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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
ُمانیة"و " األردنیة" تبرمان " الكلیة الحدیثة للتجارة والعلوم الع

  اتفاقیة تعاون
٣  

یحتفي بتخریج أربعین ضابطا من منتسبي " استشارات األردنیة"
  سالح الصیانة الملكي

٥  

الغربیة لخدمة  النصیرات یدعو إلى تطویع جمالیات الموسیقى
  الموسیقى العربیة مع الحفاظ على ھویتھا

٧ 

 ٨  تطلق برامج ماجستیر ودبلوم جدیدة" أردنیة العقبة"
مجلس االمناء سیبت بقرار الغاء الخصم على : الجامعة األردنیة 

  ابناء العاملین في الجامعات من عدمھ
٩ 

 ١٠  الحسین ظاھرة متفردة بالقرن العشرین: الدكتور المجالي
 ١١  حاملة قنادیل اإلبداع واإلنجاز).. یةاألردن(آداب 

   شؤون جامعیة
 ١٧  بحث ترتیبات إنشاء الجامعة األردنیة الصینیة

 ١٨  جائزة الحسن تلتقي ضباط ارتباطھا في الجامعات
العلوم اإلسالمیة توقع اتفاقیة مع الھیئة العالمیة للتسویق 

  اإلسالمي
١٩ 

 ٢٠  وفیات
  ٢٣- ٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تبرمان اتفاقیة تعاون" لتجارة والعلوم العُمانیةالكلیة الحدیثة ل"و " األردنیة"

أبرمت الجامعة األردنیة مذكرة  -زكریا الغول 

تفاھم مع الكلیة الحدیثة للتجارة والعلوم الُعمانیة 

  .لتطویر التعاون األكادیمي المشترك

ووقع المذكرة عن الجامعة رئیسھا الدكتور عزمي 

محافظة وعن الكلیة عمیدھا الدكتور أحمد 

  .عدد من أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین ممثلین عن الجانبینالنعماني بحضور 

وھدفت المذكرة إلى إقامة عالقات مباشرة لتطویر النشاطات التعاونیة ذات االھتمام المشترك بین 

الجانبین بما فیھا تبادل أعضاء ھیئة التدریس وإقامة المشاریع والمؤتمرات العلمیة المشتركة، بینما 

  .ى وضع الخطط الدراسیة وإنشاء البرامج العلمیةتشرف الجامعة عل

وعلى ھامش مراسم توقیع االتفاقیة ناقش الجانبان عددا من القضایا ذات االھتمام المشترك 

  .والمشاریع والبرامج الدراسیة التي یمكن طرحھا

وقال محافظة إن الجامعة ترحب بمزید من التعاون مع الجانب الُعماني، مشیرا إلى عمق العالقات 

  .األردنیة الُعمانیة

وعرض محافظة خالل اللقاء للبرامج الدراسیة التي تطرحھا الجامعة على مختلف الدرجات العلمیة، 

  .منفردة أو مع جامعات عالمیة شریكة

 أخبار الجامعة

 االردنیةأخبار 
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لدعم المسیرة األكادیمیة الُعمانیة سواء من " األردنیة"تعاون المستمر من من جانبھ شكر النعماني ال

  .خالل استقبال الطلبة أو إقامة العالقات مع المؤسسات العلمیة فیھا

  

وثمن النعماني الدور الذي تضطلع بھ الجامعة األردنیة، في تنمیة المجتمع المحلي والعربي، ورفده 

  .مراكز متقدمة عربیا وعالمیا على مقاییس التصنیف العالمیة بالكفاءات، إلى جانب حصولھا على
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  یحتفي بتخریج أربعین ضابطا من منتسبي سالح الصیانة الملكي" استشارات األردنیة"

احتفل مركز  -زكریا الغول  

االستشارات في الجامعة األردنیة 

بتخریج أربعین ضابطا من منتسبي 

  .سالح الصیانة الملكي

وسلم الشھادات للضباط الخریجین 

مندوبا عن رئیس الجامعة مدیر 

ز الدكتور مازن عرفھ ومندوبا المرك

  .عن مدیر سالح الصیانة الملكي مساعده العقید المھندس بسام الفالح

وأنھى المشاركون دورتین متخصصتین عقدھما مركز االستشارات في تنظیم وضبط اإلنتاج بواقع 

  .ساعة معتمدة  ٤٠ساعة معتمدة وإدارة المشاریع االحترافیة بواقع   ٤٥

لمة ألقاھا في حفل التخریج إن المركز سعى إلى مد جسور التعاون مع القوات وقال عرفة في ك

من خالل تقدیم تدریب نوعي یرقى بحجم " أسود األردن"المسلحة األردنیة لإلسھام في صناعة 

  .المھام الموكولة إلیھم

ع المنھجیة وأضاف أن المركز یقدم خدمات منافسة عالیة الجودة وتطویر حلول خالقة وإبداعیة باتبا

العلمیة، عبر توفیر جو خدمي یفوق توقعات متلقي الخدمة باالستعانة بشبكة متكاملة من الخبرات 

  .والمعارف والكفاءات الممیزة من أعضاء الھیئة التدریسیة والخبراء في الجامعة وخارجھا

 االردنیةأخبار 
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ن في المشاغل لزیادة من جھتھ قال العقید الفالح إن المدیریة تھدف إلى تمكین وتأھیل الضباط العاملی

مھاراتھم العملیة ومعارفھم اإلداریة، عبر تدریبھم وإطالعھم على أحدث المستجدات في العلوم 

  .اإلداریة

ولفت الفالح إلى أن المدیریة تعكف على االنضمام إلى حزمة من الدورات المتخصصة ینظمھا مركز 

  .كفاءتھم وأدائھم اإلنتاجي االستشارات ضمن فلسفتھا في تطویر مھارات منسوبیھا ورفع
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النصیرات یدعو إلى تطویع جمالیات الموسیقى الغربیة لخدمة الموسیقى العربیة مع الحفاظ على 

  ھویتھا

دعا رئیس قسم الفنون الموسیقیة الدكتور نضال نصیرات إلى تطویع جمالیات  -زكریا الغول 

