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 ــــــوضـــــوعالمـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  كلیة التمریض تنظم یوما صحیا في حضانة الجامعة

لتنمیة مشاریع الطلبة الریادیة في ) إنتاج(و) األردنیة(تعاون بین 
  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

٤  

 جلسة حواریة في» الفھم الصحیح للدین في منع التطرف واإلرھاب«
  »األردنیة«

٦ 

 ٧  توقیع اتفاقیة بیئیة في العقبة

 ٨  "دوري مناظرات الطّب األول"انطالق فاعلیات 

 ٩  ترعى طلبة ریادیین من الجامعة األردنیة" توتال"

 ١٠  العنزي یشارك في مؤتمر الطلبة الوافدین في الجامعات األردنیة

   شؤون جامعیة

 ١١  خبراء یدعون الستثمار إبداعات الشباب للحد من العنف في الجامعات

السفارة األردنیة بالریاض تحتفي بفوز َمجمع اللغة العربیة بجائزة الملك 
  فیصل

١٣ 

نواب یطالبون بادماج مادة القدس والقضیة الفلسطینیة ضمن مقررات 
  الجامعات

١٤ 

ً : حوكمة المناھج المدرسیة العربیة »مؤتمر آیار « األردن انموذجا
  المقبل

١٥ 

 ١٦  المقبل العام الجامعي) الطب وطب األسنان(سنة تحضیریة لـ

 ١٧  تتواصل الیوم) ید طالبات الجامعات(

 ١٨  وفیات

  ٢١-١٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  كلیة التمریض تنظم یوما صحیا في حضانة الجامعة

  
نظمت كلیة التمریض  - سناء الصمادي

تمریض األطفال والیافعین في / شعبة
الجامعة األردنیة یوما صحیا مفتوحا في 
حضانة الجامعة، تضمن العدید من 
األنشطة المتعلقة بالجوانب الصحیة 
لألطفال الرضع وعمر السنة إلى أربع 

  .نواتس
  

ویھدف النشاط وفقا لرئیسة الشعبة 
والمشرفة على الیوم الدكتورة امیة 
نصار إلى تثقیف مربیات الحضانة 
والكادر اإلداري وأمھات األطفال 

الرضع بكیفیة التعامل مع األطفال في حاالت ارتفاع درجة حرارتھم، والشردقة والتشجنات، 
ة واإلنعاش القلبي الرئوي في حاالت فقدان الطفل لوعیھ وتدریبھن على كیفیة تقدیم اإلسعافات األولی

  .أو توقف نفسھ أو نبضھ
  

واشتمل الیوم على محاضرات توعویة وتثقیفیة وتطبیق عملي بكیفیة التعامل مع االطفال في حاالت 
  .سنوات الطریقة الصحیحة لتنظیف االسنان وغسل االیدي ٤- ٣الشردقة، وتعلیم االطفال من عمر 

  
ل الیوم اخذ قیاسات الطول والوزن ومحیط الرأس وتسجیلھا على البطاقة الصحیة الخاصة وتم خال

  .بكل طفل في الحضانة
  

یشار الى ان الیوم الصحي یأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي تقوم بھا كلیة التمریض لخدمة 
  .مجتمع الجامعة

  

 أخبار الجامعة

  /ار األردنیةأخب
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  لتنمیة مشاریع الطلبة الریادیة في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت) إنتاج(و) األردنیة(تعاون بین 

  
وقعت الجامعة األردنیة ممثلة بمركز االبتكار 
والریادة وجمعیة شركات تقنیة المعلومات 

مذكرة تفاھم وتعاون لغایات " إنتاج"واالتصاالت 
مساعدة طلبة المشاریع الریادیین في الجامعة 
لعرض مشاریعھم وأفكارھم الریادیة أمام شركات 

حتملین من خالل إدراجھا في ومستثمرین م
  ".األلف ریادي"مبادرة 

   
ونصت المذكرة التي وقعھا رئیس الجامعة 
الدكتور عزمي محافظة ورئیس ھیئة المدیرین 

الدكتور بشار حوامدة بحضور نائب الرئیس لشؤون المراكز وخدمة المجتمع الدكتور " إنتاج"في 
ة والتكنولوجیة والتقنیة التي تساعد المبتكرین أو موسى اللوزي على تقدیم جمیع التسھیالت اإلداری

المبدعین في الجامعة على تطویر أفكارھم ومشاریعھم الریادیة وتحویلھا من فكرة إلى مشروع 
  .تجاري قابل لإلنتاج والتسویق

   
   

وقبیل حفل التوقیع، أكد محافظة أھمیة ھذه المذكرة في توطید الشراكة بین القطاعات التي تعنى 
میة ریادة األعمال واالبتكار في األردن، مشیرا إلى سعي الجامعة الموصول إلتاحة الفرصة أمام بتن

  .طلبتھا من الریادیین لتطویر أفكارھم وتحویلھا لمشاریع قابلة للتنفیذ
   
   
وشدد محافظة على أن الجامعة تبذل كل ما من شأنھ  توفیر ما یحتاجھ الطلبة الریادیون من تأھیل  

