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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  تستضیف مسابقة عالمیة في البرمجة" األردنیة"

  ٦  ومعھد القضاء الشرعي" األردنیة"اتفاقیة تعاون بین 
النزاھة توقع اتفاقیة مع مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة 

  األردنیة
٩ 

لصحة الشھر المؤتمر العربي األوروبي الثاني لعلوم الریاضة وا
  المقبل

١١ 

متخصصان یحاضران حول دور زراعة الخالیا الجذعیة بعالج 
  التصلب اللویحي

١٢ 

 ١٣  آل الفواز مشایخ السردیة: أمراء حوران«مؤرخون یقرأون كتاب 
   شؤون جامعیة

تأھیل المعلمین بوابة عبور لجعل التعلیم :الملكة رانیا العبدهللا
  مھنة وال وظیفة

١٧ 

إنجاز كبیر یتحقق برؤیة واضحة لمسیرة التعلیم .. ألولالفوج ا
  وإصالحھ

٢٠ 

لجنة الخبراء تصنف أداء رؤساء الجامعات وفقا ألربعة تقدیرات 
  لكل معیار

٢٢ 

 ٢٣  ابو غوش یشارك بمنافسات الجائزة الكبرى في لندن
مركز متخصص بتكنولوجیا المعلومات ) الجامعة: (األمیرة سمیة

  واالتصاالت
٢٤ 

 ٢٥  مجمع اللغة العربیة یعقد مؤتمره السنوي غدا
المواءمة بین التشریعات الوطنیة واالتفاقیات الدولیة : دبابنة

  ضعیفة
٢٦ 

 ٣٠  وفیات
  ٣٢- ٣١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تستضیف مسابقة عالمیة في البرمجة" األردنیة"

  

انتھت عند  -محمد المبیضین 

مس الساعة الثالثة من فجر یوم أ

حل "األحد المسابقة العالمیة 

التي " المشكالت باستخدام البرمجة

نظمتھا جمعیة مھندسي الكھرباء 

في  ( IEEE) واإللكترونیات

  .الوالیات المتحدة األمریكیة

واستضافت كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات في الجامعة األردنیة فرقا من طلبة 

  .ساعة متواصلة) ٢٤(اركة في المسابقة التي استمرت الجامعات األردنیة للمش

وتمكن فریق من الطلبة األردنیین من التفوق والمنافسة بقوة حیث وصل للمراكز العشر األولى في 

بعض مراحل المسابقة على المستوى العالمي ما یؤشر على جودة ومستوى التعلیم والبحث المتقدم 

  .ت في األردنفي تخصصات أنظمة تكنولوجیا المعلوما

وتابع عمید الكلیة الدكتور بسام حمو مجریات المسابقة والتقى مجموعات من الطلبة المشاركین فیھا 

وتبادل الحدیث معھم حول موضوعات المسابقة وأھمیتھا في دراساتھم وأبحاثھم العلمیة، داعیا الطلبة 

العلمیة مع نظرائھم من جامعات  إلى اغتنام ھذه الفرصة التي تتیح لھم تبادل المعلومات والمعرفة

  .ودول عالمیة

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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وأعرب عمید الكلیة عن تقدیر الجامعة وامتنانھا للجھات الراعیة والداعمة للمسابقة من القطاع 

       .الخاص وفي طلیعتھا شركة زین لالتصاالت

ب البرمجیة إن المسابقة أداة مھمة لتنمیة المواھ"وقالت الدكتورة ھبة سعادة المشرفة على المسابقة 

لدى طلبة الجامعة وبناء قدراتھم في حل المشكالت وتمكینھم من الحصول على الخبرات العلمیة التي 

  ."تساعدھم في حیاتھم العملیة مسقبال

وأضافت أن الكلیة وظفت كافة اإلمكانات للتسھیل على الطلبة من المشاركة في المسابقة انطالقا من 

  .النشاطات العلمیة التي تساند العملیة التعلیمیة والبحثیة استراتیجیاتھا الرامیة إلى دعم

بدورھا أكدت الدكتورة ریم الفایز من قسم علم الحاسوب في الجامعة أن المسابقة تعد أكبر تجمع  

للنشاطات الطالبیة في تطبیقات العلوم الحاسوبیة التي تشھد تسارعا مذھال في تطورھا على المستوى 

  .ھا في تبادل المعلومات والمعرفة العلمیة بلغات عالمیةالعالمي مؤكدة أھمیت

وأكدت الفایز أن مشاریع قطاع تكنولوجیا المعلومات متنوعة وتحتاجھا الشركات والمؤسسات التي 

  .لھا عالقة بالتنمیة الستخدامھا، األمر الذي یتطلب إعداد كوادر بشریة مؤھلة ومدربة

فرع الجامعة األردنیة یوسف عربیات إلى مشاركة  ( IEEE) وأشار رئیس مجتمع الحاسوب في

فریقا، الفتا في ھذا الصدد إلى أن  ) ٨٧(طالبا وطالبة من الجامعات األردنیة توزعوا على ) ١٩٠(

كبرى الشركات العالمیة  تتابع باھتمام نتائج المسابقة بھدف استقطاب المتفوقین فیھا لتوظیفھم في 

  .مجاالت عملھا

د عبد الھادي من جامعة العلوم التطبیقیة والطالبة جود الخالدي من الجامعة ووصف الطلبة محمو

األردنیة والطالبة حنین إبراھیم من جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا والطالب فیصل المبیضین من 
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الجامعة األردنیة أجواء المسابقة بأنھا حماسیة وتشكل رفدا مھما في إثراء معلوماتھم خصوصا 

  .من طرق لغة البرمجة في حل المسائل الریاضیة االستفادة

وأعرب الطلبة المشاركون من مختلف الجامعات األردنیة عن تقدیرھم للجامعة األردنیة لجھودھا  

المثمرة في توفیر التجھیزات الالزمة لنجاح مشاركتھم  في المسابقة، السیما األجھزة والتقنیات 

  .راب وأماكن االستراحة ووسائل االتصال المتقدمةالحاسوبیة الحدیثة وخدمات الطعام والش

ومن الجدیر بالذكر أن نتائج المسابقة ستعلن في غضون الثالثة أسابیع المقبلة بعد التأكد من سالمة 

إجرائھا من قبل لجان أكادیمیة متخصصة، خاصة وأن اآلالف قد شاركوا فیھا من غالبیة الدول 

  .طالبیا فریقا) ٣٣١٦(العالمیة وتوزعوا على 
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ومعھد القضاء الشرعي" األردنیة"اتفاقیة تعاون بین   

وقعت الجامعة   -محمد المبیضین 

األردنیة ومعھد القضاء الشرعي التابع 

لدائرة قاضي القضاة یوم أمس اتفاقیة 

تعاون بحیث یتولى الفریقان مھمة 

اإلشراف على وضع الخطط الدراسیة 

برنامج  الالزمة لمنح درجة الماجستیر في

القضاء الشرعي وبرنامج اإلصالح 

  .األسري

ووقع االتفاقیة نیابة عن الجامعة رئیسھا الدكتور عزمي محافظة وعن دائرة قاضي القضاة رئیس 

المحكمة العلیا الشرعیة فضیلة القاضي كمال الصمادي بحضور مدیر المعھد الدكتور منصور 

  .ر عبد الرحمن الكیالنيطوالبة وعمید كلیة الشریعة في الجامعة الدكتو

وبموجب االتفاقیة یتم تطویر المناھج الدراسیة لبرنامج الماجستیر بحیث تتالءم والمستجدات العلمیة 

فیما یتم التقید بشروط القبول لبرنامج ، والتطبیقیة في الجھاز القضائي بالتعاون والتنسیق مع الجامعة

اعتماد البرامج المشتركة الصادرة عن مجلس اعتماد  الماجستیر وفقا لإلطار العام لتعلیمات ومعاییر

   .وتعلیمات منح درجة الماجستیر في الجامعة األردنیة، مؤسسات التعلیم العالي

وحددت االتفاقیة العالقة اإلداریة بین الفریقین بحیث یكون أحد أعضاء ھیئة التدریس في كلیة 

الجامعة في لجان المعھد األكادیمیة، فضال الشریعة عضوا في مجلس إدارة المعھد ومشاركة كلیات 

عن قیام الجانبین بإجراء تقییم دوري لألداء األكادیمي للمعھد وذلك من قبل لجنة مشتركة من 

  .الطرفین

  ٣٠:الرأي ص/أخبار األردنیة
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وتضمنت االتفاقیة الجوانب المالیة السیما دفع المخصصات المالیة ألعضاء ھیئة التدریس والنواحي 

  .كالیف اإلداریة واألكادیمیةالمالیة المتعلقة بالبرنامج والت

واتفق الجانبان على تبادل أعضاء ھیئة التدریس بینھما لغایات التدریس لمدة فصل دراسي واحد 