الموسیقى الغربیة وتآلفاتھا الصوتیة لخدمة 

الموسیقى العربیة مع الحفاظ على ھویتھا الثقافیة 

  .والحضاریة

وعرض نصیرات خالل مشاركتھ في مھرجان 

لموسیقى العربیة الذي نظمتھ دار ومؤتمر ا

األوبرا المصریة للتجربة األردنیة في ورقتھ 

  ."أثر الفنون الدرامیة في تغییر الموسیقى العربیة"البحثیة الموسومة بعنوان 

وتناول النصیرات في ورقتھ األسلوب الفني لعدد من المؤلفین الموسیقیین وما أضافوه إلى الموسیقى 

  .و تغییرالعربیة من تطویر أ

الذي نظمتھ دار االوبرا المصریة برعایة ٢٦ومھرجان ومؤتمر الموسیقى العربیة في دورتھ الـ

د أبرز المؤتمرات العالمیة التي تشرین الثاني یعد أح ١٥-١وزارة الثقافة المصریة وعقد خالل الفترة 

  ضم عشاق ومحبي الموسیقى الجادة من كافة أنحاء العالم ت

 االردنیةأخبار 
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  تطلق برامج ماجستیر ودبلوم جدیدة" أردنیة العقبة"

عة األردنیة في  العقبة عددا من برامج الماجستیر والدبلوم الجدیدة في مختلف أطلقت الجام

  .التخصصات والتي سیتم  طرحھا بدایة الفصل الدراسي القادم حسب مصدر مسؤول في الجامعة

وكان مجلس عمداء الجامعة االردنیة العقبة قد اعلن طرح ھذه البرامج التي اعدت بناء على دراسات 

مواكبة احتیاجات سوق العمل محلیا وإقلیمیا وعالمیا وبما یلبي طموح ورغبات الطلبة محددة وبھدف 

اصول التربیة، ( الراغبین بمتابعة دراساتھم العلیا حیث تمت طرح خمس برامج للماجستیر ھي 

  .(مناھج عامة/ المحاسبة، علم الحاسوب، الترجمة انجلیزي عربي، مناھج تدریس

دبلوم االدارة المدرسیة الموجھ الى المدارء والمعلمین في مدارس  كما وافق المجلس على طرح

وزارة التربیة والتعلیم وذلك استجابة للتحدیات التي تواجھ اإلدارة المدرسیة في العصر الحدیث 

وبھدف تطویر كفاءات مدراء المدارس والمعلمین لیكونوا مستعدین لتبني األدوار الجدیدة في 

لبرنامج وفقا لمعاییر الجودة العالمیة وبناء على حاجات المعلمین وخصائص مدارسھم حیث تم بناء ا

البیئة التعلیمیة حیث سیطبق وفق آلیات عمل تربط ما بین الجانب النظري والعملي لخلق رؤیة 

  .مستقبلیة رائدة للقیادة المدرسیة لیكون المعلمین فرسان تغییر وقادة ملھمین في مدارسھم

بین بالتسجیل باحد ھذه البرامج  سرعة حجز مقاعدتھم كي تتمكن من تھیئة ودعت الجامعة الراغ

  .البیئة المناسبة للبدء بالعملیة التدریسیة

 ٢:صدى الشعب ص/٧:االنباط ص/طلبة نیوز/الكترونيالغد 
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مجلس االمناء سیبت بقرار الغاء الخصم على ابناء العاملین في الجامعات من : الجامعة األردنیة 

 عدمھ

قال مصدر في الجامعة االردنیة بان مجلس االمناء سیجتمع قریبا للبت في قضیة الغاء الخصم 

  . الممنوح البناء العاملین في الجامعات الحكومیة

الجامعة للخصم المذكور دفع بالكثیرین لمراجعة رئیس الجامعة  واضاف المصدر بان الغاء رئیس

الدكتور عزمي محافظة بعد قراره الغاء الخصم استنادا لقرار مجلس التعلیم العالي الذي یرأسھ وزیر 

  . التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي

ً واثناء تسجیلھم  للمواد بقرار الغاء الخصم وكان طالب وطالبات في الجامعة األردنیة فوجئوا مؤخرا

وقدره خمسین بالمئة حیث صدر بدون سابق انذار واألدھى انھ جاء باثر رجعي اي ان الطالب 

القدامى مشمولون بھ مع انھ یفترض ان یطال الطالب الجدد ولیس الذین تورطو بتسحیل تخصصات 

  . عالیة التكلفة

ما سیتسبب بضجة كبیرة في الجامعة االردنیة فھل یلغي محافظة قراره ام یستمر بالغاء الخصم وھو 

نفسھا على اعتبار ان ابناء الدكاترة والعاملین في االردنیة استفادوا من الخصم الذي منحتھ الجامعات 

  .الرسمیة االخرى البنائھم 

 نیوزالمدینة 
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   الحسین ظاھرة متفردة بالقرن العشرین: الدكتور المجالي

راحل الحسین بن طالل رحمھ قال رئیس الوزراء االسبق الدكتور عبدالسالم المجالي، إن جاللة ال

العشرین بما حظي بھ من حب شعبھ واحترام قادة وشعوب  اهللا، كان یشكل ظاھرة متفردة في القرن

وأضاف المجالي في المحاضرة التي نظمھا مركز الدراسات االستراتیجیة  .العالم احتراما عز نظیره

ً  لثقافي،في الجامعة االردنیة، مساء الیوم الثالثاء بمركز الحسین ا أن الحدیث عن العظماء لیس عمال

ََك الموھبة والمھارة اللتین ال امتلكھما، الفتا الى ان ما ً وال یستطیع القیام بھ وتأدیتھ إال من َمل  سھال

یمیز جاللة الراحل الحسین ھو تواضعھ وانسانیتھ وتسامحھ وحبھ للناس وتفانیھ في تحقیق مطالبھم 

ا میّز جاللتھ وجعلھ مثال یحتذى ھو محبة االخرین لھ وتفانیھم واعتبر ان م .وخدمة مصالحھم

