأخصائيي أمراض القلب  الدكتور أكرم الصالح 

 .والممرض محمد ط  CCU والدكتور حنا مخامرة والممرضة عبير من
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 استخدام مبيدات حيوية غير سمية لمكافحة اآلفات والحشرات الزراعية: خبراء

 

محمد المبيضين ــ أعلن خبراء 

واختصاصيون وأكاديميون  في 

وعاية النبات عن نجاح 

استخدام المبيدات الحيوية 

لمكافحة اآلفات والحشرات 

التي يتعرض لها المنتج 

 . زراعي في األردنال

وأشاروا خالل فعاليات اليوم العلمي لقسم الوعاية النباتية في كلية الزراعة في الجامعة األردنية إن 

المبيدات الحيوية تقنية حديثة وهي غير سمية األمر الذي يعمل على تحسين وسالمة وجودة 

 . المحاصيل الزراعية ووفرتها ما ينعكس ايجابًا على األمن الغذائي

وتضمن برنامج اليوم العلمي مناعشة وبحث استخدام الهواتف المحمولة في رصد ومراعبة دودة  

الحشد الخريفية  التي تشكل آفة زراعية تهدد المحاصيل الزراعية في فصل الخريف، فيما عقدت 

تأثير " ها جلسة حوارية عدم خاللها أستاذ الوعاية النباتية الدكتور عبداهلل الموسى ورعة عمل تناول في

  . " العولمة على التعليم العالي

  

  

 32/0/3542االثنين                                                                      المدينة نيوز -أخبار األردنية  -0الرأي ص  
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وخالل اليوم العلمي احتفت الكلية بيوم الخريج بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتورة 

 .1331/  1330كفاح الجمعاني حيث تم تكريم خريجي الفوج السابع عشر لعام 

ار فيها إلى اهتمام الكلية بتمتين الروابط مع وألقى نائب عميد الكلية الدكتور مفيد النمر كلمة أش

خريجيها لتمكينهم من متابعة اإلنجاز العلمي والبحثي الذي يركز على مواكبة التطورات والمستجدات 

 . المتسارعة التي يشهدها التعليم الزراعي بشقي  النباتي والحيواني

لزراعي والمزارعين بالخبرات العلمية النمر، لفت الى استمرار الكلية بتزويد العاملين في القطاع ا

 . انسجامًا مع رسالة الكلية الرامية إلى التواصل واالنفتاح على المجتمعات المحلية

وأشاد المهندس الزراعي محمد الفقير الربابعة في كلمة  ألقاها نيابة عن الخريجين المكرمين  بتجربة 

الزراعية ، وثمن حرص الكلية على االلتقاء الكلية في ميادين التعليم والبحث وخدمة المجتمعات 

 . بخريجيها لتبادل وجهات النظر حول التطورات العلمية التي يشهدها عطاع التعليم الزراعي

بدورها سلطت رئيسة عسم الوعاية النباتية الدكتورة لما البنا الضوء على الجهود التي يبذلها الباحثون 

ادية الزراعية للمزارعين بهدف حماية المزروعات من اآلفات في القسم من خالل تقديم النشرات اإلرش

 . والحشرات الزراعية التي تسبب خسائر جسيمة في المحاصيل الزراعية

ودعت البنا في تصريح صحفي خريجي القسم إلى المشاركة في النشاطات العلمية التي ينظمها 

الثقافة اإلرشادية للمزارعين والمؤسسات القسم على مدار العام بهدف زيادة خبراتهم ومهارتهم في نشر 

 .الزراعية األردنية

وافتتحت نائب رئيس الجامعة الجمعاني على هامش اليوم العلمي المعرض الزراعي الذي اشتمل 

على بذور وأشتال زراعية ونباتات للزينة واطعمة وماكؤالت غذائية ومنشورات وملصقات تتعلق 

 . دد من المؤسسات والشركات الزراعية في األردنبالمنتج الزراعي بمشاركة واسعة لع
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وعقدت لقاءات ضمت عددا كبيرا من المهندسين الزراعيين العاملين في وزارة الزراعة ونقابة 

المهندسين الزراعين وشركات القطاع الخاص حيث تم بحث واعع القطاع الزراعي في األردن 

من أبواب التعاون لزيادة التنمية الزراعية األردنية والتحديات التي تواج  المزارعين وضرورة فتح مزيد 

 . التي تعتبر أحد أعمدة االعتصاد الوطني

يشار إلى أن كلية الزراعة في الجامعة األردنية تعتبر أول مؤسسة تعليم عال في العلوم الزراعية  

اد كوادر وساهمت في التنمية الزراعية األردنية من خالل إعد 1320في األردن حيث انشئت عام 

مؤهلة في اإلنتاج الزراعي والحيواني والتغذية والتصنيع الغذائي والحفاظ على مصادر المياه والبيئة 

     . فضاًل عن إعداد الدراسات والبحوث العلمية الزراعية
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مشاريع طالبية على هيئة أفالم ونثائقية تروج لألرد  ومواقعه السياحية باللغة 
 الفرنسية

كشفت عدد من طالبات عسم  -فادية العتيبي 

اللغة الفرنسية وآدابها في كلية اللغات األجنبية 

في الجامعة األردنية عن تمكنهن وعدراتهن في 

إنتاج المعرفة والتفكير متخذات من المهارات 

الذاتية التي اكتسبنها ضمن نظام التعلم المدمج 

الذي انتهجت  الجامعة في الفصل الدراسي 

 .وسيلة لذلك 0212ني للعام الثا

فسحة اإلبداع التي ترجمتها الطالبات تمثلت 

في عدد من المشاريع التي نفذتها ضمن مادة 

باللغة الفرنسية وجاءت على هيئة أفالم وثائقية عصيرة سلطت الضوء على ( األردن عبر التاريخ)

كانت بمثابة مشاريع وطنية يشاد بعض األماكن السياحية في األردن والترويج لها باللغة الفرنسية، ف

 .بها لما فيها من خدمة لمجتمعهن ومواعع  السياحية

مدرسة المادة والمشرفة على المشاريع الدكتورة شيرين عاعيش، أكدت أن المشاريع التي تمثلت بأفالم  

البات وثائقية مصورة توثق تاريخ وحضارة األردن وطبيعتها الخالبة جاءت بمبادرة خالعة طبقتها الط

بمنتهى الحرفية واإلتقان، مستعينات بما تعلمن  من مكونات وأساليب التعلم المدمج لينتقلن من نظام 

 .تدريسي تقليدي إلى نظام عصري بمكونات حديثة

 الوقائع االخبارية -طلبة نيوز -أخبار األردنية  

 32/0/3542االثنين                                                                  نيوز                                      المدينة 
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وعالت عاعيش إن هذا النظام نجح في تطبيق  وأثمر عن نتائج  اإليجابية ظهرت بوضوح على 

ن هذا النظام كشف عن مواهب الطالبات لتترجم خارج أسوار نتاجات أعمال الطالبات، مؤكدة أ

 .الغرفة الصفية بطرائقها وأساليبها التقليدية

وأضافت أن المستوى الذي حققت  الطالبات في تسليط الضوء على مناطق مثل مادبا والسلط وعراق 

ة ومناظر األمير وعلعة عمان وعصر األمويين ووادي رم وجرش وما تحفل بها من آثار تاريخي

مكانيات الطالبات، مشيرة إلى أن مثل هذه المشاريع من شأنها ارساء  طبيعية، فاق التوععات وا 

مشاريع وطنية جاذبة تروج لألردن سياحيا بمواعع  المختلفة، حيث يمكن للمشاهد أن يطلع عليها 

 .عبر عناة اليوتيوب بعد أن تم إدراجها ضمن محتواها
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د وضما  الجودة يعقد دورة ألعضاء هيئة التدريس حول مهارات البحث مركز العتما
 العلمي

عقد مركز االعتماد وضمان  -آي  العبادي

" الجودة في الجامعة األردنية دورة بعنوان 

استهدفت أعضاء الهيئة " مهارات البحث العلمي

وتهدف الدورة بحسب رئيس شعب   . التدريسية

عكور إلى التعريف التطوير في المركز مادل ال

بأهمية البحث العلمي ، والتمييز بين المناهج 

البحثية المختلفة، إضافة إلى  اختيار منهج 

علمي يناسب مشكلة الدراسة، وكيفية تطبيق 

تقان كتابة ورعة علمية بحثية حسب مجال التخصص األكاديمي  .المهارات وا 

 

وية شرحا تفصيليا لعدة محاور تمثلت بالطريقة وعدم الدكتور محمد صايل الزيود من كلية العلوم الترب

المثالية إلعداد األبحاث، واألسس والقواعد الواجب مراعاتها في كتابة البحث العلمي، إضافة إلى 

جراء مراجعة لألدب النظري والدراسات  كيفية اختيار مشكلة الدراسة وصياغة األسئلة والفرضيات وا 

حيث طبيعة البيانات سواء كانت بيانات نوعية أم كمية، وكيفية السابقة واختيار منهجية الدراسة من 

 .تحليل البيانات وكتابة تقرير البحث

 32/0/3542االثنين                                                  أخبار األردنية                                                    
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ونوه الزيود بضرورة األخذ بعين االعتبار أهمية  اختيار العينة لتكون ممثلة للمجتمع األصلي واختيار 

ضرورة مراعاة توثيق  أداة جمع البيانات وتصميمها بشكل علمي يحقق أهداف الدراسة، إلى جانب

المراجع عند كتابة  البحث العلمي باعتماد أسلوب التوثيق العلمي السليم،  واألسلوب األمثل  لكتابة 

 .النتائج والتوصيات والمقترحات

يشار إلى أن الدورة جاءت بمشاركة فاعلة من عبل أعضاء الهيئة التدريسية وغطت جوانب شاملة في 

لما ل  من ضرورة وتأثير في العملية األكاديمية والعلمية  للمجتمع  عملية كتابة البحث العلمي

 والجامعة
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ينظمو  ندوة حول اللغويات القضائية ( األردنية)طلبة دكتوراه اللغة اإلنجليزية في 
 والقانو 

