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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  "مكتبة االردنیة "مؤتمر في " األردن التحدیات والمستقبل" 
  ٦  "یوم الفیزیاء"تنظم نشاط " األردنیة"
 ٨  فعالیات متنوعة في االسبوع العالمي لریادة االعمال" األردنیة "

) إیراسموس بلس(دورة حول كتابة وإدارة المشاریع األوروبیة 
  )األردنیة( في

٩ 

الجامعة األردنیة تلغي الخصم الممنوح ألبناء العاملین في 
  )تفاصیل جدیدة ( الجامعات بدون إنذار مسبق 

١١ 

شاھر المومني ضمن أقوى علماء  -للمرة الرابعة على التوالي 
  العالم

١٢ 

 ١٢فصل صیفي واحد ...األردنیة تلغي نظام الفصلین الصیفیین 
  أسبوع

١٣ 

 ١٤  "نصف قرن مع الحسین"یلقي محاضرة بعنوان  المجالي
 ١٦  مشروع لطالب في األردنیة).. فلتر المیاه الشمسي(

أكادیمیون سعودیون یحاضرون حول موسوعة الھدایات القرآنیة 
  )األردنیة(في 

١٨ 

   شؤون جامعیة
 ١٩  جامعات ٥ماراثون للسیاحة في جرش الجمعة بمشاركة 

 ٢٠  اونة قانون الجامعات األردنیةاألمیرة سمیة تبحث والطر
 ٢١  طالبا في البادیة الشمالیة لدراسة الشریعة ٣١ابتعاث 

 ٢٢  وفساد الصغار ناقوس خطر.. الغایة ال تبرر الوسیلة
إلى النیابة » البلقاء التطبیقیة«إحالة موظف في إحدى كلیات 

  العامة
٢٤ 

 ٢٥  البلقاء التطبیقیة(نظام معدل لموظفي 
   مقاالت

 ٢٦  نزیھ القسوس/تدني مستوى التعلیم في األردن

 ٢٧  زید حمزة.د/ولیست االخیرة.. الفلسفة مرة أخرى

 ٢٩  زلیخة ابو ریشة/الفلسفة والتعلیم

 ٢٠  اعالنات

 ٢١  وفیات
  ٢٤- ٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  " مكتبة االردنیة"مؤتمر في " األردن التحدیات والمستقبل "

اكد مؤتمرون ان محمد المبیضین 

االردنیین یضعون القضایا العربیة في 

مقدمة اولویاتھم خصوصا القضیة 

الفلسطینیة محور الصراع في الشرق 

  . االوسط والسالم في المنطقة العربیة

االردن " واشاروا خالل فعالیات مؤتمر 

ادي ابناء الثورة الذي عقد في مكتبة الجامعة االردنیة امس بالتعاون مع ن" التحدیات والمستقبل 

العربیة الكبرى الى محطات تاریخیة مھمة لمواقف االردن ازاء العدید من القضایا العربیة بقیادة 

  . الھاشمیین االخیار الذین قدموا تضحیات جساما في سبیل نھضة االمة وكرامة ابنائھا

االردن منذ نشأتھ وھو  وقال رئیس نادي ابناء الثورة العربیة الكبرى الدكتور بكر خازر المجالي ان

صاحب مشروع امة ونھضة یتطلع الى استراتیجیة عربیة قویة تستند على االرث المجید ونضال 

االوائل وقیمة االنجاز الذي یتحقق، ومشروع االمة ووحدتھا كان اوال في حقیقة قیام المملكة العربیة 

  . العربیة الكبرى كنتاج للثورة ١٩٢٠الى یوم میسلون عام  ١٩١٨السوریة بین عامي 

واضاف ان الدولة العربیة السوریة باقالیم سوریا ولبنان وفلسطین واالردن مشروع عربي قومي 

بصیاغة ھاشمیة تتطلع لخیر العرب، وكان ھذا المشروع ھو النسف الحقیقي والقضاء على 

  . م ١٩١٧م ووعد بلفور ١٩١٦مشروعي سایكس بیكو 

 ر الجامعةأخبا

 زطلبة نیو:/الرأي ص/أخبار األردنیة
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العربیة الكبرى الذي قدم الشھداء من اجل االستقالل العربي وعرض المجالي تضحیات جیش الثورة 

مؤكدا ان معركة میسلون جاءت لتقضي على مشروع نھضة االمة لتفسح المجال امام مشاریع 

  . التجزئة والتفتت وفتح الطریق لتنفیذ وعد بلفور

دنیون حول قیادتھم واكد المجالي ان مشروع النھضة یرتفع برایتھ في الدولة االردنیة حیث یلتف االر

  . الھاشمیة الحكیمة

بدورھا اشارت مدیرة مكتبة الجامعة ایمان العمري الى اھمیة محاور المؤتمر الذي یستھدف تعزیز 

  . مفاھیم االنتماء والمواطنة وتعریف الشباب بمجمل التحدیات التي تواجھنا وتزداد یوما بعد یوم

داھا الثقافي تسعى الى جذب طلبة الجامعة للمشاركة واكدت العمري ان مكتبة الجامعة من خالل منت

في االنشطة الثقافیة والفكریة والوطنیة لدمج مجتمع الجامعة بالمجتمع المحلي واالسھام في التنمیة 

  . الوطنیة

وعقد المؤتمر جلستھ االولى برئاسة النائب السابق الدكتور محمد القطاطشة حیث قدم الوزیر االسبق 

االردن التحدي " ة صحیفة الدستور الدكتور محمد داودیة ورقة عمل بعنوان رئیس مجلس ادار

فیما قدم رئیس اللجنة الملكیة لشؤون القدس الدكتور عبد هللا كنعان دراسة علمیة " واالستجابة 

  ."القدس بوابة السالم" بعنوان 

خ االردن تحدیات تاری"وفي الجلسة الثانیة تناول الوزیر االسبق سمیر مطاوع مفاصل مھمة من 

  . " كان ھناك اكثر من وعد بلفور" وقدم الدكتور بكر المجالي ورقة عنوانھا "انموذجا  ١٩٦٧حرب 

واقیم على ھامش المؤتمر معرض تضمن عددا من الصحف المصورة من أرشیف مكتبة الجامعة 

حسین بن طالل طیب االردنیة واظھرت جوانب من الحیاة االردنیة في عھد جاللة المغفور لھ الملك ال

  . هللا ثراه بمناسبة ذكرى میالد جاللتھ التي صادفت في الرابع عشر من الشھر الحالي
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وتضمن المعرض مجموعة من الصحف التي تناولت ردود الفعل العربیة حول وعد بلفور ولوحات 

  . فنیة صورت التسلسل التاریخي لوعد بلفور

   

ولین في الجامعة وجمع من الضباط المتقاعدین واعضاء حضر فعالیات المؤتمر عدد من كبار المسؤ

 ھیئة التدریس وجمھور من طلبة الجامعة والباحثین فیھا
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 "یوم الفیزیاء"تنظم نشاط " األردنیة"

  

نظم قسم الفیزیاء في  - سناء الصمادي

كلیة العلوم في الجامعة األردنیة الیوم 

إلبراز " یوم الفیزیاء"نشاطا بعنوان 

الفیزیاء والفلك وما یشكلھ  دور علوم

  .من أھمیة علمیة

وقال رئیس قسم الفیزیاء الدكتور 

محمود الحسین ان الھدف من إقامة الیوم الذي افتتحھ نائب رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة الدكتور 

عمر الكفاوین بحضور عمید الكلیة الدكتور سامي محمود ھو تشجیع وتحفیز الطلبة  على المشاركة 

ً عن إبراز في إ جراء البحوث في ھذا المجال، وتنمیة روح اإلبداع والتنافس العلمي فیما  بینھم، فضال

  .دور ونشاطات قسم الفیزیاء

وقالت مشرفة النشاط الدكتورة آالء العزام ان النشاط  تضمن عرضا الختتام المرحلة األولى وبدء 

وع مشترك بین الدكتورة العزام وكل من المرحلة الثانیة من مشروع كاسبر الذي ھو عبارة عن مشر

الدكتور اندرو سنتقورغي أستاذ الفیزیاء المتخصص في الكواكب خارج المجموعة الشمسیة، 

والدكتورة نانسي بریكھاوس أستاذة الفیزیاء المتخصصة في النجوم الشبیھة بالشمس وكالھما  من 

   .د االمریكیةمركز سمثسونین ألبحاث علوم  الفضاء التابع لجامعة ھارفر

وتكمن فكرة المشروع في تدریب وتأھیل مجموعة من الشباب األردنیین في دراسات علوم الفضاء 

لتشكیل نواة من الموارد البشریة األردنیة المؤھلة إلدارة مشاریع حقیقیة مستقبلیة في ھذا المجال 