مدرسة محددة االھداف متكاملة األبعاد  "الحسین"والتفافھم حولھ، وعلى الصعید الرسمي، انھ یعد 

خارطة  متعددة المناھج حین شكلت بؤرة استقطاب لكل الطامحین للنجاح، مشیرا الى انھ یمتلك

واشار الى ان الحسین كان صاحب نظرة استشرافیة مذھلة،  .وأمتھ طریق واضحة المعالم لوطنھ

ً یتعلق بالدین الحنیف تفّرد بھ دون غیره من القادة حین دعا للتقدم الى اإلسالم ولیس العودة  ومفھوما

ً وعلینا اللحاق بھا وتحدث المجالي  .الى الوراء، وان الفكرة لدیھ ھي ان الرسالة السماویة، أمامنا دوما

الجوانب التي كانت تمیز شخصیة الحسین السیما نقاء سریرتھ، وتواضعھ في تعاملھ مع اآلخر عن 

لقد تعلمت من "العقل على العاطفة في مختلف القضایا والمفاصل، مضیفا  اضافة الى ترجیحھ

وأنك "بن عبداهللا الذي وصفھ خالق الكون  الحسین حسن الخلق وال عجب فھو سلیل سیدنا محمد

وقال ان العدل عند الحسین اساس الملك فكرا وتطبیقا والجیش ھو  تعدیل آخر -"ق عظیملعلى خل

والمواطن الصالح ھو وسیلتھا المنتج  حامي الحمى وضامن األمن والقدس رمز الشرعیة الدینیة

لدرسات الدكتور موسى الشتیوي القى كلمة اكد فیھا اھمیة استقاء وكان مدیر مركز ا .والمحرك

مقدمتھم جاللة الملك الراحل الحسین طیب اهللا ثراه،  الدروس والعبر والحكم من سیر العظماء، وفي

من نصف قرن  ال سیما حین تروى الحقائق من الرموز الكبیرة التي عاصرتھ وعملت بمعیتھ ألكثر

  الم المجاليامثال الدكتور عبدالس

 ٦:الغد ص/بترا/الكون نیوز/ عمون/الكترونيالرأي 
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  حاملة قنادیل اإلبداع واإلنجاز).. األردنیة(آداب 

ِمن ُعمر األم كان عمراالبنة البكر، وظلت كلتاھما، وما تزاالن، رغم خمسة وخمسین عاما، تضجان 

ون من من الطلبة والدارسین الذین ینھلون من معینھما ویتزود شبابا وحیویة، یضخانھما جیل إثرجیل

خمسة وخمسون، تشھد على أكثر من نصف قرن من تاریخ ھذا البلد  .ثمارھما الیانعة على الدوام

في الذكرى الخامسة والخمسین  .وتشارك في صناعتھ وتؤسس لمستقبلھ ومستقبل أبنائھ وبناتھ

 ا العامفي ھذ«لتأسیس كلیة اآلداب في الجامعة األردنیّة یقول عمید الكلیة الدكتور محمد القضاة 

ُ عقوٍد ونصُف عمُر  ً ِمَن العطاِء واإلنجاِز واإلبداع، ھَي خمسة ً وخمسیَن عاما یكتمل بدُر اآلداِب خمسة

َھا َتََحْت أبواب ِي الثاني ِمْن أیلوَل عام  الجامعِة األردنیِّة، التي ف یلوَل  ١٩٦٢ف َ ، )أبو ذنب مبلول(،َوِأل

یِف إلى الخری ِي انقالِب الصَّ ً فيَوْقٌع خاصٌّ ف َ طالبا كلیة اآلداب، وفي  ف، َوفي أیلوَل َدَخلُْت األردنیّة

ََّزْتني  ِھا، َوَحف َت ِھا وطلب ْتني َشَرَف ِخدمِة أساتذت َ ل أیلول الحاِلي بعَد أربعیَن عاًما كّرمتني األردنیّة بأْن َحمَّ

ْسَرتَھا على ُ َ ُمواصلِة مسیرِة ال َوأ َة ّسابقیَن والبناِء علیھا، كلُّ ذلَك قراءِة ِخطاِب اآلداِب ِمْن جدید؛ بُْغی

َنى َوَمضى، َِدْفِعِھ إلى  وعیوني ال تفارُق ذلَك الجیَل الذي ب ِھذا الجیِل الذي یحتاُج إلینا ل َُدقُّ ل وقلبي ی

ًِّحا بالِعلِم والفكِر واإلبداع ِھ على العطاِء ُمتََسل ِّ وعن تاریخ الكلیة یروي القضاة مسیرة  .«الحیاِة َوَحث

ً قنادیلَ : یقولالكلیة ف َة َ األولى حاِمل َْصَمة َل الب َُشكِّ ِت ِي الجامعِة واألردّن، انطلقْت ل  اآلداُب أَوُل كلیِّة ف

ً، والیوَم یزیُد  ِْسَع َعْشَرةَ طالبة ّیَن طالبًا َوت ُ بـمائة وتسعٍة وست الحیاِة َمعرفةً وثقافة، یوَمھا بدأِت الجامعة

وا في ألفً  عدُد طلبِة الجامعِة على أربعینَ  َمْن َمرُّ ِ ُر ب َُذكِّ ا، وما زالت اآلداُب تقُف على اعتاِب الماضي، ت

ِھا ِمَن الُمبِدعیَن واألوفیاءِ  َحات َّروا أسماَءھُْم في َصف ِھا َوَمْن َسط ًة  قاعات َ ِِھْم وأقساِمھا، قائل یَّت ّ ِِھْم َوُكل لجامعت

ِھا ٌ على العھِد والوعِد مَع بُنات تنسى ناصَر الّدیِن األسَد أول عمید لھا وھَو ھي ال : ویتابع .إنھا باقیة

ُخ تاریَخھا، وال عبَدالكریمِ  ِھا، وال عبَدالكریِم غرایبة وھَو یؤرِّ جات ُّ  یصَدُح في ُمّدرَّ َُخط َ وھَو ی خلیفة

