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 " األردنية"مؤتمر األعمال واإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في 

 

تنطلق صباح يوم الثالثاء في الجامعة  –هبة الكايد 

تمر العلمي الدولي الثامن األردنية فعاليات المؤ

وكلية " األردنية"المشترك بين كلية األعمال في 

العلوم اإلدارية واالقتصادية في جامعة القدس 

األعمال واإلدارة اإللكترونية "المفتوحة بعنوان 

 ."وتطبيقاتها في المنظمات الخاصة والعامة

نسبيا خاصة في المنظمات العربية،  ويتناول المؤتمر على مدار أيامه الثالثة موضوعا حيويا جديدا

يتمثل باألعمال واإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في المنظمات العربية كمدخل لتجذير مفهوم التميز، 

حيث بات تبني األعمال واإلدارة اإللكترونية يحقق لهذه المنظمات مزايا كبيرة ونتائج ايجابية كثيرة 

 .ومتعددة

همية موضوع األعمال واإلدارة اإللكترونية في استخدام مداخل جديدة ويبحث المؤتمر في جلساته أ 

في األعمال والوظائف واألنشطة والعمليات؛ األمر الذي يسهم في تلبية حاجات الزبائن بصورة 

أفضل، وتوفير بدائل جديدة متعددة، وتقليل التكاليف وتغيير هيكلها، وتوسيع حجم األسواق، باإلضافة 

ربحية أكبر، وتوفير البيانات والمعلومات على نطاق واسع، وتقليل صعوبات  إلى تحقيق عملية

 أخبار الجامعة

 35/0/3542                                                الثالثاء                                                  األردنية أخبار     
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الشراء والتسويق والتوزيع، وتسهيل عمليات التبادل بين البائعين والمشترين، وتقليل أهمية عنصر 

 .الموقع في األعمال

رها في إحداث ويركز على األعمال واإلدارة اإللكترونية بجوانبها ومحاورها المتنوعة، ويتناول دو 

 .فارق جوهري في أداء المنظمات بأشكالها المختلفة

وجاء هذا المؤتمر ليكون تجمعا علميا وأكاديميا للباحثين وأصحاب القرار ومديري المؤسسات من  

دول مختلفة لعرض بحوثهم ودراساتهم وتجاربهم العملية في جلسات المؤتمر ضمن محاوره 

 .المتنوعة

ية لهذا المؤتمر من االهتمام الكبير الذي توليه إدارة المؤتمر بالربط بين وتنبع الرسالة األساس

األدبيات والنظريات المختلفة ذات الصلة باألعمال واإلدارة اإللكترونية من جهة، وتطبيقاتها في 

المنظمات الخاصة والعامة من جهة أخرى؛ تحقيقا وتجذيرا لمفهوم وممارسات التميز والجودة 

تنافسية، وسيتم تحقيق ذلك من خالل مجموعة من األوراق البحثية ومجموعة من واإلبداع وال

 .التجارب العملية محليا وإقليميا ودوليا

واستكماال لألهداف المجتمعية واالقتصادية والبحثية التي تسعى إلى تحقيقها سلسلة المؤتمرات  

تي لتحقيق مجموعة من األهداف المشتركة التي تنظمها الكليتان المنظمتان؛ فإن هذا المؤتمر يأ

األخرى عبر المشاركات البحثية التي ستعرض في جلساته وتعمم إلى جهات االختصاص والى جميع 

 .الجهات المعنية من خالل منشوراته الورقية وااللكترونية

وأهم األهداف التي سيحققها المؤتمر من خالل محاوره المختلفة إبراز أهمية األعمال اإللكترونية 

ودورها في نجاح منظمات األعمال وزيادة انتشارها وتعظيم مبيعاتها في األسواق المختلفة، والتأكيد 

على اآلفاق اإلستراتيجية والمجاالت التشغيلية التي تتحقق من تطبيقات الحكومة اإللكترونية ودورها 
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فيدين من خدماتها في تسهيل المعامالت واإلجراءات وتحقيق مستويات عالية من جودة الحياة للمست

 .بصورة مباشرة وغير مباشرة

كما يسلط المؤتمر الضوء على األفكار والمفاهيم والنظريات المختلفة التي تتناول األعمال واإلدارة  

اإللكترونية وإيضاح سبل استثمارها وتسخيرها في التطبيقات والممارسات المثلى في المنظمات 

إلى جانب أنه سيكون سبيال الطالع كوادر المؤسسات الخاصة بمختلف أنواعها وأحجامها وأشكالها، 

 .والعامة على المتطلبات المختلفة لتطبيقات األعمال اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية

ويركز المؤتمر أيضا على إيضاح التحديات والصعوبات المختلفة التي توجه تطبيقات األعمال 

نية، إضافة إلى تقديمه المقترحات البناءة والفاعلة التي تعالج اإللكترونية وتطبيقات اإلدارة اإللكترو

ذلك، كما سيساهم المؤتمر في إثراء الخريجين من جامعاتنا المختلفة بالمعرفة النظرية والتطبيقات 

العملية، وتعميق الشراكة المهنية مع المنظمات العامة والخاصة وتزويد إداراتها بالمعرفة العلمية 

 .تمكنها من تحسين جودة أدائها المتجددة التي
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أزمة الراهن وسؤال : المجتمع العربي" األربعاء بعنوان( األردنية)في مؤتمر تعقده 
 "المستقبل

 علماء اجتماع يبحثون واقع ومشكالت المجتمع العربي ويتنبؤون بمستقبله

تنطلق في الجامعة األردنية بعد  -فادية العتيبي

فعاليات المؤتمر اإلقليمي األول يوم غد األربعاء 

الذي ينظمه قسم علم االجتماع في كلية اآلداب 

أزمة الراهن وسؤال : المجتمع العربي"بعنوان

 .وبمشاركة محلية وعربية واسعة" المستقبل

ويأتي انعقاد المؤتمر الذي يعقد برعاية رئيس 

والمشكالت التي تواجه المجتمع الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة للوقوف على أبرز التحديات 

العربي في ظل التحوالت العديدة التي يشهدها في الوقت الراهن ونجم عنها احتماالت وتصورات 

مفتوحة على المجهول، للتوعية بمخاطرها وتداعياتها، وفي سبيل وضع سيناريوهات وتصورات 

 .منطقيةلمستقبل هذا المجتمع العربي تستند إلى دراسات مستقبلية منهجية و

رئيس قسم علم االجتماع الدكتور اسماعيل الزيود أكد أن المؤتمر / رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

يشكل فرصة ذهبية يجتمع تحت مظلته نخبة من األساتذة واألكاديميين والباحثين في ميادين علم 

