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 یواصل فعالیاتھ للیوم الثاني" من منظور الشریعة اإلسالمیة البیئة والمیاه"مؤتمر 
 

البیئة والمیاه من منظور الشریعة االسالمیة "حفلت محاور جلسات الیوم الثاني لمؤتمر  -ھبة الكاید 
الذي نظمتھ كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة ومركز الدراسات اإلسالمیة " والعالم المعاصر

بالمعلومات  GIZوكالة األلمانیة للتعاون الدولي والتربیة الدینیة في جامعة مونستر األلمانیة وال
 .والمقترحات والحلول التي قدمھا الباحثون للعدید من الجوانب المتعلقة بقطاعي المیاه والبیئة

  
  

واتفق الباحثون في مجمل نقاشاتھم على أن كل ما یحدث في عالمنا وتحدیدا المخاطر المحدقة بالبیئة 
سي ھو اإلنسان ذاتھ بسلوكیاتھ وأفعالھ؛ في ظل ضعف اإلیمان أو انحسار والمیاه تعود إلى مرجع أسا

 .دور القیم واألخالق الضابطة لتصرفاتھ في تعاملھ مع تلك القطاعات ومكوناتھا المختلفة
  
 

وواصل المؤتمر فعالیاتھ في جلستھ الثالثة التي ترأستھا الدكتورة الشریفة ھند محمد من مركز المیاه 
بیئة في الجامعة بمناقشة وضع المیاه في األردن الذي أشار إلیھ الباحث عدنان الزعبي في والطاقة وال

ورقتھ البحثیة، منوھا بأن وجود مشاریع مائیة للحد من أزمة المیاه في بالدنا ال یمنع أبدا ضرورة 
 .إدارة الطلب على المیاه من خالل تقلیل استھالكھا وزیادة كفاءة استخدامھا

  
  

ألمین العام لدائرة اإلفتاء الدكتور محمد الزعبي في عرض قدمھ عن فتاوى الدائرة فیما یتعلق وشدد ا
بالمیاه على أن التبلیغ والتواصل مع الجھات المختصة في حال حصول خلل أو تسریب في شبكات 
تزوید المیاه واجب مجتمعي وفرض كفائي؛ لما فیھ من تحقیق معنى تحمل المسؤولیة ووجوب دفع 

 .لمفسدة، وجلب المصلحة، وھو من التعاون على الخیر والنصح للعامةا
  
  

فیما تحدثت السیدة أسماء المعروفي من جامعة مونستر األلمانیة عن إشكالیة التلوث البیئي من 
منظور دیني، ورأت أن الحل النھائي لمشاكل البیئة ال یكون إال بالعمل الجماعي المقترن بالوعي 

ناع والقبول والرضا وااللتزام الدیني واألخالقي والوطني وعن طریق اإلرشاد وعلى أساس اإلق
 .والحوار والتعلیم والتثقیف

  
  

وقدم المؤتمرون المشاركون في الجلسة الرابعة التي أدارھا الباحث عدنان الزعبي  جملة من الحلول 
ستویین المحلي والعالمي؛ التي اتبعتھا بعض المؤسسات المھتمة بقضایا البیئة والمیاه على الم

، "الجھاد البیئي حراك إسالمي مستجد"لیعرض الباحث الدكتور أحمد عبد السالم في ورقة بعنوان 
ویتحدث الدكتور منیر الجعفري من وزارة األوقاف عن دور المؤسسات الدینیة في ترشید استخدام 

 ار الجامعةأخب

  عمان جو -عمون -السوسنة–نت االمتیاز  –الحقیقة الدولیة  -24جو  - طلبة نیوز -المدینة نیوز - بترا –األردنیة أخبار 
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كیات الشخصیة الیومیة من خالل المیاه مشددا في ورقتھ على تأثیر رجال الدین المباشر في السلو
 .التعالیم الدینیة

  
  

وتابع الباحثون في الجلسة األخیرة مناقشة موضوع المیاه بین األحكام الشرعیة واألنماط السلوكیة 
الذي تناولھ الدكتور عبدهللا الصیفي، إلى جانب موضوع آخر حول تعزیز االتجاھات االیجابیة 

نامج فرسان القیم تشارك في تقدیمھا الدكتور رائد أبو ناموس لألطفال نحو البیئة من خالل بر
 .والدكتور أمجد سعادة من الجامعة األردنیة والدكتور محمد الجبالي من جامعة العلوم التطبیقیة

  
  

وجاء المؤتمر الذي حظي بمشاركة واسعة من أساتذة الشریعة في الجامعات األردنیة وجامعة 
ات ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز المیاه إلبراز ما تملكھ الشریعة مونستر األلمانیة والوزار

اإلسالمیة من منظومة قیمیة وإیمانیة متكاملة صالحة إلحداث التغییر اإلیجابي عند اتباعھا، ما أظھر 
األھمیة لمحاولة استدعاء منظومة تسھم في تعدیل سلوكیات األفراد والمجتمعات نحو البیئة عموما 

اصة بما یقلل من المخاطر البیئیة ویعمل على المحافظة على البیئة الصالحة لحیاة األجیال والمیاه خ
 .القادمة

  
  

