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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

 عةأخبار الجام
في الھندسة المیكانیكیة ) ھامبورغ األلمانیة(برنامج دكتوراه مشترك مع ): ھندسة األردنیة(

  الفصل القادم
3  

  5  )األردنیة(بدء أعمال الدورة الالتینیة المكثفة األولى من نوعھا عربیا في 
  6  الیوم" األردنیة"مؤتمر علمي دولي في االقتصاد واإلدارة في 

 7  لم ومعرفة جیال بعد جیلع... شعلة التخریج
 8  حفل تخریج الفوج السابع واالربعین من طلبة كلیة الشریعة بالجامعة االردنیة

 9  مستشفى الجامعة یوّضح حول وفاة معلمة داخل غرفة الوالدة
 10  تكلف محامیھا للنظر في قضیة وفاة معلمة في مستشفى الجامعة» المعلمین«

 11  في مسابقة لوما ستارت العالمیة) لعلماء المستقب(فوز أردني لـ 
 شؤون جامعیة

 13  الطویسي یدعو الى تطویر أدوات اتحاد الجامعات العربیة
ًا على مقاعد الدراسة في الجامعات األردنیة 12522 ًا سوری  14  طالب

 مقاالت
 16  عمر علي الخشماند .أ//  سمو ولي العھد المحبوب في جامعة الحسین بن طالل

 18  مھند مبیضین. د//  تمبلتون للملك عبدهللا الثاني والمھمة المستمرةجائزة 
 21  وفیات

 22  حالة الطقس
  23  إعالنات

  25- 24  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 
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في الھندسة المیكانیكیة الفصل ) ھامبورغ األلمانیة(برنامج دكتوراه مشترك مع ): ھندسة األردنیة(

 القادم
 

معة األردنیة الیوم بتخریج الفوج التاسع والثالثین من طلبة كلیة الھندسة احتفلت الجا -فادیة العتیبي
مھندس في ثمانیة تخصصات ھندسیة ھي الھندسة ) 1400(إیذانا ببدء الحیاة العملیة لما یقارب الـ 

 .لصناعیة والحاسوب والمیكاترونكسالمدنیة والمعماریة والكھربائیة والمیكانیكیة والكیمیائیة وا
 

مید الكلیة الدكتور غالب عباسي في تصریحات صحفیة لھ عقب مراسم التخریج إن كلیة وقال ع
الھندسة تتطلع على الدوام نحو التمیز والتطویر الخالق في الھندسة والعلوم التطبیقیة والتقنیة، وتسیر 

 .على طریق واضح لتحقیق أھدافھا االستراتیجیة المستوحاة من أھداف الجامعة األردنیة األم
 
 

وأضاف عباسي أن الكلیة سعت وعبر مسیرتھا الطویلة الحافلة بعطاء أعضاء ھیئتھا التدریسیة 
وكادرھا اإلداري إلى تحقیق جملة من اإلنجازات األساسیة التي أسھمت في رفعتھا وتقدمھا 

لتخریج  وازدھارھا كتوفیر البیئة التعلیمیة المحفزة لتعلم المھارات الھندسیة والبحث العلمي الھندسي
 ،ً ً وعالمیا ً وعربیا مھندسین وباحثین في علوم الھندسة المختلفة تلبي متطلبات القطاع الھندسي محلیا
ً في البحوث  ً وعالمیا في سبیل تأمین حاجات المجتمع من الكفاءات المؤھلة، والمساھمة محلیا

 .والدراسات المعاصرة واالختراعات العلمیة المتطورة 
 
 

دولة خارج ) 23(فرصة تدریب في )  80( یة عكفت على توفیر ما یقارب وأشار إلى أن الكل
طالبا في برامج تدریبیة خارج األردن من خالل مكتب )  60(األردن، حیث تم دعم مشاركة حوالي 

واستقبال عدد مكافئ من دول أجنبیة لتدریبھم في الشركات  IAESTEتدریب الطلبة الـ إیاستا 
ة إلى عقد المؤتمرات العلمیة العالمیة للطلبة وأعضاء ھیئة التدریس ودعم والمصانع األردنیة، إضاف

 . مشاركتھم في المحافل العالمیة المتخصصة
 
 

وأكد عباسي أن الكلیة قامت بمراجعة وتحدیث معظم خطط البكالوریوس والماجستیر في أقسام 
،  وقد تم اعتماد ثالثة برامج من الھندسة الثمانیة بما یتالءم مع متطلبات االعتماد المحلي والعالمي

الھندسة ): ABET(برامجھا التعلیمیة من قبل مجلس االعتماد األمریكي للھندسة والتكنولوجیا 
الكیمیائیة، والھندسة الكھربائیة والھندسة المیكانیكیة، وأما البرامج الخمسة الباقیة فالعمل جار على 

المستوى العالمي، حیث برزت الجامعة األردنیة ضمن  تقدمت الكلیة على  - لعباسي –ووفقا .اعتمادھا
جامعة في العالم في مجال الھندسة والتكنولوجیا، وحقق قسم الھندسة المیكانیكیة ) 500(أفضل 
العالمي للتخصصات حسب " كیو إس"في التخصصات الدقیقة حسب تصنیف ) 350-301( الموقع 

 ).  QS World University Rankings by Subject(الموضوع 
 
 

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة 
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ولفت إلى استحداث برامج دراسات علیا محلیة ومشتركة مع جامعات عالمیة، ووقعت العدید من 
االتفاقیات الدولیة كان آخرھا مع جامعة ھامبورغ التقنیة في المانیا، وسیتم طرح أول برنامج دكتوراه 