وإلقاء المحاضرات وعقد الدورات والمشاركة في المؤتمرات والندوات في تخصصات األحوال 

  .الشخصیة واإلصالح األسري

الجانبین على تبادل البحوث واألطروحات في مجاالت وفي مجال البحث العلمي تم االتفاق بین 

القضاء الشرعي، وتشجیع أعضاء ھیئة التدریس فیھما على نشر أبحاثھم ودراساتھم في المجالت 

  .العلمیة التي یصدرھا كل من الجامعة والمعھد وعلى إجراء البحوث العلمیة المشتركة بینھما

والمجالت العلمیة الصادرة عنھما إضافة إلى التعاون  ووافق الفریقان على تبادل الكتب والدوریات

  .في توفیر الوثائق العلمیة والمخطوطات واإلحصاءات والدراسات المتعلقة بالقضاء الشرعي

وفي مجال إصدار الشھادات یصدر الفریقان شھادة الماجستیر في برنامج القضاء الشرعي وبرنامج 

كل من الفریقین، ویتم إصدار الشھادة    والمصدقات  اإلصالح األسري بحیث تتضمن الشھادة شعار

وكشوف العالمات بما یتوافق مع األنظمة والتعلیمات النافذة في الجامعة فیما یتم تصدیقھا مباشرة من 

  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ت وقبول وتسجیل ویتولى المعھد تزوید الطلبة بالمواد العلمیة الخاصة بالبرنامج ومحتویات المساقا 

الطالب وحفظ السجالت والبیانات الخاصة بالطالب والنواحي المتعلقة برسوم االشتراك في 

  .البرنامج
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وأعرب محافظة والصمادي عن أملھما في نجاح تنفیذ ھذه االتفاقیة التي تؤسس لمرحلة جدیدة من  

الفني والمھني للعاملین في التعاون العلمي واألكادیمي بین الجامعة والمعھد بھدف رفع المستوى 

  .مجال القضاء الشرعي
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  النزاھة توقع اتفاقیة مع مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة

وقعت ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، الیوم األثنین، اتفاقیة مع مركز الدراسات االستراتیجیة في 

ع ضمن اختصاصات واھتمامات الھیئة في الجامعة األردنیة، بھدف إجراء دراسات مختصة تق

  .مجاالت القطاعات األكثر عرضھ للفساد

ویأتي توقیع االتفاقیة التي وقعھا عن الھیئة نائب رئیسھا برھان عكروش، وعن المركز مدیره 

الدكتور موسى شتیوي، ترجمة لمحور برنامج الدراسات القطعیة المتعلق بتوقیع اتفاقیات دراسات 

حاث المحلیة واإلقلیمیة والدولیة، المندرج ضمن االستراتیجیة الوطنیة للنزاھة مع مراكز األب

  .(٢٠٢٥-٢٠١٧(ومكافحة الفساد 

وقال عكروش إن االتفاقیة تأتي ضمن خطة الھیئة االستراتیجیة للثمان سنوات المقبلة، حیُث وقعت 

ً مع وزارة التربیة والتعلیم ومدیریة األمن العام ودیوا ن المحاسبة، ترجمة للخطة الھادفة الھیئة مؤخرا

لمكافحة الفساد وتعزیز سبل الوقایة منھ وتعزیز النزاھة، وھو األمر المطلوب من المؤسسات 

  .الوطنیة كافة

وأوضح أن محور توقیع االتفاقیات والدراسات یندرج ضمن أبرز برامج االستراتیجیة والبالغ عددھا 

ً، ینبثق عنھا خطط تنفیذ ٢٢نحو  ً تتواءم جمیعھا مع الھدف األسمى  ٧٧یة عبر نحو برنامجا مشروعا

  .لالستراتیجیة، وھو تعزیز النزاھة وسبل الوقایة من الفساد ومكافحتھُ 

وبین عكروش أن أحدث التقاریر الصادرة عن البنك الدولي تشیر إلى أن األردن یحتل المركز الثاني 

ً أن إنفاذ القا ً بالسیطرة على الفساد، مؤكدا نون ال یكفي وحده لمحاربة الفساد، إنما تعزیز قیم عربیا

  .النزاھة لھ دور كبیر في الوقایة من الفساد

  ٩:السبیل ص/طلبة نیوز/السوسنة
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ً بأنھم یؤدون مھمة وطنیة، إضافة إلى مھامھم  بدوره قال شتیوي إن لدى العاملین في المركز شعورا

ً عن سعادتھ بتوقیع االتفاقیة مع الھیئة، التي تكتسبُ  ً بعد  األكادیمیة والبحثیة، معبرا ثقة المواطن یوما

  .یوم، بحد تعبیره

ً إلى أغلب الدراسات  وأكد أن إنجازات الھیئة مؤشر على جدیة الدولة في مكافحة الفساد، الفتا

  .والتقاریر تشیر إلى أن الفساد آفة الدول والمجتمعات، حیُث كثیر منھا انھارت بسبب الفساد

مختلف مؤسسات الدولة دون أن تطلب منھ، إذ أن دور وأشار الشتیوي إلى أن المركز یقدم الخدمات ل

ً أن القرار الذي  المركز ھو رفد الدولة والمجتمع وصانعي القرار بالمعلومات والسیاسیات، معتبرا

 ً   .یبنى على معلومة ومعرفة ودرایة یكون سلیما

ً، حیُث ان األخیر لدیھ الخب رات والمؤھالت وبین أن آفاق التعاون بین الھیئة والمركز واسعة جدا

ً إلى الشروع في عقد لقاءات من  الالزمة في مجاالت البحث والتدریب والتواصل مع المجتمع، داعیا

  .أجل وضع خطة عمل تترجم االتفاقیة

، التي تم إعدادھا بإطار "٢٠٢٥-٢٠١٧االستراتیجیة الوطنیة للنزاھة ومكافحة الفساد "یشار إلى أن 

اف استراتیجیة تسعى إلى تطویر بیئة مناھضة للفساد، وتقوم على زمني یمتد لثماني سنوات، وبأھد

رؤیة تتواصل مع الشرائح الوطنیة كافة، وتؤصل القیم الوطنیة والتراثیة، وتكرس قیم النزاھة 

  .ومعاییر السلوك الفردي والمؤسسي
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  المؤتمر العربي األوروبي الثاني لعلوم الریاضة والصحة الشھر المقبل

الشھر المقبل ثان المقبل المؤتمر العربي األوروبي الثاني لعلوم الریاضة والصحة ینطلق بدایة 

المقرر اقامتھ في البحر المیت، ویقام بالتعاون بین الجامعة األردنیة ومعھد العلوم الریاضي في 

 ووضعت كلیة التربیة الریاضیة في الجامعة األردنیة اللمسات النھائیة .جامعة ماجدیبوج االلمانیة

للمؤتمر الذي یھدف الى مشاركة العدید من العلماء الممیزین على مستوى العالم، من خالل تقدیم 

وبحسب عمید كلیة  .ابحاث علمیة عملیة تطبیقیة وعقد محاضرات وندوات لقامات علمیة متخصصة

الكبیر من صادق الحایك فان كلیة الدراسات العلیا في الجامعة سیكون لھا الدور . التربیة الریاضیة د

 .حیث التركیز على االبحاث العملیة المیدانیة التطبیقیة، الن التعلیم اضحى بحاجة الى سلك االبحاث

دولة  ٢٥باحثا یمثلون  ٢٥٠واشار الحایك الى ان المؤتمر الذي سیكون االكبر، حیث سیشارك فیھ 

ن والحضور بآخر بحثا علمیا تطبیقیا، لوضع المشاركی ١٤٠عربیة واجنبیة، وانھ تم تقدیم 

وبین الحایك الى الكلیة انھت تشكیل كافة اللجان  .المستجدات العلمیة في االبداع بالبحث العلمي

المعاونة للمؤتمر الذي سیكون من اھم الفوائد المرجوة منھ ھو االطالع على خبرات العلماء 

دنیة والصحیة، فسیولوجیا الریاضیین، وطرق االستفادة منھا في علوم التدریب الریاضي، القدرات الب

الجھد البدني، التغذیة والریاضة، التربیة الریاضیة المعدلة، ریاضة كبار السن، علوم الریاضة 

 .لالطفال والعدید من الموضوعات المتخصصة االخرى

  ١٩:الرأي ص
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 متخصصان یحاضران حول دور زراعة الخالیا الجذعیة بعالج التصلب اللویحي

تقنیّة زراعة "شفلید بالمملكة المتحدة محاضرة حول حول  القى خبیران متخصصان في جامعة

، ودورھا في عالج التصلب اللویحي وأمراض المناعة (HSCT) الخالیا الجذعیة الدمویة

  ."المكتسبة

واستعرض أستاذ أمراض الدم وزراعة نخاع العظم البروفیسور جون سنودن وأستاذ علم األعصاب 