فیما یمكن تلخیص الھدف من تنظیمھ بإظھار مكانة البیئة والمیاه في اإلسالم بنصوصھ وأحكامھ 
الم المعاصر، إضافة ومقاصده وقیمھ بما یكشف عن رؤیة الشریعة ورسالتھا نحو البیئة والمیاه في الع

إلى التشارك بین علماء الشریعة وھیآتھم العلمیة مع الجھات المھتمة في قضایا البیئة والمیاه تحقیقا 
لتكاملیة الجھود وعالمیتھا في خدمة البیئة والمحافظة علیھا واالسھام في رفد المناھج والخطط 

أفكار واضحة المعالم حول تلك القضایا الدراسیة بمقترحات تخدم ھذا الھدف، وبالتالي تقدیم رؤى و
 .على المستویین المحلي والعالمي

  
  

والمؤتمر الذي استمر یومین بواقع خمس جلسات ناقش جملة من المحاور المتعلقة بالبیئة والمیاه من 
ناحیة دینیة، والتحدیات العالمیة التي تواجھ المیاه، ونماذج لبعض الحلول التي اتبعتھا مؤسسات 

 .مھتمة بقضیتي البیئة والمیاه على المستویین المحلي والعالمي
  
  

ر حالیا مناقشة للتوصیات التي یأمل المشاركون أن تكون نقاطا عملیة متممة لما تم ویشھد المؤتم
مناقشتھ على مدار أیام المؤتمر، وتحقق األھداف المنشودة من انعقاده في خدمة قطاعي المیاه والبیئة 

 .على مختلف المستویات المحلیة والعربیة والعالمیة
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 انطالق فعالیات أسبوع المؤتمرات العلمیة الدولیة في العقبة
 

 2017انطلقت في مدینة العقبة الیوم فعالیات أسبوع المؤتمرات العلمیة الدولیة لعام  -فادیة العتیبي
، الذي تنظمھ الجامعة األردنیة فرع العقبة )بالعلم نبني حاضرنا ونؤسس لمستقبلنا(تحت شعار 

لصحراء بدعم من سلطة منطقة العقبة االقتصادیة والمنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه وا
الخاصة وبرعایة رئیسھا ناصر الشریدة، حضر مندوبا عنھ أمین عام السلطة الدكتور محمود 

 .خلیفات
  

ویأتي تنظیم أسبوع المؤتمرات العلمیة بالشراكة مع الجمعیة الملكیة لحمایة البیئة البحریة، وبمشاركة 
دولة ) 15(باحث وأكادیمي من أصحاب الخبرة واالختصاص من مشارك و) 600(ما یزید على 

عربیة وأجنبیة سیقدمون جل عطائھم من رؤیة علمیة وطرح جدید في جلساتھا من خالل مناقشة ما 
 .ورقة بحثیة) 200(یقارب الـ 

  
  

ومع بدء أسبوع المؤتمرات العلمیة تنطلق أعمال أربعة مؤتمرات متخصصة في موضوعاتھا، 
، )المؤتمر الدولي الحادي عشر جیوماتكس الشرق االوسط وشمال إفریقیا(في رؤیتھا ھي  ومشتركة

المؤتمر الدولي (، و)المؤتمر الدولي الخامس للتخطیط والتھیئة العمرانیة والتنمیة المستدامة(و
ناعات المؤتمر الدولي للتعدین والص(، و)لخدمات النظم البیئیة واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة

، تسعى من خالل طروحاتھا إلى تعزیز منظومات اإلدارة المتكاملة للموارد )التعدینیة العربیة
 .الطبیعیة بھدف الوصول إلى التنمیة المستدامة، وتوظیف التقنیات المتقدمة في تعزیز تلك المنظومة

  
  

ي محافظة إن فعالیة وفي كلمة لھ خالل حفل االفتتاح، قال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزم
أسبوع المؤتمرات العلمیة التي یحتضنھا فرع الجامعة في العقبة وھو إن انبثق عن أقدم الجامعات 

یعد أحدث الجامعات في األردن مما یجعل تصدیھ لعقد مثل ھذه  - الفرع –وأكبرھا إال أنھ أي 
 .الفعالیات إنجازا مھما یضعھ على خارطة التعلیم العالي األردني

  
  

وأضاف محافظة أن ھذا اإلنجاز یأتي منسجما مع رسالة الجامعة ورؤیتھا، ویحقق أھدافھا في 
المسؤولیة المجتمعیة، كما أن ھذا الدور یأتي ضمن السیاق المتوقع  للجامعات، وأثرھا في المكان 

ملیة واإلنسان، إذ یقع على عاتقھا مسؤولیة المساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة حیث مسرح ع
التنمیة ھو البیئة بمكوناتھا، مشیرا إلى أن عناوین المؤتمرات تنسج انسجاما تاما مع أھداف التنمیة 

 .المستدامة المتفق علیھا عالمیا
  
  

وأشار محافظة إلى أن الحدیث عن االستثمار واالقتصاد یقود إلى الحدیث عن مدینة العقبة التي 
طر لبدایة واعدة تجاه سیاحة المؤتمرات بجمیع أنواعھا، تحتضن المؤتمرات األربعة في بادرة تؤ