الدراسي االول للعام مشترك مع جامعة ھامبورغ األلمانیة في مجال الھندسة المیكانیكیة الفصل 
 .ھندسة الجیوتقنیة/، كما تم استحداث برنامج الماجستیر في الھندسة المدنیة2018/2019

 
 

وبارك عباسي للطلبة وذویھم التخرج، وسلمھم شھاداتھم العلمیة، داعیا إیاھم إلى البقاء على تواصل 
ستقبال، والمساھمة من خالل مع كلیتھم والمشاركة في الفعالیات العلمیة والثقافیة التي تعقد م

المؤسسات التي سیعملون فیھا إلى تقدیم الدعم لھا، وأن یمثلوا الصورة المشرقة لكلیتھم لتعبر عن 
 .مستوى األداء العلمي والعملي لخریجي الجامعة األردنیة
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 تنظمھا الجامعة والمعھد اإلیطالي للدراسات الكالسیكیّة في روما
 )األردنیة(رة الالتینیة المكثفة األولى من نوعھا عربیا في بدء أعمال الدو

  
بدأت في الجامعة األردنیة أعمال الدورة الصیفیة المكثفة في اللغة الالتینیة التي تستمر  -فادیة العتیبي

من المھتمین بالفلسفة الكالسیكیّة وفلسفة العصور الوسطى ) 50(لمدة خمسة أسابیع ، ویشارك فیھا 
 .الباحثین في اآلداب واللغات والالھوت والطّب والصیدلة والعلوم والقانون واآلثاروالطلبة و

 
وتھدف الدورة  األولى من نوعھا في العالم األكادیمي العربي وتعقد بالتعاون مع المعھد اإلیطالي 
 للدراسات الكالسیكیّة  في روما إلى إحیاء دراسة الكالسیكیّات في الجامعات األردنیة وإكساب
المشاركین المھارات اللغویة األساسیة في اللغة الالتینیة، باإلضافة إلى تعلم القواعد والمفردات 

 . الشائعة فیھا بطریقة تفاعلیة
  

فة في الالتینیّة یقدمھا أساتذة من المعھد اإلیطالي، سیعتمدون  ّ وتقوم الدورة على ساعات تدریس مكث
ً لمناھج التدریس الحدیثة، التي ال تعتمد على الترجمة، في  تدریسھم على  اللغة الالتینیّة بالك امل وفقا

ّب معرفة مسبقة باإلنجلیزیّة أو باللغات األوروبیّة  . وال تتطل
  

ونظرا لالقبال الالفت من طلبة الجامعة تحدیدا، وكثیر من الدارسین والمھتمین، قدمت الجامعة 
ة المشاركین دعما منھما إلحیاء تعلم اللغات األردنیة ومجمع اللغة العربیة األردني منحا لكاف

 .الكالسیكیة القدیمة
   

من الجدیر ذكره أنھ سیقام یوم االثنین من كل أسبوع وعلى ھامش الدورة سلسلة من المحاضرات 
العلمیة یقدمھا نخبة من األساتذة والخبراء تتناول موضوعات متخصصة بالحضارة والتاریخ الالتیني 

یقدمھا أستاذ األدب والنقد ) المثقف العربي واللغة الالتینیة( حاضرة بعنوانالمعاصر، أولھا م
 .اإلنجلیزي الدكتور محمد عصفور

  
وتتوالى سلسلة المحاضرات األسبوعیة في االنعقاد والدعوة عامة لحضورھا ومنھا محاضرة 

ق عون الخصاونة، ، یقّدمھا رئیس الوزراء األسب)القانون الروماني وعالقتھ بالقانون اإلسالمي(
فلسفة (، یقّدمھا الدكتور عبد الحمید حمام، ومحاضرة بعنوان )الموسیقى في فترة ازدھار الالتینیّة(و

ّة الكنیسة الالتینیّة یقّدمھاعمید كلیة الفنون والتصمیم الدكتور رامي حّداد، ) تعلیم الالتینیّة تحت مظل
لكنیسة الكاثولیكة وأھّمیّة اللغة الالتینیّة في ل) أصول المحاكمات(مجلة الحق القانوني (ومحاضرة 

، یقّدمھا )المخطوطات وأشكال المعرفة في العصور الوسطى(تطّورھا یقّدمھا األب شوقي بطریان، و
 .األستاذ في كلیة الفنون والتصمیم  خلدون حجازین

  
  
 

 أخبار األردنیة
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 الیوم" األردنیة"قتصاد واإلدارة في مؤتمر علمي دولي في اال
  

الثالثاء فعالیات المؤتمر العلمي  الیوم تبدأ في كلیة األعمال في الجامعة األردنیة  -د المبیضین محم
 ".ة ودورھا في تحسین أداء المؤسساتمستجدات العلوم اإلداریة واالقتصادی"الدولي السادس بعنوان 

  
  

رز الموضوعات والقضایا والمؤتمر الذي تنظمھ الكلیة بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة یتناول أب
االقتصادیة والمالیة واإلداریة في بعض البلدان العربیة ودورھا كإحدى المحركات المھمة واألساسیة 

 .في التنمیة المستدامة
  
  

جلسة عمل تتناول في مضامینھا تجارب ) 14(ورقة علمیة متخصصة في ) 84(ویناقش المؤتمرون 
یب الحدیثة للمحاسبة  والتخطیط االستراتیجي في التنمیة دول عربیة في حوكمة الشركات واألسال

 .  االقتصادیة واإلدارة االلكترونیة وأخالقیات العمل المصرفي والتمكین اإلداري
  
  

ویشارك في أعمال المؤتمر الذي یستمر ثالثة أیام خبراء ومختصون ورجال مال وأعمال 
  .وأكادیمیون من دول عربیة وأجنبیة

