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 ــــوعالمـــــــــــوضـ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

ً منذ العام   ٣  ٢٠١٣مشاجرة الجامعة األردنیة األكثر اتساعا

» ألردنیةا«جامعة األمیرة سمیة األولى في امتحان الكفاءة الجامعیة و
  الثامنة

٥ 

 ٦  مل یزداد مع األیام واألحداثح.. المسؤولیة على اإلعالم األردني

   شؤون جامعیة

 ٨  عزوف عن القراءة والمطالعة عند الشباب

 ١٢  الطویسي یلتقي عمداء كلیات الشریعة في الجامعات

 ١٣  من طلبة التخرج ال یتقنون كفایات البحث العلمي%  ٤٤

 ١٤  تألق واعد بقیادة أبو غوش للریاضة العربیة في أولمبیاد ریو

 ١٦  على مستوى البرامج) الرسمیة(الجامعات الخاصة تتفوق نسبیا على 

امعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا تحصل على المركز األول من بین ج
  ACM" مسابقة البرمجة العربیة"الجامعات األردنیة في 

١٨ 

   مقاالت

 ١٩  االستاذ الدكتور ھاشم الطویل/معقول الذي یجري ؟..شبابنا.. جامعاتنا 

 ٢٠  الدكتور مھند مبیضین/الجامعة األردنیة تنفض غبار مقرراتھا

 ٢١  وفیات

  ٢٤-٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ٢٠١٣مشاجرة الجامعة األردنیة األكثر اتساعاً منذ العام 
  

، إذ وصلت موجات "تصاعدا غیر مسبوق"شھدت ظاھرة العنف الطالبي في الجامعات األردنیة 
، رغم انخفاض عدد )٢٠١٣ -٢٠١٠(سبعة ضحایا خالل السنوات الماضیة العنف ذروتھا بسقوط

  .المشاجرات
، حیث توفي خمسة طالب، واحد "األكثر دمویة في الجامعات على مر التاریخ"  ٢٠١٣وكان عام 

في جامعة مؤتة، واربعة في جامعة الحسین حین اضطرت القوات األمنیة القتحام الجامعة بعد 
  .ت لعشائریة فیما بعد وكان ضحیتھا أربعة قتلىمشاجرة طالبیة تحول

ً عن تداعیات العنف  ٢٠١٦لیعاود المجتمع األردني والجسم األكاددیمي في العام  الحدیث مجددا
ً وتفاعًال  الطالبي في الجامعات بمشاجرة الجامعة األردنیة التي وصفت بأنھا األعنف واألكثر اتساعا

  .، رغم وقوع العدید من المشاجرات في الجامعات األخرى٢٠١٣في األوساط المختلفة منذ العام 
أسابیع مشاجرات متالحقة ارتبطت بردات الفعل على المشاجرة  ٣وشھدت الجامعة على مدار 

األولى التي انتقلت لمحافظة السلط وحي الطفایلة في العاصمة عمان، واستنفرت قوات الدرك واألمن 
طالبا ممن تسببوا وشاركوا في المشاجرة، والطلب  ١٧ھي بفصل العام لعدد لیس قلیل من األیام لتنت

  .من بعض الجامعات مالحقة طلبتھا المشاركین ومعاقبتھم
وبدأت األحداث بمشادة كالمیة بین طالبین سرعان ما تحولت إلى مشاجرة عشائریة كبرى، ومن ثم 

لمحافظة السلط القریبة ثم  توسَّعت الى أحداث عنف طالت مناطق عدة خارج أسوار الجامعة وانتقلت
اتسعت لتذھب نحو محافظة الطفیلة الجنوبیة بین كر وفر ومحاوالت للصلح العشائري بالتزامن 

  .والمالحقة القانونیة والقضائیة للمتسببین
وتسلط أحداث الجامعة األردنیة الضوء على ظاھرة ما زالت تؤرق مضاجع العاملین في قطاع 

  .دیةالتعلیم وتبحث عن حلول مج
  تأجیج النزاع

منسق الحملة الوطنیة للدفاع عن حقوق الطلبة فاخر دعاس أكد أن حجم تأجیج النزعات العشائریة 
والمناطقیة الضیقة یصل الى الخالصة أن اللغة المستخدمة تدلل على خطورة ما آلت إلیھ أوضاع 

قیة على حساب ھیبة جامعاتنا، وانخفاض مستوى وعي طلبتنا وانصیاعھم لنعرات عشائریة ومناط
  .جامعتھم وسمعتھا وسمعة واسم وطنھم

لقد حذرت قبل أشھر قلیلة من ان انخفاض حجم العنف الطالبي في جامعاتنا ال یعني " السبیل"وقال ل
أن المشكلة قد حلت وان الظاھرة قد اختفت، بل على العكس، نرى أن ھذه الظاھرة تراجعت في 

وبات، لكن لم یتم حل جذر الظاھرة المتمثل في غیاب الوعي وتغلیب االونة االخیرة نتیجة تغلیظ العق
  .الوالءات العشائریة والمناطقیة على حساب الوالء للوطن

واشار الى عدم كفاءة أفراد االمن الجامعي الذین وصف ان بعضھم یجري تعیینھ من دون تأھیلھ، 
  .س جزًءا من الحلوقال جزء كبیر منھم أضحى جزًءا من مشكلة العنف الجامعي ولی

  
  خطر محدق

 أخبار الجامعة

 ٦:صالسبیل 
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رئیس معھد اإلعالم األردني باسم الطویسي الوضع في الجامعات أكد أن استمرار العنف الطالبي في 
ً بعدما شھدتھ الجامعة  ً یتھدد العملیة التعلیمیة والسلم المجتمعي خصوصا الجامعات أصبح خطرا

  .األردنیة واالمتدادات التي أعقبتھا
ً في ووصف ما یجري باالن قالب على القانون، فأدوات النزاع والحل للعنف الجامعي خصوصا

  .الجامعة األردنیة تنقلب على القانون وتعمل على إضعافھ وعدم إنفاذه والتراخي في تطبیقھ
وحتى اللحظة، لم تتم معالجة  ٢٠١٣منذ أحداث جامعة الحسین العام ": "السبیل"وقال الطویسي ل

أي مشكلة من مشاكل الجامعات بالشكل الصحیح، ولم یخضع شخوصھا للتحقیق على الرغم من 
  ".إزھاق أربعة أرواح دون ذنب، وھو ما یؤكد تعطیل القانون واالنقالب علیھ

ت الداعیة لمنح األمن الجامعي في الجامعات صفة الضابطة العدلیة ورفض الطویسي المقترحا
ً من الصالحیات یعني زیادة التأزیم واالحتقان وفتح  ً من المشكلة، ومنحھم مزیدا ً إیاھم جزءا معتبرا

  .الباب لخلق مزید من المشاحنات واالئتالفات الجھویة والعشائریة المسیئة للعشیرة والمجتمع
الضابطة العدلیة لألمن الجامعي مخالف لصفة النزاھة الوطنیة التي ركزت على وبین أن منح صفة 

  .التقلیل من منح صفة الضابطة العدلیة وإنفاذ القانون أوالً 
  آخر الدراسات

ووفق آخر الدراسات للعنف الطالبي في الجامعات فإن تكرار المشاجرات كانت السمة األبرز في 
المشكلة ما بین أول مرة ومرتبطة بمشاجرات سابقة داخل وخارج المتشاجرین، فیما تراوحت طبیعة 

  .الجامعة
وشكلت النزعة الجھویة والعشائریة النسبة األعلى لسبب المشاركة في المشاجرات تلتھا مساعدة 

  .الصدیق ثم أسباب أخرى
)  ٢٠١٣- ٢٠١٠(بلغ عدد المشاجرات الجامعیة في الجامعات االردنیة الحكومیة والخاصة في الفترة 

  .وفیات ٧آالف طالب، بلغت حصیلتھا  ٤مشاجرة شارك فیھا  ٢٩٦
وبحسب الدراسة فإن اغلب المشاركین في المشاجرات الجامعیة ال تتجاوز نسبة تحصیلھم األكادیمي 

  .مرة خالل المشاجرات ٥٨، وتم استعامل االسلحة الناریة الحیة %٦٠
في الكلیات العلمیة، كما أن اغلب %  ١١من المشاجرات حدثت في الكلیات االنسانیة و% ٨٩

من % ١واالناث % ٩٩المشاركین في المشاجرات ھم من طلبة السنة األولى والثانیة وشكل الذكور 
  . نسبة المشاجرات
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  الثامنة» األردنیة«جامعة األمیرة سمیة األولى في امتحان الكفاءة الجامعیة و
  

ائج امتحان الكفاءة الجامعیة أعلن الدكتور بشیر الزعبي رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي نت
  .في مؤتمر صحفي عقد بمقر الھیئة ٢٠١٧- ٢٠١٦للعام 

جامعة األمیرة سمیة، الجامعة األلمانیة :إن الترتیب العام للجامعات جاء كالتالي:"وقال الزعبي 
امعة الج‘جامعة مؤتة، جامعة الیرموك ) جامعة البلقاء التطبیقیة(األردنیة، كلیة الھندسة التكنولوجیة 

  ".العربیة المفتوحة، الجامعة األردنیة، جامعة فیالدلفیا، جامعة الشرق األوسط
ً إلى أن  وبین الزعبي أن نتائج االمتحان أظھرت تحسنا مقارنة بنتائج االمتحانات السابقة، مشیرا

  .االمتحان القادم للطلبة المتوقع تخرجھم في الفصل الصیفي والثاني شھر نیسان المقبل
المتحان ارتباط نسب االتقان بالمعدل التراكمي للطلبة، ولم یظھر االمتحان تباینا في النتائج وأظھر ا

