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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  )األردنیة(في  ٢٠١٧افتتاح معرض مسابقة علماء المستقبل 

رفع علم اإلحتالل في الجامعة األردنیة ’: السعود للطویسي 
  ‘استفزاز للشعب األردني والفلسطیني

٥  

یكرم حفظة القرآن الكریم والحدیث الشریف " البنك اإلسالمي"
  "األردنیة"في 

٦ 

   شؤون جامعیة
 ٧  بالجامعة الھاشمیة تتحول لعمادة إلكترونیة" البحث العلمي"

 ٨  مؤتمر دولي حول قضایا التنمیة المستدامة والبیئة
 ٩  اعتصام لطلبة البولیتكنك أمام التعلیم العالي

 ١٠  تكھنات مسیئة لھیبتھم.. الحدیث عن تغییرات لرؤساء الجامعات 
 ١٢  الالجئین في الشرق االوسط حول" الیرموك"مؤتمر في 

 ١٣  مؤتمر یوصي بتطویر المناھج بالوطن العربي
 ١٤  دعوات شبابیة لتجاوز ثقافة العیب في العمل

 ١٥  وفیات
  ١٨- ١٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  )األردنیة(في  ٢٠١٧افتتاح معرض مسابقة علماء المستقبل 
  
  

افتتح في الجامعة  -فادیة العتیبي
یة أول أمس معرض مسابقة األردن

الذي نظمتھ  ٢٠١٧علماء المستقبل 
كلیة العلوم في الجامعة وجمعیة 
ابتكار لتنمیة اإلبداع بمشاركة طلبة 
مدارس المملكة للفئة العمریة ما بین 

ً  ١٧و ٨   .عاما
   

واشتمل المعرض الذي افتتحھ 
مندوبا عن رئیس الجامعة نائب 
الرئیس لشؤون الكلیات العلمیة 

تور عمر الكفاوین بحضور عمید الدك
كلیة العلوم الدكتور سامي محمود  وعدد من المسؤولین في وزارة التربیة والتعلیم وجمع من أعضاء 
الھیئة التدریسیة في كلیة العلوم، على مشاریع طالبیة أبدع في إنجازھا الطلبة جاءت خالصة 

تھم العلمیة من خالل توظیف ما اكتسبوه إحساسھم بالدور الملقى علیھم تجاه تطویر قدراتھم ومھارا
من علوم معرفیة وتدریبات عملیة تلقوھا حول المنھجیة العلمیة المتبعة في تنفیذ المشاریع وطریقة 

  .كتابة التقریر العلمي
   
   

ومسابقة علماء المستقبل مشروع یسعى للمساھمة في تحسین مستوى تعلیم وتعلم العلوم في المملكة، 
ت الطلبة نحو العلوم والتكنولوجیا وتمكینھم من توظیف المنھجیة العلمیة في التفكیر وتحسین اتجاھا

والعمل واالبتكار، باإلضافة إلى تطویر كفایاتھم األساسیة في التواصل واالستقصاء العلمي والتفكیر 
  .الناقد واإلبداعي وحل المشكالت

   
   

ة سریا عیاد أكدت في كلمة ألقتھا قبیل افتتاح رئیسة جمعیة ابتكار لتنمیة اإلبداع الخبیرة التربوی
المعرض أنھ تم عقد ستة ملتقیات إلطالق المسابقة في مختلف محافظات المملكة، تضمنت التعریف 

فریقا من مختلف ) ١١٤(بالمسابقة والتدریب على منھجیة تنفیذ المشاریع، مشیرة إلى مشاركة 
  .التقییم العملي فریقا لمرحلة) ٧٠(مدارس المملكة، تأھل منھا 

   
   

وقالت عیاد ستقوم لجنة متخصصة تضم نخبة من األساتذة في كلیة العلوم بمختلف أقسامھا، إضافة 
إلى مجموعة من الخبراء التربویین والمختصین بإجراء تقییم عملي للمشاریع التي تأھلت في 

م االكتفاء بالجانب النظري، الفتة المسابقة بعد التزامھا بالمنھجیة العلمیة، وتنفیذ المشروع عملیا وعد

 أخبار الجامعة

  ٥:الدیار ص/السوسنة/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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إلى أن مجاالت المسابقة تضمنت مشاریع عملیة في مجاالت العلوم الحیاتیة والصحة، والفیزیاء 
  .والھندسة، وعلوم األرض والفضاء والكیمیاء والبیئة

   
   

جسور  من الجدیر ذكره أن مشروع علماء المستقبل ویعقد في دورتھ الثالثة ھذا العام، یسعى إلى مد
التواصل اإلیجابي بین التعلیم المدرسي والجامعي من خالل التعاون مع الجامعة األردنیة في تنفیذ 
المشروع حیث یتجلى ذلك في عمل لجان تقییم المشاریع العلمیة وتقدیم التغذیة الراجعة حول منھجیة 

  .التفكیر العلمي واالبتكاري لدى الطلبة وسبل تطویرھا
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  ‘رفع علم اإلحتالل في الجامعة األردنیة استفزاز للشعب األردني والفلسطیني’: سي السعود للطوی
  