  .المھم من العلوم

 أخبار األردنیة
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ولى شرحا للحضور تضمن نتائج الرصد وقدم الطلبة المشاركون في مشروع كاسبر في مرحلتھ األ

الذي قاموا بھ ألحد كواكب كبلر المرشحة والموجود في مدار حول نجم في مجرتنا، علما بأن 

الدكتورة العزام سافرت الى لبنان مع خمسة طالب من أعضاء مجموعة كاسبر لرصد ھذا الكوكب 

  .تردام اللبنانیة في تموز الماضيباستخدام المرصد فرید و موسى رافاییل الموجود  في جامعة نو

وشارك في مشروع كاسبر في مرحلتھ األولى سبعة من طلبة قسم الفیزیاء، انضم الیھم في المرحلة 

  .الثانیة سبعة طالب آخرون

وقدم طلبة الدراسات العلیا عرضا لبوسترات مشاریعھم وبحوثھم العلمیة، واقیمت ندوة حول 

شارك فیھا نخبة من " غرفة صناعة عمان وكلیة العلوم:دیمیاالتجسیر ما بین الصناعة واالكا"

الخبراء وھم المدیر العام لغرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، والمدیر العام لصندوق البحث 

العلمي الدكتورة عبیر البواب، ومدیر صندوق دعم الصناعة بالمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا 

  .الدكتورة ریما راس
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  فعالیات متنوعة في االسبوع العالمي لریادة االعمال" األردنیة "
  

شھدت أنشطة  -سناء الصمادي
األسبوع العالمي لریادة األعمال التي 

في الجامعة األردنیة فعالیات  أقیمت
متنوعة شارك فیھا طلبة احتفاء 

  .بالمبدعین والمبتكرین والریادیین
  

على مدى وتنوعت التظاھرة الریادیة 
واستضافھا  بعة أیام متواصلة،س

مركز الریادة واالبتكار في الجامعة 
ومركز الملكة رانیا للریادة بین 
جلسات حواریة ومحاضرات تثقیفیة 

شخصیات الریادیة وورش عمل، وقصص نجاح للطلبة كرست فیھا مؤسسات وھیئات مختلفة و
تطبیق مفاھیمھا في مختلف  حتراف الریادة وسبلاجھودھا لتدریب وتأھیل المشاركین على طرق 

  . القطاعات والمیادین
  

وتضمن االسبوع جلسات حواریة قدمھا الخبیر والمستشار الرئیسي في شركة اوراكل الدكتور معتز 
االنشطة الالمنھجیة في التنمیة والتطویر والریادة، وورش عمل عن "الدبعي، ومحاضرات حول 

وجھات خریجي الجامعات نحو ریادة االعمال، وكیفیة وتصمیم االزیاء، وتھندسة الطاقة المتجددة 
تعزیز ثقافة  الھادفة الى تصمیم فیدیو تعلیمي، فضال عن علم البیانات وغیرھا من االنشطة الریادیة

   . ریادة األعمال لدى الفئات الشابة واألكادیمیة وحثھم على تنفیذ أفكارھم وتوظیفھا لخدمة المجتمع
   

للریادة الذي نظمھ ار والریادة الدكتور اشرف بني محمد ان االسبوع العالمي وقال مدیر مركز االبتك
یخاطب بالتعاون مع مركز االبتكار والریادة والكلیات المختلفة في الجامعة  مركز الملكة رانیا للریادة

لحثھم على تبني مفھوم ثقافة  والمنشآتوموظفي المؤسسات  األعمالالطلبة والریادیین وقادة قطاع 
باإلضافة إلى تحقیق أفكارھم على ارض الواقع من خالل  ،الریادة وتوظیفھا في خدمة المجتمع

  .إطالق الشركات الناشئة
  

 الذین العمل فرص ومبدعي بالمبتكرین لالحتفاء عالمي حدث أكبر ھو األسبوعواضاف ان ھذا 
 رفاھیة وزیادة القتصاديا النمو ودفع الواقع، أرض على أفكارھم لتحقیق الناشئة الشركات یطلقون

  . المجتمعات
  

 األحداث من اآلالف تنظم عام، كل من الثاني تشرین شھر في ینطلق الذي األسبوع وخالل
 تقیم عالقات محلیةو الریادي النشاط في باالنخراط المالیین لتلھم العالم أنحاء جمیع في والمسابقات

 .  رینالمستثم وحتى والمرشدین المحتملین المتعاونین بین

 أخبار األردنیة
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  )األردنیة(في ) إیراسموس بلس(دورة حول كتابة وإدارة المشاریع األوروبیة 

ضمن خطة التدریب السنویة لمركز االعتماد وضمان الجودة لتطویر البرامج   -فادیة العتیبي 

ووسائل التعلم والتعلیم والتقییم في الجامعة، عقد المركز 

إیراسموس (ة المشاریع األوروبی" الیوم دورة بعنوان

  ."تدریب عملي -كتابة وإدارة المشاریع)/ بلس

من أعضاء ) ٥٠(الورشة التي شارك فیھا زھاء الــــ 

الھیئة التدریسیة والباحثین في مختلف الكلیات والمراكز 

  .البحثیة في الجامعة قدمھا الدكتور أحمد السالیمة، أستاذ الھندسة المیكانیكیة في كلیة الھندسة

شة التي استمرت یوما واحدا إلى تعریف المشاركین بالمھارات والشروط التي تمكنھم وھدفت الور

من ترجمة أفكارھم إلى مقترحات مشاریع جدیرة والتنافس للحصول على تمویل من جھات خارجیة، 

واستعراض البرامج التمویلیة التي یقدمھا االتحاد األوروبي لمؤسسات التعلیم العالي في منطقة 

وسط عامة واألردن خاصة والتي تشكل بدورھا فرصا ذھبیة لتنمیة قدرات العاملین في الشرق األ

  .ھذه المؤسسات وإكسابھم خبرات جدیدة تساھم في تطویر البرامج األكادیمیة

وشكلت الورشة فرصة حقیقیة إلكساب المشاركین مھارات التواصل والتفاعل مع الشركاء 

شراكة فعالة على المستوى المحلي واالقلیمي والدولي، وضم  الخارجیین التي تمكنھم بناء منظومة

   .باحثین جدد بفرق المشاریع التي سیتم تقدیمھا بالدورة الحالیة من قبل الجامعة األردنیة

وتناول السالیمة خالل جلسات الورشة محاور رئیسیة شملت التعریف بالمشاریع األوروبیة ضمن 

رات في التعلیم العالي واألطر العامة لھا والمواضیع التي لبناء القد) إیراسموس بلس(برنامج 

تناولتھا، والتعریف بمشاریع إیراسموس بلس التي فازت بھا الجامعة األردنیة وما طرحتھ من 

 أخبار األردنیة
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دراسة حالة مشروع  –موضوعات علمیة، باإلضافة إلى إجراء تطبیق عملي لكیفیة كتابة مشروع 

  .سابق

ودة بحسب مدیره الدكتور فالح السواعیر أن الھدف االستراتیجي وبین مركز االعتماد وضمان الج

من ھذا التدریب ھو زیادة عدد المشاركین من أعضاء ھیئة التدریس في ھذه المشاریع وزیادة حصة 

الجامعة من المشاریع األوروبیة  المدعومة ما یساھم في تطویر مرافق وتجھیزات الجامعة وتطویر 

ریادیة مشتركة، كما أن ھناك حاجة لوجود تدریب مستمر ألعضاء ھیئة البرامج واستحداث برامج 

التدریس في مجاالت التثقیف واإلعداد والتشبیك وإدارة المشاریع األوروبیة في الجامعة، الفتا إلى أن 

  .المركز یھدف إلى ضمان اإلستفادة الحقیقة من المشاریع داخل الجامعة على نحو مستدام
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تفاصیل ( لغي الخصم الممنوح ألبناء العاملین في الجامعات بدون إنذار مسبق الجامعة األردنیة ت

  ) جدیدة

فوجئ الطالب والطالبات من أبناء العاملین في الجامعات الرسمیة اإلثنین بقرار الجامعة إلغاء 

   الخصم الممنوح ألبناء العاملین في الجامعات الرسمیة

إنھم فوجئوا بقسم التسجیل في الجامعة األردنیة  یبلغھم  :وقال طالب في األردنیة للمدینة نیوز  

  . بإلغاء الخصم  بناء على قرار رئیس الجامعة

ویعتبر ھذا القرار غیر مسبوق على اعتبار أنھ قرار  صدر عن مجلس التعلیم العالي ما یعرض  

عات األخرى ، وھو ما لم أبناء األساتذة األردنیین العاملین في األردنیة للمعاملة بالمثل من قبل الجام

  .  ینتبھ إلیھ مصدر القرار

إن قرارا   كھذا یجب أن یكون قانونیا ویجب أن  ال یشمل : ویقول نواب في البرلمان للمدینة نیوز  