اري یرافقھ إیجاد مصادر تمویل عبر القطاع الخاص إلى أن تصبح الجامعة حاضنة من فني وإد
  .حواضن اإلبداع واالبتكار والریادة ما یسھم في تنمیة االقتصاد الوطني

   
   

ودعا رئیس الجامعة إلى الوقوف على تغییر محتوى مواد التدریس بما یتوافق ومتطلبات سوق العمل 
الریادة واالبتكار، مؤكدا أھمیة التشارك بین القطاع الخاص والقطاع األردني وبما ینمي روح 

  .األكادیمي لتطویر محتوى المواد التي تدرس في الجامعة
   
   

بدوره أكد حوامدة أھمیة العمل على تطویر الخطط التدریسیة في الجامعة بما یتناسب مع متطلبات 
  .یة تكنولوجیا المعلوماتسوق العمل ودعم روح االبتكار والریادة خصوصا في كل

   
   

وأشار إلى أھمیة التشاركیة بین القطاعین األكادیمي والخاص فیما یتعلق بتطویر مخرجات التعلیم، 
لواقع التعلیم األكادیمي في المملكة، منوھا بأن ھذه المذكرة " إنتاج”وتحدیدا في ضوء نتائج دراسة 

  طلبة نیوز/٨:الغد ص/٢٣+٧:الدستور ص//٥:الدیار ص/٢٨+١٢: الرأي ص/ار األردنیةأخب



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

5 

عمال في األردن بما یتوافق مع المبادرة الملكیة إلى تعزیز بیئة ریادة األ" إنتاج"تأتي ضمن سعي 
  .٢٠٢٥ریتش 

   
   

إلى ذلك قال عمید كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات الدكتور بسام حمو إن الكلیة تسعى 
وضمن أھدافھا إلى تطویر أسالیبھا ومناھجھا لتواكب متطلبات العصر، مثمنا الدور الذي تولیھ 

  .ویر ریادة األعمال في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتفي تط" إنتاج"
   
   

في حین أعلن مدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور أشرف بني محمد أن أولى نتائج ھذه المذكرة 
ستتمثل في تنظیم معرض ومسابقة ریادة األعمال لمشاریع التكنولوجیا بدایة شھر أیار المقبل في 

للجامعة " إنتاج"لتعاون والتشاركیة بین الطرفین، مثمنا الدعم الكبیر الذي تقدمة خطوة أولى لمأسسة ا
  .و للمركز

   
   

حضر حفل التوقیع كل من مدیر دائرة اإلعالم والعالقات العامة في الجامعة الدكتور سلیمان 
ف األل"المھندس نضال البیطار ومدیر مشروع مبادرة " إنتاج"الفرجات والمدیر التنفیذي في 

  .السید إیاد األشرم" ریادي
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  »األردنیة«جلسة حواریة في » الفھم الصحیح للدین في منع التطرف واإلرھاب«

  
عة في الجامعة األردنیة وبرنامج عقدت كلیة الشری

« مدلبري األمریكي أمس جلسة حواریة بعنوان 
دور الفھم الصحیح للدین في منع التطرف 

  .»واإلرھاب ومكافحتھ
  

وتھدف الجلسة إلى التشبیك ما بین طالب الكلیة 
وبرنامج مدلبري للحوار حول الفھم الصحیح للدین 

  .ودور ذلك في منع التطرف واإلرھاب
  

منت الجلسة التي ادارتھا مساعدة عمید الكلیة وتض
الدكتورة نداء زقزوق ونائبة مدیرة برنامج مدلبري إلسا بلمونت عدة محاور تناولت من خاللھا كیفیة 
التربیة الدینیة من خالل األسرة، المسجد والبرامج الدینیة في التلفزیون واالذاعة، باالضافة الى 

المسلمین من التطرف واإلرھاب واألنشطة التي تقوم بھا كلیة  التشریعات اإلسالمیة التي تحمي
  .الشریعة للمساھمة في إبعاد طلبتھا وطلبة الجامعة عن التطرف

  
وفي السیاق طرحت الجلسة أسئلة حول مدى معرفة األمریكیین باإلسالم واألنشطة التي تقوم بھا 

االضافة الى السؤال عن دور الجامعات الجامعات األمریكیة لتوعیة طلبتھا حول التطرف واإلرھاب ب
  .في ھذه المبادرات

  
واختتمت الجلسة فعالیتھا بحوار موسع بین طلبتي الكلیة وبرنامج مدلبري عن مفھوم االرھاب وكیفیة 

  .مكافحتھ
  

یذكر ان برنامج مدلبري االمریكي ینفذ برنامجا في مركز اللغات في الجامعة االردنیة بناء على 
االتفاقیة الموقعة بین جامعة مدلبري األمریكیة والجامعة االردنیة، وھو برنامج متكامل لمتعلمي اللغة 

لغة العربیة في األعلى أو المتقدم في دراستھم ل –العربیة الذین وصلوا إلى المستوى المتوسط 
  .جامعاتھم األمریكیة

  ٢٥:صالرأي 
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  عقبةتوقیع اتفاقیة بیئیة في ال
  

وقعت الجامعة االردنیة فرع العقبة ووكالة البحر االحمر لإلعالن البیئي والحفاظ على البیئة البحریة 
اتفاقیة بیئیة، من أجل تأطیر سبل التعاون في المجال البیئي بین الجامعة االردنیة ووكالة البحر 