تائج الدراسات السریریّة لھذه األمراض، باإلضافة إلى السریري البروفیسور باسل شّراك، ن

ُشیر إلى تسجیل ما یُقارب  استعراض سجل الزراعة األوروبي والنتائج حسب ھذا السجل، والتي ت

ً تفوق نتائج أي دواء لمثل ھذا المرض   .ألف مریض للزراعة، مع نتائج مشّجعة جدا

تشفى الجامعة األردنیة، أّن أكثر المرضى وأكد سنودن وشّراك، خالل المحاضرة التي نظمت بمس

ً لھذه الطریقة ھم من دون  ً واستجابة عاما، ومّمن لیس لدیھم إعاقات شدیدة ناتجة عن  ٤٥استفادة

  .المرض

وأضافا، خالل المحاضرة التي جاءت بدعوة من مركز العالج بالخالیا الجذعیّة وبالتعاون مع كلیة 

فى، أّن ھناك المئات من المرضى اآلخرین الُمسّجلین في الطب في الجامعة األردنیة والمستش

ُشیر نتائجھم إلى تجاوب كبیر (SSC) دراسات تصلّب الجلد واألنسجة الرخوة   .ت

.یُذكر أّن سنودن وشّراك یُعتبران مرجعیّة في مجالیھما في جامعة شفیلید البریطانیّة

  ٩:الغد ص/٨:الدستور ص
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  ردیةآل الفواز مشایخ الس: أمراء حوران«مؤرخون یقرأون كتاب 

  

ّط نخبة من أساتذة التاریخ الضوء على كتاب المؤرخ الراحل كلیب سعود الفواز   أمراء «یسل

، في حفل إشھار یُقام مطلع تشرین ثاٍن، في مدرج محمد علي »آل الفواز مشایخ السردیّة: حوران

والدكتور  بدیر بالجامعة األردنیّة، یشارك فیھ الدكتور علي محافظة، والدكتورة ھند أبو الشعر،

ویجيء الكتاب، الذي  .إبراھیم الشرعة، والدكتور عادل األشرم، بإدارة الدكتور إسماعیل السعودي

ً من تاریخ المشرق العربي،  ّة ً منسی صدر عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لیقرأ حقبة

كتابات موضوعیّة والعین الدبلوماسي األسبق كلیب الفواز، عشرة أعوام تكللت ب أمضى فیھا الوزیر

ً وقد كان المؤلف، كتب في الثورة العربیة الكبرى في  وإحاالت ومراجع عربیّة وأجنبیّة، خصوصا

ً، آخرھا  ً وموثوقیّة أمراء »حقبة مھّمة، وتوافر على أرشیف عثماني وأجنبي أعطى لمؤلفاتھ صدقیّة

ّف بأّن المشكلة األساسیّة ویعترف الم .الذي كانت أمنیتھ أن یشھره قبل مغادرتھ الحیاة» حوران ؤل

ً على الروایة من جھة،  التي كان واجھھا في بدایة بحثھ ھي في المقارنة بین ما یعرفھ وسمعھ اعتمادا

ّق«والواقع المعرفي الجدید الذي بدأ باستكشافھ واالطالع علیھ وجمعھ لفترة لیست بسیطة، إذ » الموث

ً ھناك، أخذ منھ ما یقارب العشر سنوات، وھو یبحث عن ھ ً ھنا أو وثیقة ذه المصادر، لیجد وثیقة

لتأخذه الرحلة إلى دمشق وبیروت والقاھرة، وحتى بطریق غیر مباشر إلى بغداد وإسطنبول، وبین 

قة  ّ كان علیھ، كما یقول، أن یقف » البحث العلمي«ھاتین المرجعیتین؛ الروایة الشفویة والمعرفة الموث

بلة للتغییر واإلضافة والزیادة والنقصان، بینما المعرفة الموثوقة موقف الحیاد؛ ذلك ألّن الروایة قا

ّھا خاضعة إلى صدق  تعود إلى زمن توثیقھا، وھي في األغلب معلومات عن أحداث وقعت ولكن

كاتبھا وأمانتھ، وھو شخٌص واحد، بینما الروایة قائمة على النقل بین عدد كبیر من األشخاص خالل 

ً أخرى واجھھا تتعلق بمرحلة ما بعد عام  .عدة قرون حتى وصلت إلینا  ١٧١٨ویورد المؤلف مشكلة

ً أّن أغلب ما یعرفھ أو حتى یحاول  ،أي مرحلة ما بعد انھیار اإلمارة السردیة وبدایة الضعف، موّضحا

  الكترونيالرأي 
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الوصول إلیھ قام على الروایة الموروثة لدیھ، التي قد یصل إلى بعضھا االتفاق على تفاصیلھا، 

ّق علیك »وبعضھا  أن تكّد لتستطیع أن تجمع خیوط أحداثھا، بینما نھایاتھا متشابھة غالف الكتاب ویّوث

ً مھّمة، تحت مسّمى  ً من األمانة العلمیّة، أحداثا ً أّن السردیّة »من التراث«المؤلف، انطالقا ، شارحا

ً في حمایة الحّج والحّجاج، واستطاعوا في نھایات القرن الخامس  ً أساسیّا عشر وحتى الربع أّدوا دورا

األول من القرن الثامن عشر، السیطرة على طریق الحّج من دمشق حتى المدینة المنورة، وقبل ذلك 

كانوا یسیطرون على طریق الحّج المصري وطریق الحّج السلطانّي، كما تمكنوا عن طریق القّوة أو 

وكانوا یحمون العشائر  عن طریق التلویح بھا أن یبقوا الجمیع داخل ھذه المنطقة تحت سیطرتھم،

ّھ لم یذكر  القاطنة في مناطق نفوذھم من االعتداءات التي تقوم بھا بعض القبائل األخرى، حتى أن

 .خالل الفترة الموصوفة وقوع اعتداءات على ھذه القبائل، إال بعض أحداث یذكرھا المؤّرخ الفواز

االعتداء على قبیلة السردیّة أو أحالفھا ونقرأ في الكتاب كیف جّرب العثمانیّون ومن قبلھم الممالیك 

بوا على الجنود العثمانیین المرسلین لمحاربتھم،  ١٥٥٧عندما تزّعم السردیّة ثورة العشائر عام  ّ ،وتغل

ھذه الدولة؛ فأقّروا إمرتھم على طریق الحّج » السردیّة«لقد دّوخ بنو الم «أما الممالیك فقد قیل بشأنھم 

ً بإمارة الفواز على مناطق تواجدھم» اناتالفرم«المصرّي، وأصدروا  كما نطالع أّن  .«اعترافا

السردیّة كانت لھم الصولة والجولة خالل تلك الحقبة، فلم یستطع أحٌد أن یقاسمھم مصدر قّوتھم أو 

 ً ثروتھم، وتمكنوا من أن یحافظوا على إمارتھم أكثر من غیرھم بكثیر في ذلك الزمن، وكانوا عنصرا

ً بل حا ً في بعض مراحل اشتداد الصراع بین القیسیّة والیمانیّة، لكن تفاصیل ھذه المرحلة لم فاعال سما

ّق بشكٍل مترابط ومتواصل، إذ أشار الباحثون في ھذه المرحلة إلى أسماء األمراء أو الشیوخ فقط  توث

من مثل  من غیر ذكر العشیرة إال ما ندر، فكانت العشیرة عندما یذكرونھا ترد تحت أسماء مختلفة،

، حتى أّن بعضھا عندما یشیر إلى أحداث معیّنة »ألم المفارجة، مفارقة بني الم، بنو قني، الفّواز«

یذكر أسماء األشخاص من غیر تفصیل أو اإلشارة إلیھ حتى في المتن، ومثال ذلك أن بعض ھذه 

ّھا ال تذكر  ١٦٧٠المصادر تذكر أّن ابن رشید قد ھاجم قیادة قافلة الحّج موسى التركماني عام  ،لكن

ّھ ابن رشید أمیر شّمر في منطقة حائل، لكن في الحقیقة أّن ابن رشید ھذا  َیُظّن أن من ھو ابن رشید، ف
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ھو حمد بن ارشید بن سالمة بن نعیم بن سالمة بن فواز، صاحب الواقعة المشھورة على سیل 

ّف كلیب الفواز ّف الفواز ح .الزرقاء، كما یقول المؤل َّ بشكٍل مفّصل ویذكر المؤل ُغط ً أخرى لم ت ادثة

على الرغم من أھمیتھا في حینھا، ذلك أّن األمیر كلیب أمیر عرب الشام وشیخ بادیتھا قد قتل الوالي 

في معركة الجابیة الواقعة إلى الجنوب من بلدة المزیریب،  ١٧٠٥العثماني حسین باشا الفراري عام 

ّھ وكان عدد جیش الوالي العثمانّي یُقّدر بعش رة آالف فارس وسبعمائة فرس، وكان معھ مدّرعة، وأن