نظم طلبة برنامج  -فادية العتيبي

الدكتوراه في مادة اللغويات 

نجليزية القضائية في عسم اللغة اإل

وآدابها في الجامعة األردنية ندوة 

اللغويات القضائية "بعنوان 

 ."والقانون

وجاء انعقاد الندوة التي تعقد للمرة الثانية من عبل القائمين عليها، إلى تعزيز التفاعل مع 

المتخصصين وزيادة الوعي العام حول اللغويات القضائية ودور اللغويين القضائيين في المساعدة في 

ل لغز بعض القضايا باالستناد إلى دراسة علمية إلفادات المتهمين والشهود وغيرها من الوثائق ح

 .ذات الصلة

شارك في الندوة رئيس إدارة المختبرات واألدلة الجرمية العقيد الدكتور محمد العمري، وعميد شؤون 

ور سليم الشريف، الطلبة في جامعة الشرق األوسط وأستاذ علم النفس في كلية اإلعالم الدكت

 .والمحامية أماني الجعبري، والدكتور جهاد حمدان من عسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

  

  

 32/0/3542                                     أخبار األردنية                                                     االثنين            
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أول المتحدثين كان الدكتور العمري الذي تناول في مداخلت  الرأي األمني في اللغويات القضائية، 

مة عين أو صوت أو الفتا إلى أنواع البصمات التي تعتمدها المختبرات لكشف لغز القضية من بص

وج ، وأكثرها دعة واعتمادا، كما أشار إلى دور المختبرات في مجال الصوتيات، واآللية المتبعة لديهم 

 .%122في اتخاذ الجانب العملي الثابت الذي ال يترك مجاال للشك ويكون بنسبة 

من حيث نشأة  في حين تطرق الدكتور حمدان إلى تاريخ ظهور اللغويات القضائية ومراحل تطورها،

هذا العلم الذي هو أحد فروع اللغويات التطبيقية ويوظف المعارف اللغوية لتحليل النصوص القضائية 

وما يعتريها من شبهات، من حيث تاريخ ظهوره وسبب تسميت ، ومجاالت  التي تطورت وتوسعت في 

 .العقدين الماضيين

من وجهة نظر المتهم، موضحا أن عوامل أما الدكتور الشريف، فناعش المحاور النفسية للقضايا 

القلق والخوف تعتري أي متهم سواء كان مذنبا أو بريئا، ويجب عدم الحكم على الحقيقة من نبرة 

الصوت، ومشيرا إلى أن األجهزة األمنية الذكية تمكنت من ابتكار بصمة للصوت عادرة على تمييز 

 .لقادرة على تمييز الحقيقة وبنسبة معقولةالحقيقة من كذبها، ناهيك عن دور الخبرة األمنية ا

بدورها ركزت الجعبري في مداخلتها على جرائم الذم والقدح بشكل عام وعلى مواعع التواصل  

االجتماعي بشكل خاص، مستعرضة علم اللغة الجنائية وعالعت  بالجرائم أمام المحاكم، منوهة إلى 

 ، كما أشارت إلى كيفية تحديد الضرر المادي أن علم اللغة من الممكن أن يجرم الشخص أو يبّرئ

 .والمعنوي على ما يتلفظ  الشخص من خالل خبير يقدر مدى الضرر الذي ألحق  الشخص
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وتخلل الندوة عرض فيلم وثائقي للطريقة التي يتم فيها الكشف عن الحقيقة من خالل لغة الجسد، كما 

اولت في  عضية تزوير عالمة تجارية لمنتج عطري عدمت طالبة الدكتوراه إيمان بني سالمة عرضا تن

 .وطريقة الكشف عنها

سهامهم  وفي ختام الندوة سلم الطلبة المنظمون الدروع التكريمية للمشاركين، شاكرين لهم حضورهم وا 

في إثراء محاور الندوة لما عدموه من علم نافع ومعلومات جديدة أضفت الكثير على دراستهم 

 .وخبرتهم
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لألرد  الذي نريد"الوط  يحتاج لعقول وأفكار الشباب لنصل : البدور " 

احتضنت الجامعة  -هبة الكايد 

األردنية في رحابها أمس فعاليات 

ورشة العمل المنعقدة ضمن مبادرة 

التي أطلقها مركز " األردن الذي نريد"

بالتعاون مع لجنة " راصد"الحياة 

اب التربية والتعليم في مجلس النو 

ووزارة الشباب وهيئة شباب كلنا 

وتحدث .األردن وبرنامج أنا أشارك

رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الدكتور إبراهيم البدور خالل الورشة عن الدور النوعي 

الذي يلعب  شباب وشابات الوطن، مؤكدا بأن األردن يحتاج لعقول وأفكار الشباب لنصل لألردن 

وعال البدور إن الشباب األردني لدي  عدرة أن يكون مشاركا وصانعا للقرار .عاً الذي نريده جمي

ويستطيع أن ينجح ِإْن تحمل المسؤوليات وأعطي المساحة الكافية لذلك، مضيفا أن لدينا نماذج 

 .شبابية ناجحة نفخر بها سواًء من عمل منهم داخل األردن أو خارج 

ع بها شبابنا األردني رغم التحديات التي يواجهونها، معرجا على ولفت إلى الثقافة العالية التي يتمت 

أن األردن كان وما زال حاضنة للشباب األردني والعربي على حٍد سواء؛ لما يتمتع ب  من سمعة 

إيجابية على الصعيد العربي، وأن الذي بنى هذه السيرة العطرة هم الشباب والشابات األردنيون الذين 

 .ًا عيادتهم الهاشميةيقفون ويدعمون دوم

 32/0/3542االثنين                                                                      أخبار األردنية                                
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راصد الدكتور عامر بني عامر إلى أن هذه المبادرة الوطنية  –من جهت  أشار مدير مركز الحياة 

جاءت بتشاركية نوعية مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات وطنية بهدف توفير مساحة 

 .يعبر فيها الشباب عن آرائهم وتطلعاتهم وأفكارهم

يتم تنفيذها في جميع المحافظات األردنية لتقدم وثيقًة وطنية شبابية تحت مسمى وأوضح أن  س 

، كما سيتم تقديمها لصناع القرار وأصحاب المصلحة لتكون وثيقة تعبر "0212األردن الذي نريد "

عن آراء الشباب األردني في كافة القطاعات والمجاالت، مؤكدا ضرورة تنسيق الجهود الوطنية تحقيقًا 

   .وات جاللة الملك في تكريس نهج الحوار والتشاركية لتحقيق عملية اإلصالح المنشودلدع

شراك الشباب في  وتابع بني عامر أن المبادرة أتت انسجامًا وترسيخا لمبدأ االعتماد على الذات، وا 

لى تحليل الواعع الحالي وعراءة التحديات التي تعاني منها مختلف القطاعات، حيث سيعمل الشباب ع

وضع هذه التحديات وفقًا لمنهجية تم بناؤها ارتكازًا على األولويات الوطنية في مختلف القطاعات، 

كما سيعمل الشباب على وضع توععاتهم وطموحاتهم المستقبلية لكافة القطاعات التي يتم العمل 

إلى  ، وسيقدم الشباب كذلك الحلول والمقترحات من وجهة نظرهم للوصول0212عليها حتى عام 

التوععات والطموحات وآلية تنفيذها، من خالل تقديمها لصناع القرار، األمر الذي سيسهم في دعم 

  .التوجهات الرسمية لبناء األردن الذي نريد

وتستهدف المبادرة بحسب بني عامر شبابا وشابات من مختلف القطاعات والجهات، مثل األحزاب 

اتحادات الطلبة، وهيئة شباب كلنا األردن، ومراكز الشباب والنقابات والجامعات، وكليات المجتمع، و 

في وزارة الشباب، وآخرين منتخبين من المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وعاطلين عن العمل، 

 .إلى جانب شباب وشابات من مؤسسات المجتمع المدني وبرنامج أنا أشارك
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 للشعال " أكاذيب الّنسيا "و" أدركها الّنسيا "الجامعة األردنية تشهر 

سناء .لألديبة د" أكاذيب الّنساء"والمجموعة القصصّية " أدركها الّنسيان"أشهرت الجامعة األردنّية 

الشعالن؛ إذ احتضنت شعبة تعليم العربية لغير الّناطقين بها في مركز الّلغات في الجامعة األردنّية 

ين األدبيين اللذين ُيضافا إلى هذا اإلشهار الذي ُعقدت على هامش  ندوة أدبّية عن هذين المنجز 

عمل إبداعّي ونقدّي، فضاًل عن الكثير من  18رصيد إبداعّي كبير للّشعالن يصل إلى نحو 

 .الّدراسات والمقاالت واألبحاث المنشورة

فاطمة العمري األديبة الّشعالن في حفل اإلشهار؛ إذ عّرجت على منجزها اإلبداعّي .وعد عّدمت د

مّي، فضاًل عن أّنها عّدمت تصّورًا نقدّيًا لمنطلقات الّتشكيل والّرؤية في العملين والّنقدّي واألكادي

األدبيين المشهرين، وأشارت إلى الّلحمة الفكرّية والبنائّية التي تجمعهما على الّرغم من اختالف 

ملين، الجنس األدبّي الذي ينتمي كّل منهما إلي ، كما توّعفت عند جماليات االشتغال في هذين الع

حاالتهما بما فيهما من نظرة إنسانّية تعني أزمات اإلنسان في كّل مكان وزمان، على  سقاطاتهما وا  وا 

 .الّرغم من خصوصّية الّتوّعف عند معاناة الفرد المأسور لعوالم  بما فيها من إكراهات وعهر وظلم

ن عن أمواج للّنشر والّتوزيع، عد صدرْت في العاصمة األردنية عما" أدركها الّنسيان"وُيذكر أّن رواية 

اللتين صدرتا في عّدة طبعات، " الّسقوط في الّشمس"و" أعشقني"وهي الّرواية الّرابعة لها بعد روايتي 

التي ستصدر في طبعتها األولى عن جائزة كتارا القطرّية في شهر أكتوبر من " أصدعاء ديمة"ورواية 

ان واألماكن ضمن بنى سردّية متداخلة؛ فهي مزيج وهي رواية ملحمّية متداخلة األزم. هذا العام

متجانس ومتداخل من رواية وسيرة ونصوص نثرّية ونصوص شعرّية مساندة، وهي ُتروى على لسان 

أكثر من راٍو، حيث هناك الّراوي العليم الذي يروي من زاوية الحدث المتسلسل إلى جانب الّراوية 