  .االحمر
  

ووقع االتفاقیة رئیس الجامعة االردنیة الدكتور موسى اللوزي ومدیرة وكالة البحر االحمر الدكتورة 
  .نھایة القاسم بحضور عدد من العمداء واألساتذة

  
وتنص االتفاقیة على تبادل الخبرات بین الطرفین وإعداد الدراسات المتعلقة بالبیئة، وتنفیذ العدید من 

  .یئیة وتنفیذ البرامج والتدریب من قبل الوكالةالمبادرات الب

  ٨:صالرأي 
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  "دوري مناظرات الطّب األول"ق فاعلیات انطال
  
    

ٌ من طّالب كلیة الطّب في الجامعة األردنیة  ، وھو )دوري مناظرات الطّب األول(أطلقت مجموعة
  . الدوري األول من نوعھ على مستوى الكلیة 

  
والقى الدوري قبوًال كبیًرا عند طّالب الكلیّة بمختلف سنواتھم؛ نظًرا لخروجھ عن نطاق دراستھم، 

  . ودعًما للمواھب والقدرات التي یملكونھا
  

واشتمل الدوري على ثالثة مستویات، في سلسة من المناظرات بین فریقین من األفرقة المترّشحة 
  . ضمن نظام التصفیات والتأھیل

  
ا من سنوات مختلفة،  وشارك في ً الدوري حوالي ثمانین طالًبا وطالبة، شّكلوا بذلك عشرین فریق

حل مشكلة ': تناظروا من خاللھ في مواضیع عدة، شملت قضایا علمیة واجتماعیة وثقافیة، مثل
باإلضافة إلى المواضیع الطبیة ' أثر مواقع التواصل االجتماعي على حیاتنا'و ' الكوتة'و ' الموازنة

  . 'القتل الرحیم 'ل مث
  

أحد المنظمین للدوري إن الھدف من ھذه المبادرة یتمحور حول تعزیز القدرة ' وھیب زحالوي'وقال 
النقاشیة لدى الطالب، واحترام الرأي اآلخر وتقبّلھ، باإلضافة إلى توسیع مدارك المعرفة لدیھم على 

  . كافة األصعدة؛ االجتماعیة منھا والعلمیة
  
أحد المحّكمین في الدوري ومتناظرة سابقة في مناظرات قطر أشارت إلى أن المجتمع ' سارة الحدید'

لقد بدأت أشترك في المناظرات ':األردني یعي حاجتنا لعقد أنشطة كھذه ویتوّجھ لتفعیلھا، وتروي 
المحلیة في قطر منذ الصف السابع حتى إنھائي للمرحلة الثانویة، وفي كّل مرة كانت ھذه التجربة 

ٌ بنقلھا إلى كلیّة الطب في الجامعة األمت   ' ضیف لي المزید من الخبرة، وأنا سعیدة
  

وقد ساھم ھذا الدوري في صقل شخصیات المتناظرین واكتشاف قدرات جدیدة لدیھم، حیث یقول 
عضو في فریق البرھان المتأھل للنھائیات أن تجربة المناظرات كانت مختلفة عما سبقھا ' أحمد قزلي'

لقد ساعدتني المناظرات على تطویر جانٍب مھٍم في شخصیتي، وكنت في ': طات شارك بھامن نشا
  .'كّل مرة أبدأ فیھا بالنقاش أندھش من قدرتي على اإلقناع واستحضار الحجج

  
ًا كبیًرا لیس فقط من الطالب وإنما من أعضاء  والقى دوري المناظرات األول في كلیة الطب استحسان

إن الشارع الطالبّي بحاجة لمثل ھذه ' :ذلك، حیث یشیر الدكتور فیصل الخطیبالھیئة التدریسیة ك
النشاطات الثقافیة والتي تدعم الوعي الطّالبي في القضایا العاّمة وتعزز ثقافة تقّبل الرأي اآلخر 

  .'ومناقشتھ بعقالنیة
  

ّمین للدوري وتقول' سارة الرفایعة'أّما عن القادم، فتختم  ألثر الذي لمسناه من ھذا بعد ا': أحد المنظ
ّع إلى إنشاء  على مستوى الجامعة األردنیة ' نادي المناظرات األول'الدوري لن نكتفي بھ وحده، ونتطل

في المستقبل القریب، حیث سیقدم النادي دورات تدریبیة في فن المناظرة، باإلضافة إلى عقد 
  .مناظرات في القضایا الجامعیة المتجددة

  عمون/٧:الدستور ص/٤:صالغد 
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  ترعى طلبة ریادیین من الجامعة األردنیة" توتال"
  

رعایتھا ودعمھا لستة فرق من طلبة الجامعة األردنیة بھدف تطویر مشاریعھم ” توتال“قدمت شركة 
الریادیة واالبتكاریة في قطاع الطاقة المتجددة، ضمن برنامج الشركة الخاص بتشجیع الطلبة على 

  .الریادة في مجاالت التنمیة المستدامة
عزمي محافظة بحضور . الذي سلمھ رئیس الجامعة األردنیة د” توتال“ویھدف الدعم المالي من 