  ).تنافس –موازي (أو نوع الدراسة ) خاصة –حكومیة (على صعید الجامعات 
المستوى العام، المستوى المتوسط، المستوى (وأشار إلى أنھ تم دمج مستویات االمتحان الثالث 

، والمستوى % ٤٤٫٤ن واحد، وقد شكل كل مستوى من االمتحان الكلي ما نسبتھ في امتحا) الدقیق
،أما المستوى الدقیق للمواد غیر % ٥٥٫٦وبنسبة بلغت  ١٨من  ١٠المتوسط للمواد غیر المتقنة 

  %. ٦٧٫٣وبنسبة بلغت  ٢٠٨من  ١٤٠المتقنة 
طالبا وطالبة وھم خریجي الفصل  ٢٠٤١٥ولفت الزعبي إلى انھ تقدم المتحان الكفاءة الجامعیة 

، وبلغت ٢٠١٧-  ٢٠١٦الصیفي والمتوقع تخرجھم في الفصل األول الحالي للعام الدراسي الحالي 
  %. ٩٦٫٤٠نسبة الطلبة المتقدمین لالمتحان 

  .تخصصات ٢٠٨وبلغ عدد التخصصات التي خضعت لالمتحان 
وأكد الزعبي ان المستوى الدقیق لالمتحان بصورتھ الجدیدة یھدف إلى الوقوف على جودة مخرجات 
مؤسسات التعلیم العالي األردنیة ومخرجات برامجھا، والوقوف على جوانب القوة وجوانب الضعف 

تعلیم فیھا، مما یُساعد القائمین على رسم الخطط والسیاسات بالتعاون مع ھیئة اعتماد مؤسسات ال
  .العالي في معالجة جوانب الضعف وتعزیز جوانب القوة فیھا

وبین ان االمتحان ال یھدف الحكم على أداء الطالب أو منحھ شھادة توثق أداءه في ھذا االمتحان، 
  .  وانما یھدف الى تقییم البرامج االكادیمیة في الجامعات الحكومیة والخاصة

 ٢:الدستور ص/٧- ١:صالسبیل 
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  حمل یزداد مع األیام واألحداث.. المسؤولیة على اإلعالم األردني
  
اإلعالم السلبي الخالي من المھنیة والمصداقیة یعتمد فقط على سرعة نقل المعلومة دون التحقق «

.. »وء الفھم بین الناسمنھا أو تحلیلھا بشكل موضوعي فإن ذلك یؤدي إلى خلق األزمات وزیادة س
» الرأي-ابواب «حسن المومني لملحق . ھذا ماقالھ استاذ الدراسات الدولیة في الجامعة االردنیة د

  .في لقاء معھ
  

ال شك أن بعض الدول والجماعات خاصة منھا اإلرھابیة والمتطرفة تستخدم «المومني . وأضاف د
من خالل بث وإرسال كثیر من الحقائق  اإلعالم كسالح وبشكل أناني لتحقیق مصالحھ الضیقة

  » .واألخبار المشوھة ضمن حرب دعائیة نفسیة
  

تطور وسائل االتصال والمعلومات التكنولوجیة قد ساھم بشكل كبیر في زیادة تأثیر » :وتابع القول
اعیة، اإلعالم في مجریات العالقات الدولیة على كافة المستویات السیاسیة الثقافیة االقتصادیة واالجتم

فھذا التطور التكنولوجي قد أدى إلى تطور وانبثاق كثیر من الوسائل االعالمیة وخاصة منھا الرقمیة 
بحیث أن كل فرد أصبح جزء من الفضاء اإلعالمي الكبیر .. المرئیة ووسائل التواصل االجتماعي

ً إلى جنب مع اإلعالمي للمھنیة وا   ».الحترافیةوأصبح ھناك ما یعرف باإلعالمي المواطن جنبا
  

  اإلعالم الفاعل على المستوى الدولي
  

األول الحدیث عن اإلعالم كمجموعة فاعلین .. بین المومني أن اإلعالم یأتي ضمن نسقین متالزمین
سواء على الصعید المحلي أو الدولي حیث أن ھؤالء الفاعلین عبارة عن مؤسسات وشركات إعالمیة 

وسائل أما النسق اآلخر فھو النظر إلى اإلعالم على اعتبار أنھ مجموعة .. منھا الكبرى والصغرى
توظف في نھایة المطاف من أجل بث ونشر واستقصاء الخبر وذلك من أجل كشف الحقیقة أو التأثیر 

  .في تشكیل مفاھیم وآراء الناس
  

اضاف بالرجوع إلى األھمیة المتزایدة والدور المتنامي في العالقات الدولیة فإن العولمة وتطور 
بشكل كبیر في زیادة تأثیر اإلعالم في مجریات وسائل االتصال والمعلومات التكنولوجیة قد ساھم 

فھذا التطور . العالقات الدولیة على كافة المستویات السیاسیة الثقافیة االقتصادیة واالجتماعیة
التكنولوجي قد أدى إلى تطور وانبثاق كثیر من الوسائل االعالمیة وخاصة منھا الرقمیة المرئیة 

فرد أصبح جزء من الفضاء اإلعالمي الكبیر وأصبح  ووسائل التواصل االجتماعي بحیث أن كل
ً إلى جنب مع اإلعالمي للمھنیة واالحترافیة   .ھناك ما یعرف باإلعالمي المواطن جنبا

  
وتشیر االحصاءات إلى أنھ یوجد أكثر من نصف سكان الكرة األرضیة یستخدمون الشبكة العنكبوتیة 

ت بأن ھنالك أكثر من ملیار وسبعمئة ملیون ووسائل التواصل االجتماعي، كما تشیر اإلحصائیا
مستخدم نشط للفیس بوك فإذا ما أخذنا الفیس بوك كفاعل في السیاق الدولي فإن الفیس بوك أكبر دولة 

  .افتراضیة في العالم ولك أن تتخیل حجم تأثیر ھذه الدولة في السیاسة الدولیة
  

م وفر بیئة نقاشیة وتفاعلیة أدت إلى ربط أما من حیث الدور اإلیجابي لإلعالم كفاعل فإن اإلعال
انتجت فضاء عالمي عام یتبادل الناس من خاللھ .. األفراد والشعوب من خالل فتح قنوات حواریة

و طرح وتجذیر كثیر من المبادئ والقیم العالمیة مثل احترام ..اآلراء والتعرف على الثقافات العالمیة
  .اآلخر والتسامح والسالم واألمن

 ٣٢:صالرأي 
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ً صوت ا   ألردن عالمیا

  
ً من أن .اشار د المومني الى ان اإلعالم األردني ھو إعالم وطني بشقیھ الرسمي والخاص وانطالقا

ً على الصعید الوطني  ً إیجابیا ً لعب دورا اإلعالم علیھ مسؤولیة سیاسیة واجتماعیة فإنھ تاریخیا
  .واإلقلیمي والدولي

  
فعال في إیصال الخطاب الرسمي األردني الذي یتسم فاإلعالم الرسمي بخبراتھ التراكمیة ساھم بشكل 

ً للنقاش والحوار  ً للمجتمع األردني بحیث وفر للناس مجاال باالعتدال والوسطیة وخلق فضاًء عاما
واالتفاق كما وفر كذلك الوصول إلى المعلومة وتمكین المواطنین من طرح آرائھم وتوصیل 

إلى تأسیس خطاب عام توافقي حول كثیر من القضایا  أصواتھم، حیث أن ھذه العملیة بالنھایة تؤدي
  .العامة التي تھم أفراد المجتمع وخاصة القضایا المتعلقة باألمن الوطني والمصالح األردنیة 

  
ومثال على ذلك تعاطي اإلعالم األردني وإسھاماتھ في مكافحة الفكر المتطرف واإلرھاب، ھذا ولم 

ً على الصعید یقتصر دور اإلعالم األردني على الس ً مھما ً لعب دورا یاق المحلي فقط وإنما أیضا
  .اإلقلیمي والدولي وبخاصة في نقل الرؤیة األردنیة حول كثیر من القضایا األردنیة العربیة والعالمیة

  
ً انبثق من الرعایة التي یولیھا لحریة اإلعالم في  ً مھما ولقد لعب جاللة الملك عبدهللا الثاني دورا

ماتھ الشخصیة في كثیر من النشاطات اإلعالمیة من خطابات، أوراق نقاشیة، مقابالت األردن ومساھ
ومقاالت في العدید من الصحف العالمیة المھمة حیث یعتبر جاللة الملك من أكثر القادة العالمیین 

عال  الذین یحظون باھتمام وسائل اإلعالم المحلیة واإلقلیمیة والدولیة لما یتمتع بھ جاللتھ من مستوى
  .من مھارات االتصال وبخاصة الخطابة منھ إضافة إلى الرؤیة الثاقبة واإللمام الكبیر بالقضایا الدولیة

  
ال یوجد ھنالك إعالم مثالي متكامل وأن العملیة اإلعالمیة تعتمد على » :قولھ» المومني«وختم 

ً أن ھنالك  فإن ھذا یدفعنا. المھنیة والخبرة التراكمیة إضافة إلى توفر عوامل أخرى بأن نقول أیضا
مسؤولیة كبیرة على اإلعالم الوطني األردني لالرتقاء بنفسھ أكثر وأكثر والتخلص وتجنب كثیر من 
الممارسات السلبیة لدى البعض من وسائل اإلعالم سواء كانت الرقمیة أم المرئیة أو حتى ما یسمى 