 32/0/3542االثنين                                                                                                   نيوز       طلبة 
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" الّضّحاك"للراوي العليم في هذه الوظيفة، أّما الّراوي البطل التي تقوم بدور سردي " باربرا"الجزئّية 

 .، فهما يتناوبان على لعب الّسرد ضمن أزمان متداخلة"بهاء"والّراوية البطلة 

لألديبة الّشعالن، فضاًل  16، فهي المجموعة القصصّية الـ "أكاذيب الّنساء"أّما المجموعة القصصّية 

صّية مشتركة مع أدباء عرب، وهي صادرة عن دار أمواج عن مشاركتها في خمس مجموعات عص

صفحة من القطع المتوّسط، وتنتظم في وحدة موضوع واحدة، وهي  014للنشر والتوزيع، وتقع في 

عرض ثنائّية الّصدق والكذب في مجتمعات متساعطة متهاوية تدين للكذب والكاذبين، وتحارب 

 .الّصدق والّصادعين

لقصصّية من خمس عشرة عّصة عصيرة، وهي تحمل على الّتوالي العناوين وتتكّون هذه المجموعة ا

موالنا الكذب، وأكاذيب الّنساء، وأكاذيب العدالة، وأكاذيب مباحة، وتخريصات، وصهوات : التالية

الكذب، وأفراح الّتدليس ومصارع الّصادعين، ويوم صادق مؤسف جّدًا، وكاذبون بمنتهى الّصدق، 

 .وايات موضوعة، أكاذيب الوسط، وتضارب أعوال، وألف كذبة وكذبةجارتنا أم الخير، ر 

فاطمة العمري حوارًا مطواًّل بين الّشعالن والحاضرين حول عمليهما اإلبداعيين . وعد أدارت د

المشهرين في الحفل، إذ ُطرحت في  الكثير من القضايا الفكرّية والبنائّية في هذين العملين انطالعًا 

وخصوصّية تشكيلها لرؤيتها اإلبداعّية في منتجها اإلبداعّي، وعد أشارت الّشعالن من وعي الكاتبة 

إلى أّنها معنية في أدبها بطرح عضايا اإلنسان وماآلت وجوده وحيات  وسعي  في خضم شبكة معّقدة 

من تفاصيل الحياة والّصراع واالستالب التي يعيشها بغض الّنظر عن تفاصيل المكان أو الّزمان؛ إذ 

هما يغداون دون عيمة في إزاء وجع الّتجربة اإلنسانّية ذاتها؛ ألّنها معنّية بأن يكون أدبها ِسْفرًا 

 .لألوطان والّشعوب وحيواتها ومآالتها دون تعين تجربة بعينها

 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

22 

 

 

 نوعي وکمي وغياب نثقافة البتکارضعف .. البحث العلمي في األرد 

 في التعليم العالي يؤكد تبني رؤية جديدة والربط مع قطاع الصناعة" الصندوق"مدير 

يعاني البحث العلمي في البالد؛ من عوامل ترد عديدة، تتمثل بضعف انتشار  -تيسير النعيمات 

والريادة، وعدم تأثير نشر ، وغياب ثقافة االبتكار واإلبداع هثقافة البحث العلمي، وتدني جودت

األبحاث على الساحة الدولية، وعلة مردود نتائج البحوث العلمية واالبتكار وبراءات االختراعات 

ما هذا الضعف، وفق دراسة واستراتيجية حديثتين، اعدتهناك عوامل أخرى لهكما أن  .االعتصادية

ات هبناتج البحوث العلمية من الج تمامهوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تكمن في علة اال

ذه هذا المجال، وضعف التنسيق والتعاون مع هات المعنية في هالمستفيدة، وغياب التشاركية بين الج

وبينت الدراسة ان من عوامل الضعف،  .ات في البحث والتطوير في القطاعين العام والخاصهالج

رص الشراكة مع المؤسسات الدولية خفوت االتصال بمراكز البحوث الدولية، وعدم استغالل ف

ومن المؤشرات  .ا بالطرق المناسبة عبر التشبيك الفعالهجرة العقول لعدم استغاللهالداعمة، و

من ميزانية  % 1ذا الضعف؛ أن فائض مخصصات البحث العلمي من الـهالرعمية الدالة على 

مليون دينار من  11لى ا على البحث العلمي وااليفاد، وصل إهالجامعات، والتي يفترض صرف

ا لرفد صندوق هماليين دينار من الجامعات الخاصة، والتي يترتب تحصيل 3الجامعات الرسمية؛ و

كما لفتت الدراسة إلى أن من عوامل الضعف أيضا؛ بيروعراطية تعامل  .البحث العلمي واالبتكار

م، هيزين عن القيام بأبحاثالمؤسسات األكاديمية مع البحث العلمي؛ وعزوف غالبية الباحثين المتم

وغياب القيادات البحثية والحوكمة غير المستقرة، وغياب التشريعات المناسبة لتحديد األولويات 

كذلك  .وطنيا، وتعدد المرجعيات وضعف البنية البحتية في المؤسسات األكاديمية ومراكز البحوث

 شؤون جامعية ومحلية

 32/0/3542االثنين                                                                                              44-45/الغد ص أولى  
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نظام التقييم الفعال للباحثين، وغياب االستمرار بإنشاء أجسام أكاديمية غير مكتملة البنيان؛ وضعف 

 .مة بحل مشاكل نظام الترعياتهالوزن النسبي المخصص لالبتكار واإلبداع واالختراع، والمسا

يئة الباحثين في الجامعات الوطنية، هولفتت أيضا الى عوامل ضعف أخرى، كعدم تفعيل نظام 

لغاء اعتطاع  ومن المؤشرات الرعمية السلبية؛  .دوقمة لصالح الصنهمن أرباح الشركات المسا%  1وا 

في  23عالميا و 22المنحى المتراجع لألردن في البحث العلمي، إذ جاء العام الماضي في المرتبة 

يئة تدريس، هآالف عضو  12وتضم الجامعات؛ أكثر من  .دولة 112عربيا من بين  3االبتكار والـ

 0222عام  هالصندوق؛ أنفق منذ انطالق .ضيطلب للبحث العلمي العام الما 122لم يتقدموا إال بـ

مليون دينار، تغطي مشاريع  1441؛ “الغد“وحتى اليوم وفق مديره الدكتور محمد غيث في تصريح لـ

بحثية وجوائز الصندوق، ومنح طلبة الدراسات العليا والمجالت العلمية والمؤتمرات العلمية والمشاريع 

طلبًا  1023البحثية  هى أن الصندوق؛ استقبل ضمن دوراتوتشير االحصاءات األخيرة؛ ال .الوطنية

ا هحصل من% ، 12طلبًا للدراسة التفصيلية بـ 382ا هأوليًا، تنبيهات البحث العلمي في األردن من

ويقابل عوامل الضعف في البحث العلمي؛ عناصر  .مشروعًا بحثيًا على دعم من الصندوق 186

المالية والقوى البشرية المتاحة، وتوافر رغبة عوية لدعم عوة في حال االستخدام الكفء للموارد 

االبتكار واإلبداع والتميز، وزيادة عدد الشباب الباحث عن التميز والراغب في اإلبداع، وتوافر الموارد 

مكانية تولي الصندوق، هالبشرية المؤ لة في الجامعات الوطنية، والمراكز البحثية المتخصصة، وا 

ومن عوامل القوة ايضا؛ توافر بنية تحتية بحثية في الجامعات،  .لتنمية الوطنيةوتطوير االعتصاد وا

رسة مجالت وطنية ضمن هات اعليمية ودولية، وفهوتوافر الدعم المالي ألبحاث بالتشاركية مع ج

عواعد البيانات العالمية، وسخاء الدعم المالي المقدم من الصندوق مقارنة بالجامعات الوطنية، فضال 

وض البحث هوتتمثل الفرص لن .دارة شفافة للصندوق، في اطار أسس ومعايير واضحةعن إ

العلمي، بإرادة سياسية عليا، ترتقي بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتنتقل إلى االعتصاد القائم 

مكان ية تفعيل على المعرفة، واالستقرار األمني والسياسي والبيئة الداعمة للبحث واالبتكار واإلبداع، وا 

دور القطاع الخاص بالمشاركة في أنشطة البحث والتطوير، وارتفاع نسبة النمو السكاني، بخاصة 
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كذلك االعبال الكبير على التعليم العالي والبحث العلمي واالستثمار في العلوم، وتوافر  .فئة الشباب

عليميا، وتوافر عاعدة للتعاون ال بحثي إعليميا ودوليا، ووجود برامج الدعم المالي المقبول نسبيًا وطنيا وا 

ومن فرص  .دراسات عليا في الجامعات، تركز على الجانب البحثي، والتنوع في تخصصات الباحثين

يزات متطورة نسبيًا في هلين وبنية تحتية، ومختبرات وتجهوض أيضا؛ وجود باحثين مؤهالن

الطاعة المتجددة، ووجود مسارع  الجامعات ومراكز األبحاث، باالضافة الى فتح باب االستثمار في

ا من مراكز التميز، ووجود هالسنكروترون ومفاعل نووي بحثي فريد على مستوى المنطقة، وغير

الصندوق، وفق غيث؛ دعم منذ  .باحثين أردنيين مغتربين في مراكز بحثية علمية عالمية متقدمة

لعلوم والطبية والصيدالنية، ا عطاع اهمليون دينار، على رأس 1401مشروعا بقيمة  186 هتأسيس

العلوم الزراعية والبيطرية، العلوم االنسانية واالجتماعية، العلوم االعتصادية، علوم : تاله عطاعات

ندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية، علوم الطاعة؛ وأخيرا هالمياه والبيئة، العلوم االساسية، العلوم ال

ولفت الى أن مجموع الدفعات المحولة لبرنامج دكتور لكل  .تعلوم االتصاالت وتكنولوجيا المعلوما

مليون دينار، كما  1411مصنع، بلغ؛ باستثناء المخصص لمشروع الطاعة في جامعة مؤتة نحو 

من طلبة الدكتوراه  61م همليون دينار، بين 042طالبا متفوعا أكاديميا وبحثيا بـ 136جرى دعم 