  . الطلبة القدامى ، ناھیك أنھ مخالف لقرار مجلس التعلیم

  . قادمةومن المتوقع أن یثیر النواب ھذه القضیة تحت القبة في األیام ال 

إن مجلس التعلیم العالي ھو الذي أصدر القرار في أیلول الماضي بناء على :ویقول مطلعون  

استیضاح لدیوان المحاسبة بعدم قانونیة الخصم ، وإن االردنیة تصرفت بموجب ذلك ، غیر أن قرار 

البعض ولیس اآلن وفق  ٢٠١٩ - ٢٠١٨مجلس التعلیم برئاسة الدكتور عادل الطویسي حدد العام 

،في حین قال  ذوو الطالب ، وھم دكاترة وعاملون في الجامعات  بأن القرار جاء مفاجئا ، وإن 

بعضھم تورط  بتخصصات ألبنائھم ال طاقة لھم باإلنفاق علیھا وتغطیة تكالیفھا ، وإنھ یجب استثناء 

  .الطالب القدامى من ھذا القرار وھو ما سیدفع  بھ النواب تحت القبة 

 مدار الساعة/المدینة نیوز
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شاھر المومني ضمن أقوى علماء العالم - لرابعة على التوالي للمرة ا  

ِم الریاضیات األردني  أحادیث الساحات العلمیة مؤخًرا ، وذلك بتصنیفھ ' شاھر المومني ' تصدر عال

  . وللمرة الرابعة على التوالي ضمن قائمة العلماء األكثر تأثیًرا بالعالم

وذلك للمرة ' المومني ' أحد التقییمات العالمیة من خالل ویذكر أن الجامعة األردنیة قد حصلت على 

ِم عربي یدخل على مدى أربع سنین متتابعة ، بعدد  الرابعة على التوالي ، وبذلك یكون أول عال

) مقیاس اإلنتاجیة والتأثیر ( على معامل ھیرش  ٤٤و  ٦٢٧١االستشھادات بأبحاثھ والتي بلغت 

  . ' سكوبس' حسب قاعدة بیانات 

والذي یفخر بھ أبناء األردن جمیًعا قد أضحى اآلن علًما ' المومني ' ما یشار إلیھ أن ابن عجلون وم

  . بارزا من أعالم النوابغ العلمیة

قد حصد العدید من الجوائز المحلیة والعربیة والعالمیة ومنھا ' المومني ' وفي السیاق ذاتھ یذكر أن 

، جائزة الباحث المتمیز في الجامعة األردنیة لعام  ٢٠١٢جائزة الباحث المتمیز في األردن لعام 

، جائزة سكوبس  ٢٠٠٨، جائزة اإلیسیسكو للعلوم والتكنولوجیا في مجال الریاضیات لعام  ٢٠١٢

جائزة أكادیمیة  ٢٠٠٩، جائزة الباحث المتمیز في جامعة مؤتة لعام  ٢٠٠٩للعلماء األردنیین لعام 

، درع اللجنة الوطنیة األردنیة للتربیة والثقافة  ٢٠٠٠ي إیطالیا لعام العالم الثالث للعلماء الشباب ف

  . ٢٠١٦، وھو أول أردني تم ترشیحة للفوز بجائزة نوبل للفیزیاء النظریة عام  ٢٠٠٨والعلوم لعام 

  

 الكون نیوز
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  أسبوع ١٢فصل صیفي واحد ...األردنیة تلغي نظام الفصلین الصیفیین 

ي جلسة عقدھا الیوم الغاء تطبیق نظام الفصلین الصیفیین بعد قرر مجلس عمداء الجامعة األردنیة ف

  .مطالبات من وزارة التعلیم العالي

ساعة، والسماح للطلبة  ١٥حیث قرر المجلس باستبدالھما بفصل واحد یزید فیھ العبء الدراسي إلى 

  .أسبوعا ١٢ساعة وأن تكون مدة الفصل  ١٨الخریجیین بتسجیل 

 طلبة نیوز
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 "نصف قرن مع الحسین"نوان المجالي یلقي محاضرة بع

محاضرة لعبد  ٢١/١١/٢٠١٧یعقد مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، الثالثاء  

، وذلك في مركز الحسین الثقافي، في راس العین، "نصف قرن مع الحسین"السالم المجالي بعنوان 

  .في تمام الساعة السادسة مساءً 

والسیاسي األردني المعروف، عبد السالم المجالي، في محاضرتھ، ویتناول رئیس الوزراء األسبق 

معالم سردیة من خالل تجربتھ في العمل السیاسي واإلداري في عھد الملك الحسین، منذ خمسینیات 

  .القرن الماضي إلى نھایتھ

یة، ویتطرق المجالي، الذي شارك في تأسیس وإدارة الخدمات الطبیة الملكیة ورئاسة الجامعة األردن

منھجیة الملك الحسین في اإلدارة العامة، ورؤیتھ لتطویرھا وأبعاد التنمیة التي تّمت خالل حقبة الملك 

  .الراحل

تـأتي محاضرة المجالي، ضمن باكورة سلسلة من الفعالیات والمحاضرات، التي یعقدھا مركز 

ك الحسین، الذي تّم تأسیسھ الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، في إطار برنامج كرسي المل

قبل شھور، بھدف دراسة السیاسات األردنیة والتاریخ الوطني، على صعید التوثیق والتحلیل والبحث 

  .موسى شتیوي. المعرفي والعلمي، كما صّرح مدیر المركز، د

وأضاف شتیوي بأّن الھدف من محاضرة الدكتور المجالي، وسلسلة المحاضرات والندوات القادمة، 

جاوز توثیق التاریخ الشفوي األردني، وتسجیل األحداث والوقائع، إلى استنطاق وتحلیل رؤیة الملك یت

الراحل ومنھجیتھ في اإلدارة العامة، وإدارة األزمات والسیاسة الخارجیة والداخلیة والتعامل مع 

  .الحكومات، وفي العدید من الملفات والقضایا

 طلبة نیوز
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اضرات والندوات المقبلة، التي یعقدھا مركز الدراسات، وكشف شتیوي أّن ھنالك سلسلة من المح

ضمن البرنامج نفسھ، لنخبة من السیاسیین األردنیین، خالل حقبة الحسین، منھم وزیر الخارجیة 

األسبق حازم نسیبة، والوزیر السابق إبراھیم عز الدین، ورئیس الدیوان الملكي األسبق عدنان أبو 

بد اإللھ الخطیب، ونائب رئیس الوزراء األسبق الدكتور رجائي عودة، ووزیر الخارجیة األسبق ع

ً اتصاالت مع سیاسیین آخرین، أردنیین وعرب وغربیین، من أجل  المعشر فیما یجري المركز حالیا

  . استكمال برنامج المحاضرات والندوات لھذا العام والعام القادم
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  مشروع لطالب في األردنیة ).. فلتر المیاه الشمسي(

ل طالب الھندسة المیكانیكیة في الجامعة االردنیة یوسف أبو الجبین على المركز األول عن حص

،بدعم من جمعیة إبداع  ٢٠١٧في ماراثون اسطرالب العلمي للعام » فلتر المیاه الشمسي«مشروع 

وقام ابو الجبین الطالب في السنھ الثانیة باختراع جھاز في  .وصندوق الحسین لإلبداع والتفوق

وھو فلتر میاه صدیق للبیئة قابل للتطبیق یأخذ ) F.W.S) اسمھ جھاز فلتر المیاه الشمسي ٢٠١٣

ان الفوز «یوسف الذي بدأ بتحقیق اول احالمھ یقول  .الخارجة من المطبخ) العادمة(المیاه الرمادیة 

نموذجي بالماراثون نقطة مھمة في حیاتي العملیة والعلمیة وحافز مھم الكمل الطریق من تحویل 

والبحث العلمي ھذا العام الى منتج حقیقي یستطیع الناس استعمالھ، ٢٠١٣االولي الذي بنیتھ في 

لم یكن الماراثون «ویضیف  .«باالضافة الى انني اقوم حالیا بالترتیب لتحویل ھذا المشروع الى منتج

بحفل تكریم  اول انجازاتي، حیث كنت متفوقا في جمیع مراحل دراستي وكنت اكّرم في كل سنة

بحصولي على جائزة ( ٢٠١٦(المتفوقین في المدرسة، إلى أن تمیزت بالسنة األخیرة من الدراسة 

التفوق االكادیمي مرسلة من البیت االبیض مع رسالة موقعة من الرئیس االمریكي السابق باراك 

» وما الثانویة االمریكیةدبل «HSDنظام الـ(اوباما لكوني من المتفوقین في الدراسة الثانویة االمریكیة 

شاركت في اواخر شھر تموز «ویروي ابو الجبین فكرة اشتراكھ في المسابقة فیقول  )».SAT)و الـ