عية التي عصفت االجتماع المختلفة، للتباحث والتشاور في كثير من القضايا والتحوالت المجتم

 .بالمنطقة والزالت وخصوصا بعد اندالع فتيل الربيع العربي

  

 35/0/3542               الثالثاء                     يوزنالمدينة  –أخبار األردنية  -الدستور االلكتروني  -2ص الرأي   
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وقال إنه على الرغم من وفرة الموارد الطبيعية التي يتمتع بها المجتمع العربي، وتنوع الكفاءات 

والقدرات التي يمتلكها مواطنوه، إال أنه ولسوء الحظ مجتمع مأزوم وقلق بسبب ما يواجه من 

ا يتعرض له من مخاطر وما يجابه من تحديات على كافة الصعد والمستويات، من بطالة مشكالت وم

وفساد وسكان وفقر وصراعات داخلية وخارجية وإرهاب وتطرف وجوع وتدفق إعالمي غير 

 .متوازن ومخدرات وهجرة ولجوء وغيرها من المشاكل التي باتت تتفاقم

مية المجتمع العربي وتحد من تقدمه وتسهم في وأضاف الزيود إن كل ما ذكر من شأنه عرقلة تن

تفتيت تماسكه، ناهيك عن إضعاف حس المواطنة واالنتماء لدى مواطنيه، ولهذا بات من غير 

المعقول أن يقف علماء االجتماع العرب مكتوفي األيدي أمام المشكالت والظواهر االجتماعية التي 

ضعوا جل عطائهم ونفع علومهم في هذا المؤتمر تعيشها المنطقة ولم تألفها في فترات سابقة، لي

لدراسة وتحليل واقع وأسباب هذه المشكالت والتنبؤ بمستقبلها من حيث اإلندثار والتنامي وما هي 

 .اآلثار التي تتركها على الفرد والمجتمع

وأوضح الزيود أن المؤتمر يأتي انعقاده كحاجة ملحة تتطلبها المرحلة، ولهذا ارتأى قسم علم 

الجتماع أن ينظم مثل هذا المؤتمر هو األول من نوعه، للتخطيط للمستقبل الذي ينتظر مجتمعنا ا

العربي في ظل الظواهر التي باتت تتبدل وتتطور وأضحت تنخر جسده، مشيرا إلى أن األوضاع 

ار الجيوسياسية التي يشهدها االقليم من حركات احتجاجية وتغييرات في األنظمة العربية وعدم استقر

للعالقات بين دول الجوار، وانعكاساتها السلبية على الواقع االقتصادي ستتصدر أجندة ومناقشات 

 .أعمال المؤتمر

وأعرب الزيود في أن يفضي المؤتمر بتوصيات جمة تفضي إلى حلول جذرية للمشكالت التي 

وقنا أن المؤتمر من يعيشها المجتمع العربي، والتنبؤ بمستقبله االقتصادي واالجتماعي والسياسي، م
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شأنه إعادة األلق لعلم االجتماع وللعاملين في حقله، لما يمتلكونه من قدرات علمية ومفاتيح عملية 

 .ستسهم في تخفيف وطأة الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي هي في ترِد مستمر

نس واإلمارات والسعودية والمؤتمر الذي يستمر أعماله ليومين، بمشاركة عربية من دول مثل تو

وليبيا والجزائر وفلسطين، باإلضافة إلى األردن، سيناقش جملة من الموضوعات التي ترتكز على 

 .محاور اجتماعية ونفسية واقتصادية وتاريخية وثقافية وديموغرافية وإعالمية ودراسات مستقبلية

ألسئلة المتعلقة بمستقبل هذا وسيجيب المشاركون من خالل أوراق التي سيقدمونها على كثير من ا

المجتمع، وكيف يخططون له، وما هو مستقبل اإلرهاب والتطرف والعنف، ومستقبل المشكلة 

السكانية، ودور التعددية والحرية والديمقراطية في رخاء المجتمع واستقراره االجتماعي والنفسي 

 .والسياسي والثقافي

مي في عصر المجتمع الشبكي، ومشكالت الشباب كما سيتناول المشاركون مستقبل الخطاب اإلعال

في واقع متغير، واللجوء والهوية الوطنية، وأهمية علم الدراسات المستقبلية واالستشرافية في الواقع 

وما نطمح إليه، وأهمية تجويد مخرجات التعليم العالي ودورها في مواجهة التهديدات األمنية غير 

 .التقليدية

لدراسات والبحوث العلمية التي ستطرح خالل أعمال المؤتمر سيتم نشرها في من الجدير ذكره، أن ا

 .كتاب بعد تحكيمها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر
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 سيالقسم الخم دونؤ ي “ةياتحاد األردن”فائزو 

بعد غد  ،016م هيؤدي الطلبة الفائزون بانتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة األردنية، وعدد

يئة هانتخابات ال الخميس، القسم أمام رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة، فيما يتوقع اجراء

رئيس الجامعة  يا لالنتخابات نائبالتنفيذية لالتحاد الخميس بعد المقبل، وفق رئيس اللجنة العل

  .الدكتور عمر الكفاوين

المقاعد  في كلية الشريعة لحسم آخر“ عزم“و“ تمكين”إلى ذلك تجري اللجنة اليوم القرعة بين قائمتي 

 .ما في االنتخابات التي جرت الخميس الماضيهبعد تساوي األصوات والنسبة بين

وآخر  ما للسرهرئيس ونائب للرئيس وامينين احد: مقاعد يئة التنفيذية لالتحاد من عشرةهوتتكون ال

على مستوى  11ا همقاعد، من 016تحاد الطلبة ويبلغ عدد مقاعد ا .للصندوق ورؤساء عشر لجان

اتجاه )مة هل الهوأ( مستقلون)وحصلت قائمتا النشامى  .مستوى الجامعة مقعدا على 01الكليات، و

مقعدا مخصصة  01مجلس اتحاد طلبة الجامعة من أصل  مقاعد في 6بالتساوي على ( إسالمي

وبلغ  .ماهلكل من 3قائمتي الكرامة والعودة بـتساوت عدد المقاعد ل للقوائم على مستوى الجامعة، كما

 277 مهطالبا وطالبة، من 616إجمالي عدد الطلبة المرشحين على مستوى الكليات والجامعة 

قوائم على  6قائمة، و 033وبلغ عدد القوائم المترشحة على مستوى الكليات  .طالب 119طالبة، و

وبلغت نسبة  .منا، والعودةهمك هد، والكرامة، ومة، والتجديهل الهالنشامى، وأ: يه مستوى الجامعة

، فيما سجلت % 21432يل أعلى نسبة تصويت هوسجلت كلية علوم التأ% ، 1412االقتراع العام 