جامعات  3مجلة علمية محكمة وموطنة في  01دوق دعما لـوعدم الصن .من طلبة الماجستير 111و

مليون دينار، فيما عدم دعم للمؤتمرات  240؛ عدره 0216و  2008رسمية في االعوام بين 

ويعمل الصندوق على تفعيل وتطوير ودعم البحث  .مليون دينار 041للمؤسسات الرسمية والخاصة بـ

رية والريادية، وتحفيز الفكر االبتكاري والريادي في ثقافة وض بالمشاريع االبتكاهالعلمي التطبيقي، للن

يجاد حلول ابتكارية وريادية لما يستجد من  المجتمع، والربط بين عطاعي الصناعة والتعليم، وا 

دف بذلك للحصول على مخرجات، ذات أثر حقيقي، تخدم هوی .مة بإنتاج المعرفةهمشكالت، والمسا

لبناء اردن، حيوي ومنافس عالميا، معتمدا على طاعات الباحثين  الجوانب االعتصادية واالجتماعية

وبشأن نسب توزيع المشروعات البحثية  .االبداعية والمخترعين والمبتكرين والرياديين من البالد

عطاع العلوم الطبية ”على القطاعات العلمية؛ عال غيث ان (  0218-0228)المدعومة لألعوام 
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بتخصيص و  تنبيهات البحث العلمي في األردن 12ة دعم مالي وبلغت والصيدالنية، حظي بأكبر نسب

مشاريع بحثية، ما يشكل أيضًا النسبة األعلى لعدد المشاريع  120دينارا لـ 801الفا و 11ماليين و 8

% ( 1412)عطاع العلوم األساسية، احتل المرتبة الثانية بنسبة دعم مالي  .المدعومة لكل عطاع

ا عطاع العلوم الزراعية والبيطرية بتخصيص همشروعا، يلی 11را لـدينا 101444444بلغت 

أما تركيز الصندوق على مسألة النشر العلمي؛  .مشروعا 61لِــ % (  3411)دنانير بـ 1688621

صدار مجالت علمية، إذ دعم منذ تأسيس ها الصندوق بدعمهفعكس  هللمؤتمرات العلمية المحكمة، وا 

عليميا ووطنيا، بمجموع مؤتمرًا علميًا دول 112عقد  واشار غيث الى أن  .دينارا 631،212،1يا وا 

أما  .لجنة إدارة الصندوق؛ ستنظر بشأن مؤتمرات تقدمت لالستفادة من الدعم لكي تعقد العام الحالي

مجلة في الجامعات الوطنية، بكلفة  01بالنسبة لدعم المجالت العلمية؛ فدعم الصندوق إصدار 

ويشجع الصندوق المجالت؛  .0212و 0228دينارا بين األعوام  331،811،0وصلت الى 

للحصول على التصنيفات العالمية، بزيادة الدعم المخصص لكل إصدار لعدد مجلة في عواعد 

تم الصندوق سابقًا بدعم هوا. مجالت بنيل التصنيف العالمي 2،إذ نجحت  Scopus عالمية مثل

منحة بعد الدكتوراه، : يها، وعدم عدة منح وجوائز هتبنااإلبداع واالبتكار لدى باحثين عبر برامج 

منحة الباحث الزائر، جائزة الباحث المميز، جائزة البحث المميز، وجوائز االبداع واالبتكار واالختراع 

واكد غيث؛ ان التركيز في الفترة المقبلة، سيكون على الشباب بدعم المشروعات  .المستحدثة

 .يئة تدريسهيشترط بان يكون الحاصل على الدعم باحثا اكاديميا او عضو  االبتكارية والريادية، وال

كما لفت الى دمج الصندوق مع وزارة التعليم العالي، بموجب عانون التعليم العالي والبحث العلمي 

واشار  .ماه،باسم الصندوق، والساعي لتشجيع البحث العلمي التطبيقي واالبتكار ودعم 0218لسنة 

االبتكار والريادة، المشاريع العلمية، : ل التنظيمي للصندوق؛ يتكون من ثالثة اعساميكهالى ان ال

الملكية الفكرية، المشاريع االبتكارية والريادية، : ويتفرع من عسم االبتكار والريادة شعبتان .وامانة السر

ع العلوم المجالت والمؤتمرات العلمية، مشاري: شعب 4بينما يتشكل عسم المشاريع العلمية من 

ندسية والزراعية، مشاريع العلوم هاالنسانية واالعتصادية واالجتماعية، مشاريع العلوم االساسية وال
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كما  .“نحو التميز باالبتكار والريادة”وتعكف الوزارة على تنفيذ رؤية جديدة للصندوق بعنوان  .الطبية

حثين وأصحاب األفكار استحدث عسم خاص باالبتكار والريادة، يشجع ويساعد البا هبين أن

، هوض بأداء الصندوق وفاعليتهالن“ائي، الذي يخدم المجتمع لـهاإلبداعية، للوصول إلى المنتج الن

مشاريع  هواستقطاب كفاءات من الجامعات من ذوي الخبرات المحلية والدولية، في إدارة وتوجی

البحثية إلحداث  هف نشاطاتوحسب النظام الجديد للصندوق؛ فستوظ .“األبحاث واالبتكار والريادة

أثر اعتصادي واجتماعي، وتشجيع المشاركة العلمية والبحثية واالبتكارية والريادية بمؤسسات التعليم 

ام بتحقيق التنمية المستدامة، عبر توفير الدعم لالبتكار والبيئة المناسبة للجامعات هالعالي، واالس

ا البحثية باحتياجات المؤسسات والشركات هأنشطتوالمراكز العلمية والبحثية واالبتكارية، وربط 

دعما ماليا، لبناء القدرات بمجاالت البحث العلمي  هومن الجديد في أعمال الصندوق، تقديم .المحلية

مة بإنشاء حاضنات أعمال ها بنقل التكنولوجيا والمساهواالبتكار والريادة، بما في ذلك المتعلق من

وأكد غيث ان تركيز الصندوق . يهات البحث العلمي في األردنتنب .وتكنولوجيا ومسرعات أعمال

ا ها المؤسسات والشركات في تطوير صناعاتهھمة بحل مشكالت، تواجهسينصب على المسا

ا التنافسية، بالتنسيق بين المؤسسات الرسمية ها من تحسين عدراتها، وتمكينها وخدماتهومنتجات

فز على تحفيز القطاعين العام والخاص، نحو االبتكار وعال ان الصندوق سيح .والجامعات والشركات

وتشجيع الشركات على إنشاء مراكز االبتكار والبحث العلمي، وتشجيع المؤسسات البحثية على 

يركز على ”الجديد للصندوق  هواكد إن التوج .البحوث التطبيقية في القطاعات ذات األولوية الوطنية

ا ها أو سيدعمهين، عبر برامج دعم المشروعات البحثية التي دعمجذب المبتكرين والمخترعين والريادي

ؤالء الحتضان هالصندوق، واستقطاب االفراد أو القطاعات، بحيث سيكون الصندوق عبلة ل

وبين ان الصندوق؛ سيركز مستقبال على دعم برامج  .“مهم التي تحقق الريادة واختراعاتهابتكارات

دف لرؤية شركات هات المختصة محليًا ودوليًا، ویهون مع الجا، بالتعاهالملكية الفكرية وحمايت

 .ا الصندوق عبر مراكز تميز وابتكار حقيقية وفاعلةهناشئة عن اختراعات، يدعم
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 مليو  دينار 02األکبر في حجم مخصصات البحث العلمي بـ.. “التکنولوجيا”

 10عن تخصيص الجامعة مبلغ  كشف نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور سرحان حداد،

لدعم مشاريع البحث  %،1411مليون دينار بنسبة  32ا السنوية البالغة همليون دينار من موزنت

من موازنة %  1ي أكبر من المطلوب والبالغة هذه النسبة هوأشار حداد إلى أن  .العلمي واالبتعاث

 .عع متميزة في الجامعات العالميةا مواها واحتاللهالجامعة، وذلك حتى تحافظ الجامعة على تميز

وأكد حداد أن الجامعة تنفق مبالغ مالية كبيرة على الدراسات العليا والبعثات الداخلية والتخصص 

 هوعال إن .يئة التدريس والمكافآتها أعضاء هالعالي في الطب، إضافة إلى األبحاث التي يقوم ب

، جراء إنفاق الجامعة لكامل المبلغ، مشيرا إلى لم يتم إعادة أي مبالغ مالية لصندوق البحث العلمي

وردا على  .و مخصص لموازنة البحث العلميهفي بعض السنوات يكون حجم المبالغ أكبر مما  هأن

ا وتم هدف الترعية، أكد حداد أن تعليمات الترعية تم تعديلهسؤال على أن أغلب البحوث تكون ب

ممن يتم  % 32تحتل مراتب متقدمة، مؤكدا أن اشتراط نشر األبحاث في مجالت علمية عالمية 

وأشار حداد الى أن األبحاث التي  .نوعية تخدم المجتمع المحلي والجامعة هتكون أبحاث هترعيت

يئة التدريس في الجامعة تخدم المجتمع المحلي من خالل حصول الجامعة على ها أعضاء هيقوم ب

عرب واألجانب، مؤكدا أن األبحاث العلمية احتلت ادات للباحثين المحليين والهأعلى معدالت االستش

مت هادات على مستوى المملكة، اضافة الى ان األبحاث العلمية أسهالنسبة األعلى في االستش

وأوضح حداد حصول الجامعة على  .ببراءات اختراع لمشاريع خدمت المجتمع المحلي والجامعة

% ، 21 هعلمية، والتي تشكل ما نسبتترتيب متقدم على تصنيفات الجامعات جراء البحوث ال

وأشار إلى  .مؤتمر علمي حول العالم العام الماضي 122اضافة الى ان الجامعة شاركت بأكثر من 

عالميا متقدمة بذلك  143ندسة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة حصلت على الترتيب هأن كلية ال

عالميًا متقدمة  400 -111ن أفضل نقطة عن العام الماضي فيما جاءت كلية الطب من ضم 42

ذين هذا التصنيف في هنقطة عن العام الماضي، ليحال بذلك في المركز األول محليا في  12

 .التخصصين
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 البحث العلمي يسجل اختراعات وابتکارات ريادية: “الهاشمية”