تمّكن بواسطة فرسانھ من أن ینتصر على الوالي العثماني ویشتت جیشھ، وعندما استعان حسین باشا 

حینھا بوالي القدس استطاع السردیة حصاره في قلعة الجابیة مّدة ثالثة أیّام، ثّم استسلم والي القدس 

قوا لتلك الحقبة قد مّروا علیھا مرور الكرام، على الرغم من ونرى أّن الباحثی .بعدھا ّ ن أو الذین وث

ّھم أّول من تصادم مع العثمانیین  ّھ یُسّجل للسردیّة وزعامتھم الفّواز أن أھمیّة مثل ھذه الحادثة، مع أن

ً من األحداث األخرى التي ارتبطت باألسماء من  واستطاعوا ھزیمتھم في حینھا، ثّم إّن ھناك كثیرا

غیر ذكر تفاصیلھا، فترد أسماء نصر اهللا ونعیم وعقاب تحت مسّمى بدو، بینما نصر اهللا ھو أحد 

 ١٥٠٢األمراء الذین ثاروا على السلطة العثمانیّة، ونعیم ھو نعیم بن سالمة بن فّواز أمیر الحج عام 

لغّزاوّي على إمارة الحج ،ومن المساھمین في تثبیت إمارة السردیّة، أما عقاب فھو من نازع قانصوه ا

ویغري الكتاب بمتابعة الكثیر من القصص  .،وحصل على لقب شیخ الشام مّراٍت عّدة ١٥٥٧عام 

ً أّن عائلتھ كادت في  ً مھّمة كتبت بالھّم والّدم، موّضحا ّف إّن أحداثا والحكایات الموّثقة، إذ یقول المؤل

،عندما استطاع العثمانیون  ١٧١٨ریب عام مرحلتین مختلفتین أن تفنى، األولى بعد معركة المزی

ً لم یتجاوز عمره الثالث سنوات ذھب السردیة بھ إلى  ً صغیرا القضاء المبرم على عائلتھ، إال أّن طفال

ّھ لم یقّدر الدخالة وأراد الزواج بـ  بنت عم كلیب، التي بقیت في » برقا«ابن حمید زعیم عتیبة، لكن

ً عن مراجعھ الموثوقة أّن  ساللة أھلھا، لكّن السردیة عادوا بھا إلى منطقة حوران، ویذكر المؤلف نقال

،ھو حفید كلیب الذي قتلھ العثمانیون عام  ١٧٦٠ھذا، وھو الثاني الذي یحمل ھذا االسم عام  «كلیب«

ً عام  ١٧٠٩ ّف ممدوح غدرا ُتل عّم والد المؤل بالقرب من  ١٩٢٧،أما الحادثة الثانیة فكانت عندما ق

ّف المباشر بلدة ثغرة  الجب في محافظة المفرق، وقبره دخل إحدى القواعد العسكریّة ومعھ عّم المؤل
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ً ھذا قد وصل إلى بیت الشعر وبھ رمق من  شقیق والده مشھور، فكما یقول أخبرتھ والدتھ بأّن مشھورا

  .الحیاة، حیث بقي ثالثة أطفال ھم والد المؤلف سعود، وعّمھ رافع، وابن القتیل نایف
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  تأھیل المعلمین بوابة عبور لجعل التعلیم مھنة وال وظیفة:الملكة رانیا العبدهللا
  
  

أكدت جاللة الملكة رانیا العبدهللا  أن دبلوم إعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة یعد بوابة العبور لجعل 
  .فوج التعلیم مھنة ال وظیفة، بوابة تتفتح من بعدھا اآلفاق، وسیتم عبورھا فوجا بعد

  
ّمین الطلبة   جاء ذلك في كلمة جاللتھا أمس خالل حضورھا احتفال تخریج الفوج األول من المعل

ّمین قبل الخدمة ومدیري المدارس للدبلوم المھني في القیادة  للدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعل
مین، بحضور و ّ زیر التربیة والتعلیم الدكتور التعلیمیّة المتقّدمة من أكادیمیّة الملكة رانیا لتدریب المعل

عمر الرّزاز ورئیس الجامعة األردنیّة الدكتور عزمي محافظة، إضافة إلى الخّریجین وعائالتھم 
  .والفوج الثاني وكبار المسؤولین واإلعالمیین والمؤثرین والشركاء والداعمین والرعاة

  
تي تبذلھا أكادیمیّة الملكة رانیا ویأتي التخریج الذي أقیم في قصر الثقافة الملكي ضمن الجھود ال

ّمین لتنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، حیث أنھى  ً وطالبة  ١٧٤لتدریب المعل طالبا
مین قبل الخدمة بعدد  ّ بات الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعل ّ  ٩ساعة معتمدة على مدى  ٢٤متطل

بات الدبلوم المھني في القیادة التعلیمیّة المتقّدمة بعدد من مدیري المدارس متط ٣٣أشھر، كما أنھى  ّ ل
  .٢٠١٦/٢٠١٧ساعة معتمدة خالل العام الدراسي  ٢٤

  
واعربت جاللتھا عن فخرھا بدبلوم إعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة، وبأكادیمیة تدریب المعلمین  

ر للجامعة األردنیة ولوزارة وما تؤسسھ لیكون صرحا أردني المالمح عالمي الكفاءة، وقدمت الشك
  .التربیة والتعلیم على شراكتھم مع األكادیمیة وعلى إیمانھم بتدریب المعلم

  
. شجرة التعلیم تنبض بالحیاة؛ وما یُجردھا من خضرتھا إال فصل خریف سینجلي«وقالت جاللتھا  

أیھا المعلمون فھا نحن نستبشر بقدوم الربیع، بازدھار فرع متین یحمل طموح المستقبل، أنتم 
  » .الخریجون، أنتم بوادر ربیع التعلیم، مائة وأربعة وسبعون غصنا میادا تخرجوا الیوم

  
االستراتیجیة ‘قبل عام، أطلق جاللة الملك عبدهللا الثاني «وأشارت جاللتھا خالل االحتفال إلى أنھ  

ن، وعقدنا العزم على المضي عرضُت یومھا واقع التعلیم في األرد. ’الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة
نظر حینھا كثیرون إلى شجرة . في خطة طریق إلصالح التعلیم، ورفع كفاءة معلمیھ وجودة مخرجاتھ
  .»التعلیم األردنیة على أنھا یابسة وعطشى وغیر قادرة على طرح ثمر

  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٥-١:الدستور ص/طلبة نیوز/٦-١:الرأي ص
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فرحتي بكم الیوم عظیمة، وشعوري یتضاعف «وباركت جاللتھا للخریجین وعائالتھم وقالت  
  . »خمسمائة مرة حین أنظر إلى الطلبة الجدد الذین سیبدأون مشوارھم في الدبلوم ھذا العام

  
التقینا العام الماضي وأنتم على أبواب األكادیمیة، وأذكر حینھا أنني رأیت في كل واحد «وأضافت 

  ».منكم أمل جیل بأكملھ
  
ین بأیدیكم شعلة التعلیم، وفي قلوبكم من ھنا تبدأون مشوارا مھنیا، حامل«وخاطبت جاللتھا للخریجین  

  .»شغف التعلم، وعلى أكتافكم مسؤولیة النھوض بھ
  
یجب أن یكون التعلیم الذي نقدمھ ألبنائنا على مدى : قبل عام قلنا«واختتمت جاللتھا كلمتھا قائلة  

: بكم أقول وبكل فخر. وأكدنا أننا في األردن، حین نرید نفعل.. اثني عشر عاما رحلة تستحق طفولتھم
أردنا وفعلنا؛ وھا ھم معلمو األردن، من ھم ھنا الیوم ومن ھم في الصفوف ومن قضوا سنوات 

  ».وعقودا في التعلم والتعلیم، یعملون دون كلل من أجل أداء رسالتھم
  
یمثل تخریج الفوج األول من المعلمین «من جانبھ، قال وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز  

ّمین قبل الخدمة ومدیري المدارس للدبلوم المھني في القیادة للدبل وم المھني إلعداد وتأھیل المعل
التعلیمیّة المتقّدمة نقطة تحول رئیسیة في كوادر نظامنا التعلیمي بما یتوافق مع خطط وسیاسات 

  .»األردنیة الوزارة لتطویر المعلمین وبشراكة مع أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین والجامعة
  
ضمن جھود الوزارة للنھوض بالعملیة التربویة ورفع مكانة المعلم، ورفد الوزارة «وأضاف الرزاز  

بالكوادر المؤھلة لحمل رسالة التعلیم، ومن خالل تطبیق توجھات استراتیجیة الموارد البشریة لتمھین 
ً في عم ً أساسیا   .»لیة التطویر والتحدیثالتعلیم، فإن إعداد المعلمین وتأھلیھم یُعد ركنا

  
ھذه الدفعة تمثل الكوكبة األولى من خریجي البرنامج الذین نعول علیھم بما «وأشار الرزاز إلى  