لینا عبدالحافظ، إلى تطویر النماذج ” توتال“مدیرة الموارد البشریة والتنمیة المستدامة في شركة 
ً لمشاركتھم في المعرض االبتكاري الذي تنوي شركة  إقامتھ ” التوت“األولیة البتكارات الطلبة تمھیدا

  .لجمیع المشاریع المدعومة) مایو(نھایة شھر أیار 
في دعم الجامعة ” توتال“عزمي محافظة بالجھود التي تبذلھا شركة . وأشاد رئیس الجامعة د

ً أن ذلك نابع من إیمان  بأھمیة قدرات الشباب والمشاریع ” توتال“األردنیة، وطلبتھا المتمیزین، مؤكدا
  .ن وغد أفضلالتطبیقیة، في خلق أرد

ً على ثقة الجامعة بأن  ودعا رئیس الجامعة الطلبة عقب تسلیمھم قیمة الدعم، لمواصلة التمیّز، مشددا
ھذه النخبة من الطلبة یمثلون الجانب المشرق في المستقبل، عبر تطویر ھذه المشاریع إلى شركات 

  .وابتكارات تسھم في بناء االقتصاد الوطني
عادل الوریاغلي، إلى السعي الحثیث من قبل الشركة لفتح ” توتال“شركة  من جانبھ، أشار مدیر عام

بضرورة ” توتال“أبواب الشراكة مع الجامعات، باعتبارھا منارات للبحث العلمي، إضافة إلى إیمان 
  .تحمل مسؤولیاتھا االجتماعیة تجاه دعم البحث العلمي والریادة

ة للطلبة لتطویر منتجات تسھم في تغییر مستقبلھم وبما وأكد أن ھذا الدعم للمشاریع الریادیة ھو فرص
  .یسرع من وتیرة اإلنتاج والنمو

  

  ٢٢:صالدستور 
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  العنزي یشارك في مؤتمر الطلبة الوافدین في الجامعات األردنیة

  
  

یشارك مدیر المكتب اإلعالمي والمتحدث الرسمي بسفارة المملكة العربیة السعودیة لدى المملكة 
م ، في مؤتمر الطلبة ٢٠١٧/  ٤/  ١١األردنیة الھاشمیة عبدالسالم بن عبدهللا العنزي، الیوم الثالثاء 

التعلیم العالي  الوافدین في الجامعات األردنیة ، الذي تقیمھ الجامعة األردنیة تحت رعایة وزیر
والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي ، بحضور عدٍد من السفراء والدبلوماسیین لدى األردن ، 
وعدٍد من المثقفین وأساتذة الجامعات وخریجي الجامعات األردنیة من مختلف الدول، إلى جانب 

  .حضور عدد كبیر من طلبة الجامعات األردنیة 
   

شیة في الجلسة األولى للمؤتمر، حول تجارب ونجاحات خریجي حیث سیقدم العنزي ورقة نقا
الجامعات األردنیة من الطلبة الوافدین، باعتباره أحد الشخصیات الناجحة، والتي درست في المملكة 
األردنیة الھاشمیة، إذ تخرج من جامعة الیرموك بدرجة البكالوریوس قسم الصحافة واإلعالم ثم أكمل 

د العدید من المناصب في سفارة المملكة الماجستیر بالدراسات  ّ الدبلوماسیة في الریاض، وقد تقل
  .العربیة السعودیة بالعدید من الدول 

  السوسنة/الكون نیوز/الخلیجعیون 
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  خبراء یدعون الستثمار إبداعات الشباب للحد من العنف في الجامعات

  
ل استثمار ابداعات الشباب دعا خبراء ومختصون الى ایجاد حلول للعنف في الجامعات من خال

وطاقاتھم وأوقات فراغھم وتكثیف الدورات التدریبیة لتنمیة شخصیة الطالب المھاریة واالتصالیة 
  .والحواریة مع زمالئھ

  
أھمیة تفعیل برامج وأنظمة وقائیة تحد من العنف، والعمل على ) بترا(وبینوا لوكالة االنباء االردنیة 

  .تصالیة والحواریة من خالل التعلیم الجامعي بعیدا عن اسلوب التلقینتنمیة الملكات الفكریة واال
  

وأشار استشاري االمراض النفسیة الدكتور عبدهللا أبو عدس الى أن التحصیل العلمي المتدني لبعض 
الطلبة قد یرافقھ تدني المستوى الفكري أو الثقافي، ما یسھم في احتمال تولد المشاجرات والعنف بینھم 

  .قرانھم في الجامعةوبین أ
  

وبین أن العصبیة وتفریغ الشحنات السلبیة بطریقة سیئة وغیر مقبولة اجتماعیا ھي من سمات 
االنسان الضعیف، بینما االنسان القوي یلجأ الى الحوار والعقالنیة لحسم أي موضوع سواء 

  .باالنتخابات أو التواصل مع أساتذة الجامعة
  

ه االشكالیة، بحسب ابو عدس، تخصیص فقرة حواریة في بدایة او ومن الحلول لعدم الوقوع في ھذ
نھایة المحاضرة بین مقّدم المادة والطلبة، لتقریب وجھات النظر وتفریغ األفكار السلبیة، منتقدا 
اسلوب التلقین في التدریس وعدم التركیز على أنماط الذكاءات المتعددة وتنشیط الملكات الذھنیة 