ة زادت المخصصات المالية اني إن الجامعهاشمية الدكتور كمال الدين بني هعال رئيس الجامعة ال

بما %، 8إلى % 6 /من  0213ا السنوية لدعم البحث العلمي واإليفاد للعام الحالي هفي موازنت

ويذكر أن عانون  .مليون دينار 21ا السنوية البالغة هماليين دينار، من أصل موازنت 6يوازي  ُُ
ا همن موازنت %1 عن هأن تخصص الجامعة ما ال تقل نسبت”الجامعات األردنية ينص على 

اني، هواوضح بني  .“السنوية، ألغراض البحث العلمي واالبتكار والنشر والمؤتمرات العلمية واإليفاد

ا ، حصول الجامعة في القترة همة ابرزهان نتائج البحث العلمي في الجامعة حققت اختراعات م

تاج مقياس جديد لألشعة االخيرة على براءة اختراع من المكتب األميركي لبراءات االختراع بإن

وتألف الفريق الذي اخترع المقياس اإلشعاعي من الدكتور خالد ربابعة من عسم التصوير  .النووية

الطبي واإلشعاعي، والدكتور فراس الدويري من عسم الفيزياء، وخريجة الماجستير من عسم الفيزياء 

ف المالية للسير في إجراءات تسجيل اني، إن الجامعة وفرت كافة التكاليهوعال بني  .كفاية األحمد

ا هذا االنجاز األردني الرفيع وبالطاعات اإلبداعية ألساتذتهي فخورة بهبراءة االختراع، و

ا الجامعة على مدار السنوات هود دعم البحث العلمي التي عدمتها، مما يؤكد أن جهوطلبت

وعال منسق الفريق الدكتور خالد  .ذا المضمارهي مستمرة في هذا االنجاز، وهالماضية عد أثمرت 

ذا االنجاز يسجل لألردن ومؤسسات التعليم العالي األردنية كافة، مشيرا إلى أن الجامعة هربابعة، أن 

ي مالكة االختراع الجديد، إذ وفرت كافة الدعم المالي والمعنوي منذ تاريخ بدء إيداع هاشمية هال

،َ   0213/0/13منح براءة االختراع بتاريخ  ولغاية 0216/3/10طلب براءة االختراع بتاريخ 

وشِ مَلت المبالغ المدفوعة رسوم الطلب، وتكاليف مكتب المحاماة الدولي للسير في إجراءات 

ا مقارنة هوعال ربابعة إن التركيبة الجديدة للمقياس تتميز بانخفاض كلفة إنتاج .اهالتسجيل وغير

ا ها العالية لألشعة، مما يعزز من مدى دعتهوحساسيتبالمقاييس العالمية المتوافرة في األسواق، 
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ا للظروف الطبيعية مثل ها، باإلضافة إلى الثباتية العالية بعد التشعييع، ومقاومتهويزيد من كفاءت

وأكد استمراره في البحث العلمي التطبيقي والعمل الموصول . تغير درجات الحرارة والرطوبة النسبية

ويذكر أن الدكتور  .اع جديدة في حقل مقاييس األشعة في المجال الطبيلمحاولة تسجيل براءات اختر 

جَ ل  براءات اختراع عالمية في مجال المقاييس اإلشعاعية لصالح مؤسسات (  8)ربابعة عد س  

أ  هَكد الدكتور فراس الدويري أن العمل موصول لمحاولة تسجيل براءات اختراع من جانب .عربية

سليم عمادة البحث العلمي مسودة براءة اختراع ثانية في مجال عياس الجرعات تم ت هجديدة، علما بأن

اإلشعاعية والمستخدمة في عالج األمراض السرطانية، ويجري العمل كذلك في المختبر اآلن على 

ا في مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية هتطوير مقاييس إشعاعية جديدة يمكن تسجيل

 ا للتسويق التجاريهبليتاألميركية وكذلك عا
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 إنجازات للبحث العلمي رغم الظروف المالية الصعبة: “مؤتة”

ا من الجامعات األردنية، إال ها جامعة مؤتة مثل غيرهرغم الظروف المالية الصعبة التي تعاني من

ميزة، بحسب نتائج بحثية وعلمية مت هتماما كبيرا، وحققت بموجبهأن الجامعة تولي البحث العلمي ا

ا القانون هواكد أن الجامعة تنفق أكثر من النسبة التي حدد .رئيس الجامعة الدكتور ظافر الصرايرة

 هأنفقت العام الماضي ما نسبت“ مؤتة”، مشيرا إلى أن % 1على البحث العلمي واإليفاد والبالغة 

م معيقات البحث هأ ووفق الصرايرة فان احد. ا على البحث العلمي واإليفادهمن موازنت%  446

العلمي عدم وجود شراكة عوية مع القطاع الخاص، الذي يتردد في تحمل تكاليف البحث العلمي 

مترددا، وال يجازف في  ها، نظرا الرتفاع كلفة البحث ما يجعلهإليجاد حلول للمشاكل التي يعاني من

مؤتة الدكتور أسامة  وبين عميد البحث العلمي بالوكالة في جامعة .تخصيص المبالغ المطلوبة

اوش أن البحث العلمي بالجامعة كان متميزا خالل الفترة الماضية وأنتج أبحاثا علمية مميزة كان هم

وأشار الى  .ندسة والطاعةها االثر الكبير في الحياة العملية، وخصوصا في مجاالت الطب والهل

، “اينشتاين القادم”يد بالجائزة العالمية ا السهفوز االستاذة في كلية الصيدلة في جامعة مؤتة الدكتورة م

 .ايمره، البتكار عالج للسرطان وألز”ا العلمية في مجاالت تكنولوجيا النانو هعن مجمل أبحاث

ندسة الدكتور ايمن المعايطة حصل على براءة اختراع إلنتاج الطاعة هواضاف إن االستاذ بكلية ال

ندسة هبكلية  هلطاعة الشمسية المتجددة الذي تم تركيباز نظام اهالشمسية بالجامعة، الفتا إلى أن ج

وأشار إلى أن أستاذ  .و األكثر فاعلية بالكفاءة على مستوى العالم ومنطقة الشرق األوسطهمؤتة، 

ية هالفيزياء في جامعة مؤتة الدكتور حمود الضمور، ابتكر انجازًا علميًا بصناعة خاليا شمسية متنا

 .نوتكنولوجي من خالل المشروع المدعوم من صندوق دعم البحث العلميالصغر باستخدام تقنية النا

اوش، إن عمادة البحث العلمي بالجامعة تعمل على توفير الدعم للبحث العلمي بكل هوعال الدكتور م

كما تعمل الجامعة على نشر اإلنتاج  .و تشجيع الباحثين على العمل من خالل فرق بحثية هاشكال
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ا من خالل اصدار مجالت علمية متخصصة ومحكمة هداخل الجامعة وخارجالعلمي للباحثين من 

وبين الدكتور  .رسة ومصنفة دوليا، وعدم نشر الكتب العلمية والترجمات والمخطوطات المحققةهومف

اوش، ان عيمة الدعم المقدم من صندوق البحث العلمي واالبتكار في وزارة التعليم العالي والبحث هم

مشروعا بحثيا علميا، مؤكدا أن من بين تلك  16الف دينار، عدمت لحوالي  630ي العلمي تبلغ حوال

 .ا طلبة بالدراسات العليا بالجامعة بمختلف التخصصاتهالمشاريع البحثية مشاريع وأبحاث تقدم ب
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 األبحاث أسهمت بتحسي  جودة المياه والستفادة م  رماد الجفت: “اليرموك”

من % 5 هجامعة اليرموك الدكتور أنيس خصاونة، إن الجامعة تخصص ما نسبتعال نائب رئيس 

طلبة يسيرون  ا للبحث العلمي واالبتعاث، الفتا الى ان الجامعة خصصت العام الماضي منهموازنت

مليونا ونصف المليون دينار للبحث العلمي  64ا البالغة هموازنت  في أحد شوارع حرم جامعة اليرمو

تم تخصيص  هواشار الى ان .آالف دينار 121ا مليون وهالف دينار، أنفق من 062مليونين و

ألف دينار، مؤكدا ان  881ا هآالف دينار للبعثات الخارجية والداخلية، انفق من 012مبلغ مليون و

ولفت  .اء المليون دينار تبقى رصيدا من المبلغ المخصص للبحث العلمي واالبتعاثهناك مبلغا زه

ا البالغة هألف دينار، من موازنت 021ماليين و 1د تخصيص مبلغ هلعام الحالي شالخصاونة ان ا

اأف لغايات البحث العلمي واالبتعاث، حيث تم ابتعاث عشرات الطلبة للدراسة في  422مليونا و 61

بدوره، عال عميد البحث العلمي في الجامعة الدكتور عاسم الحموري، إن البحوث العلمية التي  .الخارج

 هم في خدمة المجتمع المحلي والوزارات، من خالل توجیها تسها الجامعة من عبل أساتذتهیتجر 

ا صندوق هالباحثين الختيار موضوعات وعضايا بحثية ومدرجة ضمن االولويات الوطنية التي حدد

 و في عطاع المياه ودراسة السدود في المملكة وكيفية اعادةها ما هدعم البحث العلمي واالبتكار، من

ناك أبحاثا علمية هوأشار الى  .ا باالستفادة من الرواسب في الزراعة ومكافحة التصحرهيلهتأ

ناك مشاريع حول دراسة االنزالعات األرضية على طريق جرش همت في تحسين جودة المياه وهاس

عمان ومشاريع الحفريات األثرية في أم عيس ومناطق اخرى، وموضوعات حول دراسة أمراض 

لسكري والتغير المناخي، واالستفادة من رماد مخلفات حرق الجفت في صناعة الطوب السرطان وا

ا، ومشاريع في مجاالت هواء في منطقة إربد وما حولهالحراري، ودراسات بيئية حول تلوث ال

وأكد الحموري، ان الجامعة استفادت  .السياحة والسياحة البيئية ودراسة الواعع المروري في شوارع إربد

ا في التصنيفات العالمية للجامعات على األبحاث المرموعة والمنشورة في هبحوث لتحسين ترتيبمن ال
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ذه األبحاث زيادة هدت ه،حيث ش ISI و scopusرسة في عواعد همجالت عالمية محكمة ومف