  ».باإلعالمي المواطن



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

8 

  
  

  
  

  
  

  عزوف عن القراءة والمطالعة عند الشباب
  

ً عند الشباب ً القول إن القراءة باتت عادة مھجورة، وخصوصا   .لیس مفاجئا
  

وال یخفى على أحد مخاطر العزوف عن القراءة والمطالعة، غیر أن المشكلة ال تكمن ھنا، بل في 
  القراءة ونقنعھم بجدواھا؟  كیفیة معالجة القضیة؛ أي كیف نحفز الشباب على

  
  .استطلعت آراء بعض المختصین لتشخیص الظاھرة والتعرف إلى الحلول الممكنة» الرأي الشبابي«
  

وفي اإلطار یُرِجع أستاذ علم المكتبات والمعلومات ورئیس جمعیة المكتبات والمعلومات في الجامعة 
  .األردنیة الدكتور ربحي علیان عزوف الشباب عن القراءة الى أسباب عدیدة اولھا التربیة األسریة

  
الوالدین عادة ال ویالحظ أن األسرة ال توفر الكتب المناسبة وال تشجع أبناءھا على القراءة وألن 

  .یقرأون
  

ً من المعلمین وحتى طرق التدریس ال  وكذلك ال یجدون في المدارس مكتبة مناسبة وال تشجیعا
تشجعھم على القراءة وعندما ینتھي وقت المدرسة ال یجد مكتبة عامة لیشغل فراغھ، وإنما المقاھي 

  ..وغیرھا
  

ً ال یعرف القراءة وال یج ً كبیرا أننا لم نقدم للشباب الكتب » السلیمة«ید القراءة وینبھ إلى أن عددا
  .»المراھقة«الجیدة التي تناسب مرحلتھم العمریة وبخاصة مرحلة الشباب 

  
ویلفت علیان إلى أن الشباب ال یقرأون الكتب التقلیدیة وھناك بدائل كثیرة على االنترنت والمأساة اننا 

  .ى الكتب والمكتباتنصرف المالیین على أمور أقل قیمة وال نصرفھا عل
  

اذا أردنا ان نخلق جیال من الشباب یحب القراءة وزیارة «ویحض على البدء من ریاض االطفال 
  .»المكتبات بحیث یكون في كل روضة مكتبة اطفال نموذجیة

  
وثم نقوم بإنشاء مكتبات مدرسیة نموذجیة ونقوم بإنشاء مكتبة عامة في كل بلدیة او منطقة لتقوم 

  .الشباببشغل فراغ 
  

ً مناسبة تعالج قضایا الشباب المعاصر ومشكالتھم وباسعار  ویركز على اھمیة أن یقدم المؤلفون كتبا
مناسبة، وأن تكون ھناك مسابقات للمطالعة وندوات ومحاضرات للمؤلفین یلتقون فیھا الشباب 

  .لمناقشة كتبھم الجدیدة
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  :صالرأي 
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بحوث والتقاریر العلمیة باستخدام الكتب ویشدد على ضرورة تشجیع الشباب الجامعي على كتابة ال
  .والمجالت وغیرھا من مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة

  
الدكتور ھاشم الطویل أستاذ علم االجتماع في جامعة الحسین بن طالل یرى أن الكتاب سیظل 

ً فمستوى ا.. ، وقراءتھ ستبقى مظھرا من مظاھر األمم الحضاریة»مصدر المعرفة األول« لقراءة كما
  .»یعكس وعي المجتمع«ونوعا، عنده، 

  
ُذكر«: ، وأردف»لماذا نحن أمة ال تقرأ؟«: وتساءل   .»بل إن مشاركتنا في التألیف تكاد ال ت

  
بغض ! ھل یعود ذلك لسھولة الوصول إلى المعلومة من خالل شبكة االنترنت؟«: واستتبع مستغربا

علومات التي تحویھا صحیح أو مغلوط، أو غیر خاضعة الطرف عما إذا كان ھذا الكم الھائل من الم
  .للرقابة المجتمعیة

  
أدت إلى غیاب الوعي بأھمیة وضرورة القراءة ) العصریة(وعبر عن خشیتھ من أن تكون ثقافتنا 

وتوافرھا في أیدي الشباب، وكذلك ) الملھیات(أم ذلك الكم الھائل من ! وأثرھا على الفرد والمجتمع؟
  .ب الفیدیواألفالم وألعا

  
، فالكتاب الورقي لم یعد یُقّدم المتعة  ً ویؤّشر الطویل إلى أّن عالقة الشباب بالكتاب صارت فاترة جدا
للقارئ الشاب الذي وجد في القراءات اإللكترونیة على اإلنترنت وسیلة أسھل الكتساب المعرفة 

  .والمتعة والتسلیة
  

ألننا أصبحنا أمة تستورد وتقلد، وابتعدنا عن اإلبداع واالبتكار، والمصیبة أن ھذه الظاھرة «ویأسف 
  .»أصابت الشباب، الذین ترتكز علیھم األمم في نھضتھا ورقیھا

  
مناھجنا التعلیمیة وأسالیبنا «وتفشي ظاھرة البعد عن القراءة، وفق الطویل، قد یعود جوھریا إلى 

  .»..تعلم التلقین والحفظ واستدعاء الذاكرةالتدریسیة التي 
  

ً في غرس عادة القراءة في نفوس األطفال «: ویشرح بالقول فالتقصیر یبدأ من األسرة والمدرسة معا
منذ الصغر، ألن الطفل قبل أن یشب عن الطوق، وال یلمس من األسرة أي تشجیع أو توجیھ للمكتبة 

رب اآلخرین، وسیتقوقع في األفكار والسلوكیات العقلیة، أو الكتاب، لن یتمكن من االطالع على تجا
  .»الجھل«ما یُكرس 

  
ُبنى فیھ «والقراءة الحرة، بیقینھ،  ُسھم في تنمیة الثقافة العامة، وھي المنطلق الذي ت قناة أساسیة ت
  .»..شخصیة الشباب الفكریة

  
عرضون بدرجة كبیرة مضربون بشكل خطیر عن القراءة، وھم بالتالي مُ «لكنھم، كما ھو ملحوظ 

  .»عرضة لالنحراف والضیاع) خاویة العقل(لالنحراف، ألن الشخصیة 
  

ویحذر من أن عدم القراءة یؤدي إلى ضعف مستوى التحصیل والثراء الثقافي واللغوي، وضعف 
فالطالب المفروض علیھم .. التعبیر، وقد یوِجد جیال عاجزا عن مسایرة ظروف الحیاة ومتطلباتھا

  .»ال یقرأون«القراءة 
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ویرجح الطویل أن یكون االنغماس في الحیاة المادیة، وانشغال الناس بتدبیر أمورھم المعیشیة، 

  ..وطغیان وسائل اإلعالم الحدیثة من إذاعة وتلفزیون وفیدیو وإنترنت، وراء ذلك
  

المجتمع ویفسر ذلك بالقول إن الناس تبحث عن السھولة والبساطة والرخص، وقد یتعلق السبب ببنیة 
  ..الفكریة

  
.. فال یمكن ألي إنسان، والحدیث للطویل، أن یمارس أي شيء، إذا لم تكن تلك ممارسة اجتماعیة

  .»)الكسل الذھني(فحین نتوقف عن القراءة یعني أننا توقفنا عن الحیاة، لنُصاب بـ«
  

الي نحن نتآمر على نعیش في زمن التجھیل الحقیقي، واألمیة الثقافیة، وبالت«ویبدي تخوفھ من أننا 
ً على  ً نفسیا لغتنا وتراثنا الحضاري بعدم االطالع، وباإلھمال، فالوعي والثقافة یشكالن ضغطا

  .»اإلنسان حینما ال یمارس دوره كمثقف ومتعلم وإنسان
  

بدوره یقول ھزاع البراري مستشار وزیر الثقافة للشؤون الثقافیة ومدیر الدراسات والنشر إن 
ى حزمة من المشاریع الثقافیة التي تصب في خانة تشجیع القراءة بشكل عام الوزراة تعمل عل
  .وبخاصة الشباب

  
ً سنویا في واقع  ٥٠ومن ابرز ھذه المشاریع مكتبة االسرة االردنیة التي تقوم على طباعة  عنوانا

ً بسعر  ٥٠٠٠ ً لكتب االطفال و ٢٥نسخة لكل عنوان وتوزع رمزیا ً لكتب الكبار  ٣٥قرشا قرشا
ً یباع بـ  ١٥معنى ان الكتاب الذي یصل ثمنھ ب ً ضمن ھذا المشروع والھدف منھ اعادة  ٣٥دینارا قرشا

المكتبة لداخل البیت ولتكون متاحة لالطفال والشباب والكبار ضمن عناوین تناسب الفئات العمریة 
  .المختلفة

  
جال الكتابة االدبیة ویشیر الى ان وزارة الثقافة تقوم على عمل عدد من مسابقات ثقافیة في م

واالبداعیة، ولدینا مسابقة االبداع الطفولي ومسابقة االبداع الشبابي وجوائز الدولة التقدیریة 
  .والتشجیعیة والتي تھدف الى تنشیط القراءة ولتشجیع الكتابة باللغة العربیة

  
ویشیر إلى أن الوزارة تقوم برفد مكتبات المدارس والجامعات بكمیات من الكتب الثقافیة المختلفة 
بشكل مجاني من اجل توفیر ھذه الكتب للطالب من مختلف االعمال لتكون عوامل مشجعة على 

