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 فريقا للمسابقة الوطنية على مستوى المملكة 10تأهل منهم نحو 

 فريقا يشاركون في مسابقة الجامعة األردنية للبرمجة 9٩

عقدت أمس في _ هبة الكايد 

كلية الملك عبدهللا الثاني 

لتكنولوجيا المعلومات فعاليات 

مسابقة الجامعة األردنية للبرمجة 

الثانية تحت إشراف  بنسختها

مسؤولي المسابقة في الجامعة 

الدكتورة هبة سعادة والدكتورة 

ريم الفايز من الكلية والدكتور 

  . فهد جبير من كلية الهندسة

طالبا وطالبة مما  353فريقا بواقع  20فرق من طلبة الجامعة حار منهم  450وشارك في المسابقة 

فريقا لتمثيل الجامعة في  35ردن  تأهل فيها أكثر من جعلها أكبر مسابقة برمجة على مستوى األ

 .المسابقة الوطنية للبرمجة على مستوى الجامعات في المملكة

ممثال بالطلبة عبادة العبادي  وإيهاب ويونس وزياد النجار على المركز (undefined) وحصل فريق

خلوف وشامخ الصوي على  ممثلين بالطلبة عابد أبو حجلة وأسامة (Singularity) األول  وفريق

ممثال بالطلبة مصطفى ابراهيم وعرار الطورة وعمر  (Shadow) المركز الثاني  فيما فاز فريق

 .جابر على المركز الثالث

 أخبار الجامعة

 /أخبار األردنية
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إلى ذلك أعرب عميد الكلية الدكتور أمجد هديب عن شكره لكل من ساهم في تنفيذ الفعالية وسيما 

جهد إلنجاح المسابقة من دعم الفرق وتسهيل التدريبات لهم القائمين عليها من الكلية؛ لما بذلوه من 

 .ودعمهم المادي والمعنوي

ولفت رئيس جمعية المبرمجين األردنيين الدكتور أشرف أحمد أن هذه المسابقة أكبر مسابقة للبرمجة 

عهد أقيمت في األردن  مثنيا على جهود الجامعة واهتمامها في المسابقة التي تتماشى مع رؤية ولي ال

األمير الحسين بن عبد هللا الثاني واهتمامه في البرمجة  متمنيا من الطلبة الفائزين في المسابقة أن 

 .يكونوا من أبرز المشاركين في مبادرة المليون مبرمج أردني

وفي الحفل الختامي للمسابقة فور إعالن النتائج  سلم عميد الكلية مندوبا عن رئيس الجامعة  الجوائز 

ن  متمنيا لهم مزيدا من األفكار والرؤى والنجاحات للوصول إلى أعلى المستويات ورفع اسم للفائزي

 .الوطن والجامعة عاليا
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 السفارة األمريكية في عمان وبالتعاون مع شبكة التعاون الجامعي األمريكي األردني تعقد

 "بناء القدرات للتعاون الجامعي الدولي والتعاون البحثي "

استاافت الجامعة  – آية العبادي

بناء " األردنية ورشة عمل بعنوان 

القدرات للتعاون  الجامعي الدولي 

للباحثين األردنيين في " والتعاون البحثي

مجال إعداد وإدارة المنح الخارجية 

عقدتها شبكة التعاون الجامعي األمريكي 

وجامعة والية كارولينا  UCN األردني

 . كية في عمانالشمالية برعاية السفارة األمري

وألقى نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد مجدوبة  كلمة  تحدث فيها عن 

تاريخ الجامعة األردنية ومراحل تطورها   إلى جانب الدور البارز الذي لعبته الشراكات الدولية  بين 

 .لجامعات التي أتخذت طابعاً دولياً األردن والواليات المتحدة األمريكية  لتصبح الجامعة من أوائل ا

وأشاد بعمق العالقات األردنية األمريكية  خاصة فيما يتعلق في المجال العلمي واألكاديمي والمشاريع 

المشتركة إضافة إلى عقد البرامج والندوات وبناء الشراكات بين القطاعات والمؤسسات التعليمية 

 .المختلفة

ون الدولية في الجامعة  الدكتورة هديل ياسين إن ورشة العمل تأتي من جانبها قالت مديرة وحدة الشؤ

  .لمناقشة تقوية التعاون التعليمي االستراتيجي طويل األجل بين الجامعات األمريكية واألردنية

 /أخبار األردنية
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وبينت  الياسين دور شبكة التعاون الجامعي االمريكي في تنظيم هذه الورشة من تنسيق أنشطة الشبكة 

 .بين األعااء المميزين فيها وتسهيل التواصل

واستعرضت الياسين عمق العالقة بين الجامعة  األردنية والجامعات األمريكية المختلفة  التي تقوم 

على أهداف مشتركة واحترام متبادل وخاصة في مجال الشراكة االكاديمية والبحثية   حيث وقعت 

يد من الجامعات األمريكية رفيعة المستوى   الجامعة العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العد

 .من العلماء المتميزين في مختلف الجامعات األمريكية 335كما رعت أكثر من 

بدورها اشادت ادرين نتزمن مستشارة الشؤون العامة في السفارة األمريكية  بالشراكة األردنية 

 . األمريكية في عدة مجاالت وأبرزها المجال األكاديمي

عن اعتزازها في التعاون في مجال   التبادل الطالبي فيما بينهما لما له دور في تعزيز  واعربت 

 .التبادل الثقافي إلى  جانب دعم الطلبة  الدارسين في اإلطالع على الدول والحاارات األخرى

وقال الدكتور مايكل بسل من جامعة والية كارولينا الشمالية إن المبادرة أتت بجهد مشترك بين  

الجامعات األمريكية والشركاء المهتمين بالعمل المشترك والخروج بتوصيات وروئ  تخدم المصلحة 

 . العلمية واالكاديمية

وأضاف إن ورشة العمل هذه تعتبر فرصة للتعارف بين الجامعات االخرى وتوحيد الجهود العمل  

 .البحثي وإيجاد حلول للمشاكل الكبرى

بمشاركة عدد من  المتحدثين والمندوبين  36/6/3542 -30ن وتستمر الورشة خالل الفترة م 

 .البارزين الذين أتوا من الواليات المتحدة ومشاركين من األردن
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األردنية وفرص الشراكات -وستناقش الجلسات عدة موضوعات أبرزها أولويات البحوث األمريكية 

مع أهداف التنمية الوطنية في الدولية بمجموعات وموضوعات البحث في الجامعة  وكيفية تماشىها 

  .األردن

كما ستعرض ورشة العمل لمحة عامة عن فرص التمويل الخارجية والدولية  لمؤسسة البحوث 

األكاديمية   مع مراعاة أولويات البحوث الحكومية مقابل الصناعة أو البحوث التطبيقية  وستعقد 

 . الفنيين في الشبكاتخالل الورشة  جلسات عمل للكليات والباحثين والموظفين 
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 العالمية(ايرباص)في ( األردنية)بحث توفير فرص تدريبية لطلبة هندسة 

زار وفد من شركة  -فادية العتيبي

ايرباص العالميّة  ومؤسسة ولي العهد 

كلية الهندسة في الجامعة األردنية 

هدفت إلى بحث سبل التعاون بين 

الجانبين في مجال توفير فرص 

لبة كلية الهندسة في تدريبية لط

 . الشركة

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها مؤسسة ولي العهد والمتمثلة في برنامج الشراكة 

والتدريب الذي تنفذه المؤسسة لطلبة الجامعات األردنية الدارسين في التخصصات الهندسية في مقر 