ا يخدم الجامعة مثل مشروع فرز ه،وبعض 0216و  2017ملحوظة في السنة األخيرة مقارنة بعام 

ايات داخل الجامعة ومشروع تصميم سيارة صديقة للبيئة وذاتية القيادة لتسليم البريد داخل وتدوير النف

وأشار إلى معيقات البحث  .للجامعة cloud I الجامعة ومشروع عمل نظام سحابة تفاعلية تعليمية

أستاذ  العلمي والمتمثلة بالعائق المالي المترتبة على زيادة ديون الجامعة وعزوف الباحثين من رتبة

عن االستمرار في البحث العلمي والنشر ونظام العطاءات، والذي يتبع لتعليمات رئاسة الوزراء، وما 

 .اهيزات البحثية وتأخر شرائهزة والتجهمن زيادة في أسعار األج هيترتب علی
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 «ض»أكاديميو  يوصو  بوضع خطط تنفيذية لتحقيق مبادرة ولي العهد 

ي المؤتمر الدولي الرابع لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة ال البيت ، في ثمن المشاركون ف

، مبادرة سمو ولي العهد األمير الحسين »أسسها النظرية وتطبيقاتها : اللسانيات المعرفية: اللسانيات

ضع بن عبداهلل الثاني الرامية إلى تعزيز المحتوى العربي في شبكة المعلومات ويوصون بضرورة و 

 .الخطط التنفيذية الالزمة لتحقيق المبادرة أهدافها

وعد عقد المؤتمر بدعوة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة آل البيت، وتحت رعاية رئيس 

نيسان الحالي ، بمشاركة سبعة  04- 01الجامعة األستاذ الدكتور عدنان العتوم، وذلك خالل الفترة 

 . سسات علمية وطنية وعربيةوعشرين باحثًا، يمثلون مؤ 

وناعش المشاركون على مدار يومين عرابة ست وعشرين ورعة علمية، تناولت عضايا علمية 

اإلطار التاريخي، واإلطار المفهومي ترجمة وتلقيا، : متخصصة في اللسانيات المعرفية، وهي

واكتسابها، واللسانيات  واللسانيات المعرفية وتحليل الخطاب، واللسانيات المعرفية وتعليمية اللغة

 .المعرفية واألنماط المجازية، واإلدراك والتواصل في اللسانيات المعرفية

الحرص على دورية :وعد خلص المشاركون في المؤتمر الدولي المتخصص إلى توصيات اهمها 

ر في انعقاد المؤتمر كل سنتين، لمعالجة القضايا المستحدثة في المشهد اللساني ونشر أوراق المؤتم

لكترونيًا، بعد النظر فيما يصلح للنشر منها لتكون مرجعا بين أيدي الدارسين والباحثين،  كتاب ورعيًا وا 

مع مراعاة رغبة الباحث في نشر بحث  واالهتمام برصد المصطلح العلمي المتعلق باللسانيات 

م في درجتي الماجستير المعرفية وتشجيع طلبة الدراسات العليا في الجامعات العربية إلعداد مشاريعه

 .والدكتوراه في مباحث اللسانيات المعرفية خاصة في جانبها التطبيقي وفي مقدمتها تعليمية اللغة
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كما اكدوا ضرورة إدراج مباحث اللسانيات المعرفية في خطط المساعات التي يدرسها الطلبة في 

المصطلحات اللسانية المعرفية  مراحل الدراسة جميعها، ال سيما الدراسات العليا والسعي إلى ضبط

نشاء مسارد مصطلحية على الشابكة الحاسوبية لتيسير االستفادة منها وحث  وتنميطها وتوحيدها، وا 

الباحثين العرب على ترجمة الدراسات الحديثة في اللسانيات المعرفية، وتيسير وصولها إلى القارئ 

العربية، يكون مقرها جامعة آل البيت، والتشبيك ودعوا الى تأسيس رابطة أكاديمية للسانيات المعرفية 

 .مع الروابط األكاديمية اللسانية المختلفة
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 طلبة الوافدي ل تغيير علی سياسات قبول ال: المعاني

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ولبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ان  –تيسير النعيمات 

 م من سياسات القبولهجرى استثناؤ” هتغيير على سياسات عبول الطلبة الوافدين، مشيرا إلى أن ال

يلزم ”وعال المعاني إن نظام تنظيم الطلبة الوافدين  .“نظامللطلبة األردنيين انسجاما مع القانون وال

ن المجلس سيقر في جلست مجلس التعليم العالي بإصدار تعليمات خاصة  هبالطلبة الوافدين وا 

م سواء لطلبة هتغيير على سياسات عبول ال” ه، مشيرا الى أن“ذه التعليماتهاألربعاء المقبل 

 .البكالوريوس أو الدراسات العليا

ا هفی مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والمعاني حذر هوكان النائب خليل عطية وج 

المالية  من مخاطر تغيير سياسات عبول الطلبة الوافدين على االعتصاد الوطني وعلى األوضاع

 .للجامعات الرسمية والخاصة
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 وتباشر الدراسة أيلول المقبل.. «البلقاء»كلية للذكاء الصطناعي بـ: الزعبي

ع القطاع أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبداهلل سرور الزعبي أهمية الشراكة والتكامل م

الخاص، الفتًا إلى أن الجامعة كمزوٍد للمعرفة تسعى إلى التكامل مع القطاع الخاص كون  مشغال 

  .للخريجين

وعال رئيس الجامعة، خالل رعايت  لليوم العلمي لكلية األمير عبداهلل بن غازي لالتصاالت وتكنولوجيا 

تمد على المهارات كونها تمنح الفرصة المعلومات، إن الجامعة عامت بتحديث خططها األكاديمية لتع

 .للخريجين بااللتحاق بقطاع التشغيل وسوق العمل المحلي واالعليمي

كلية على الساحة ( 12)أن تأسيس الجامعة لكلية الذكاء االصطناعي والتي تعد من أول »: وأضاف

ل تعد نقلة نوعيًة على العالمية، والتي سيباشر التدريس بها في أيلول المقبل من العام الجامعي المقب

  .«المستوى الوطني واالعليمي

األمن السيبراني، الواعع : تخصصات: تخصصات، وهي( 4)وأوضح أن الكلية ستتضمن 

االفتراضي، علم الروبوتات، علم البيانات، مشيرًا إلى أهمية المواكبة واالنفتاح على العالم وصواًل 

  .للتميز والريادة

مع شركات عالميٍة تهدف إلى تدريب الطلبة ألجل تشغيلهم، كاشفًا عن  وأكد على تواصل الجامعة

  .توجٍ  إلنشاء أكاديمية لشركة عالمية عمالعة بالجامعة لتمنح الطلبة فرصًا تدريبية ألجل تشغيلهم

ونوه إلى مواصلة الجامعة العمل على مواكبة ومسايرة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل والتواصل 

  .عمل بما يعود بالنفع على طلبة الجامعة وخريجيها وأعضاء هيئتها التدريسيةمع سوق ال
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إن الجامعة رفعت شعار التعليم والتعلم بهدف التشغيل وليس »وعال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، 

  .التوظيف

  .رد البشريةوأكد أن جامعة البلقاء تنسق باستمرار مع ديوان الخدمة المدنية ومع المركز الوطني للموا

وعال إن جامعة البلقاء التطبيقية عامت باعداد دراسة لسوق العمل واحتياجات ، مشيرًا إلى أن الدراسة 

وأكد في تصريح صحفي  .خلصت إلى وجود تخصصات ال يحتاجها سوق العمل المحلي والعالمي

العمل، مشيرا  تخصص ال يحتاجها سوق 122أن هذه الدراسة أدت إلى ايقاف حوالي « الدستور«لـ

وتجميد ( الشامل)أن ايقاف القبول بالتخصصات الراكدة على مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة 

وأكد على سعي .القبول بها ال يعني االستغناء عن أعضاء هيئة التدريس للتخصصات الملغاة

المستقبل الجامعة إليجاد تخصصات بديلة للتخصصات المغلقة تتواءم وتخدم سوق العمل وأجيال 

بدوره، أكد عميد كلية األمير عبداهلل بن غازي لالتصال وتكنولوجيا المعلومات .ولعشرين عامًا مقبلة

، .على مواكبة الكلية للمتغيرات التكنولوجية وثورة االتصاالت من خالل طرح برامج أكاديمية متميزة

واستعرض الرئيس التنفيذي .ناعيمشيرًا إلى أهمية توجهات إدارة الجامعة بانشاء كلية للذكاء االصط

المهندس نضال البيطار دور الجمعية بتعزيز عطاع االتصاالت وتكنولوجيا « انتاج»لجمعية 

تمد يدها لجامعة البلقاء في سعيها إلنشاء « إنتاج»وأكد أن جمعية  .المعلومات في القطاعات كافة

  .المعلومات على الصعيد الوطنيكلية الذكاء االصطناعي واألثر المتحقق على عطاع تكنولوجيا 

ولفت إلى أن األردن يصدر برمجيات وخدمات لمعظم دول االعليم ودول عالمية، حيث تعتبر 

  .الواليات المتحدة وبريطانيا: اإلمارات من أكبر مستوردي البرمجيات، باالضافة إلى دول أخرى مثل

ألوسط أهمية االهتمام بالذكاء بالشرق ا« مايكروسوفت»وأوضح المهندس أيمن عفان  من شركة 

االصطناعي، نظرًا لما يقدم  من حلول يشكل االستثمار والتجارة بها على مستوى العالم ما يزيد عن 

 .تريليون دوالر( 143)
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 وزير التربية يرعى حفل ختام السنة األولى م  برنامج اجيال عالمية

الدكتور وليد المعاني، بحضور رئيس الوزراء مندوبا عن رئيس الوزراء، رعى وزير التربية والتعليم 

البريطاني االسبق توني بلير، اليوم االحد، حفل ختام السنة األولى من برنامج اجيال عالمية الذي 

 .نظم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم

لطلبة ويهدف برنامج اجيال عالمية الذي أطلق على المستوى العالمي بمبادرة من بلير، الى تعليم ا

الضبط وااللتزام بآداب الحواروحرية التعبير عن الرأي، عبر تعلم وتطبيق استراتيجيات الحوار وكيفية 