ھذه  القراءة، باالضافة الى مشروع مكتبة الطفل المتنقلة بالتعاون مع مركز ھیا الثقافي حیث تقوم
المكتبة بالتجوال على القرى والبوادي والمجتمعات التي ال تتوافر فیھا مكتبات عامة یتم من خاللھا 

  .تشجیع الكتب مجانا وقراءة القصص مع االطفال
  

وینوه الى أن برامج النشر في الوزارة تراعي ھذا الجانب من خالل طباعة الكتب التي تلبي حاجة 
  .ى اختالف مراحلھم العمریة والفكریةاالطفال والشباب والكبار عل

  
ً على القراءة بكیفیة  ً وتفاعال ً كبیرا مما یدل على تعطش » طرق االبواب«ویرى البراري إقباال

ً على ذلك بحجم االقبال »ان معظم رواد المكتبات من فئة الشباب«الشباب للقراءة، كما یالحظ  ، مدلال
اضطرنا لتمدید ایام «وزارة في الجامعة االردنیة ما الكبیر على معرض مكتبة االسرة ومنشورات ال
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وفي كثیر من المحافظات من المملكة تبحث عن «، كما أنھ »المعرض وزیادة الكتب المعروضة للبیع
  .»الكتب تطالب بزیادة المكتبة المتنقلة الى مناطقھم نظرا لرغبتھم

  
دكتورة خولة ابو الھیجاء تقول ان مدیر ادارة االشراف والتدریب في وزارة التربیة والتعلیم ال

الوزارة توفر في معظم المدارس مكتبات عامة للطلبة والمعلمین وتعمل على تزویدھا بالكتب الالزمة 
بعد دراستھا من قبل المختصین والتأكد من مناسبتھا وقیمتھا العلمیة وتخصص سنویا نسبة من 

بع الوزارة تفعیل المكتبة من خالل فرق المتابعة موازنة المدرسة لتزوید المكتبة بالكتب الجدیدة وتتا
الخاصة باإلشراف على المدارس وتنسق الوزارة إلقامة معارض الكتاب بأسعار رمزیة مع الجھات 

  .المعنیة والداعمة وتنظم رحالت مدرسیة للمعارض المتوافرة
  

المسابقات والمبادرات  وتشیر إلى ان الوزارة تقوم بتشجیع الطلبة على القراءة من خالل مجموعة من
ألف طالب وطالبة ) ١٨٦(برنامج تحدي القراءة العربي حیث شارك في المسابقة ھذا العام : منھا

ً على المستوى العربي) ١٤(على المستوى المحلي و   .طالبا
  

برنامج تشجیع القراءة للصفوف الثالثة األولى قرأ كل منھم ثالث قصص فأكثر حیث یتم : وتضیف
شراكة مع المجتمع المحلي وذلك بإنشاء مكتبات ضمن األحیاء والجمعیات وبالتنسیق مع البرنامج ب
إضافة إلى إنشاء مكتبات داخل . وسیتم توسیع البرنامج لیشمل جمیع مدارس المملكة. المدارس

وبرنامج مكتبتي العربي حیث . الغرف الصفیة للصفوف الثالثة األولى لتنمیة حب المطالعة والقراءة
تزوید الغرف الصفیة من الصف األول للصف السادس بمكتبات صفیة وتشجیع الطلبة على یتم 

  .القراءة من خالل مسابقات مدرسیة ومتابعة المعلمین والمشرفین التربویین
  

وبرنامج البیئة الداعمة بالتعاون مع اكادیمیة الملكة رانیا العبدهللا لتدریب المعلمین حیث تم تدریب 
في المدارس المشاركة على استراتیجیات تفعیل أندیة القراءة وتصمیم انشطة مساندة  امناء المكتبات

ً  ٦٩٠٠(وتزوید المكتبات بـ وتم تاسیس أندیة القراءة والمطالعة حیث شارك في ھذه األندیة ) كتابا
من الصف الرابع وحتى العاشر في المرحلة األولى من البرنامج، ) طالب وطالبة ٤٠٠٠(أكثر من 

ً ضمن خطتھا بتوسیع نطاق البرنامج بعد نجاحھ فیما   .تقوم الوزارة حالیا
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  انخفاض أعداد مقبولي كلیات الشریعة سینعكس إیجابا على مخرجاتھا: الطویسي
  

قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، ان االنخفاض المتوقع في أعداد 
ّض نسبة الطلبة إلى أعضاء  ً على مخرجاتھا، كونھ سیخف المقبولین في كلیات الشریعة سینعكس إیجابا

 ً ً بالمعاییر الدولیة١إلى  ٣٨ھیئة التدریس البالغة حالیا   .١إلى  ٢٥التي ال تزید على  ، وھي عالیة جدا
  .جاء ذلك خالل لقاء الطویسي عمداء كلیات الشریعة في الجامعات األردنیة بناء على طلبھم

واوضح اّن قرار مجلس التعلیم العالي االخیر والذي یرفع الحد األدنى لمعدل القبول في كلیات 
الخطوط العریضة لالرتقاء  ، رافقھ قرارات لمجلس الوزراء وافق فیھا على% ٨٠الشریعة إلى 

بمخرجات تلك الكلیات بحیث تصبح قادرة على تخریج قادة لھم دور حقیقي في التأثیر اإلیجابي فیھ، 
  .مشیرا الى ان رفع الحد األدنى للقبول ھدفھ تجوید المدخالت من الطلبة

على التقدم وأشار في بیان صحفي للوزارة، الى أن حوافز ستقّر لتشجیع ذوي المعدالت العلیا 
لتخصصات الشریعة تتمثل في المنح والبعثات، مبینا أن مجلس الوزراء أقّر من حیث المبدأ حوافز 
للخریجین تتمثل في امتیازات خاصة في التعیین والرواتب، وسیتم التنسیق مع دیوان الخدمة بھذا 

  .الخصوص
ریعة جاء من خالل ندوة وأوضح الطویسي أّن تطویر الخطط الدراسیة والتخصصات في كلیات الش

عقدتھا ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي بمشاركة عمداء الكلیات وأساتذة في ھذا القطاع، الفتا الى 
ً لمراجعتھا وتعدیلھا   .أن آثار ھذه اإلجراءات سیتم تقییمھا سنویا

الف طلب آ ١٠ألف على مقاعد الدراسة في كلیات الشریعة، وحوالي  ١٢وبین أّن ھناك أكثر من 
ً في األئمة والخطباء مرّده أّن من بین العشرة  توظیف في دیوان الخدمة، وأّن النقص الحاصل حالیا

  .من الذكور ٥٠٠من اإلناث وأقل من  ٩٥٠٠آالف طلب ما یزید على 
ولم یخف الطویسي عالقة الموضوع بالجھود الوطنیة لمواجھة التطّرف، وقال إَن جذور اإلرھاب 

ف، وال یمكننا فصل تحسین مخرجات كلیات الشریعة عن تلك الجھود، كما أّن أساتذة تكمن في التطرّ 
الشریعة األولى بتحصین الطلبة ضد التطّرف ولھذا احتوت الحزمة المقّرة على مساقات تعطى لكل 

  .طلبة الكلیات یدرسھا أساتذة الشریعة
ّ تكون للعابرین، وأّن حزم"واكد أّن تخصصات الشریعة  ة اإلجراءات المتخذة من قبل یجب أال

  ".مجلسي الوزراء والتعلیم العالي سترفع من القیمة المجتمعیة لخریجي الشریعة
َم الدور المنوط بھم، وبیّنوا  بدورھم، أّكد العمداء أھمیة االرتقاء بمستوى خریجي كلیات الشریعة لِعظ

ّتھا وسائل اإلعالم للقرارات المتخذة كانت م نقوصة، حیث أظھرت قرار رفع أن الصورة التي تبن
  .المعدل وأغفلت باقي الحزمة

وأضافوا انھم یؤیدون حزمة اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومة لما سیكون لھا من أثر ایجابي كبیر 
تبني الحكومة لنظام رتب لألئمة مبني على أسس علمیة : على الخریجین، وقدموا اقتراحات منھا

  .وأكادیمیة
اسة موضوع القبول بكلیات الشریعة، بحیث یتم إعطاء وزن للمقابلة الشخصیة ودعوا الى إعادة در

وعالمة الطالب في التربیة اإلسالمیة واللغة العربیة ومعدل الثانویة العامة ألغراض القبول، وایجاد 
  .حوافز أخرى للخریجین

، وأّن الوزارة ستقوم وأّكد الطویسي أنھ سیقوم بنقل جمیع المقترحات للحكومة ومجلس التعلیم العالي
-.بحملة إعالمیة توضح فیھا حزمة اإلجراءات المتكاملة التي اتخذتھا الحكومة

  ٣- ١:الدیار ص/٥:الدستور ص/٦:الغد ص/٦:صالرأي 
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  ات البحث العلميمن طلبة التخرج ال یتقنون كفای%  ٤٤
  

ت نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة للفصل الدراسي األول من العام الحالي للجامعات الرسمیة أظھر
، "غیر متقنة"بالمائة على المستوى العام،  ٤٤٫٤، أي ما نسبتھ ٩كفایات من أصل  ٤والخاصة، أن 

  .جة اللفظیةوتشمل كفایات البحث العلمي وتفسیر النتائج والتفكیر الناقد والمعالجة الریاضیة والمعال
أما على المستوى المتوسط، وفق النتائج التي أعلنھا في مؤتمر صحفي أمس، رئیس ھیئة اعتماد 