 %.31412كلية العلوم التربوية النسبة األقل وبلغت 
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 مدرسة الجامعة األردنية تحتفي بتخريج الفوج الثالث والثالثين من طلبتها

 

احتفلت مدرسة الجامعة  -فادية العتيبي

ب رئيس لشؤون األردنية أمس برعاية نائ

الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد مجدوبة 

مندوبا عن رئيس الجامعة، بتخريج الفوج 

الثالث والثالثين من طلبتها ممن اجتازوا 

 .متطلبات الدراسة الثانوية في الفرع العلمي

إن  وقال عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة رئيس مجلس إدارة المدرسة الدكتور صالح الرواضية

الجامعة األردنية ممثلة بكلية العلوم التربوية ومدرسة الجامعة األردنية تقف كل عام هذا الموقف 

الجميل، ترفع رأسها من جديد، بمشاريع علماء جدد يضيفون إلى األردن وهجا وألقا، ليزهو بشبابنا 

ليكهم، وقد تميزوا وخريجينا، ممن واصلوا الليل بالنهار من أجل هدفِهم السامي، وخدمة وطنهم وم

 .بسداد الرأي وباألخالق الحميدة والمثل اإلسالمية والقيم العربية األصيلة

وأضاف الرواضية أنه في هذا اليوم تنطلق الزغاريد واالبتهاالت فرحا بالخريجين ممن اجتازوا مرحلة 

األردنية؛ انتظمت من مراحل التقدم، وألنها الجامعة األردنية مصنع اإلبداع وألنها مدرسة الجامعة 

فيها عقوِل الشباب الواعد، متماهية مع نخبة متميزة من المدرسين والمدرسات، واستوعبت أفضل 

الخبرات حرصت كلية العلوم التربوية على رفدها، و تعهدت برعاية الطلبة في كل الجوانب 

، وفي عيون الوطن األكاديمية والثقافية والفنية والمهنية، حتى صارت في سمع البشر أغنية جميلة

 .وميض أمل ّبراق يزهو بلمعان خرجيها

 35/0/3542الثالثاء                                                                                                                        
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وأعرب الرواضية عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إبراز وصنع هذا اإلنجاز المتمثل بالطلبة من 

معلمين ومعلمات وأهالي، مؤكدا أن أبواب مدرسة الجامعة ستبقي مشرعة على الدوام  لطلبتها 

  .كومرحبة بهم كلما دعتهم الحاجة لذل

من جانبه قال مدير المدرسة الدكتور عوض الطراونة إنه سرعان ما تمر السنين وتنقضي األيام  

حيث وقف هذه الوقفة المشرفة قبل ثالثة أعوام حين عاد إلى رحاب الجامعة األردنية مديرا 

ال لمدرستها، حيث تعهد حينها بأن يعمل جاهدا على استكمال مسيرة العطاء وأن يكون على قدر ع

من األمانة والمسؤولية، حامدا اهلل عز وجل أن أخذ بيده إلى أن وصلت المدرسة إلى ما وصلت إليه 

من سمعة مرموقة فاقت العديد من المدارس على مستوى المملكة من خالل حصولها على مراكز 

 .ى أنواعهامتقدمة في نتائج الثانوية العامة، وتفوق أبنائها في العديد من المسابقات واألنشطة بشت

وأضاف الطراونة أن هذا النجاح جاء برفقة وعزيمة المخلصين من العاملين فيها، وقد عملوا بروح 

يمانا منهم برسالة التربية والتعليم وأمانتها، مدركين  الفريق الواحد للتغلب على كل الصعوبات وا 

من أجل مستقبل أفضل لهم مسؤوليتهم من خالل تأهيل الطلبة ليكونوا قادة وروادا لمجتمعهم للعمل 

 .ولوطنهم، مباركا للطلبة نجاحهم وتخرجهم ومهنأ ذويهم حصاد جهودهم

وأعرب الطراونة عن شكره لمن لم يتوان عن تقديم المساعدة من أجل إنجاح المسيرة التعليمية 

لتوفير والتربوية بدءا من رئاسة الجامعة التي يأمل من خاللها أن تحظى المدرسة بالرعاية الكافية 

البنية التحتية لها وما تحتاجه من كوادر مؤهلة ذات خبرة وكفاءة علمية لخدمة الطلبة، وإلتاحة 

لى عميد كلية العلوم التربوية الذي منح  المجال إلدخال البرامج األجنبية موازاة للبرنامج الوطني، وا 

 .المدرسة كل الوقت والرعاية واالهتمام

طالبا وطالبة على أنغام نشيد ( 12) ل موكب الخريجين وعددهم واشتمل الحفل الذي بدأ بدخو 

المدرسة وأداء كورالها، على فقرات عديدة متنوعة تمثلت في عرض مسرحي أّداه طلبة المدرسة 
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أبرزوا من خالله أنبل القيم التي يكنوها في نفوسهم ألساتذتهم ممن تتلمذوا على ( معلمي)بعنوان 

دثوا فيها عن مرحلة الدراسة التي قضوها في مدرستهم، وما اكتسبوه من أيديهم، وكلمة للخريجين تح

 .علم ومعرفة، ومدى االعتزاز واالنتماء الذي يكنوه لمدرستهم وأساتذتهم

كما تخلل الحفل عرض غنائي قدمته فرقة اللوزيين تفاعل معها الحضور من أهالي الخريجين 

راية لمجموعة من طلبة األول الثانوي، وأخيرا تسليم وأصدقائهم، وتسليم عدد من الطلبة الخريجين ال

 .الدروع والشهادات
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 "األردنية"مبادرة توعوية لطالب العالج الوظيفي بـ 

ادرة بعمل مب في الجامعة األردنية -السنة الثانية-قام مجموعة من طالب قسم العالج الوظيفي 

في " التطور خالل دورة الحياة" ضمن مساق مادة" اللعب ألجل نمو سليم"توعوية ترفيهية باسم 

وتهدف المبادرة باشراف الدكتورة سمية ملكاوي   البقعة، المركز اإلسالمي الخيري لأليتام في مخيم

قامة العديد من األنشطة إلى التوعية بأهمية اللعب لألطفال الهادفة و المسلية  في مراحل النمو ،وا 

 مجموعة من األلعاب المفيدة لهم لألطفال و إهدائهم
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التشيكية" مندل"أردنية العقبة تستضيف وفدا من جامعة   

 