وأشار الى أن عدم وجود أنظمة رادعة أو وقائیة في . وكذلك العصف الذھنيوالفكریة والمسلكیة 
الجامعة یسھم في حدوث العنف، ویؤدي الى اختراق القانون وحدوث مشاجرات ونزاعات، رغم أن 
ً أنھ متسامح بطبعھ ویتقبل اآلخر بدلیل استقبالھ لالجئین  الشعب االردني معروف عنھ سیكولوجیا

، ولذلك من باب أولى أن یكون في مجتمع الجامعة طلبة یتقبلون اآلخر من السوریین واحتضانھم
  .خالل الحوار

  
وقال إن على الجامعة تنظیم دورات تدریبیة في التنمیة البشریة تشمل آلیات ومھارات التواصل 
والحوار وتنمیة الملكات الفكریة وتضمینھا في المناھج الدراسیة، مشیرا الى ان من المھم تنمیة 
الذكاءات المتعددة، فالذي لدیھ ذكاء منطقي لیس بالضرورة لدیھ ذكاء عاطفي، والذي لدیھ ذكاء 
عاطفي یكون قادرا على تفریغ العاطفة بطریقة مقبولة، وإدارة العالقات والمجتمع المحیط بھ وفق 

  .منظومة منتجة ال تحمل الحقد للطرف اآلخر
  

تة الدكتور حسین محادین، قال ان ظاھرة العنف في بیئتنا أستاذ علم االجتماع والجریمة في جامعة مؤ
ً » األدوات التنشیئیة«الجامعیة تدل على قصور  ً من األسرة ومرورا التي یتعرض لھا أبناؤنا انطالقا

بمؤسسات المجتمع المحلي وانتھاء بالجامعات، الفتا الى أن العوامل الثقافیة وضعف التنشئة السیاسیة 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٢:الرأي ص/بترا
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حزبیة حقیقیة تسھم بمجملھا في جعل المناطقیة والتوترات الجھویة وكل ما ھو أقل جراء غیاب تقالید 
ً لدى ھذه الشریحة التي تمثل الشباب من الجنسین، والذین » المواطنة«من مفھوم  ھو األكثر حضورا

بدورھم یتصفون بصفات االنفعال والمغامرة، بموازاة ضعف العمل العام وتراجع القیم الجامعة، 
، وھو ما یشجع على ظھور فعالیات سلبیة ال تعبر »مدارس تلقینیة«الكثیر من الجامعات إلى وتحول 

  .عن القیم التعددیة للمجتمع، وتحولھا إلى منظومات وثقافات فرعیة قاصرة
  

ولفت إلى أن الجامعات في السابق كانت الحاضنة األساسیة لألنشطة الفكریة واآلراء السیاسیة، 
ً  وكانت تمثل المرجع ً ألھمیتھا في جعل الشباب أكثر حضورا الذي یفّرخ قیادات المجتمع، نظرا

  .وتشاركیة في صنع القرار
  

وللحد من ھذه الظاھرة اكد محادین أھمیة اإلیمان بأن للشباب طاقة یجب تفریغھا في منافذ فكریة 
ومبادرات نوعیة مؤسسیة ضمن برامج واضحة األھداف، بحیث تكون موزعة على المراحل الزمنیة 

نشر  خالل فترة الدراسة الجامعیة، إضافة إلى تركیز وسائل اإلعالم على إتاحة الفرصة للشباب في
نتاجاتھم ومشاركتھم في كل ما یرتبط بواقعھم وطموحاتھم، خاصة في ظل مجتمع یوصف بأنھ 
ً في الوقت ذاتھ على أنھ لیس ھناك وسیلة ناجعة لتأطیر طاقات الشباب إذا لم  مجتمع شاب، مؤكدا

  .تصغ إلیھم من البدایة، مع ضرورة االبتعاد عن التفكیر والتقریر بالنیابة عنھم بصفة عامة
  

وتقول استاذة التسویق في الجامعة االردنیة اعتدال بشیر انھ ال یمكن لمرآة الواقع أن تخفي صور 
العنف الذي نعیشھ یومیا في كل یوم بشكل أو بآخر، ذلك أن العنف الجامعي ھو حصیلة سنین 

دة ووسائل متراكمة خالل عملیة التنشئة االجتماعیة التي تشارك فیھا العائلة والمدرسة ودور العبا
  .االعالم والرفاق

  
، »قنبلة موقوتة«وربطت بشیر بین سوء التربیة والتعصب الدیني والسیاسي والطبقي الذي یشكل 

مشیرا الى ان طاقات الشباب یجب توجیھھا في المسار الصحیح بدال من شق طریقھا نحو العنف 
الب من خالل الحمالت التوعویة والمشاجرات، ومطالبة الجامعة باجتثاث االفكار المسمومة لدى الط

بالمئة من أفعالنا  ٩٥والصور والرسومات وبما یخاطب العقل الباطن بشكل غیر مباشر والذي یؤثر 
  .وتصرفاتنا

  
وقالت انھ ال یمكن إغفال دور الجھات المختصة في الجامعة في الكشف عن المواھب والطاقات 

