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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
ثمرة عطاء الحسین، ووقف لخدمة الوطن " األردنیة: "محافظة 

  وأبنائھ
٤  

حول استخدام األجھزة الذكیة في ) علوم األردنیة(محاضرة في 
  الفیزیاء التجریبیة

٧  

تبحث تعزیز مشاركة طلبتھا في برامج لتوظیف " األردنیة
  التكنولوجیا واإلعالم االجتماعي

٩ 

 ١١  الطالبة العمري تشھر أولى روایاتھا األدبیة في مكتبة األردنیة
ً .. »یوم الفلسفة العالمي«تحتفي بـ » األردنیة«  ١٢  غدا

 ١٤  انطالق أعمال منتدى عمان األمني الیوم
والعالقة العضویة مع ) النووي التجمع العربي لحظر االنتشار(

  منتدى عمان األمني
١٦ 

   شؤون جامعیة
جامعة رسمیة تمنع طلبة من تقدیم االمتحانات لعدم ": ذبحتونا"

  !استكمال دفع الرسوم؟
١٩ 

عملیة تقییم للبرامج الدراسیة في الجامعات بدءا من الفصل 
  الدراسي الثاني

٢٠ 

الكفایة اللغویة في مراحل التعلیم «مجمع اللغة العربیة یتأمل 
  »مالعا

٢١ 

 ٢٢  »٢٠٢٥مھمة سالم عالمیة «طلق مشروع أكادیمي أردني ی
 ٢٣  طالبا أردنیا یدرسون في أمریكا ٢٣١٢

 ٢٤  كانون الثاني ٧امتحانات التوجیھي 
 ٢٥  تكرم ھیئة أجیال الّسالم" األمم المتحدة"

 ٢٦  بمشاركة شبابیة واسعة» ریادة األعمال«الخریشة یفتتح منصة 
 ٣٠  تكّرم سفیرھا للریاضة أحمد أبو غوش" أمنیة"

   مقاالت
 ٣١  اسمھان ماجد الطاھر.د/تحفیز اإلبتكار وریادة االعمال

المنصة العربیة الوحیدة لمناقشة القدرات .. منتدى عمان األمني
  منیر زھران/غیر التقلیدیة

٣٣ 

 ٣٥  منال كشت/منظومة األخالق التي نرید في التعلیم

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 ٣٧  محمد القضاة. د.أ/العقل العربي وغیاب التفكیر واالبداع

انمار ابو . د/ط من قانون التقاعد العسكري٢٢قراءة في المادة 
  عبید

٣٩ 

 ٤٠  اعالنات

 ٤١  وفیات
  ٤٤- ٤٢  زوایا الصحف
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  احتفاء بذكرى مولد الراحل الملك الحسین

  ثمرة عطاء الحسین، ووقف لخدمة الوطن وأبنائھ" األردنیة: "محافظة 

جامعة األردنیة قال رئیس ال -زكریا الغول  

الدكتور عزمي محافظة إن في استذكار عید میالد 

الملك الباني الحسین رحمھ هللا ترسیخا لقیم الوفاء 

  .واالنتماء

وأضاف أن سیرة الحسین ال تغیب عن وجدان 

األردنیین، فمع الحسین كبرنا نحن والوطن وخضنا 

موارد وشحھا، والحروب معھ مسیرة بناء وعطاء ومشقة في ظروف استثنائیة من حیث ال

  .وتداعیاتھا، والھجرات المتالحقة التي اقتسم االردنییون فیھا كسرة الخبز مع اخوانھم العرب

ذكرى بان ومسیرة "جاء ذلك خالل حفل مھیب اقیم احتفاء بذكرى مولد الراحل الملك الحسین بعنوان 

  .لعمل الشبابينظمتھ الجامعة األردنیة بالتعاون مع جمعیة سند للفكر وا" قائد

وأشار إلى أن الجامعة اعلنت عن  إطالق كرسي الملك حسین األكادیمي ایار الماضي یعنى 

  .بالدراسات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي توثق لفكره ومسیرتھ

وقال محافظة إن إنشاء الكرسي جاء تقدیرا من الجامعة النجازاتھ الفذه وتخلیدا لذكراه العطرة 

ا ألھمیة االنجازات التي تحققت في عھده، واللقاء الضوء على حیاتھ ومسیرتھ التي قادت وادراك

  .الوطن وأھلھ الى قمم التقدم والنماء

 أخبار الجامعة

 طلبة نیوز/٦:الدستور ص/ري نیوزاخبا/بترا:الرأي ص/أخبار األردنیة
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وأضاف المحافظة أن الكرسي یعكف على استضافة باحثین عالمیین وأردنیین متخصصین في 

اب ضمن أھداف الكرسي، العالقات الدولیة ومنطقة الشرق األوسط للعمل على مشروع بحث أو كت

  .واطالق مشروع بحثي الجراء دراسات معمقة ومتخصصة حول اھم المحطات في حقبة الحسین

واستطرد المحافظة بالقول ان الكرسي سیطلق مشروع التاریخ الشفوي لتوثیق مسیرة المغفور لھ 

جانب عقد  الحسین، وانشاء مكتبة لتوثیق كل االعمال واألنشطة الخاصة بمسیرة الحسین الى

  .المؤتمرات والندوات

وشدد محافظة على أن األردنیة ثمرة عطاء الحسین، ستبقى رمز الوفاء لالردنیین وبیت الخبرة، 

ووقفا لخدمة الوطن وأبنائھ، ولن تبخل في دعم أبنائھا من أجل المضي بالوطن نحو ذرى المجد 

  .والفخار

ضاء ھیئة التدریس والمسؤولین الحالیین واشتمل الحفل الذي حظي بحضور حاشد من الطلبة واع

اسد "والسابقین ممن عاصروا المغفور لھ الملك الحسین، على عدة فقرات استھلت بعرض فیدیو باسم 

  یوثق لمحطات مھمة من تاریخ االردن" األردن

وألقى كل من قائد الحرس الخاص للملك الراحل عواد المساعید ومدیر التلفزیون االردني االسبق 

اھیم شاھزادة كلمات استذكروا فیھا مواقف متعددة، عكست نبل اخالق الھاشمیین، وصفات ابر

  .الحسین العسكریة، وحنكتھ في القیادة، وكیفیة تعاملھ مع المرافقین والعاملین معھ

   

، تمحورت أوالھما حول وافتتح محافظة جداریتین نفذھما المرسم الجامعي في عمادة شؤون الطلبة

النھضة والبناء، وثانیتھما تناولت التضحیات في معركة الكرامة، من جھة ومحاربة التطرف 

  .واالرھاب من جھة ثانیة عبر تجسید لصورة الشھید الطیار معاذ الكساسبة
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بتنظیم من جمعیة دار الكتاب المقدس " زھراب"فیما أقیم معرض لمصور الملك الراحل الخاص 

للحیاة الخاصة للملك مع أسرتھ وأبنائھ وأحفاده، ومحطات أخرى حول مسیرتھ، الى جانب عرض 

معرض شارك فیھ متحف السیارات الملكي عرض السیارتین التي كان یستقلھما الملك قدیما، في  

ً معھما استخداماتھا والمناسبات التي ظھرتا بھا   .المواكب والزیارات، مرفقا

قدمھا كورال الجامعة االردنیة مثلت مزیجا من األغاني المشھورة " الحسینمغناة "واختتم الحفل بـ

  .التي صدرت في حقبة الملك الراحل الحسین طیب هللا ثراه

رئیس جمعیة سند للفكر والعمل الشبابي سلطان الخالیلة أكد في كلمتھ بأن فعالیة استذكار الحسین 

  .بابي بالتعاون مع المؤسسات الرسمیةسنة حمیدة انتھجتھا جمعیة سند للفكر والعمل الش

وقال إن الفعالیة تھدف إلى  إطالع الشباب األردني على جانب من الجوانب المضیئة في مسیرة 

فعندما نجمع جمعا غفیرا من شبابنا المعطاء لیستذكروا الحسین ویستمعوا عن قرب "الحسین ، 

ألننا نحیي في نفوسھم معاني العزة " سند"ي لرجاالت رافقوه بمسیرتھ فإن ھذا األمر یشعرنا بالفخر ف

  " . والكبریاء في استذكار الراحل العظیم باني نھضة األردن
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  ألقاھا الدكتور الباكستاني محمد صبیح أنور

  حول استخدام األجھزة الذكیة في الفیزیاء التجریبیة) علوم األردنیة(محاضرة في 

استخدام "علوم في الجامعة األردنیة محاضرة علمیة حول نظم قسم الفیزیاء في كلیة ال - ھبة الكاید 

، ألقاھا "األجھزة الذكیة في الفیزیاء التجریبیة

الدكتور محمد صبیح أنور من جامعة لومز 

الباكستانیة عقب مشاركتھ في فعالیات المنتدى 

الذي أقیم في األردن  ٢٠١٧العالمي للعلوم 

  .األسبوع الماضي

بعض المشاریع المتمیزة التي تم تتنفیذھا في مختبرات الفیزیاء في وقدم صبیح نبذة عامة عن 

جامعتھم باستخدام كامیرات عالیة السرعة وأجھزة استشعار الحركة اللتقاط الظواھر الفیزیائیة؛ 

موضحا كیفیة استخدام تقنیات معالجة الصور والفیدیو في تتبع حركة البندول والزنبرك 

میة ھذه التقنیات كأداة حیویة لعضو ھیئة التدریس في توضیح والجیروسكوب والتصادمات، وأھ

  .مسائل المیكانیكا

وطرح المحاِضر أمثلة مثیرة لالھتمام لدراسة الحركة غیر الخطیة مثل السالسل المھتزة والبندول 

ود المغناطیسي، باإلضافة إلى تتبع الحركة البراونیة للجسیمات الدقیقة باستخدام المجھر التقلیدي المز

بكامیرا، مشیرا في ھذا الصدد إلى أن األجھزة الذكیة تخدم الفیزیاء التجریبیة وتعمل على تحسین 

وسائل البحث والتعلیم بشكل مذھل، وأنھ ال یمكننا الفصل بین تدریس الفیزیاء وإجراء التجارب 

لفیزیاء وتحفیزھم كفیلة بإلھام طلبة ا -وإن أجریت بإمكانیات بسیطة  - العملیة؛ فالتجارب المتمیزة 

  .على الغوص في مكنونات البحث العلمي واالستمتاع بجمال الفیزیاء بمختلف فروعھا

 الكترونيالرأي /أخبار األردنیة
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وعقب المحاضرة، توجھ الضیف ترافقھ الدكتورة حنان سعادة التي قّدمت المحاضرة وأدارتھا في 

ارع فان زیارة إلى بعض مختبرات البحث والتدریس في قسم الفیزیاء كمختبر الفیزیاء الذریة ومس

  .دي غراف ومختبر ابن الھیثم، ناقشوا خاللھا القضایا ذات االھتمام المشترك مع الباحثین والطلبة

یشار إلى أن الدكتور محمد صبیح أنور األستاذ المشارك في الفیزیاء في جامعة لومز الباكستانیة 

من جامعة أوكسفورد  واألمین العام لجمعیة الخوارزمي للعلوم حاصل على الدكتوراه في الفیزیاء

وعمل باحثا بعد الدكتوراه في جامعة كالیفورنیا بیركلي، وتشمل اھتماماتھ البحثیة السبنترونیك 

 والمغناطیسیة والبصریات، ونشر حوالي خمسین مقاال علمیا في المجالت الدولیة بما في ذلك مجلة

Scienceوقد حاز على جائزة ، TWAS  االبتكار الوطني عام وجائزة  ٢٠٠٨في الفیزیاء عام

٢٠١٥.  
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  facebook بالتعاون مع

تبحث تعزیز مشاركة طلبتھا في برامج لتوظیف التكنولوجیا واإلعالم االجتماعي" األردنیة  

بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة لدى لقائھ المدیر التنفیذي  - فادیة العتیبي

یجرو السید توني س) ایدیوفینتشر(لمؤسسة 

أبرز المستجدات المتعلقة بمشاركة الجامعة 

األردنیة في برنامج الشباب الجامعي المبدع 

والریادي الذي تدعمھ المؤسسة والھادف 

إلى تطویر وتوظیف التكنولوجیا واإلعالم 

  .االجتماعي

ن مع لبرنامج الذي تشارك فیھ الجامعة األردنیة منفردة منذ ما یقارب السنة والنصف وجاء بالتعاو

یسعى إلى نشر الفكر المعتدل بین الطلبة والشباب، ودعم المجتمعات األقل حظا ) فیسبوك ( شركة 

  .وغرس القیم النبیلة الھادفة إلى تطویر المجتمع المحلي وتطویره في نفوسھم

وخالل اللقاء الذي حضره نائب الرئیس لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور زید بقاعین، ومدیرة المعھد 

لملكي للدراسات الدینیة الدكتورة ماجدة عمر، ومدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور أشرف بني ا

محمد ومدیر مكتب العالقات الدولیة الدكتور رامي علي وممثلة عن السفارة األمریكیة في عمان، 