  9: األنباط ص- 3: الدیار ص -11: الدستور ص-االلكتروني السبیل - طلبة نیوز -المدینة نیوز - بترا –األردنیة أخبار 
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الفتا إلى ما تتمتع بھ مدینة العقبة من طبیعة وموقع استراتیجي ودور حیوي لالقتصاد، وانتعاش 
 .األعمال وتخطیط عمراني یؤھلھا ألن تكون مركزا لوجستیا لألعمال ووجھة للسیاحة العالمیة

  
  

راني في دولة السودان الفریق الركن المھندس حسن صالح عمر في في حین أكد وزیر التخطیط العم
كلمتھ أن التخطیط العمراني السلیم ھو حجر األساس لتحقیق التھیئة العمرانیة والتنمیة المستدامة، 
مشیرا إلى أن سیاسات التھیئة العمرانیة ال بد أن تشمل االستراتیجیات والخطط والبرامج واألطر 

 .ة المعنیة بتطبیق تلك الخطط على أرض الواقعاإلداریة والمؤسسی
  
  

وقال عمر إن التھیئة العمرانیة الحضریة لھا عالقة وثیقة مع مبادىء التنمیة المستدامة؛ ألن التنمیة 
المستدامة بمفھومھا الشامل ترتبط بتحسین نوعیة الحیاة لكافة الشرائح دون التأثیر على مقدرة 

 .حتیاجاتھا في المستقبلاألجیال الالحقة في تلبیة ا
  
  

رئیس الجامعة األردنیة فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي أشار في كلمتھ إلى أن أسبوع المؤتمرات 
العلمي جاء لیترجم فحوى اتفاقیة التعاون المبرمة مع المنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه 

فرع العقبة في تنظیم المؤتمرات والندوات / امعة والصحراء، التي ھي امتداد للدور الذى تقوم بھ الج
العلمیة واألكادیمیة، ومواكبة لرؤیة جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین لفكرة مشروع العقبة 
ً من الدور الذي ینبغي على الجامعات القیام بھ تجاه رسالتھا الوطنیة  االقتصادیة الخاصة، وانطالقا

 .واألماكن التي توجد فیھا
  
  

وأوضح اللوزي أن انعقاد ھذا األسبوع العلمي یعد منصة النطالقة جدیدة وقویة تؤسس لنمط سیاحي 
عالمي ومتمیز سیكون لھ األثر اإلیجابي الملموس على ھویة مدینة العقبة السیاحیة والعلمیة ویعزز 

 .ت وورش ألعملمكانتھا على خارطة السیاحة العالمیة ال سیما في مجال سیاحة المؤتمرات والندوا
  
  

من جانبھ عرض أمین عام جائزة األمیر سلطان بن عبد العزیز العالمیة للمیاه الدكتور عبد الملك بن 
عبد الرحمن آل الشیخ دور الجائزة وأھمیتھا في توفیر المیاه لألجیال الحالیة والقادمة والحد من خطر 

الى ان الجائزة استطاعت الصراع علیھا وابتكار وسائل تقنیة جدیة من تأمینھا بأقل التكالیف مشیرا 
 .الوصول إلى مصاف الجوائز العلمیة العالمیة الدولیة نظرا ألھمیة رسالتھا وطبیعتھا اإلنسانیة

  
  

وفي كلمتھ أكد رئیس المؤتمر أمین عام المنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء 
دارة المتكاملة للموارد الطبیعیة للوصول الدكتور لطفي المومني أھمیة المؤتمر في تعزیز منظومة اإل

إلى التنمیة المستدامة وتوظیف التقنیات الحدیثة والمتقدمة في ذلك، الفتا إلى أن المؤتمر یسعى إلى 
تعزیز التنمیة المستدامة بما یتوافق مع المتطلبات المجتمعیة للسكان، وإمكانیة االستفادة من 

 .ھاالتكنولوجیا المتطورة وآفاق استخدام
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 13ملیون عربي ال یعرفون القراءة والكتابة و 57إلى وجود  -وبحسب دراسات-وأشار المومني 
ملیون عربي یعیشون تحت خط الفقر، مبینا أن كلفة  30ملیون طفل عربي لم یلتحقوا بالمدارس و

عرب، فیما من الالجئین في العالم %  57الفساد في المنطقة العربیة تزید عن تریلیون دوالر، وأن 
 %. 68شكلت نسبة الوفیات في الحروب عالمیا من العرب نحو 

  
  

ملیون كوري  50براءة اختراع فقط بینما  2900ملیون عربي لدیھم  410وفي ذات السیاق بین أن 
ألف براءة اختراع، مشیرا إلى أن نسبة اإلنفاق على البحث العلمي في مختلف دول العالم  20لدیھم 

، ) % 90الى  15( مقابل تراجعھا في الوطن العربي من نسبة %  50الى %  5ن زادت نسبتھا م
 .داعیا أصحاب القرار إلى إیالء البحث العلمي األھمیة القصوى التي یستحقھا

  
  

محمد سالم ) الشریك العلمي للمؤتمر(بدوره أشار مندوب رئیس الجمعیة الملكیة لحمایة البیئة البحریة 
إلى حمالت تنظیف جوف البحر التي نفذتھا الجمعیة بالشراكة مع مختلف الطواھا في كلمتھ 

المؤسسات الرسمیة والخاصة، وشارك فیھا آالف الغواصین والمتطوعین، لتجسید أھمیة العمل 
المجتمعي الھادف إلى حمایة البیئة البحریة، منوھا بتوسع الجمعیة في رؤیتھا ورسالتھا حیث انتقلت 