 .في مدينة تولوز الفرنسية AIRBUS شركة

يب التي ستوفر للطلبة خطوة متميزة من شأنها صقل مهاراتهم وقدراتهم وتشكل فرص التدر

 .التدريبية

وخالل اللقاء الذي عقد بحاور عدد من رؤساء  األقسام األكاديمية وجمع من الطلبة  جرى 

استعراض نبذة موجزة حول مسيرة الكلية وتاريخ نشأتها وما تطرحه من تخصصات في مختلف 

ز خريجيها  في كافة التخصصات الهندسية وخصوصا التطبيقية منها كهندسة أقسامها  ناهيك عن تمي

  .الميكاترونكس والهندسة الصناعية

في حين أوضح أعااء الوفد أنه سيتم اختيار خمسة من طلبة الجامعات األردنية الراغبين بالتدريب  

استكمالهم شروط في شركة ايرباص لمدة ستة أشهر بالتنسيق مع مؤسسة ولي العهد  وذلك بعد 

الترشح للبرامج التدريبية  الفتين إلى المؤهالت الواجب توافرها في المتقدمين والتي تشمل باإلضافة 

 :الدستور ص/40:الرأي ص/أخبار األردنية
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للوضع األكاديمي  المهارات االجتماعية  واالتصال والتواصل   والقدرة على العمل بروح الفريق  

يث يتامن التدريب موضحين أن هذه البرامج تحددها الشركة بإشراف خبراء متخصصين ح

المشاركة في تنفيذ وتطبيق أبحاث علمية وعملية في مجال الهندسة التطبيقية والصناعيه المتعلقة 

 .بعلوم الطيران واألنظمة المالحيّة ومحاكاتها

  

كما قدم الوفد إيجازا عن الشركة المتخصصة في خدمات الطيران التجاري والمروحيات والدفاع 

 .خدمات البيانات واالتصاالت اآلمنة والفااء باإلضافة إلى

وتخلل برنامج الزيارة  عقد ندوة نقاشية وتعريفية  قدمها الوفد تناولت برنامج الشراكة والتدريب  تم 

ومراحل تطور صناعة الطائرات  والبرامج  AIRBUS خاللها تقديم نبذة تعريفية عن شركة

المشاركين  والنتائج واألهداف المرجوة من  التدريبية وأهدافها  والشروط الواجب توفرها للطلبة

البرامج التدريبية  إلى جانب تنظيم جولة في مرافق الكلية اطلع خاللها الوفد على بعض المختبرات 

 الهندسية في الكلية
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 برعاية ملكية جامعات رسمية تقيم احتفاال بالذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي

 

عبدهللا الثاني تقيم تحت رعاية جاللة الملك  

الجامعات  األردنية واليرموك ومؤتة والعلوم 

والتكنولوجيا األردنية والهاشمية والحسين بن 

طالل  غدا وبعد غد احتفاال بالذكرى العشرين 

لعيد الجلوس الملكي  في قصر الثقافة بمدينة 

 . الحسين للشباب

ويشتمل االحتفال الذي يشارك فيه شباب  

محافظات المملكة على مغناة  وشابات من جميع

خاصة بهذه المناسبة  وعرض قصص نجاح  

 .إضافة إلى أغنيات وطنية لمجموعة من الفنانين والفرق األردنية  وفيديو موسيقي لفرق شعبية

 3:االنباط ص/3:صدى الشعب ص/5:الدستور ص/6:الغد ص/3:الرأي ص/ردنيةأخبار األ
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Universities to hold celebration 
marking King’s Accession to 
Throne 

 

 

Under the patronage of His Majesty King Abdullah, the Yarmouk, Mutah, 

Al Hussein Bin Talal and Hashemite universities, along with the Jordan 

University for Science and Technology and the University of Jordan on 

Tuesday and Wednesday will hold ceremonies celebrating the 20th 

anniversary of King Abdullah’s Accession to the Throne. 

 

The event, which will see the participation of young people from various 

governorates, will showcase success stories and include special 

performances.  The event will be held at the Cultural Palace in Amman, the 

Jordan News Agency, Petra, reported.

The Jordan Times p:2 
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 الدكتور محمد القضاة يتحدث عن كلية اآلداب في الجامعة األردنية

   

قال عميد كلية اآلداب االستاذ الدكتور محمد القااة إن الخطة المستقبلية للكلية تشمل  تواصل اعتماد 

تخصصات العمل االجتماعي  البرامج األكاديمية مع موسسات عالمية وفتح برامج دكتوراه جديدة في

  .وعلم النفس االكلينكيي والعربية للناطقين بغيرها

واضاف أن هناك تفكير ببرنامج دكتوراه في االعالم اضافة الى استكمال االيفاد والتعينات األكاديمية 

 .في التخصصات المطلوبة

لحديثة بما يليق بعراقة وبين أن من المؤمل استكمال تأهيل بهو الكلية وحسب المواصفات العصرية ا

كلية االداب وطلبتها وسيتم عقد مؤتمر دولي بالشراكة مع جامعة الزيتونة االردنية وآخر مع جمعية 

األطباء السوريين االمريكية في قسم علم النفس  مشيرا الى ان الطموحات مستمرة بدعم حقيقي من 

 .األساتذة والطلبة وإدارة الجامعة

حسين موقعها في التصنيفات بين زميالتها كليات الجامعة  األمر الذي وكشف عميد الكلية عن ت

 .سيلمس عند مناقشة التقرير العام في مجلس العمداء

واشار القااة الى تطوير المناهج في قسم العمل االجتماعي  حيث تم استحداث برنامج دكتوراه في 

تبعة مع الجهات المسؤولة  وفِي قسم العمل االجتماعي والعمل على إقراره حسب األصول العلمية الم

الفلسفة تم تعديل الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ويجري العمل 

  .والتحاير إلعادة بناء الخطط االسترشادية لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

جستير في علم النفس وتعيين أعااء وفِي قسم علم النفس يجري العمل على إعادة فتح برنامج الما

هيئة تدريس في القسم وفق الخطة االكتوارية  وفي قسم الجغرافيا تم تعديل أولويات القبول لبرامج 

 عمون
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الدراسات العليا  والماجستير  والدكتوراة  وفِي قسم اللغة العربية وآدابها تم إنجاز خطة برنامج 

 .دكتوراة في اللغة العربية للناطقين بغيرها

توزعت المحاور التي عملنا عليها في "وعن إنجازات الكلية خالل العامين الماضيين  قال القااة 

ثالثة محاور محور اإلنجاز العلمي والجودة ومحور اإلنجاز التنويري والثقافة ومحور البنية التحتية  

  .الجامعة وبحمدهللا تم ذلك بجهود مشتركة قام بها اساتذة الكلية والطلبة بدعم من إدارة

مئة وستة وثالثين بحثا منشورة في  3545/3542واضاف ان اساتذة الكلية نشروا في العام الجامعي 

مجالت علمية محكمة متنوعة وهذه اإلنجازات تؤكد الحاجة الى ضرورة النظر للدور الذي تاطلع 

 .به االنسانيات في خدمة المجتمع االردني والبحث العلمي في الجامعة

كما شارك من الكلية اكثر من ثالثين عاو هيئة تدريس في مؤتمرات عالمية واقليمية فاال "وتابع  

عن باب الزيارات العلمية التي أتاحتها الكلية لعدد من اعااء هيئة التدريس في ارقى جامعات العالم  

ام الكلية ويااف الى ذلك ان الكلية ماضية في االبتعاث والتعيينات في التخصصات التي تحتاجها اقس

السبعة وذلك لكي تتواءم النسبة بين اعااء هيئة التدريس والطلبة الى النسب العالمية المقبولة في 

 ."كليات االداب

وعن اإلنجازات الثقافية أشار عميد الكلية الى ان هذا المحور نال منه شخصيا اهتماما كبيرا وذلك 

ا  مبينا أن الكلية شهدت على مدار العامين اكثر من إلعادة الحياة الثقافية الى مدرجات الكلية وقاعاته

خمسين فعالية ثقافية توزعت بين المؤتمرات العلمية حيث عقدت الكلية أربعة مؤتمرات اضافة الى 

الندوات العلمية والورش المتخصصة والمحاضرات الفكرية والثقافية والقراءات الشعرية والنقدية 

ن واصحاب االختصاص من داخل ااْلردن وخارجه ولعل ابرز وشارك فيها علماء واساتذة ومفكري

 :هذه األنشطة الثقافية
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  "الرياضة ودورها في الحد من ظاهرة المخدرات  وتعاطي المنشطات"محاضرة بعنوان  .1

33/45/3545. 