، وال محمود إبراھیم وھَو یتحّدُث َعِن القاضي »نحَو جامعةٍ أردنیّة» ١٩٦١مقالتَھُ األولى عاَم 

 ١٧:صالرأي 
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َْوَمذاك، لْن تَْنسى  فھمي َجدعان وھوَ الفاِضل، وال  ََع مدامیَك األردنیِّة مَع أبناِء االردنِّ ی َْرف ِی ِدَمْشَق ل

ِي  ِْكِر الَعَرِب َوَدْوَرھُْم ف ف ِ ُر ب ِِھ یَُذكِّ َت ِِھ، وسحباَن خلیفات بفلسف ََصماتِ مصطفى الحیاري ِبَرزاَنت اآلداب ب

َھُْم جمیًعا شوق َْبل َِي أجیاَل العربیّة، وفاِخر البناِء الحضارّي، وال ق ْبن َ ِی ي ضیف وقد جاَء ِمَن القاھرةَ ل

تعدیل : الثالثاء  -2017-11-21- 09:58 تاریخالنشر: األربعاء -2017-11-22- 12:00 عاقل ِمنْ 

اإلسالمیِّة، وصالَح  (أرشیفیة(كلیة آداب األردنیة وفي االطار عمید الكلیة الدكتور محمد القضاة  آخر

َ الَمخطوطاِت  َخیت؛ َسْنِدیانَة نیا قبَل أیّام، ومحّمَد عدناَن الب َِم الُجغرافیا الذي َودََّع الدُّ الدیِن البَُحْیري عال

ِ بالدِ  ِِھ  َوروَح تَأریخ َِة، وألبرت بطرس بھدوئ ف َّ َق الّشام، وعلي محافظة صاحَب الدیمقراطیِّة الُمث

ِِھ، ولویس  َت ِِھ،َوَدماث ِیَّت ِْكِرِه َوَوِطن ّش األصیَل في ف ِي  مقط َخ الَجّواَل ف الُملتِزم، وصالح حمارنة الُمَؤرِّ

َّق، وأدیب نایف الفیلسوَف  ُِسيَّ الُمَعت ْنَدل َ یِّب، ومحّمد حتاملة األ َّ َخ الط األزمان، وصالح درادكة الُمَؤرِّ

ِكَ  َِضمیِرِه الَحّي، وعصاَم الّصفدي ب یس ب ّ ِھ َویُوُسف الھل ِ تَْرَجمات ِ ِھ، ومحّمد ُعصفور ب َھائ ِِھ َوب َشات ف

َّْقِدّي، ومحمود الّسمرة الناقدَ  َر الَقْوِميَّ الجاّد، َوَسلمان البدور  َوتَْشریِحِھ الن َكِّ ِد، وأحمد ماضي الُمف ّاق الن

نیق، َونصرت عبَدالّرحمنِ  َ َمِويَّ األ ُ ِ الَمْوزرن، َوُحَسْین َعطوان األ َج َِد اإلنسان، ال صاِحَب الَمْنھ ّاق ن

ّان، َوالیاِغیَّْیِن ھاشم وعبَدالّرحمن، وخالد  َن َْرِديَّ الف ِیّة الب ّنان، وجاسر أبو َصف ونھاد الموسى الَفصیَح الرَّ

َ ذلَك الّزمان، وعبَدالجلیل عبدالمھدي الذي اْرتَوى ِمْن  الكركي صدیق األصالِة َوالُمعاَصَرة ویاسمینة

تَِزم،  ام، وبركات أبو عليحكایاِت القدِس ومصَر والشّ  َّْحِويَّ الُملْ ِھ، ومحمود مغالسة الن ِف ِھ َوَمواق ِ َتات َف ل ِ ب

یمشي على  وإبراھیم الّسعافین حارَس اإلحیاِء والّروایِة في بالِد الّشام، واسماعیل عمایرة خلق

ُعما جاَل الّرجال، ون ن شحادة االرض، وولید عطاري وحسن صالح وكاید أبو صبحة وسمیح عودة الرِّ

ُكاھَِة والُمناخ، ْبت، ومحمود  صدیَق الف َّ َغِويَّ الث ُّ َم الباّر، وجعفر عبابنة الل ِّ وحسن رمضان سالمة الُمَعل

ِيَّ َوالِخلَّ  َّق مْكنَة، ویاسین عایش الِحبَّ الن ال الُمْعَجِميَّ ذا الْ ّ ِي، وسمیر قطامي الُمشاِغَب  الجف الَوف

َ الع ِْسَمة َِھّي، وحابس سماويالَجمیل، وعصمت غوشة ن ِيَّ الب  ربیِّة العبّاسیّة، وفوزي سھاونة الّصف

ِجيِّ في میادیِن الّسیاحة، ومحّمد الدِّقس الُمْرھََف البسیط، وعادل ضاھر اللبناِنيَّ  ْوِت الشَّ اِحَب الصَّ ص

بًا، ومحّمد عیسى برھومة َلْ ِبًا َوق ِجّد، وأحمد الربایعة  قال ُجَل ذا الَحْزِم َوالْ َعباَءِة الھدوِء الرَّ ِ َِّر ب الُمتََذث
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ّبیل، وإدریس العزام الَحكیَم الھُمام، وطلعت عیسى ابَن النیل، ُِق الن ُخل َخَة  والْ وسھیلة الّریماوي الُمَؤرِّ

ِِھْم تاریَخ اآلداب َت َقاف ِْكِرِھْم َوث ِمِھْم َوف ِمداِد ِعلْ ِ َّروا ب ْن َسط َْنَضمُّ  .الجاّدة، َوَغْیَرھُْم ِممَّ إلى تلَك  والیوَم ی

ََصماٌت ال تَمَّحي َھُْم ب ْن تقاعدوا، وكانْت ل ٌ ِممَّ َة ُْخب محّمد خریسات : القافلِة الحاضرِة في أرجاِء اآلداِب ن

ِھِ  ِف ّكان،  بمواق ِْقصاء، وعیسى المصاروة الِعصاِميُّ الباحُث في َحَرَكِة السُّ ِْحِث َواِالْست ِي الب َِة ف ِب الّدائ