منھجیة بعیدا عن التلقین في التعلیم، وتفعیل الخاصة بالطلبة وتنمیتھا كجزء من النشاطات الال
المسابقات وتقدیم الدعم المادي للمشاریع الطالبیة ، لتمكینھم من تحقیق ذاتھم والشعور باالحترام 

  .والتقدیر لآلخرین
  

في االنتخابات بشكل عام وانتخابات الطلبة بشكل » التسویق السیاسي«ودعت إلى تطبیق مبادئ 
المنتج السیاسي وقیمتھ، مطالبة بوضع معاییر أكثر شدة وصرامة في اختیار  خاص، لنشعر بأھمیة

من یرشحون أنفسھم ألن الواقع یبین أن نسبة ال بأس بھا ممن نراھم على الساحة في االنتخابات 
الطالبیة ھم من أضعف الطالب في التحصیل االكادیمي، مبینة أھمیة زیادة الرقابة على لوحات 

بیة، وتخصیص جھات محترفة لتأھیل المرشحین وتدریبھم على العمل السیاسي الحمالت االنتخا
  .ومھارات التسویق السیاسي، لیستشعر آمال وتوقعات واحتیاجات الطلبة
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  السفارة األردنیة بالریاض تحتفي بفوز َمجمع اللغة العربیة بجائزة الملك فیصل
  
  

استقبل الوزیر المفوض ماھر سالم الطروانة واألمین العام لجائزة الملك فیصل العالمیة 
السبّیل وعدد من أركان السفارة والجالیة األردنیة في الریاض الخمیس الماضي الدكتورعبدالعزیز 

الدكتور خالد الكركي رئیس مجمع اللغة العربیة واألمین العام للمجمع الدكتور محمد السعودي، وذلك 
في مقر السفارة األردنیة في الریاض مھنئین بفوز المجمع وحصولھ على جائزة الملك فیصل العالمیة 

جھود األفراد أو المؤسسات في : غة العربیة واألدب الممنوحة لمجمع اللغة العربیة األردني عنلل
 ً ً وتعلیما ً وبحثا   .العلوم والتقنیات نقال

  

  ٥:صالدستور 
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  نواب یطالبون بادماج مادة القدس والقضیة الفلسطینیة ضمن مقررات الجامعات
   
  
  

طالب خمسون نائبا من الجھات المعنیة بادماج مادة القدس والقضیة الفلسطینیة ضمن الخطة 
  .الدراسیة في كل الجامعات األردنیة

  
وقال النواب في مذكرة نیابیة تبناھا النائب الدكتور أحمد الرقب من كتلة اإلصالح ان خطوتھم ھذه 
تأتي للمحافظة على ذاكرة األجیال تجاه األقصى األسیر وتعزیزا لحب األرض المباركة ودرتھا 

  .القدس في النفوس

  ٦:صالدستور 
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  آیار المقبل« األردن انموذجاً : حوكمة المناھج المدرسیة العربیة »ؤتمرم

  
امعة یسعى مجلس حوكمة الجامعات العربیة، واتحاد الجامعات العربیة وكلیة العلوم التربویة في ج

الشرق االوسط لبلورة رؤیة وطنیة في المناھج، عبر استطالع آراء الخبراء والمتخصصین في 
ً : حوكمة المناھج المدرسیة العربیة »المناھج والحوكمة من خالل مؤتمر الواقع (األردن انموذجا

  . الذي یعقد في رحاب جامعة الشرق األوسط في الثالث عشر من آیار المقبل) والمأمول
ھذا الصدد قال االمین العام لمجلس حوكمة الجامعات العربیة الدكتور یعقوب ناصرالدین إن ھذا  وفي

المؤتمر یعد ضرورة وطنیة تستدعي البحث بأسلوب منھجي محكوم بمبادىء الحوكمة كالمشاركة و 
خدم الشفافیة والمساءلة  تراعي موجبات ومحددات التعدیل او التغییر المطلوب في المناھج بما ی

وبین االمین العام لمجلس حوكمة . العملیة التعلیمیة مع المحافظة على الثوابت  الوطنیة والدینیة
الجامعات العربیة الدكتور یعقوب ناصر الدین إن مبررات عقد المؤتمر تأتي انسجاما مع  توصیات 

ً في األردن، والذي یؤكد على تحسین نوعیة  مؤتمر القمة العربیة الثامن والعشرین الذي عقد مؤخرا
المناھج، وعدم مواءمة مخرجات التعلیم العام  مع متطلبات التعلیم الجامعي، ومواكبة المناھج 
للتطورات التكنولوجیة والعلمیة، وتركیز اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة على  تطویر 

  . المناھج وتدریب المعلمین
وسط األستاذ الدكتور محمد الحیلة  أن الجامعة ومن منطلق و من جھتھ أكد رئیس جامعة الشرق األ

إدراكھا ألھمیة التشبیك بین أطراف العملیة التعلیمیة ستتیح لعمداء و أساتذة وطلبة الدراسات العلیا 
  . في كلیات التربیة في االنخراط في عملیة الحوار والعصف الذھني

وبدوره اضاف عمید كلیة العلوم التربویة في جامعة الشرق األوسط األستاذ الدكتور عبدالحافظ 
سالمة ان المؤتمر سیتیح الصحاب المصالح من خبراء تربویین وأعضاء ھیئة تدریس في الجامعات 