متمیزة ناقش الجانبان إمكانیة عقد شراكات جدیدة مع الجامعة الحتضان مشاریع ریادیة مجتمعیة 

  .وآلیة احتضانھا، والعمل على تطویرھا،  والوقوف على أبرز الخطط المستقبلیة المتوقعة بالنسبة لھا

محافطة وخالل اللقاء شدد على أھمیة إشراك الطلبة في مختلف الجامعات األردنیة بمثل ھذا النوع 

ي والریادي وتحفیز عقولھم من البرامج الھادفة التي من شأنھا اإلسھام في انخراطھم بالعمل المجتمع

  .نحو مزید من اإلبداع واالبتكار والتمیز

 طلبة نیوز/السوسنة/أخبار األردنیة
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بدوره ثمن سیجرو دور الجامعة في دعمھا للبرنامج باعتبارھا الجامعة الوحیدة المشاركة فیھ وتدفع 

بعجلة تقدمھ وصوال إلى تحقیق غایاتھ، معربا عن رغبتھ في تطویر شراكات جدیدة لبرامج أخرى 

  .مستقبالتحتضنھا الجامعة 

) ١٥(وعلى ھامش الزیارة عقد اجتماع مصغر في مكتبة الجامعة األردنیة حضره ممثلون عن 

  .جامعة أردنیة رسمیة وخاصة، بھدف تعریفھم بالبرنامج وتشجیعھم على االنخراط فیھ
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  الطالبة العمري تشھر أولى روایاتھا األدبیة في مكتبة األردنیة

" ١٢/١٢"ى الثقافي في مكتبة الجامعة األردنیة حفال لتوقیع روایة  استضاف المنتد - فادیة العتیبي

لمؤلفتھا الكاتبة األردنیة المبتدئة دینا 

  .العمري

الصادرة عن دار الیراع ) ١٢/١٢(و 

) ١٦٥(للنشر والتوزیع وتقع في 

صفحة، ھي الروایة األولى للطالبة 

العمري التي تدرس الطب في الجامعة 

مدت في كتابتھا األردنیة، والتي اعت

  .للنص على األدب الفانتازي األقرب للخیال، بأسلوب رشیق وسلس وبسیط

وتناولت العمري في نصھا فكرة الخوف والطریقة التي یذلل فیھا كل منا خوفھ، مشیرة في تفاصیل 

  .الروایة إلى أنھ كلما جابھ الفرد أمر الخوف، زادت فكرة التغلب علیھ من نفوسنا

ي مداخلة لھا خالل حفل التوقیع الذي أداره الدكتور إیاد العسیلي إن الروایة تتعرض وقالت العمري ف

ّكھا الخوف من أمور معینة في یوم معین یصادف تاریخھ  والذي ھو  ١٢/١٢لقصة طبیبة نفسیة تمل

أصال عنوان الروایة وما تبعھا من أحداث سیئة، مشیرة إلى اعتمادھا للكتابة بأسلوب فانتازي أقرب 

  .لخیال تبعا لعشقھا لھذا النوع من الكتابة األدبیة الجدیدة التي تلفت انتباه القارىءل

وقرأت العمري مقتطفات من نصھا األدبي الذي وصفھ العسیلي في مداخلتھ بأنھ نص أدبي واعد  

  .وتجربة نامیة ممتدة

 أخبار األردنیة
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ً .. »یوم الفلسفة العالمي«تحتفي بـ » األردنیة»   غدا

االردنیة الدكتور عزمي محافظة وعمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاة،  برعایة رئیس الجامعة

یوم «ورئیس قسم الفلسفة في الجامعة االردنیة الدكتور توفیق شومر، تقام احتفالیة رئیسیة لفعالیات 

وبإشراف من منظمة الیونسكو بحضور ممثلھا جون كرولي ومشاركة اللجنة » الفلسفة العالمي

نیة للتربیة والثقافة والعلوم والجمعیة الفلسفیة، وذلك في صباح یوم الخمیس المقبل في الوطنیة االرد

  .مدرج الكندي بكلیة اآلداب للجامعة االردنیة

صباحا وتشمل كلمات لرئیس الجامعة  ٩وتنطلق الجلسات االفتتاحیة لھذه االحتفالیة في الساعة 

لى احتفالیة یوم الفلسفة العالمي من منظمة الدكتور عزمي محافظة ویتحدث جون كرولي المشرف ع

الیونسكو، وتشارك ابتسام ایوب نیابة عن اللجنة الوطنیة االردنیة للتربیة والثقافة والعلوم بكلمةبھذه 

المناسبة، كما سوف یتحدث الدكتور ماھر الصراف من الجمعیة الفلسفیة، وایضا رئیس قسم الفلسفة 

  .ق شومر الذي یدیر الجلسةبالجامعة االردنیة الدكتور توفی

صباحا یقدم فیھا الدكتور سلمان البدور رئیس الجامعة االسالمیة  ١٠وتبدأ الجلسة األولى في الساعة 

، ثم یقدم الدكتور محمد شیا رئیس قسم الفلسفة بالجامعة اللبنانیة »كانط وفكره النقدي«ورقة حول 

رف واإلرھاب، یختمھا الدكتور احمد ماضي التربیة على ثقافة الفلسفة في مواجھتھا التط«حول 

، وفي الجلسة الثانیة التي یدیرھا »واقع الفلسفة في االردن«عضو مجلس امناء الجامعة بورقتھ حول 

مھمة الفلسفة، یلیھ الدكتور » الدكتور ضرار بني یاسین، یقدم الدكتور عامر شطارة موضوعا حول

الصورة الزائفة والمحاكاة تتحدث « ، وحول »عيالو» جورج الفار الذي یتعرض لموضوع بعنوان

اھمیة التأویل في » الدكتورة آالء العمري، أما الدكتور محمد الطوالبة فیتعرض لموضوع بعنوان

، »دور الفلسفة في التغییر» مواجھة التطرف، ویختم الجلسة الدكتور كاید شریم ورقتھ بعنوان

یجي قسم الفلسفة حول إستراتیجیة وطنیة للفلسفة یدیره وینطلق في الجلسة الثالثة حوار مفتوح مع خر

  .رئیس قسم الفلسفة بالجامعة األردنیة

 ١٥:الدستور ص
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مساء یدیرھا محمود أشتیة ویشارك  ٤ولغایة  ٢ویسبق ھذه االحتفالیة ندوة تقام الیوم من الساعة 

ن رامي نفاع حول موضوع مقاربات معاصرة حول الفلسفة والدین، ویتعرض مالك المكانی: فیھا

، كما یتحدث احمد العجارمة بعنوان »على الفكر السیاسي عند ھابرماس» كانط«تأثیر «لموضوع 

» الفلسفة والتكنولوجیا«وتتكلم الدكتورة دعاء نصار في موضع » الرشدیة في الفكر المعاصر«

  .»السببیة الكالسیكیة«وتختتم سوزان طلوزة بموضوع بعنوان 
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  الیوم انطالق أعمال منتدى عمان األمني

، بمشاركة عربیة ٢٠١٧جلسة  –تنطلق الیوم األربعاء الدورة الحادیة عشرة لمنتدى عمان األمني 

  .ودولیة واسعة

وجامعة الدول العربیة إلى ) الناتو(ویشارك في أعمال المنتدى، األمم المتحدة وحلف شمال األطلسي 

والكویت واإلمارات وعمان  جانب خبراء ومختصین من العدید من الدول منھا مصر والسعودیة

   .وأمیركا والمانیا وایران والیابان وبولندا ورومانیا

) ١+٥اتفاق (شخصیة محلیة ودولیة بینھم ایرانیون معنیون بصیاغة  ١٨٥كما یشارك بھ أكثر من 

حول البرنامج النووي االیراني، فیما یشھد المنتدى الظھور الرسمي األول للجنة الحكماء العرب التي 

شكلت بقرار من مجلس الجامعة العربیة العام الماضي لمراجعة وتقییم مجمل السیاسات العربیة في ت

مجاالت ضبط التسلح ومنع االنتشار النووي ونزع السالح، وإعداد تقریر شامل عن ذلك یتضمن 

   .توصیات عملیة في ھذا الشأن

خیرة وبمشاركة مختصین في في حین یخوض المنتدى في المسألة السوریة في ظل المعطیات اال

  .ملف االسلحة الكیمیائیة

ویعد منتدى عمان األمني، الذي ینظمھ المعھد العربي لدراسات األمن، بالتعاون مع عدد من 

الحكومات والمنظمات الدولیة، واحدا من ابرز المنتدیات عالیة المستوى والمتخصصة والمستدامة 

اقشة القضایا األمنیة مع التركیز على خیارات على مستوى المنطقة، حیث یخصص اعمالھ لمن

   .السیاسة الخارجیة، والتعاون اإلقلیمي، ونزع السالح وحظر االنتشار النووي

وتعقد على ھامش المنتدى الذي یستمر یومین العدید من االجتماعات والفعالیات الموازیة، بینما 

شة قضایا االمن النووي ومستقبل یحتضن أعمال الملتقى النووي وھو اجتماع سنوي یھدف لمناق

 ٥:الغد ص/٩- ١:الرأي ص/٤:الدستور ص
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البرامج النوویة في المنطقة العربیة وسبل انشاء منطقة خالیة من اسلحة الدمار الشامل في الشرق 

   .األوسط

كما یستضیف المنتدى، االجتماع التنسیقي الثاني للتجمع العربي لالمن وحظر انتشار اسلحة الدمار 

ً عن ورشة عمل متخصصة للطال ب والمھنیین الشباب والتي تركز على تنمیة القدرات الشامل، فضال

  .في مجال أسلحة الدمار الشامل
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  والعالقة العضویة مع منتدى عمان األمني) التجمع العربي لحظر االنتشار النووي(

في منطقة تزخر باألحداث الكبیرة وفي عالم یتمیّز بالمتغیّرات التي تؤثر بشكل أو بأخر على منطقة 

وسط وعلى المنطقة العربیة بشكل خاص یبذل المعھد العربي لدراسات االمن جھدا خاصا الشرق األ

مساھمة في الجھود األردنیة والعربیة لتكوین رؤیة واضحة حول عدد من القضایا المفصلیة التي 

ویشكل منتدى عمان االمني، وھو المنتدى السنوي الوحید المتخصص في  .تواجھ االمة العربیة

رصة ھامة لمناقشة قضایا الساعة المتعلقة باالمن االقلیمي وحظر إنتشار األسلحة النوویة المنطقة، ف

وقد درجت العادة في ان یشارك بھذا المنتدى العدید من . وكافة صنوف أسلحة الدمار الشامل

الشخصیات وممثلي المنظمات الدولیة كالوكالة الدولیة للطاقة الذریة واالتحاد االوروبي ومجلس 

تعاون الخلیجي وحلف شمال االطلسي ، وشخصیات أجنبیة تحتل في بلدانھا مواقع اساسیة في ال

ّ عن سفراء الدول العربیة واألجنبیة كما  .اإلدارات ذات الصلة بمنع اإلنتشار أو باألمن النووي فضال

ون یشارك في المنتدى باحثون أردنیون وعرب یساھمون بعرض القضایا العربیة ذات الصلة ویقدم

رؤیتھم لما یجب أن تسیر علیھ األمور لتحقیق عالم خال من مخاطر استخدام اسلحة الدمار الشامل 

لقد تطور  .ولجعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالیة من ھذه األسلحة وفي مقدمھا األسلحة النوویة

یدي مفھوم األمن مع السنوات إذ طرأت تحدیات جدیدة مع الخوف من وصول مواد خطرة إلى أ

أشخاص، غیر مرخص لھم تداول ھذه المواد، ومن ثم استخدامھا وإلحاق الضرر بالبیئة وباإلنسان 

ومن ھنا تكثفت  .على حد سواء بغیة زعزعة المجتمع وتقویض النظم السائدة في مختلف الدول

ً یتعلق بالحفاظ على المواد الن ً جدیدا وویة الجھود الدولیة إلعطاء موضوع األمن النووي مفھوما

ّ بالبیئة  واإلشعاعیة وبحراستھا حتى ال تقع بأیدي من یسيء استعمالھا أو تضیع ملحقة أضرارا

وقد أولى المعھد العربي لدراسات األمن موضوع أمن المواد النوویة وبقیة  .واإلنسان على السواء

ً یتناسب مع اإلھتمام العربي والدولي بھ وذلك عبر المنتدی ً المواد الخطرة إھتماما ات التي عقدت سنویا

والتي ما زالت تعقد في الجامعة األردنیة بتنظیم من المعھد وبدعم أكید من الجامعة ومن جھات 

 /٩:الرأي ص
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وال یشذ المنتدى الذي یعقد ھذا العام عن المنتدیات السابقة حیث یشارك فیھ عدد من  .أخرى

ات الدولیة للمواضیع المحاضرین العرب واألجانب من ذوي اإلختصاص والذین یؤثرون في المناقش

كما یتطرق المنتدى لقضایا عربیة أساسیة ال سیما قضیة  .ذات الصلة بعدم اإلنتشار وباألمن النووي