 .االبتعاد عن التصرفات االندفاعية

ويتيح البرنامج للطالب الفرصة للطالب للتعبير عن أفكارهم وهمومهم ما يخفف من حدة التوتر 

 .والعنف لديهم

د بلير أن مهنة التعليم وخدمة الطلبة من أهم الخدمات التي يمكن أن وفي كلمة ل  في الحفل، اك

 .مشيرا الى أهمية المعلم في حياة الطلبة والمجتمع، نقدمها

واوضح اهمية البرنامج الذي يسعى لتعليم الطلبة عيم ومبادئ االحترام والتسامح وعبول اآلخر، اضافة 

العالم بغض النظر عن الديانة والجغرافية، مبينا أن  لتعليمهم أهمية التفكير الناعد واالنفتاح على

 .دولة إضافة لالردن 11البرنامج يعمل مع آالف الطلبة في 

إن المستقبل سيكون ملكا ألصحاب العقول المنفتحة، وأن المجتمع الذي يتطلع لتحقيق النجاح : وعال

فتيات أسوة بالذكور، عمال بشعار يتوجب ان يعلم الشباب أعلى مراحل العلم والثقافة وتقديم تعليم لل

 .التعليم للجميع
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الف طالب وطالبة من طلبة  102سنوات بمشاركة  3ولفت إلى أن البرناج يعمل في االردن منذ 

المدارس من خالل برنامج بصمة، مؤكدا السعي المستمر لرفع عدد المشاركين من الطلبة خالل 

 .السنوات الثالث المقبلة

ر إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم زيد أبو زيد، إلى أهمية من جانب ، أشار مدي

 ."أجيال عالمي ة"الرسالة التربويَة التي يتضمنُّها برنامُج 

ولفت إلى االثر اإليجابي للبرنامج على الطلبة من خالل تبادل الخبرات واألفكاِر في بيئٍة مدرسّيٍة 

تشاَف ميوِل الطلبة، وصقَل مواهِبهم، وتنميَة عدراِتهم؛ ما يجعلهم أشخاًصا محّفزٍة تأخُذ على عاتِقها اك

 .عادريَن على مواجهِة التغييِر والتحدّيات، وابتكاِر الحلوِل المبدعةِ 

وأكد ابو زيد حرص الوزارة على إيالِء البرنامِج جل اهتماَمها ورعايَتها منُذ انطالعِتِ ، من خالل تنمية 

ِة القائمِة على تنفيِذه، وتقديِم التسهيالِت الالزمِة لتهيئِة بيئٍة حواري ٍة محّفزٍة وآمنة للطلبة الموارِد البشري  

وتعزيِز مهاراِتهِم في الّتواُصِل والحوار، وغيِرها من مهاراِت القرِن الواحِد والعشريَن وَدْمِجها في 

 .المنهاجِ 

في تعزيز عدرات المعلمين إلدارة الغرفة  و عرض منسق البرنامج إياد ابو غوش ألهداف البرنامج

الصفية من خالل استخدام تمارين مرتبطة بالمنهاج، مشيرا الى األثر اإليجابي والملموس للبرنامج 

 .الذي بدا واضحا في سلوكيات الطلبة وتحصيلهم العلمية

المشاركين في وتضمن الحفل فقرة فنية فلكلورية، فيما تم توزيع الشهادات على المعلمين والطلبة 

 .البرنامج
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 نتائج الشامل األربعاء

يعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية األستاذ الدكتور عبداهلل سرور الزعبي رئيس اللجنة العليا المتحان 

نتائج االمتحان  في دورت  الربيعية االستثنائية صباح يوم « الشامل»الشهادة الجامعية المتوسطة 

 .ل من ايار بحسب الناطق االعالمي للجامعة احمد المناصيراالربعاء القادم االو 

كلية جامعية متوسطة موزعين ( 41)طالب وطالبات من  1224وبلغ عدد الطلبة في هذه  الدورة 

يشار الى ان االمتحان انتهى امس . تخصصات ضمن الخطط الدراسية القديمة( 124)على 

 .السبت
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 مة قازا  للريادةخمسة مشاريع أردنية نافست بق

مشروعًا عالميًا على جائزة أفضل مشروع ريادي خالل القمة  11نافست خمسة مشاريع أردنية ضمن 

العالمية اإلسالمية لريادة األعمال المنعقدة في مدينة عازان الروسية ضمن برنامج منتدى عازان 

س جاءت بمشاركة ممثلين عمة عازان التي انطلقت أعمالها الخمي .الخامس لرواد األعمال الشباب

وأختيرت المشاريع المشاركة  .دولة حول العالم وبالتزامن مع االسبوع العالمي لريادة األعمال(  02)لـ

بعد سلسلة من االختبارات والمقابالت وعد حصل المتقدمون بالمشاريع المختارة على تدريبات وورش 

أحد المشاريع « ز من أجل التعليمالخب» .عمل من عبل خبراء عبيل عرض مشاريعهم الريادية

المشاركة في القمة؛ وهو أول مبادرة عربية تقوم على نشر مفاهيم إعادة التدوير، بدءا من الخبز، 

وتأتي المبادرة التي أسسها  .بسبب رمزيتها وربطها بضمير الشعب كمواد أساسية في كل بيت عربي

الملك عبدااهلل الثاني للتنمية لتجمع بقايا  بدعم من صندوق 0211الريادي عبد الرحمن الزغول عام 

الخبز من الفنادق والمطاعم والمدارس، وتحولها علفا صحيا للماشية وبيعها للمزارعين والتجار 

عبر الزغول  الرأيوفي حديث لـ  .واستخدام العائد لتقديم المنح الدراسية للطالب المحتاجين والالجئين

خور جدا لتمثيل وطني فهي رسالة حقيقية عن دور الشباب في ف»عن سعادت  بهذا االنجاز؛ وعال 

للريادي عالء الدين عياصرة أحد المشاريع المشاركة في القمة؛ وهي « دراجتي»مشروع  .«التنمية

دراجة هوائية تشاركية واألولى من نوعها في المنطقة لحل مشكلة المشي لمسافات طويلة داخل 

هبتا »والمشروع األردني الثالث  .م دراجات عبر التطبيقات الذكيةالتجمعات الكبيرة من خالل استخدا

للريادي رعد حداد؛ وهو أول مشروع في الشرق األوسط يضيف عيمة جديدة تجمع بين « هوتلز

الريادي عبد ااهلل حداد نافس  .الرحالت الجوية والفنادق والنقل من خالل استخدام التطبيقات الذكية

والتي تلعب دورًا كبيرًا في تحول العالم التجاري الى منصة « صة اورديرامن»في القمة عن مشروع  

المشروع الخامس المنافس للريادي عمران صايمة؛ وهو تطبيق لحجز « ألمبيا كورتس» .رعمية

 32/0/3542االثنين                                                                                                               36الرأي ص
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يمكن الشباب من ( كرة القدم، التنس، الجولف، مالعب الصابون، الباينت بول، كرة السلة،)المالعب 

وبالعودة الى عمة عازان  .القريب منهم واكتشاف مالعب جديدة وحجزها بسهولة الوصول الى الملعب

عطاء  لريادة األعمال والتي هدفت إلى تكوين بيئة لزيادة إمكانات الشباب من خالل دعم المبادرات وا 

المشاركين مستوى تعليميًا أعلى في إدارة المشروع الكسابهم مهارات جديدة وبناء عالعات جديدة من 

ووفرت القمة فرصًا جديدة لالستثمار والشراكة  .نها أن تساعد على تطوير مشاريعهم وتنميتهاشأ

والتعاون للفاعلين االعتصاديين، وتعزيز العالعات الدولية واالستثمارية والثقافية بين روسيا ودول العالم 

اصل ُبغية اإلسالمي، من خالل تقديم مجموعة كبيرة من ورشات العمل، واللجان، وحصص التو 

وعلى هامش القمة تعرف المشاركون  .توفير الُفرص لرجال األعمال والمستثمرين ونظرائهم الدوليين

وتعد عمة عازان الدولية محطة اعتصادية سنوية  .على الثقافة والتقاليد والتراث في جمهورية تتارستان

ثمار بين الدول المشاركة، تهدف لتعزيز التعاون االعتصادي وزيادة فرص التبادل التجاري واالست

والتي تقام برعاية رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، ودعم من مجلس االتحاد الروسي، 

 واتحاد وكاالت االستثمار اإلعليمي في روسيا وحكومة جمهورية تتارستان
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 "كرة العي "الهاشمية تحصد بطولة الجامعات العالمية بلعبة 

الهاشمية عبل نحو عام تدريب طلبتها على لعبة جديدة أساسها العين، ليسفر هذا اختارت الجامعة 

شهرا،  11فخالل . ، وتنتزع لقبها األول"كرة العين"التدريب عن الفوز بأول بطولة جامعية بـ 

استطاعت الهاشمية، اختيار عدد من الطلبة، وتدريبهم على مبادئ هذه اللعبة الخالية من العنف 

 2لتتم الموافقة على المشاركة في أول بطولة بهذه اللعبة في المملكة المغربية وبمشاركة  واالحتكاك،

 .فرق

مترا  42ولعبة كرة العين تعتمد على األلوان ومكونة من ثمانية العبين وتمارس على ملعب مساحت  

يق يلبس مترا عرضا، ويتم تقسيم الملعب الى اربعة اعسام لكل عسم العبان، وكل فر  02طوال، و 

لونا، وعلى جانب الملعب طاولة تحمل أعالما ملونة ومغلفة بأعمصة سوداء، وبعد أن يعطي حكم 

الوسط انطالق المقابلة بكشف  عن لون العلم ينطلق من كل فريق الالعب الذي يحمل اللون الذي 

ول أظهره الحكم، متجها نحو الكرة التي تحمل نفس اللون في نصف ملعب الخصم، وبعد الحص

عليها يعود نحو فريق  مع عدم تجاوز خط الرمي ليرميها نحو أحد زمالئ ، وتحتسب نقطة واحدة ان 

 .تم تمرير الكرة باليد، ونقطتان ان تم تمرير الكرة بالقدم، وثالث نقاط ان تم تمريرها بالرأس

كتشفت هذه وخالل البطولة األولى التقت عين الهاشمية منتخب المغرب وهو منتخب الدولة التي ا