حوث والمدارس ومدیري تربیة، وأولیاء أمور، وطلبة وغیرھم االنخراط في عملیة الحوار وتقدیم الب
للخروج بتوصیات تبلور رؤیة ورسالة في المناھج ضمن خطة عمل محكومة بمؤشرات قیاس 

  . وجدول زمني
وعلى صعید متصل قال رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر، عمید الدراسات العلیا والبحث العلمي في 

المتخصصین جامعة الشرق األوسط الدكتور ھشام أبو صایمة أن المؤتمر یھدف إلى استطالع آراء 
االول :  في المناھج والحوكمة في الجامعات العربیة والمعلمین في المیدان من خالل محاور ثالثة

أھداف المناھج، حوكمة محتوى الكتاب المدرسي، حوكمة استراتیجیات التدریس، ( حوكمة المناھج 
مصالح في حوكمة ، والمحور الثاني، دور أصحاب ال)حوكمة أسالیب التقویم، وحوكمة دلیل المعلم

  . المناھج، والمحور الثالث عرض تجارب عربیة وعالمیة في حوكمة المناھج

  ٨:صالدستور 
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  العام الجامعي المقبل) الطب وطب األسنان(سنة تحضیریة لـ

  
طالب مجلس التعلیم العالي من الجامعات إعادة تصمیم الخطط الدراسیة لبعض التخصصات، بحیث 

ت دراسیة تكون السنة االولى تحضیریة، تدرس فیھا المساقات التي تتطب تفوقا علمیا اساسیا وقدرا
وبحسب ). ٢٠٢٥-٢٠١٦(ممیزة، تنفیذا لتوصیات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 

قرار المجلس، فقد تقرر ان تكون البدایة في تخصصي الطب وطب االسنان، اعتبارا من العام 
٢٠١٨-٢٠١٧.  

  
لمعدل القبول في الكلیة وحدد المجلس في قراره االجراءات المطلوبة، إذ اشترط تحقیق الحد االدنى 

المعنیة، الى جانب تصمیم امتحانات لتقییم استعداد الطلبة لالنتقال الى السنة الثانیة في نھایة السنة 
سیتم توجیھ الطلبة الذین ال یحققون النتائج المطلوبة لاللتحاق » وبحسب القرار. التحضیریة

خصیص مقاعد اضافیة للمحافظات وتضمن القرار ان یتم ت. »بتخصصات أخرى تناسب وقدراتھم
وااللویة لتخصصي الطب وطب االسنان في السنة التحضیریة، مع التزام الطلبة المستفیدین من تلك 

وكان مجلس التعلیم العالي . المقاعد بالعمل في محافظاتھم وفق تعلیمات سیضعھا المجلس لھذا الغایة
  .وجیا الخروج من قوائم القبول الموحدرفض طلبي الجامعة االردنیة وجامعة العلوم والتكنول

  ٤:صالرأي 
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  ل الیومتتواص) ید طالبات الجامعات(
  

  .تتواصل في قاعة جامعة فیالدلفیا الیوم مباریات بطولة كرة الید لطالبات الجامعات
  

تعقبھا عند الثانیة عشرة والنصف مباراة . ویلتقي عند الحادیة عشرة االمیرة سمیة و البلقاء التطبیقیة
  .االردنیة والزیتونة

  
وتلعب الفرق االربعة وفق نظام الدوري المجزأ لتحدید ھویة البطل، وتجري المباریات باشراف 

  .اللجنة الفنیة في اتحاد الجامعات
  

  افتتاح كرة خماسي الكلیات الجامعیة
  

في مباراة خماسي كرة القدم التي  ٢/ ٣فاز فریق كلیة الھندسة التكنولوجیة على فریق كلیة عمان 
اقیمت امس االول على مالعب كلیة الھندسة التكنولوجیة في افتتاح بطولة الكلیات الجامعیة 

  .المتوسطة والجامعیة
  

، ٠/ ٣وحسب احمد العواملة الناطق االعالمي التحاد الكلیات الجامعیة، فازت الحصن على عجلون 
، عمان على ٢/ ٦میر حسین ، الزرقاء على اكادیمیة اال٤/ ٧الھندسة التكنولوجیة على الخوارزمي 

، ویلتقي الیوم الثالثاء مركز الجامعة ٣/ ١١والحصن على اكادیمیة االمیر حسین  ٣/ ٦الخوارزمي 
وكلیة االمیر رحمة، كلیة االمیر فیصل والقدس، مركز الجامعة والقدس، االمیرة رحمة واالمیر 

.فیصل

  ٢٠:صالرأي 
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  جمعیة آل النبر -عبدالرؤوف عمر حسین عابدین  -
  