ِه وعبُدالمھدي الّسودي الج ِمِھ َوِجدِّ ِعلْ ِ ُنسى، ویحیى الفرحان ب ِِھ التي ال ت ِِھ َوإنجازات ْحث ِ ِمھ وب ادُّ في ِعلْ

ِھِ  َحَرَكت ِ َرھم ب ُفاِرُق ُمَحیّاه، َونسیم ب ِِھ التي ال ت َِضْحَكت َة، وخلیل درویش ب ِب ِِھ الّثاق َت ُرؤی صیُن، ومجُد  وَ الرَّ

ِھ َعْن طرائَق تطوُّ  ِ ِِھ َوتَْنقیب ِھدوئ ََحَد ھؤالِء . ِر المجتمعالدین خمش ب وإنني إذ أعتَِذُر إْن كنُت نسیُت أ

ُ الذیَن تََرُكوا ََدُع  البُناة ِما ال ی ُد ب ؤكِّ ُ ِھم، َأل یَّت ِّ ٌ وخمسوَن بعمِر ُكل ِي اآلداب، َوَعَدُدْھم خمسة ِِھْم ف بصمات

ِ َسِویَّةِ  ً كانوا یعملوَن على َرْفع َّة َّھُْم كاف ِلشَّكِّ أن ً ل َ التي الُكل َمجاال ُ الَمكانَة أ َوَّ ِھا تَتَب َْحِرصوَن على َجْعل یّة، َوی

َِي منھم َق ِھؤالِء الُعلماِء االِجّالء؛ َمْن ب ستِحّق، ونحُن إْذ نَْستَْذِكُر ھذِه المسیَرةَ الَخیَِّرةَ ل ِروِحِھ َوَمْن  ت ًا ب َحیّ

ُِكمْ  یَّت ِّ ُ لنقوُل لھْم إنَّ أبواَب ُكل ُھُ الَعِطَرة َْتھُ سیَرت َْحی َُكم، وسوَف  أ ُِكْم َوتَجاِرب َُكْم، تنتظُر شھادات ٌ ل ُمْشَرَعة

ُِّم علینا قراءةَ  تستمرُّ في ُ في سنواِت عمِرھا، وھذا یَُحت ُموه َخِم الِعلميِّ الذي أْنَجْزت نھِجھا إلعاَدِة الزَّ

ِنَْعِرَف أیَن ُكّنا ن؛ ل ِ بعنایٍة واھتماٍم وتمعُّ َِّجھُ ُخطانا؛ خاّصة أنَّ الكلیََّة وأیَن أصَبْحنا، وإلى أیَن  التاریخ تَت

،ً ً َویُْحِسنوَن َعَمال َْذال َِشّعوَن ب َّدوَن عطاًء َوی َتََوق َِذِة ی ُھُْم تَْصبو نَْحَو  الیوَم تسمو بجیٍل ِمَن األسات عیون

َْبَحثوَن عَ  َْرنوَن للجدید، َوی ِِھْم، َوھُْم ی یَّت ُِكلِّ ا ل ً ُِق ُحبّ ُلوبُھُْم تَْخف ِِھْم َوق ّما یُعیُد الحیاةَ إلرجاِء المكان، كلُّ جامعت

َھا  ھذا ِ داِخل ِھا في بُناِة الوطِن في كلِّ أرجاء الدَّولِة األردنیّة كثیٍر َعِن الكلیّة التي تََرَكْت بصمات قلیٌل ِمْن 

ُ إلى َھُْم  الوراِء تَِجْدھا تَْخَتِزُن أسماَء َعَشراِت الُمبدعیَن ِمّمنْ  وخاِرَجھا، وحیَن تعوُد الذاكرة تََرُكوا إْرث

ِِھمْ  ِمداِد ُحروف ِ ب عوا ِسِجّالِت التاریخ ِِھْم َوَرصَّ ِِھْم َوإبداعات فات َّ ھكذا : ویضیف .َوأنفاِسِھْم َوُجھوِدِھم َوُمَؤل

ِھا َھا َمنارات ِكْبِریاِء الِكباِر َوالُعلماِء الذیَن َرَسموا ل ِ ً ب َْت في سماِء الوطِن حاضرة ُذ انطلق ْ  ِھَي اآلداُب ُمن

نوا أشجاَرھا َوَّ ئٍَة  َول ِ ُ تَْمضي َغْیَر عاب ْفِء َوالمعرفة، ھكذا كانِت الَمسیَرة الُخْضَرِة َوالدِّ ِ َ ب َة الواِرف

َْحُصَد الوطُن واإلنساُن جمالَ  ِی ُحبٍّ ل ِ ُروٍف أو تََحّدیات، تَْزَرُع ب ِظ ّان ب وحول الرؤیة التي  .َزْرِعِھ الَفت

ا تعمل جاھدة للحصول على شھادة ضمان الجودة واالعتماد تسعى الیھا الكلیة یبین القضاة انھ
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واإلسھام في بناء ، البرامج التي تطرحھا من خالل الریادة والتمیز التعلیمي والبحثي العالمي لكافة

والتعلیمیة والبحثیة، وإكساب القدر األكبر  مجتمع المعرفة باإلضافة إلى تحسین األدوات اإلداریة

 ھازین اإلداري واألكادیمي، من خالل رفع سویة التدریب واالستشارةمنھا لطواقمھا من الج

في االطار نفسھ تعنى الكلیة باالھتمام : ویتابع .بمعاییرھا العالمیة لتمتلكھا جمیع الھیئات المعنیة

لدفع عجلة  بالتغذیة الراجعة من سوق العمل والمجتمع محلیا ودولیا عبر وسائل االتصال المختلفة ،

قدما بغیة زیادة كفاءة العمل وإدخالھ مناخ التنافسیة، لتكون مخرجات الكلیة من الخریجین التطویر 

والدولیة منضویة ضمن المسار االستراتیجي للجامعة األردنیة ورؤیتھا الشمولیة  والدراسات البحثیة

یادة الھاشمیة المستدامة، بناء على توجیھات الق في مواجھة التحدیات وتوفیر البیئة المالئمة للتنمیة