 .35/45/3545  "أمسية شعرية" .2

 .30/45/3545اللقاء النقاشي مع مديرة مركز خدمة المجتمع   .3

 .33/45/3545  (فقرات ومسابقات)قاء الطلبة المستجدين ل .4

 .35/45/3545  "فّكر بالوردي"فعالية  .5

 .4/44/3545  "ذكرى الشاعر حبيب الزيودي"ندوة بعنوان  .6

 .0/44/3545" حكايات تاريخية بكافة العصور  "محاضرة بعنوان  .7

  "كيف تدرس بطريقة فعالة؟كيف تقوي ذاكرتك؟ و: الدماغ والذاكرة"محاضرة بعنوان  .8

45/44/3545. 

 .45/44/3545-43فعاليات اليوم العالمي للفلسفة   .9

 .45/44/3545  "الذكرى الخامسة واألربعون للشاعر الروائي تيسير سبول"نشاط ثقافي حول  .10

 .34/44/3545  "القصة القصيرة  إلى أين؟" ندوة  .11

 .30/44/3545  "ألوليةاإلسعافات النفسية ا"دورة بعنوان  .12

 . 32/44/3545" إسعافات أولية"دورة  .13

 .32/44/3545" مصادر البيانات"ندوة  .14
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 .6/43/3545-3المسابقة الثقافية   .15

 .6/43/3545ندوة لطلبة الدراسات العليا   .16

 .2/43/3545  "إدارة الوقت"ندوة بعنوان  .17

 .44/43/3545يوم اللغة العربية العالمي   .18

 .2/3/3542  معالي األستاذ حيدر محمود  "أصبوحة شعرية" .19

  ألقاها معالي األستاذ الدكتور وليد "التعليم في األردن الرؤى والتحديات "محاضرة بعنوان  .20

 .2/3/3542المعاني  

 .45/3/3542  "اصنع من اإلبداع حياة"فن الحياة الجامعية تحت شعار " ندوة بعنوان .21

 .40/3/3542" الشعر في صدر اإلسالم والعصر األموي"اط لمادة نش .22

ألقاها الدكتور عامر الحافي  " الفكر النقدي والدراسات الدينية وحوار األديان"محاضرة بعنوان  .23

42/3/3542. 

 .33/3/3542  "الجرائم اإللكترونية وانعكاساتها على طلبة الجامعات"محاضرة بعنوان  .24

 .35/3/3542  "التباين التنموي بين النظرية والتطبيق"ان ندوة بعنو .25

 .3/5/3542  "جدلية العالقة بين الفلسفة وعلم االجتماع" محاضرة  .26

 .3/5/3542  "فن التعامل اإلنساني" ندوة  .27

 .2/5/3542  "أمسية شعرية" .28
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 .45/5/3542أدارها الدكتور نايف استيتيه  " إدارة الذات"ورشة عمل بعنوان  .29

 .43/5/3542  ألقتها الدكتورة دعاء علي  "القلق الوجودي عند سارتر"محاضرة بعنوان  .30

والتي ُجهزت من قبل شركة (   قاعة للدراسات العليا450  455)افتتاح القاعات التدريسية  .31

 .43/5/3542أورنج  

 .43/5/3542  "ذكرى المؤرخ سليمان الموسى"ندوة بعنوان  .32

مركز االبتكار والريّادة  / رشاد وظيفي وتوعوي قدمها الدكتور أشرف بني محمدإ .33

40/5/3542. 

 .34/5/3542فعالية يوم الشعر العالمي   .34

 .34/5/3542فعالية يوم العمل االجتماعي ويوم األم ومعركة الكرامة   .35

/ قسم الصحة النفسية/ أحمد نبيل أبو دوش معالج نفسي إكلينيكي/ إرشاد وظيفي وتوعوي  .36

 .36/5/3542منظمة أطباء بال حدود  

ألعااء هيئة التدريس في قسم علم اجتماع وقسم العمل " عيد األم"حفل تكريم بمناسبة  .37

 .36/5/3542االجتماعي  

 35/5/3542  "وسائل التواصل االجتماعي والواقع المعيش"اليوم العلمي لكلية اآلداب بعنوان  .38

 .54/5/3542شعرية  قراءات  .39

 .2/0/3542-54/5المسابقة الثقافية   .40
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 .2/0/3542  ألقاها الدكتور حامد الدبابسة  "ابن رشد بين الفلسفة والدين"محاضرة بعنوان  .41

 .2/0/3542اليوم الرابع المسابقة الثقافية   .42

 .42/0/3542مناظرة بعنوان الحوار وقبول اآلخر   .43

" أزمة الراهن وسؤال المستقبل: المجتمع العربي"يمي لقسم علم االجتماع بعنوان المؤتمر اإلقل .44

30-33/0/3542. 

 

 :وفِي شؤون الجودة قال العميد إنه تم إنجاز ما يلي

 

متابعة اإلجراءات المتعلقة بامان وضبط الجودة في الكلية عبر لجنة ضمان الجودة في الكلية  .1

ة في أقسام الكلية  والتنسيق بين رؤساء األقسام ومركز االعتماد والتنسيق مع ضباط ارتباط الجود

 .وضمان الجودة

 .عمل زيارات دورية ألقسام الكلية لمتابعة شؤون الجودة ومتطلبات اعتماد البرامج .2

 .عمل خطط اكتوارية ألقسام الكلية بالتنسيق مع مركز االعتماد وضمان الجودة .3

وقع اإللكتروني للكلية والعمل على تحديثه بشكل دوري  وتحميل المتابعة واإلشراف على الم .4

اإلعالنات واألخبار األكاديمية ومخططات المواد الدراسيّة والخطط االسترشاديّة لبرنامج 

البكالوريوس في أقسام الكليّة بشكل مستمر مع تحديث بيانات أعااء هيئة التدريس على الموقع 

 .لسيرة الذاتيةالمتامنة الرتبة األكاديمية وا
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استكمال إدخال مواصفات البرامج األكاديمية التي تطرحها األقسام على الصفحة اإللكترونية  .5

 .للكلية

 .إنشاء صفحة خاصة بالكلية على الفيسبوك يتم فيها تحميل إعالنات الكلية ونشاطاتها بشكل دوري .6

 .3545/3542ي للعام الجامعي للكتاب السنو( الكليّة في سطور)صياغة نبذة عن الكليّة  .7

تقديم الدعم ألقسام الكليّة في إطار اإلعداد للزيارات الخمس التي قام بها  فريق هيئة اعتماد  .8

 .3545/3542مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها خالل العام الجامعي 

عن طريق  (3542/3545و 3546/3542)التواصل مع خريجي كلية اآلداب للعامين الجامعيين  .9