وجھ رئیس لجنة فلسطین النیابیة النائب یحیى السعود رسالة لوزیر التعلیم العالي عادل الطویسي 
  .انتقادا الذعا لرفع العلم االسرائیلي في فعالیة اقیمت في الجامعة االردنیة الخمیس 

  
لسعود في بیان لھ الیوم االثنین ، من الطویسي بتشكیل لجنة تحقیق لمعرفة من خلف ھذه وطالب ا

الفعالیة وتنظیمھا في ظل الوقت الراھن الذي یعیش فیھ اسرانا االردنیون والفلسطینیون  في سجون 
  .االحتالل 

  
ضد اإلنسانیة  رفع علم الكیان الصھیوني رمز اإلرھاب واالحتالل والعنصریة والجرائم"واوضح أن 

في الجامعة االردنیة  ما ھو اال استفزاز للشعب األردني والفلسطیني في عقر داره وفوق » في العالم
  ".تراب الوطن

  
و استنكر السعود رفع علم اسرائیل الى جانب الدول االخرى المشاركة في الفاعلیة، معتبرا ان 

ب دماء الشعب الفلسطیني و ماذا نتج عنھ  التصرف اعتراف  باسرائیل كدولة و بیھودیتھا، على حسا
  .و حتى یومنا ھذا ١٩٤٨من ویالت االحتالل منذ عام 

  فلسطین الیوم/الكون نیوز/ار الساعةمد
 



  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 
6 

  
  

  "األردنیة"یكرم حفظة القرآن الكریم والحدیث الشریف في " البنك اإلسالمي"
  

واصل البنك اإلسالمي األردني تكریم الفائزین بمسابقتي حفظ القرآن الكریم والحدیث الشریف من 
بتقدیم الجوائز النقدیة لھم، وذلك بتنظیم كلیة  ٢٠١٧-٢٠١٦لجامعة األردنیة للعام الجامعي طلبة ا

الشریعة في الجامعة وتحت رعایة عمید كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة األستاذ الدكتور محمد 
یة الخطیب؛ وذلك خالل افتتاح أعمال الیوم العلمي لكلیة الشریعة وبحضور أساتذة وطلبة الكل

  .عمادة شؤون الطلبة/ على مدرج الحسن بن طالل ٢٥/٤/٢٠١٧والجامعة، یوم الثالثاء 
وقال األستاذ موسى شحادة الرئیس التنفیذي المدیر العام للبنك اإلسالمي األردني إن مواصلة 
مصرفنا وألعوام متتالیة بتكریم الفائزین من طلبة الجامعة األردنیة بمسابقتي حفظ القرآن الكریم 
ً لدور البنك بتحملھ مسؤولیاتھ االجتماعیة بدعم النشاطات الھادفة البناءة  والحدیث الشریف یأتي تطبیقا
ً للشراكة اإلستراتیجیة التي تجمع مصرفنا مع الجامعة األردنیة وكلیة الشریعة بدعم  وتعزیزا

  .ةنشاطاتھا العلمیة واالجتماعیة التي توثق العالقة بین الطلبة وبیئتھم الجامعی
ً للبنك اإلسالمي األردني لتقدیمھ الجوائز للفائزین  ً تكریمیا وسلم األستاذ الدكتور محمد الخطیب درعا
ً للفائزین  بالمسابقة، وأعرب عن شكره وتقدیره لمواصلة البنك اإلسالمي األردني تقدیم الجوائز سنویا

  . نشاطات كلیة الشریعةبمسابقتي حفظ القرآن الكریم والحدیث الشریف، إضافة الى دعم مختلف 

  ٥:السبیل ص
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.  
  
  

  
  

  
  بالجامعة الھاشمیة تتحول لعمادة إلكترونیة" البحث العلمي"

  
تَمت عمادة البحث العلمي في الجامعة الھاشمیة حوسبة كافة أعمالھا وإجراءاتھا لتصبح عمادة  َ أ

دمة، وتحدیث إلكترونیة، والتخلص تدریجیا من المعامالت الورقیة، وذلك بھدف توفیر بیئة بحثیة متق
وتطویر العمل والتسھیل على الباحثین من أجل أن یتفرغوا إلنجاز بحوثھم العلمیة ونشرھا في 

  .المجالت المرموقة وتحسین موقع الجامعة في التصانیف العالمیة
وتقول الدكتورة مجد مریان عمیدة البحث العلمي إن الجامعة تعي أن التقدم في البحث العلمي 

المستمر، لذلك قامت باستثمار تكنولوجیا المعلومات ألقصى درجة ممكنة وتطویر یستوجب التطویر 
العدید من التطبیقات والبرمجیات من خالل الحوسبة الشاملة لتحویل كافة اإلجراءات في عمادة 
البحث العلمي من الشكل الورقي إلى اإللكتروني، بھدف سرعة إنجاز األبحاث العلمیة، واختصار 

  .على الباحثین الجھد والوقت
وأضافت أن حوسبة اإلعمال في العمادة تعكس خطة الجامعة االستراتیجیة للبحث العلمي، والتي 