 نیةأخبار األرد
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 علم ومعرفة جیال بعد جیل... یجشعلة التخر

  
أفواج نودعھا سنویا من طلبة الجامعة األردنیة ممن نھلوا العال في دراستھم  - محمد المبیضین 

الجامعیة، لیبدأوا رحلة الجد ومشوار الكفاح في البحث عن ذاتھم ومستقبلھم المشرق، محتفظین 
وقتھا وشوارعھا وردھاتھا وقد عبقت بأنبل بأجمل الذكریات التي جمعتھم بزمالئھم وأساتذتھم بین أر

 .المواقف وأصدق الضحكات
 
موسم التخریج في كل عام یرتدي حلة جدیدة، تبعا لما یطرأ علیھ من تغییرات وتعدیالت حدیثة  

یعكف المنظمون على إدخالھا بما یواكب متطلبات الزمان والمكان، في سبیل إتمام برنامج احتفاالت 
 .وجھ وخروجھ بالصورة الالئقة والمشرفة التي تلیق بمكانة أم الجامعاتالجامعة على أكمل 

   
ھذا المكان الذي شھد تخریج اآلالف من طلبتھا، ممن شقوا طریق المستقبل " ستاد الجامعة"في 

... متمیزین بعلمھم وخبرتھم، تجدھا  ھناك بقیت كما ھي رغم جریان الزمان،  تتوسط المكان، قائمة
 .ثلة للعیان، لتلفت األنظار بتصمیمھا، ولھیبھا إن أطلت علیھا شمس الغروبما... شامخة 

  
وإیقادھا في میدان االحتفال، تقلید سنوي لھ الكثیر من الدالالت والمعاني التي " شعلة ستاد الجامعة" 

من أجلھا تعكف الجامعة على إیقادھا سنویا حتى باتت ركنا أساسیا وجزءا ال یتجزأ من منظومة 
 .تفاالتھااح
  

تقابل أھالي وذوي , وتكمن جمالیات الشعلة من خالل  تصمیمھا في برج لحفظھا في ستاد الجامعة
یتم ایقادھا یومیا مع بدء عزف السالم الملكي فیما یتم إطفاؤھا عند انتھاء , الخریجین ومحبي الجامعة 

 .مراسم الحفل ومغادرة مواكب أعضاء ھیئة التدریس والخریجین 
  

الشعلة وفكرة وجودھا، یقول المستشار الثقافي لرئیس الجامعة الدكتور اسماعیل السعودي  ان عن 
فكرة وجود الشعلة في احتفاالت التخریج ترمز الى انتقال قیم المعرفة والعلم والبناء واالنتماء والمثل 

من بعدھم لتستمر العلیا من جیل الى جیل  وھي فكرة نبیلة یسلمھا الخریجون الى الجیل الذي یأتي 
 .قیم الجامعة القائمة على الحریة والمعرفة ولتظل ماثلة ومستمرة بین جمیع االجیال

  
ویضیف السعودي أن الشعلة تأتي كل عام لتؤكد الجامعة استمرارھا برفد الوطن بكوكبة من 

آتھا وصورتھا الخریجین الذین یحملون ھذه القیم كلھا ویعكسونھا عطاًء وسلوكا في المجتمع ألنھم مر
 .االیجابیة المنعكسة على االخرین 

  
موروث قدیم، بدأه الیونانیون عند انطالقة األلعاب األولمبیة حتى وصلت فكرتھا لعالمنا ... والشعلة
  .ومن أعظم دالالتھا سمو مبادىء التواصل والتعاون االنساني , الحدیث

  أخبار األردنیة 
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  لشریعة بالجامعة االردنیةحفل تخریج الفوج السابع واالربعین من طلبة كلیة ا

  
رعى االستاذ الدكتور عبدالرحمن ابراھیم زید الكیالني حفل تخریج الفوج السابع واالربعین من طلبة 
كلیة الشریعة بالجامعة االردنیة وقال اننا نعیش الیوم یوما من أیام الجامعة األردنیة ، بل من أیام 

ن خریجي كلیة الشریعة بعد أن تم إعدادھم علمیا الوطن كلھ ، ونحن نحتفي بتخریج كوكبة جدیدة م
ب، والحوار ال الدمار  لیكونوا قادرین على إبراز صورة اإلسالم الجمیلة ، وأنھ دین التسامح ال التعصُّ

   .، ودین االنتماء والوطنیة الجامعة ، ال دین العصبیة والطائفیة البغیضة
  

بواجبھم الشرعي  جامعة االردنیة الطلبة الى النھوضودعا الدكتور عبدالرحمن عمید كلیة الشریعة بال
في الدعوة إلى اهللا بالحكمة والموعظة الحسنة ، و بواجبھم الوطني في الحفاظ على ھویة األردن 
اإلسالمیة والدفاع عن أمنھ واستقراره ، وبواجبھم اإلنساني في نشر معاني الخیر والتعاون بین الناس 

   .الجامعة على إقامة القیم اإلنسانیة
  

واضاف الى ان اننا نتطلع الى أن ینضم الفوج السابع واالربعین من خرجي كلیة الشریعة إلى أجیال 
العلماء والدعاة الذین كانت لھم بصماتھم الظاھرة وأثرھم الواضح في مسیرة البناء واإلعمار لوطننا 

سالمیة ، وأن یكونوا األوفیاء الغالي ، وفي الحفاظ على منجزاتھ الحضاریة وعلى قیمھ وأخالقھ اإل
لمیراث رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یحملون مرسالتھ الكریمة بصدق وقوة وحكمة في ظل سلیل 

  . الدوحة الھاشمیة جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسین حفظھ اهللا ورعاه