 .البريد اإللكتروني وصفحة الفيس بوك وممثلي الكلية في اتحاد مجلس الطلبة

في الكلية وإعالن آلية عمله وتحميلها على ( مالحظات واقتراحات الطلبة)وضع صندوق   .10

 .الموقع اإللكتروني

لطلبة عمل استبانات للتواصل مع الخريجين واإلرشاد األكاديمي ومالحظات واقتراحات ا .11

ورضا أرباب العمل والفعاليات التي نظمتها الكلية وتحليلها إحصائيًا وإدراجها على الموقع 

 .اإللكتروني وصفحة الفيس بوك

 .((PlagScan تنظيم ورشة تدريبية ألعااء الهيئة التدريسية عن برنامج النقل الحرفي .12

حاضرات ذات صلة  وإدراجها م 0وضع الخطة السنوية لإلرشاد الوظيفي التي تتامن عقد .13

 .على الموقع اإللكتروني

 .المشاركة في تنظيم عدد من الندوات في الكليّة واليوم العلمي لكلية اآلداب .14
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التواصل مع أرباب العمل ألغراض تطوير البرامج األكاديمية وتزويدنا بالتغذية الراجعة بما  .15

 .يسهم في تطوير البرامج وتحديثها

 .قرير تفصيلي لإلنتاج العلمي ألعااء الهيئة التدريسية في الكلية آلخر خمس سنواتإعداد ت .16

 .3545/3542إعداد الخطة التنفيذية لكلية اآلداب للعام الجامعي  .17

 .اإلشراف على التقرير السنوي النهائي المتعلق بشؤون الجودة ومتطلباتها .18

 

اقسام الصيانة والعاملين في هذه القطاعات على اما بخصوص محور البنية التحتية  شكر العميد 

 :تعاونهم بالتحديث المثير من البنية التحتيه في الكلية ومنها

 

 .استحداث ثالث قاعات اثنتين منها بدعم من شركة أورانج .1

 .دورة مياه ألعااء هيئة التدريس والطلبة( 40)تحديث  .2

 .ثانيتركيب بالط زنار للكلية للطابقين األول وال .3

 .للقاعات وممرات الكلية (False Ceiling) تركيب أسقف معلقة .4

 .استحداث مصلى للطالب .5

 .استحداث مستودعين جديدين .6

 .تحديث بهو العمادة وتركيب ديكور خشبي حديث .7
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 5.تركيب لوحة شرف جديدة للعمداء .8

 .تحديث قاعة ناصر الدين األسد كاملة .9

 .(ات  والمكاتب  والممراتالقاع)طالء الكلية  .10

 .عمل صيانة لستائر الكلية .11

 .استحداث قاعة سليمان الموسى وحسب المواصفات العلمية المتاحة .12

دات مياه للطلبة عدد .13  .(45)شراء مبرِّ

 .تركيب مصعد جديد لقسم اللغة العربية وآدابها وقسم الجغرافيا .14

 .تحديث قاعة عبد الكريم غرايبة .15

 .صيانة بوفيه العمادة الجديد .16

 .إعادة تأهيل بالط الكلية .17

 .عزل أسطح الكلية بالمواد العازلة .18

 .تركيب الزجاج لبعض النوافذ غير الصالحة .19

 .ترميم نافورة بهو كلية اآلداب وزراعة بعض األشجار .20

 .إعادة ترقيم المقاعد في قاعات الكلية كافة .21

 .(44)ايات عدد نف( ِدالء)شراء  .22
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 .عمل صيانة دورية ألجهزة الحوسبة في الكلية .23

 .تحديث جزئي لقاعة ابن خلدون .24

 .استحداث مكتب لنائب العميد لشؤون الجودة ومكتب سكرتيرة .25

 .استحداث قاعة اجتماعات صغيرة في عمادة الكلية .26

 .د أن كان جزءا من مستودع الكليةتحديث الممر في الطابق األرضي من عمادة كلية اآلداب بع .27

 .خزانًا( 33)العمل جاٍر على تغيير خزانات مياه الشرب عدد  .28

 .العمل جاٍر على تغيير فالتر المياه في الكلية .29

 .(456)و( 453)العمل جاٍر على تحسين تهوية وإضاءة الممر المقابل للقاعة رقم  .30

 

لكلية بتخريج الفوج الرابع والخمسين من طلبة وتحدث الدكتور محمد القااة عن احتفاء ا

البكالوريوس والماجستير والدكتوراه مشيرا الى الروح العلمية التي تسود العالقة بين الطلبة واساتذة 

  .الكلية

 

َل البَْصَمةَ األولى حاِملَةً قناديَل ا لحياةِ وقال إن اآلداُب أَوُل كليِّة فِي الجامعِة واألردّن  انطلقْت لِتَُشكِّ

َمعرفةً وثقافة  يوَمها بدأِت الجامعةُ بـِِمئٍة وتسعٍة وستّيَن طالبًا َوتِْسَع َعْشَرةَ طالبةً  واليوَم يزيُد عدُد 

وا في  ُر بَِمْن َمرُّ طلبِة األداب على أربعة أالف  وما زالت اآلداُب تقُف على اعتاِب الماضي  تَُذكِّ
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ي َصفَحاتِها ِمَن طلبتها الُمبِدعيَن واألوفياِء لجامعتِِهْم َوُكلّيَّتِهِْم قاعاتِها َوَمْن َسطَّروا أسماَءهُْم ف

 . وأقساِمها  قائلَةً إنها باقيةٌ على العهِد والوعِد مَع بُناتِها

 

إنَّ أبواَب الُكلِّية ُمْشَرَعةٌ لَُكل احبتها وطلبتها وتنتظُر إبداعاتِهْم َوتَجاِربهم  : وأكد في حديثه بقوله

َخِم الِعلميِّ الذي أْنَجْزتُه األجيال في سنواِت عمِرها  وهذا يَُحتُِّم وسوَف  تستمرُّ في نهِجها إلعاَدِة الزَّ

ن؛ لِنَْعِرَف أيَن ُكنّا وأيَن أصبَْحنا  وإلى أيَن تَتَِّجهُ ُخطانا؛  علينا قراءةَ التاريِخ بعنايٍة واهتماٍم وتمعُّ

ِمَن األساتَِذِة يَتََوقَّدوَن عطاًء َويَِشّعوَن بَْذالً َويُْحِسنوَن َعَمالً  عيونُهُْم  خاّصة أنَّ الكليَّةَ اليوَم تسمو بجيلٍ 

ياةَ إلرجاِء تَْصبو نَْحَو جامعتِِهْم َوقُلوبُهُْم تَْخفُِق ُحبًّا لُِكلِّيَّتِِهْم  َوهُْم يَْرنوَن للجديد  َويَْبَحثوَن َعّما يُعيُد الح

كثيٍر َعِن الكليّة التي تََرَكْت بصماتِها في بُناِة الوطِن في كلِّ أرجاء الدَّولِة المكان  كلُّ هذا قليٌل ِمْن 

األردنيِّة داِخلَها وخاِرَجها  وحيَن تعوُد الذاكرةُ إلى الوراِء تَِجْدها تَْختَِزُن أسماَء َعَشراِت الُمبدعيَن من 

عوا ِسِجاّلِت التاريِخ بِمداِد ُحروفِِهْم َوأنفاِسِهْم الطلبة ِمّمْن تََرُكوا إْرثَهُْم َوُمَؤلَّفاتِِهْم َوإبداعا تِِهْم َوَرصَّ

  .َوُجهوِدِهم

 