ویشیر القضاة إلى أن كلیة اآلداب تلتزم برسالتھا السامیة المنبثقة من وعیھا  .العلیا وإدارة الجامعة

الثقافة النوعیة، بتحسین نوعیة المدخالت  وأھدافھا االستراتیجیة وتاریخھا العریق في تطویر

التعلیمیّة المتكاملة  ثة، لبناء منظومتھاالتعلیمیة القائمة على األسس العلمیّة والمناھج البحثیّة الحدی

 العناصر وبدأب حثیث على مواكبة التطور والحداثة اإللكترونیة ووسائل التعلیم التفاعلي، عبرالشبكة

ً من مبدأ  وتحرص .التكنولوجیة التي تتوافر لدیھا في عدد من قاعات التعلیم داخل الكلیة الكلیة انطالقا

ّاه على  بقطاعیھ الرسمّي واألھلّي ،) األفراد والمؤسسات(إشراك المجتمع المحلي  التشاركیة الذي تتبن

لتكون مخرجاتھا من الطلبة الخریجین والدراسات البحثیّة التي تقدمھا الھیئة األكادیمیة ،ورسائل 

ً ورفده  طلبة الدراسات العلیا رفع سویة ً ودولیا الثقافة المعرفیة وتلبیة متطلبات سوق العمل محلیا

ً من المھاراتبال ً غنیا ً معرفیا االساسیّة المتقدمة والكفیلة بدفع عجلة  طاقات الطالبیّة التي تمتلك رصیدا

وحول األھداف  .النماء واإلنتاج في ظل جدلیة األصالة و المعاصرة اللتین تتكامالن وال تتفاضالن

دور الجامعة األردنیة في  تسعى الى تعزیز» االداب«التي تسعى الكلیة لتحقیقھا یلفت القضاة إلى ان 

واألدبیة والفكریة باالضافة الى التواصل مع المجتمع المحلي وخدمة المجتمع  المحافل الثقافیة

ویتابع من اھداف  .بعض القطاعات المھنیة واإلسھام في التغلب على اإلشكاالت التي تعاني منھا

لى تجاربھم الفكریة وإقامة الحوارات الكلیة استضافة أعالم الفكر لغرض إطالع األساتذة والطلبة ع
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یغني الفكر الجامعي وترسیخ العالقات الدولیة بین األردن والعالم من خالل البرامج  والتفاعل الذي

الدول لتعزیز التبادل الثقافي وتشجیع أعضاء ھیئة  الثقافیة والندوات الفكریة التي تصلنا بسفارات تلك

ووضع برامج ثقافیة  والندوات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة التدریس على المشاركة في المؤتمرات

ویلفت إلى أن الكلیة تركز من خالل اھدافھا على  .تجسد إنجازات الجامعة في عیدھا الخمسین

بكل تجلیاتھا  الخطاب اإلعالمي الھادف الذي یلیق بمكانة الجامعة األردنیة ویجسد رسالتھا الثقافیة

باألنشطة غیر المنھجیة لبناء شخصیة الطالب بوعي حاد یواكب التحدیات باالضتفة الى االھتمام 

كما تسعى كلیة االداب جاھدة على التوسع في برامج الدراسات العلیا وإنشاء برامج على  .الراھنة

المحلي والدولي وتعمل على تطبیق معاییر الجودة على  مستوى البكالوریوس تلبیة لمطالب السوق

ویؤكد القضاة  .التعلیم العالي یة وفق منھجیات تحقق معاییر التمیز والریادة في قطاعالبرامج األكادیم

ان دعم المبادرات الشبابیة والعمل التطوعي لترسیخ الوعي الوطني ومبادئ الوالء واالنتماء للقیادة 

ً لكل الھاشمیة المظفرة یة بحثیة من اھم اھداف الكلیة التي تعمل لتجذیر ثقافة البحث العلمي وصوال

ویبین ان للكلیة عدة انجازات  .المحلي والعالمي رائدة ومتمیزة في التعلم والتعلیم على المستویین

 تتمثل في النشاطات والمؤتمرات التي تعقد في العام الدراسي فكان كل قسم من اقسام الكلیة قد اقام

وسیقیم عدة نشاطات خالل العام الدراسي مثل عرض لقصص نجاح قسم خریحي العمل االجتماعي 

للقاءات مع الطلبة الغیر الناطقین باللغة العربیة وفعالیات متعددة لیوم  في المجال الوظیفي وتنظیم

متعددة التي ویضیف باالضافة الى الندوات ال .اللغة العربیة وتنظیم قراءات شعریة وإحیاء یوم الشعر

المجتمع  ومنھا دور المرأة في ٢٠١٨و ٢٠١٧طرحتھا وستتطرحھا الكلیة من خالل عامھا الدراسي 

ویشیر إلى  .ومصادر الطاقة البدیلة وندوة األردن إلى أین وندوة عن المسرح في یوم المسرح العالمي

لي الرابع لكلیة االداب أن الكلیة على موعد مع عدة مؤتمرات في العام المقبل منھا المؤتمر الدو

في العاشر من نیسان » معاصرة في الدراسات االنسانیة تجارب ومقاربات اتجاھات«بعنوان مؤتمر 

َ، وأصداءھا قدیًما  الذي یرنو إلى إضافة رؤى جدیدة ُمعّمقة تتناول حالة تلَك العلومِ  َ والنقدیّة اإلبداعیّة

َ ال ًا؛ بُغیة ًا موضوعیّ ً علمیّ ا تناوال ً  وقوف على جوانب التقلید، وبیان ما طرأ علیھا من تجدید میّزوحدیث
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باالضافة الى المؤتمر الدولي السادس لقسم اللغة العربیة بعنوان  .الھُِویّة العربیّة ونھض بموروثھا

لضم مجموعة من المصطلحات  في الثالث من تموز للعام القادم ویسعى ھذا المؤتمر الى» ما بعد«

 ات التي ظھرت في الفكر واألدب والنقد في العصر الحدیث، ثم بدت تطل علىوالمفاھیم واالتجاھ