ً من اصل  ٨٠لإلبداع العلمي، حیث تأھل  (اسطرالب(من العام الحالي في مسابقة ماراثون  مشروعا

ً لتصل الى  ٦٠الى المواجھة ثم اصبحت ٢٠٠ ً عند ٤٠مشروعا النھائیات وفاز منھا ثالثة  مشروعا

بالمركز ) F.W.S)اشھر، فزت انا و مشروعي الـ ٣بعد العمل و التدریب لمدة «ویتابع  .«مشاریع

االول على المملكة حیث كان التحكیم یعتمد على اتمام البحث العلمي والعرض والنماذج االولیة 

وعن فكره المشروع  لكل مشروع واتمام محاكاة للمشاریع على برامج الحاسوب والجدوى المالیة

یعتبر األردن ومعظم الدول العربیة من أفقر الدول عالمیا بالنسبة لمصادر المیاه ومن ھنا «یقول 

راودتني ھذه الفكره، منذ كنت في الصف الثامن، وطورتھا على مدى اعوام حتى قمت بالعمل على 

الجھاز یقوم بازالة المواد الكیمیائیة وحول آلیة عمل الجھاز یبین ان  ».٢٠١٣النموذج االول في 

 ٢٧:الرأي ص
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والجزیئات من الماء ومن ثم یقوم بتعقیمھا عن طریق تعرضھا ألشعة الشمس ثم تتجھ المیاه لخزان 

التبرید حیث تقوم المیاه النقیة بإنتاج الكھرباء بعد ذلك تعود المیاه و الكھرباء للمنزل لتستعمل من 

ان دعم وتشجیع اسرتھ لھ كان حافز مھم ودائم لمواصلة االنجاز  ویختم ابو الجبین بالتأكید على .جدید

واالبتكار لدیھ باالضافة الى اعطائھم النصائح القیمة التي ساعدتھ على اكمال مساره العلمي 

  وتشجیعھ للقیام بانجازات اخرى
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  )األردنیة(أكادیمیون سعودیون یحاضرون حول موسوعة الھدایات القرآنیة في 

ة الشریعة في الجامعة األردنیة أكادیمیین متخصصین في علم التفسیر والقراءات القرآنیة استضافت كلی

في جامعة أم القرى السعودیة، ممثلین عن مشروع موسوعة الھدایات القرآنیة التابع لكرسي الملك عبد 

إعدادھا وما  اهللا بن عبد العزیز للقرآن الكریم، إللقاء محاضرة تعریفیة بالموسوعة وأھمیتھا ومراحل

وتھدف الموسوعة المنوي إنھاؤھا خالل خمس سنوات إلى  .تعود بھ من أثر إیجابي في المجتمع المسلم

استخراج الھدایات القرآنیة التي یقصد بھا ما بعد فھم معنى اآلیة القرآنیة، من سور القرآن الكریم 

ز أھمیة الموسوعة في وتبر .جزءا( ٦٠(وبلورتھا ضمن موسوعة متخصصة في ھذا المجال تضم 

شمولھا لسور القرآن الكریم مجتمعة، ویقوم علیھا نخبة متخصصة من علماء التفسیر من طلبة الدكتوراه 

وقدم عرض مفصل حول  .في مختلف الجامعات المنتشرة حول العالم، األمر الذي أكسبھا صفة عالمیة

صفات أجزاء الموسوعة التي ستصدر في طبیعة المشروع ومراحلھ والقائمین علیھ والعاملین فیھ، وموا

رسالة دكتوراه یتم تصمیمھا على أنھا مشروع بحثي، یجري توزیعھا على عدد من الجامعات  )٦٠(

وأوضح الوفد الممثل عن الموسوعة برئاسة الدكتور یحیى الزمزمي اآللیة المعتمدة في اختیار  .العالمیة

ن الموسوعة، وكیفیة الترشح للمنحة الخاصة بذلك، الطلبة الراغبین في أن تكون أطروحتھم جزءا م

مشیرین إلى خضوع الطلبة ممن وقع علیھم االختیار بعد انطباق الشروط علیھم الختبار تحریري، 

وأكد الوفد المحاضر  .وإعداد بحث تطبیقي، ومن ثم مقابلة شخصیة بعد اجتیازه المرحلتین السابقتین

الحیاة وفالحھا، وحل لجمیع مشاكل المجتمع المسلم لما ستعود بھ  أھمیة ھذه الموسوعھ التي فیھا صالح

وقبیل المحاضرة، بحث رئیس الجامعة  .من نفع على األمتین العربیة واإلسالمیة على المدى البعید

الدكتور عزمي محافظة خالل لقائھ الوفد وبحضور نائب الرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد 

وناقش الجانبان في اللقاء الذي حضره  .جسور التعاون المشترك من خالل المشروع مجدوبة سبل مد

عمید كلیة الشریعة الدكتور عبد الرحمن الكیالني ورئیس قسم أصول الدین الدكتور عالء عدوي إمكانیة 

من خاللھا توقیع اتفاقیة تعاون بین الجامعة األردنیة ممثلة بكلیة الشریعة وكرسي الدراسات القرآنیة یتم 

  .ترشیح الطلبة للمنح المقدمة واختیار الكفایات المتمیزة فیھم

 ٢٧:الرأي ص
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  جامعات ٥ماراثون للسیاحة في جرش الجمعة بمشاركة 
  
  

ینطلق یوم الجمعة القادم ماراثون جرش السیاحي االول في مدینة جرش االثریة بمشاركة خمس 
  .جامعات اردنیة 

التوبات الیوم خالل مؤتمر صحفي عقده في قاعة المؤتمرات  وقال مدیر سیاحة جرش الدكتور بسام
بجلسات یا ھال السیاحیة ان ھذا الماراثون یقام الول مرة في مدینة جرش ویعتبر بدایة لنشاطات 
اوسع من خالل التشبیك مع الفاعلیات المحلیة ومؤسسات المجتمع المدني وطلبة الجامعات السیما 

  .ات تعنى بھذا الجانب الجامعات التي تشتمل على كلی
واضاف التوبات ان الماراثون الذي یحظى برعایة رئیس الجامعة االردنیة ونحو مائة طالب من 
عدد من الجامعات االردنیة سیبدأ من بوابة باب عمان مرورا بالساحة البیضاویة والمدرج الجنوبي 

م حفل تكریم للمشاركین وصوال الى المدرج الشمالي والعودة الى الساحة الرئیسیة حیث سیقا
  .ویتحدث بھ رئیس الجامعة االردنیة ومحافظ جرش الدكتور رائد العدوان اضافة الى مدیر السیاحة 

وناقش مدیر السیاحة خالل المؤتمر عددا من التحدیات التي تواجھ قطاع السیاحة في المحافظة 
لقطاع السیاحي في المحافظة ومن والخطط التي تم وضعھا والتعامل معھا لتجاوزھا بھدف االرتقاء با

ذلك حزمة من المشاریع ابرزھا اعادة ترمیم قصر الباشا في مدینة سوف لیكون مركزا نموذجیا 
یعكس منتجات وابداعات المجتمعات المحلیة السیاحیة والثقافیة اضافة الى تطویر البیت العثماني 

قة الشرق االوسط اضافة الى اعمال لیكون مركزا للتدریب على اعمال الصیانة والتدریب في منط
  .التنسیق مع الجمعیات المحلیة لخلق مشاریع ثقافیة ھادفة 

وقال ان ھذه الجھود تنبثق اوال من خالل التوجیھات الملكیة السامیة والمستمرة للنھوض بالقطاع 
اطق السیاحي بشكل عام وعمل الحكومة المستمر لترجمتھا من خالل المشاریع السیاحیة في المن

  .وترجمة ذلك على ارض الواقع من خالل خطط وزارة السیاحة واذرعھا المیدانیة 
ووصف التوبات الحركة السیاحیة في جرش خالل موسم العالي بانھا في تحسن مستمر وواضح 

عن نظیرتھا خالل العام الماضي مبینا ان عدد الزوار للمدینة التاریخیة خالل ھذا العام % ٨وبزیادة 
  .الف زائر من مختلف الجنسیات  ٣٠٠تجاوز 

وقال نحن مھتمون كقطاع رسمي للسیاحة باي مبادرة مجتمعیة تھدف الى تنمیة ھذا القطاع الفتا الى 
ان نشاط یوم الجمعة القادم بمثابة انطالقة نوعیة لقطاع السیاحة في المحافظة ویتزامن مع انطالق 

   ٢٠٢٠تى نھایة عام الحملة الوطنیة للترویج السیاحي والتي تستمر ح
ورحب مدیر السیاحة بمبادرة رئیس جمعیة اعالمیون وخبراء من اجل السیاحة والبیئة الزمیل حسني 
العتوم والمتمثلة بوضع برنامج تثقیفي وتوعوي میداني تشترك فیھ قطاع السیاحة واالثار والتربیة 