جعل الشرق األوسط منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل باإلضافة إلى موضوع الوقود النووي 

ین إیران والدول الست والذي أباح للمفاعالت العاملة في الدول العربیة وذلك بعد اإلتفاق النووي ب

تحتاج المنظمات الدولیة والحكومیة والدول ذات اإلھتمام  .تخصیب الیورانیوم حتى اربعة بالمئة

بالقضایا العالمیة الكبرى، لدراسات وتقاریر تعدھا مراكز بحثیة واستراتیجیة ذات خبرة في مواضیع 

ً عن وقد لمس المركز العربي لدراسات األمن و .محّددة مراكز عربیة أخرى ھذه الحاجة وبدأوا نقاشا

كیفیة التكاتف والتعاون فیما بینھا لتقدیم ھذه التقاریر للجھات العربیة ذات الصلة في الدول العربیة 

ونتیجة لھذا النقاش قد تاسس التجمع العربي لعدم اإلنتشار . وفي منظومة العمل العربي المشترك

یضم إلى المعھد العربي لدراسات األمن، مراكز بحثیة واستراتیجیة  والذي) الكونسورتیوم العربي(

 ً  .من عدد من الدول العربیة بما فیھا دول الخلیج العربي والمغرب العربي ودول الشرق العربي أیضا

ً أو بالتعاون مع األمانة  م التجمع العربي عدة منتدیات ومؤتمرات في عمان والقاھرة ، منفردا ّ وقد نظ

امعة الدول العربیة، حیث نوقشت خاللھا قضایا تقع ضمن التوجھات العربیة ال سیما بناء العامة لج

منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط باإلضافة إلى إعداد جیل جدید من الشباب 

قادر على متابعة ھذه القضایا في الجامعات أو في مراكز عملھم ال سیما في المحافل الدولیة 

وقد اعتمد ھذا األسلوب في تكلیف مراكز بحثیة إعداد تقاریر ودراسات تحتاجھا،  .الدبلوماسیةو

 .منظمات دولیة كالوكالة الدولیة للطاقة الذریة ودول اوروبیة والوالیات المتحدة واإلتحاد األوروبي

فت فیما ّ بینھا تجمعا  وقد عمد ھذا األخیر على سبیل المثال إلى تكلیف ثالثة مراكز أوروبیة، أل

، إعداد دراسات وتنظیم مؤتمرات )الكونسورتیوم االوروبي)اوروبیا لالمن وحظر االنتشار النووي 

یشارك فیھا العدید من دول العالم ودول الشرق األوسط وتقدیم تقاریر عن ھذه المؤتمرات 

المكونة  والتوصیات التي نتجت عن المناقشات في المؤتمر وعن دراسات الباحثین في المراكز
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ویجھد التجمع العربي لمراكز البحث، رغم حداثة تأسیسھ، للقیام بما ھو مطلوب لرفد  .للكونسورتیوم

المؤسسات العربیة بما یساعد على توضیح وتوحید الرؤیة والدفاع عنھا في المحافل الدولیة ال سیما 

وسیكون ھذا التجمع على  .في مؤتمرات مراجعة معاھدة عدم اإلنتشار واإلجتماعات التحضیریة لھا

استعداد للقیام باي دراسات تحتاجھا منظومة العمل العربي المشترك أو الدول العربیة في المیادین 

  .ذات االھتمام المشترك
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  !جامعة رسمیة تمنع طلبة من تقدیم االمتحانات لعدم استكمال دفع الرسوم؟": ذبحتونا"
  
  

التابعة لجامعة البلقاء " البولیتكنیك"لیة الھندسة التكنولوجیة في خطوة مفاجئة، أقدمت إدارة ك
، بحجة عدم "المید"التطبیقیة على منع عدد من طلبتھا على تقدیم امتحانات منتصف الفصل األول 

  .استكمالھم دفع الرسوم الدراسیة
  

قلیة المالیة وطالبت الحملة إدارة الكلیة وقف ھذا اإلجراء غیر المسبوق، والذي یعكس سیطرة الع
واعتبرت الحملة أن القیام بطرد الطلبة من قاعة االمتحانات أمام زمالئھم . وتغلیبھا على حساب العلم

ً والھدف الذي أنشئت من أجلھ الجامعات  بحجة عدم استكمال دفع الرسوم الجامعیة، یتناقض تماما
ً، إال أن إ فضلت إحراج " البولیتكنیك"دارة كلیة الرسمیة، التي یفرض فیھا أن یكون التعلیم فیھا مجانیا

  ".حفنة دنانیر"الطلبة أمام زمالئھم من أجل 
  

ندعو مجلس التعلیم العالي إلى وقفة جدیة " ذبحتونا"إننا في الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
ل البعد أمام كافة اإلجراءات المالیة التي تتخذھا الجامعات الرسمیة والخاصة بحق الطلبة، والبعیدة ك

  .عن األھداف التعلیمیة واألكادیمیة والعلمیة التي أنشئت من أجلھ ھذه الجامعات
  

یذكر ان الدكتور عبد هللا الزعبي رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة سجل انجازات كبیرة على صعید 
  .تطویر التعلیم العالي في االردن وخاصة التعلیم التقني

 شؤون جامعیة ومحلیة

  المدینة نیوز/٥:الدستور ص
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  سیشھدھا التعلیم العالي المرحلة المقبلة) جراحیة(قرارات : الطویسي
  
  

دكتور عادل الطویسي ، أن ال الي والبحث العلمي ال یم الع ر التعل ي قطاع كشف وزی ة ف ة المقبل مرحل
نعكس بشكل » جراحیة» التعلیم العالي ستشھد قرارات ا ی ات وبم اد والجامع ة االعتم ع ھیئ بالتنسیق م

ى القطاع ھ  .إیجابي عل ب لقائ وزارة عق ن ال ان صادر ع ي بی وزیر الطویسي ف جاءت تصریحات ال
وزا أمس، رؤساء الھیئات اإلداریة للجامعات الخاصة بحضور أمین عام ة ال د الوھادن دكتور عاھ رة ال

 ورئیس ھیئة إعتماد مؤسسات التعلیم العالي الدكتور بشیر الزعبي، ولم یوضح البیان تفاصیل وماھیة
ات  .» القرارات الجراحیة » ي الجامع رامج الدراسیة ف یم للب ة تقی وكشف الطویسي انھ سیتم بدء عملی

اني ً من الفصل الدراسي الث ة ا الرسمیة والخاصة اعتبارا ا جاء باإلستراتیجیة الوطنی ذا لم ل، تنفی لمقب
ریة وارد البش ة الم ا  .لتنمی اءا لیلبی الي ج یم الع ة والتعل ات األردنی انون الجامع روعي ق ال، أن مش وق

وارد البشریة ومعالجة ة الم وانین  متطلبات اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمی ك الق ي ظھرت بتل الثغرات الت
ا ن تطبیقھ رة الماضیة م وان التشریع  .خالل الفت یس دی ى خطاب رئ ین عل ع الطویسي المجتمع وأطل

اد  والرأي والمتعلق ببیان الرأي بخصوص رئاسة وعضویة مجالس أمناء الجامعات الخاصة والذي أف
يبعدم جواز تمدید رئیس وأعضاء مجلس األمناء عن المدة المح ا ف ا والمنصوص علیھ  ددة لكل منھم

ن أعضاء مجالس  قانون الجامعات األردنیة، وال یوجد أي مانع قانوني یحول دون تعیین أي عضو م
اء  األمناء السابقین ألشغال رئاسة مجلس س أمن ق بأشغال عضویة مجل االمناء وكذلك الحال فیما یتعل

ى ضرورة  كما .الجامعة من قبل رؤساء مجالس أمنائھا السابقین حث الطویسي الجامعات الخاصة عل
اون ن خالل التع ي األردن م دین للدراسة ف ة الواف ة الستقطاب الطلب ع  العمل بوتیرة عالی والتنسیق م

ة  دیم الخدم ن خالل مساري االستقطاب وتق مدیریة شؤون الطلبة الوافدین في الوزارة والتي تعمل م
ن خالل ة م دة للطلب دمات الموح ذة الخ اء -2017-11-15-12:05 .ناف -10:51 تاریخالنشر: األربع
اء  -14-11-2017 دیل آخر: الثالث ة  الطویسي  340 تع ات الخاص ب الطویسي الجامع ا طال كم

ن ة م دیم الخدم ة تق وزارة  بضرورة اإلسھام بعملیة التحفیز االقتصادي والتي أصبحت موازیة لعملی ال
اص ومي والخ قیھ الحك الي بش یم الع اع التعل ى  .لقط افة إل ھا إض البین بتخفیض اث مط ي واالبتع العلم

دم  انبھم ق ن ج یس م ك ورئ ین المال الحیات ب ة والص یم العالق الي وتنظ یم الع س التعل ي مجل یلھم ف تمث
ة  غیلیة والبالغ ة التش ن الموازن اع م بة االقتط منة نس اتھم المتض ة اقتراح ات اإلداری اء الھیئ  ٥رؤس

ث% ة للبح س األمن المخصص ة ومجل .اءالجامع

  ٤- ١:الرأي ص/٥- ١:الدستور ص/بترا/٢:الغد ص
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  »الكفایة اللغویة في مراحل التعلیم العام«مجمع اللغة العربیة یتأمل 

  
  

الكفایة اللغویة في «یعقد مجمع اللغة العربیة األردني موسمھ الثقافي الخامس والثالثین تحت عنوان 
، برئاسة الدكتور خالد الكركي رئیس المجمع، وذلك في قاعة االستاذ الدكتور »مراحل التعلیم العام

  .حد المقبلعبدالكریم خلیفة في مقر المجمع، في الساعة التاسعة والنصف من صباح یوم األ
كما یفتتح معرض الكتاب الذي سیقام لمدة ثالثة أیام، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة 

جامعة مؤتة، جامعة العلوم والتكنولوجیا، جامعة آل البیت، مؤسسة آل البیت، : مساء، وبمشاركة من
لمعھد العالمي للفكر أمانة عمان الكبرى،منتدى الفكر العربي، مؤسسة الرسالة، أزبكیة عمان، ا

  .اإلسالمي ودار جنا، ویبدأ حفل افتتاح المعرض في الساعة العاشرة من صباح یوم االفتتاح
وتبدأ فعالیات الموسم الثقافي في یومھ األول الساعة العاشرة والنصف صباحا، برئاسة الدكتور عید 

، »لكفایة في اللغة العربیةامتحان ا«دحیات، حیث یقدم األستاذ محمد جمعة العكور ورقة بعنوان 
امتحانات عامة لضبط / محطات تقویمیة«ویطرح الدكتور سیف الدین الفقراء موضوعا بعنوان 

، ویعرض الدكتور محمد عصفور عضو تعقیبا على محاور الجلسة، ثم یبدأ فتح باب »الكفایة اللغویة
تناول فیھا الدكتور سمیر استیتیة النقاش، وتبدأ الجلسة الثانیة برئاسة الدكتور عبدالقادر عابد، ی

، ثم تقدم »الكفایة المعرفیة  بین النظریة والتطبیق في التعلیم العام في األردن«موضوعا بعنوان 
الكفایة اللغویة لدى خریجي التعلیم العام من حیث مفھومھا «الدكتورة سھى نعجة ورقة بعنوان 

  .عودة ابو عودة، تختتم بتعقیب من الدكتور »ومستویاتھا ومجاالتھا
وفي الیوم التالي تبدأ الجلسة األولى برئاسة الدكتور ابراھیم بدران، تقدم فیھا الدكتورة خلود العموش 

، ویتعرض الدكتور جھاد العناتي »األطر والتقویم: الكفایات النحویة في التعلیم العام«موضوعا حول 
، ویأتي »اد خصائصھا السیكومتریةتجریب امتحانات الكفایة في اللغة العربیة وإیج«لموضوع 

التعقیب من طرف الدكتور محمد زكي خضر، ویرأس الجلسة الثانیة االستاذة الدكتورة سرى سبع 
تأھیلھ وتدریبھ لتحقیق الكفایة : المعلم«العیش، إذ یفتتح الدكتور عیسى برھومة بموضوع عن 

اإلدارة، : أھمیة البیئة المدرسیة» ناللغویة، وینھي الجلسة الدكتور زید القرالة بورقة تحت عنوا
والنظام المدرسي، ومرافق األنشطة الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة في تحقیق الكفایة اللغویة، یلیھ 
تعقیب من الدكتور عبدالكریم الحیاري، ویعلن الدكتور عودة ابو عودة في الجلسة الختامیة، التقریر 

  .الختامي والتوصیات

  ١٥:الدستور ص
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  »٢٠٢٥مھمة سالم عالمیة «طلق مشروع أكادیمي أردني ی
  
  

میالد الحسین عمان  بترا اطلق استاذ علم الجیولوجیا والبیئة في جامعة الحسین بن طالل  -في ذكر
؛ لجمع وحفظ الموروث «٢٠٢٥مھمة سالم عالمیة «الدكتور محمد الفرجات، مشروع وموقع 