مباحث اللسانیات التي طالما وصفت بالصرامة المنطقیة وارتكازھا على شكل من الصوریّة في إقامة 

یسعى قسم اللغة العربیة في الجامعة األردنیة إلى استثارة مكامن  نظریاتھا ومناھجھا، ومن ھنا

 .وأثرھا في الدراسات اللغویة دد من المصطلحات وتمثالتھاالفكریة واألدبیة والنقدیةالرؤى خلف ع

ِئ  َف َْنط عاُع الذي ال ی ُُم الشُّ ِِة اآلداِب والجامعِة والوطِن أنت ِرسال ِصیَن واألوفیاِء ل ُمْخل لْ ِ ویختم القضاة بقولھ ل

َّدى، واألمُل الذي ال ینتھي والّروُح التي ُّجوُم في سمائنا، الُمْشَرئبّوَن  تقوُدنا إلى ُذرى الن ُُم الن مَّ أنت ُ ُْم ث وأنت

ُّوا ُخطاُكم نَْحوَ  ُِكْم، َوُحث َت َاْمضوا إلى غای حاَل إلى المأمول،  نَْحَو الَمْجِد والسُّؤُدد، ف وا الرِّ الُعال، َوُشدُّ

ٌ نَْحَو تحقیِق ُمراِدھا  َة ُِكْم َعنانَھا؛ فھَي ال بُدَّ ماِضی َت ل ِ ِقاف َھُمْ واتركوا ل ِطوَن، فأقوُل ل َطوَن الُمْحب  :أّما الُمْحب

ُْم َجمیًعا  ً بعَد جیل َوُدْمت ُھا جیال ُِح نفَسھا أقماُر اآلداِب َوَمشاِعل ُصاف ِحوھا، ت َصاف ُمدُّھا إلیُكْم، ف َ ھذي یدي أ

َْضٍل ِمَن اهللاِ َوفیر   .بخیٍر كثیر، َوف
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  بحث ترتیبات إنشاء الجامعة األردنیة الصینیة
  

بحث أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة والمستشار الثقافي 
الصین یانغ رونغ ھاو امس آخر التفاصیل والمستجدات المتعلقة بإنشاء الجامعة  الصیني في سفارة

موقع المؤقت للجامعة ومدى وتناول البحث اختیار ال .األردنیة الصینیة المزمع إنشاؤھا في األردن
بوزارة التعلیم العالي  مساھمة الحكومة الصینیة في تمویلھا وكذلك جھة اإلشراف على الجامعة ممثلة

یذكر أن مشروع إنشاء الجامعة األردنیة  .والبحث العلمي األردنیة ووزارة التربیة والتعلیم الصینیة
 ،وخصصت الحكومة قطعت ارض النشاء ٢٠١٥الصینیة تم بالتوافق بین حكومة البلدین منذ عام 

 .الجامعة واخرى القامة حاضنة علمیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٩:الدستور ص/٩:صالرأي 
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  جائزة الحسن تلتقي ضباط ارتباطھا في الجامعات
  

ً ألشخاص ارتباط الجائزة في الجامعات عقد مكتب جائزة الحسن ل ً تنسیقیا لشباب امس اجتماعا
إدامة التواصل مع اشخاص ارتباطھا في مختلف  الرسمیة واألھلیة حرصا من الجائزة على

السنویة بما تحویھ  المؤسسات التربویة والشبابیة وبحث سبل التعاون والتنسیق الستكمال تنفیذ الخطط
وثمنت مدیرة جائزة الحسن للشباب سمر كلداني دور عمادات  .ة متنوعةمن فعالیات وانشطة شبابی

وتعاونھم التاحة الفرصة  شؤون الطلبة في الجامعات الرسمیة واالھلیة على دعمھم الموصول
للشباب االردني في الجامعات للمشاركة في برامج الجائزة وسابلة الحسن والتي من شأنھا ان تسھم 

تطویر خبراتھم بما یعزز لدیھم الثقة بالنفس وتحمل المسؤولیة شخصیات الشباب و في صقل
بینت كلداني خالل اللقاء  . والسیاسیة في تنمیة المجتمع والمشاركة الفاعلة بجمیع جوانبھا االجتماعیة

أھمیة دور اشخاص االرتباط في تفعیل المشاركة بالجائزة وزیادة اعداد المشاركین والخریجین، 
مشاركة الطلبة الجامعیین في البرامج الدولیة التي من شأنھا تمثیل الشباب األردني على  وتفعیل

وفي مقدمتھا الخطة الزمنیة  ٢٠١٧واستعرض المشاركون الخطة الزمنیة لعام  .الصعید العالمي
المشاركة ومواعید تقییم المشاركین في الجائزة  واحصائیات الجھات ٢٠١٧للنشاطات الخارجیة لعام 

تساھم في حل  لذھبیة والتباحث في إطالق مبادرات شبابیة تخدم الشباب الجامعي والمجتمع والتيا
  .القضایا والتحدیات المجتمعیة في القریب العاجل

  ١٧:صالرأي 
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   العلوم اإلسالمیة توقع اتفاقیة مع الھیئة العالمیة للتسویق اإلسالمي

  
  

ة للتسویق اإل ة العالمی ع الھیئ سالمي ُوقعت في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة اتفاقیة تعاون علمي م
دن – ي  .لن دیرھا اإلقلیم ة م ن الھیئ دور وع لمان الب دكتور س ھا ال ة رئیس ن الجامع ة ع ع االتفاقی ووق

وتعنى اإلتفاقیة بتطویر البحث العلمي والتسویق اإلسالمي من خالل المؤتمرات  .الدكتور ھالل البقوم
ة التسوی .العالمیة ع ھیئ اون م د جسور التع ة لم ذه اإلتفاقی ع ھ ن أجل اتاحة ویأتي توقی ق اإلسالمي م

ؤتمر ي الم اركتھا ف من مش ي ض ا العلم المي نتاجھ ویق اإلس ع للتس المي التاس ة  .الع ة العالمی والھیئ
ات  ادئ وتطبیق ویر مب ال تط ي مج دة ف ة و رائ ر ربحی ة غی دن، ھیئ ا لن المي ومقرھ ویق اإلس للتس