شء والمدینة االثریة ، داعیا والتعلیم والذي من شانھ ان یوجد حلقة تواصل مستمرة ما بین الن
  .الجمعیة الى التنسیق لعقد لقاء مباشر ما بین جمیع االطراف المعنیة في مكتب محافظ جرش 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٧:الرأي ص/٩:الدستور ص
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  األمیرة سمیة تبحث والطراونة قانون الجامعات األردنیة
  

التقت سمو األمیرة سمیة بنت الحسن، رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة بدار مجلس النواب 
  .أمس، حیث تم بحث عددا من المواد الواردة في قانون الجامعات األردنیة المحال إلى مجلس النواب

وأكد الطراونة ان المجلس منفتح على الجمیع وسیلتقي مع كل رؤساء الجامعات لالستماع الى 
قتراحاتھم ومالحظاتھم إزاء قانون الجامعات األردنیة، مشیرا إلى أن اقترحاتھم ومالحظاتھم ستكون ا

  .محل العنایة والتقدیر
وقال سیتم عرض القانون على الموقع اإللكتروني للمجلس لیتمكن الكل من االطالع علیھ وتقدیم 

  .مقترحاتھم ومالحظاتھم
  
 

  :الغد ص
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  مالیة لدراسة الشریعةطالبا في البادیة الش ٣١ابتعاث 

  
طالبا لدراسة العلوم الشرعیة في ( ٣١(ابتعثت وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة نحو 

وقال  .الجامعات الحكومیة األردنیة لغایات سّد النقص في األئمة وتشجیع دراسة العلوم اإلسالمیة
العظامات، إن المدیریة بدأت بقطف ثمار  مدیر مدیریة أوقاف البادیة الشمالیة الدكتور رضوان الدھیم

استراتیجیة وزارة األوقاف الناجحة في مجال ابتعاث الطلبة لدراسة العلوم الشرعیة والفقھیھ من 
أمس، أنھ یوجد نقص في األئمة » الرأي«وأضاف الى  .خالل توظیف الخریجین في المساجد

یجیة الجدیدة للوزارة في تخفیض النقص الى والخطباء في مساجد البادیة الشمالیة وستساھم االسترات
 .معدالت مقبولة، الفتا الى أن الوزارة ال تغفل المشكالت التي تعاني منھا مساجد البادیة الشمالیة

االف طالب من حملة الثانویة العامة ( ٥(ووفقا لما اعلنت عنھ الوزارة، سابقا فإن نیتھا تتجھ إلبتعاث 
علوم الشرعیة في مختلف الجامعات على نفقتھا لیعودوا بعدھا أئمة سنوات لدراسة ال( ٥(في غضون 

ووفقا لمبررات ودواعي القرار كما اعلنت  .في المساجد لسد النقص الحاصل بموجب نظام البعثات
عنھ الوزارة انھ وفي ظل وجود بطالة بین صفوف الشباب فإن وزارة االوقاف اخذت على عاتقھا 

عیة ورواتب شھریة باالضافة الى توفیر الكتب الدراسیة مجانا و توفیر فرص عمل بمیزات تشجی
  .حتى بدل المواصالت لكل طالب یتم ابتعاثھ

  ٤:الرأي ص
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  وفساد الصغار ناقوس خطر.. الغایة ال تبرر الوسیلة
  

أمر خطیر ان نصل الى مرحلة ان یزور طالب اوراقا وكشوفات عالمات من اجل ان یحصل ربما 
ینتقل من جامعة الخرى، وسعیا الن یصل الى ھدفھ یتجاوز القیم وتقالید على مقعد بجامعة ما او ان 

  .ومبادئ الدین وقوانین الدولة، وبالوقت ذاتھ یستھین بھیبة المؤسسات الجامعیة
ونكاد نجزم ان ھذا الداء لم یصل للطالب وحده، فھو غیر قادر ان یرتكب ھذا االثم بمفرده بل ھو 

او ربما موظف باي مؤسسة تمنحھ القدرة على تسھیل تلك » ولي امر«بحاجة الى ما یمكن تسمیتھ بـ
  ..!!المھمة البشعة لیحقق ھدفھ مقابل ربما ماال او خدمة او شیئ ما

ان یصل البعض الى ممارسة ھذه السلوكیات فھذه الكارثة الحقیقیة التي ال نرید ان نسلم بأن البعض 
ن یحقق ھدفھ باالنتقال من مؤسسة الخرى او من وصل الیھا او ارتكب ھذا االثم بقصد من اجل ا

  .وظیفة لثانیة
ان ینتقل طالب من جامعة الخرى وفقا لما تسمح بھ قوانین االنتقال وفقا السس وشروط حددھا 
مجلس التعلیم العالي بما یوفر لطلبتنا واحة امان ودیمقراطیة وبحثا عن المكان الذي یراه االفضل او 

البحث عن التخصص الذي یتناسب ورغبتھ وطموحھ، او حتى البحث عن  االقرب لمكان سكنھ، او
اسباب ومبررات منطقیة ومشروعة، لكن سبل الوصول .. اصدقاء انتقلوا الى تلك المؤسسة الجامعیة

الیھا یكون وفقا لما اتاحتھ لھ التشریعات،لكن ان تصل الى حد التالعب باوراق ثبوتیة وكشوفات 
شروعیة انتقالھ الى تلك المؤسسة الجامعیة، فھذا امر ال تقبل بھ ابسط عالمات تخولھ وتعطیھ م

  .القواعد الشرعیة وتحت اي ظرف
احالة طلبة الى الجھات المعنیة بعد اكتشاف تالعبھم بكشوفات عالمتھم قضیة خطیرة جدا، ال بل ھي 

ونظر من ھم اكبر  االخطر الن حجم الفساد ربما بدأ یصل الى الفئات العمریة االصغر وتحت رعایة
منھم سنا وبدائرة متكاملة من مجموعة ادت بھذا الطالب ان یتحایل على مؤسسة جامعیة كبیرة 
لیحصل على موافقة انتقالھ لجامعة ثانیة مستغال بذلك، ربما ال نعلم، ثغرات معینة او حاجة موظف 

التي یریدھا والتي قامت ووفقا لمال او خدمة لتكتمل دائرة الخطر والفساد وینجح ان یقبل في الجامعة 
لمصادر رسمیة بالجامعة فیھا بشكل عشوائي بقراءة كشوفات عالمات الطلبة المنتقلین الیھا وبطریق 
الصدفة وقع ثالثة طلبة اسیري كشف ھذا التالعب الذي اكد المصدر انھ قد یكون ھنالك عدد اكبر 

  .لكن ذلك لكم یقع تحت دائرة كشف التزویر والتالعب
سمح بتلك التجاوزات، وبأي حق یمكن السماح لطالب لم یتجاوز العشرین عاما ان یرتكب او  من

یشارك او یعلم بمثل ھذا الجرم االكادیمي الخطیر لیتمكن من االنتقال من مكان الخر، وحیاة ھذا 
د مرحلة الطالب لم تبدأ بعد، فكیف سیكمل مسیرة حیاتھ االكادیمیة، والعملیة وكیف سیتوقف الفساد عن

معینة من تاریخ حیاتھ لیكمل مشواره بنزاھة دون الدخول في متاھات الفساد التي اصبحت مرضا 
  .ینخر الجسد والعظم والروح بال ھوادة

للدولة ھیبة علینا الحفاظ علیھا وجامعاتنا مصدر للثقافة والعلم واالخالق علینا احترام شھاداتھا 
المتین، علینا وقف نزیفھم الثقافي واالخالقي والدیني وملفاتھا، وطلبتنا رصید الوطن وحصنھ 

والمعرفي وادخالھم في مھاترات التالعب بورقة رسمیة واستغالل ختم مؤسسة اكادیمیة لغایات 
  .تمریر وثیقة او شھادة او كشف عالمات

شكرا للجامعة التخاذھا قرارات حاسمة بشأن كشف التالعب اوال واتخاذ قرارات قاضیة بحق اي 
تجاوز واي طالب یفكر حتى باتخاذ اي قرار یؤدي بھ الى االنتقال من جامعة الخرى او من م

  .تخصص الخر دون وجھ حق وااللتفاف على القانون للوصول الى مبتغاه
یجب یوقف ھذه الحاالت الفردیة حتى ال تتحول الى قضایا وحاالت ملموسة، ومن اجل حمایة 

  .اجتثاث الخطأ والفساد اینما كان وتجفیف منابعھجامعاتنا واوطاننا، علینا الحسم و
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  إلى النیابة العامة» تطبیقیةالبلقاء ال«إحالة موظف في إحدى كلیات 
  