  .إلى تنفیذ المشاریع ومن ثم تطویر البرامج من فعالیات الحمالت
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 )األردنیة(للكاتبة الطویل في مكتبة ) آخر القالع(إشھار روایة 

  
ھو عنوان الروایة التي أشھرتھا كاتبتھا األردنیة رائدة الطویل أمس في ) آخر القالع(  -فادیة العتیبي 

 .مكتبة الجامعة األردنیة، ضمن فعالیات احتفال المكتبة بیوم الكتاب العالمي
  
  

قت الكاتبة الطویل بحضور عدد من الطلبة واألدباء والمھتمین، مقتطفات من روایتھا الصادرة وأل
صفحة من القطع المتوسط، وقد اتسمت برشاقة  144عن الدار العربیة للدراسات والنشر وتقع في 

ى السرد، وبساطة األسلوب الروائي المزود بشيء من الغنائیة أو الشاعریة، مسلطة الضوء فیھا عل
 .قیمة الوطن المفقودة

  
الالجئة الفلسطینیة " شاتیال"واستلھمت الكاتبة أحداث روایتھا من الواقع؛ فقدمت من خاللھا قصة 

المقیمة في لبنان والباحثة عن بصیص انتماء في ظلمة وطن یعج بالحروب األھلیة وخیبات الالجئین 
 .وأحالمھم المبتورة

  
  

في قسم اللغة العربیة في الجامعة األردنیة، قدم خالل إدارتھ  الجلسة الدكتور إبراھیم خلیل األستاذ 
 .ورقة نقدیة تناول فیھا روایة الطویل تحلیال ومضمونا

  
  

على قصرھا، وكثافة السرد فیھا، وقلة عدد الشخوص، تقول ما ال ) آخر القالع(وقال خلیل إن روایة 
تقولھ روایات أخرى، وتثیر في النفس الكثیر من األصداء عن حوادث وقعت قبل نیف وثالثین عاما، 

 .إن لم یكن أكثر، وكأن البطلة قد خرجت من غبارھا للتو
  
  

رسمت بقلمھا الرشیق، وأسلوبھا البسیط، وحواراتھا التي تختلط بھا لغیّات وأضاف خلیل أن الكاتبة 
ولھجات عدة؛ من عامیة لبنانیة، لفلسطینیة، لعربیة فصیحة، وفرنسیة مرارا، مصائر شخصیات 
تتفاعل، وتتنازع في فضاء مأزوم، وبذلك تكتسب الروایة الدینامیكیة السردیة التي تضمن لھا الحد 

 .سة والتشویقاألقصى من السال
  
  

ھي الروایة الثانیة للكاتبة الطویل، وسبق لھا أن أصدرت روایتھا ) آخر القالع(من الجدیر ذكره أن 
  .صفحة من القطع المتوسط 328وجاءت في " والدة الروح"األولى بعنوان 

  طلبة نیوز -المدینة نیوز - بترا –األردنیة أخبار 
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 خبراء یؤكدون أھمیة دیمومة قطاع الزیتون األردني
 

مشروع بناء قدرات العاملین في صناعة الزیتون "انطلقت الیوم فعالیات مؤتمر  -سناء الصمادي
 .الذي تنظمھ كلیة الزراعة في الجامعة األردنیة في فندق الھولیدي ان" األردنیة

  
أن المؤتمر الذي حمل عنوان  وأكد رئیس قسم التغذیة مندوب رئیس الجامعة الدكتور باسم العبدهللا

ویستمر یومین یھدف إلى تعزیز وتبادل الخبرات بین العلماء " تأكید دیمومة قطاع الزیتون األردني"
، ونقل المعارف النظریة والعملیة في مجال )زراعة وإنتاجا وتصنیعا(والمختصین في الزیتون 

 .سسات أوروبیة ونظیراتھا األردنیةصناعة الزیتون من الدول األوروبیة إلى األردن من خالل مؤ
  
  
دأبت على دعم المشروع واحتضانھ،  2014وأشار إلى أن الجامعة ومنذ انطالقة المشروع في العام  

 .والتعاون الستدامة صناعة الزیتون على المستوى الوطني واإلقلیمي والدولي
  
  

بناء مركز تدریبي في : ھاولفت إلى أھم المخرجات والنتاجات التي تمخضت عن المشروع ومن
الجامعة األردنیة، وإنشاء خمسة مختبرات تقدم التدریب في مجال التقییم الحسي والتحالیل الكیمیائیة 

 .الفیزیائیة لزیت الزیتون، وتبادل الكوادر األكادیمیة وطلبة الدراسات العلیا في ھذا المجال
  
  

الدول األوروبیة المشاركة في المشروع في  واستعرض فابیو بافاتي من االتحاد األوروبي تجارب
مجال تصنیع وتسویق زیت الزیتون ومخلالتھ لدیمومة الزراعة وتسویق منتجات الزیتون األردنیة، 

 .والتحدیات التي تواجھ القطاع وكیفیة التغلب علیھا
  
  

یمومة وعرضت منسقة المشروع الدكتورة غدیر مھیار أھمیة المؤتمر التي تركز محاوره على د
الزراعة وكیفیة إدارة مزارع الزیتون، وتسویق منتجات الزیتون، والتكنولوجیا الحدیثة لصناعة زیت 
الزیتون، وكیفیة إدارة مخلفات مصانع الزیتون؛ وتشكل فرصة لتطویر قدرات كل من مزارعي 