التنوع الحیوي بطریقة مبتكرة ورقمیة الفكري البشري والعلمي واالدبي العالمي ومنتجاتھ وحفظ 
وتقوم فكرة المشروع الذي اطلقھ الفرجات في ذكرى میالد جاللة الملك الحسین بن  .لألجیال القادمة

طالل طیب اهللا ثراه، على حفظ ھذا الموروث والتنوع داخل كبسولة رقمیة تصنع خصیصا لھذه 
یا المعلومات، بحیث تحفظ ھذه الكبسولة الغایة بالتنافس بین الشركات المتخصصة في تكنولوج

وقال  .٢٠٢٥لالجیال القادمة عبر قرون من الزمن، وذلك في مبنى خاص یقیمھ متطوعون في العام 
امس، ان المشروع ینطلق بفكر اردني نحو العالم، وان فكرتھ مستوحاة من ) بترا(الفرجات لـ

ومھم ونقلوھا لالجیال من خالل النحت حضارات االمم السابقة كالعرب االنباط الذین حفظوا عل
والزخرفة والنقوشات، وحضارة الفراعنة وحضارة المایا وغیرھا من حضارات االمم السابقة والتي 

وتتضمن فكرة المشروع بحسب  .ما زالت الشواھد كثیرة ومتنوعة على عمقھا وقوتھا حتى یومنا ھذا
میاه «، ومشروع »كنت في البترا» یة، ومشروعالكبسولة العلمیة النبطیة الرقم» الدكتور الفرجات

، مبینا ان فریقا متطوعا یتم اختیاره وفق معاییر محددة من مختلف »وطاقة وغذاء ودواء لكل كوكب
وقال ان الفكرة تقوم على حفظ ھذه  .الدول والثقافات، تجمعھم القواسم االنسانیة والبشریة المشتركة

على جزیرة بحریة صغیرة، معتبرا  ٢٠٢٥-٢٠٢٣ما بین االعوام  الكبسولة في مبنى یقام لھذه الغایة
ان قضیة التعایش ما بین الفریق القائم على المشروع تھدف الى توجیھ التفكیر العالمي الھمیة 
التكامل والتعاون الدولي في قضایا الكوكب التي باتت مصیریة كالمیاه والغذاء والطاقة والدواء 

  بعیدا عن الحروب والنزاعاتلخدمة كوكب االرض وسكانھ 

  ١١:الدستور ص
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  طالبا أردنیا یدرسون في أمریكا ٢٣١٢
  

ً في مؤسسات بجمیع  اكدت السفارة االمریكیة بعمان ان عدد الطالب األردنیین الذین یدرسون حالیا
ً الرقم القیاسي المسجل في العام ٢٠١٧أنحاء الوالیات المتحدة ثابت في عام  ، وھو ما یعادل تقریبا

  .ب األردنیین في الوالیات المتحدةالماضي للطال
ً لتقریر سنوي أصدره معھد التعلیم الدولي، بدعم من مكتب وزارة الخارجیة األمریكیة  جاء ذلك وفقا

  .للشؤون التعلیمیة والثقافیة
یبین  ٢٠١٦/٢٠١٧لعام " األبواب المفتوحة"وقالت السفارة في بیان صحافي مساء الیوم ان  تقریر 

 ً طالبا أردنیا یدرسون في الوالیات المتحدة خالل السنة الدراسیة األخیرة التي  ٢٣١٢ أنھ یوجد حالیا
  .تتوافر عنھا بیانات

األمریكیة، ویمثلون أقل من واحد في /وال یشمل ھذا الرقم الطالب الذین یحملون الجنسیتین األردنیة
  .٢٠١٥/٢٠١٦المئة انخفاضا عن 

ة الثامنة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا لعدد واكدت السفارة ان األردن یظل في المرتب
  .الطالب في الوالیات المتحدة

وتجاوز العدد اإلجمالي للطالب الدولیین في الجامعات والكلیات األمریكیة الملیون للمرة الثانیة على 
ً عن العام السابق% ٣، بزیادة قدرھا ٢٠١٧- ٢٠١٦التوالي خالل العام الدراسي    .مقارنة

طالبا أمریكیا في األردن ھذا العام، بانخفاض بسیط عن  ٩٧٠العكس من ذلك، ھناك حوالي وعلى 
  .العام السابق

  ٦:تور صالدس
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  كانون الثاني ٧امتحانات التوجیھي 
  

أقرت لجنة االمتحان العام في وزارة التربیة والتعلیم برنامج امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة 
  .األكادیمیة والمھنیة بصورتھ النھائیة للفروع ٢٠١٨للدورة الشتویة لعام 

  .كما أقرت اللجنة إدراج أسئلة موضوعیة في امتحان الثانویة العامة في دورتھ الشتویة القادمة
وجاء ذلك استجابة من الوزارة لمالحظات ومقترحات وآراء طلبة الثانویة العامة، وبناًء على نسبة 

  .فحاتھا على مواقع التواصل االجتماعيالتصویت الواردة على موقعھا اإللكتروني وص
 ٧/١/٢٠١٨وأشارت الوزارة الى أن امتحان الثانویة العامة حسب البرنامج المعتمد یبدأ بتاریخ 

، فیما تبدأ الجلسة األولى الساعة الحادیة عشرة صباحا،ً والجلسة الثانیة ٢٣/١/٢٠١٨وینتھي یوم 
ً، ویبدأ امتحان ا لتدریب العملي للفروع المھنیة من یوم السبت الساعة الواحدة والنصف ظھرا

  .٦/١٢/٢٠١٧ولغایة مساء االربعاء الموافق  ٢/١٢/٢٠١٧
ً وإبداء اآلراء والمالحظات  وكانت وزارة التربیة والتعلیم اتاحت لطلبتھا فرصة التصویت الكترونیا

  .لف طالبأ ٣٥حول ذلك، وقد بلغ عدد المشاركین في التصویت على ھذه المقترحات أكثر من 

  ١:الدستور ص
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  تكرم ھیئة أجیال الّسالم" األمم المتحدة"
  
  

كّرمت األمم المتحدة، ومنصة جنیف لبناء السالم والروتاري الدولیة وبعثة األردن باألمم المتحدة 
  .بجنیف أمس ھیئة أجیال السالم تقدیرا لجھودھا المتمیزة، وذلك على ھامش أسبوع جنیف للسالم

  .، سمو األمیر فیصل بن الحسین"أجیال السالم"یس مجلس إدارة الحفل جرى بحضور مؤسس ورئ

  ٩:الدستور ص
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  بمشاركة شبابیة واسعة» ریادة األعمال«الخریشة یفتتح منصة 
  

، »منصة ریادة االعمال«رعى وزیر الشباب المھندس حدیثة الخریشة، أمس، حفل افتتاح فعالیات 
كة، الطالع الشباب االردني بحضور عدد كبیر من الشخصیات والشباب من مختلف مناطق الممل

وتحدث  .على تجارب عدد من الشخصیات الریادیة االردنیة الناجحة في مجال ریادة االعمال
الخریشة، في كلمة القاھا في افتتاح الفعالیة التي اقیمت في قاعة عمان الكبرى بمدینة الحسین للشباب 

، عن الرؤیة الملكیة السامیة التي اكدت بتنظیم من مركز اعداد القیادات الشبابیة في وزارة الشباب
الدور المھم لریادة األعمال وتعزیز الروح االبتكاریة كعنصر أساسي في رفع معدالت النمو 
االقتصادي، وتوفیر فرص عمل للشباب االردني الذي سینعكس بدوره بشكل مباشر على الحد من 

ملة، االمر الذي یتطلب من الجمیع كقطاع مشكلتي البطالة والفقر، وتحقیق التنمیة االقتصادیة الشا
حكومي وقطاع خاص توفیر بیئة حاضنة وداعمة للریادة تعمل على توفیر مساحات امنة للشباب 

لقد استوقفتني في اآلونة «وقال الوزیر  .لتوعیتھم وتمكینھم ودعم مبادراتھم واطالق العنان لطاقاتھم
لبحوث، المحلیة والدولیة، والتقاریر االعالمیة، التي االخیرة مجموعة من تقاریر مراكز الدراسات وا

بینت المكانة التي وصلت لھا المملكة في توفیر بیئة ریادیة للشباب االردني، حیث تتصدر المشاریع 
الریادیة الشبابیة االردنیة قائمة االعمال الریادیة في المنطقة من حیث نجاحھا ودیمومتھا وتوفیرھا 

الفتا الى ان وزارة الشباب دأبت على دعم قطاع الشباب واالرتقاء بھ من  لفرص العمل المتعددة،
خالل وضع البرامج والخطط التنفیذیة للمساھمة في بناء شخصیة الشباب االردني على النحو الذي 

وكشف الخریشة، عن تنفیذ وزارة الشباب في بدایة العام برنامج ریادة  .تطمح لھ القیادة والوطن
استھدف الف شاب وشابة من اعضاء المراكز الشبابیة والعاملین مع الشباب من جمیع االعمال الذي 

مدیریات الشباب في مختلف انحاء المملكة، كما ان الوزارة استضافت على المستوى الدولي لقاًء 
واعلن  .عربیا لبرنامج ریادة االعمال للشابات بالتعاون مع االمانة العامة لجامعة الدول العربیة

ریشة أن اقامة منصة ریادة االعمال، تھدف الى تعزیز مفھوم ریادة األعمال وتوجیھ الشباب الخ
والشابات نحو العمل الُحر، وإطالق المواھب واالبداعات وتبني األفكار االبتكاریة، ومشاریع ریادة 

، واتاحة األعمال الواعدة والتي ال تحتاج الى تمویل بقدر ما تحتاج الى دعم في األفكار والسمات
الفرصة اللتقاء االفكار والخبرات بالجھات الداعمة التي من شانھا ترجمة ھذه االفكار لمشروعات 

وعقب انتھاء كلمة وزیر الشباب، بدأت فعالیات المنصة الریادیة بإقامة  .ریادیة على ارض الواقع
ؤسسات الصایغ التي تحدث فیھا، رئیس مجلس ادارة م) جلسة تعزیز الدافعیة(منصة االستماع 

میشیل الصایغ، والعین زید الحمصي، والدكتور عبداهللا الزعبي رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة 
ویعقوب ناصر الدین رئیس مجلس امناء جامعة الشرق االوسط، حیث استعرض المتحدثون تجاربھم 

تحت عدة وخصصت وزارة الشباب أكثر من منصة لریادة االعمال  .التي قادتھم الى النجاحات
عناوین تحدث فیھا عدد من المسؤولین اصحاب النجاحات، سعیا إلثراء فكر الشباب وتشجیعھم على 

وكانت المنصة . المضي قدما في البحث عن االنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن
م االولى قد بدأت بمشاركة عدد من رجال األعمال واالكادیمیین الذین استعرضوا مسیرة حیاتھ

واستعرض رئیس غرفة صناعة عمان  .العلمیة والعملیة والتحدیات التي واجھتھم وكیف تغلبوا علیھا
العین زیاد الحمصي دور الغرفة في توفیر فرص عمل للشباب من خالل برامج التشغیل بالتعاون مع 
وزارة العمل، وتوفیر قنوات للتواصل بین الشباب واحتیاجات اصحاب العمل، وربط القطاع 

ودعا الشباب  .الصناعي بالجامعات واالبحاث وتعزیز دور االنشطة واالبتكار واالنطالق نحو العمل
ت الى االبداع وانتاج مشاریع ریادیة وبناء مستقبلھم النھم یمتلكون المعرفة واالفكار والمھارا

فیما قال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور  .وتكنولوجیا المعلومات في تحقیق التنمیة الشاملة
ً من السوق العالمي«عبداهللا الزعبي  ً إلى أن ھناك نوعین من الوظائف االول »اصبحنا جزءا ، مشیرا

الدراسیة وخاصة في  عالیة المھارة والثاني عادیة المھارة، لذلك تعمل الجامعة على تغییر الخطط

  ١٤:صالرأي 
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تخصصات الھندسة، وتم ادخال مادة االبداع واالبتكار والریادة على كافة المستویات الدراسیة 
كمساق اجباري، وتم انشاء مركز االبتكار واالبداع وصندوق دعم االفكار االبداعیة والریادیة، 

مجموعة «ه قال رئیس بدور .وتوفیر حاضنات تكنولوجیة وحاضنات اعمال في فروع الجامعة كافة
ودعا الشباب الى التفكیر السلیم  .میشیل الصایغ ان االیمان بدور العلم من اھم اسس النجاح» الصایغ

القامة مشروع ناجح بما یخدم المجتمعات النھم قوى التغییر االكبر في المجتمع، والتغلب على 
لمساھمة في بناء الوطن واحترام العقبات التي تواجھھم بالعزیمة والتفكیر والبحث عن الفرص، وا

اآلخرین والتقید بالقوانین، واستغالل الفرص وعدم االقتصار على الوظیفة وتنمیة المھارات 
وتحدث رئیس مجلس امناء جامعة الشرق  .والھوایات واالبداع من خاللھا لیكونوا رواد اعمال