  .تتماشى مع االستراتیجیة الوطنیة للبحث العلمي
وقامت عمادة البحث العلمي بالتعاون مع مركز تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الجامعة 

 Online(تطویر برمجیة : واألنظمة اإللكترونیة، من أبرزھابتطویر مجموعة من البرمجیات 
Submission of Research Proposals ( وھي برمجیة شاملة لتقدیم األبحاث العلمیة بشكل

إلكتروني من خالل البوابة اإللكترونیة لعضو ھیئة التدریس، وتقدیم طلب إلكتروني للحصول على 
لجان البحث العلمي ابتداء من القسم ولغایة موافقة رئاسة دعم األبحاث العلمیة واعتماده من قبل 

عدد من النماذج الخاصة في البحث العلمي، بحیث تم تحویل ) برمجة(الجامعة، وكذلك حوسبة 
ً، ومنھا نماذج تغییر باحث على حساب بحث مدعوم، : مجموعة من النماذج الورقیة لتعبأ إلكترونیا

وقد أصدرت . بحث مدعوم لغایة إغالق مشروع البحث العلميوعنوان البحث، وتمدید فترة مشروع 
ً والنماذج المتعلقة بھا   .عمادة البحث العلمي فیدیو یوضح آلیة تقدیم األبحاث إلكترونیا

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٣:الدستور ص/٣:ص السبیل
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  مؤتمر دولي حول قضایا التنمیة المستدامة والبیئة
  
   
  

ق في الجامعة االردنیة ینظم مركز الخطایبة للتحكیم والمحاماة والتدریب بالتعاون مع كلیھ الحقو
مؤتمرا دولیا یعني ، وجامعة الحسن االول في المغرب وعدد من الجامعات في كندا وبریطانیا

اتفاقیھ باریس للمناخ بین التشریعات الوطنیة "التنمیة المستدامة والبیئة والمناخ تحت عنوان  بقضایا
  ".والتنمیة المستدامة

ـَیـْوم عدد من األكادیمیین والمھنیین والمھتمین في مجال  وینخرط في المؤتمر حسب البیان الصحفي الْ
البیئة والمناخ من كندا والھند والیونان والسعودیة والمغرب وفلسطین ولبنان وتونس والجزائر 

  .وسلطنة عمان وسوریا واألردن
  

یومین  ویستمر المؤتمر الذي یعقد في مدرج سمیر شما في كلیھ الحقوق في الجامعة االردنیة لمدة
َـاء  ـَالَث ُّ   .أیار بعد غد ٣و٢الـث

  
 ٢٠١٥ویناقش المؤتمر عددا من القضایا التي تتصل بحمایة البیئة وما تناولتھ اتفاقیة باریس لعام 

  .وھي البیئة النظیفة وحقوق االنسان والبطالة والطاقة المتجددة ودعم الدول المتقدمة للدول النامیة
  

ات التي تنظم كإطار دولي استعدادا لقمة المناخ في تشرین الثاني ویشكل ھذا المؤتمر احد النشاط
  .القادم في بون ألمانیا

  
یشار الى انھ تم إعداد العدید من النشاطات المماثلة في مراكش والمغرب في تشرین ثاني من العام 

  .الماضي تفاعال مع قمھ المناخ آنذاك

  العرب نیوز
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  ي اعتصام لطلبة البولیتكنك أمام التعلیم العال
  
  

اعتصم مجموعة من طالب كلیة البولیتكنك أمام وزارة التعلیم العالي الیوم االثنین ، احتجاجا على 
  .عقوبات اتخذت من قبل ادارة الجامعة بحق اربعة من الطلبة بشكل ظالم حسب المعتصمین 

  
توجیھ وحول التفاصیل قال احد الطلبة ان إدارة الجامعة أقدمت على التحقیق مع أربعة طالب و

: عقوبات الفصل واإلنذار النھائي لھم عقب انتھاء انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة والطلبة ھم
ابراھیم قشیر، وعلي جابر، وأحمد الطالع، وصدام خطاب، وھم من طلبة كلیتي ھندسة المیكانیك 

  .والھندسة المدنیة
  

الفصل لمدة فصل واحد على خلفیة واضاف ان الطالب ابراھیم قشیر وجھت لھ إدارة الجامعة عقوبة 
ً بإثبات ھذه التھم علیھ إن  ً أنھ لم یقل ما یسیئ ألي جھة ومطالبا ھتافھ اثناء االحتفال بالمرشحین، معلقا

  .وجدت ھذه األدلة
  

أما الطالب صدام خطاب فتم فصلھ لمدة سنة كاملة جاء على إثر شكوى كیدیة تقدم بھا أحد الطالب 
ً أنھ قام برمي  الحجارة باتجاھھ بعد صدور نتائج االنتخابات، وھو ما نفاه صدام وقال أنھ كان مدعیا

  .”الدایو“من بین المرشحین وكان في غرفة الفرز ولم یشارك برمي الحجارة التي وقعت قرب بوابة 
  