الُعلماِء الذيَن َرَسموا لَها ها ِهَي اآلداُب ُمْنُذ انطلقَْت في سماِء الوطِن حاضرةً بِِكْبِرياِء الِكباِر وَ "وتابع 

ْفِء َوالمعرفة  هكذا كانِت الَمسيَرةُ تَْماي َغْيَر عابِئٍَة  نوا أشجاَرها الواِرفَةَ بِالُخْاَرِة َوالدِّ َمناراتِها َولَوَّ

 ."بِظُروٍف أو تََحّديات  تَْزَرُع بُِحبٍّ لِيَْحُصَد الوطُن واإلنساُن جماَل َزْرِعِه الفَتّان

 

عاُع الذي ال "قااة بقوله  وختم ال أقوُل للجميع واألوفياِء لِرسالِِة اآلداِب والجامعِة والوطِن أنتُُم الشُّ

يَْنطَفِئ  واألمُل الذي ال ينتهي  والّروُح التي تقوُدنا إلى ُذرى النَّدى  وأنتُْم ثُمَّ أنتُُم النُّجوُم في سمائنا  
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ؤُدد  حاَل إلى  الُمْشَرئبّوَن نَْحَو الَمْجِد والسُّ وا الرِّ فَاْماوا إلى غايَتُِكْم  َوُحثُّوا ُخطاُكم نَْحَو الُعال  َوُشدُّ

وانتم ايها الخريجون أقوُل . المأمول  واتركوا لِقافِلَتُِكْم َعنانَها؛ فهَي ال بُدَّ ماِضيَةٌ نَْحَو تحقيِق ُمراِدها

ها إليُكْم  فَصافِحوها  تُصافُِح نفسَ :لَكمْ  َوُدْمتُْم . ها أقماُر اآلداِب َوَمشاِعلُها جيالً بعَد جيلهذي يدي أَُمدُّ

".َجميًعا بخيٍر كثير  َوفَْاٍل ِمَن هللاِ َوفير
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. 

 

 

 تتيح تصديق الشهادات عبر جامعات رسمية وخاصة« التعليم العالي»

 

مجتمع علنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخريجي الجامعات الحكومية والخاصة وكليات الأ

انه بإمكانهم تصديق وثائق التخرج والشهادات العلمية الخاصة من مراكز التصديق المنتشرة في 

  .جميع أنحاء المملكة  دون الحاجة لمراجعة مركز الوزارة

 

جامعة اليرموك وجامعة : اقليم الشمال: وبينت الوزارة مراكز التصديق الموزعة على االقاليم الثالثة

الجامعة : اما اقليم الوسط .جيا وجرش األهلية وجامعة آل البيت وكلية عجلونالعلوم والتكنولو

( المركز)جامعة البلقاء التطبيقية . األردنية وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة البترا والجامعة الهاشمية

 .والجامعة األلمانية األردنية وجامعة الزيتونة

 

سين بن طالل وجامعة الطفيلة التقنية وفرع الجامعة جامعة مؤتة وجامعة الح: اما اقليم الجنوب 

 األردنية بالعقبة

 شؤون جامعية ومحلية

 الرأي الكتروني
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 "صيف األردن"وفعاليات "بروزنامة الفعاليات األردنية"التعليم العالي تعقد ورشة عمل للتعريف 

 

 

 "صيف األردن"وفعاليات "بروزنامة الفعاليات األردنية"التعليم العالي تعقد ورشة عمل للتعريف 

 من الورشة

 

 

في مدرج الوزارة  30/6/3542عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم االثنين الموافق 

بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة األردنية وبحاور مدراء العالقات العامة واإلعالم في الجامعات 

وزنامة ر"األردنية الرسمية والخاصة ورشة عمل للتعريف بالبوابة اإللكترونية تحت عنوان 

  والتي أطلقتها الهيئة بهدف التوثيق والترويج لمختلف Calendar.Jo" "الفعاليات األردنية 

الفعاليات سواًء كانت ثقافية أو ترويحية أو رياضية  أوفنية  إضافةً إلى المبادرات الطالبية خاصة 

يزة التي يقوم بها التطوعية منها  وذلك لعكس صورة مشرفة عن األردن والنشاطات المختلفة والمتم

 .األردنيون

وقد تم خالل الورشة تعريف الحاضرين بآلية استخدام البوابة وإدخال بيانات متعلقة بفعالية معينة 

 .وذلك بالتنسيق مع القائمين على البوابة في هيئة تنشيط السياحة

أردن "كما تم خالل الورشة تعريف الحاضرين بمبادرة صيف األردن والتي تندرج تحت مشروع 

وتهدف إلى إقامة فعاليات فنية وترفيهية مختلفة مجانية  حيث تم دعوة الجامعات األردنية " النخوة

 .للمشاركة في هذه الفعاليات من خالل طلبتها المتميزين والموهوبين في مختلف المجاالت

 المدينة نيوز
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 طلبة ايرلنديون ينهون برنامج التبادل الثقافي في األردن

 

ا الدكتور مروان الموال تخريج طلبة برنامج التبادل الثقافي من جامعة كوينز رعى رئيس جامعة البتر

بلفاست االيرلندية  بحاور نائب رئيس الجامعة الدكتور تيسير أبو عرجة وعميد كلية اآلداب 

وقال الموال إن جامعة  .والعلوم الدكتور رامي عبد الرحيم ومديرة مركز اللغات الدكتورة عال الدباغ

تعمل على تفعيل بنود اتفاقيات التعاون األكاديمي مع الجامعات العالمية بما يحقق االستفادة البترا 

 لطلبة جامعة البترا وطلبة الجامعات المتعاونة  من خالل برنامج التبادل الطالبي واألكاديمي

 

قافية من خالل وأشار إلى أن التبادل الطالبي يحقق الفائدة العلمية كما يساعد في إثراء المعرفة الث 

االطالع على ثقافة الدولة التي يرسل إليها الطلبة  وكذلك من خالل كون الطلبة أنفسهم سفراء 

  .لبالدهم وثقافتها عند ابتعاثهم ضمن هذه البرامج

 

وأشارت مديرة المركز الدكتورة عال الدباغ إلى أن البرنامج انطلق بتعريف الطلبة باألردن وتاريخه 

بية من خالل تنظيم رحالت ميدانية لألماكن األثرية والمقدسة والتاريخية التي ساهمت وبالثقافة العر

في تشكيل وبناء الثقافة األردنية وصناعة الهوية العربية واإلسالمية للمنطقة  مايفة أن البرنامج 

مجتمع تامن توفير رفقاء من طلبة جامعة البترا لمساعدة طلبة جامعة كوينز على االختالط بأبناء ال

  .األردني والتعرف عن قرب على الثقافة األردنية والعربية

 

ووجه الطلبة من جامعة كوينز بلفاست الشكر لرئاسة جامعة البترا وإدارة مركز اللغات على الجهود 

المبذولة في سبيل إنجاح البرنامج الثقافي لطلبة الجامعة  مشيرين إلى أن البرنامج حقق أهدافه في 

اضحة عن الثقافة العربية واإلسالمية من خالل ثقافة األردن التي تمثل نموذجاً عن تقديم صورة و

 .ثقافة العديد من دول الشرق األوسط العربية واإلسالمية

 الرأي الكتروني



 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 

27 

 تدشين ائتالف شبابي لتنمية المجتمع المحلي

 

 جمعهم حب الوطن ساعين للتغيير والفكر والنهاة لترسيخ مبدأ التشاركية والعمل» 25شباب »

مؤسس  .الموحد وتوحيد طاقات الشباب لما فيه خير المجتمع عبر صنع القيادات الشبابية الحقيقية