عائالت من  ١٠"مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي، فأظھرت النتائج أن 
 ١٤٠نة بلغت ، وعلى المستوى الدقیق للمواد غیر المتق% ٥٥٫٦، وبنسبة بلغت "غیر متقنة ١٨

  . ٦٧٫٣، وبنسبة ٢٠٨تخصصا من 
سجلوا  ٢٠٤١٥طالبا وطالبة من أصل  ١٩٦٨٠ولفت الزعبي إلى أنھ تقدم المتحان الكفاءة الجامعیة 

لالمتحان وھم خریجو الفصل الصیفي والمتوقع تخرجھم في الفصل األول الحالي للعام الدراسي 
من  ٩٣٠١، منھم % ٩٦٫٤٠تقدمین لالمتحان ، حیث بلغت نسبة الطلبة الم٢٠١٧ - ٢٠١٦الحالي 

  .بالمائة ٥٣طالبة، أي ما نسبتھ  ١٠٣٧٩بالمائة، بینما بلغ عدد اإلناث  ٥٧الذكور بنسبة 
طالبا وطالبة، أي ما  ١٣٤٤٦وبین أن عدد الطلبة الذي تقدموا لالمتحان من الجامعات الرسمیة بلغ 

  .بالمائة ٣٢بما نسبتھ  ٦٢٣٤بالمائة، وعدد طلبة الجامعات الخاصة  ٦٨نسبتھ 
جامعة األمیرة سمیة، الجامعة : وأشار إلى أن ترتیب الجامعات على المستوى العام جاء كالتالي

، جامعة مؤتة، جامعة الیرموك، )جامعة البلقاء التطبیقیة(األلمانیة األردنیة، كلیة الھندسة التكنولوجیة 
  .جامعة فیالدلفیا، جامعة الشرق األوسطالجامعة العربیة المفتوحة، الجامعة األردنیة، 

ً إلى أن االمتحان  وبین أن نتائج االمتحان أظھرت تحسنا مقارنة بنتائج االمتحانات السابقة، مشیرا
.  المقبل) إبریل(المقبل للطلبة المتوقع تخرجھم في الفصل الصیفي والثاني سیكون في شھر نیسان 

عدل التراكمي للطالب، ولم یظھر تباینا في النتائج على وأظھر االمتحان ارتباط نسب االتقان بالم
وأشار إلى أنھ تم دمج ). عادي ومواز(، أو نوع الدراسة )حكومیة وخاصة(صعید الجامعات 

في امتحان واحد، فیما خصص للمستوى العام ) العام، والمتوسط، والدقیق(مستویات االمتحان الثالثة 
من مجموع %  ٥٥ما المستوى الدقیق فخصص لھ ، أ% ٢٠من العالمة، والمتوسط %  ٢٥

  .   العالمات
وأكد الزعبي أن المستوى الدقیق لالمتحان بصورتھ الجدیدة، یھدف إلى الوقوف على جودة مخرجات 
مؤسسات التعلیم العالي األردنیة ومخرجات برامجھا، وعلى جوانب القوة والضعف فیھا، ما یُساعد 

اسات بالتعاون مع ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، في معالجة القائمین على رسم الخطط والسی
  .جوانب الضعف وتعزیز جوانب القوة فیھا

  ٦:صالغد 
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  تألق واعد بقیادة أبو غوش للریاضة العربیة في أولمبیاد ریو
 

فت في الكؤوس القاریة في كرة القدم، أبرز ما شكل التألق الواعد في دورة األلعاب األولمبیة، والال
  .٢٠١٦شھدتھ الریاضة العربیة العام 

انصب التركیز على دورة األلعاب األولمبیة الصیفیة التي استضافتھا مدینة ریو دي جانیرو، للمرة 
یاد ولم تخیب الریاضة العربیة اآلمال، اذ خرجت من األولمب. االولى في البرازیل وامیركا الجنوبیة

بغلة ال بأس بھا مقارنة مع المشاركات السابقة، برزت فیھا كذلك أعمار المتوجین بالمیدالیات، ما قد 
  .یؤشر إلى مستقبل واعد

وتضمنت . بالمئة منھا للسیدات، وذلك للمرة األولى ٤٠میدالیة في االولمبیاد،  ١٤وحصد العرب 
  ).برونزیات ٤ذھبیة وفضیة و(ات نسائیة میدالی ٦برونزیات، منھا  ٨فضیات و ٤الغلة ذھبیتین و

وتعد الغلة رابع افضل حصیلة ریاضیة عربیة في دورة اولمبیة، علما أن األداء األفضل ما یزال 
العربیة ان تكون اكبر، فیما لو احتسبت " الحصة"وكان في امكان ). ذھبیات ٤( ٢٠٠٤ألثینا 

في الرمایة، إال أن إیقاف الكویت ومشاركة  میدالیتا الكویتیین فھید الدیحاني وعبدهللا الرشیدي
  .ریاضییھا تحت الرایة االولمبیة، حرم العرب ھذا االنجاز

  .وبرونزیة السكیت توالیا) دبل تراب(ونال الدیحاني والرشیدي ذھبیة الحفرة المزدوجة 
واندو وشھدت دورة ریو تسجیل األردن اسمھ للمرة االولى في جدول المیدالیات، عبر العب التایك

  .كلغ ٦٨الذي احرز ذھبیة وزن تحت ) عاما ٢٠(أحمد ابو غوش 
واضافة الى تدوینھ اسم االردن في جدول المیدالیات، بات ابو غوش یحمل أول میدالیة اولمبیة عربیة 

  .رسمیة في التایكواندو
صل راث وكما االردن، دونت البحرین اسمھا بأحرف من ذھب في ریو، بمیدالیة للعداءة الكینیة اال

  .آالف م موانع، ھي أول ذھبیة للمملكة في تاریخ االلعاب ٣في سباق ) عاما ٢٠(جیبیت 
وعززت مواطنتھا اونیس جبكیروي كیروا، وھي ایضا كینیة االصل، رصید بالدھا االولمبي في 

  .، باحرازھا فضیة الماراتون٢٠١٦
نت الغلة العربیة االكبر في العاب ، حینما كا١٩٩٦وخالفا للدورات السابقة وتحدیدا منذ اتالنتا 

بریو، بخمس میدالیات فقط، في مقابل سبعة " أم االلعاب"القوى، اكتفى الریاضیون العرب في 
  ).میدالیات ٣(بالریاضات القتالیة وابرزھا التایكواندو 

 ١٥٠٠م و ٨٠٠وعلى المضمار، تألق العداء الجزائري توفیق مخلوفي باحرازه فضیتین في سباقي 
  .م

م بحلولھ خلف األمیركي ماتیو  ١٥٠٠لقبھ األولمبي في الـ ) عاما ٢٨(ورغم فقدان مخلوفي 
م خلف صاحب اللقبین االولمبي والعالمي والرقم القیاسي الكیني دیفید  ٨٠٠سنتروفیتز، حاز فضیة 

  .رودیشا
بالده امام  وبات مخلوفي اول ریاضي جزائري یحرز میدالیتین في دورة واحدة، واالكثر تتویجا في

  .، وتفوق علیھ لكونھ نال ذھبیة وفضیتین)ذھبیة وبرونزیة(المالكم حسین سلطاني 
اعوام في  ٤فضیة مسابقة الوثب العالي محسنا انجازه قبل ) عاما ٢٥(وأحرز القطري معتز برشم 

  .لندن عندما احرز البرونزیة
  .كلغ ٦٩ماء وجھ الریاضة المغربیة عندما نال برونزیة وزن ) عاما ٢٣(وأنقذ المالكم محمد ربیعي 

ریاضة رفع االثقال المصریة ) عاما ١٨(وسارة سمیر ) عاما ٢٥(وأعاد الرباعان محمد ایھاب 
كلغ  ٧٧عاما وذلك باحرازھما برونزیتین في وزني  ٦٨لمنصات التتویج االولمبیة للمرة األولى منذ 

  .كلغ ٦٩و

  ١٥:صالتحدي /الغد 
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عندما نال محمود  ١٩٤٨وغابت مصر عن میدالیات رفع األثقال للمرة األولى منذ اولمبیاد لندن 
باتت ) عاما ٢٣(إال أن المصریة ھدایة مالك . فیاض وابراھیم شمس ذھبیتین وعطیة حمودة فضیة

  .كلغ ٥٧اول عربیة تحرز میدالیة في التایكواندو، عبر برونزیة وزن تحت 
والعب ) عاما ٢٨(والمصارعة مروى العمري ) عاما ٢٧(ززت المبارزة ایناس البوبكري وع

رصید تونس في األلعاب االولمبیة بثالث برونزیات غیر ) عاما ٢٠(التایكواندو اسامة الوسالتي 
  .مسبوقة

وباتت البوبكري أول تونسیة وعربیة تحرز میدالیة في سالح الشیش، والعمري أول تونسیة تظفر 
تحت (، والوسالتي اول تونسي ینال میدالیة في التایكواندو )كلغ ٥٨وزن (بمیدالیة في المصارعة 

  ).كلغ ٨٠
وحظي العب الجودو االماراتي سیرجیو توما بشرف منح العرب اول میدالیة لھم في ریو عندما نال 

  .كلغ ٨١برونزیة وزن 
یة في تاریخ مشاركاتھا االولمبیة بعد ذھبیة ومنح توما، المولدافي االصل، االمارات میدالیتھا الثان

  .٢٠٠٤في اثینا " دبل تراب"الشیخ احمد بن حشر ال مكتوم في رمایة الحفرة المزدوجة 
وعلى رغم الحصیلة اإلیجابیة، خیب العدید من األبطال العرب اآلمال، ولم یحققوا النتائج التي كانت 