اكتسبوه من مھارات وأسالیب تدریس ألداء دورھم قبل دخول الغرفة الصفیة وفي بدایة حیاتھم 
ً على أبنائنا المھنیة في تحقیق ما نصبو إلیھ من إغناء للبیئة التربویة وإثر ائھا بما ینعكس إیجابا

الطلبة، ولبناء جیل مبدع یتمتع بالقدرة على المنافسة والتأثیر في المجتمع، ولتمكین القیادات المیدانیة 
فیما عّقب رئیس .»في المدارس وزیادة فعالیتھا لبناء مناخ مدرسي وبیئة مدرسیة تقود لإلبداع والتمیز

یسعدنا في الجامعة األردنیّة أن نكون الجامعة التي «مي محافظة بقولھ الجامعة األردنیّة الدكتور عز
ّمین قبل الخدمة والدبلوم المھني للقیادة التعلیمیّة المتقدمة  تعتمد الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعل

ّمین ومدیري المدارس   .»وتخریج الفوج األول من الطلبة المعل
  

مین ھیف بنیان  نفخر الیوم بتخریج الفوج «وقال المدیر التنفیذي ألكادیمیّة الملكة رانیا لتدریب المعلّ
ّمین قبل الخدمة، ومدیري المدارس  ّمین حملة الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعل األول من المعل

م في أرجاء ھذا للدبلوم المھني في القیادة التعلیمیّة المتقّدمة لیسھموا بدورھم في حمل  ّ رسالة المعل
ً لرؤیة جاللة الملكة رانیا العبدهللا    .«الوطن ولیكونوا نواة التغییر في منظومة التعلیم تحقیقا

  
ھا نحن نبدأ مسیرتنا كمعلمین لنمثل الغد «والقت المعلمة مي الحویطات كلمة الخریجین وقالت فیھا 

 ّ حنا بكل ما یلزمنا في درب بذلنا الجھد من أجلھ، نقف المشرق في مسیرة التعلیم في بلدنا الحبیب، تسل
ّحنا باستراتیجیات تواكب عصرنا،  بكّل ثقة وثبات، نتطلع إلى ذلك الغد الذي نحلم بھ بعد أن تسل

  .وأسالیب نواجھ من خاللھا تحّدیات سنعیشھا
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م غیرنا، فدائرة ال«واضافت  ّ منا الكثیر، وسنعل ّ تغییر ستبدأ بنا، فكّل ما یملؤنا األمل والتفاؤل، فقد تعل

أنجزنا كان مرسوًما بأنامل أمینة سعت جاھدة لتغییرنا، أخذوا بأیدینا وسنأخذ بأیدي طّالبنا، عملوا 
وعملنا فأصبحنا أمل جیل المستقبل، بحثنا عن طاقاتنا واكتشفنا قدراتنا وطّورناھا بالمعرفة لنبقى 

ًا لكم زمالئ ًا لوطننا الغالي بكم وبسواعدكماألوفیاء لھذا الوطن الغالي، فھنیئ   ».ي ما جنیتم وھنیئ
  
وجرى خالل االحتفال الذي قدم فقراتھ االعالمیة منتھى الرمحي عرض فیلم قصیر تحدث فیھ عدد  

  .من الخریجین عن المھارات التي اكتسبوھا وفي النواحي التربویة والسمات الشخصیة
  
وطني للموسیقى بقیادة الموسیقار یعرب سمیرات بعد ذلك ادى الخریجون مع اوركسترا المعھد ال 

ومن ثم، جرى تسلیم الشھادات . نشید األكادیمیة من كلمات یزن مصاروة والحان زید منصور
ّمین الجدد  ّمین قبل الخدمة بھدف إعداد المعل للخریجین حیث یأتي الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعل

ّمین  بالمھارات الالزمة وتقدیم الدعم الالزم لھم للتمیّز داخل الغرفة الصفیّة، وتقدیم المعلومات للمعل
الطلبة بأسلوب یواكب أحدث التطورات في مجاالت التربیة والتعلیم، ویتّم تطبیقھ من خالل كوادر 
ّمین وبالتعاون مع كلیّة التعلیم في جامعة لندن وبالتنسیق مع وزارة  أكادیمیّة الملكة رانیا لتدریب المعل

  .ة والتعلیم واعتماد الجامعة األردنیّةالتربیّ
  
واستحدثت األكادیمیة الدبلوم المھني في القیادة التعلیمیة المتقدمة لمدیري المدارس لتستجیب  

لالحتیاجات التعلیمیة من خالل تھیئة وتحسین البیئة التعلیمیة في المدارس وتوفیر الدعم الالزم 
  .للمعلمین
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  تحقق برؤیة واضحة لمسیرة التعلیم وإصالحھإنجاز كبیر ی.. الفوج األول
  

معلما من خریجي الفوج االول للدبلوم المھني العداد وتأھیل  ١٧٤لم یكن یوم امس عادیا بحیاة 
فھو یوم ممیز شعت وجوھھم وھم  .المعلمین قبل الخدمة والدبلوم المھني في القیادة التعلیمیة المتقدمة

شموعا مألت قاعة االحتفال بمشاعر االنجاز والتمیز والقدرة  یرتدون ثوب التخرج یحملون بایدیھم
تخریج الفوج االول من  .على اثبات قیمة واھمیة المعرفة والعلم واالیمان بدور ورسالة المعلم

اكادیمیة الملكة رانیا العبداهللا امس بحضور الملكة كان وقفة انجاز كبیرة وصورة مشرقة لمستقبل 
خریجون یؤمنون  .مان بالتغییر واالصالح ورفع كفاءة التعلیم وتحسین مخرجاتھالتعلیم باالردن واالی

برسالتھم ودورھم معلمون اصبحوا الیوم مسلحین بمھارات ومعرفة لیسھموا بدورھم في حمل رسالة 
المعلم ویكونوا نواة التغییر في منظومة التعلیم تحقیقا لرؤیة جاللة الملكة التي امنت بان تدریب 

ن ھدفھ ان یقفوا في اول الصف جاھزین وواثقین بان لدیھم ما یلزم من العلم والمھارات لتعلیم المعلمی
كلمات جاللة الملكة في حفل التخریج كانت تحمل في طیاتھا مشاعر الفخر واالعتزاز  .اجیال االردن

كانت جاللتھا  .بھؤالء الطلبة المعلمین الذین ترى فیھم بوادر ربیع التعلیم وامل االجیال القادمة
شجرة التعلیم : تخاطب الخریجین وھي فخورة بحجم االنجاز مؤمنة بدور المعلم والتعلیم قائلة ان

تنبض بالحیاة وما تجردھا من خضرتھا اال فصل خریف سینجلي ،فھا نحن نستبشر بقدوم الربیع 
... بوادر ربیع التعلیمانتم ایھا المعلمون الخریجون انتم ... بازدھار فرع متین یحمل طموح المستقبل

تخریج ھؤالء المعلمین ستأتي نتاجاتھ داخل الغرف  ..مائة واربعة وسبعون غصنا یتخرجون الیوم
-10-17- 12:00الصفیة امام كل طالب یقف امام معلم خریج حاصل على الدبلوم المھني الذي 

صقل  120  LO7تعدیل آخر : االثنین  -2017-10-16- 10:30تاریخالنشر : الثالثاء -2017
خبراتھ وزوده بمھارات جدیدة ومعرفة وقدرة على الوقوف امام الطالب بثقة وایمان بدورھم 

ھذا التغییر الذي بدأ من قبل عام عندما اطلق جاللة الملك عبداهللا الثاني  ....وقدرتھم على التغییر
یا واقع التعلیم في االردن االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة وعرضت یومھا الملكة ران

وكان العزم على المضي في خطة طریق الصالح التعلیم ورفع كفاءة معلمیھ وجودة مخرجاتھ لتبقى 
شجرة التعلیم قادرة على طرح ثمارھا متحدیة كل الظروف والعوائق التي تقف امامھا لتصل بالتعلیم 

ھذه الكوكبة من الخریجین الذین یمثلون وعملیة اصالحھ الى انجاز حقیقي في مسیرة التعلیم ممثلة ب
قبل اعوام واثناء زیارة جاللة الملكة الحدى المدارس  .الیوم نقلة نوعیة للمعلم من كافة الجوانب

جلست جاللتھا بجانب احدى طالبات الصف االول االساسي تصفحت معھا كتاب اللغة العربیة الذي 
ان تكون مدرستھا بیتھا .... ون ھذه الطالبة یوما ما تریدكان امامھا وشاركتھا احالمھا الطفولیة بان تك

جاللتھا كانت حینھا وال تزال تؤمن بان التعلیم الذي نقدمھ البنائنا  .ان تحلم وتحقق احالمھا... الثاني
على مدى اثنا عشر عاما رحلة تستحق طفولتھم الجل ذلك والجل الكثیر في االردن نرید ونفعل ما 