االئتالف الناشط الشبابي محمد الرقب بين أن االئتالف يتكون من مجموعة مبادرات شبابية فعالة 

  .على مستوى المملكة اجتمعت على أهداف التنمية المستدامة

 

ب  إلى تنمية المجتمع وإعطاء المعنى الحقيقي للتطوع والمشاركة في يسعى االئتالف  وفق الرق

مساعدة اآلخرين وصنع االبتسامة؛ إذ يهدف إلى صنع التشاركية بين المبادرات وتوجيه الطاقات 

  .الشبابية واستغاللها لما به نفع

 

بين المبادرات كما يهدف االئتالف إلى صنع المنصة التي من خاللها تتحقق التشاركية الحقيقية 

ويتطلع  .الشبابية وتوحيد الطاقات الشبابية في مختلف المجاالت أكانت اجتماعية أو ثقافية أو سياسية

االئتالف إلى صنع قيادات شبابية تمتلك الفكر والثقافة وأدوات القيادة لتحقيق النهاة المرجوة  

وسيسهم االئتالف؛ وفقاً  .لمجتمعوزرع المعنى الحقيقي للعمل التطوعي وأهميته ودوره في تنمية ا

للرقب  في التشبيك والتشاركية مع المبادرات الشبابية في جميع أنحاء المملكة في مختلف أنواعها 

ولفت  .وتخصصها وصنع الفكر والثقافة من خالل منصة حقيقية يبدع من خاللها الشباب األردني

جمعت « إنسانية برؤية ملكية»تحمل عنوان الرقب إلى أن االئتالف أطلق في أولى فعالياته مباردة 

خلينا »و« مبادرة مجد»و« نشامى المقابلين»و« إحنا المستقبل»العديد من المباردات الشبابية منها 

  .  وغيرها من المبادرات«نعيشها صح

 

 .وخالل الفعالية طرحت قصص نجاح لذوي اإلعاقة وللقيادة واإلبداع والحديث عن العمل الشبابي

االئتالف وفقاً للرقب من ستة أعااء  الرقب وهو عاو في منظمة العفو الدولية ومؤسس  ويتكون

الدولية  ipao ومدرب مختص بالقيادة والتطوع وأحد سفراء منظمة« خلينا نعيشها صحّ »لمبادرة 

ومن المشاركين في االئتالف الدكتورة الرا برقان  وهي  .وناشط شبابي مختص بالشؤون الشبابية

كما تعمل . وناشطة نقابية ورئيسة لجنة مجتمع محلي بنقابة الصيادلة« إحنا المستقبل»ة مبادرة مؤسِّس

ومن  .مع النقابات الصحية والقطاعين العام والخاص« يال على المحافظات»البرقان كمؤسس مبادرة 

و وعا« سيرة لألفالم»األعااء المؤسسين لالئتالف الناشط أشرف الزغول  ويعمل منتجا لدى 

ومنسقا عاما لدى مؤسسة تدشين ائتالف شبابي لتنمية « مجد لذوي اإلعاقة»مؤسس في مبادرة 

ومن المؤسسين الناشطة تمارا النهار  معدة برامج في  .المجتمع المحلي نشمي للعمل الشبابي

إضافة إلى الناشطة منال كشت؛ . التلفزيون األردني  وهي ناشطة على مواقع التواصل االجتماعي

 .وهي أيااً كاتبة مقاالت« سِّسة والمديرة العامة لـ مؤسسة شابات لتمكين المرأة سياسيامؤ

والمتطوعة الصيدالنية سجود ربابعة مهتمة بالعمل االجتماعي مشاركة بعدة مبادرات اجتماعية 

وشبابية من أهمها اهتم بصحتك وعاو بمشروع المسعف الصغير ومهتمة بمجال ريادة االعمال 

 .لجودة في الرعاية الصحيةومجال ا
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 “ةياألردن”معاناة الطلبة مع المواصالت داخل حرم 

 

 الخطاطبة محمود

 

رغم أنها الجامعة األم  واألقدم في تاريخ األردن  وتخرج سنويا كفاءات في أكثر من تخصص  

إال  ..الم أجمعورغم تميزها أكاديميا وبحثيا  وتتمتع بتصنيف جيد نوعا ما على مستوى جامعات الع

  .أن طلبة الجامعة األردنية يعانون األمرين جراء قلة وسائل التنقل داخل حرم جامعتهم

 

المراجع أو الزائر إلى هذه الجامعة  ذات التاريخ  يلمس ذلك عندما يدخلها  حيث يرى بأم عينيه 

أياديهم طلبا كيف يتهافت طلبتها عندما يرون مركبة تسير تدخل حرم جامعتهم  حيث يلوحون ب

  .من مكان إلى آخر داخل الجامعة  خوفا من تأخرهم على موعد محاضراتهم“ توصيلة“لـ

 

أكثر من مرة حدث ذلك معي شخصيا  ومع آخرين أكدوا لي ذلك  بأنهم قاموا بتوصيل طلبة من 

يها وفي كل مرة كانت شكواهم واضحة ال لبس ف.. داخل حرم الجامعة األردنية  من كلية إلى أخرى

وال غموض  وتتمحور حول نقطة واحدة فقط  أال وهي قلة وسائل التنقل داخل الحرم الجامعي  

في كل مرة  كنت أقوم بتوصيل طلبة داخل حرم جامعتهم  كانوا يؤكدون لي بأن  .ومعاناتهم مع ذلك

سيا  عدد الباصات المخصصة لنقل الطلبة قليل جدا  وهو ما يسبب لهم معاناة يومية وإرهاقا نف

ويتخوفون من عدم اللحاق بموعد محاضراتهم  فتكرار التأخير يقود بالنهاية إلى وضع عالمات 

إن قلة وسائل النقل المخصصة للطلبة داخل حرم  .!استفهام على الطالب من قبل عاو هيئة التدريس

تأثير سلبا على دونم  تتسبب إضافة إلى ال 4355الجامعة األردنية  التي تبلغ مساحتها اإلجمالية نحو 

التحصيل األكاديمي للطلبة  في معاناة أخرى لهذه الفئة  إذ يتوجب عليهم تحمل برد شتاء قارس 

  .واألمطار في هذ الفصل  وكذلك حرارة الصيف الالهب

 

  هو السبب الوحيد في عدم إيجاد حل لهذه “األم”إن سوء اإلدارة أو عدم التخطيط الجيد في الجامعة 

جامعة ميزانيتها  .ي ماى عليها أعوام عديدة  وأصبحت تشكل أرقا لعدد كبير من طلبتهاالمشكلة  الت

مليون دينار  منها حوالي ستة ماليين دينار تأتي الطاووس المنتقم خطيبته ال  425السنوية تتجاوز الـ

كلة أقل   وال تقدر على إيجاد حل لمش“تبرعات“توافق على ميوله الجهادية  فهل تستطيع تغييرها؟ كـ

 ..ما يقال عنها بأنها بسيطة

 

بالطلبة  الذين هم عماد “ األردنية”فهذا دليل على سوء تخطيط أو عدم اهتمام من قبل القائمين على  

 .الوطن وفرسان المستقبل  فمسؤولية حماية البلد وتقدمه وازدهاره ستقع عليهم بعد أعوام قليلة فقط

موظفا  3235أجانب  و%  43ألف طالب وطالبة  منهم  03 ولديها  4263جامعة  تأسست العام 

طلبتها ما بين “ تنقل”ال تستطيع إيجاد حل لمشكلة .. عاو هيئة تدريس 4355وموظفة  ونحو 