مة وادارة االزمات والتخطیط االوسط الدكتور یعقوب ناصرالدین حول تجربتھ في الكتابة والحوك
االستراتیجي، وقال ان التقدم یكون بتطویر الموارد البشریة من خالل استراتیجیات قابلة للتنفیذ 
باعلى درجات الجودة، وضرورة تعلیم الشباب وتاھیلھم كما یرید جاللة الملك والتغلب على التحدیات 

ً على النماذج الناجحة للمبا درات الفردیة والجماعیة التي اتت من شباب لدیھ وتحقیق التنمیة، معوال
وانطلقت المنصة  .قدرات واصرار ومھارات عالیة في ظل االرادة السیاسیة المتوافرة تجاه الشباب

التفاعلیة الثانیة بمشاركة عدد من رواد األعمال، حیث قال الرئیس التنفیذي لمركز تطویر االعمال 
ع في بناء المستقبل وتبني مشاریع ریادیة تساھم في خلق فرص ان الشباب ھو االسر«نایف استیتیة 

العمل الذاتیة وتطویر المھارات من خالل المشاركة في الدورات والتحلي باالصرار والمرونة، 
ودعا رئیس الجمعیة االردنیة لریادة  .القدرة على اتخاذ القرارات، بناء المعرفة، وتسویق منتجاتھم

ھیوي الى التركیز على الشباب الریادیین في المحافظات والمناطق النائیة االعمال الدكتور لیث الق
وتوفیر الفرص لھم ودعمھم، وحث المشاركین على ضرورة ایجاد افكار وتطویرھا وتطبیقھا على 

وعرض رئیس مركز  .ارض الواقع والمشاركة في الدورات التدریبیة وبناء مسار خاص بھم
اب مشعل تجربتھ في تسجیل براءة اختراع حول التمارین الذھنیة التمارین الذھنیة الدكتور ایھ

لمرضى الزھایمر واقامة اول قریة في الشرق االوسط تخدم ھؤالء المرضى، وتوفیر دورات مجانیة 
واستعرضت عمیدة شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبیقیة الدكتورة  .بھدف تنمیة المھارات الفكریة

الستثمار في رأس المال الفكري والبشري، ونقل االفكار لنماذج عمل اسمھان الطاھر خطوات ا
وشركاء یمتلكون القدرات الفنیة والتعرف على الجمھور المستھدف، ودعت الشباب الى تدوین 

» مرایتي«وتحدثت الشابة رموز صادق مؤسسة مشروع  .افكارھم وقراءتھا واالضافة لھا وتطبیقھا
العقبات التي واجھتھا، ودعت الشباب إلى ان یكونوا ریادیین في عن خطوات تأسیس مشروعھا وعن 

 ٥٠٠وشارك في المنصة نحو  .وظائفھم وشركاتھم والتغلب على الصعوبات من خالل ایجاد حلول
ً من المشاریع  شاب وشابة من مختلف محافظات وجامعات المملكة باالضافة الى معرض یضم عددا

شباب وریادة االعمال، وموسیقى قوات االمن العام، وفي نھایة الریادیة، واكادیمیین ومختصین بال
تابع أبرز المشاریع والمبادرات التي » الرأي الشبابي» .الحفل تم تكریم عدد من الریادیین الشباب

وتھدف مؤسسة الوراق للشابین محمود وماجد ابورحمة الى  «الوراق» :عرضت في المنصة، وھي
واالن یشكل مؤسسة وطنیة  ٢٠١٦حیث بدأ المشروع بجھد فردي عام انتاج مواد مطبوعة ودعائیة؛ 

وتھدف المسرحیة التي شكلت احد اجنحة  «مسرحیة موقف المبدعین» .منافسة على مستوى المملكة
المنصة للشاب محمد المغاریز الى ابراز قضایا الشباب والمبادرات التطوعیة والریادیة بطریقة 

منصة  Jordan Vr ووفقا للمشارك فارس مسعود فان «Vr jordan» .تفاعلیة عبر المسرح
الكترونیة تشجع السیاحة األردنیة عبر عرض المواقع السیاحیة على الشبكة العنكبونیة بطریقة ثالثیة 

الشاب یاسر رضا بین ان  «جاكاور» .موقع سیاحي ٤٠٠االبعاد، حیث تشتمل المنصة على 
ى المركز االول في ابل ستور االردني وحصدت جاكاورعبارة عن لعبة الكترونیة حصلت عل

ً  «تغمیس» .اعجاب نصف ملیون مستخدم الى اآلن تعتبر مبادرة تغمیس للشابة ریف فاخوري مطبخا
ً بفكرة التعلم في الحیاة من خالل جلسات شبابیة یجتمعون على مائدة ارضیة  ً خاصا اجتماعیا
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الشابة شیم خیطان قالت ان جوبدو  «جوبدو» .تعلمویتبادلون التجارب الحیاتیة واستخدامھا كمصدر لل
من سوق في عّمان، حیث كانت البدایة بطباعة أعمال فنانین مستلھمة من  ٢٠٠٧بدأت في سنة 

تطّورت جوبدو حتى أصبحت حركة شبابیة ھدفھا نشر الثقافة العربیة  .الثقافة العربیة على تیشیرتات
ً عن طریق منتجات عالیة الجودة تم ووفقا للشاب  «طماطم» .تصمیمھا في الوطن العربي عالمیا

محمد مسعود فان مشروع طماطم یطمح لجلب ألعاب ذات محتوى غني وقیم للمستخدمین العرب مع 
الریادیة رموز  «مرایتي» .ملیون مستخدم للھواتف الذكیة في العالم العربي ١٠٠وجود اكثر من 

ایصال خدمات التجمیل للسیدات في راحة والذي یھدف الى » مرایتي«صادق ومؤسسة مشروع 
 .منازلھن من خالل شبكة واسعة من أخصائیات التجمیل العامالت بشكل حر عبر الشبكة العنكبوتیة

الى ان تطبیق مرایتي ییھدف الى تسھیل التشبیك » الرأي الشبابي«واشارت صادق خالل حدیثھا الى 
ي بیوتھن او مكاتبھن دون الحاجة الى الذھاب الى بین الزبائن وأخصائیات التجمیل لتقدیم الخدمة ف

مشروع فاشن للریادیة ندى ھاورن یعمل على اعادة تدویر المالبس  «فاشن» .صالونات التجمیل
 «شركة الرجل المرح لتجارة اللحوم» .القدیمة بطریقة عصریة اضافة الى االكسسوارت التقلیدیة

ً من انواع التسالي  وقال عیسى دبابنة ان الشركة تعمل على تصنیع اللحم المقدد والذي یشكل نوعا
باربع نكھات بشكل طبیعي دون استخدام مواد حافظة ویحتوي على نسبة بروتین عالیة والیاف 

دورات تدریبیة حول فن طي  GAM 3d وبنت مریم ابو حمور ان مشروع «3d GAM» .طبیعیة
 «فینا نغیر» .مجسمات ثالثیة االبعاد الورق، اضافة الى اعادة تدویر الورق المستخدم بصناعة

تستخدم الالمنھجیة في طریقة ایصال المعلومة سواء » فینا نغیر«الریادي یزید اتكیدك اشار الى ان 
شابا وتشمل محافظات  ١١ثقافیة او فنیة وابراز مفھوم التطوع لدى الشباب عبر فریقھا المكون من 

الشابان االء مصطفى وحمزة ابو ھنطش اطلقا  «ردنتطویر قطاع السیاحة في اال» .الممكلة كافة
مشروعھما الریادي بھدف منع استغالل السیاح خاصة مع حالة الركود السیاحي بالتنسیق مع وزارة 

ً یحتوي على مجموعة من الشباب بحیث یستطیع السائح . السیاحة ً الكترونیا ویشمل المشروع تطبیقا
شركة » .حي لتثقیفھ حول المنطقة التي یرغب بزیارتھامن خالل التطبیق طلب اي شاب كمروج سیا

وھي مجموعة من المدربین في مجاالت ریادة االعمال وارشاد االعمال، خاضوا  «روتردام الحیویة
تجارب علمیة وشخصیة عدیدة في فتح المشاریع والشركات، حیث تقدم الشركة دورات ریادة المرأة 

 .، تطبیقات الریادة في الزراعة، ارشاد المشاریع الناشئةالعربیة، تطبیقات الریادة في الصناعة
«TOP STEEVING» ویشكل مشروع STEEVING TOP  وفقا للشابة ربى العالك اول موقع

عربي الكتروني لبیع قطع وزیوت السیارات واكسسوارتھا، حیث بدا كمشروع ریادي للشابین امل 
 .الف قطعة غیار لجمیع انواع السیارات ٥٠٠العتیبي ووسیم ابو داوود واالن یحوي الموقع نحو 

الریادي بشار عمرو بین ان مشروع بقایا خبز بدأ من كلیة العقبة الجامعیة حیث  «بقایا خبز»
ً لجمع بقایا الخبز ویتم تحویلھا إلى اعالف للماشیة ویقوم مشروع الشابة  «تانزي» .خصص مكانا

 .رطبانات تشكل لوحة فنیة بصناعة یدویةسارة بجالي على الصناعة الیدیویة من بوكسات وم
«HEALHY_VENTS»  ً الریادیة دانیا الكواملة بینت ان مشروعھا عبارة عن شركة تقدم اكال

ً للحفالت والمناسبات دون اضافة سكر، حیث تحتوي المصنوعات على نسبة عالیة من  صحیا
س حنا والذي یشكل اول محل الریادیة بلقیس العبادي عرضت مشروعھا بلقی «بلقیس حنا» .االلیاف

ویحتوي المشروع  «اكسسوارات كورشیھ» .لرسم الحناء في البلقاء اضافة الى لوحات فنیة مرسومة
وفقا لفاتن شمس الدین على صناعة االكسسوارات بطریقة یدویة، والمشروع انطلق بتمویل من 

ادي مندلة یحوي لوحات فنیة الشابة نور عبد الحاج بینت ان مشروعھا الری «مندلة» .صندوق المرأة
وفقا للشابة نور العجلوني الى » مطر«تسعى مبادرة  «مطر» .ودفاتر مرسومة بطریقة فن المانداال

 «ورقامي» .إعطاء المكفوفین الفرصة التعلیمیة والثقافیة المتكافئة لیكونوا فاعلین في المجتمع
ً من فنون طي وتشكیل الورق، أطلق لیث ابو طالب ش ، بھدف تطویر العقول »ورقامي«ركة مستلھما

الریادیان سنان ابو  «SKELETON DASH» .اإلبداعیة وصقل المھارات الحركیة الدقیقة
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سنوات لتوعیة  ٩-٧الھیجاء ومحمد شلكتي اسسا لعبة الكترونیة تعلیمیة ترفیھیة موجھة لالطفال من 
ین یعانیان من ھشاشة العظام االطفال من ھشاشة العظام ؛ حیث تعتمد في مبدئھا على وجود شخص

 .بسبب االفراط في تناول المشروبات الغازیة منذ الصغر وادى ذلك الى اصابتھم بھشاشة العظام
ولفت الشاب محمد الفرنجي إلى ان عقار سیركل انطلق كمشروع ریادي؛ حیث  «عقار سیركل»

ى المحلي وسیتوسع قریبا یشكل سوقا الكترونیا لبیع العقارات من مكاتب وشقق واراض على المستو
الریادیة ریما القرم اشارت في حدیثھا الى ان فرند ترو  «فرند ترو» .لیشمل الوطن العربي كافة

 .عبارة عن تطبیق الكتروني یسھل على الشباب معرفة الفعالیات الفنیة والثقافیة المتاحة في المملكة
ة لألطفال عبر تطبیق خاص بالھواتف ھي شركة أردنیة ناشئة تقدم تجربة تعلیمیة متمیز «صدیق»

ً عن توفیرھا مجموعة من الخدمات االستشاریة والبرامج التدریبیة  ً، فضال الذكیة، قید التطویر حالیا
یسعى قصي ابو شنب وشركاؤه إلى تحقیق مبدأ التعلم طوال الحیاة، من خالل مساعدة  .لألطفال

ات اإلثرائیة التي قام بتطویرھا فریق من اآلباء والمربین على حد سواء للمشاركة في النشاط
نظام الحمایة من » .المختصین، بھدف تعزیز التجربة التعلیمیة للطفل في أي وقت وفي كل مكان

ویشكل مشروع نظام الحمایة من الغازات في المنشآت السكنیة وھو  «الغازات في المنشات السكنیة
، نور العبدالالت، عائشة قندیل، مشرع تخرج یتم عبارة عن شباك حمایة للطالبات ایناس عبد الباسط

مركز » .العمل علیھ من اجل حمایة المواطنین من االختناق یغلق ویفتح حسب نسب االكسجین
وعرضت الشابتان اسالم ورایة الحمایدة منتجاتھما من الحرف الیدیة من طرق  « شابات فقوع