استضاف قسم إدارة الفنادق في  -هبة الكايد 

فرع /كلية السياحة والفندقة في الجامعة األردنية

العقبة وفدا من جامعة مندل في برنو في 

بافيل "جمهورية التشيك مكون من الدكتور 

للحديث " فويتك تاماس"والدكتور " باتشيك

حول برنامج إدارة الفنادق ومزايا الدراسة في 

 ."مندل"ا في الخارج وتحديد

خالل لقائه بطلبه القسم نبذة عامة عن الجامعة وبرامجها وأهمية التخصص على " باتشيك"وقّدم 

الصعيد العالمي، وأهمية اكتساب خبرات هذا التخصص من الخارج ودمجها مع محصلة الطالب 

 .التعليمية

وتنظم ورش عمل خاصة في العديد من برامج التبادل األكاديمي " باتشيك"وتشارك الجامعة بحسب 

 .ومؤتمرات وحلقات دراسية ودورات صيفية معظمها باللغة اإلنجليزية

إلى أن الطالب في جامعة مندل يمكنهم االستفادة من شبكة الجامعات " تاماس"من جهته لفت 

الشريكة والعديد من برامج التبادل الدراسي والتعاون األكاديمي، موضحا أن هناك أسبابا جاذبة 

كالتعليم عالي الجودة والحياة الثقافية الغنية والهادئة والمناطق المحيطة الجميلة " مندل"سة في للدرا

 .والطبيعة الخاّلبة

 35/0/3542الثالثاء                                                                                                                        
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إن المهارات التي يكتسبها الطالب أثناء "بدوره قال رئيس قسم إدارة الفنادق الدكتور أيمن حرب 

ن خبرة الدراسة في الخارج تميز ، مضيفا أ"إقامتهم في الخارج تمنحهم ميزة في أي مجال وظيفي

 .الطالب عن باقي الطالب وتفرده في سوق العمل العالمي الذي يزداد فيه التنافس

ونّوه حرب بأن هناك العديد من المشروعات البحثية قيد العمل التعاوني بين الباحثين من جامعة مندل 

المتعلقة ببناء القدرات والسياحة  في برنو والفرع وتحديدا مع كلية السياحة والفندقة في المجاالت

 .والدراسات البيئية

وأكد األستاذ المساعد في قسم إدارة الفنادق الدكتور عاهد خليفات  أن العديد من الطالب الذين  

يسافرون للخارج للحصول على تعليمهم الجامعي يكتشفون أنهم يؤدون بشكل أفضل في بيئة أكاديمية 

المنزل،  مشيرا إلى أن تجربة أسلوب تدريس جديد وطرق مبتكرة  مختلفة عما اعتادوا عليه في

 .لعرض ومراجعة المواد الدراسية هي واحدة من أعظم مزايا الدراسة في الخارج

إلى ذلك تفاعل الطالب مع المتحدثين الضيوف وفرص الدراسة في الخارج التي أبرزوها لهم، 

لتحديات والفرص التي يمكن توقعها في عملية تقديم وأثيرت في ختام اللقاء العديد من األسئلة حول ا

 .طلب االلتحاق بجامعة مندل وحضورها

جريجور "هي أقدم جامعة مستقلة من نوعها في جمهورية التشيك وسميت باسم " مندل"يشار إلى أن 

مؤسس علم الوراثة الحديث الذي عاش وأجرى أبحاثه في مدينة برنو حيث يوجد مقر " يوهان مندل

 .معةالجا

 

 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

16 

 

 

 التعليم العالي اليمنية هيئة االعتماد مستعدة لتقديم خبراتها لمؤسسات

الزعبي استعداد الهيئة  أكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير

الهيئة الى مؤسسات التعليم العالي  لتقديم خبراتها ونقل التجربة االردنية في كافة مجاالت عمل

 .اليمنية

الثقافية الدكتور  ودعا الزعبي، خالل لقائه وكيل وزارة التعليم العالي اليمني لقطاع البعثات والعالقات

االردنية في ضوء خطة  مازن الجفري الى زيادة اعداد الطلبة اليمنيين الدارسين في الجامعات

وبحث الجانبان، . ذهاالعالي على تنفي استقطاب الطلبة الوافدين التي تعمل الهيئة مع وزارة التعليم

سعيد المستشارة الثقافية اليمنية في عمان أوجه التعاون  خالل اللقاء، الذي حضره الدكتورة قبلة محمد

وعرض رئيس الهيئة نبذة  .والبحث العلمي والعالقات الثقافية بين البلدين في مجاالت التعليم العالي

مجاالت عمل الهيئة في مجال االعتماد  عامة عن الهيئة تناولت مراحل التطور مستعرضا شرحا عن

اليمنية من التجربة األردنية في مجال االعتماد وضمان  وامكانية استفادة مؤسسات التعليم العالي

وقد اشاد الدكتور الجفري  .مؤهالتالكفاءة الجامعية واالطار الوطني لل الجودة والتصنيف وامتحان

هيئة االعتماد للمعايير العالمية لتطوير  بالسمعة المتميزة للتعليم العالي في األردن ومدى مواكبة

 .الكوادر البشرية محليًا وعربيًا وعالمياً  منظومة التعليم العالي األردني وتعزيز سمعة

 

 

 

 شؤون جامعية ومحلية
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 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

17 

 

 دكتور أجنبي في جامعات المملكة 763

 365)وجود  قالت اللجنة الوطنية لدعم حملة شهادات الدكتوراة العاطلين عن العمل في األردن،إن

و أكد منسق اللجنة  .حقوقهم دكتور أجنبي في الجامعات األردنية يحرمهم من فرص العمل و يهضم)

األجانب في جامعاتنا الدكتوراة  الدكتور ابراهيم عواد السالم،إن وجود هذا العدد من حملة درجة

و قال إنه  .التي تحتاج إلعادة النظر بشكل جذري الوطنية ما هو اال دليل على سياسة التعليم العالي

في األجانب في حين  من غير المقبول و من غير المنصف أن يتم توفير فرص عمل لحملة الدكتوراة

مختلف  العاطلين عن العمل و في وجود اآلف من حملة درجة الدكتوراة والرتب العلمية المختلفة

الحد  و أشار الى أن اجراءات مجلس التعليم العالي المتخذة أخيرا ال تكفي النها لم تحقق .التخصصات

و لفت  .مستوى المملكة األدنى من مطالب اللجنة التي انبثقت عن عدة اجتماعات عقدت سابقا على

إلحقاق الحق و  اليالسالم الى أنه البد من اتخاذ قرارات صارمة و جريئة من مجلس التعليم الع

التخصصات من بينهم و بمختلف  انصاف العاطلين عن العمل في هذا المجال كونه يوجد جميع

 .الرتب و الدرجات العلمية
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 "الكفاية العربية"لجنة لإلشراف على امتحان 

التشريع والرأي عن توجه لتشكيل لجنة عليا اظهرت مسودة مشروع نظام منشور على موقع ديوان 