ال أحد ينكر ما تقدم الجامعة األردنية للوطن  فلديها  .كلياتهم  فهذا أمر ياع ألف إشارة استفهام

 335ع بين أيدي طلبتها برامج أكاديمية واسعة تصل لحوالي كفاءات أكاديمية يشهد لها الجميع  وتا

أمر غير معقول وال يصدقه العقل  أال  .كلية في مختلف التخصصات 30برنامجا أكاديميا تقدمها 

 43:الغد ص
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برنامج  444برنامجا للدكتوراه و 55تخصصا في درجة البكالوريوس و 20تستطيع جامعة  تُقدم 

 .“األردنية”كل هاجسا يوميا لطلبة ماجستير  إيجاد حل لمشكلة أصبحت تش
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 شكراً ولي العهد

 

 صخر محمد المور الهقيش. د 
 

إن قلت شكرا فشكري لم ولن يوفيك حقك وذلك لما قمت به من خدمات وأفكار ومبادرات وافاق 

فتحت وانارت لنا طرقاً نقتدي ونسير بها كشباب اردني طموح يتطلع إلى التقدم واالبداع والرقي 

الكلمات والعبارات لتنظيم عقد الشكر والتقدير الذي  والريادة وتطلعات تعانق السماء  تتسابق

 .تستحقة  اليك يا من اخذت على عاتقك بث االمل في قلوب الشباب

 

فكنت دائماً األقرب إلى قلوب الشباب االردني وتطلعاته المستقبلية  من خالل ما تقوم به من تحفيز 

 .لالبداع واستخراج الطاقات البدنية والعقلية لدينا

 

سمو األمير لرعايتك الكثير الكثير من المبادرات التي تهدف إلى الوصول بالفرد والجماعة الى  شكراً 

اعلى مستويات العلم واالحتراف في كافة مجاالت العمل والعلوم واالعمال التطوعية والتي كان لها 

 .الدور االكبر في العمل المنتج والمثمر والذي يعود بالخير على وطننا الحبيب

 

 

را سمو األمير الهتمامك بالشباب الدراككم أهمية دور الشباب في بناء الوطن ليكون انموذجاً شك

 .يحتذى به على مستوى العالم

 

شكرا سمو األمير لحرصك على متابعة ما يهم مستقبل الشباب في االردن وذلك في خلق فرص 

جاز والعطاء  وأنهم يتفوقون اذا إقتصادية لعمل الشباب  من منطلق قناعتكم بأن الشباب يمكن له االن

ما اتيحت لهم االدوات والوسائل الداعمة لهم  وقد كان واضحا ذلك في مبادراتكم وبرامجكم 

 .ونشاطاتكم الساعية للتواصل والوصول للشباب األردني

 

لكل ما قمت به من إنجازات والتي كانت أكثر من رائعة والتي من خاللها كنتم .. شكرا سمو األمير

 .رب للقلوباق

 

كيف ال وهي اقتداء بنهج موالي حارة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم  

وسيرة أجدادكم الهاشميين في التواصل مع أبناء الشعب األردني وانتم سموكم أكبر أنجال سيدي 

هللا   وأنتم السليل الثاني وموالي جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين وجاللة الملكة رانيا العبد

 .واالربعون للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم عليه افال الصالة واتم التسليم

 

حفظكم هللا حارة صاحب السمو الملكي األمير حسين ولي العهد   وسدد على طريق الخير خطاكم 

 .تحت ظل راية حارة صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم
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 ج خطاب سمو ولي العهد في تفعيل مبادرة لغة الضادوه

 

 عدنان مساعدة. د

 

خالل رعاية سّمو األمير الحسين بن عبد هللا ولي العهد األمين حفل تخريج طلبة الدراسات العليا في 

جاء خطاب سموه الشامل والمانع الجامع الذي  45/6/3542جامعة اليرموك يوم الثالثاء بتاريخ 

اور هامة وتوجيهات زرعت الثقة واألمل المقترن بالعمل في نفوس وعقول الشباب قادة تناول فيه مح

وكما كانت . المستقبل ليكونوا صانعي الفرص المتميزة في مجاالت الحياة المتعددة تنمية وفكرا

كلمات سموه الجياشة بمشاعر الصدق وقمة الطموح والرؤية الثاقبة في كل محاورها  وكان أياا 

المتابع هو وهج خطاب سموه الذي يشع ألقا وعمقا حيث قوة البيان ورصانة الكلمات  مما يشد

والمعاني الجلية الواضحة التي ارتقت سّموا بلغة الااد  وكانت بحق درسا متقدّما ومتميّزا في نهج 

ع البالغة قدّمها سّموه بمنتهى الثقة بالنفس وهو يتحدث ألساتذة جامعة اليرموك وطلبتها وللمجتم

االردني بلسان عربي مبين مترجما بذلك مبادرة تفعيل لغة الااد التي اطلقها سموه في شهر نيسان 

الماضي ليقول لنا هذه لغتنا الجميلة التي نعشق ونتذوق عمقها وبحرها الزاخر بالجواهر والآلليء 

 .التي تعكس شخصيتنا وهويتنا الثقافية

هد األمير الشاب المتحمس لحماية لغتنا العربية واعادة ما أجمل وهج الخطاب في كلمات سمو ولي الع

الهيبة والمكانة التي تستحق  فتحدث بلغة العارف والمستنير بروعة البيان وسحر الكالم وعذوبة 

الكلمات التي تنم عن اطالع واسع وأدب عال في الحوار وعمق في التفكير  لتكون هذه اللغة السليمة 

عاهدنا وجامعاتنا وهي رسالة من صاحب السمو الملكي تخاطب العقول نهجا نمارسه في مدارسنا وم

وتوّجه األجيال ليدركوا أن من حق لغتنا علينا أن نتقنها لفظا وغاية ونهجا بأسلوب يليق بمكانتها 

 . العالية

نعم  ان نبع مفردات الااد ال يناب وال يجف لها مداد ولم ولن تهن ما دام هناك سدنة يحمون 

ممارسة صحيحة وتطبيقا راقيا يعكس فكر أميرنا الشاب المحبوب وثقافته واحترامه للغة  كينونتها

ورحم هللا شاعرنا حافظ ابراهيم الذي قال شعرا في لغته التي أحب مشيدا بعظمتها . كتاب هللا تعالى

مه هجرتهم تارة وأنها وسعت كتاب هللا لفظا وغاية كما انها بحر زاخر بالدرر الثمينة  معاتبا بني قو

 :للغتهم تارة اخرى بقوله

 وسعت كتاب هللا   لفطا   وغاية              وما ضقت عن  آي  به  وعظات

 أنا البحر في أحشائه الدر كامن              فهل سألوا الغواص عن صدفاتي

 الى    لغة    لم   تتصل    براوة            -عف هللا عنهم–أيهجرني قومي 

نا جميعا كأكاديميين وتربويين لنحمل رسالة التربية والتعليم ولنغرس عمق هذه اللغة انها دعوة ل

نمارسها بما يليق بمكانتها لتتجذر البالغة في التعبير ورصانة الكلمات كتابة وحديثا في كافة 

مؤسساتنا التعليمية  سيّما وان هناك تراجعا وضعفا في مستوى هذه اللغة التي هجرناها بهجرتنا 

لكتابة والقراءة الحقيقية للكتاب  فهل نبدأ من جديد بمراجعة منهاج اللغة العربية في كافة المراحل ل

واعادة تقييم الطريقة التي تدرس بها اللغة العربية وأن يشرف على تدريسها المؤهلون والمتميزون 

نمارسها كتابة  ألن ذلك سيعيد لها عافيتها ونتخلص من كل سقم أصابها عن طريق ممارسات واخطاء