  .متوقعة منھم
، اال انھ فشل في التأھل ٢٠١٢صاحب برونزیة السكیت في لندن ومن أبرزھم القطري ناصر العطیة 

التي حلت في ) آالف م موانع في لندن ٣بطلة سباق (للدور النھائي في ریو، والتونسیة حبیبة لغریبي 
كلم في المیاه  ١٠، ومواطنھا السباح اسامة الملولي الذي حل في المركز ذاتھ في سباق ١٢المركز 

  ).في لندنحامل ذھبیتھ (الحرة 
وحجز السوري مجد الدین غزال بطاقتھ للدور النھائي لمسابقة الوثب العالي لكنھ حل سابعا مع 

محاوالت، علما بانھ سجل ھذه السنة رقما شخصیا ھو  ٣م في  ٢،٣٣م وفشل في تخطي  ٢،٢٩
  .م ٢،٣٦

المستوى  ، أكان على٢٠١٦وفرضت كرة القدم العربیة نفسھا بقوة في المسابقات القاریة في 
االفریقي او اآلسیوي، فشھدت األدوار النھائیة لمسابقتي دوري االبطال وكأس االتحاد تواجد ممثل 

  .عربي
وأحرزت الكرة العربیة لقب مسابقة كأس االتحاد اآلسیوي عن طریق القوة الجویة العراقي للمرة 

  .اقیم بالدوحةفي النھائي الذي  ٠-١االولى في تاریخھ، بفوزه على بنغالورو الھندي 
وفي دوري ابطال آسیا، كان العین االماراتي قاب قوسین او ادنى من الظفر بلقبھ الثاني في المسابقة، 

ذھابا،  ٢-١اال انھ اھدر فرصة استقبالھ لتشونبوك موتورز الكوري الجنوبي ایابا لتعویض خسارتھ 
  .، واكتفى بمركز الوصیف١- ١فسقط في فخ التعادل االیجابي 

العزاء الوحید للفریق اإلماراتي تتویج نجمھ عمر عبد الرحمن بلقب افضل العب في المسابقة  ویبقى
وفي افریقیا، لم تكن حال الزمالك المصري افضل، اذ فشل في التتویج بلقب دوري ابطال .وآسیا

ھ فوزه وخسر الزمالك ذھابا بثالثیة نظیفة، ولم یكف. آسیا، لصالح مامیلودي صنداونز الجنوب افریقي
  .٢٠٠٢بھدف وحید ایابا في مصر لمعانقة اللقب السادس في تاریخھ واألول منذ 

وتوقفت مغامرة مولودیة بجایة الجزائري في كأس االتحاد في الدور النھائي على ید مازیمبي 
على  ١- ١ایابا في لوبومباشي، بعد تعادلھ  ٤- ١الكونغولي الدیموقراطي العریق بخسارتھ المذلة 

في السكواش، توج المصري كریم عبد الجواد المصنف سادسا ببطولة العالم التي نظمھا .اباارضھ ذھ
نادي وادي دجلة المصري، بعد انسحاب مواطنھ رامي عاشور الخامس من الشوط الرابع للنھائي 

  .بسبب االصابة
في  ٢-١وتخلف  ١١-٧و ١١-٦، اال انھ خسر الثاني والثالث ٥-١١وكسب عاشور الشوط األول 

  . الرابع، قبل ان یعلن انسحابھ
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  على مستوى البرامج) الرسمیة(الجامعات الخاصة تتفوق نسبیا على 
  

أعلن رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر  -العباديحاتم 
الزعبي امس نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة التي نفذتھ الھیئة من خالل المركز الوطني لالختبارات 

  .على الطلبة المتوقع تخرجھم على الفصل االول الحالي
  

مؤتمر صحفي عقده امس بحضور مدیر مركز االختبارات الدكتور و قال الدكتور الزعبي خالل 
طالبا ) ١٩٦٨٠(محمود الداللعة واعضاء من مجلس الھیئة، ان عدد الطلبة الذین تقدموا لالمتحان 

  . نسبت بھم الجامعات على اساس انھ متوقع تخرجھم على الفصل االول) ٢٠٤١٥(وطالبة من أصل 
  

» العام«العام والمتوسط والدقیق، بحیث یقیس : على ثالثة مستویات وینقسم االمتحان، بحسب الزعبي
من العالمة، والبالغة %) ٢٥(المھارات والكفایات لدى طلبة على اختالف جامعاتھم، وخصص لھ 

عائلة ) ١٨(تسع مھارات، اما المتوسط، الذي بموجبھ تم تقسیم الطلبة حسب الحقول المعرفیة على 
یقیس مھارات والكفاءات التي یجب ان یمتلكھا » الدقیق«مة، اما من العال%) ٢٠(ومخصص لھ 

  %).٥٥(الطالب على مستوى التخصص وخصص لھا 
  

( وتضمنت البیانات التي طلبتھا الھیئة من الجامعات، عند تزویدھا باالسماء نوع القبول والجنس 
رسمیة (بطبیعة المؤسسات الى جانب المعدل التراكمي باالضافة الى بیانات تتعلق ) طالب او طالبة

  .ن مؤكدا أن النتائج اثبتت ان ھنالك ارتباطا بین المعدل ونتیجة الطالب)وخاص
  

، إنما للوقوف على »جلد لذات«وشدد على ان إعالن النتائج ال یأتي من باب التشھیر بالجامعات، وال 
  .امعاتمواطن الضعف ومعالجتھا ومواطن القوة وتعزیزھا ولتشجیع التنافس بین الج

  
كفایات لم ) ٩(كفایات من أصل ) ٤(ولفت الى أن نتائج االمتحان على المستوى العام، اوضحت ان 

، مبینا ان تلك الكفایات والمھارات االربعة %)٥٥) (االتقان( ، حیث كانت درجة القطع »تكن متقنة
%) ٥٤(ة الریاضیة ، المعالج%)٥٢٫٩(التفكیر الناقد %) ٤٤٫٢(البحث العلمي وتفسیر النتائج : ھي

  %).٥٢٫٥(والمعالجة اللفظیة 
  

عائالت من الحقول لم تكن متقنة من ) ١٠(اما نتائج االمتحان على المستوى المتوسط، اوضح ان 
، وشملت العائالت غیر %)٤٥(، كانت )االتقان( عائلة، موضحا ان درجة القطع ) ١٨(اصل 
، )االنجلیزي( ، العلوم االداریة )العربیة( االداریة الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات، العلوم : المتقنة

العلوم الزراعیة، العلوم الطبیعیة االساسیة، برنامج الریاضة، برنامج الھندسة، برنامج االثار 
  .وبرنامج اللغات، وبرنامج الحمایة المدنیة

  
تخصصات ) ٢٠٨(تخصصا غیر متقن من اصل ) ١٤٠(بینت النتائج ان : اما على المستوى الدقیق

  %).٣٠(فعلیة، الفتا الى ان درجة القطع 
  

تخصصا، إال ان ) ٢٨٥(، في حین ان عددھا كان )٢٠٨(واوضح ان عدد التخصصات الدقیقة بلغ 
منھا لم یكن فیھ طلبة وتخصصات اخرى لھ تخصصات مناظرة، اي المسمیات مختلفة لكنھا متشابھة 

  .في الخطط والمحتوى، فتم تسكینھا في تخصص واحد، الى جانب ان ھنالك تخصصات مجمدة
  

  ٦:صي ألرا



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

17 

التخصصات الطبیة سیخضعون الى امتحان اخر، إذ تم تقسیم االمتحانات لھم على  وبین ان طلبة
  .قسمین االول سریري واالخر بالعلوم االساسیة، بما یتواكب مع االمتحانات الدولیة والعالمیة

  
: طالبا كالتالي) ١٥٠(وجاء ترتیب الجامعات على المستوى العام، في تلك التي یزید عدد طلبتھا عن 

االردنیة، كلیة الھندسة التكنولوجیة  -االمیرة سمیة للتكنولوجیا ثم العلوم والتكنولوجیا، االلمانیة جامعة
التابعة لجامعة البلقاء، مؤتة، الیرموك، الجامعة العربیة المفتوحة، الجامعة االردنیة، فیالدلفیا، الشرق 

اء االھلیة، الھاشمیة، الطفیلة التقنیة، االوسط، البترا، الزیتونة، االسراء، كلیة االمیرة عالیة، الزرق
، كلیة عمان الجامعیة، جامعة )المركز( العلوم التطبیقیة، عمان االھلیة، جامعة البلقاء التطبیقیة 

الحسین بن طالل، كلیة الحصن الجامعیة، العلوم االسالمیة، جرش، كلیة عجلون الجامعیة، جامعة ال 
  .البیت، اربد االھلیة، جدارا

  
الجامعة االمیركیة، ثم العلوم التربویة واالداب : طالبا) ١٥٠(لجامعات التي یقل عددھا عن اما ا

االنوروا، كلیة الزرقاء الجامعیة كلیة االردن الجامعیة للتعلیم الفندقي، جامعة عمان العربیة، كلیة 
ة الشوبك الجامعیة، العقبة الجامعیة، عجلون الوطنیة، كلیة اربد الجامعیة، كلیة الكرك الجامعیة، كلی

  .كلیة االمیر حسین للحمایة المدنیة االكادیمیة االردنیة للموسیقى
  

وفي قراءة نتائج االمتحان على المستوى المتوسط، فإن الجامعات الخاصة كانت افضل في تسعة 
(  الصحافة واالعالم، العلوم االجتماعیة، الفنون البصریة والسمعیة والعلوم االداریة: حقول، شملت