 .الزیتون الزیتون والعاملین في المعاصر، واالرتقاء بجودة زیت الزیتون األردني وكذلك مخلالت
  
  

 17وبین المنسق السابق للمشروع الدكتور علي الساعد أن عدد أشجار الزیتون في األردن بلغت 
ملیون شجرة تنتج نحو ربع ملیون طن من الثمار، فجاء المشروع للنھوض واالرتقاء بقطاع الزیتون 

 .األردني الذي یحتل مكانة متقدمة في االقتصاد االردني
  
  

) 20(وع المدعوم من االتحاد األوروبي وھو ضمن مشاریع تمبوس، تضمن تنفیذ وقال إن المشر
مؤتة : شركاء برئاسة الجامعة األردنیة وعضویة جامعات) 10(نشاطا تمكن فریق العمل الذي یضم 

والعلوم التكنولوجیا، والبلقاء التطبیقیة، والجمعیة األردنیة للتقییم الحسي، وجمعیة مصدري منتجات 

  طلبة نیوز -المدینة نیوز - بترا –األردنیة أخبار 
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جامعة فیرونا اإلیطالیة وجامعة غرناطة اإلسبانیة : ، إضافة إلى أربع جامعات أوروبیة ھيالزیتون
 .وجامعة ارسطو الیونانیة ومعھد بحوث الزیتون الیوناني، من تحقیقھا

  
  

وأضاف أنھ تمخض عن المشروع إنشاء مركز تدریبي للزیتون في الجامعة األردنیة وفرعین لھ في 
التكنولوجیا، وإنشاء معصرة زیتون ومصنع مخلالت على نطاق تجریبي، جامعة مؤتة والعلوم و

 .باإلضافة إلى الدورات التدریبیة
  
  

زیت "وركزت جلسات المؤتمر على صناعة الزیتون في العالم، وقطاع الزیتون في األردن، و
 ".نظرة عامة على التحدیات ونقاط القوة" الزیتون األردني

  
  

إسبانیا، وإیطالیا، والیونان، وتركیا، وتونس، (وناقشت محاور المؤتمر التي قدمھا خبراء دولیون من 
التطورات الحالیة في مكافحة اآلفات الزراعیة، والتطورات الحالیة ) وفلسطین ومختصین أردنیین

 .في صناعة الزیتون، ووسائل الري المستدامة للزیتون في المناطق الجافة
  
  

، "المبادئ والتكیف مع تغیر المناخ"لت المحاور أیضا التسمید المستدام لبساتین الزیتونوتناو
والتطورات في مجال مكافحة األمراض ألشجار الزیتون، وأفضل الممارسات إلنتاج زیت زیتون 
المائدة، والجوانب المھمة في تصنیع زیت الزیتون، والخصائص الكیمیائیة لزیت الزیتون األردني، 

تحدیات التي تواجھ القطاع في مجال التحلیل الكیمیائي، واالتجاھات الحالیة والتطورات في تقنیات وال
 .استخراج زیت الزیتون، وإدارة المنتجات

  
  

یذكر أن قطاع الزیتون یحمل أھمیة كبیرة في األردن، حیث تشكل المساحة المزروعة بأشجار 
روعة في األردن، وتقدر صادراتھ من منتجات من إجمالي المساحات المز% 36الزیتون حوالي 
 .ملیون دینار 100الزیتون بحوالي 
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 »المقاومة في الفن«محاضرة في رابطة الكتاب حول 
  

محاضرة  مع كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة االردنیةنظمت رابطة الكتاب االردنیین بالتعاون 
. مساء یوم الخمیس في قاعة غالب ھلسة بالمقر الرئیس للرابطة بعمان» المقاومة في الفن«بعنوان 

من االعمال الفنیة واستعرض استاذ الفنون في الكلیة غسان ابو لبن الذي القى المحاضرة، نماذجا 
واالبداعیة التي تجلت فیھا روح المقاومة في الفن،مشیرا إلى اعمال الفنان الفلسطیني الراحل ناجي 

وبین في المحاضرة التي اشرف على إدارتھا . العلي والشاعر الفلسطیني الراحل محمود درویش
ل االبداعیة العالمیة اكانت وتنظیمھا نخبة من طالب الكلیة، حضور المقاومة في العدید من االعما

على صعید الفنون بمختلف اشكالھا من رسم او موسیقا او غناء او مسرح او على صعید االدب 
بمختلف تجلیاتھ شعرا او سردا او نصا مسرحیا، الفتا الى تأثیر تلك االعمال على الطرف االخر 

 .الذي یمثل المحتل
قاوم في مجاالت االبداع الفنیة، مؤمنا برسالتھ في ولفت إلى اھمیة ان یكون المبدع في الشأن الم

المقاومة التي ال تبتعد عن االطار االنساني الجامع من حیث البحث عن الحریة والعدالة ومقاومة 
 .المحتل والظلم واالستبداد

وفي ختام المحاضرة التي حضرھا عدد كبیر من طالب الجامعة االردنیة ومھتمین، قدم عدد من 
  ة مقطوعات غنائیة وموسیقیة نھلت من الموروث العربيطالب الكلی