  أخبار األردنیة 
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 مستشفى الجامعة یوّضح حول وفاة معلمة داخل غرفة الوالدة

 
ستشفى الجامعة األردنیة إن الكادر الطبي بذل أقصى جھده إلنقاذ حیاة مواطنة دخلت في حالة قالت م

 .والدة اال انھا فارقت الحیاة رغم أن حالتھا كانت مستقرة بعد إجراء عملیة لھا
  

ً حول وفاة إحدى المریضات  وأضافت في بیان صحافي لھا الیوم االثنین حول ما تم تداولھ مؤخرا
ة الوالدة في المستشفى إن المریضة راجعت طوارئ الوالدة صباح یوم الجمعة حیث كانت داخل غرف

ً إلى غرفة الوالدة إلجراء  تعاني من انبثاق ماء الرأس وبحاجة إلى والدة وعلیھ تم إدخالھا مباشرة
ً لھا في وقت سابق أن تكون الوال دة عملیّة قیصریّة لھا حیث أن حملھا عالي الخطورة وكان مقّررا

 . بعملیّة قیصریّة
  

ُخراج المریضة وطفلھا وكانا بحالة مستقرة إلى غرفتھم الخاصة حتى ظھر السبت  وبینت أنھ تم إ
حیُث بدأت المریضة بالشعور بالتعب والدوخة وتم على إثر ذلك إجراء فحص دم لھا إذ تبیّن أنھا 

ك وبشكل مفاجئ تدھورت حالتھا تعاني من فقر دم وبدأت اإلجراءات حینھا لنقل دم لھا، وبعد ذل
ودخلت في غیبوبة وتم استدعاء فریق اإلنعاش لیُصار إلى إنعاش القلب والرئتین بسبب توقفھما 
المفاجئ، وبعد ذلك طرأ تحّسن مبدئي على النبض والضغط مع بقاء المریضة على جھاز التنفس 

 .االصطناعي
  

شتباه الفریق الطبي بوجود نزیف داخلي كونھ وأشارت إلى انھ تم تجھیز غرفة عملیات الوالدة ال
السبب الرئیس لوفیات األمھات ما بعد الوالدة في األردن، وتم إدخال المریضة إلى العملیات الساعة 
الرابعة والنصف لیُصار إلى فتح بطنھا للتأكد من أسباب توقف القلب والشرایین وفحص األعضاء 

م یكن ھناك سوى تجّمع دموي بسیط ال یؤدي إلى أي من الداخلیة والعالمات الحیویة، إال أنھ ل
 .المضاعفات التي حدثت مع المریضة

  
ّف القلب مّرة أخرى بشكل تام، حیُث تّم إجراء إنعاش لمدة  ً توق دقیقة إال أن  40ولفتت إلى أنھ فجأة

ٌصارى جھده للحفاظ على حیاتھ ا، وبعد المریضة فارقت الحیاة على الرغم من بذل الكادر الطبي ق
ً للحیادیّة عند إصادر التقریر  ذلك تم تحویلھا إلى الطب الشرعي في مستشفى األمیر حمزة ضمانا

 .بصیغتھ النھائیّة والتأكد من سبب الوفاة
  

ویذكر أن إدارة المستشفى شّكلت لجنة تحقیق للتأكد من عدم وجود أي إھمال أو خطأ طبي أدى إلى 
 .ت ذلك سیتم محاسبة الجھة المسؤولةوفاة المریضة، وأنھ وفي حال ثبو

  
ودعت المستشفى وسائل اإلعالم إلى توخي الحذر والدقة في تناقل المعلومة والحصول علیھا من 

  .مصادرھا وعدم نشر أي معلومات مغلوطة

  1: السبیل ص -4: األنباط ص -3: صدى الشعب ص -7: الغد ص - 8: الرأي ص -األردنیةأخبار 
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  تكلف محامیھا للنظر في قضیة وفاة معلمة في مستشفى الجامعة» المعلمین«

  
نیین، إبراھیم شبانة، إن النقابة كلفت محامیھا لرفع دعوى قضائیة قال نائب نقیب المعلمین األرد

للنظر في قضیة المعلمة التي توفت قبل أیام في مستشفى الجامعة األردنیة للتأكد من صحة إن كان 
ھناك إھمال طبي مسبب للوفاة أم ال، مضیفا أن النقابة لم تصدر أي تصریح رسمي لحین ما یتم 

 .التحقق من الموضوع
إلى أن النقابة تواصلت مع وزیر الصحة بخصوص موضوع » الدستور«أشار شبانة في تصریح لـ و

المعلمة إلنصاف الجمیع، مبینا أن األخیر أبدى حرصھ واھتمامھ في توجیھ طاقمھ لكشف تفاصیل ما 
 .حصل

شفى لم وأضاف شبانة أن النقابة تلقت الشكوى من زوج المعلمة المتوفاة الذي ادعى أن طاقم المست
یلب طلبھم في إسعاف زوجتھ بعد أن دخلت في حالة غیبوبة، مؤكدا أن النقابة ستبدأ العمل لرفع 

 . دعوى قضائیة ومتابعة الموضوع لحین انتھاء مراسم العزاء
 .یذكر أن المعلمة توفت بعد أن اجري لھا عملیة والدة قیصریة في مستشفى الجامعة األردنیة

شفى الجامعة األردنیة إن الكادر الطبي بذل أقصى جھده إلنقاذ حیاة مواطنة من جھتھا قالت إدارة مست
 .دخلت في حالة والدة إال أنھا فارقت الحیاة رغم أن حالتھا كانت مستقرة بعد إجراء عملیة لھا