الطالب أحمد الطالع فصل لمدة سنة كاملة بتھمة محاولة ادخال مواد ممنوعة للجامعة وما حدث 
كر زمالؤه ھو أنھ كان یحمل مجموعة ستر زرقاء اللون وغیر مكتوب علیھا اي شیئ بحسب ما ذ

وعندما رفض األمن الجامعي ادخالھا طلب منھم االحتفاظ بھا لحین خروجھ من الجامعة وعند عودتھ 
  .رفضوا اعادتھا لھ وطلبوا منھ مراجعة االدارة

  
ت كونھ نسي ھویتھ الجامعیة في المنزل الطالب علي جابر وبحسب زمالءه لم یشارك في االنتخابا

  .ودخل للجامعة بھویتھ المدنیة لحضور محاضراتھ، لكن اإلدارة وجھت لھ تھمة االنذار النھائي

  ٥:السبیل ص
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  تكھنات مسیئة لھیبتھم.. الحدیث عن تغییرات لرؤساء الجامعات 
  

، في ظل غیاب بأي حق یتم تداول معلومات تنھك المواقع التي یتم الحدیث عنھا وتناول اشخاصھا
مصدر رسمي یؤكدھا او یعمل على تثبیت مضامینھا والتعاطي معھا بشكل مشروع، فاالقالم التي لم 
تتوقف كتابة وتعلیقا على قضیة تغییر معظم رؤساء الجامعات، بالغت بتلك الحالة وحولتھا ربما الى 

رمتھا تعتبر وقفا ال یجوز اجندات شخصیة او معلومة ال تحمل ایة تاكیدات حتى االن، لكن الحالة ب
الحد التعاطي معھ في ظل غیاب معلومة، تضع رؤساء الجامعات عند موقف مختلف، ال یمكن ألحد 

  .ان یمسھ او یتداولھ دون العودة لمصدر او خبر رسمي 
علیھا ومن مصدر مؤكد، تقول انھ ال حصة لما یتم تداولھ من « الدستور « المعلومات التي حصلت 

راء او مقاالت تم تداولھا خالل االسبوع الماضي واالیام الحالیة عن اجراء اي تعییرات اخبار او ا
لرؤساء الجامعات، وانھ ال قرار باحداث تغییرات في معظمھم كما تم تداولھ، وان تلك المعلومات 

  .عاریة عن الصحة وال یجوز التعاطي معھا كأمر واقع تحت اي ظرف كان 
علومات یجب ان تعتمد نھجا واسسا قبل ان یتم اطالقھا، فأي رئیس جامعة قضیة التعاطي مع تلك الم

الف شخص من طالب واداري كحد ادنى في  ١٥ھو شخص اعتباري تحت مظلة ادارتھ ما یزید عن 
الجامعات، وھو االمر الذي یجب منحھ الصفة االعتباریة، وان یبقى محافظا على ھیبتھ وكینونتھ قبل 

  .د الى معلومة بل ربما الى تكھنات او تعاط مختلف مع تلك االخبار اطالق احكام ال تستن
التعاطي مع اخبار كھذه وبحسب تأكید المصدر یجب ان ال یكون عاما فال تغییر على اي من رؤساء 
الجامعات، وان ما یحدث بحسب المصدر تكھنات مسیئة ال تخدم سوى صاحب القلم الذي یكتب، وال 

« تسيء لھیبة رؤساء الجامعات « الستناد اليٍّ من تفاصیلھا، وھي كما قال یمكن الحكم علیھا او ا
  .وھو االمر الذي یجب عدم التجاوز عنھ 

قضیة االلتفات الى تلك المعلومات وتداولھا یجب ان تتوقف ویجب على اصحاب القرار ان یحسموا 
م التمادي، وكي ینشغل رؤساء االمر بمعلومة یتم االعالن عنھا لوقف تلك التداعیات وللدعوة الى عد

الجامعات بتسییر اعمال جامعاتھم، ال االلتفات لالخبار التي اصبحت موضع توتر وسرد لقصص ال 
  .مكان لھا من الواقع، ومنع لتحركات فعلیة خوفا من قرار مرتقب یغیر احدھم ویعزلھ عن موقعھ 

االسراع بتطبیق قانوني التعلیم القصة یجب ان تتوقف ویجب ان تحسم، وعلى الحكومة ان تعي ان 
العالي والجامعات االردنیة یجب ان یأخذ صفة االولویة والسرعة القصوى، حتى یلحقھ تطبیق 
االنظمة التي لھا عالقة بنظام المساءلة الدارات الجامعات والتي تشمل الرؤساء بطبیعة الحال لتستقیم 

  .االمور، وال تبقى ھیبة الرئیس مضغة بلسان الجمیع 
نظام المساءلة ھو السیف المرتقب الذي سیحسم اي جدل دائر حالیا وسیبقى ذاتھ یدور بالفلك حول 
احداث تغییرات برؤساء جامعات یلقي البعض علیھم تھما مختلفة، والقائمون على التعلیم العالي 