  

  بترا
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 بدران رئیسا للمجلس األعلى لتطویر المناھج

 
صدرت اإلرادة الملكیة السامیة، الیوم االثنین، بتعیین دولة الدكتور عدنان بدران رئیسا للمجلس 

 .ا من تاریخ مباشرتھ العملاألعلى للمركز الوطني لتطویر المناھج، لمدة ثالث سنوات، اعتبار
 

كما صدرت اإلرادة الملكیة السامیة، بالموافقة على تعیین الذوات المذكورین تالیا أعضاء في المجلس 
األعلى للمركز الوطني لتطویر المناھج، لمدة ثالث سنوات، اعتبارا من تاریخ مباشرتھم العمل، 

 :2017لسنة ) 33(طني لتطویر المناھج رقم من نظام المركز الو) 6(وذلك استنادا ألحكام المادة 
 

 .معالي الدكتور محمد أحمد حمدان
 .معالي الدكتورة رویدة محمود المعایطة
 .سعادة الدكتورة نوال محمود الفاعوري

 .سعادة السیدة ھیفاء یوسف النجار
 .سعادة الدكتور محمد سلیمان أبو رمان

 .سعادة الدكتور عبدهللا عبابنة
من نظام المركز الوطني ) 6(ویشار إلى أن المجلس األعلى یضم في عضویتھ أیضا، وحسب المادة 

وزیر التربیة والتعلیم، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، رئیس مجمع : لتطویر المناھج، كال من
  .اللغة العربیة األردني، مفتي عام المملكة ونقیب المعلمین

 شؤون جامعیة ومحلیة

  1: صور الدست
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  لمخصصة لطلبة الجامعات األردنیةإعالن النتائج األولیة لمسابقة رواد المستقبل ا
 

ین في الفئات الثالث المخصصة اظھرت لجنة التحكیم لمسابقة رواد المستقبل، النتائج األولیة للفائز
 .لطلبة الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة القریبین من التخرج، من مختلف التخصصات

وتم اإلعالن عن ستة متأھلین للمرحلة النھائیة عن كل فئة، بعد عرض المشاریع واألفكار على لجنة 
 .التحكیم، وتقییمھا باالعتماد على عدد من المعاییر الدقیقة

 
وھو عبارة عن عمل نظام مبتكر لتنظیف " التكنولوجیا الخضراء"وتأھل في التحدي األول وعنوانھ 

األلواح الشمسیة بكلفة بسیطة، كل من ھبة الذھبي، عمر مقبول، عمر التمیمي، إبراھیم ضمرة، أیوب 
 .البشایرة، وغدیر الشیخ

 
طریقة تعلیب جدیدة للكریمات  ؛ وھو ابتكار عبوات أو"الرعایة الصحیة"وفي التحدي الثاني 

التجمیلیة والدوائیة، وصل كل من، الحارث ابوجقي، ، سارة منصور، زینب سلمان، رشا حیاري، 
 .تمارا عماري -دانا مرعي، قیس الصمادي، مكرر

 
، المتعلق بإعداد قاعدة بیانات او تطبیق لحجز "تكنولوجیا المعلومات في السیاحة"والتحدي الثالث 

عروض الطیران لتسھیل مھمة السائحین في االردن وتشجیع السیاحة الداخلیة، وصل كل الفنادق و
 .من لمیا الطھراوي، بالل ھاني،أحمد الحسن، رامز شوقي، محمد مستو، عبیر نواف العایدي

 
وكانت المسابقة انطلقت في شھر شباط الماضي على شكل تحد ومشكلة تعاني منھا الشركات 

 .إبداعي غیر مكلف یبتكره طالب بالتعاون مع أساتذة من الجامعات االردنیة االردنیة، وإیجاد حل
 

وتھدف المسابقة إلى ربط الطالب الممیزین بالشركات، باالضافة إلى تدریبھم وتشجیعھم على 
 .تأسیس شركاتھم الخاصة

 
یة الدولیة التابع للوكالة االمیركیة للتنم) 360اف اتش أي ( وجاءت المسابقة بمسانده من برنامج

) ایھ أس أر أف(وبمشاركة االتحاد األوروبي في إطار مشاریع إیراسموس بلس، وبتنفیذ من مؤسسة 
والتي تساعد المبتكرین في مجال العلوم ) غیر الربحیة(الدولیة لدعم البحث العلمي التطبیقي 

 .التطبیقیة
 

ة ستكون عبارة عن للتدریب في یشار إلى أن جائزة المتسابقین الفائزین وأیضا المشاریع المبتكر
حواضن أعمال في أوروبا في إطار مشروع تعزیز ثقافة اإلبداع في الجامعات األردنیة، ومشروع 
َن من قبل االتحاد  انشاء مركز التدریب المھني لطالب وخریجي الجامعات االردنیة، والمدعومی

 .األوروبي في إطار مشاریع إیراسموس بلس
 

 .ب السنوات االخیرة من جمیع التخصصات والجامعات األردنیةوالمسابقة موجھة لطال

  23: صالدستور 
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 أسبوع العمل العالمي للتعلیم یدعو لمساءلة الحكومات ومشاركة المواطنین
  