المتحان الكفاية في اللغة العربية، والذي يعقده مجمع اللغة العربية األردني بحيث يعقد االمتحان مرة 

واحدة شهريًا على األقل،وبرسم يبلغ عشرين دينارًا عن كل دورة، كما أجاز للمتقدم إعادة االمتحان 

 .قةفي حال عدم نجاحه في دورة الح

أعضاء عاملين في المجمع يسميهم مجلس المجمع، ( 3)وبموجب مسودة النظام تتكون اللجنة من 

وممثل عن وزارة التربية والتعليم وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وآخر عن ديوان 

د لمرة واحدة، الخدمة المدنية، فيما ستكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات قابلة للتجدي

 .وستنتخب من بين أعضائها نائبًا لرئيسها ليحل محله عند غيابه

ووفقا للمسودة تتولى اللجنة، وضع الخطة السنوية لعقد االمتحان من حيث فئات المتقدمين له، 

جراءات تصحيحه ومهام تدقيق األسئلة وأجوبتها  ومراكزه وتاريخ انعقاده، واإلشراف على عقده وا 

قرارها في صياغتها النهائية، اضافة النموذجية  التي تضعها اللجنة الفنية، واختيار المناسب منها، وا 

إلى تشكيل اللجان الالزمة لإلشراف على االمتحان والمصادقة على النتائج النهائية لالمتحان 

عالنها( راسب/ناجح)  .وا 

النظام والذي جاء في ظل  وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرًا الموافقة على األسباب الموجبة لمشروع

انتفاء الحاجة الى اللجنة الفنية التي تتولى مهمة تطبيق االمتحان من حيث إعداد االسئلة وطباعتها 

 .وتصحيحها بعد ان اصبح االمتحان محوسبا وتم تجهيز مجموعة كبيرة من نماذجه
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 مبادرة طالبية في اليرموك" دينمو" 
 

 
ن الطلبة في جامعة اليرموك الدكتورة أمل نصيرحفل إطالق المبادرة الطالبية عت عميدة شؤو ر 
وقالت نصير، إن النشاطات الالمنهجية والمبادرات .، الهادفة لتقديم األعمال التطوعية"دينمو"

الطالبية لها دور رئيس في بناء شخصيات الطلبة وصقل مهاراتهم، وتحويلهم من طلبة متلقين فقط 
نتجين يخدمون أنفسهم ومجتمعهم، مشيدة بجهود الطلبة القائمين على هذه المبادرة إلى طلبة م

المتميزة، مؤكدة حرص العمادة على تبني ودعم كافة المبادرات الهادفة التي يتقدم بها طلبة الجامعة، 
تي وخالل فعالية اطالق المبادرة ال.ومساعدتهم من أجل تحقيق االهداف المرجوة من هذه المبادرات

شارك فيها كل من الدكتور علي الغزو من كلية التربية في الجامعة، والدكتور خليل الزيود المستشار 
، قدم الطالب "أوائل"التربوي من المجتمع المحلي، واألستاذ حسام عواد مؤسس الموقع اإللكتروني 
ورة آيات نشوان مديرة حسام الدين اإلبراهيم والطالبة فاطمة عواودة مؤسسي المبادرة، وبإشراف الدكت

مركز الالجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة، تعريفا برسالة المبادرة وبرامجها، موضحين أن 
الهدف الرئيسي للمبادرة هو ترسيخ قيمة العمل التطوعي لدى طلبة الجامعة، والمساهمة في تغيير 

وخلق تفاعل طالبي حقيقي مع كافة الظواهر والتصرفات السلبية والخروج بحلول مناسبة لها، 
 .القضايا المجتمعية

بدوره تحدث الغزو حول المجتمع الجامعي، والعالقات االنسانية واالجتماعية المتعددة التي تربط بين 
التعامل بالشكل الصحيح مع هذا المجتمع،  أفراده، الفتا إلى ضرورة التخطيط السليم من أجل 

من جانبه قال عواد إن النجاح يحتاج لجهد وتخطيط .بنجاح والحصول على الشهادة الجامعية
سليمين، وأن الحصول على الشهادة الجامعية يحتاج الكتساب العلم والمعرفة والخبرة العملية، داعيا 
الطلبة لتطوير ذاتهم بالتعرف إلى المؤسسات األكاديمية المختلفة واختيار ما هو مناسب لطموحاتهم 

 .وشخصياتهم
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ث الزيود حول أهمية سعي الطلبة للتغييروبناء أنفسهم بمعرفة الطريق الصحيح للنجاح فيما تحد
بذلك، داعيا الطلبة لتطوير أنفسهم والدفاع عن مبادئهم والسعي لتحقيق طموحاتهم، واستخدام وسائل 
 التواصل االجتماعي الكتساب العلم والمعرفة والتعبير عن آرائهم دون المساس بحرية االخرين أو

 .التجريح بهم
 

وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين في عمادة شؤون الطلبة وجمع كبير من طلبة 
 .الجامعة، قدمت نصير الشهادات التقديرية للطلبة القائمين على المبادرة
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 تنظم بطولة کروية بذکرى الکرامة“ مؤتة

دف إلى تعزيز هالخالدة، ت ال بجامعة مؤتة بطولة كروية في ذكرى معركة الكرامةنظمت كلية األعم

وقال منسق البطولة الدكتور خالد  .ا في وجدان الطلبة وكادر الكليةهيم الوطنية وترسيخهالمفا

المعاني الوطنية النبيلة والسامية وليس  ا بدور الشباب في ترسيخهانطالقًا من إيمان هالطراونة، ان

وأسدل الستار عن البطولة بفوز طلبة قسم  .ك أبلغ من قيمة االنتصار في حياة األوطانناه

  .اها ورمزيتهوغايت اهالمحاسبة الذي نال كأس البطولة الغالية باسم

. الجامعة ، مندوبًا عن رئيسهوقد جاءت البطولة برعاية عميد الكلية الدكتور عبدالسالم أبو طبنج

عميد البحث  وكان الحضور قد وقف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على روح الدكتور أحمد السكارنة

 العلمي
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 )4 – 2)هل هي متوافرة؟ .. متطلبات التطوير في التعليم
 
 

 ذوقان عبيدات. د
 

ايات المتوقعة هالن ه، فمن المربين من يعتقد أنهاج وما يقصده المتحدثون عنهيم المنهتعددت مفا
ناك اتفاق هاستراتيجيات التعليم، فليس  هيرون داف التعلم، وآخرونهم يراه معايير وأهللتعلم، وبعض