وأضافت في بیان صحافي أمس حول ما تم تداولھ بخصوص وفاة إحدى المریضات داخل غرفة 
ن المریضة راجعت طوارئ الوالدة صباح یوم الجمعة حیث كانت تعاني من الوالدة في المستشفى أ

ً إلى غرفة الوالدة إلجراء عملیّة  انبثاق ماء الرأس وبحاجة إلى والدة وعلیھ تم إدخالھا مباشرة
ً لھا في وقت سابق أن تكون الوالدة بعملیّة  قیصریّة لھا إذ إن حملھا عالي الخطورة وكان مقّررا

 .قیصریّة
ُخراج المریضة وطفلھا وكانا بحالة مستقرة إلى غرفتھما الخاصة حتى ظھر السبت وبی نت أنھ تم إ

حیُث بدأت المریضة الشعور بالتعب والدوخة وتم على إثر ذلك إجراء فحص دم لھا إذ تبیّن أنھا 
خلت تعاني فقر دم وبدأت اإلجراءات حینھا لنقل دم لھا، وبعد ذلك وبشكل مفاجئ تدھورت حالتھا ود

في غیبوبة وتم استدعاء فریق اإلنعاش لیُصار إلى إنعاش القلب والرئتین بسبب توقفھما المفاجئ، 
 .حیث طرأ تحّسن مبدئي على النبض والضغط مع بقاء المریضة على جھاز التنفس االصطناعي

ونھ وأشارت إلى انھ تم تجھیز غرفة عملیات الوالدة الشتباه الفریق الطبي بوجود نزیف داخلي ك
السبب الرئیس لوفیات األمھات ما بعد الوالدة في األردن، وتم إدخال المریضة إلى العملیات الساعة 
الرابعة والنصف لیُصار إلى فتح بطنھا للتأكد من أسباب توقف القلب والشرایین وفحص األعضاء 

ي إلى أي من الداخلیة والعالمات الحیویة، إال أنھ لم یكن ھناك سوى تجّمع دموي بسیط ال یؤد
 .المضاعفات التي حدثت مع المریضة

ّف القلب مّرة أخرى بشكل تام، حیُث تّم إجراء إنعاش لمدة  ً توق دقیقة إال أن  40ولفتت إلى أنھ فجأة
ٌصارى جھده للحفاظ على حیاتھا، وبعد  المریضة فارقت الحیاة على الرغم من بذل الكادر الطبي ق

ً للحیادیّة عند إصدار التقریر ذلك تم تحویلھا إلى الطب الشرعي  في مستشفى األمیر حمزة ضمانا
 .بصیغتھ النھائیّة والتأكد من سبب الوفاة

ویذكر أن إدارة المستشفى شّكلت لجنة تحقیق للتأكد من عدم وجود أي إھمال أو خطأ طبي أدى إلى 
 .وفاة المریضة، وأنھ وفي حال ثبوت ذلك سیتم محاسبة الجھة المسؤولة

مستشفى وسائل اإلعالم إلى توخي الحذر والدقة في تناقل المعلومة والحصول علیھا من ودعت ال
  .مصادرھا وعدم نشر أي معلومات مغلوطة

  8: الدستور ص
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 في مسابقة لوما ستارت العالمیة) علماء المستقبل(فوز أردني لـ 

 
العالمیة  بالمركز األول على مستوى العالم في مسابقة لوما ستارت" علماء المستقبل"فاز مشروع 

الذي تنظمھ جمعیة ابتكار لتنمیة اإلبداع للممارسات التعلیمیة الفضلى التي أقیمت في فنلندا،  
 .بالتعاون مع الجامعة األردنیة ووزارة التربیة والتعلیم

 
تعلیم "، التي ینظمھا مركز لوما "لوما ستارت العالمیة"وحققت الجمعیة المركز األول في مسابقة 

، وھو منظمة حكومیة تشكل مظلة تجمع مراكز لوما في الجامعات "ضیات والتكنولوجیاالعلوم والریا
 .الفنلندیة

 
، مؤسسة تربویة من مختلف أرجاء العالم، حیث تأھل منھا في "100"وتقدم للمشاركة في ھذا العام 

جمعیة " مؤسسات تربویة من بینھا" 10"مؤسسة وانتقل الى المرحلة النھائیة " 28"المرحلة األولى 
 .التي حققت ھذا النجاح بالوصول إلى المركز األول على مستوى العالم" ابتكار

 
المؤسسة العربیة الوحیدة المدعوة إلى ھذا الملتقى العالمي بین الفرق المتأھلة " جمعیة ابتكار"وتعد 

ً في ملتقى لوما العالمي للبحوث والم مارسات في التصفیات النھائیة التي أعلنت نتائجھا رسمیا
ً فرق  2018الفضلى في تعلیم الریاضیات والعلوم والتكنولوجیا لعام  وقد فاز في ھذه المسابقة ایضا

 .من تركیا وفنلندا
 

وقد تمت دعوة الجمعیة للمشاركة في حفل التكریم في الخامس من حزیران في جامعة تامبري في 
لممارسات التعلیمیة الفضلي في الجامعة شمال فنلندا وتضمنت الدعوة المشاركة في المنتدى العالمي ل

إضافة إلى فعالیات تدریبة وتربویة متنوعة خاصة بتعلیم العلوم والریاضیات والتكنولوجیا في جامع 
ھلسنكي وزیار المرقب الفلكي التاریخي ومتحف التكنولوجیا التاریخیة ومتحف الحیاة الطبیعیة 