 2017وع العمل العالمي للتعلیم في عمان أمس أسب» أنھر«أطلقت الشبكة العربیة للتربیة المدنیة 
 .»ومشاركة المواطنین 2030المساءلة عن التعلیم «بعنوان 

 
أفضل «المعلمة الفلسطینیة حنان الحروب الحائزة على ) عربیا(المتحدثة الرئیسة في إطالق األسبوع 

د دعت إلى تضافر الجھود وإعطاء األولویة لتخصیص وإنفاق موار» 2016معلم في العالم لعام 
ً ومناطق النزاعات أو التي  التعلیم بطرق تركز على زیادة اإلنصاف ودعم الفئات األكثر تھمیشا

 .تعاني آثار ما بعد النزاع
 

یدعو المواطنین للمشاركة  2017لعام » أسبوع العمل«المدیرة التنفیذیة للشبكة فتوح یونس بینت أن 
یحض الحكومات على االلتزام بھدف التنمیة ، و»اآلن وقت التنفیذ.. دافع عن التعلیم«تحت عنوان 

 .المستدامة الرابع الذي یضمن للجمیع حق التعلیم المجاني العام النوعي الدامج والمنصف
 

والحظت یونس أن احتدام النزاعات المسلحة وشن الحروب واالضطرابات السیاسیة التي عصفت 
اق مالیین األطفال بالمدارس، إذ ُدمرت بالبلدان العربیة بشكل مباشر أو غیر مباشر حال دون التح

 .المدارس والبنى التحتیة للتعلیم، أو استخدمت مقرات للمتحاربین أو مالجئ للنازحین
 

وبینت أن التأثیر المدمر للحروب ال یقصر على األضرار المادیة في البنى التحتیة للتعلیم وحسب، بل 
یشعرون باإلحباط وھم یشھدون تحطم آمالھم یمتد لیشمل جیالً كامالً من أطفال المدارس الذي 

 .وطموحاتھم اإلنسانیة األساسیة
 

ھذا العام یركز على » األسبوع«المنسق العام للحملة العربیة للتعلیم للجمیع رفعت صباح أوضح أن 
مساءلة الحكومات والمجتمع الدولي حول توفیر أجندة التنمیة المستدامة بالكامل وضمان مشاركة 

للتعلیم ، بما في ذلك الموازنات المخصصة »الحفاظ على وعودكم«المواطنین والطلب من الحكومات 
 .في خطط االستجابة االنسانیة وبرامج االغاثة في مناطق النزاعات والحروب

 
وحض على تطبیق ھدف التنمیة المستدامة الرابع، وتذكیر الحكومات والشعوب أن الحكم 

 .الدیمقراطي ھو حجر الزاویة للتنمیة المستدامة
 

حكومات بتنفید خطط ذات مصداقیة وطالب خلیل أبو رضوان، رئیس االئتالف األردني للتعلیم، ال
والتركیز على زیادة تمویل التعلیم محلیا، وادراك أھمیة تعزیز النظم  2030لتنفیذ أجندة التعلیم 

العامة وقدرات الدولة لضمان أن یكون التعلیم مجانیا ونوعیا ومنصفا ودامجا؛ وضمان آلیات ذات 
 .مصداقیة وشفافة للمشاركة المجتمعیة

 
خزامى رشید فأكدت أن التعلیم مسؤلیة المجتمع بأسره، وأن الحوكمة الجیدة تستلزم  اما الباحثة

شراكات متعددة بین الحكومة والمجتمع المدني، وأن تكون السیاسة الوطنیة للتربیة والتعلیم حصیلة 
 .مشاورات وطنیة واسعة وتوافق وطني

 

  15: صالرأي 
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جمیع األصوات حول نفس الموضوع  وأسبوع العمل العالمي للتعلیم ھو حملة دولیة تسعى لتوحید
وتقدیم مطالب منسقة للسیاسیین وصناع القرار في مجال التعلیم تشارك بھ الجماھیر في جمیع أنحاء 

األسبوع بالشراكة مع االئتالف األردني للتعلیم للجمیع والحملة العربیة » أنھر«وأطلقت . العالم
ر والشریك السویدي للتنمیة، وبمشاركة أعضاء الشبكة للتعلیم للجمیع والجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبا

  .في االردن وفلسطین ولبنان ومصر وممثلي المؤسسات الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

16 

  
  

  طائرة الجامعات للطالب
  

تأھل فریقا الجامعة االردنیة والھاشمیة الى الدور قبل النھائي لبطولة كرة الطائرة لطالب الجامعات 
  .االردنیة

  
فازت الجامعة , ر لجنة البطولةوحسب ابراھیم الرفوع مدیر النشاط الریاضي في جامعة الطفیلة مقر

في المباراة التي اقیمت امس االول في قاعة جامعة  3/0االردنیة على جامعة البلقاء التطبیقیة 
واقیمت , 3/2فازت الجامعة الھاشمیة على جامعة العلوم والتكنولوجیا , وفي ذات القاعة, الزیتونة

  .امس مباراتین في دور الثمانیة

  19: صالرأي 
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 التعلیم بوابتنا نحو المستقبل
  

  محمد الرصاعي.د
 

المتمیز وتجوید مخرجاتھ بوابتنا نحو المستقبل، ھذه الرؤیة التي لطالما ارتكزت لھا خطط التعلیم 
التنمیة في الدولة األردنیة، وھي ذات الرؤیة التي أكدھا جاللة الملك في ورقتھ النقاشیة السابعة حول 