و وثيقة هل هو سلسلة مقصودة لنتاجات التعلم؟ هل ه: اجهوم مركزي محايد لتعريف المنهأو مف
ا هو الخطة الدراسية للمواد التي سيتعلمهل هالمدى والتتابع حول مخرجات التعليم عبر الصفوف؟ 

؟ هامعايير تصف ما يكون الطلبة قادرين على تعلمو محتوى المواد الدراسية؟ ام هل هالطلبة؟ 
ذا يتطلب في حده األدنى هو. اجهوم معين للمنهعلى مف ي االتفاقهفالخطوة األولى في التطوير، 

 :ومهكما يتطلب تحديد ما يقصد بمف! ج ال في المواد الدراسيةهتوافر مختصين في المنا
 

اج هالمن .مهاج االجرائي الذي يدرس فعال للطلبة من قبل مدارسهالمن .اج الرسمي المقررهالمن
المعلمون من افكار  هارات أو ما يسربهمن معارف وم هونالخفي المؤثر على الطلبة، مثل ما يتبادل

 الذي يتضمن جميع المواد الدراسية غير المقررة cruiculur Null اج الصفرةهالمن .ايجابية أو سلبية
 
 

و ما هذا التحديد ه .اج الرسميهالطوعي الذي يختاره الطلبة خارج المن Extra اج اإلضافيهالمن
ذا يتطلب وجود مختصين تربويين وعلماء هالرسمي أو اإلجرائي واج هيساعد على تنظيم المن

تم بعلم االجتماع وعلم النفس والفلسفة هوكم م! ذا؟هاجتماع وعلماء نفس وفالسفة، فاين نحن من 
مة عند البدء هاسئلة م .ا؟ها ومراكزهجنا ومجالسهموجود في لجان تطوير منا“ التربية”وحتى 

م هتهداف التعليمية التي يجب أن تهما األ –: رة أسئلة أساسية مثلاج ال بد من إثاهبتطوير المن
كيف  –داف؟ هذه األهما الخبرات التي يمكن أن تقودنا إلى  –ا؟ ها ومعلمیهجها المدرسة بمناهب

 مقاالت
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 .ود السابقة؟هكيف يمكن قياس أثر الج –مة؟ ها للنجاح في المهذه الخبرات وتطبيقهيمكن تنظيم 
اجماعا : ا تتطلبهذه األسئلة من بساطة وربما سذاجة، فان االجابة عنهعلى وعلى الرغم مما يبدو 

ازي ها مسؤول حالم، وال مختص في مادة، وال انتهداف ال يحددهأو توافقا على األقل وطنيا، فاأل
داف واالسئلة تتطلب تحلياًل هذه األهحصل على فرصة وال اتجاه واحد اختطف المجتمع، ان 

 .ذا لن ينتج إال عن دراسة علمية لحاجات المجتمعه، وهبل وأزمات هكالتلحاجات المجتمع ومش
ة هل يحتاج إلى استراتيجيات مواجهل يحتاج المجتمع إلى التفكير الناقد والتربية اإلعالمية؟ هف

ا هوية وما مدى تأثرهذه الهوية جامعة؟ وما هل نحتاج إلى هية والعنف والتطرف؟ هخطاب الكرا
ا من الظلمات إلى ها ونقلهداية اإلنسانية، وتحريرهنحن فعال مكلفون ب لهويات فرعية؟ هب

ذه ه؟ مثل هل نحتاج إلى تعديله؟ ما خطابنا؟ وهل نحن اساتذة العالم ام متعلمون فیهالنور؟ 
ا هل يجوز أن يقررهو! تمينها بمشاركة باحثين ومفكرين ومها، يجب أن يجاب علیهاالسئلة وغير

او نقطة بدء ال “ مسلمة”ذه الدراسة هإن مثل  !بأي سؤال مما سبق؟ هشخص واحد ال عالقة ل
ذه الدراسة أو دون اتفاق على هج دون هاذن؛ كيف بدأنا عملية تطوير شاملة للمنا .اهيمكن تجاوز
أي “ جيةهمنا”ة هولم تناقش أي ج. ذه الدراسةهذه االسئلة؟ وبحدود علمي لم تجر مثل هاجابات ل

ج، هذه االسئلة، ال في مجلس التربية وال في المجلس األعلى للمناهأحد مثل  اجابات، وحتى لم يثر
ممن شاركوا في عملية التطوير  -ذا كالم دقيق جداهو-ج،ـ وال حتى هوال في المركز الوطني للمنا

م هم، وتطلعاتهج على حاجات المتعلمين، ومشكالتهحاجات المتعلمين تبنى المنا .!من خبراء
ده الحاجات، وان تعد الدراسة من قبل خبراء علم هذا ايضا يتطلب دراسة لهية، وم المستقبلهورؤا

قة، ومن خالل تواصل وتفاعل ونشاطات مع أطفال من مختلف األعمار من هنفس الطفولة والمرا
واألطفال لم “ نحن”وال يجوز أن ينفرد الكبار بتحديد حاجات المتعلمين، فالمتعلمون ليسوا  18. -2

تم الكبار بمحتوى هقد تكون قضايا الكبار مختلفة، وقد ی. أو نحن لم نعد األطفال يعودوا نحن
ارات إعادة التعلم أو هارات حذف المحتوى، أو إلى مهم األطفال أو يحتاجون إلى مهمعين، بينما ی

لكن ال بد من دراسة وطنية عن  .اهناك دراسات عالمية يمكن الرجوع الیهاإلبداع، صحيح أن 
يحتاج  هفاذا كنا نتحدث عن مواطن عالمي، فان الدراسات العالمية تشير إلى أن! فالناحاجات أط

  ارات اآلتيةهالم
 . الشك التفكير الناقد –
 . ارات رعاية الكبارهم –
  .ارات البقاء على قيد الحياةهم –
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اننا سنعمل ”: يهان التعلم المقبل سيكون لحياة مقبلة، ولعمل مقبل وان مالمح عمل المستقبل 
ي، ان يكون العمل تشاركيا، وأن يجمع بين ذوي العالقة، هالشراكة من البدی .“ال بأيدينا برؤوسنا

ج وعلماء النفس واالجتماع، هالي وخبراء التعلم والمناهفالتعليم يرتبط بالمعلمين والمتعلمين واأل
يعمل مع والمفكرين والباحثين والفالسفة، والفنانين والرياضيين، فالعمل الوطني وأي مجلس وطني 

ا هجهفالتربية ومنا !مية من أن تترك ألحد بالذاتهان التربية أكثر أ: ذوي العالقة، وقد قلنا مرارا
وأي إصالح تربوي ال يحدث  .ود الخبراءهي نتاج جهي نتاج توافق وطني عام كما ها هوفلسفت