ة وال یدركون ذلك، فكما قال احد المسؤولین التجاوزات للبعض حاصلة وواضحة لكنھا تحت السیطر
شيء منھا یدخل باطار الفساد او الشيء الذي ال یمكن السكوت عنھ تحت اي ظرف، وقد تم اعالم 
اصحابھا بذلك، وال احد بعید عن المساءلة، لكنھ عاد واكد ال تغییر وال صحة الي معلومة یتم تداولھا 

..  
یر المقبول حتما ان من حق رئیس اي جامعة ان یدور في فلك جامعتھ وان یتخذ قرارات، لكنھ من غ

 یتجاوز القانون او التعلیمات او یحمل في طیات ادارتھ اي فساد مھما كان نوعھ، وھذا غیر حاصل
بحسب تصریحات المصدر، فرؤساء الجامعات كما اكد بعیدون عن الفساد وبعیدون عن تجاوزات 
یخترقون فیھا الخطوط الحمراء، فقانون المساءلة ھو صاحب السلطة عندما یطبق بأن یوقف اي 

  .رئیس عن مزاولة عملھ في حال حمل اي تجاوزات أكانت اكادیمیة ام اداریة ام مالیة 
غییرات یجب ان یتوقف ویجب ان یأتي مصدر یحسمھ بأي شكل كان لتستمر مسیرة الحدیث عن الت

التعلیم االكادیمیة داخل الجامعات، ولكي یقوم الرؤساء بمسؤولیاتھم تجاه طالبھم وحرم جامعاتھم، 

  ٨:الدستور ص
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وما یحصل ھو تكسیر لھیبة شخص اعتباري على الدولة ان تضبط ایقاع سلوكیاتھم في حال 
مسؤول بالدولة، لكن التعاطي مع اشاعات واخبار وتداول معلومات مختلفة امر تجاوزوا، اسوة بأي 

  .غیر مقبول ویعیق الحركة 
وعلینا ان نعي جیدا وبحسب معلومة موثوقة تسربت الى الدستور، بأن احد المواقع تلقى ردا مباشرا 

، لكن المفاجئ ان مثل من مسؤول اول في وزارة التعلیم العالي ینفي ما یتم تداولھ وقد كتب بخط یده
ھذا الرد مھنیا وصحفیا یدخل باطار السبق الصحفي اال انھ لم ینشر ولم یشر إلیھ ابدا، وھو االمر 
الذي یثیر حفیظة البعض بمشروعیة االدالء بتساؤالت مختلفة، حول دقة وصحة وما وراء تلك 

  المعلومات وما یتم الحدیث عنھ ؟؟؟ 
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  جئین في الشرق االوسطحول الال" الیرموك"مؤتمر في 
   
  

بدأت جامعة الیرموك التحضیر القامة مؤتمرھا الدولي الثاني في الشرق االوسط لالجئین منھجیة 
وآلیة بھدف الحشد باتجاه مشاركة واسعة من صناع القرار من مختلف دول العالم والمنظمات الدولیة 

  .واكادیمیین وصحافیین واعالمیینالمعنیة بقضایا الالجئین ومنظمات مجتمع مدني وبرلمانیین 
  

الالجئون واألمن " وكانت الیرموك عقدت مؤتمرھا االول في ایار من العام الماضي تحت عنوان 
وحظي بمشاركة واسعة " الجنوب –الحاجة إلى حوار الشمال : والتنمیة المستدامة في الشرق األوسط

  .كات الربیع العربيسلطت الضوء على واقع اللجوء في الشرق االوسط في ظل حر
  

وبحسب رئیس الجامعة رئیس اللجنة العلیا للمؤتمر الدكتور رفعت الفاعوري فإن أھمیة المؤتمر 
الثاني المتوقع ان یعقد في ایار القادم ایضا تأتي في ظل تزاید ارقام اللجوء واعبائھ واألوضاع 

ً عن المشاكل واألزمات الت ي تعانیھا الدول المستضیفة بسبب االنسانیة الصعبة التي یعیشونھا فضال
ملف الالجئین وسط تراخ من المجتمع الدولي عن الوفاء بااللتزامات والتعھدات بدعم الدول 

  .المستضیفة
  

وأكد الفاعوري أن إستضافة جامعة الیرموك وللمرة الثانیة لھذا المؤتمر الدولي تأكید على الدور 
  .یة األردنیة في معالجة القضایا التي یعیشھا الوطنالذي تضطلع بھ المؤسسات العلمیة واألكادیم

  
مدیر مركز دراسات الالجئین والنازحین والھجرة / من جانبھ قال رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر

القسریة الدكتور فواز المومني ان المؤتمر یھدف الى تسلیط الضوء على حركات اللجوء والنزوح 
ترة ما یسمى بالربیع العربي وتوضیح واقع ومستقبل األمن في منطقة الشرق األوسط وخاصة في ف

اإلنساني في اقلیم مضطرب، إلى جانب توضیح التبعات األمنیة المترتبة على حركات اللجوء سواء 
  .على المستوى الداخلي أو على مستوى العالم

  
وآخر  وأضاف أن المؤتمر یھدف إلى استعراض المبادرات الدولیة لمعالجة قضایا الالجئین

التوجھات العلمیة واألكادیمیة في تناول موضوع الالجئین وفرص وامكانیات تأھیل الالجئین 
وبخاصة توفیر فرص التعلیم لھم، وتوضیح دور مؤتمر لندن في اإلیفاء بااللتزامات الدولیة للدول 