ھم الیوم معلمون یؤمنون برسالتھم یقودون جیال باكملھ بعد  .لتھا في حفل التخریجنرید كما قالت جال
ان تعلموا الكثیر وتسلحوا باستراتیجیات تواكب العصر لتصبح المعرفة عندھم وسیلة لصناعتھا 
وعدم االكتفاء بھا فقط ھم الیوم یتطلعون للغد بنظرة مختلفة قادرین على االیمان بان المعلم ال یقف 

وره ورسالتھ خارج حدود الكتاب وبین سطور الحروف االبجدیة فحسب بل ھو من یقود المعرفة د
وھو االقدر على االخذ بایدي طالبھ الى مساحة واسعة من العلم واالبداع واالكتشاف لیخرج الطالب 
من دائرة التعلیم الروتینیة خاصة امام عصر المعرفة والقدرة على الحصول على المعلومات 

ھؤالء المعلمون الخریجون سیقودون دفة التغییر ویحملون  .جابات للتساؤالت بطریقة سھلة متاحةوا
اماال جدیدة برؤیة مختلفة وبرؤیة جدیدة للتعلیم بداتھا جاللة الملكة رانیا التي امنت باھمیة تدریب 

فھذا  .طالبھم وقلوبھمالمعلمین قبل الخدمة واثناءھا لیحملوا بایدیھم شعلة التعلیم ینیرون بھا عیون 
االنجاز لألكادیمیة الذي قادتھ جاللتھا منذ تاسیس االكادیمیة وبتوجیھات ومتابعة جاللتھا وبالشراكة 

  ٦:الرأي ص
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المھمة بین االكادیمیة ووزارة التربیة والتعلیم والجامعة االردنیة والشراكة مع جامعات دولیة انجاز 
.... ایاما وشھورا یتعلم مؤمنا برسالتھ وبقدراتھسیستمر مع كل معلم یلتحق باالكادیمیة یقضي بھا 

لینھي مرحلة ویبدأ باخرى عندما ینقل .... راغب بالتعلم والتزود بالمعرفة واكتساب المھارات الجدیدة
 .ما تعلمھ وتزود بھ من خبرات لداخل الغرفة الصفیة عندما یقف امام طالبھ بثقة مؤمنا بذاتھ وبطالبھ

لدبلوم المھني العداد وتاھیل المعلمین قبل الخدمة وفي القیادة التعلیمیة تخریج الفوج االول من ا
كان باالمس عالمة فارقة بمسیرة التعلیم ونبضات امل لمستقبل جیل باكملھ ومرحلة ھامة .... المتقدمة

.... لتبقى شجرة التعلیم مثمرة محملة بالربیع ال تستوقفھا فصول من الخریف .بعملیة اصالح التعلیم
 ...لتي ال یمكنھا ان تنال من بریقھا وجمالھا واستمراریتھا باالنتاج واالزدھار عاما تلو االخرا
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  لجنة الخبراء تصنف أداء رؤساء الجامعات وفقا ألربعة تقدیرات لكل معیار

  
منذ أن أعلن مجلس التعلیم العالي عن تشكیل لجنة توصیات لدراسة تقریر الخبراء  - حاتم العبادي 

قییم أداء رؤساء الجامعات التي تناولت ثالثة عشر معیارا ، ساد الوسط االكادیمي تساؤالت حول ت
وبحسب  .حول ماھیة اللجنة، في ظل نتائج تقریر الخبراء، الذي استمر إعداده زھاء ثالثة أشھر

المعلومات، فإن تشكیل اللجنة، ینسجم مع النتائج، التي خرجت بھا لجنة الخبراء، التي ضمنت 
قریرھا توضیحا لمنھجیة العمل، وإبداء مالحظات لھا إنعكاس على عملیة التقییم، الى جانب ت

إعتذارھا عن تضمین تقاریر زودت بھا تتعلق ببعض رؤساء جامعات بإعتبارھا خارجة عن إطار 
ما تضمنھ تقریر الخبراء من مالحظات وحول جدیة التعامل او تلك المتعلقة  .المھام التي كلفت بھا

ماھیة المعاییر، الى جانب عدم أخذھا بتقاریر اعتبرتھا خارج المھام الموكلة الیھا، ستكون امام لجنة ب
وأعتمدت لجنة الخبراء  .التوصیات التي شكلھا المجلس، لتخرج بتوصیات ذات ابعاد تقییمھ لالداء

إزاء كل مؤشر إداء في إعداد تقریرھا على ما قدم لھا من وثائق ومعلومات، إذ حللت تلك المعلومات 
لمعاییر التقییم الثالثة عشر، بعد التحقق من تلك المعلومات والبیانات ، باالستناد الى وثائق مقدمة من 
وزارة التعلیم العالي او المواقع العالمیة ذات الصلة، وخصوصا فیما یتعلق بالتصنیفات العالمیة 

ت االلكتروني، حیث دققت تلك المعلومات وعملیات االیفاد، الى جانب االستئناس بمواقع الجامعا
القراءة في نتائج تقریر الخبراء، الذي تضمن تقییما من  .للوقوف على التطابق او التعارض بینھا

الداء كل رئیس في كل معیار من معاییر التقییم، في ) جید جدا، جید، مقبول، ضعیف(اربع درجات 
دیة مجالس االمناء في التعامل عند تعبئة النماذج وقت أن تقریر اللجنة اشر الى وجود تباین في ج

ما خرجت بھ لجنة الخبراء، أمتد الى االشارة أن ما تحقق في بعض  .والتحقق من مضامینھا
الجامعات ھو إنجاز تراكمي وامتداد لما بدأه رؤساء سابقون، مع االشارة الى محطات إنجاز یعود 

ء االستنتاجات، أعدت اللجنة تقریرا منفصال عن كل في ضو .السبب فیھا الى أداء الرئیس الحالي
رئیس، یتضمن رأي اللجنة، مع التأكید أنھا لم تأخذ بمالحظات وشكاوى وردتھا تجنبا للوقوع في 

وتجاوز تقییم لجنة الخبراء أداء رؤساء  .شبھات الظن، لیكون االعتماد على ما لدیھا من وثائق
معاییر، التي رأت ضرورة إعادة النظر فیھا، كون جزء منھا الجامعات لیكون لھا راي في مضامین ال

في ضوء ما  .ولیس رئیس الجامعة، الى جانب مالحظات أخرى) الجامعة(یتعلق بتقییم المؤسسة 
تضمنھ عمل لجنة الخبراء وما خرجت بھ من نتائج، واعتذارھا عن االخذ بتقاریر واردة من رئاسة 

جانب اجابات تتعلق بأسئلة نیابیة، ارتأى المجلس تشكیل لجنة الوزراء وھیئة مكافحة الفساد الى 
توصیات، تصاغ في ضوء نتائج تقریر لجنة الخبراء ومالحظاتھا، الى جانب ما اعتذرت عن 

وبحسب المعلومات فإن مجالس االمناء ورؤساء الجامعات لم یزودوا بنتائج  .تضمینھ في تقریرھا
 .تقریر لجنة الخبراء

  ١٠:الرأي ص
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  بمنافسات الجائزة الكبرى في لندن ابو غوش یشارك
  

یغادر العب المنتخب الوطني للتایكواندو أحمد أبو غوش یوم غد الى لندن للمشاركة في السلسلة 
التي تقام اعتبارا ) G4) الثالثة وقبل االخیرة من الجائزة الكبرى والمصنفة من عیار االربعة نجوم

وبحسب الزمیل منیر طالل الناطق  .والعبة العبا ٢١٤من یوم الجمعة المقبل بمشاركة نحو 
االعالمي لالتحاد واألمین المالي یتواجد برفقة أبو غوش، فارس العساف رئیس المدربین والمعالج 
لؤي المرایات، فیما یشارك عضو االتحاد المحامي حازم النعیمات باجتماع االتحاد الدولي للتایكواندو 

بو غوش أن احرز برونزیة السلسلة األولى من الجائزة وسبق أل .الذي یعقد على ھامش البطولة
العب وكانت المیدالیة األولى  ٢٠٠الكبرى التي اقیمت في العاصمة الروسیة موسكو بمشاركة نحو 

بتاریخ مشاركات األردن في الجائزة الكبرى، فیما تغیب عن السلسلة الثانیة التي اقیمت في مدینة 
وتتكون سلسلة الجائزة الكبرى من أربع مراحل، حیث تبقى الجولة  .مراكش المغربیة بسبب االصابة

  األخیرة في نھایة العام حیث تقام في مدینة أبیدجان العاجیة

  ١١٩:الرأي ص
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  مركز متخصص بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت) الجامعة: (األمیرة سمیة

  
لتكنولوجیا، أعضاء التقت سمو األمیرة سمیة بنت الحسن رئیس مجلس أمناء جامعة األمیرة سمیة ل