صالح، وال يجوز م سقف اإلهاالستمرار والنجاح؛ فالمعلمون  هنتيجة الشراكة والتوافق، لن يكتب ل
م أن هلكون، ومن حقهم المستهالي هواأل .مهم وامكاناتهناك إصالح يفوق قدراتهان يكون 

 .مهم ان تراعى حاجاتهدف، ومن حقهم الهوالطلبة  .اهموا في تحديد نوع الخدمة ومستواهيس
بحرق  ال وطلبةه،ٍ  كيف قام المعلمون وا 1102وكلنا نذكر حين حدث تغير طفيف جدا على كتب 

بماذا تختلف  .!ل شارك أحد حتى اآلن؟هف! اذن التغيير يحتاج الى شراكة !.1106الكتب سنة 
فاذا لم . جهج الجديدة عن القديمة؟ على ضوء ما سبق، تتحدد خطوط التطوير الجديد للمناهالمنا

ما يقال ذه الحالة سيكون شكليا أو كهفي  هيحدث أي فرق جديد، فال داعي للتطوير والتغيير، الن
ذه الحالة يثور سؤال حول كلفة التغيير، والنسبة بين العائد هشراب قديم في زجاجة جديدة، وفي 

وفي الحالة األردنية،  .!مهكما يجب أن يدور سؤال آخر حول محاسبة الفاعلين ومساءلت !والكلفة
، وبحدود هبرراتات التغيير ومهج، حول اتجاهمن المتوقع ان يصدر بيان من مجالس التعليم والمنا

ات المجلس، طبعا ال يعني عدم صدور هعلمي ايضا لم يصدر أي بيان مكتوب أو مقروء عن توج
فقد تكون مضمرة أو في نوايا الفاعلين، لكن سيدنا عثمان أمر . بيان ان اسس التغيير غير موجودة

ا أن هالمتوقع منوفي اعتقادي، إذا كانت المجالس وطنية، فان من  .بان ال يبقى شيء في الصدور
 هذا ليس تشكيكا، ولكنه .ذا ما يعطي المصداقية للعملهتشرك الوطن اوال وان تبلغ الوطن ثانيا و

، وقبل كل شيء نسأل هجهذه بعض متطلبات إصالح التعليم ومناه .همتطلب لإلصالح ومبرر ل
 .ل لدينا إرادة سياسية للتغيير؟ه
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 نعم لتفعيل مبادرة سمو ولي العهد لغتنا هويتنا
 
 

 د عدنان المساعده.أ
 

عنوانا لهويتنا، في الوقت الذي تراجع فيه االهتمام ( الضاد)مبادرة سمو ولي العهد لالهتمام بلغة 
بلغتنا العربية بسبب عقوق ابنائها حيث نجد الكثير من المراسالت التي تتم في مؤسساتنا مليئة 

لكلمة واللغة، لذا فان باألخطاء واللغة الركيكة وعدم المعرفة بقواعد اللغة دون التزام باحترام قدسية ا
هذه المبادرة تضمنت العمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في كافة المجاالت وفي األنشطة 
العلمية والثقافية، االمر الذي يجب أن يتابع بجدية من قبل جميع المؤسسات، ال أن يكتفي مدراء 

 .ء عملي بهذا الخصوصدون أي إجرا" يحفظ"أو " يعمم"هذه المؤسسات بشروحات كلمة 
 

ومن المؤسف حقا، أن تجد أخطاء يندى لها الجبين من قبل البعض من حملة الشهادات الجامعية 
والشهادات العليا من خالل المخاطبات الرسمية التي يتم توثقها او أرشفتها في مؤسساتنا التعليمية 

من قبل حملة الشهادات الجامعية في ومّما يلفت االنتباه تلك األخطاء اللغوية واالمالئية . وغيرها
، ومثلها كلمة "اظافتا"يكتبها البعض " إضافة"كلمة : )مؤسساتنا التعليمية، وأذكر منها ال الحصر

، هذا ناهيك عن عدم االلتزام بأبسط قواعد اللغة (الخ"...الضالل"يكتبه البعض وارفة " الظالل"وارفة 
ناسيا أو متناسيا أن حرف الجر يجر سلسلة جبال "( ينعلى المدرس"بدال من " على المدرسون)"مثل 

انني أعتقد، ان إتقان اللغة ينطلق بداية من ممارسة الكتابة والنسخ الذي كان . الهماليا بسهولة ويسر
سابقا نهجا أساسيا في مدارسنا لما فيه من ترسيخ وفهم لمكنوناتها، فعندما يتم نسخ موضوع القراءة 

الب المدرسة، فأنه بذلك يتعلم اإلمالء والخط وقواعد اللغة وكذلك حفظ أكثر من مرة من قبل ط
الدرس بسبب التكرار المفيد هنا، والمتأمل لقدرة األجيال السابقة التي أتقنت عناصر اللغة جميعها ما 
جاء ذلك اال عن طريق الكتابة اليدوية والنسخ المستمر والجهد، ولكن ما نشهده اليوم ان عنصر 

 .لكتابة أصبح لألسف أمرا ثانويا ال يتم التركيزالنسخ وا
 

 35/0/3542                                             الثالثاء                                                        نيوز  طلبة   
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ان تراجع االهتمام في لغتنا أصبح ممارسة غير محمودة من قبل طلبة الجامعات وحملة الشهادات 
لماذا نهتم باللغات األخرى على حساب لغتنا وأرجو أن ال يفهم من ذلك عدم الدعوة الى تعلم ...العليا

تقانها ولكن ا لشيء المؤسف حقا هو عدم إجادة لغتنا االم وخصوصا في مجال اللغات األخرى وا 
وهذا األمر ليس وليد اللحظة وانما نتيجة تراكمات خاطئة منذ سنوات . الكتابة والخطاب بشكل عام

إن هذا األمر يبدو غير مهم في نظر البعض ولكن اذا كنا نحن االكاديميين في . الدراسة االولى
رسنا ومعاهدنا وجامعاتنا ال نعير ذلك االهتمام، فإن ذلك سيصبح نهجا مؤسساتنا التعليمية في مدا

أليس من االفضل أن يتولى صياغة المراسالت . خاطئا نمارسه بشكل يسيء الى لغتنا ومؤسساتنا
وكتابتها متخصصون ومؤهلون لذلك في جميع المؤسسات لنعكس الصورة الناصعة البياض للغتنا 

وأشير هنا، أن فرنسا التي هزمت امام بريطانيا في حرب السنوات . ة؟العربية الجميلة لفظا وغاي
السبع عزت أسباب هزيمتها الى هزيمة ثقافية وتربوية وتعليمية، وحرصت تمام الحرص وغيّرت من 
طرق تعليم اللغة الفرنسية، ولم تسمح ان يقوم بالتدريس في مدارسها من كانت لكنته غريبة لتكون 