  ة األمیر حسنضاحی - سھام ابراھیم عبدالنبي  -
  
  جبل الحسین –شریفة سعید ابو خضر  -
  
  الرابیة –فوزیھ سلیم ناصر الحجاوي  -
  
  ام الرصاص –رھبة حمادة الزیدان  -
  
  حنینا –فؤاد عواد سلیمان فراج  -
  
  الشمیساني -إنشراح نجیب اللبدي  -
  
  جاوا - فضیة فاضل الطالفیح  -
  
  الحسینجبل  - صباح محمد الحاج سلیمان النجداوي  -
  
  حي خلدا - سمیر تیسیر مصطفى العاشوري  -
  
  الحصن -ناصر فرید جبرین  -
  
  الصویفیة -إلیاس فائق منصور  -
  
  المدینة الریاضیة -حسام الدین مصطفى خضر الخماش  -

 وفیات

 الرأي 
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المستثمر سیعلن عن .. مستثمر اردني یعقد قریبا مؤتمرا صحافیا للحدیث عن معیقات االستثمار
  .ملیون دینار)  ١٠٠( في احدى المحافظات التي تقدر بـاغالق استثماراتھ 

  
عادل الطویسي یوقع في السعودیة البرنامج التنفیذي في .وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

ان الوزیر سیبحث زیادة اعداد الطلبة » عین الرأي«وعلمت .مجال التعلیم العالي والبحث العلمي
  .تعزیز التعاون العلمي والثقافي بین البلدینالسعودیین للدراسة في االردن في ضوء 

  
  

.. دینارا لحساب االمانات لدیھا)  ١٩٩٥١٨( المالیة طالبت مستشفى خاصا معروفا بدفع وزارة 
المالیة حذرت المستشفى في حال عدم دفع المبالغ المتحققة علیھ من اتخاذ االجراءات القانونیة وفق 

  .قانون تحصیل االموال االمیریة
  

لجنة تحدید اسعار المطاعم الشعبیة لم تعقد اال اجتماعا یتیما في اذار الماضي لعدم انھاء وزارة 
المیدانیة التي تعھدت باعدادھا عن االسعار في المطاعم الصناعة والتجارة والتموین الدراسة 

  .الشعبیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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المفرق مدینة الثقافة األردنیة «لدكتور ھاني الملقي، یقام حفل إطالق احتفالیة برعایة رئیس الوزراء ا
  .، وذلك الساعة الخامسة من مساء یوم الخمیس المقبل، في رحاب جامعة آل البیت»٢٠١٧

  
شھدت مدینة الفحیص احتفاالت بمناسبة عید أحد الشعانین، یوم أمس األول، وترأس األب 

ص حداد راعي كنیسة القدیس جوارجیوس للروم الكاثولیك في مدینة الفحیص االرشمندریت بول
قداس أحد الشعانین وتحدث عن دخول السید المسیح الورشالیم وكیف استقبلھ المؤمنون بأغصان 

  .الزیتون وسعف النخیل
  

أن البنك الدولي قّدر عدد المغتربین األردنیین خارج المملكة » الدستور«لصنارة كشف مصدر مطلع 
ألف مواطن، یقیم غالبیتھم في دول مجلس التعاون الخلیجي، فیما یقّدر عدد األردنیین ) ٧٨٢ر٠١٥(بـ

ألف مواطن، یلیھا بعدد األردنیین المغتربین دولة ) ٣٠٠(في المملكة العربیة السعودیة وحدھا بـ 
  .اإلمارات العربیة المتحدة، ثم الوالیات المتحدة األمیركیة

  
على » ھاشتاج«ارجیة المصریة أمس في مبادرة عربیة ضخمة لمحاربة اإلرھاب، أطلقت وزارة الخ

  .موقع التواصل االجتماعي تویتر  دعوة للتضامن في مواجھة اإلرھاب
  

  الدستورنارة ص
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عین مجلس الوزراء أول من أمس أربعة أعضاء جدد في مجلس إدارة صندوق استثمار أموال 
  .قیس محافظة، سھل دودین، شادي المجالي وریاض الطویل: الضمان االجتماعي، وھم كل من

  
عادل الطویسي إلى السعودیة الیوم، لتوقیع البرنامج .یغادر وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

التنفیذي بمجال التعلیم العالي والبحث العلمي، بھدف تعزیز التعاون العلمي والثقافي بین البلدین، إلى 
  .جانب بحث سبل زیادة أعداد الطلبة السعودیین الدارسین في األردن

  
ینظم منتدى الفكــــر العــــربّي بالتعــاون َمَع الّصندوق العــــربّي لإلنمــــاء االقتصادّي 

الكویت، الیوم وغدا المؤتمر الشبـابي العـــربي السابع، حیث یفتتح الیوم برعایة سمو / واالجتماعيّ 
نحو رؤیة عربیّة : التعلیم واالبداع واالستثمار"تدى تحت عنوان األمیر الحسن بن طالل رئیس المن

قة بالتعلیم واإلبداع واالستثمار، ". مشتركة ّ یناقش المؤتمر في فندق الندمارك عدًدا من المحاور المتعل
  .والشباب والمشاركة وثقافة الریادیة، والعمل العربّي المشترك

  
جریمة قتل جرت أمس في منطقة الزھور بعمان، ذھب ضحیتھا مواطن إثر إطالق النار علیھ من 

وأشار المصدر إلى إن صاحبي األسبقیات أطلقا . قبل اثنین من أصحاب األسبقیات، وفق مصدر أمني
مكنت الحقا من النار على المواطن بعد خالفات بینھم، قبل أن یلوذا بالفرار، إال أن األجھزة األمنیة ت

  .القبض على أحدھما ومایزال البحث جاریا عن اآلخر
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