ً منھا على التواصل المستمر مع جامعة األمیرة سمیة  الھیئة األكادیمیة واإلداریة في الجامعة، حرصا
واعربت سموھا عن اعتزازھا وثقتھا بإدارة الجامعة وھیئتھا األكادیمیة واالداریة،  .للتكنولوجیا

ً كان ھ ٢٥مشیرة الى ان مسیرة الجامعة التي بدأت منذ  ً عاما ً متمیزا دفھا األساسي أن تكون مركزا
ً في األردن والمنطقة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وقالت سموھا ان الجامعة التي  .ومتخصصا

ً للخدمات التي تقدمھا الجمعیة للمجتمع األردني  اسستھا الجمعیة العلمیة الملكیة جاءت لتكون امتدادا
مة، االقتصادیة واالجتماعیة وفي قطاعات الصحة والغذاء بجمیع مجاالت التنمیة الشاملة المستدا

والدواء والمیاه والبیئة والصناعة ولتحقیق االستقالل التكافلي وكذلك التشبیك مع الصناعة بشكل 
وأشارت سموھا الى أن طلبة الجامعة یواصلون تمیزھم في امتحانات الكفاءة التي تعقدھا  .أفضل

لعالي، إذ حصل طلبتھا على المرتبة االولى في االمتحان العام، كما ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم ا
تصدرت الجامعة المركز األول على المستوى الدقیق لتشكل التخصصات التي حصلت فیھا على 

ومن جانبھ،  .بالمئة من برامج الجامعة، متمنیة المحافظة على ھذه النتائج المتمیزة ٧٥المركز االول 
دكتور مشھور الرفاعي، على وجوب إدراك الجامعة إلى وجود تحدیات كثیرة أكد رئیس الجامعة ال

على الرغم من اإلنجازات الكبیرة التي تتوالى عاما بعد عام، والمستوى الرفیع الذي وصلت إلیھ 
وطالب الدكتور الرفاعي بضرورة تفعیل دور األقسام األكادیمیة، ضمن العمل على تقدیم  .الجامعة

َعال للعمادة التابعة لھااقتراحات حول ا  .لخطط الدراسیة وآلیة التعامل مع الطلبة لتكون الذراع الف

  ١٢: الرأي ص
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  غدا مجمع اللغة العربیة یعقد مؤتمره السنوي
  
  

اللغة العربیة في "یعقد مجمع اللغة العربیة األردني یوم غد مؤتمره السنوي للعام الحالي بعنوان 
صحفي الیوم ان المؤتمر الذي یستمر على مدار یومین وقال المجمع في بیان  ."الجامعات العربیة

سیناقش عددا من األبحاث واألوراق العلمیة یقدمھا عدد من الباحثین العرب واألردنیین تتناول واقع 
ویھدف المؤتمر الى دراسة واقع اللغة العربیة في الجامعات  . اللغة العربیة في عدد من الجامعات

والبحث، وما حققت من انجازات، وما اعتورھا من معوقات وصوال  العربیة من حیث لغة التدریس
ویشارك في المؤتمر أعضاء ھیئة  .للخروج بتوصیات للبناء على االیجابیات والتخلص من السلبیات

التدریس في الجامعات العربیة، والمھتمون باللغة العربیة في المؤسسات التعلیمیة، ومستكتبون 
وسیناقش المؤتمر ورقة بحثیة حول اللغة العربیة  .ت محددةیختارھم المجمع في موضوعا

والجامعات یقدمھا الدكتور جعفر عبابنة، وورقة بعنوان تقییم طلبة جامعة صحار في سلطنة عمان 
لمتطلب مھارات اللغة العربیة یقدمھا األستاذ علي بن حمد الریامي، وورقة بعنوان اللغة العربیة 

ة یقدمھا الدكتور سیف الفقراء، وورقة بعنوان رؤیة تكاملیة لتدریس متطلب إجباري في جامعة مؤت
مھارات اللغة العربیة في الجامعات األردنیة تقدمھا الدكتورة ھناء خلیل، وورقة بعنوان تدریس اللغة 
العربیة كمتطلب جامعي لطالب اثنتین من الجامعات العربیة واثرھا في تنمیة المھارات اللغویة 

كما یتضمن  .ور بكري الحاج من جامعة الملك عبد العزیز في المملكة العربیة السعودیةیقدمھا الدكت
المؤتمر ورقة بعنوان مھارات الكتابة في متطلب اللغة العربیة ـ المستوى الثاني یقدمھا الدكتور 

ن موسى خوري من جامعة بیرزیت فلسطین، وورقة بعنوان قسم اللغة العربیة في الجامعة االردنیة بی
: الواقع والمأمول تقدمھا الدكتورة فریال القضاة الجامعة األردنیة وورقة بعنوان اللغة العربیة

المتطلب الجامعي دراسة مقارنة بین تعلیمھا للناطقین بھا والناطقین بغیرھا للدكتور محمد قدوم من 
   .جامعة بارطن تركیا

  بترا/٦:ص الدستور
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ات الدولیة ضعیفةالمواءمة بین التشریعات الوطنیة واالتفاقی: دبابنة  

استعرض وفد أردني، یمثل منظمات مجتمع مدني والمركز الوطني لحقوق اإلنسان أمام اللجنة 

  .األممیة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة في جنیف أمس، عددا من الملفات الحقوقیة في األردن

المحاكمة العادلة، والتزام  مناھضة التعذیب، والفصل بین السلطات، ومعاییر: وكان أبرز ھذه الملفات

  .الدولة بھا، ورصد للواقع وحمایة الفئات األكثر تعرضا لإلساءة، والحریات، وغیرھا من القضایا

ووفقا لآللیات الدولیة، یحق لمنظمات المجتمع المدني تقدیم تقاریرھا للجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، 

بالدول، بموجب العھد الدولي، ما یدفع إلى حثھا  بحیث تبین أوجھ القصور بتنفیذ االلتزامات الخاصة

  .على ضمان منظومة حقوق اإلنسان على نحو سلیم

المواءمة بین التشریعات "ممثلة المركز الوطني لحقوق االنسان الدكتورة عبیر دبابنة، كشفت أن 

ك حقوق الوطنیة واالتفاقیات الدولیة ضعیفة، ومتعارضة فیما بینھا، وتوجد فیھا ممارسات تنتھ

  ."االنسان، ویدل على ذلك ارتفاع حجم الشكاوى المقدمة للمركز، خصوصا ضد عاملین في الدولة

، مبینة أن "جدلیة العالقة بین األمن الوطني وحقوق اإلنسان في األردن"وأشارت دبابنة، إلى 

لي الخاص ھناك محدودیة لتطبیق العھد الدو"الدستور األردني یقدم ضمانات كبیرة للحمایة، لكن 

  ."بالحقوق المدنیة والسیاسیة، كحبس المدنیین

وجود قوانین ممیزة، مثل قانون العقوبات واألحوال الشخصیة "وعن المساواة والتمییز، أكدت 

  ."والجنسیة

  ٩:الغد ص
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وبشأن العنف، كشفت دبابنة أن ھناك قوانین مھمة بھذا الخصوص أقرت في األردن، كقانون العنف 

  ."حاجة لجدیة في العمل والتنفیذ"، لكن ذلك بـاألسري وإنشاء دور إیواء

تمثیل النساء ما یزال محدودا في أماكن صنع القرار، وینادي المركز برفع التحفظات عن "وقالت إن 

وقفة جادة من مؤسسات المجتمع المدني، "، مشددة على ضرورة أن تكون ھناك "اتفاقیات المرأة

  ."ازاء قضایا الالجئین في األردن

غیر فعالة "، مبینة أنھا "ندرة المحكامات المتعلقة بالتعذیب"نسرین زریقات من المركز عن  وتحدثت

  ."وتتم في محكمة الشرطة

، وأن التحقیقات المتعلقة ٤٠٨لم یحاكم أي رجل أمن حتى اآلن بموجب المادة "وبینت زریقات أنھ 

  ."بالتعذیب غیر مستقلة وغیر فعالة وغیر محایدة

قانون منع الجرائم اإللكترونیة "شكلة التوقیف اإلداري في األردن، معتبرة أن كما أشارت إلى م

اعتبرت أن یسھل حبس المدنیین، "، وتحدثت عن قانون الجرائم االلكترونیة الذي "فضفاض بمواده

  ."ویشكل قیدا على حریة الرأي والتعبیر

یوجد بسببھما أشخاص  قلق المركز من قانوني منع اإلرھاب ومنع الجرائم، إذ"وأعربت عن 

  ."محبوسون دون محاكمة

ومن التحالف األردني لمناھضة التعذیب، تحدثت المحامیة فاطمة الدباس حول عدم شمول التعدیالت 

ما یعوق منح الجنسیة ألبناء األردنیات، وال یتوافق "الدستوریة، تعدیال للمادة السادسة من الدستور، 