وبعدها نهضت فرنسا . ن الشوائب، وان يقوم بتدريسها القادرون والمؤهلونلغتها نقية خالية م
وأصبحت من الدول المتقدمة وأصبحت اللغة الفرنسية على قائمة أولوياتها التي تعتز بها واعتبرتها 

 .هويتها األصيلة في كل مجال
 

محمد الذنيبات قبل . ومن المناسب أن أذكر هنا ما صرح به معالي وزير التربية والتعليم األسبق د
طالب وطالبة على مقاعد الدرس في مدارسنا ال  011111سنوات حيث أشار الى وجود ما يقارب 

يجيدون القراءة والكتابة، والجرح األكثر إيالما ان نجد في مدارسنا وجامعاتنا ممن ال يجيدون الكتابة 
والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث  وهنا ليسمح لي معالي وزير التربية. الصحيحة في اللغة العربية

العلمي الحالي وهو الطبيب القادر على تشخيص الداء، كما انه الكاتب والمثقف أن يتخذ قرارا جريئا 
بإعادة النسخ واالمالء الى مدارسنا الن ذلك سيطّور من مستوى اللغة لدى الطلبة وخصوصا في 

 .العربية الى معلمين متميزين ومؤهلين المرحلة االبتدائية، وأن يعهد بتدريس اللغة
 

ان الجامعات األجنبية وجامعاتنا العربية واألردنية تشترط على الطلبة الذين يلتحقون في برامج 
أو ما يعادله وهذا أمر جيد ليتمكن الطالب ( TOEFL) الدراسات العليا على اجتياز امتحان التوفل 
تخصصه، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو  من االطالع على المراجع األجنبية في مجال
ليمتلك الطلبة والعاملون في جامعاتنا  -إن جاز التعبير-لماذا ال يكون امتحان توفل باللغة العربية 
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ومؤسساتنا ناصية لغتنا في الندوات العلمية والمؤتمرات والمرافعات وكل ما من شأنه يعكس احترامنا 
 ǃلذواتنا؟

ية وزارة الثقافة التي يرأسها كاتب مثقف أن تبادر الى تشكيل لجنة متخصصة تحرص كما ان مسؤول
على سيادة اللغة العربية لمتابعة ترجمة مبادرة سمو ولي العهد الى واقع ملموس، وذلك بالزام 
أصحاب المحالت والمطاعم والمقاهي وغيرها التي تحمل أسماء بلغات اجنبية واستبدالها بأسماء 

لغة العربية وذلك بالتنسيق مع وزارة البلديات وأمانة عّمان الكبرى وبلديات المملكة وااليعاز تكتب بال
بتعديل األسماء المكتوبة بلغات أجنبية وضرورة اعطاء تصاريح لكتابة اللوحات بأسماء باللغة العربية 

ب والموظف أن مثل هذه االجراءات تعزز احترام اللغة وهيبتها لدى الطال. ذات مدلول ومعنى
والمواطن، وتعكس صورة مشرقة للغة الضاد لتكون هويتنا جميعا تمتد جذورها في أعماق التاريخ 

 .والحضارات االنسانية
 

وعلى ضوء ما سبق، فأن مبادرة سمو ولي العهد تدعونا افرادا ومؤسسات لندرك أن اللغة هي الوعاء 
نا ونعتبرها من األولويات في لغة الخطاب الثقافي والفكري والتعليمي، وأن نحترم لغتنا وثقافت

وبالطريقة السليمة والصحيحة التي تدخل ضمن احترام الذات والهوية، كما ان العودة الى لغتنا 
 .واالهتمام بها أصبح أولوية قصوى لنعيد للغتنا ألقها وكبرياءها التي تستحق

 
 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية/ كاتب واستاذ جامعي* 
 ميد كلية الصيدلة سابقا في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية وجامعة اليرموكع

 .رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس سابقا
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 المدينة الرياضية - سامح شوقي أبولبن  -
 جبل الحسين -نوال طاهر راغب شموط  -
 دابوق –نعمات عودة سالم الشرايحة  - 
  اربد  -ازعيلة محمود رشيد االبراهيم  - 

 منطقة الجبيهة -نهاية الناطور  - 
 ديوان آل الرشق -عبدالكريم عريف أبو شقرا الرشق  - 
 الصريح -ذيب سعد مرجي  -  
 
 
 

«رحمهم اهلل»

 وفيات

 الرأي 
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  ،رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يرعى االثنين المقبل في جامعة عمان العربية
، وتطوير المخرجات هجيات البحث العلمي وآلياتهمؤتمرا علميا لتجويد من

يشارك في المؤتمر على مدى يومين خبراء عرب من اإلمارات والجزائر . التعليمية
 .دية والعراق ومصر إضافة إلى األردنوالسودان وتونس والكويت والمغرب والسعو 

 
  جامعة الشرق األوسط تنظم السبت المقبل يوما وظيفيا لطلبة الجامعة والخريجين

وذلك تحت رعاية وزير العمل سمير مراد ″، 1109اليوم الوظيفي ”تحت عنوان 
 .بحرم الجامعة

 
 فاحشة”خطاء لغوية متابعون للموقع اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم انتقدوا وجود أ “

تعليم النشء، فعلى  مهمتهارسمية  جهةا لدى هفي الموقع، يفترض عدم وجود
ر خبر عن زيارة الوزير وليد المعاني لعدد من المدارس جاء هالموقع أمس ظ واجهة
 .!“وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لعددا من مدارس محافظة جرش”: فيها

 
  ،رأسًا (  26)عبر إعالن نشر بالصحف أمس، عن طرح بيع أعلنت وزارة الزراعة

 وأنواعهامن الماعز بالمزاد العلني، غدا األربعاء، بمحطة الوالة الزراعية في ذيبان، 
 .“، سخالت، جديان تربية، جديان، ذكور تلقيحأمهاتماعز ”

 
 أمس أن منظمة األغذية والزراعة “ زواريب“مصدر رسمي في وزارة الزراعة أكد لـ

، حيث “نهائيخلو األردن من الجراد بشكل ”أكدت بتقارير خاصة ( الفاو)  العالمية
ال خطورة على األردن من دخول الجراد، بسبب سيطرة الدول ”ا أن هربينت تقاري
. “، سواء بمنطقة الجزيرة العربية أو مناطق أفريقياها بشكل كامل علیهالتي اجتاح

قف غرف العمليات وفرق االستكشاف بناء على ذلك، قررت وزارة الزراعة و 
 .وعمليات البحث عن الجراد

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