قرر المجلس التأدیبي االبتدائي الخاص بأعضاء الھیئة االداریة في جامعة البلقاء التطبیقیة إحالة 
  .موظف إداري  في إحدى كلیات الجامعة خارج مركز الجامعة إلى النیابة العامة

علما ، بتجاوزات مالیة  واعتبر المجلس أن ما قام بھ الموظف من أفعال تنطوي على جرم جزائي 
وقد اتخذ المجلس التأدیبي الخاص بالھیئة  ١٥/٢/٢٠١٧بأن الموظف  محال للمجلس التأدیبي بتاریخ 

من نظام الموظفین المعمول بھ في جامعة ) أ/ ٦٣(االداریھ في الجامعھ قراره استنادا إلى الماده 
التأدیبي أو أي لجنھ تقوم بالتحقیق في أي اذا الرئیس أو المجلس (البلقاء التطبیقیھ والتي تنص على 

مخالفھ تأدیبیة أن المخالفھ التي یجري النظر أو التحقیق فیھا تنطوي  على جریمھ جزائیھ فیحیل 
الرئیس القضیة إلى المدعي العام المختص التخاذ اإلجراءات القانونیھ بشأنھا وتوقف اإلجراءات 

  ).القضیة الجزائیھ التأدیبیھ إلى حین صدور الحكم النھائي في
واكدت مصادر في  جامعة البلقاء التطبیقیھ أنھا تنفذ منظومات التشریعات وسیادة القانون في كافة 
إجراءاتھا  وقراراتھا ولن تتھاون مع أي مخالفھ غیر قانونیھ وتواصل اللجان التدقیق على كافة 

  .أي مخالفة مھما كانتالوحدات االداریھ فیھا وسوف تتخذ  اإلجراءات القانونیھ تجاه 
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  )البلقاء التطبیقیة(نظام معدل لموظفي 

  
صدرت اإلرادة الملكیة بالموافقة على النظام المعدل لنظام الموظفین في جامعة البلقاء التطبیقیة لسنة  

وشملت التعدیالت عدة  .٢٠١٧/١١/١٦اعتبارا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة بتاریخ  ٢٠١٧
منھا منح الموظف  ١٩٩٩لسنة  ٧٥م الموظفین في جامعة البلقاء التطبیقیة رقم مواد على نظا

المصنف او براتب مقطوع في الجامعة وبناء على طلبھ إجازة دون راتب وعالوات لمدة سنة واحدة 
قابلة للتجدید بحیث ال تزید في مجموعھا على خمس سنوات شریطة ان یكون قد أمضى مدة ال تقل 

كما شملت التعدیالت منح الموظف الذي  .تواصلة في الخدمة الفعلیة في الجامعةعن خمس سنوات م
استنفذ إجازتھ السنویة وبناء على طلبھ إجازة عرضیة متصلة أو مجزأة دون راتب وعالوات وال 

وشملت التعدیالت منح الموظف وبناء على طلبھ  .تزید في مجموعھا عن عشرین یوما في السنة
وعالوات لمدة ثالثة أیام عمل في حال والدة زوجتھ بموجب وثیقة رسمیة من إجازة أبوه براتب 

كما شملت التعدیالت منح الموظف وبناء على طلبھ إجازة في حال وفاة زوجتھ  .الجھات ذات العالقة
 .لمدة عشرة أیام براتب وعالوات من تاریخ الوفاة بموجب وثیقة رسمیة من الجھات ذات العالقة

وظفة بناء على طلبھا في حال وفاة زوجھا إجازة لمدة شھر براتب وعالوات من وشملت منح الم
تستحق الموظفة الحامل : وشملت كذلك. تاریخ الوفاة بموجب وثیقة رسمیة من الجھات ذات العالقة

إجازة أمومة مدتھا تسعون یوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العالوات التي تستحقھا 
األعمال التي یحظر على ( من النظام األصلي ٤٨تعدل المادة ( ى تقریر طبي وشملت وذلك بناء عل

إلیھا ) ح ( و ) ز ( الفقرتین : بإضافة) الموظف اإلقدام علیھا تحت طائلة المسؤولیة التأدیبیة 
مخالفة أحكام مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخالقیات الوظیفة التي یصدرھا  -ز :بالنصین التالیین

إفشاء أسرار العمل او التصریح بھا او اإلساءة إلى الجامعة او العاملین فیھا  - ح .مجلس أمناء الجامعة
سواء كان ذلك التصرف شفویا او كتابیا او من خالل المواقع االلكترونیة ووسائل االتصال 

المتعلقة ( صلي من النظام األ( ٦٨(من المادة ) أ(تعدل الفقرة : ( وشملت التعدیالت .االجتماعي كافة
) عشرة أیام متتالیة او أكثر (بإلغاء عبارة ) بفقدان الموظف لوظیفتھ إذا تغیب عن عملھ دون عذر

عشرة أیام متصلة او خمسة عشر یوما متقطعة خالل السنة ( الواردة فیھا واالستعاضة عنھا بعبارة 
ام الموظفین في جامعة البلقاء نظام معدل لنظ) ٢٠١٧لسنة ( ١١٣(وسیتم نشر النظام رقم  .(الواحدة

التطبیقیة على الموقع االلكتروني الرسمي للجامعة وتعمیمھ لیتمكن كافة الموظفین العاملین في 
 .الجامعة من االطالع علیھ والعمل على تنفیذ مواده
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  تدني مستوى التعلیم في األردن
  نزیھ القسوس

  
ا أصبح متدنیا جدا وأن اإلھتمام باللغة العربیة أصبح ال یختلف اثنان على أن مستوى التعلیم في بلدن

دون المستوى المطلوب ومن یتصفح مواقع التواصل اإلجتماعي یالحظ كثرة األخطاء اللغویة 
واإلمالئیة الفاحشة التي یرتكبھا الذین یكتبون على ھذه المواقع مع أن معظمھم یحملون الشھادة 

جامعیة في اللغة العربیة ومع ذلك یخطيء في كتابة أبسط الجامعیة بل والبعض منھم یحمل شھادة 
  .الكلمات وخصوصا مسألة الھمزة ھل ھي منفردة أم فوق نبرة أم على األلف 

وحتى ال یقول البعض أنني أتجنى على التعلیم في بلدنا فإنني أورد بعض ما جاء في تقریر البنك 
دیث واقع النظام التعلیمي في المملكة، الدولي عن التعلیم في األردن حیث شخص تقریر دولي ح

لیخلص، بعد دراسة عمیقة لمفاصل العملیة التعلیمیة والتربویة، أن نتائج تعلم الطالب ضعیفة على 
ودعا التقریر الصادر عن البنك الدولي أخیرا إلى بناء نظام تعلیمي مرن یتكیف مع .كافة المستویات 

  .الصدمات ویعالج تحدیات الجودة
ً ویعالج تحدیات جودة التعلیم الحالیة، من خالل تقویة وأكد ال بنك ضرورة أن یكون نظام التعلیم مرنا

  .قدرة النظام على التعامل مع عدد متزاید من الطالب، بمن فیھم أطفال الالجئین والمستضعفین
صول على وبین التقریر أن التحدي الرئیسي الذي یواجھ النظام التعلیمي یتمثل في تدني إمكانیة الح

خدمات ذات جودة لتعلیم الطفولة المبكرة، األمر الذي یؤدي إلى ضعف الجاھزیة المدرسیة، السیما 
  .لألطفال الذین ھم أقل حظا، بمن فیھم األطفال األردنیون والسوریون

وقال التقریر إّن األردن یواجھ تحدیا دیموغرافیا كبیرا مع تدفق األعداد الكبیرة من الالجئین 
ً على قدرة السوری ً كبیرة ین، مبینا أن أزمة الالجئین السوریین تزید من التوتر المالي، وتضع ضغوطا

  .الحكومة على توفیر الخدمات العامة، بما فیھا الصحة والتعلیم
المدرسون الذین یدرسون الطالب في المراحل المدرسیة معظمھم غیر مؤھل للتدریس خصوصا 

الء یتخرج من الجامعة ویعین في وزارة التربیة كمدرس بدون أن للصفوف اإلبتدائیة فالمعلم من ھؤ
تكون لدیھ خبرة في التدریس واألھم من ھذا وذاك أنھ ال یوجد اھتمام باللغة العربیة في العملیة 
التدریسیة حتى أن بعض  مدرسي مادة اللغة العربیة بحاجة لمن یدرسھم وھذه حقیقة ال یستطیع أحد 

  .انكارھا
تعلیمیة بحاجة إلى مراجعة شاملة وإلى وضع الید على الجرح حتى نستطیع معالجتھ أما العملیة ال

التصریحات التي یطلقھا بعض المسؤولین التربویین فال قیمة لھا إن لم تترجم إلى خطوات عملیة 
  .تؤثر تأثیرا مباشرا في العملیة التربویة وتنعكس انعكاسا مباشرا على أبنائنا الطالب