بشریة وانعكاس جوھر نھضة األمة، جودة التعلیم السبب في تمیز األردن في نوعیة وكفاءة الموارد ال
ً وبلوغ مؤشرات متمیزة  ذلك على مختلف مجاالت التنمیة، مما مكنَّ الدولة من تجاوز التحدیات دائما

 ً ً وعالمیا  .في معظم مؤشرات التنمیة إقلیمیا
 

ما یأملھ جاللة الملك أنَّ یحافظ األردن على جودة العملیة التعلیمیة في جمیع مراحلھا بل یتجاوز 
یكون لألردن تجربة تغري بنجاحھا اآلخرین بحیث یكون قائد مسیرة تحدیث التعلیم  الطموح إلى أنَّ 

 .في الوطن العربي، ورائد التحول نحو مجتمع المعرفة
 

لقد تعرض جاللتھ لقضیة ومفھوم ترتكز لھ نتائج ومتطلبات أساسیة في نجاح أھداف التعلیم وھو 
للجمیع، والجمیل أن ھذا المفھوم یتجاوز فرص  مفھوم عدالة التعلیم المستند إلتاحة فرص التعلم

الحصول على مقعد دراسي، بل یتعدى ذلك إلى حق الجمیع في تعلم نوعي یتیح المجال للكشف عن 
القدرات واالبداع في جمیع مجاالتھ، فیقول جاللتھ إني أومن بأن كل أردني یستحق الفرصة التي 

ّھ من أن یتعلم ویبدع، وأن ینجح ویتفوق   .ویبلغ أسمى المراتبتمكن
 

القیم التي یؤسس لھا التعلیم قد تكون الرسالة األھم في الورقة النقاشیة السابعة التي أطلقھا جاللتھ 
ً، قصور التعلیم عن بناء منظومة قیم متكاملة لدى االنسان في العالم العربي تسبب في الكثیر  مؤخرا

 ً في غیاب ھویتنا التي تشكلھا تعالیم دیننا وقیم  من االختالالت التي تعیشھا األمة، وظھر ذلك جلیا
العروبة األصیلة، التي وصفھا جاللتھ بأنھا ثروة عز نظیرھا من القیم العالیة واللغة الثریة والتراث 

 .البدیع
 

التفكیر وإعمال العقل للتعامل مع المستجدات والتحوالت المتسارعة أھم أھداف التعلیم في زمن 
ت وتداخلھا، كما یعمل الشكل اآلخر من استراتیجیات التفكیر وھو التفكیر التقارب بین الثقافا

اإلبداعي على إنتاج المعرفة األصیلة وتعزیز االقتصاد والرفاه االجتماعي، وبالتالي تعزیز مجتمع 
المعرفة، وفي ھذا السیاق بین جاللتھ أنَّ التعامل مع تحدیات العصر لن ینجح دون توظیف األدوات 

للمعرفة، وتصمیم المناھج التي تكسب الطلبة عملیات التفكیر المستھدفة، لیضع مؤسسات  الحدیثة
 .التعلیم أمام مسؤولیتھا في التخطیط لمستقبل مزدھر ألبنائنا

 
الورقة النقاشیة السابعة بمضامینھا حول اإلصالح القائم على التعلیم وبناء القدرات واالستثمار في 

تحول وضرورة بالغة األھمیة في مسار التعلیم لتصبح مدارسنا ومعاھدنا  مستقبل ابنائنا ھي بمثابة
المھنیة وجامعاتنا مصانع للعقول المفكرة، واألیدي العاملة الماھرة، والطاقات المنتجة كما یرید لھا 

  .جاللة الملك

 مقاالت

  12: صالرأي 
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ام وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین بشیر الزعبي من منصبھ إلى ألمانیا سفیرا انتقل أمین ع*

كذلك تقرر تعیین السكرتیر األول محمد . للمملكة، فیما حل مكانھ بالوكالة السفیر أریج حوامدة
 .الھنداوي مدیرا للمكتب الخاص لوزارة الخارجیة

  
في (اإلسالم والتحدیات المعاصرة "الرعایة الملكیة السامیة یفتتح صباح بعد غد مؤتمر تحت  *

، والذي یقام في المركز الثقافي الملكي بمشاركة واسعة من شخصیات فكریة )"ظالل رسالة عمان
 .ودینیة

  
م في مقرھا المفكرة والكاتبة اللبنانیة ثریا عاصي، في جمعیة الشؤون الدولیة تستضیف مساء الیو*

 ".األزمة السوریة أزمة دولیة"محاضرة حول 
  
توفي موقوف لحساب محكمة أمن الدولة، بعد إسعافھ للمستشفى صباح أول من أمس، بحسب  *

شعر باإلعیاء أثناء توقیفھ في نظارة مركز أمن ماركا، "مصدر أمني، قال إن الموقوف الثالثیني كان 
وتم تحویل جثة الموقوف للطبیب الشرعي، ". حیث نقل للمستشفى لتلقي العالج وفارق الحیاة ھناك

حیث أفاد تقریره بوجود التھاب حاد في البطن تسبب بتشمع الكبد لدى الموقوف ما أدى إلى إصابتھ 
  .بتسمم في الدم

 
  

 زوایا الصحف 

  زواریب الغد