یذكر ان برنامج . ، االداب، التربیة، الھندسة واللغات)االنجلیزي( ، والعلوم االداریة )العربي
  .الریاضة لم یكن ھنالك طلبة من الجامعات الخاصة

  
اما نتائج االمتحانات وفق متغیر النوع االجتماعي، فقد بلغ المتوسط الحسابي لالجابات الصحیحة 

اما نوع القبول، فقد كان المتوسط . لدى االناث%) ٥٨٫٧٦(، مقابل %)٥٩٫٥٧(لدى الذكور 
للموازي %) ٥٨٫٣٥(، مقابل %)٦٠٫٤٦(الحسابي لالجابات الصحیة للقبول على البرنامج العادي 

» الخاصة«، ولدى %)٥٨٫٦٥(الرسمیة «اما نوع الجامعة فقط بلغ المتوسط لدى . وغیرھا
)٥٩٫٩٤.(%  
  

» جید»والـ%) ٥٩٫٨٢(» جید جدا»، والـ%)٦٢٫٩١(الممتاز فإن تقدیر : اما على مستوى المعدل
  %).٥٦٫٣٧(» مقبول»والـ%) ٥٩٫٧٤(
  

وحول الطلبة المتغیبین عن االمتحان، الذي یعد شرط تخرج، اوضح ان الھیئة عقدت امتحانا تكمیلیا 
حث لبعض الطلبة المتغیبین، بعد اجراء االمتحان الرئیسي، الى جانب ارسال للجامعات مخاطبة ل

الطلبة للتقدم االمتحان، اضافة الى ان ھنالك طلبة كانوا متقدمین في العام الماضي، على اساس انھ 
  .كان متوقع تخرجھم على الفصل الصیفي الماضي

  
واوضح الزعبي ان االمتحان اعید عقده مرتین في السنة، االولى للطلبة المتوقع تخرجھم على الفصل 

قع تخرجھم على الفصل الثاني والصیفي، بدال من عقده مرة واحدة التي االول، والثانیة للطلبة المتو
  .طبقت العام الماضي
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مسابقة "جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا تحصل على المركز األول من بین الجامعات األردنیة في 

  ACM" البرمجة العربیة
  
  
  

حصلت جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا على المركز األول من بین الجامعات األردنیة  في مسابقة 
فریق من  ١٠٠مصر، وبمشاركة أكثر من / التي أقیمت في شرم الشیخ ACMالبرمجة العربیة 

  .الوطن العربي
  

 NotGoodEnough Yetوھنأ رئیس الجامعة  األستاذ الدكتور مشھور الرفاعي، فریق الجامعة  
، ومشرفھم الدكتور سفیان المجالي، )جود حجیر، حمزة زاغة، معتصم الكاید(المكون من الطلبة 

على ھذا اإلنجاز الجدید الذي یحقق حرص صاحبة السمو الملكي األمیرة سمیة بنت الحسن المعظمة، 
التي تتمیز بھا طلبة رئیس مجلس أمناء الجامعة، في المشاركة النوعیة واألفكار الریادیة في المحافل 

الجامعة، حیث یعتبر تشجیع الشباب على الریادة واإلبتكار في المجال المعرفي والتكنولوجي، جزء 
  .جوھري ومھم في عملیة مواكبة التقدم

  
وأشار مدرب ومشرف الفریق الفائز الدكتور سفیان المجالي، إلى أن المسابقة استمرت خمس 

  .العالمیة ACMعربي مستقل من مؤسسة ساعات، وكانت تحت إشراف تحكیمي 
  

والجدیر بالذكر، أن الجامعة ممثلة بفرقھا حققت نتائج متمیزة في مسابقات البرمجة المختلفة، وكان 
ً في مسابقة   ً والثامن عالمیا ً على المركز األول عربیا من أھمھا حصول فریق من الجامعة مؤخرا

)IEEE-Extreme (فریق ٢٠٠٠من بین اكثر من.  

  ١٧:صي ألرا
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  معقول الذي یجري ؟..شبابنا.. جامعاتنا 
  
  

  االستاذ الدكتور ھاشم الطویل 
  

یرة من أمره لما یشاھده من أحداث دامیة في منطقتنا العربیة ؛ ألن ما یقف المتابع مدھوشا وفي ح
یجري یؤدي إلى اإلحباط واأللم، فالمجتمع ُمتخن بنتائج الفقر، والبطالة، وغیاب العدالة االجتماعیة، 

من كل ما یسمع ویُشاھد ویُعایش، ) وتواھانھ(وینجم عن ذلك معاناة المواطن من الضغوط النفسیة، 
ً (ت المواطن حتى با من االحتجاجات الكالمیة على القرارات ) وبأنواع مختلفة(یُجھز الكلمات ) مسبقا

والمتعلقة بقوت یومھ، فالسیاسات المتبعة في رفع األسعار، والتفنن !) التي ستصدر (الحكومیة 
ً (بأنواع الضرائب، وسیاسات الجبایة الجھات  یصطدم بھا المواطن في الوقت الذي تتحدث بھ)...أحیانا

وفي معظم أجھزة . الرسمیة المختصھ، ووسائل اإلعالم المختلفة عن المخالفات المالیة واإلداریة
، یمرحون )من وجھة نظر المواطن(، دون التصدي لھ، بل یُترك ھؤالء) الفساد(الدولة ینتشر 

  ).بال محاسبة(ویسرحون بإغالق األدراج على تقاریر دیوان المحاسبة
ماعي حاصل ال محالة، وال یستطیع شعب أو حكومة الحیلولة دون حصولھ، لكن ان التغیر االجت

ً في  ً وتشاركیا ً مشتركا بالطبع یمكن التخطیط الُمسبق للتخفیف من نتائجھ السلبیة، وھذا یتطلب جھدا
الوقت نفسھ، ومن جمیع مؤسسات المجتمع الرسمیة وغیر الرسمیة، حتى ال تكون التغیرات النفسیة، 

، فالزیادة المضطردة بالجرائم وأنواعھا !ج العقلیة، واألعمال السلوكیة خارجة عن المالوف والنتائ
ً بعد یوم في مجتمعنا )الوحشیة( ، وانتشار األسلحة واستخدامھا وبمختلف أصنافھا، والتي تزداد یوما

ً على األسبا ب، والبحث عن األردني، بات یُقلق الجمیع، وھذا القلق یجب أن یدفعنا إلى الوقوف جدیا
  .الحلول حمایة لمجتمعنا وعائالتنا وأطفالنا

ً، تنحو نحو ، وبتنا نخاف أن تصیبنا )الفضاعة ( ان معظم الجرائم التي نسمع عنھا ونشاھدھا أحیانا
ً )ولنا في ذلك حق( ، وما یُعطینا ذلك الحق أن جمیع التحلیالت االجتماعیة، والنفسیة، واألمنیة، دائما

ُشیر إلى ا ألمراض النفسیة والعقلیة التي یرافقھا حاالت االنفصام واالكتئاب، والتي تحول ما ت
، )عائلتھ(الشخص المریض الى وحش بشري بلحظة، بحیث ینعكس مرضھ على أقرب الناس علیھ 

ھل علینا وفي ظل ھذا التغیر االجتماعي تغییر مفاھیمنا في ما یتعلق بضرورة : وھنا یظھر التساؤل 
جاھز ومجھز ومستعد لمثل ھكذا ) الفوقي والتحتي(؟، وھل بناؤنا االجتماعي !النفسي  زیارة الطبیب

، وقد أشار المختصون أكثر من مرة إلى نسب ُمرعبة بمستویات تفشي ھذه األمراض في !تغیر 
ً أمام الجمیع وعلى وجھ الخصوص أمام الجھات المسؤولة !المجتمع، فماذا فعلنا  ؟ سؤال یبقى مفتوحا

  .حالة الصحیة للمواطن األردنيعن ال

 مقاالت

 طلبة نیوز
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  الجامعة األردنیة تنفض غبار مقرراتھا
  

  مھند مبیضینالدكتور 
إصالح التعلیم العالي لیس فقط في البیئة الجامعیة، أو باضافة مباني جدیدة،أو بقانون تعلیم عالي 

مھم، وكان الرؤساء یعینون جدید، أو بآلیة تعیین رؤساء جدیدة أو بمنح الجامعة االستقاللیة، كل ذلك 
ً، فدولة عبد السالم  بإرادة ملكیة سابقا وبظروف معینة كان ھناك استثناءات وكانت ایجابیة جدا

واألھم بنظري ھو أن یكون . المجالي لم یأت من الرحم االكادیمي، ومع ذلك أنجز الكثیر الكثیر
لبتھم وظروفھم بعیدا عن مؤثرات رؤساء الجامعات قادة ویتحروا الصدق في كالمھم ویعیشوا مع ط

عبد السالم . أو حسابات، وعلى أي رئیس الدخول بالتفاصیل لیقف على صحة األمور، فقد روى د
المجالي حفظھ هللا أنھ طیلة دوامھ بالجامعة األردنیة كان یأكل في مطعم الطلبة، لیس رغبة بالتواضع 

  .م یقدم بما یلیق بالطلبةوالعیش مع ظروف الطلبة، بل لیـتأكد أیضا بأن الطعا
 ، ً حیاة الجامعة األردنیة ملیئة بالكثیر من التاریخ والسرد، وفیھا غبار مّر علیھ سنین، وتراكم مؤخرا
وال سبیل إال بنفظھ، وإزالتھ وتحریر الجامعة لصالح العقل، ولیس للبنیة التعبویة البطریریكة 