  .المضیفة لالجئین
  

التزامات المجتمع الدولي ": األمن االنساني"وأوضح أن المؤتمر في دورتھ الثانیة یحمل عنوان 
حركات اللجوء في الشرق : ، وسیتناول المؤتمر عدة محاور رئیسة، ھي "ودور المجتمعات المضیفة

األوسط، دور المجتمع الدولي في تمویل جھود المجتمعات المضیفة لالجئین، المجتمع الدولي 
ة الناظمھ لتحقیق األمن اإلنساني والتزامھ األخالقي للتدخل اإلنساني، التشریعات المحلیة والدولی

  .ومؤتمر لندن كسبیل لدعم الدول المضیفة وتمكین الالجئین
  

ً للمؤتمر الستقبال طلبات المشاركین واألوراق البحثیة على الرابط  ً خاصا وأطلقت الجامعة موقعا
  refugees-me.yu.edu.jo: التالي 

  ١٢:الدستور ص
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  مؤتمر یوصي بتطویر المناھج بالوطن العربي
  

لمؤتمر الدولي لكلیة التربیة في جامعة الیرموك الذي اختتم اعمالھ الیوم االثنین بإعادة أوصى ا
تطویر المناھج في الوطن العربي وفقا الستراتیجیة تألیف المناھج التشاركیة المعتمدة على معاییر 

  .وطنیة لكل مرحلة من مراحل التعلیم
  

تھ الورقة النقاشیة السابعة للملك عبدهللا الثاني كما اوصى المؤتمر الذي انعقد انسجاما مع ما تضمن
بتأھیل وتدریب مصممي المناھج والمشرفین " تحدیات وآفاق مستقبلیة : التربیة " تحت عنوان 

كٌل بما یتناسب مع دوره في عملیة التطویر الشاملة لبناء تعلیم ، والمعلمین وأولیاء األمور والطلبة
  .العلم واالقتصاد قائم على العالقة المتبادلة بین

  
واكدوا اھمیة التمھید اإلعالمي من قبل وزارة التربیة والتعلیم، قبل وصول المناھج المطورة الى 

إضافة إلى أھمیة إعادة النظر في البیئة ‘ لتبریر دواعي التطویر ومسوغاتھ، المدارس وأولیاء األمور
  .كنولوجیة في التدریسالتعلیمیة بالمدارس حتى تتماشى مع متطلبات التطبیقات الت

  
كما أوصى المشاركون بضرورة تحسین أسالیب التدریس بالعمل على تحدیث الوسائل التكنولوجیة 
وتجدیدھا لتنمیة االتجاھات االیجابیة نحو العملیة التعلیمیة، وتصمیم برامج تعلیمیة تعتمد على 

  .ومھارات التفكیر تدریبات وأنشطة إثرائیة محوسبة متضمنة البنیة المعرفیة للمنھاج
  

مما ، ودعوا الى إشراك المعلمین في عملیة إصالح المنظومة التربویة لوضعھم امام مسؤولیاتھم
ینعكس على فھمھم وتحكمھم في إدارة العملیة التعلیمیة التعلمیة كمھنة وواجب في آن واحد ووضع 

  .التي تحدث في المجتمعمعاییر تساعد المعلم على االرتقاء بمستوى تدریسھ في ضوء التغیرات 
  

وعقد دورات تدریبیة لجمیع العاملین ، وأوصوا بأھمیة العمل الجاد لنشر ثقافة التخطیط االستراتیجي
لمحاولة تقلیص الفجوة بین برامج الجامعات ومتطلبات سوق العمل الفتین إلى دور ، في الجامعات

من خالل تشكیل ، وخططھا وسیاساتھا الجامعات العربیة بتضمین مفاھیم قیم المواطنة في برامجھا
  .فریق قیادي یمھد لھذا الدمج 

  
أما فیما یتعلق بمحور علم النفس التربوي، فقد أوصى المشاركون بتصمیم وبناء برامج للكشف 
المبكر عن فئات التربیة الخاصة مبنیة على العالقة بین صعوبات التعلم النمائیة وعوامل االستعداد 

ما قبل األكادیمیة والنمو العقلي المعرفي، ونشر ثقافة التواصل في نفوس األبناء  المدرسي والمھارات
  .منذ الصغر

  
ویذكر أن المؤتمر الذي استمر ثالثة ایام شارك فیھ مجموعة من األكادیمیین والخبراء من الجزائر، 

  .افة إلى األردنوُعمان، وفلسطین، والكویت، والسودان، والمملكة العربیة السعودیة، ولیبیا، باإلض
 .  