 ومخاطبة دون ان ندرك الى اين نحن ذاهبون وما اقسى ذلك؟ 

سيدي  صاحب السمو الملكي المعظم كم كنا تواقون لسماع وهج الخطاب الرصين والكلمات التي 

تشع جماال وبهاء وفكرا عميقا وثقافة شاملة ارتقت بلغتنا العربية  فهل تكون اللغة الراقية التي خاطب 

اساتذة الجامعة وخريجي طلبة الدراسات العليا انموذجا يحتذى ورسالة  لنا جميعا وفي  بها سموه

جميع مؤسساتنا لتفعيل مبادرة سمو ولي العهد بالحفاظ على لغة الااد واعطائها المكانة التي 

تستحق؟ وهل ستبدأ جامعاتنا ومدراسنا ومعاهدنا ودونما تسويف بتنقية لغتنا من كل الشوائب 
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اء الفادحة التي ترتكب جهارا نهارا بحق اللغة في محاضراتنا وندواتنا ومؤتمراتنا؟ انني واالخط

أعتقد كما يعتقد الكثيرون أن من يمتلك ناصية اللغة هو القادر على غرس المفهوم التعليمي والثقافي 

ة المفهوم والفكري بشمولية أوقع تأثيرا لدى المتلقين والدارسين بدرجة أكثر عمقا بعيدا عن ركاك

 .وسطحية التفكير وضعف المحتوى

حفظ هللا اردننا الغالي  ودام جاللة الملك المعلم والقدوة لنا في كل مجال سيدا وقائدا  وحفظ هللا سمو 

ولي العهد األمين  ودامت النفوس الكبار التي تحمي لغتنا وتحافظ على هويتنا من عبث العابثين 

 .    وجهل الجاهلين 

      

 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية/ اذ جامعي وكاتباست* 

 عميد كلية الصيدلة في جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا االردنية سابقا 

 رئيس جمعية أعااء هيئة التدريس سابقا 
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 توجيهي بال إصابات

 مهند مبيضين. د

 

ثانوية العامة  تميزوا  بالتزامهم أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر تصريحات صحفية  أن طلبة ال

الكامل بالتعليمات الناظمة لها  مؤكدة على أن ذلك جاء في ظل اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 

 .لتوفير البيئة االمتحانية المالئمة للطلبة وبما يامن تقدمهم المتحاناتهم بكل هدوء

تربية والتعليم  الذي يقود عملية تطوير الهدوء والتعقل والصدر الواسع  هو ما تعكسه صفات وزير ال

واسعة في الوزارة األكثر استعصاء على التطوير واإلصالح  واألكثر محافظة كما كان يردد دوماً  

ومع ذلك ال شيء يحدث بصفة راديكالية بل ثمة سالسة راهنة في قبول االجراءات التي يتخذها 

احاالت إلى التقاعد واخيرا ضمان مسار اختبار  الوزير منذ توليه والتي تمثلت بسلسلة تنقالت ثم

 .الثانوية بدون كلف وبدون جدل وبدون تأزيم للناس والطالب

فيما يخّص االمتحان  أظهر مراقبون المتحان التوجيهي حتى اآلن بأن مجريات االمتحان ومستوى 

ل الدورة الواحدة األسئلة واداء الطلبة فيه  بددت الكثير من مخاوف الطلبة وأولياء األمور حو

 . لالمتحان والتي كانت سائدة لدى البعض منهم قبل انعقاده

لكن الدورة الواحدة ليست هي محور النقاش  بل المهم هو المسار الوظيفي العام واألداء الذي حكم 

العملية الكاملة لالختبارات واداء الطلبة  مع االلتزام في القانون  وهذا يعني مغادرة الزمن الذي 

 .انت فيه الثانوية العامة محل ارتباك او فوضى او حالة من الطوارئ لكل الجهاتك

انتهى زمن فرض الفوضى الجل النجاح  وانتهى الرعب الكبير الذي كانت الثانوية تثيره  ولدينا 

اليوم وزير يعالج األمور بمنطق سليم يشخص المرض ويجري كل الفحوصات ثم يقرر التدخل إن 

 .ال كان جراحيا أم

ال اصابات في أكبر عملية ضغط نفسي يخاع لها األردنيون تاريخياً  وهي الثانوية العامة  وال 

جدال في ان الثانوية العامة اليوم معافاة  وهناك خارطة طريق واضحة لمواعيد التصحيح واعالن 

 .النتائج وفق روزنامة متكاملة محددة مسبقا والول مرة  بما يقلل الاغط على الناس

الول مرة تشهد قاعات ثانوية توزيع حلوى وورود  والول مرة لدينا مواعيد واضحة  ومواقيت  

وهناك تفويض صالحيات وتواصل مع اإلعالم بدون تكلف بل باستجابة عالية وفاعلية كبيرة ألداء 

فشكراً لكل معلم ولكل إداري ولكل قيادي في مدارس الوطن والوزارة  . الوزارة بمختلف اذرعها

.النهم لآلن قدموا لنا امتحان ثانوية بال إصابات

 052:الدستور ص
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 الصويفية –منى خليل ابراهيم وكيله  -

 

 

«رحمهم هللا»
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وّجهت حكومة عمر الرزاز  الوزراء لكتابة تقارير بإنجازات وزاراتهم  وذلك منذ تشكيل الحكومة 

لى نشرها في مختلف وسائل اإلعالم  بهدف الرد على تقرير لبرنامج راصد قبل نحو عام  والعمل ع

مصادر مطلعة أكدت  . لمراقبة األداء الحكومي أصدره أول من أمس  وانتقد فيه إنجازات الحكومة

   أن الوزراء سرعان ما أبلغوا الناطقين اإلعالميين بتوجيه الحكومة والذين باشروا "زواريب"لـ

 

محافظة العاصمة يلتقون  األسبوع المقبل  وزير األشغال العامة واإلسكان فالح  أعااء في مجلس

مليون دينار   0.3وزارة األشغال على مبلغ مالي قيمته " حصول"اللقاء يهدف إلى مناقشة . العموش

  إن "زواريب"مصادر قالت  لـ. من مخصصات مجلس دليل مشاريع العاصمة  ومعرفة كيفية إنفاقه

  كانوا يعملون في مشاريع لمجلس محافظة "األشغال"عموش صرف مكافآت لمهندسين بـالوزير ال

 .العاصمة  األمر الذي دعا أعااء المجلس إلى المطالبة بارورة توضيحه

 

النقابة العامة للعاملين بالكهرباء طالبت  وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي بعقد اجتماع معها 

كما يهدف اللقاء إلى . عامل من شركة توليد الكهرباء المركزية 355تمنع فصل  لمناقشة آلية معينة

إطالع الوزير زواتي على خطورة اتخاذ مثل ذلك القرار الذي ربما تلجأ اليه الشركة بعد انتهاء 

 يُشار إلى أن حصة . العمر التشغيلي لوحدتين واحدة في محطة العقبة الحرارية وثانية بمحطة رحاب

 

زميال وزميلة  من المذيعين  في المحكمة اإلدارية العليا ضد جمعية  42قاائية سجلها دعوى 

مصدر . المذيعين األردنية  على خلفية منعهم من المشاركة في انتخابات الجمعية التي تمت مؤخرا

أن الزمالء لم يكملوا شروط العاوية  ولهذا تم إبعادهم عن " زواريب"مسؤول بالجمعية أكد  لـ

 .شاركة باالنتخاباتالم

 زواريب الغد

 

 

 

 الصحف  زوايا