وبین الشاب حسن العامور ان  «ع اإلبداعیةمركز التمیز للمشاری» .النحاس واالكسسوارات بالخرز
المركز یھدف إلى تحقیق التنمیة المستدامة من خالل توفیرالبیئة التقنیة المناسبة والداعمة لإلبداع في 
مختلف المجاالت الصناعیة والخدماتیة لتطویر نماذج أولیة لمنتجات قابلة للتصنیع والتسویق تجاریا 

ھا في صورة شركات ناشئة تتحول فیما بعد الى شركات إنتاجیة أو خدمات مبتكرة وذلك باحتضان
جامعة » .مستقلة تدعم اإلقتصاد الوطني بالتحول إلى إقتصاد المعرفة في تخصصات إنتاجیھ متعددة

وشاركت جامعة الزیتونة في منصة الریادة كاول جامعة في الشرق االوسط تعمل على  «الزیتونة
الصندوق االردني » .صات جدیدة كطاقة بدیلة، طاقة متجددةالطاقة المستدامة، واطالق تخص

ولفتت المشاركة دینا بصلة الى ان المشاركة في المنصة للتعریف بمھام الصندوق الذي  «الھاشمي
عاما في مختلف المجاالت كصناعة االفالم والمسرح  ١٩-١٠یعمل على دعم الشباب من عمر 

ویعمل مشروع برو طالب وفقا  « برو طالب» .خبرة والتسویق من خالل مدربین ومشرفین اصحاب
 .لمحمود سلیم على تقدیم خدمات تشغیلیة لطالب الجامعات كالتصویر والترجمة مقابل اجور مادیة

ووفقا للمشاركة لین ابو قویدر فان مركز الملكة رانیا للریادة ھو منظمة  «مركز الملكة رانیا للریادة»
وذلك لتطویر ودعم ریادة األعمال التقنیة في األردن، حیث یقوم  ٢٠٠٤غیر ربحیة، أنشئت في عام 

بتنمیة ریادة األعمال من خالل مبادرة ریادة األعمال التقنیة والتي تركز على التشبیك، تنمیة الوعي، 
مشروع قطاعة للشابین النا عیسى وفھمي النجار عبارة عن  «قطاعة» .التدریب، الدعم والتمویل

مكن الشباب الجامعي من التواصل فیما بینھم ویقدم خدمة التدریس الخصوصي تطبیق الكتروني ی
   .للطالب الذي یعانون من عدم فھم المواد الدراسیة



  العالقات العامة دائرة اإلعالم و                                              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 
30 

  تكّرم سفیرھا للریاضة أحمد أبو غوش" أمنیة"
  
 

بحضور سمو األمیر راشد بن الحسن رئیس االتحاد األردني للتایكواندو، وسمو األمیرة زینة راشد 
منیة السید زیاد شطارة حفل عشاء رئیسة البرنامج اإلعداد األولمبي، أقام الرئیس التنفیذي لشركة أ

بمناسبة النجاح الباھر الذي حققھ سفیر أمنیة للریاضة والشباب البطل أحمد أبوغوش، ومدربھ فارس 
 G4" جراند بركس"عساف، بالظفر بالمیدالیة الذھبیة للسلسلة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى 

  .نیة لندنللتایكواندو التي أقیمت مؤخرا في العاصمة البریطا
وشكر الرئیس التنفیذي لشركة أمنیة زیاد شطارة سمو األمیر راشد بن الحسن رئیس االتحاد األردني 
للتایكواندو، وسمو األمیرة زینة راشد على دعمھم الموصول للقطاع الریاضي وریاضة التایكواندو 

وصوال لمنصات التتویج والدفاع عن النفس على وجھ التحدید، ما عزز مسیرة الریاضیین األردنیین، 
  .في مختلف البطوالت

وعبّر شطارة في كلمتھ خالل الحفل، عن مدى فخره وأسرة شركة أمنیة باإلنجاز األخیر لسفیر أمنیة 
للریاضة والشباب البطل أحمد أبو غوش، والذي یضاف إلى سلسلة من النجاحات في البطوالت 

تتوانى عن دعم البطل أبو غوش، والمواھب  وأشار إلى أن شركة أمنیة لن. والمحافل العالمیة
الریاضیة المتعددة، حیث یعد أبو غوش مصدر الھام للریاضیین االردنیین كأول بطل أولمبي أردني، 

  .كما تصبو أمنیة إلى تحقیقھ لمزید من االنجازات
ً إل نجازه وتضمن الحفل تكریم شركة أمنیة للبطل أبو غوش بمكافأة نقدیة بقیمة ألف دینار تقدیرا

األخیر، إضافة إلى ھدیة عینیة عبارة عن جھاز خلوي للمدرب فارس عساف لدوره الكبیر في دعم 
  .وتدریب البطل أحمد أبو غوش

  ٥:صالغد 
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  تحفیز اإلبتكار وریادة االعمال

  اسمھان ماجد الطاھر.د
  

منذ سنوات ونحن نتحدث عن اقتصاد المعرفة وتكنولوجیا االتصاالت والذي بدوره یعتمد على 
ً جدیدة ً وخدمات وفرصا في واقع األمر البد من وضع استراتیجیات . االبتكار الذي یخلق سلعا

واضحة المعالم لدعم االبتكار واإلبداع الشبابي األردني بالذات أن أھم ما یمیز األردن ھو رأس المال 
 ً ً مقولة لن ینسى األردنیو .البشري فھناك كم كبیر من المتعلمین و نسبة االمیة منخفضة جدا ن یوما
عبارة » اإلنسان أغلى ما نملك»عظیمة لجاللة الملك الحسین بن طالل طیب اهللا ثراه عندما قال 

مؤثرة تحمل في طیاتھا نظریة اقتصادیة قیمة عنوانھا اإلستثمار برأس المال الفكري والبشري 
یخضع لنظریة الندرة بل  وأھمیة دعم االبتكار والتمیز اإلنساني الذي یعتبر المورد الوحید الذي ال

یحكمھ التجدد وبالذات إذا إعتمدنا مبدأ التعلیم المستمر ودعم االبتكار والتمیز ألبناء ھذا الوطن الغني 
أن یكون أكثر دول  ٢٠١٨نرید لألردن في عام  .بالعنصر الشبابي الذي یمتلك الحیویة والقوة والعلم

 ً لى الحكومة أن تكون الداعم األول لالبتكار عبر برامجھا ولتحقیق ھذا الھدف ع. العالم العربي ابتكارا
المختلفة واالستراتیجیات التي یتم رسمھا للعام القادم والتي یجب أن تتضمن سیاسات محفزة لإلبداع 

یجب إطالق مجموعة من المبادرات التي . ولإلستثمار في المواھب المتوفرة في الشباب األردني
ً بعجلة التقدم والتنمیة المستدامةتدعم االبتكار والتقدم الفن والسؤال الذي البد من  .ي والتقني لتدفع قدما

ان االبتكار مھم بصفتھ أھم شيء  !٢٠١٧ھل تم تقییم مسیرة االبتكار باألردن لعام . طرحھ ھنا
ً وھو النواة لجعل المشاریع مربحة وعبره یتم تحویل األفكار الى  لمستقبل الصناعة وللمنافسة عالمیا

أن االبتكار موجود في كل شيء فصناعة طاولة بطریقة مبتكرة ومختلفة ھو إبتكاٌر . ناعة تعملص
ً في عام  .وإبداع ان البدایة عادة تكون  !٢٠١٨من إین نبدأ لجعل األردن أكثر الدول العربیة ابتكارا

ر عما یحملون بإصالح البرامج التعلیمیة التي لألسف ما زالت عاجزة عن حفز الطلبة باتجاه التعبی
لم نستطع حتى اآلن جعل التعلیم عملیة ممتعة ھدفھا إظھار المواھب واإلبداع الموجود . من أفكار

علینا التوقف عن معاملة الطالب وكأن عقلھ مخزن یجب ملئھ بأكبر كم  .والمتوفر في عقول طالبنا
اھب والقدرات اإلبداعیة من المعلومات دون اي اھتمام بقدرات الطالب ودون اي برامج إلبراز المو

علینا البدء . أن تغییر النظام التعلیمي وتقریبھ من بیئة العمل والصناعة اصبحت ضرورة. للطلبة
یجب تحویل التعلیم من النمط النظري التقلیدي الى العملي . بتعلیم مفاھیم ریادة االعمال للیافعین

یة بدأت تدرب طالبھا في سنینھم األولى على مدارس ابتدائیة في الوالیات المتحدة االمیرك. التطبیقي
منذ . كیفیة التحول نحو ریادة االعمال من خالل دعوتھم للقیام بمشاریعھم المبتكرة بأیدیھم الصغیرة

ًون الطلبة من التعامل مع رجال األعمال والصناعة ً یُمكن علینا اإلستمرار . عمر األربعة عشرعاما
دة االعمال في األردن ویجب أن تكون البدایة من المدارس من وبعزم شدید على حفز االبتكار وریا

خالل مد جسور التعاون المشترك بینھا وبین الشركات وعندما أقول تعاون أقصد تعاون فكري 
ً في التنمیة المستدامة ً فاعال أما الجامعات فعلیھا االھتمام بشكل أكبر . ومالي لیلعب كال الطرفین دورا

مبتكرین وتقریبھم من المبرمجین والمھندسین والمصممین الذین یبتكرون بالمبدعین وإكتشاف ال
ً من الفرص للعمل كفرق عمل إلنجاز مشاریع صغیرة مشتركة  ً جدیدة وأعطاءھم مزیدا أشكاال

إن تحفیز فرق العمل التي تحتوي على مجموعة من الطالب من . مبتكرة تنطلق من الجامعات
ماذج عمل جدیدة مبتكرة وقد تنمي القدرات على المساھمة في تخصصات مختلفة قد تسھم في خلق ن

ال  .حل مشاكل األعمال وبالذات إذا تمكنا من ادماجھم واشراكھم في طرح الحلول وتقدیم االقتراحات

  ١٣:الرأي ص

 مقاالت
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تطور في ظل نظام تعلیمي بعید عن الصناعة وبیئة االعمال فمعظم المشاریع الكبرى في الدول 
ً لالبتكار األردني ولنعمل بجھد  .امعاتالمتقدمة انطلقت من قلب الج دعونا نعلن العام القادم عاما

مضاعف لتحقیق ھدف االبتكار من أجل اقتصاد یعتمد على المعرفة لخلق الفرص الجدیدة وتحویل 
   .األفكار الى مشاریع ریادیة وصغیرة منتجة ومولدة لألرباح
دعم الشباب واالبتكار وھو مدخل  ٢٠١٨أتمنى أن یكون عنوان ومحتوى جمیع استراتیجیات عام 

ً أتمنى أن یتم عقد . اؤكد أن نتائجھ ستحقق نجاحا ملحوظا في االقتصاد والتنمیة المستدامة وأخیرا
في األردن وھو حدث وتحد یعمل على جمع أصحاب األفكار الریادیة  weekend Startup تحدي

لیھم تحویل أفكارھم لنماذج عمل منتجة ساعة وھي مدة إجازة نھایة االسبوع ع ٥٤المبتكرة وخالل 
ًبل مجموعة من المھندسین والمبرمجین والمصممین الذین یدعمون  ویتم مساعدة المبتكرین من ق

  أصحاب األفكار االبتكاریة ویساعدونھم على تحویلھا الى مشاریع عمل مربحة
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  قلیدیةالمنصة العربیة الوحیدة لمناقشة القدرات غیر الت.. منتدى عمان األمني
  

  منیر زھران
  

) ١٦و ١٥بمناسبة استضافة األردن لمنتدى عمان األمني، في المؤتمر المعقود في عَمان یومي 
،یطیب لي أن أنوه بأھمیة المنتدى النووي العربي الذي یشارك المجلس  ٢٠١٧) تشرین الثاني

حیث قام  .٢٠١٥و  ٢٠١٤المصري للشؤون الخارجیة في عضویتھ، وتولى رئاستھ خالل عامي 
المجلس نیابة عن المنتدى النووي العربي بتنظیم مؤتمرین مع جامعة الدول العربیة، األول عقد في 

 ٢٠١٥عن التحدیات األمنیة التي تواجھ الدول العربیة، والثاني في شباط  ٢٠١٤القاھرة في شباط 
جعة معاھدة منع ،واإلعداد لمؤتمر مرا ٥+١،عن االتفاق النووي اإلیراني مع مجموعة الدول 

،وتوصل المؤتمران لنتائج  ٢٠١٥ایار / االنتشار النووي الذي عقد في نیویورك في نیسان 
. وتوصیات ھامة تم إرسالھا إلى المسؤولین في الدول العربیة واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة

دى النووي العربي من كما تم تنظیم ورشة عمل مشتركة بین المعھد العربي لدراسات األمن والمنت
تشرین اول  ٤و ٣ناحیة والمجلس المصري للشؤون الخارجیة بمشاركة الشباب في القاھرة یومي 

،حول قضایا األمن ومنع االنتشار، وكان ھذا إطارا جدیدا لتوعیة الشباب من الجامعات بتلك  ٢٠١٧
سالح النووي وغیره من من المھم استعراض مدى التقدم نحو إنشاء منطقة خالیة من ال .القضایا