  ١٥:الرأي ص
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  دعوات شبابیة لتجاوز ثقافة العیب في العمل
  

أكدت دعوات شبابیة في اربد الى أھمیة تجاوز ثقافة العیب في العمل في الوقت الذي یتم فیھ االحتفال 
  .بعید العمال

  
ان ثقافة العیب من اھم الممارسات الخاطئة «ویرى عضو مركز شباب اربد الشاب ھادي البحیري 

لتي تواجھ الشباب والتي تحد وتؤثر على توجھھم الى سوق العمل المھني وانھا حجمت من توجھ ا
الشباب الى االعمال المھنیة نتیجة ثقافة المجتمع الخاطئة وعدم تحفیز الشباب الى العمل المھني، 
مؤكدا ضرورة تخصیص ورش عمل تحفز الشباب على التخفیف من ثقافة العیب في المراكز 

  .»بیةالشبا
  

ً الى  ووصف الشاب یوسف الطیار ثقافة العیب بأنھا حجر عثرة امام الشباب ومستقبلھم، داعیا
محاربة ھذه الثقافة الفاشلة التي حدت من توجھ الشباب الى االعمال المھنیة، معتبرا ان ثقافة العیب 

ً ذلك بدور الجانب االقتصادي وارتف اع االسعار وانخفاض في طریقھا للتغییر او ربما للزوال معلال
الف طلب عمل لدى دیوان الخدمة وان الخریج یمضي  ٣٥٠وفقدان الدخل موضحا ان ھنالك حوالي 

  .عشرات السنین دون ان یحصل على وظیفة حكومیة
  

وشدد الطیار على ضرورة زیادة وعي الشباب من خالل توفیر ورش عمل حول محاربة ثقافة العیب 
  .كز المھنیة لتحفیز الشباب على محاربة ثقافة العیبوتأكید ربط الشباب مع المرا

  
وترى خریجة كلیة المجتمع غادة الخالد ان إحجام االفراد عن القیام بوظائف ومھن معینة بسبب 
سیطرة ثقافة العیب علیھم ادى الى استحواذ الوافدین على المھن حتى المقیدة منھا وبالتالي ارتفعت 

  .معنسبة البطالة بین افراد المجت
  

وطالبت بإیجاد حلول لتفادي مشكلة البطالة التي ساعدت ثقافة العیب على انتشارھا وایجاد فرص 
  .عمل للشباب سواء عن طریق تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أو تمویل المشاریع الصغیرة

  
فة العیب وأشادت الخالد بانخراط بعض الشباب في المھن التي كانت غیر مقبولة سابقا متخطین ثقا

بسبب سوء االوضاع المعیشیة وتردي او فقدان الدخل، موضحة ان العدید من االردنیین وخاصة 
الشباب یعملون عمال وطن في معظم بلدیات المملكة وان بعض البلدیات في محافظة اربد عمالھا 

  .بالكامل من االردنیین
  

لعمل التطوعي ھو اساس محاربة ان ا«وأشار رئیس مركز شباب اربد النموذجي ھاشم الشناق الى 
ثقافة العیب الن البرامج الخدمیة والحد من انتشار ثقافة العیب ھي النزول الى المیدان وممارسة 

  .»االعمال المھنیة داخلھا
  

واكد ضرورة ربط المراكز الشبابیة مع المراكز المھنیة واقامة ورش تدریبیة داخل ھذه المراكز 
ة الصیفیة من خالل زیادة مدة التدریب في معسكرات الحسین للعمل التدریبیة وخصوصا في العطل

  .التطوعي حتى تصل الى اكبر عدد من الشباب

  ١٩:الرأي ص



  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 
15 

  
  

  
  

  
  
  
  السلط -مضافة عشیرة الدباس  -عدنان عبد الرحمن مصطفى الدباس  -
  
  أم أذینة - منذر یحیى سلیم عرفات  -
  
  اربد - فائق فارس ابو بكر » محمد سلیم« -
  
  موبص - دالكریم الجزازي خالد عب -
  
  جبل الحسین -فتحیة فوزي قاسم  -
  
  عبدون - سعدیة یوسف شاھین  -
  
  السلط - ریا محمد صالح الدرادكة  -
  
  دیوان آل حداد - عقلة عواد عقلة حداد  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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رجیة اعتبارا قرر مجلس الوزراء نقل السفیر االردني في ایطالیا زید اللوزي الى مركز وزارة الخا
  .من امس

  
طبیبا في وزارة الصحة من مختلف التخصصات الى التقاعد اعتبارا )  ١٩( مجلس الوزراء احال 

  .من الشھر الحالي
  

دینارا ذمة مترتبة علیھا لحساب االمانات المتفرقة )  ٦٢١( الحكومة طالبت شركة میاه العقبة بتسدید 
یوما لدفع المبلغ وفي حال التخلف عن الدفع ستتخذ  ٦٠ركة الحكومة امھلت الش.. لدى وزارة المالیة 

  .اجراءات قانونیة بحقھا وفقا لقانون تحصیل االموال االمیریة
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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الذي حمل صورة جاللتھا، على » صنداي تایمز«نشرت جاللة الملكة رانیا العبد هللا غالف مجلة 
أنا فخورة جدا بالطریقة التي استجاب (نجلیزیة حسابھا االنستجرام وكتبت تعلیقا باللغتین العربیة واال