ا یراعي ت  التسویق بم نفس الوق ة ب الم اإلسالمي والعامل ة التسویق خصوصیات الع ى جعل عملی عل
  .أكثر إنسانیة وذلك على مستوى العالم أجمع

  ٩:صالرأي 
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  دابوق –ریاض محمد سعید مرعي الربایعة  -
  
  بلدة الحرش –مجدي سلیمان ضیف اهللا السلیم  -
  
  الصویفیة –یعقوب قرابیت بوغوص كوكوزیان  -
  
  الشمیساني –ألوف مصطفى الجبجي  -
  
  جمعیة خلیل الرحمن –میسون راشد رشید مسوده  -
  
  الشمیساني –ماریان عصام الساحوري  -
  
  الشمیساني –سامي علي سالم المصري  -
  
  الیادودة –محمد جاداهللا عوض اهللا شریم  -
  
  بیت راس –منى سلیمان أحمد الشناق  -
  
  دیوان االشرفیة - عاھد أحمد موسى بني صالح  -
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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لوفد الذي سیحضر اجتماعات اللجنة االردنیة التونسیة العلیا المشتركة غادر االثنین عمان على متن ا
ھاني .الوفد سبق رئیس الوزراء د.. االردنیة المتجھة الى تونس لطائرة الملكیة» عادیةالرحلة ال«

شخصیة  ٢٠ویضم الوفد اكثر من  .الملقي الذي یصل تونس الیوم بعد مشاركتھ في قمة المعرفة بدبي
 .اقتصادیة من القطاعین العام والخاص

 
الالمركزیة التي تطالب  من مصادر مطلعة ان مذكرة اعضاء مجالس» عین الرأي«علمت 

المصادر اشارت الى ان .. تدرس من قبل الحكومة «المكافأة المالیة«بامتیازات ابرزھا زیادة قیمة 
  .االمتیازات المطلوبة غیر محقة

  
الھیئة المستقلة لالنتخاب تباشراالحد المقبل اعمالھا من مبناھا الجدید بجانب دیوان المحاسبة بعد 

الھیئة المستقلة اتخذت منذ تأسیسھا مبنى قاضي القضاة مقرا .. نھائي تبھا بشكلاالنتھاء من نقل مكا
  .مؤقتا لھا

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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نشر ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني صورة عبر حساباتھ الخاصة على وسائل 
  ).استراحة في المنزل األسبوع الماضي( التواصل االجتماعي خالل تواجده بالمنزل وكتب تعلیقا

  
  

الوزراء الدكتور ھاني الملقي یعقد عند الساعة العاشرة من صباح الیوم اتحاد وكاالت برعایة رئیس 
، وتستمر أعمالھ »بترا«األنباء العربیة مؤتمره الخامس واألربعین بمشاركة وكالة األنباء األردنیة 

  .یومین، في فندق ماریوت
  

أكدت وزارة السیاحة واآلثار أن فرقھا تعمل على مدار الساعة للتأكد من التزام الكوفي شوبات 
الصحة العامة وتحدیدا فیما یخص الجانب المتعلق بالتدخین بھذه  والمنشآت السیاحیة كافة بقانون

  .األماكن وتقدیم األراجیل
  

باشرت كافة كوادر الھیئة المستقلة لالنتخاب الدوام رسمیا بالمبنى الجدید لھا، بجانب دیوان 
المحاسبة، بعدما أنھت أمس األول كافة إجراءات االنتقال للمبنى الجدید، فیما تم تسلیم المبنى القدیم 

  .لدائرة اإلفتاء حیث سیخصص لھا
  

 صنارة الدستور
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تبین أن أیام األحد من كل أسبوع ھي األعلى في تسجیل الوفیات بحوادث العمل في األردن، بحسب 
للسالمة والصحة المھنیة صدر عن مؤسسة الضمان االجتماعي أمس ما أظھر تقریر إحصائي 

التقریر ذاتھ أظھر أن یومي االثنین والخمیس احتال المرتبتین الثانیة والثالثة في . ٢٠١٦وتناول العام 
  .وفاة ٢١٣وبلغ عدد وفیات العمل العام الماضي . تسجیل وفیات العمل إحصائیا

  
. تستحدث دائرة األحوال المدنیة والجوازات الیوم مكتبا لألحوال في مطار الملكة علیاء الدولي  

 ً المكتب سیقدم خدمة إصدار وتجدید جوازات السفر واستصدار الشھادات للواقعات المسجلة مسبقا
ب على نظام الشفتین، من الساعة كمرحلة أولى وستضاف إلیھ بقیة الخدمات، حیث سیكون دوام المكت

ً ولغایة  ٨   .لیالً  ١٠.٣٠صباحا
  
ضمن فعالیاتھا بمناسبة إعالن عمان عاصمة للثقافة اإلسالمیة، تقیم رابطة الكتاب األردنیین  

سیة شعریة للكاتب جمال زھران بمقر بالتعاون مع وزارة الثقافة في السادسة من مساء غد الخمیس أم
  .الرابطة في جبل اللویبدة

  
ھاني الملقي یرعى یوم الخمیس بعد المقبل افتتاح مھرجان الزیتون الوطني الثامن . رئیس الوزراء د

لبحث واإلرشاد الزراعي في حدائق عشر ومعرض المنتجات الریفیة، الذي ینظمھ المركز الوطني ل
  .الحسین بعمان

  
األلمانیة، على " دویتشھ فیلھ"النائب السابق محمود الخرابشة ذكر أنھ بصدد رفع قضیة ضد قناة  

ّط الضوء على ظاھرة ا لتحرش في األردن، خلفیة مشادات كالمیة وقعت بینھ وبین مقدم برنامج سل
التسجیل المصور للحلقة المذكورة التي صورت بحدائق الحسین، . انتھت بانسحاب األول من اللقاء

 .أثارت جدال واسعا لدى الرأي العام بین مؤید ومعارض لموقف الخرابشة

 زواریب الغد
  