 .التعلیمیة لألطفال والشباب والمعلمینومؤسسة یوریكا في ھلسنكي وغیرھا من االنشطة 
 

، بمبادرة وتنظیم من 2015والجدیر بالذكر أن مشروع معرض ومسابقة علماء المستقبل بدأ في العام 
جمعیة ابتكار لتنمیة اإلبداع وھي جمعیة أردنیة ثقافیة تطوعیة ویعقد بالتعاون مع الجامعة األردنیة 

ى المساھمة في االرتقاء بمستوى تعلیم وتعلم العلم في مدارس ووزارة التربیة والتعلیم وھو یھدف إل
المملكة واإلسھام في بناء جیل مكتسب للمھارات واالتجاھات والمیول الدافعة للبحث والتقصي 
واالكتشاف واالختراع وحل المشكالت في الحیاة بمنھجیة علمیة، إضافة إلى إكساب الطلبة منھجیة 

 .راع وحل المشكالت وتوظیف المفاھیم والمھارات العلمیة في الحیاةالعلماء في االكتشاف واالخت
 

ویتضمن معرض ومسابقة للمشاریع العلمیة التي تقوم على اإلجابة عن سؤال علمي وفرضیة قابلة 
 .لالختبار والتجریب وینتھج فیھا الطلبة نھج العلماء والمبتكرین في التفكیر والعمل

 
في مختلف محافظات المملكة على المنھجیة العلمیة ومنھجیة المسابقة وتقوم الجمعیة بتدریب الطلبة 

وشروطھا بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم والجامعة األردنیة والجامعة األلمانیة األردنیة ومركز 
 .حمدي منكو للبحوث العلمیة وغیرھا من المؤسسات الوطنیة في محافظات المملكة

 

  14: الغد ص
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ھذه المشاریع حیث تقیم وترشح مجموعة كبیرة منھا إلى مرحلة التقییم ویتقدم الطلبة بتقاریرھم ل
 .العملي بالتعاون مع الجامعة األردنیة حیث یقام المعرض والتقییم العملي

 
عام ویتبادل فیھ الطلبة  17- 8ویعد ھذا المعرض أضخم معرض علمي یشارك فیھ الطلبة من عمر 

ل فیھ أساتذة الجامعة على تغذیة راجعة حول تعلیم العلوم والمعلمون الخبرات العلمیة والعملیة ویحص
  . في المدارس والجامعات

  
ھذا المشروع وطني بامتیاز عمره أربع سنوات یعمل فیھ كافة المشاركین بجھود تطوعیة رائدة 
 ومتمیزة برعایة ودعم من جمعیة ابتكار لتنمیة اإلبداع ووزارة التربیة والتعلیم والجامعة األم ممثلة

 .بكلیة العلوم وكافة الكلیات العلمیة الداعمة
 

وقد تقدمت جمعیة ابتكار لتنمیة االبداع بالشكر والتقدیر لجھود وزارة الثقافة األردنیة ممثلة في 
الھیئات الثقافیة على الدعم والمتابعة لعمل ونشاطات الجمعیة الرامیة إلى نشر ثقافة اإلبداع والتمیز 

 .من صقل مواھبھم وتحفیزھم على التفكیر والعمل المنتجوتمكن االطفال والشباب 
 

وأشارت في الرسالة التي وجھتھا للوزارة أن الجمعیة لدیھا حزمة مشاریع من أجل تحقیق رؤیتھا 
وعلى رأسھا مشروع علماء المستقبل الذي نفذتھ الجمعیة بالتعاون مع الجامعة األردنیة ووزارة 

، فقد تقدمت الجمعیة بھذه المشروع لمسابقة "2018-2015"سنوات  التربیة والتعلیم على مدار أربع
، "تعلیم العلوم والریاضات والتكنولوجیا"في الجامعات الفنلندیة " مراكز لوما"عالمیة تعقدھا 

  .والمشرفة على التعلیم في مختلف أنحاء فنلندا
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 یدعو الى تطویر أدوات اتحاد الجامعات العربیة الطویسي
 

زیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي اتحاد الجامعات العربیة الى تطویر دعا و
ادواتھ والعمل على تطبیق معاییر ضمان الجودة في الجامعات العربیة مما سینعكس ایجابا على 

 .تنافسیة مؤسسات التعلیم العالي العربیة على الصعیدین االقلیمي والعالمي
 

عات العربیة الدكتور عمرو سالمة، خالل لقائھ امس االثنین، امین عام اتحاد الجامواكد الطویسي 
أھمیة االرتقاء بمستوى أداء الجامعات العربیة وتعزیز قدراتھا االكادیمیة والبحثیة على المستوى 
اإلقلیمي والعالمي وضمان تطبیقھا ألنظمة ومعاییر االعتماد والجودة للحصول على مراتب مقدمة 

 .في عملیات التصنیف العالمي
 

ارة لتسخیر جمیع امكانیاتھا لخدمة اتحاد الجامعات العربیة للنھوض بمستوى وابدى استعداد الوز
 .مؤسسات التعلیم العالي العربیة مؤكدا تطابق الرؤى بین الوزارة واالتحاد في مختلف المجاالت

 
بدوره، اشاد األمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور عمرو سالمة الذي باشر أعمالھ في مقر 

اد بعمان للدورة الجدیدة لمدة ثالث سنوات بعد فوزه بانتخابات األمانة العامة في المؤتمر العام االتح
 .لالتحاد الذي عقد في األمارات العربیة المتحدة أخیرا بالمستوى الذي وصلت الیھ الجامعات االردنیة

 
ة وعملیة لمواصلة وقال خالل اللقاء ان االتحاد بصدد اإلعالن عن خطة طموحة واستراتیجیة علمی