بھا األردنیون تجاه أزمة الالجئین، ولكن في نفس الوقت یؤلمني أن أرى المعاناة الكبیرة التي یمر بھا 
  ). من مقابلتي مع مجلة صنداي تایمز. األردن بسبب ضعف اھتمام العالم بھذه األزمة

  
لملقي ینظم مركز دراسات الالجئین والنازحین والھجرة تحت رعایة رئیس الوزراء الدكتور ھاني ا

الالجئون في الشرق «القسریة في جامعة الیرموك حفل افتتاح وفعالیات المؤتمر الدولي الثاني 
، وذلك عند »التزامات المجتمع الدولي ودور المجتمعات المضیفة: األمن اإلنساني«.. »األوسط

  .في فندق میریدیانالساعة العاشرة من صباح غد األربعاء 
  

الجیش العربي، وعدد من  -أعدت القوات المسلحة األردنیة» األردن یٌد تبني ویٌد تحمي«بعنوان 
المؤسسات اإلعالمیة بمناسبة عید العّمال شریط فیدیو، تناول طبیعة الحیاة للمواطن في الوقت الذي 

األمن لحمایة حدود الوطن والحفاظ یحتفل بھ بھذه المناسبة بین أسرتھ بكل أمن وسالم، یسعى رجال 
  .على أمن وسالمة البالد

  
على تغطیتھا لحفل جائزة الحسن » الدستور«تقّدم المحلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا بالشكر لجریدة 

ًعا من األمین العام للمجلس الدكتور خالد  ّ بن طالل للتمیز العلمي، بكتاب شكر وصل للصحیفة موق
  .الشریده

  
یئة المستقلة لالنتخاب منذ صباح أمس باستقبال طلبات المراقبین الراغبین بالتسجیل بدأت الھ

والحصول على اعتماد لمراقبة االنتخابات البلدیة والالمركزیة المقررة في الخامس عشر من آب 
  .المقبل، وتستمر باستقبال الطلبات حتى الحادي والثالثین من أیار الجاري

  
ندس خالد الحنیفات أن صادراتنا من االغنام الحیة لدول الخلیج العربي أعلن وزیر الزراعة المھ

عن نفس الفترة من العام الماضي حیث تم %  ١٥خالل الثلث االول من العام الحالي زادت بنسبة 
ً إلى أنھ تم أمس فقط تصدیر حوالي  ١٢١٥٤٦تصدیر   ٥١٠٠الف رأس من الخراف البلدیة، مشیرا

  .كل من قطر والكویت والسعودیةرأس من الخراف الحیة ل
  

برعایة وزیر الثقافة نبیھ شقم، وبدعوة من رابطة الفنانین التشكیلیین، یقام الساعة السادسة من مساء 
  . الیوم، في المركز الثقافي الملكي، حفل تكریم للفنانة التشكیلیة عالمة العبدالالت

  
، »٢عمان عربیا «ثقافة محافظة إربد مھرجان  تنظم جمعیة بقاء للثقافة والفنون بالتعاون مع مدیریة

، وورشة صناعة »علي بابا واألربعین حرامي«، یشتمل مسرحیة »عودة إلى اإلنسانیة«: بعنوان
.دمى، وذلك الساعة الحادیة عشرة صباح یوم السبت المقبل، في مركز إربد الثقافي

 صنارة الدستور
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دور االردن في استقبالھم، وذلك خالل ھاني الملقي یلقي كلمة حول الالجئین و. رئیس الوزراء د
، الذي ینظمھ مركز دراسات الالجئین "الالجئون في الشرق االوسط: "المؤتمر الدولي الثاني

المؤتمر الذي یعقد . بجامعة الیرموك في فندق المیریدیان غدا االربعاء -والنازحین والھجرة القسریة 
، یستمر یومین، "لدولي ودور المجتمعات المضیفةالتزامات المجتمع ا: االمن االنساني"تحت شعار 

  .وتقدم فیھ عدة أوراق عمل سیاسیة وقانونیة حول قضایا الالجئین
  

تنظم نقابة المھندسین ظھر الیوم في مجمع النقابات مؤتمرا صحفیا لالعالن عن تفاصیل وترتیبات 
  .ن قریباالمؤتمر األردني الدولي السابع للھندسة المدنیة، الذي ینظم في عما

  
محمد الحموري یحاضر مساء الیوم في المنتدى العربي بعمان حول . أستاذ القانون الدستوري د

  ".أصول الفكر الدستوري والسیاسي في الدیمقراطیات المعاصرة وحال أمتنا"
  

وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات یقوم الیوم بجولة تفقدیة لمحافظة المفرق، یطلع خاللھا على 
  .واقع الزراعي بالمحافظة ویبحث مشاكلھ مع المزارعین وممثلي القطاعال
  

تعقد الھیئة العامة لنقابة المھندسین السبت المقبل اجتماعا استثنائیا في مجمع النقابات لمناقشة وإقرار 
تعدیالت نظام صندوق تقاعد المھندسین، الذي ما یزال یشھد جدال واسعا في اوساط المھندسین، بین 

 .د ومعارض لتعدیالت مجلس النقابة المقترحة في النظام المعدلمؤی

 زواریب الغد
  