  

  ٧:الدستور ص

 مقاالت



  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 
27 

  ولیست االخیرة.. مرة أخرىالفلسفة 
  

  زید حمزة.د
لقد فطنت الیونیسكو وھي المنظمة الدولیة للتربیة والثقافة والعلوم منذ وقت طویل لتدھور أحوال 
الفلسفة في العدید من الدول االعضاء فیھا وحاولت بمختلف الوسائل المتاحة التي تسمح بھا أنظمتھا 

ً تخصیص  أن تنبھ لخطر ھذا التدھور وان تحذر من عواقبھ حتى أنھا قررت قبل خمسة عشر عاما
لالحتفاء بقیمھا العظیمة ) یوم الفلسفة العالمي(السادس عشر من تشرین الثاني من كل عام یوما سّمتھُ 

والتذكیر باھمیتھا البالغة في النھوض الحضاري لالمم وأعطائھا الدور التنویري القمینة بالقیام بھ 
االردن احدى تلك الدول التي غابت الفلسفة عن ساحاتھا التعلیمیة لما  على افضل وجھ، وقد كان

یقرب من نصف قرن منذ تمكن تیار الفكر المتعصب من التسلل الى عقول النشء الجدید كما تسلَط 
ُھ على مؤسسات التعلیم العام والخاص مغتنمین فرصة الھزیمة التي رانت على روح األمة في  قادت

للفلسفة في مناھج المدارس ثم استطاعوا تحجیمھ في ) المتواضع أصالً (ا التعلیم فألغو ١٩٦٧حزیران 
َ االفذاذ في تاریخ البشریة منذ  ً متأنیة الفالسفة ً اردنیا بكاملھ لم یقرأ قراءة التعلیم العالي حتى ان جیال

ً بالحضارة العربیة االسالمیة كالك ندي وابن الحضارة االغریقیة كسقراط وارسطو وافالطون مرورا
ً الى اوروبا كدیكارت وكاْنْت وماركس، أللھم إال  سینا والفارابي كما ابن رشد في االندلس وصوال

ً في المصادر الخفیفة الدارجة  ً وسطحیا إذ كانت مجرد االشارة الى أولئك العباقرة الخالدین ! عرضا
ً من المجازفة قد  تفضي الى الوصم بالھرطقة او االستدالل بآرائھم النیرة وآثارھم الجلیلة ضربا

والشرك، ومع ذلك لم یتوقف طوال الوقت نضال المثقفین والناشطین على اختالف عقائدھم السیاسیة 
واالجتماعیة عن الدفاع عن الفلسفات المختلفة وضرورة تدریسھا في مدارسنا وجامعاتنا لتبیان 

لعامة ، وقد بدأ ھذا النضال یتكلل قدراتھا الفائقة ودورھا االساسي في تطور المعارف االنسانیة ا
تدریجیا ببشائر النجاح األّولي ویتحقق لھ بعض الظفر الصعب مع تفجر الثورات العربیة في عام 

عقدت كلیة اآلداب في الجامعة االردنیة وقسم الفلسفة ( ٢٠١٧/١١/ ١٦(الخمیس الماضي  ..٢٠١١
ث فیھا رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة فیھا ندوة بمناسبة االحتفال بیوم الفلسفة العالمي تحد

لمت وعانت من االھمال والتھمیش في نظامنا التعلیمي بالرغم من انھا : ((فقال عن الفلسفة ُ كم ظ
 ً وھو ما كنا نردده )) عملیة تشمل التحلیل والنقد والتفسیر والتأمل ونحن احوج ما نكون لھا جمیعا

ً حزانى على تغییب الفلسفة عن فضاء جامعتنا  على مدى عقود من الزمن الضائع حین كنا شھودا
ومضى االستاذ الرئیس . االولى وسط سخریة مكتومة او معلنة من قبل زمیالتھا جامعات العالم

كیف تخلو مناھجنا والمواد التي یدرسھا طلبتنا في الجامعة من مادة اجباریة واحدة في (متسائال 
ً یغطي جمیع التخصصات من اجل تحسین الفلسفة وھي التي تجسد عملیة تفكیر ش املة وتوفر تحلیال

فھم عالمنا وتحدید استجابات مناسبة لما نواجھھ من التحدیات المتعلقة باالخالقیات والعدالة ؟ وھل 
ً لبناء مجتمع  من شك بان مسائل التفكیر النقدي واالستشراف والمنطق تعتبر عناصر مھمة جدا

ً من ثم استدرك آخر المطاف ) سلیم؟ لیبشرنا بأن الفلسفة عائدة الى موطنھا وعلى اوسع نطاق اعتبارا
ً من وعیھا باھمیة التطویر والتجدید في برامجھا ( .. العام القادم إن الجامعة االردنیة وانطالقا

مقدمة في (وخططھا الدراسیة ولكي تواكب متغیرات الحیاة والعلم والفكر فقد قررت تدریس مادة 
ً من العام  كمتطلب) ر الناقدالفلسفة والتفكی / ٢٠١٧اجباري لجمیع الطلبة والملتحقین بالجامعة بدءا

ً صائبا منھا الھمیة الدرس الفلسفي في تنمیة عقول ومدارك طلبتنا وتحفیزھم  ٢٠١٨ استشعارا
على التفكیر المنطقي في مواجھة قضایاھم ومشكالت وطنھم ومجتمعھم وامتھم واالنسانیة بشكل 

لقد  .(..ان ھذا یترجم افضل احتفاء بالفلسفة نقوم بھ في رحاب الجامعة االردنیة عام، ونحسب
ً لكلمة رئیس الجامعة واستمتعت بما جاء فیھا من كالم صادق أمین ثم قمت بقراءتھا  استمعت جیدا
بتمعن بعد ان زودني بنسخة منھا بناء على رغبتي، فال عجب إن انا طالبت بتعمیمھا كاملة على 

ً لنشاط قادم أقوى وأغزر في مجال العلوم الفلسفیةجمیع ا تحیة للجامعة .. وبعد ..لطلبة تمھیدا

  ١١:الرأي ص
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وفي انتظار .. االردنیة ولكل الذین سعوا وكافحوا من قبل ومن بعد لعودة الفلسفة الیھا والى حیاتنا
ً سوف تحظى بمثل ھذه الن قلة ان تحذو جامعاتنا االخرى حذوھا فاننا واثقون ان مدارسنا ایضا

الحضاریة حین تتحرك بدورھا وزارة التربیة والتعلیم فتصدر بالتوازي قرارھا الشجاع الضروري 
ان تاریخ صدور قانون االحوال : مالحظة ********* ..، وإنھ لَعمري قرار وازٌن عظیم التأثیر

ً في ١٩٥٥ولیس  ١٩٥٩الشخصیة بالعراق في عھد عبد الكریم قاسم ھو  ً طباعیا  كما جاء خطأ
  مقال االسبوع الماضي
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  الفلسفة والتعلیم
  زلیخة ابو ریشة

  
عندما نقرأ المناھج التي وضعتھا وزارة التربیة والتعلیم للمراحل المختلفة، نعثر على كالٍم مھمٍّ حول 
التفكیر الناقد والتفكیر اإلبداعي ومھارات التحلیل والتركیب واالستنتاج واالستقراِء وغیر ذلك مما 

ً فیما تھتمُّ بھ الفلسفة، نظنُّ ساعتھا أننا بصدد تعلیٍم راٍق یھدُف إلى تحریر العقل یصبُّ مبا شرة
وإطالق الطاقات المبدعة لدى التالمذة، مما یبّشُر بنتائج ال تختلُف عما لدى السوید أو الیابان من 

ما لو كانوا ولكنَّ األمَر أن ھذه المناھج التي وضعھا بعُض أھل االختصاِص، ك. علماء ومبدعین
ینقلون من كتب التربیة الغربیة ومصادرھا، بما یُرضي جمیَع األطراف، ما تلبث أن تلحَس ما وعدت 
ً، فیغدو التفكیُر اإلبداعّي المستقبلي كیف تستذكُر ما جاء في الفقراِت أعاله، وكیف  ً وتفصیال بھ جملة

ُجیَّر العلوُم لمزاعَم غیبیّة . ھویةتنشُئ المدائح في الماضي وأھلھ، باسم االنتماء واألصالة وال وست
تستھتُر بالعقِل وتوئُد مھاراتھ بزعِم أن النصوص المقّدسة تنبّأت باكتشافات العلم ونظریاتھ في القرن 
 ، ِ ِ إلى االختراع ً بذلك عقل التلمیذ الستكناه أسرار العلوم المادیّة، والطموح الحادي والعشرین، ملغیة

ّف أيَّ  ما دام ھناك من یقول إنَّ  لدینا كل ما كان في العلِم وما سیكون جاھٌزا بین أیدینا دون أن نتكل
  !!مشقةٍ 