انجازات االتحاد عبر شبكة من العالقات األكادیمیة الدولیة وما یحقق رؤیة جدیدة قائمة على 
 .طموحات االمة في وصول الجامعات العربیة على امتداد الوطن لمراتب عالمیة

 
الى  واضاف الدكتور سالمة ان االتحاد ینوي تنظیم ورشة عمل للجامعات االردنیة بھدف االستماع

 .وجھات نظرھم لتطویر ادوات وعمل اتحاد الجامعات العربیة
 

یشار الى ان الدكتور سالمة عمل وزیرا للتعلیم العالي المصري ورئیسا لجامعة حلوان ورئیسا 
للمركز القومي لإلسكان والبناء المصري ورئیس الجمعیة الھندسیة اإلداریة لجمعیة المھندسین 

 .الدولة التقدیریة وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة االولىالمصریین وحاصل على جائزة 

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  طلبة نیوز
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 طالبًا سوریًا على مقاعد الدراسة في الجامعات األردنیة 12522
 
 

في قصة اللجوء السوري معان مختلفة واثار حملت في طیاتھا تبعات مختلفة على ارض واقع الیم 
لھ على كل تفاصیل الحیاة، وللجامعات مع جاب االردن شرقا وغربا وجنوبا وشماال واضفى بظال

الالجئین السوریین قصص مختلفة ادخلت الجامعات ربما في حالة ایجابیة سعیا الى استقطاب طلبة 
في  2017حتى عام  2011عرب واجانب من كل الجنسیات وحصد السوریون الطلبة من عام 

صات ضمن البرنامجین الموازي طالبا وطالبة بمختلف التخص 12522مختلف الجامعات االردنیة 
 .والتنافسي العادي 

الطلبة السوریون التحقوا بالجامعات وفقا لنسبة وجودھم كطلبة عرب ضمن البرنامج التنافسي العادي 
والبعض منھم وفقا لالتفاقیات الموقعة مع بعض الجھات الدولیة المانحة تكفلت % 5وھي الـ 

الموازي الذي كان لھ حصة ایضا في وجودھم في الجامعات بتعلیمھم، والبعض االخر على البرنامج 
كافة، وفقا السس تنافسیة عادلة ولم یتم منحھم ایة استثناءات دونا عن الطالب االردني باي شكل من 

 .االشكال 
 

عادل الطویسي قال ان الجامعات االردنیة احتوت طلبة . وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د
باعداد جیدة دخلوا الى الجامعات بشكل قانوني ووفقا  2011الدراسة منذ عام  سوریین على مقاعد

 .السس عادلة وشفافة، وبعضھا كان ضمن اتفاقیات مختلفة ضمن البرنامجین التنافسي والموازي 
واشار الى ان الوزارة لم تتھاون بقضیة ضرورة ان یسلموا كافة اوراقھم الثبوتیة الى جامعاتھم وما 

عادلة شھاداتھم قبل ان ینھوا متطلبات التخرج ویحصلوا على شھادتھم الجامعیة، مؤكدا ان یتعلق بم
الوزارة تعاملت معھم دون استثناءات وحصلوا على مقاعد جامعیة وفقا للشروط والقوانین واالسس 

 .العادلة
دھم وشدد الطویسي على ان وجودھم بالجامعات كان ضمن المعقول ولم یكن ھنالك شكوى من وجو

ووفقا للطاقات االستیعابیة تواجدوا على مقاعد الدراسة بشكل مدروس ودون ایة تجاوزات باستثناء 
 .قبولھم 

وقال ان الوزارة قبلت نسبة قلیلة منھم دون ان یكونوا مستكملین الوراقھم كاملة لكنھا لم تتجاوز 
 .ادة الجامعیة كاملةضرورة ان یحضروا كافة وثائقھم قبل التخرج للحصول على متطلبات الشھ

طالبا منذ  37ارقام واحصائیات وجود الطلبة السوریین تقول انھ قبل بجامعة العلوم االسالمیة 
،وآل البیت 189والھاشمیة  156، وااللمانیة االردنیة 442، واالردنیة 95، والعربیة المفتوحة 2011
، والعلوم والتكنولوجیا 19التقنیة ، والطفیلة 26، والحسین بن طالل 210، والبلقاء التطبیقیة 170

  .51،ومؤتھ  822والیرموك 1474
 

، والبترا 91، واالمیرة سمیة423، واالسراء 174،واربد االھلیة 39وكان نصیب االمریكیة بمادبا
، والعلوم  8، والعقبة للتكنولوجیا 224، والشرق االوسط 509، والزیتونة 1624، والزرقاء 621

،  1241، وعمان االھلیة  14، وعجلون الوطنیة768، وجرش  305 ، وجدارا826التطبیقیة 
  1839، وفیالدلفیا الخاصة  126وعمان العربیة

 .3، وعمون الجامعیة4والعلوم التربویة واالداب

  5: الدستور ص
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طالبا، بینما وصلت في الخاصة الى  3550اعداد الطلبة السوریین وصلت في الجامعات الرسمیة الى 
من % 13في الجامعات الرسمیة وصلت نسبة قبولھم الى  12522جموع طالبا وطالبة، اي بم 8840

 .العدد االجمالي 
الطلبة السوریون تقاسموا مقاعد الدراسة مع اخوانھم االردنیین وتشاركوا بالدراسة والنجاح والتفوق 
مع الجمیع، وبحسب الطویسي لم یذكر انھم اشتركوا بایة مشاكل عنف او ورد علیھم ایة انتقادات 

 ..ملموسة تجاه سلوكھم داخل الجامعات 
الواقع التعلیمي الخاص بقطاع التعلیم العالي كان السوریون فیھ حاضرین بامتیاز وحصدوا مقاعدھم 
بكل عدالة واضافوا واقعا تعلیمیا ملموسا على الجامعات باعدادھم وتواجدھم الواضح بكافة الجامعات 