  ."نمع المعاییر الدولیة لحقوق االنسا

من قانون العقوبات األردني، لكن ھذه  ٣٠٨وبالرغم من إنجاز إلغاء المادة "وقالت الدباس إنھ 

  ."الخطوه لم تلحقھا برامج لحمایة الضحایا
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حبس مدنیین عبروا عن آرائھم، وأن ھذا الحبس جرى بموجب قانون الجرائم "كما انتقدت 

  ."مایةتوقیف نساء بھدف الح"، وكذلك انتقدت "االلكترونیة

تساعد "، معتبرة أنھا "النقد للمحاكم الشرعیة والكنسیة وقانون األحوال الشخصیة"ووجھت الدباس 

  ."التشریعات الوطنیة تتضمن مواد ضد المرأة"، مشیرة إلى أن "على تزویج القاصرات

 عضو التحالف األردني لمناھضة التعذیب المحامیة نور اإلمام، تحدثت عن التعذیب في األردن،

ما یزال جنحة ولیس جنایة، وأنھ تبقى صالحیة مدیر األمن العام في البت بھا، دون "معتبرة أنھ 

  ."إحالتھا للمحاكم، ما یعزز ممارستھ ویسھم في سیاسة اإلفالت من العقاب

  ."لم یصدر قرار قضائي لآلن بحق مرتكبي جریمة التعذیب"وأشارت اإلمام إلى أنھ 

لف األردني لمناھضة التعذیب إلى قانون االجتماعات العامة، الذي وأشارت لیندا كلش من التحا

، والذي أصبح یتطلب فقط اشعار الحاكم اإلداري بدال من موافقتھ، ٢٠١١وبرغم تعدیلھ في العام "

  ."والى الیوم، یقدم الحاكم االداري على وقف فعالیات واجتماعات عامة ٢٠١٥لكنھ ومنذ العام 

ة احتجاز عمال مھاجرین اداریا لمدد تزید على العام غالبا، ما یقوض قضی"كما تحدثت كلش عن 

  ."مبدأ الفصل بین السلطات

ما یزال ھناك عمال مھاجرون یعانون من احتجاز وثائقھم ما یعوق سفرھم، كما أنھ "وقالت كلش إنھ 

  ."ال یحق لھم اختیار صاحب العمل أو االستقالة

تعامیم حظر النشر في األردن في "ث محمد غنیم عن وعن مركز حمایة وحریة الصحفیین، تحد

الصحافة في األردن تعرضت للتضییق، ما زاد من منسوب الرقابة "، مشیرا الى أن "قضایا عامة

  ."الذاتیة
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، مطالبا "تعرض صحفیین أردنیین العتقاالت وتوقیف تعسفي وایذاء نفسي وجسدي"ولفت غنیم إلى 

  ."للتعذیبتعویض الصحفیین الذین تعرضوا "بـ

من قانون الجرائم اإللكترونیة التي تسھل حبس الصحفیین  ١١إلغاء المادة "كما طالب غنیم، بـ

وتحولھم لمحكمة أمن الدولة، وتعدیل قانون نقابة الصحفیین، وإعادة النظر في قانون المرئي 

  ".والمسموع، وتعدیل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات



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

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

QF-DMPR-02.01 
30 

.  
  

  
  
  
  أم العمد - نزال العرموطي  منیرة أحمد -
  
  النزھة –صبریة عبداهللا الحردان  -
  
  تالع العلي - یحیى عاطف زعبالوي  -
  
  الوحدات –محمد كامل سلمان عدوان  -
  
  حي نزال - تماضر محمد اسماعیل قطاش  -
  
  الزرقاء –لبیبة فھیم سلیم حنطبیل  -
  
  دابوق -ماجد حافظ محمود الفقھاء  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ّمین قبل  ّأت جاللة الملكة رانیا العبد هللا خریجي الفوج األول للدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعل ھن
الخدمة والدبلوم المھني في القیادة التعلیمیّة المتقّدمة في تعلیق على صورة نشرتھا أمس على حسابھا 

احتفلنا الیوم  (یة واإلنجلیزیة اإلنستجرام خالل حضورھا حفل التخرج وكتبت تعلیقا باللغتین العرب
ألف . بتخریج أول فوج من الدبلوم المھني إلعداد المعلمین قبل الخدمة ودبلوم القیادة التعلیمیة المتقدمة

ونشرت جاللتھا امس كلمتھا التي ألقتھا خالل حضورھا احتفال تخریج ). مبروك للخریجین ولألردن
ّمین قبل الخدمة والدبلوم المھني في القیادة التعلیمیّة الفوج األول للدبلوم المھني إلعداد وتأھی ل المعل

  .المتقّدمة بشكل كامل على حسابھا الخاص تویتر على شكل فقرات متتالیة
  

نشر ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا صورة على حسابھ الخاص اإلنستجرام خالل زیارتھ 
من زیارتي الیوم  (لیھا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة أمس إلدارة مكافحة المخدرات وكتب تعلیقا ع

  ).أردننا#إلى إدارة مكافحة المخدرات 
  

نعى وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي ضحایا العملین اإلرھابیین في الصومال وكتب 
ابیتین أحر التعازي لألشقاء في الصومال بضحایا العملیتین اإلرھ(في تغریدة على حسابھ تویتر 
  ).رحم هللا الضحایا ومّن على الجرحى بالشفاء. اللتین ندینھما فعال وحشیا جبانا

  
م المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان رئیس لجنة متابعة توصیات حقوق اإلنسان عند الساعة الثانیة  ّ ینظ

ة حول عشرة والنصف من ظھر یوم غد األربعاء لقاء خاصا مع مدیر األمن العام والقیادات األمنی
الواقع األمني واالستماع للمالحظات بھذا الشأن من قبل ممثلي وسائل اإلعالم التي یخصص اللقاء 

  .لھا، وذلك في مبنى مدیریة األمن العام الرئیسیة
  

اجتماعا طارئا مساء ) األطباء، اطباء االسنان، الصیادلة، الممرضین(تعقد مجالس النقابات الصحیة 
النقابات المھنیة لبحث اإلجراءات التي ستلجأ لھا لمواجھة األنظمة التي تھدد  الیوم الثالثاء في مجمع
  .أدوارھا في تنظیم مھنھا

  
عند الساعة العاشرة من صباح یوم الثالثاء الرابع والعشرین من تشرین ) SOS(تطلق قرى األطفال 

» ام بي سي«عة ومجمو» دي اتش ال»األول الجاري حفل الشراكة اإلقلیمیة بین قرى األطفال و
  .بحضور عدد كبیر من المعنیین والمختصین، وذلك في فندق روتانا

  
  

 ا الصحف زوای

 صنارة الدستور
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خالل رعایة رئیس الوزراء ھاني الملقي لفعالیة في غرفة تجارة عمان صباح أمس، مازح الرئیس 
، في إشارة إلى مرحلة تسلمھ حقیبة وزارة "كلما زرت ھذا المكان أحن الیھ"الحضور بالقول 

وزیر الصناعة والتجارة یعرب القضاة حبكت معھ النكتة فبادر للقول . والتجارة قبل سنواتالصناعة 
ُبّدل المناصب: "للرئیس الملقي   "!ھل ت

  
یعقد مدیر األمن العام اللواء أحمد الفقیھ والمنسق العام الحكومي لحقوق اإلنسان باسل الطراونة، 

ا مع قیادات ورؤساء مؤسسات ومنظمات وھیئات وبحضور قیادات أمنیة یوم غد األربعاء، لقاء خاص
حقوق اإلنسان والمجتمع المدني، وذلك ضمن اللقاءات الحواریة والتشاوریة الدوریة بین األمن العام 

  .ومؤسسات المجتمع المدني
  

بكل : "أمس" فیسبوك" كتب الكاتب والفنان یزن مصاروة على صفحتھ بموقع التواصل االجتماعي
في حفل ) أمس(نشید كلیة الملكة رانیا لتدریب وتأھیل المعلمین الذي أطلق الیوم فخر قمت بكتابة 

تخریج الفوج األول من الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعلمین تحت رعایة جاللة الملكة رانیا، 
  ".سعید جدا بھذا اإلنجاز. وكذلك قمت بكتابة بعض العبارات التي استخدمت بالحفل

  
األطباء، أطباء األسنان، الصیادلة والممرضین، اجتماعا طارئا مساء : بات الصحیةتعقد مجالس النقا

لبحث اإلجراءات التي ستلجأ إلیھا لمواجھة األنظمة التي "الیوم في مجمع النقابات المھنیة، وذلك 
  .، بحسب ھذه النقابات"تھدد أدوارھا في تنظیم مھنھا

  
، تحت رعایة السفیر إالیطالي "تحاد األثري في األردناال"یفتتح في ملتقى طالل أبو غزالة بعد غد 

 لدى األردن جیوفاني براوزي والدكتور طالل أبوغزالة

 زواریب الغد
  