خالل األعوام الخمسة األخیرة، حیث أكدت شواھد  .أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق األوسط
ً للشك، غیاب اإلرادة السیاسیة لدى القوى الدولیة المؤثرة وخاصة الدول  كثیرة، وبما ال یدع مجاال

رائیلیة التي ال تخضع ألیة رقابة النوویة في تسلیط الضوء على البرامج والمنشآت النوویة اإلس
إجھاض  • -:دولیة، إضافة إلى بعض التطورات اإلقلیمیة التي أثرت على دول المنطقة ومن بینھا

الجھود العربیة والدولیة لعقد مؤتمر دولي إلنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة وغیرھا من 
وعدم تنفیذ قرار الشرق األوسط الصادر  ، ٢٠١٢أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط منذ عام 

فشل مؤتمري مراجعة المعاھدة  • .١٩٩٥عن مؤتمر مراجعة لمعاھدة منع االنتشار النووي عام 
بسبب عدم تنفیذ القرارات الدولیة ذات الصلة بمنطقة الشرق األوسط  ٢٠١٥، ٢٠٠٥لعامي 

 -2017-11-15- 12:00 .قةواستمرار القدرات النوویة إلسرائیل التي تھدد أمن دول المنط
توصل إیران ومجموعة دول  •تعدیل آخر : الثالثاء  -2017-11-14- 10:14تاریخالنشر : األربعاء

صاحب موضوع إنشاء منطقة  ).JCPOA (٢٠١٥إلى اتفاق بشأن برنامجھا النووي في تموز  ١+٥
امل األخرى بعض في الشرق األوسط خالیة من األسلحة النوویة وغیرھا من أسلحة الدمار الش

المتغیرات والمستجدات الدولیة واإلقلیمیة المتشابكة، مما أصبح معھ من غیر المنطقي التعامل مع 
ھذا الموضوع بنفس األسلوب المتبع على مدار اكثر من أربعة عقود، منذ قرار الجمعیة العامة عام 

ضرورة إلعادة النظر في  لذا أصبحت ھناك .الخاص بإنشاء منطقة خالیة من السالح النووي ١٩٧٤
السیاسات النوویة ومنع االنتشار النووي من جانب الدول العربیة، وھو ما نبھ إلیھ القادة العرب خالل 

،بالتأكید على ضرورة إعادة النظر بصورة شاملة في السیاسات العربیة في  ٢٠٠٧قمة الریاض عام 
 ٢٠٠٧/٣/٢٩بتاریخ  ١٩ع . د ٣٨٢رقم ق .ق(ھذا المجال، بما یضمن األمن لجمیع شعوب المنطقة 

 ٢٠١٢ثم فشل جھود عقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالیة من أسلحة الدمار الشامل قبل نھایة (،
ً لنتائج مؤتمر مراجعة المعاھدة لعام  ،األمر الذي دعا إلى تبني بدائل أخرى لتحقیق األمن  ٢٠١٠وفقا

لى صعید الجھود الدبلوماسیة المتعلقة بالسیاسات وع .للجمیع على المستویین الوطني واإلقلیمي
في  1968یعتبر الوضع الحالي میراثا ألخطاء ارتكبتھا الدول غیر النوویة منذ عام –النوویة

مفاوضات معاھدة منع االنتشار، بعدم تحدید إطار زمني محدد لنزع السالح النووي في المادة 
ي في االلتزامات الخاصة بنزع السالح النووي السادسة، باإلضافة إلى عدم التمسك بإطار زمن

المنصوص علیھا في الوثائق الختامیة الصادرة عن مؤتمرات مراجعة المعاھدة التالیة بما في ذلك 

  ٩:الرأي ص
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 ٢٠١٠وفي مؤتمر مراجعة  ٢٠٠٠ومؤتمر عام  ١٩٩٥قرار الشرق األوسط الصادر عن مؤتمر 
قبل نھایة ( لذي نص على بدایة المؤتمر الخاص بالدعوة إلى عقد مؤتمر لمنطقة الشرق األوسط ا

ً لنھایة المؤتمر(  ٢٠١٢ ً زمنیا لذلك یلزم مطالبة جمیع دول المنطقة باالنضمام ، على . ولم یحدد سقفا
النوویة والبیولوجیة ( نحو متبادل ومتوازن ، للمواثیق الدولیة الخاصة بأسلحة الدمار الشامل 

وقد تداولت  .٢٠٢٠جلس األمن قبل بدایة مؤتمر المراجعة لعام وإیداع وثائق تصدیقھا بم) والكیمائیة 
الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دورتھا العادیة الثانیة والسبعین حول ھذا الموضوع في اللجنة 
األولى، واتفقت على مشروع قرار العتماده في كانون اول القادم حول إنشاء المنطقة الخالیة من 

حیث طالب القرار الدول النوویة  )،L/72/1.C/A.١مستند (ق األوسط السالح النووي في الشر
وغیرھا من الدول بتحمل مسؤولیاتھا للتعجیل بإنشاء تلك المنطقة، كما طالب السكرتیر العام لألمم 
المتحدة بمواصلة إجراء المشاورات المناسبة مع دول المنطقة وغیرھا من الدول المعنیة لتحقیق ھذا 

وقع مواصلة عرض مدى التقدم في اإلعداد إلنشاء منطقة الشرق األوسط على كما نت .الھدف
اجتماعات وزراء الخارجیة العرب والقمم العربیة من اآلن، للنظر فیما یمكن اتخاذه من مواقف 
عربیة ودولیة على ضوء مداوالت اللجان التحضیریة لمؤتمر المراجعة القادم لمعاھدة منع االنتشار 

برئاسة ھولندا، واللجنة التحضیریة  ٢٠١٧،وأولھا استضافتھ فیینا في حزیران  ٢٠٢٠النووي عام 
،واللجنة التحضیریة الثالثة للمؤتمر عام  ٢٠١٨الثانیة التي ستعقد برئاسة بولندا في جنیف في نیسان 

وي ،وذلك لتحدید الموقف العربي الموحد من إنشاء تلك المنطقة وإخالء العالم من السالح النو ٢٠١٩
إن ما سبق یؤكد  .٢٠٢٠لدى انعقاد مؤتمر مراجعة معاھدة منع االنتشار النووي في نیویورك عام 

أھمیة دور المنظمات المعنیة بالقضایا األمنیة وبخاصة قضایا منع االنتشار ونزع السالح النووي 
ً ین عم فیھ الجمیع للعب دور في الضغط على الحكومات وتقدیم توصیات من شأنھا خلق عالم أكثر أمانا

  رئیس المجلس المصري للشؤون الخارجیة* .بالسالم واالستقرار
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  منظومة األخالق التي نرید في التعلیم
  كشتمنال 

  
بات من الُملّح الیوم، أكثر من أي وقت مضى، التفكیر في المنھجیات واآللیات العملیة التي من شأنھا 

ل الثورة التكنولوجیة غیر المنضبطة والتي الحد من التدھور األخالقي الذي یشھده مجتمعنا في ظ
دفعت بنا الى تبني منظومة فاسدة من القیم المادیة غیر اإلنسانیة مما أفرز انحطاطا أخالقیا واجتماعیا 

فما ھي القیم التي نرید؟ وكیف . وھذا ما استدعى طرح مسألة أھمیة القیم من جدید. غیر مسبوقین
بھدف تعزیز بناء الذات لدى الطلبة وتطویر الشخصیة اإلخالقیة یمكن دمجھا في المناھج المدرسیة 

في بعدیھا الفردي والمجتمعي وكیف السبیل إلى خلق تطبیق سلوكي قیمي أخالقي في مخرجات 
  التربیة والتعلیم؟

استشعر العالم المعاصر بجمیع أطیافھ مدى خطورة فصل العلم عن القیم األخالقیة مما أدى الى 
ما فتق من عالقة ما بین القیم األخالقیة والمناھج التعلیمیة وضرورة إعادة الصلة  المطالبة برتق

لذلك كان من المھم الدعوة إلى صیاغة مشروع . بینھما ألھمیة ذلك في بناء شخصیة المواطن الصالح
وطني متكامل یھدف إلى ضبط اإلطار المفاھیمي لألخالق والقیم وبیان طرق إدماجھا في المنظومة 

  .  تعلیمیة باعتبارھا المجال األوسع واألكثر تأثیرا في المجتمعاتال
عن االضطرابات " األزمة التربویة العالمیة"في كتابھ " فیلبس كوبر" وفي الوقت الذي تحدث فیھ 

األخالقیة التي نجمت عن الثورات التكنولوجیة وكونھا السبب الرئیسي في جعل التربیة األخالقیة 
اسة من قبل التربویین فإننا نجد أنفسنا أمام أزمة تربویة كبیرة تتمثل في قصور موضوع اھتمام ودر

فالتعلیم الیوم عاجز عن تخریج . المناھج الحالیة وعجزھا عن بناء منظومة تربویة مجتمعیة أخالقیة
األجیال المؤھلة التي تمتلك المعرفة والوعي وقاصرة عن خلق منظومة أخالقیة من المفترض أن 

  . المجتمع من االنقسام واستبدال القیم االخالقیة بغرائز بشریة محضة تحّصن
وھنا یطرح سؤال األخالق في المنظومة التعلیمیة؛ فما ھي منظومة األخالق والقیم  التي نسعى إلى 
إیجادھا  ضمن ھذه المنظومة؟ ربما من المھم البدء بوضع رؤیة إصالحیة شاملة متوازنة لنصل 

ى آلیات تنفیذ فاعلة تشمل تحدید مواصفات مخرجات المتعلم الذي نرید والكفایات بنھایة المطاف إل
المعرفیة والتكنولوجیة والتواصلیة والمھنیة التي یتوقع أن یمتلكھا ضمن المنظومة وتنظیم مختلف 
مقومات المفاھیم الدراسیة المكونة للمنھاج ومحتوى ھذه الوحدات ومدى تناغمھا وتوافقھا أفقیا 

دیا وطرق ووسائل التدریس المستخدمة باإلضافة إلى مواصفات المعلم وقدراتھ وظروف البیئة وعمو
  . التعلیمیة

أثبتت التجارب اإلنسانیة كافة أن إصالح التعلیم وتعزیز القیم األخالقیة بما فیھا قیم الحریة والعدالة 
ھو أساس تدشین مشروع النھضة المجتمعیة وحق اإلنسان في اإلبداع والنقد البناء والحیاة الكریمة 

فمن أبرز اإلصالحات في التعلیم على مستوى العالم مؤخرا كان . الذي نسعى جمیعا إلى تحقیقھ
اإلصالح الجذري الذي قامت بھ فنلندا بإلغاء المواد واستبدالھا بالموضوعات المتكاملة بھدف تحضیر 

ً من الطالب لسوق العمل والتجربة الیابانیة الناجحة والتي س  ٢٠١٨تبدأ بإلزام دراسة األخالق بدءا
  . لمواجھة تراجع األخالق في المدرسة ما انعكس سلبا على المجتمع الیاباني

إننا الیوم بأمس الحاجة إلى إعادة النظر في مناھجنا من خالل إحداث ثورة تربویة أخالقیة في ظل 
صلة األساسیة ضمن عناصر المنظومة غیاب التوازن األخالقي والقیمي في المناھج التي تعتبر البو

لذلك ال بد من أن یستند إصالح التعلیم على ركیزتین أساسیتین، األولى في إصالح مناھج . التربویة
التفكیر والنقد البناء واحترام الرأي االخر لدى الطلبة والثاني في إصالح منظومة القیم واألخالق 

  . التربویة
ناھج المدرسیة ال یقتصر على الشعارات والنصائح واللوحات إن تضمین القیم واألخالق في الم

واإلذاعات المدرسیة والمسابقات الموسمیة أو نظام الفزعات بل یستدعي تفعیال للسلوكیات المجتمعیة 

  ١٤:صالغد 
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نحتاج إلى خطوات عملیة تطبیقیة تجعل من . الصحیحة بناء على دراسات عمیقة للظواھر المجتمعیة
ا یمارس على أرض الواقع، ما سینعكس إیجابیا على المجتمع ویؤدي إلى المنظومة األخالقیة سلوك

نبذ العنف الجامعي والمجتمعي والتطرف واإلرھاب في مجتمع بني على األخالق والقیم منذ نعومة 
.اظفاره
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  العقل العربي وغیاب التفكیر واالبداع
  

  محمد القضاة. د.أ
  
  

اسئلة العقل العربي ال تتوقف، والمواقف المثیرة التي یعیشھا العالم العربي في السنوات األخیرة دلیل 
على انتاج الفكر واالبداع، ومن یحلل المشھد یعرف أّن ظھور  كاف على غیاب العقل العربي والقدرة

التطرف واألفكار الظالمیة وانتشار موجة الالعقل التي مثلتھا الجماعات المتطرفة سببھا غیاب العقل 
عن انتاج الفكر واالبداع، والقدرة على االقناع وعدم الوقوف على مشكالت الیوم بجدیة وصالبة 