وبذا نقُف على الخلل الجذرّي المرائي الكاذب بین المناھج ومقدمات الكتب المدرسیّة، وبین المحتوى 
ُن لدینا ھذه المصائب الكارثیّة التي اسمھا خریجو وخریج . ات المدارسوطرائق التدریس، حیُث تتكوَّ

  فما الحلُّ إذن؟
ً في  ، وجعالھا سببا إنَّ بعَض الحّل ال یكوُن إال بتعلیم الفلسفة، تلك التي عارضھا اإلخوانيُّ والسلفيُّ
اإللحاد، وھو اتھاٌم یلغیِھ استقراٌء سریٌع لواقع األدیان في البلدان التي تدّرُس الفلسفة، حیُث لم تنقص 

ً، مما یعني وجوَد أعداٍد مھولٍة من البشِر الكنائُس ودوُر العبادِة لسا ً، بل تزداُد اطرادا ئر األدیان عددا
ً ألساھا الدنیويّ  ً لجراحاتھا الروحیّة، وتطبیبا وھو أمٌر ال تقُف . تجُد في اللجوِء إلى الغیب بلسما

ِھ، وال تستنكُره، ألنَّ دوَرھا لیس وصَم الناِس بعقائِدھا، بل تحریَضھ ُ في طریق ا على التفكیر الفلسفة
والبحِث عن الحقیقِة، وھو التقاٌء مذھٌل بین الفلسفة والدین، فكالھما بحٌث عن الحقیقة، ولكن مع 

  .اختالف الطرق واألدوات
ً إلى شیوع االتكالیّة  إن الضغط الذي مارسھ اإلخواني في إلغاء الفلسفة من مناھجنا، قادنا فورا

ً في المدنیّة والعلوم، ونخرج من دائرِة البداوة التي  الفكریّة، وتغییب العقِل الذي بھ نتحضر ونعلو قامة
ُھا منُذئٍذ على حیاتنا   .ھبّت رمال

ُحِدَث ھذا التغییَر المأمول الذي نسترجُع   َھا، وت ُ التربیة والتعلیم قلب ولیس من سبیٍل إال أن تقّوَي وزارة
علنا نصحو على أسئلةٍ تجعُل من شباِب ھذا بھ ما فاتنا في سنواِت التبِن واالجترار والعقم الفكرّي، ل

ٌ على الحاضر والمستقبل ٌ وعالة ً، بدل أنھا، ویا لألسى، كائناٌت معطوبة   !البلِد كائناٍت منتجة
  !!!دعونا ال نفقد األمل

  ١٠:الغد ص
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  اعالنات

 ١٦:الغد ص/٩:الرأي ص
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  الصریح –خالدیة موسى أبوجاداهللا 
  
  الكرك –مریم علیان القروم  -
  
  دیوان آل الجالد -ي بسام عبدالفتاح محمود الكرم -
  
  دیوان آل الحموري - منى سلیمان أحمد الشناق  -
  
  حریما –محمود أحمد الفندي الزعبي  -
  
  جبل الحسین - الحسیني » محمد عمر» «جمال عبدالناصر« -
  
  ضاحیة الرشید -أحمد إبراھیم حماد  -
  
  خلدا –یعقوب یوسف یعقوب قاقیش  -
  
  موهجمعیة آل ق -سمیر سعید عبداألحد  -
  
  مادبا –الین عیادة حنا آل عویمرین  -
  
  صویلح –مصطفى حمدي الحاج مفضي النجداوي  -
  
  الحصن –بطرس ھزاع سویدان  -
  
  الزرقاء –ازدھار عبدالفتاح محمد غوشة  -
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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من مصادر مطلعة ان مفوضا في احد مجالس المفوضین مرشح لتولي منصب » عین الرأي«علمت 
المصادر اشارت الى ان موظفا حكومیا تقاعد حدیثا من ھذه الدائرة  ..عام دائرة اقتصادیة مھمة مدیر

  .سیعین مكان المفوض المرشح
  

الحكومة امھلت ھذه .. شركات استثماریة اردنیة كبرى مطالبة بمبالغ مالیة كبیرة لخزینة الدولة
علیھا في الوقت الذي حذرت فیھ الشركات  یوما لدفع المبالغ المتحققة(  ٦٠( الشركات فترة اقصاھا 

  .من اتخاذ اجراءات قانونیة بحقھا وفقا لقانون تحصیل االموال االمیریة
  

وزارات ومؤسسات حكومیة تعمل على قدم وساق الستكمال الصرف من بنود الموازنة قبل قرار 
  .٢٠١٧وقف الصرف من موازنة 

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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، «نصف قرن مع الحسین «: الیوم الثالثاء  بعنوانعبد السالم المجالي محاضرة مساء . یلقي د
كرسي الملك «والتي  ینظمھا  مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، ضمن برنامج 

الذي تّم تأسیسھ في المركز، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء  في مركز الحسین » الحسین
  .الثقافي بمنطقة رأس العین

  
اء لجنة خدمات مخیم حطین استقالتھم من عمل اللجنة الى مدیر دائرة الشؤون قدم رئیس واعض

  .الفلسطینیة المھندس یاسین ابو عواد
  

التي تنفذھا وزارة السیاحة واآلثار » ٢٠٢١ -٢٠١٧«ضمن الخطة الوطنیة للتوعیة السیاحیة 
قصبة عمان إلى / ة للبنینبالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم نظمت أمس رحلة لمدرسة حنین الثانوی

محافظة اربد، ورافق المدرسة في رحلتھا دلیل سیاحي وضع الطلبة بتفاصیل سیاحیة وتاریخیة 
  .وأثریة للمحافظة وكافة مواقعھا

  
تطلق وزارة البیئة والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا صباح غد االربعاء التقریر األول للمشروع 

  .بعدالوطني لمراقبة المیاه عن 
  

قاد أمس عدد كبیر من األطفال إدارات مؤسسات متعددة من بینھا إعالمیة، وبعضھم قام بتقدیم 
  .برامجھا، وذلك بمناسبة الیوم العالمي للطفل

  
تستعد وزارة السیاحة واآلثار ودائرة اآلثار العامة إلطالق تطبیق على الھواتف الذكیة یتم من خاللھ 

المواقع األثریة والسیاحیة في المملكة، وقد جرت بھذا الشأن اتصاالت معرفة تفاصیل كاملة عن كافة 
  .ولقاءات مع جمعیة األدالء السیاحیین الذین لم یرحبوا بالفكرة كونھا تلغي دورھم في قطاع السیاحة
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عبد السالم المجالي یستعرض في مركز الدراسات االستراتیجیة بالجامعة . رئیس الوزراء األسبق د
بن طالل، في محاضرة ینظمھا المركز ضمن " نصف قرن مع الحسین"ردنیة مساء الیوم األ

ھذه المحاضرة تأتي باكورة سلسلة محاضرات وندوات سیعقدھا ". كرسي الملك الحسین"برنامج 
، والذي یھدف لتوثیق ودراسة وتحلیل "كرسي الملك الحسین"المركز شھریا ضمن برنامج 

  .ق حقبة الملك الحسین طیب هللا ثراهالسیاسات األردنیة وتوثی
  

رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة یرعى السبت المقبل في المدینة الریاضیة المنتدى البرلماني 
. راصد بالتزامن مع انطالق فعالیات األسبوع العالمي للبرلمان المفتوح -الذي ینظمھ مركز الحیاة

  .مجلس النواب وأدائھ ودورهالمنتدى یتضمن نقاشا مفتوحا مع الطراونة حول 
  

وزیر الزراعة خالد الحنیفات أكد جازما أمس أنھ ال توجد أي نیة لفرض ضریبة على القطاع 
تأكید الوزیر جاء خالل حدیثھ . الزراعي أو رفع ألسعار مدخالت اإلنتاج الزراعي من بذور وأسمدة

ارعین ونقیب المھندسین أمس أمام لجنة الزراعة بمجلس األعیان، بحضور رئیس اتحاد المز
  .الزراعیین ومدیري المؤسسة التعاونیة واإلقراض الزراعي

  
موسى بریزات یستعرض بمحاضرة یستضیفھا . المفوض العام للمركز الوطني لحقوق االنسان د

ِْكِر العربـّي مساء االحد المقبل    ".تحدیـات حقــوق اإلنســـان في األردن"منتدى الف
  

دوتشیھ "لإلعالم وتفعیل دور الشباب تنظم بالتعاون مع معھد االعالم ومؤسسة الھیئة الفلسطینیة 
 ".الحاجات الوطنیة واالقلیمیة.. التربیة االعالمیة"األلمانیة الیوم في عمان مؤتمرا تحت عنوان " فیلھ

 زواریب الغد
  