  .ت عقیمھبصیغة مقررات عامھالمشھدیة التاریخیة التي جعلت الجامعة تؤلف مؤلفا
ً عن  ً بالعودة لرسالتھا التنویریة، وأن التربیة الوطنیة لیست حدیثا المھم أن الجامعة اقتعنت أخیرا
تنظیم األسرة استراتیجیات الوزارات، ولیست مادة معیشة یدرس بھا من یعطف علیھم الرئیس ومن 

ت الجدیدة التربیة الوطنیة إلى ثقافة بل حولت التعدیال. یضغطوا على الجامعة لظروفھم الخاصة
  .مدنیة تعلم الطالب الكثیر من المھارات

وكما أنھا لیست مكانا للنقل فقط، بل یجب حضور العقل فیھا، فقد كان علیھا معالجة غیاب الفلسفة من 
 وظل غیاب المقرر ١٩٧٠مقرراتھا العامة منذ حاول اإلخوان المسلمون اغالق قسم الفلسفة قبل عام 

ً یشكر علیھ رئیس  ً معرفیا ً یعد انقالببا العام حتى اآلن،فمنع تدریس الفلسفة كمتطلب، وما حدث مؤخرا
  .الجامعة األردنیة ومجلس عمدائھا بإقرار مادة مدخل إلى الفلسفة كمتطلب عام

المقررات العامة ھي مسؤولیة مجلس العمداء أو لجنة یشكلھا لذلك، لكن یجب مراجعة مواد الخطط 
ً حزمة متطلبات الجامعة  في األقسام أیضا، وقد قررت الجامعة األردنیة ممثلة بمجلس العمداء مؤخرا

المعّدلة، والبدء بتطبیق نظام التعلم المدمج في التدریس یقوم على المزج بین اللقاءات الصفیّة 
  .التشاركیة والتعلم اإللكتروني التفاعلي

إن التعدیالت على متطلبات الجامعة : ظة بالقولوقد علق رئیس الجامعة الدكتور عزمي محاف
واعتماد أسالیب التعلم الجدیدة تمّكن الجامعة من االنتقال من ثقافة التعلیم بأسالیبھ وطرائقھ التقلیدیة، 

ّعلم بمكوناتھا وأدواتھا العصریة، بعد دراسات مكثفة عكفت علیھا لجان مختصة   ».إلى ثقافة الت
ً  محافظة نفى صیغة اإلنقالب المعرفي لكنھا مطلوبة إن لم تكن كذلك كثورة على ما لم یعد صالحا
إننا نسعى إلى تعلیم مختلف عن ذاك الذي ساد لسنوات وأدى غرضھ » :الیوم ونجح فیما مضى، وقال

ً للعصر   .»في حینھ، لكنھ لم یعد مالئما
ً ما حدث في الجامعة األردنیة اصالح مھم بعید عن اإلعالم، وھو مطل وب وملح كي تنطلق أخیرا

  . الجامعة وتتجدد بشكل افضل

 ٤٠:صالدستور 
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  ماركا الشمالیة -سعود عبد الكریم ارتیمھ  -
  
  الدوار الثامن  -نوري سلیم العقل النبر  -
  
  طبربور -حوریة عبد الحمید قاسم عوایص  -
  
  الصویفیة - ابتھاج جریس سلیمان حدادین  -
  
  دابوق -حسن سلیمان البزاز  -
  
  الكرك -صالح اشتیان المدادحة  -
  
  الصویفیة -صلیبا جورج ابو خضر  -
  
  الزرقاء -زید زاھر حافظ ابو شھاب  -
  
  اربد - ھا سالم عبدالرحیم الصیاحین تو -
  
  السلط - مالك شاھر عبدالرزاق محمد الباشا العزب  -
  
  جبل الحسین -طھبوب » محمد علي«روحیھ صبري  -

 وفیات

  عین الرأي 
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ً صحافیا لتقییم موسم الحج والكشف عن تجاوزات مكاتب  وزیر االوقاف یعقد االسبوع المقبل مؤتمرا
  .الحج التي احیل بعضھا الى القضاء

  
ب خلیل عطیة زرع لھ شبكة في احد شرایین القلب في مستشفى االردن بعد وعكة صحیة المت النائ

  .عطیة خرج من المستشفى ویتماثل حالیا للشفاء.. بھ
  
وزارة .. مسجد في المملكة لم تقم بھا صالة الغائب الجمعة الماضیة ٥٠٠٠مسجدا من اصل ) ٥٠(

  .االوقاف تحقق بھذا االمر لمعرفة سبب عدم قیام الصالة 

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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ً ألرواح شھداء أحداث الكرك، قامت مبادرة فاعل خیر للعمل التطوعي والخیري، بتوزیع  إكراما

ً من احتیاجات ومستلزمات الشتاء على العائالت المحتاجة في محافظة المفرق، وذلك تقد ً وعرفانا یرا
نشامى ونشمیات مبادرة فاعل خیر، ولتبقى أرواحھم الطاھرة نابضة بإدخال السعادة والسرور على 

  . قلوب ھؤالء العائالت المحتاجة
  

طلبت وزارة الصناعة والتجارة من خالل رسائل نصیة وزعت أمس على المواطنین اإلبالغ عن أي 
وقالت الوزارة في رسالتھا . دة الرسالة برقم خاص لھذه الغایةمخالفة یقوم بھا التجار باألسعار، مزو

بادر باالتصال على ھاتف شكاوى وزارة الصناعة والتجارة والتموین في حال عدم بیعك بنفس «
  . »السعر المعلن لدى التاجر

  
عربات التسوق في المؤسسة المدنیة االستھالكیة في سوق الجبیھة أغلبھا بحاجة إلى إصالح 

  . ت، حیث شكى العدید من رواد السوق من ذلكالعجال
  

ً من أزمة یومیة متكررة وسبب ذلك ان جمیع القادمین من  دوار األمیرة بسمة بالجبیھة یعاني صباحا
الجھات األربع یجب أن یدخلوا الدوار، مراقبون اشاروا الى ان بإمكان المعنیین عمل فتحات التفافیة 

  . من أربع جھات للتخفیف من الدخول للدوار
  

اإلعالم «اعة السابعة من مساء غد األربعاء محاضرة بعنوان تنظم جمعیة أصدقاء الشرطة عند الس
  . في مقر الجمعیة» بترا«یلقیھا مدیر عام وكالة األنباء األردنیة » األرني وادارة األزمات

  
سجل رئیس بلدیة الجفر عواد میاح ابو تایھ موقفا نبیال عندما قام بتسلیم مبلغ مالي كبیر الدارة 

عقبة حیث عثر على المبلغ المالي في ساحة المستشفى والتي قامت بدورھا المستشفى االسالمي في ال
من جانبھا وجھت ادارة المستشفى .بتسلیم المبلغ الى صاحبتھ التي كانت احدى مراجعات المستشفى

  . االسالمي في العقبة كتاب شكر وتقدیر الى رئیس بلدیة الجفر عواد ابو تایھ على امانتھ
  

ة أوسكار اإلعالم السیاحي العربي من خالل مشاركة الناشط على مواقع یشارك األردن بمسابق
  . التواصل االجتماعي أیھم العتوم

  
علوم «: عقدت كلیة الحجاوي األسبوع الماضي وبالتعاون مع أكادیمیة بریستون للتدریب ندوة بعنوان

  .ةقدمتھا الدكتورة خلود أبو حسنة بحضور العدید من الطلب» الطاقة اإلیجابیة

  الدستورصنارة 
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تتوارد الدعوات من ناشطین وفاعلیات شعبیة عبر مواقع التواصل االجتماعي إلحیاء ذكرى شھداء 
 العملیة اإلرھابیة األخیرة، برفع العلم الوطني فوق المباني والبیوت في الیوم األول من العام المقبل،

الدعوات تؤكد أن ھذه المناسبة فرصة إلعادة التأكید على اللحمة الوطنیة، . الذي یصادف األحد القادم
  .ورفض كل االردنیین، بشتى مشاربھم وتوجھاتھم، لإلرھاب والمس باألمن واالستقرار األردني

  
فة المجد األسبوعیة الزمیل فھد الریماوي امس عن توقف الصحیفة أعلن ناشر ورئیس تحریر صیح

إلى " اإلجباري واالضطراري"الریماوي أعاد توقف المجد . عن الصدور مع نھایة العام الحالي
مدونة السلوك ''جّراء تراجع الوضع االقتصادي األردني من جھة، ومفاعیل "أسباب مالیة ضاغطة، 

من اشتراكات الدوائر الحكومیة، وإعالنات المؤسسات العامة، من  التي حرمت المجد'' اإلعالمي
  ".جھة أخرى

  
یعقد مجلس نقابة المھندسین ظھر غد األربعاء مؤتمرا صحفیا في مقر النقابة بمجمع النقابات المھنیة 

  .مجلس النقابة خالل العام الحالي" إنجازات"المؤتمر یأتي لعرض . بالشمیساني
  

حذرت نقابة المعلمین من نشر أخبار وبیانات باسم النقابة تصدر عن أي جھة أو عضو غیر مخول 
بالتصریح اإلعالمي، وحددت أن المخول بالتصریح باسمھا ھو نقیبھا باسل فریحات والناطق 

جاء ذلك بعد نشر أخبار باسم المكتب اإلعالمي للنقابة وباسم أحد أعضاء . مي احمد الحجایااإلعال
  ".عار عن الصحة"مجلسھا صباح امس، حیث اكدت النقابة أن ما تم نشره 

  
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

  زواریب الغد