دور من نقاش في الغرب، وما یحملھ بعض مفكریھم من افكار مرعبة تجاه وحزم، ومن یقرأ ما ی
وتعالوا . العالم العربي خاصة، والعالم االسالمي عامة، یدرك ان العقل العربي یعیش فقدان وعي تام

من سكان العالم ویشترون %  ٥معي لنقرأ ماقالھ وزیر الخارجیة األلماني عن العرب الذین یشكلون
من الجئي العالم ھم عرب، وأنھم یقاتلون بعضھم بھذا %  ٦٠العالم والنتیجة أن  من سالح%  ٥٠

السالح، وأقول ھذه حرب بالوكالة استطاعت قوى التطرف والظالم ان تشغل العرب ببعضھم بعضا 
للوصول الى ھذه النتیجة، والمؤسف ان العرب ال یستخدمون عقولھم، وإنما یقتلون بعضھم بعضا 

  فمتى یفوق العقل العربي من غفلتھ؟! ءھم بالدعاءویقاتلون اعدا
  

ً لتقرأوا ما یقولھ كسینجر في حوار أجرتھ معھ جریدة  األمریكیة حین “ دیلي سكیب”وتعالوا أیضا
 Henry Kissinger: "If You Can’t Hear" إن الحرب العالمیة الثالثة باتت على األبواب:"قال

the Drums of War You Must Be Deaf"  
  

 ً وھذا رابط .." الحرب العالمیة الثالثة قادمة والمسلمون سیتحولون فیھا إلى رماد: "،ویقول أیضا
عندما تتحرك الصین وروسیا من :"ویؤكد كیسنجر بقولھ   https://goo.gl/2Ua2uTالحوار   

ھي والحرب الكبرى قد قامت، ولن تنتصر فیھا سوى قوة واحدة ) االنفجار الكبیر(غفوتھما سیكون 
وسیكون على إسرائیل خاللھا القتال بكل ما أوتیت من قوة وسالح، لقتل أكبر عدد .إسرائیل وأمریكا

وأضاف كیسنجر منذرا العرب بطریقة خبیثة من ". ممكن من العرب واحتالل نصف الشرق األوسط
خطیر،  أنھ كالم". طبول الحرب تدق بالفعل في الشرق األوسط، واألصم فقط ھو من ال یسمعھا" أن 

ویُخطط لھ في لیل، وھذا الحوار یحتاج الى قراءة ووعي وفھم واستعداد وحذر وانتباه شدید، ألن 
ومن یراقب ما یجري في المنطقة یعیش حیرة . الغرب على حد زعمھ لم یبق أمامھ غیر التنفیذ

المنطقة ُحبلى ! مار؟األسئلة وتقلباتھا؛ فماذا یُعّد للمنطقة؟ وھل تحتمل المنطقة مزیدا من الحروب والد
وھا ھم الناس في المنطقة یعیشون السنوات !  بالمفاجآت واألسئلة واألجواء الغریبة والناس في حیرة

ُرى  العجاف لم یتنفسوا فیھا غیر العذابات والمعاناة والتھجیر والقتل بالمجان ، فلمن یُعّد المسرح یا ت
؛ النھ مباشر، ویتھم العرب أنھ ال وقت عندھم طبیعي كالم كیسنجر ال یحتاج الى تحلیل! للتدمیر؟
  ! للتفكیر

  
واعود للعقل العربي الذي یغرق في استنامة شدیدة، ولیس امامھ غیر أفكار ال تغني وال تسمن من 
جوع، ینتجھا أحیانا بعض الحمقى ومن النادر ان تجد للعقالء فكرة قابلة للحیاة لكثرة الغث المنتج، 

اء الذین ینتقدون العقل العربي من ان المجتمع العربي مصاب بعقدة دراسة وحین اتذكر كالم العلم
الطب والھندسة على أھمیتھا، وھي تخصصات ال تقود األمة إلنتاج الفكر؛ النھا تخصصات تخدم 
االنسان في تخصصاتھا، اما العلوم االنسانیة فقد غابت في غیاھب النسیان، ولم تعد تجد أحدا یھتم 

ھي من تنتج الفكر وعي حاملة الفكر الناقد والفلسفة واالبداع والقیادة، وحین اتذكر كالم  بھا،  مع انھا

  طلبة نیوز/١٣:الرأي ص
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لم أخش في یوم من األیام من رجل متعلم، إنما أتجنب ھؤالء الحمقى :" السلطان عبدالحمید الثاني
لعلماء وھذا یؤكد الحاجة الى العقالء وا". الذین یعتبرون أنفسھم علماء بعد قراءتھم بعض الكتب

: وأعمال العقل والتفكیر للخروج من تیھ العقل العربي وسؤال األخر االستھزائي االستنكاري وفحواه 
ھل یستخدم العرب عقولھم؟ ھذا السؤال ھو بؤرة المشكالت التي ابتلینا بھا في السنوات العجاف، 

! نھ على صواب دائماوھو لبھا وأساسھا؛ ألن العربي ال یتقبل الحقائق القارة بسھولة، ویعتقد ا
ولألسف كل ھذه الدماء، وكل ھذا الدمار، وكل ھذه المؤامرات والتطرف لم تغیر في بنیة التفكیر عند 
العربي، الذي یعتقد انھ اذا ما سلم رأسھ تجده ال یعترف بوحود مشكلة، ومع ذلك یتجاھل ویغیب الن 

ھ الضیقة، وحین تدخل الجامعات العربیة حدود مسؤولیتھ تقتصر على االنتلجنسیا التي یعیشھا بدائرت
وتسأل الطلبة عن موضوعات خارج المألوف، تجدھم یستغربون؛ ألنھم اعتادوا على التلقین والحفظ، 
وعند ذلك اقول یجب ان تولي الجامعات موضوع التفكیر الناقد وان تفتح مدرجاتھا وقاعاتھا لسؤال 

من اداء دوره الستنباط األسئلة وطرحھا بمنتھى  الحریة على مصراعیھ كي یتمكن الطالب الجامعي
. الحریة والجدیة، ودون ذلك یبقى التدوین واالستنساخ سبیل ھذا الجیل الذي قد یفقد المبادرة والقراءة

وفيٌّ الختام كم نتمنى ان یعود للفكر دوره وللعقل حضوره وللقراءة اثرھا وللشباب صوالتھم 
  !ان نعرف جمیعا الى این نحن ذاھبون مستقبلنا رھٌن في عقولنا؟ وجوالتھم وإبداعاتھم وكم ھو مھم
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  ط من قانون التقاعد العسكري٢٢قراءة في المادة 
  
  

  انمار ابو عبید. د
  

المالیھ من تطبیق النصوص التي تتحكم ولماذا تتقاعس بعض ادارات الجامعات االردنیھ التشریعیھ 
ض الجامعات بشكل خاص؟فالمتابع لقضیة تطبیق في ترھل الوضع المالي للجامعات اجماال وبع

ط من قانون التقاعد العسكري تشترط بالنص ولیس باالجتھاد ان من یتمتع بالتعلیم المجاني ٢٢الماده 
ممن ال یستطیعون اعالة انفسھم نتیجة )الجسیم(بالجامعات ھم ابناء الشھداء والمصابین اثناء الخدمھ 

في حین .........والنص مقید بعدم القدره على االعالة،،،،،،عائلھاالصابھاو نتیجھ الستشھاد رب ال
یتقید بشرط عدم ( نرى الطبیق الفعلي للجسیم وابناء الشھداء اوالمطالبھ اللحوحھ للدراسھ المجانیھ ال

  )القدره على اعالة انفسھم 
للى وھذا یدفعنا دائما للتساؤل من ھي الجھة التي یجب ان تتحق من شرط عدم القدره ع

ونتسائل ھل تعین المتقاعد العسكري محاقظا او سفیرا او مستشارا امنیا او عضو ھیئة ....االعالھ
وجمعھ راتبا تقاعدیا وراتبا اضافیا من خالل عملھ الجدیدال یستطیع اعالة نفسھ ....تدریس او او او 

جھ االولى من یتقاضى وبالتالي یتمتع بالتعلیم المجاني؟؟؟؟؟؟؟ في حین نرى من اقرباءھم ومن الدر
من دخل المتقاعد العسكري وال یتتمتع باي خصومات اومجانیھ واالھم من % ٥٠دخل مادي بنسبة 

فعلیھا ،،،ذلك عندما تحدد اي جھة ما بقانونھا او بقراراتھا منح منتسبیھا ایة امتیازات الیة اعتبارات 
ایراداتھا دون تحمیل الجھات  بالمقابل ان تتحمل تبعیات ھذه االمتیازات من موازنتھا ومن

واال ستكون كل مؤسسھ مثل السوس تنخر كل مؤسسھ في ،والمؤسسات االخرى تبعیات قراراتھا
  المؤسسات االخرى

وبناء علیھ فعلى ادارات الجامعات ان تطبق النصوص القانونیھ بعیداعن الریاء والمجاملھ التي تكون 
بالتحقق من عدم القدره على االعالھ البناء الشھداء  على حساب جامعاتھم وان تلتزم جیع الجامعات

اما من ال .....والجسیم فمن یستطیع اعالة نفسھ علیھ دفع الرسوم كاملھ مثل غیره من ابناء الوطن
یستطیع اعالة انفسھم وحقق شروط االلتحاق بالجامعات فلھ حق االلتحاق على حساب الجھھ التي 

  فكثیر من الجامعات دون خط الفقر....لعاملین فیھامنحتھ ولیس على حساب الجامعات وا

  طلبة نیوز
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 اعالنات

 ١٦:صالرأي 
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  مادبا –جودت بطرس یوسف الضباعین  -
  
  الرابیة –رفقة طالب شكري كنعان  -
  
  دابوق –یعقوب سلیم الخوري  -
  
  خلدا –محمد سلیم محمد خلیل  -
  
  دابوق –عدال مصطفى منعم  -
  
  الیاسمین –حسن عبدالفتاح بدوي عثمان  -
  
  اربد –المعتز باهللا الشرایري  شادي -
  
  الشمیساني –منى عبدالمھدي حسین الجمل  -
  
  شارع عبداهللا غوشة –ملك رفیق محمود الصالح  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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رئیس الوزراء الزم الجھات الحكومیة التي لدیھا صالحیات اصدار تعلیمات بعدم اصدار اي تعلیمات 
ات والبنى التحتیة والشؤون االجتماعیة والتنمیة االقتصادیة اال بعد عرضھا على لجان الخدم

  .والقانونیة في مجلس الوزراء
  
  

ان العجز المالي في المیزانیة السنویة لنقابة المھندسین للعام الحالي ارتفع الى » عین الرأي«علمت 
دة في العجز الى وتعود الزیا. مالیین دینار العام الماضي 3الف دینار بعد ان كان  ١٧٩مالیین و ٦

ویلجأ مجلس النقابة الى رفع اشتراكات . الخسائر المتتالیة في استثمارات النقابة والنفقات االداریة
صندوق التقاعد وبیع بعض االستثمارات منھا ارض في منطقة عبدون یجري التفاوض مع احدى 

  السفارات العربیة لشرائھا لغایات تخفیف العجز
  

لمؤسسات الحكومیة بارسال جمیع مراسالتھا بشكل الكتروني على موقعھا دائرة الجمارك الزمت ا
  .عبر الشبكة العنكبوتیة

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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من أخفض بقعة إلى أعلى قمة من أجل الكفاح "یطلق مركز الحسین للسرطان بعثة جدیدة لمبادرة 
ایة تعقد لھذه الغ. قمة جبل إلبروس: ، وھي بعثة جدیدة لتسلق أعلى قمة في أوروبا"ضد السرطان

 ٢٨األمیرة غیداء طالل رئیسة ھیئة أمناء مؤسسة ومركز الحسین للسرطان مؤتمرا صحفیا في 
الشھر الحالي لإلعالن عن البعثة بالتعاون مع البطل األردني مصطفى سالمة، وذلك بھدف جمع 

  .ملیون دوالر أمیركي لصالح مرضى المركز
  

المھندسین الصناعیین "لقضاة حفل إطالق جمعیة یرعى وزیر الصناعة والتجارة والتموین یعرب ا
  .، الذي تنظمھ نقابة المھندسین مساء السبت المقبل في غرفة صناعة عمان"األردنیین

  
عمر الرزاز السبت المقبل افتتاح المؤتمر التربوي الخامس لمدارس . یرعى وزیر التربیة والتعلیم د 

  .الكلیة العلمیة اإلسالمیة في جبل عمان
  
الوسط اإلسالمي یعقد السبت المقبل مؤتمره الحزبي العام في قاعات عمان الكبرى في مدینة  حزب 

  .الحسین للشباب یناقش خاللھ عددا من القضایا الحزبیة والسیاسیة
  
ألقى البحث الجنائي القبض على سارقي قاصتین حدیدیتین في قضیتین منفصلتین، األولى في عمان  

آالف  ١٠حطة وقود، فیما الثانیة كانت موجودة بمنزل في إربد وبداخلھا كانت القاصة موجودة في م
 .دینار، وتمت السرقة باالتفاق مع ابن صاحبة المنزل بحسب التحقیقات األولیة

 اریب الغدزو
  