اللعبة، وامتازت بها، ورغم أن  لعب على أرض  وبين جمهوره إال أن عين الهاشمية استطاعت تحقيق 

 .الفوز األول

(: بترا)وحول البطولة االولى، عال مدرب فريق الهاشمية الدكتور فالح أبو عيد لوكالة األنباء األردنية 

ركة، وأعلن بعدها انطالق المباريات الرسمية في إن البداية كانت مع إجراء القرعة بين الفرق المشا

والتي امتازت بوجود منتخبات عوية جدا مثل الهند والمغرب  0213بطولة العالم الجامعية 

 32/0/3542االثنين                                                                                       صدى الشعب ص أولى         -بترا
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 424والكاميرون، حيث كانت المباراة األولى بين األردن وجزر الُقمر، وانتهت لعين األردن بنتيجة 

ثم التقى عين الهند والتي كانت من أعوى المباريات ، وحصل على نقطتين في الترتيب، 142مقابل 

ووصل الفريق الى النقطة  462مقابل  684وأصعبها وحققت عين األردن الهاشمية الفوز بنتيجة 

 610الرابعة، ثم انتقل الى لقاء المنتخب صاحب الضيافة المغرب وانتهى اللقاء بفوز أردني بنتيجة 

 .نقطة 433مقابل 

قاءات عين األردن الهاشمية استمرت وحقق الفوز الرابع على منتخب الكاميرون وأكد أبو عيد أن ل

الذي أنهى الشوط األول لصالح  إال أن الهاشمية علبت النتيجة لصالحها مع نهاية المباراة، ووصلت 

 131نقطة مقابل  600الى النقطة الثامنة، وانتقلت للقاء الخامس مع السنغال والذي انتهى بنتيجة 

 .للسنغال نقطة

رئيس وفد عين الهاشمية الدكتور عبد الباسط الشرمان، بين أن الجهد الذي بذل من أجل تحقيق هذه 

الالعب وكابتن الفريق معتز . البطولة العالمية كان كبيرا، مستندا إلى دعم إدارة الجامعة ورئيسها

البطولة العالمية، وارتقى  الكيالني بين ان عشر نقاط كاملة من خمس مباريات بدأها األردن في هذه

، حيث كانت 0213بعدها الى منصة التتويج في أول بطولة عالمية جامعية بكرة العين في العام 

 .فرق جزر القمر والكاميرون والهند والسنغال والمغرب عوية اال أن التوفيق كان الى جانب األردن

فرق، لكن منتخبات نيجيريا وغينيا  2 واضاف الكيالني، أن الفرق التي أعلنت المشاركة في البطولة

أعلنتا االنسحاب منها عبل بدئها واعتذرت كل من فلسطين والجزائر والمانيا وفرنسا وايطاليا وليبيا 

وبين أن البطولة التي أعيمت في ملعب بوركون بمقاطعة أنفا في الدار البيضاء، . عن المشاركة

اهيري، وكان من بين الحضور مكتشف اللعبة رئيس كانت متميزة جدا بمستوى األداء والحضور الجم

االتحاد الدولي لكرة العين المغربي الدكتور محمد حمان، وأصبح مقر االتحاد في مدينة مرسيليا 

العبين والمدرب الدكتور فالح أبو عيد، ورئيس  3يذكر أن عدد اعضاء الفريق االردني . الفرنسية
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عبد الباسط الشرمان والذي أدخل اللعبة الى االردن وعام  الوفد نائب عميد كلية الرياضة الدكتور

 .بالتدريب والتحكيم والتأسيس لهذه اللعبة

يشار إلى أن كرة العين ال إصابات فيها وال احتكاكات وتطيل أمد العين، وهي لعبة جديدة، بدأ 

اإلضافة الى فائدتها الترويج لها في األردن بعد أن أثبتت األبحاث العلمية أنها مفيدة أوال للعين، ب

الفيزيائية والحركية كغيرها من الرياضات، وهي عربية النشأة ويمكن للفريق الواحد أن يكون مختلطا 

من الذكور واإلناث، أو مع ذوي االحتياجات الخاصة، وال يوجد احتكاك بين الالعبين وبعيدة عن 

اللياعة البدنية والدعة في النظر العنف، ويشارك الجميع فيها دون تهميش، وتعتمد على التركيز و 

 .وتمييز األلوان
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 العلوم السياسية وطريق النهضة م  الركود

 

 زيد فهيم العطاري

على وعع التصريحات الحكومية واستنفار صاحبة الوالية بحاعئبها المختلفة لتوفير فرص العمل 

جاء خريجو العلوم السياسية بمساعاتها  والتأكيد المستمر على دور القطاع الخاص في هذا المضمار،

المختلفة، ُمطالبين بوصٍف وظيفي، ومنادين بالبدء بإيجاد الحلول لتخصصهم، هذا المطلب الذي 

لفت األنظار إلى تأخر الحكومة في معالجة معضلة هذا الفرع األكاديمي ووعودها مؤخرًا برسم 

يومًا ُيثير تساؤاًل  62العلوم السياسية خالل خارطة طريق للشروع في تلبية المطلب العادل لخريجي 

 .حول طريقة تناول هذا الملف

إن طريق الحل يبدأ من أهمية تولد عناعٍة بأن ميادين العمل في العلوم السياسية متعددة ومتسعة، 

 بدايًة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ومرورًا بمؤسسات الدولة ذات الصبغة السياسية كالسلطة

 .التشريعية والهيئة المستقلة لالنتخاب وغيرها

في االردن نشهد عانون انتخاٍب جديدا كل أربع سنوات، ونشهد حديثًا نشطًا وحراكًا رسميًا دؤوبًا في 

لماذا ال يتناسب الحراك السياسي « مضمار االصالح السياسي، وهنا ُيثار التساؤل بين ظفرين

، إن اإلجابة عن هذا «لة األكاديمية وهي العلوم السياسية؟بحواضن  ومؤسسات  المختلفة مع المظ

السؤال تستوجب إعادة النظر في الخطط الدراسية التي يدرسها الطلبة في الجامعات حيث يتوجب أن 

ُتحاكي متطلبات البيئة العملية شأنها في ذلك شأن بقية التخصصات وأن ال تقتصر فقط على األطر 

 مقاالت
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ي تعد أسسًا ُبني عليها، فطلبة العلوم السياسية عند تخرجهم ولغايات النظرية للفكر السياسي الت

خوض معترك البحث عن عمل يجب أن تتوفر لديهم حصيلة سياسية تتماشى والتطورات السياسية 

  .داخليًا وخارجيًا وهو ما يجب أن يتعلموا تاريخ  ونظريات  بشكٍل أساسي

 :الوظيفي التفكير بنقاٍط عدة تتلخص باآلتياليوم الجميع ينتظر من ُمعّدي بطاعة الوصف 

على صعيد وزارة التربية والتعليم، فمن الضروري التفكير بتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والشعبية 

لدى األجيال لتساهم في اختيار ممثليها، واعتبار ذلك جزءا من التربية الوطنية للطلبة، والسماح 

  .والتدريس بشكٍل رسمي كما هو الحال بالنسبة للتعليم اإلضافي لخريجي العلوم السياسية بالمنافسة

هنالك ايضًا وزارة الشؤون السياسية التي تتولى ملف األحزاب السياسية والبرلمان والالمركزية وغيرها 

من ملفات االصالح السياسي، عالوة على مراكز البحوث ووحدات الدراسات الموجودة في مؤسسات 

  .والتشريعية ذات الصبغة السياسيةالدولة التنفيذية 

إن اإلحاطة بالمناخ الصديق لتخصص العلوم السياسية يستدعي التشاور والعمل مع منظمات 

المجتمع المدني ومراكز البحوث ذات االهتمام باالصالح السياسي، لخلق صورة مكتملة لمواجهة 

 ايضاً  بطالة هذا التخصص واسع االنتشار بانشطت  ومعدالت البطالة في 
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 اعالنات 
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 بيادر وادي السير –زكي علي الغول  -
 ايدون –ملك جريس النصراوي   -
 الزرعاء –حكمت جودت مصطفى مسعود دعاس  - 
 بعد عودة األهل –منير صاموئيل توما جزراوي  - 
 اسكان االميرة هيا –سامي شفيق معالي  - 
 االردنشارع  –محمود احمد عبدالرازق ابو لبن  - 
 الحصن -رضوان موسى االزرعي  - 
 
 
 
 
 

«رحمهم اهلل»

 وفيات

 الرأي 
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 بعدد اليوم، “ الغد”ا حول البحث العلمي في األرد  والجامعات الذي تنشره ھفي ملف
عبد الكريم القضاة للحديث . دة التصال برئيس الجامعة األردنية دھحاولت الصحيفة جا

 .ا ذلكھلك  دو  أ  يتسنى لع  موضوع البحث العلمي في الجامعة األم، 
 

 وليد المعاني يرعى اليوم افتتاح الملتقى العلمي . وزير التعليم العالي والبحث العلمي د
وذلك “ ندسي من خالل االعتمادية العالميةهتعزيز التنافسية في القطاع ال”االعليمي حول 

ندسية بالدول هات الندسين واتحاد المنظمهينظم المؤتمر نقابة الم. في فندق شيراتون عمان
 .اإلسالمية

 
 ندس عاطف الطراونة يرعى اليوم االثنين في جامعة عمان العربية هرئيس مجلس النواب الم

، وتطوير المخرجات التعليمية هجيات البحث العلمي وآلياتهمؤتمرا علميا لتجويد من
خبراء  هالمؤتمر يستمر يومين، ويشارك ب. بمشاركة خبراء ومختصين من العالم العربي

عرب من الجزائر والسودان وتونس والكويت والمغرب والسعودية والعراق ومصر وليبيا 
 وفلسطين باإلضافة إلى األردن

 
  112ألفا و  111كشف المركز الروسي الستقبال وتوزيع الالجئين السوريين العائدين أن 

معبر نصيب  الماضي عبر( يوليو)تموز  18م من األردن منذ هسوريين عادوا إلى بالد
بيان صدر عن المركز . طفال 62213امرأة و 13481م هالحدودي مع المملكة، بين

الجئا سوريا عادوا من األردن خالل أول من أمس  203ر أن هصحف روسية أظ هونشرت
 .السبت لوحده

 
 

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