 .صةوسیما جامعات الشمال الرسمیة منھا والخا
واقع االساتذة لم یكن حاضرا بكل تفاصیلھ وما زالت ارقامھ غیر حاضرة حتى االن، لكن تاكیدات 

عادل الطویسي اكد ان تعیین االساتذة السوریین او غیرھم من . وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د 
ردني وفقا االساتذة العرب یأتي ضمن كوتا مدروسة وال یمكن تجاوزھا واالولویة دوما لال

، وما یتم بكل التفاصیل ضمن االسس القانونیة ووفقا «اي االردنیین « للتخصصات الموجودة لدیھم 
 .للتعلیمات المعمول بھا بالجامعات

تقاسموا المقاعد والكتب والتخصصات لكنھم ایضا تقاسموا الھم والمسؤولیة واالنتماء لالردن 
ة ارتأوا ان یكونوا جزءا منھا رغم وجعھم وقھرھم وتكریما الرضھ التي احتضنتھم في ظروف صعب

  .لكن حضن االردن بجامعاتھ كان ادفأ واقوى واكثر تأثیرا
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 سمو ولي العھد المحبوب في جامعة الحسین بن طالل
 األستاذ الدكتور عمر علي الخشمان

 
كافة األنشطة  یحرص سمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني ولي العھد حفظة هللا على متابعة

والفعالیات التي تخص مستقبل الشباب في الوطن وانخراطھم في خدمة مجتمعھم وحصولھم على 
التعلیم وفرص العمل وذلك إیمانا من سموه بان الشباب طاقة إنسانیة متمیزة بالطموح والحماسة 

وھم , ثقة وعزم والسعي نحو التمیز واإلبداع وحب االستطالع والمعرفة والتطلع نحو المستقبل بكل
أساس التنمیة والطاقة الكبیرة التي ینبغي االستفادة منھا في عملیة التنمیة الوطنیة الشاملة في 

 .االجتماعیة وفي مجاالت البحث العلمي والتقدم التكنولوجي, االقتصادیة, المجاالت المختلفة السیاسیة
ر الشاب المحبوب في لقاء سادة جامعة الحسین بن طالل في معان كانت على موعد مع سمو األمی

أعتز بوجودي " المحبة واالعتزاز والوفاء للقیادة الھاشمیة الحكیمة وقد عبر سموه للشباب الجامعي 
ِّنا . في مدینة معان، التي استقبلت طالئع الثورة العربیة الكبرى، وشھدت محطات ھامة في تاریخ أردن

وال یفوتني أن . بناء وتطویر ھذا الصرح العلميوأقف احتراما للجھود العظیمة التي ساھمت في 
 ".معان لینا وحقك علینا"أذكر ھنا أن 

وأعرف حجم التحدیات التي بدأت تثقل علیكم حتى . یسعدني أن ألتقي بكم الیوم: "وأضاف ولي العھد 
 ".السعادة والحماسة والرھبة: قبل أن تغادروا جامعتكم، وأشعر بخلیط الھواجس الذي یتملككم

التواضع صفة حمیدة، إال : " أكد سموه إن التاریخ یسجل بأن ال ھمة تضاھي ھمة األردنیین، مضیفاو
فكم من دولة استطاعت إنعاش اقتصادھا؛ دول مثل سنغافورة . عندما یتعلق األمر بطموحنا ألردننا

ً على دول غنیة بالموارد الطبیعیة برؤیة ثاقبة، وب حفنة من اإلیمان وكوریا الجنوبیة تفوقوا اقتصادیا
 ".وكثیر من الھمة

سمو ولي العھد في لقائھ بالجامعة دعا الشباب الجامعي إلى العمل والبناء والتمیز ولكن بطریقة 
إن جیل الیوم من الشباب ھو , الشباب الیوم وبأدوات العصر فكل جیل لھ ھویتھ وإفاقة وتحدیاتھ 

 حیث تصنع الفرص بالطموح واالبتكارالمكلف والمھیأ للقفز باألردن إلى المستقبل إلى 
 

في خارج أسوار ھذه الجامعة توجد فرصة تنتظر أن تصنعوھا؛ " وختم سمو ولي العھد حدیثة
أخرجوا من ھذا الصرح وفي داخلكم شعلة متقدة وعطشى للعمل في العالم السریع، وال تدعوا 

 "و عدونا األكبرالقوالب تحّدكم، وال تدعوا الحواجز توقفكم، تجاوزوھا فالركود ھ
 

سمو ولي العھد الذي یھتم في الشأن الداخلي واإلقلیمي والدولي لقطاع الشباب قبل فترة ترأس في 
مقر األمم المتحدة جلسة مجلس األمن بعنوان دور الشباب في مكافحة التطرف العنیف وتعزیز السالم 

وضع الشباب في مناطق  وفي تولى األردن رئاسة مجلس األمن للمرة الثانیة تطرق سموه إلى
النزاعات ودورھم في صناعة السالم واألمن والتحدیات التي تواجھ العالم في الفترة األخیرة بعد 
انتشار آفة اإلرھاب والتطرف وھذا شي نعتز بھ ونفاخر العالم وشرف كبیر لنا في األردن أن یكون 

تربى في مدرسة أبا الحسین سمو ولي العھد ھو اصغر قیادي یترأس جلسة مجلس األمن فھو من 
 .ونھل المعرفة والعلم من أجداده بني ھاشم الغر المیامین

جامعة الحسین بن طالل التي سعدت بلقاء سمو ولي العھد المحبوب حفظة هللا والتي استطاعت إن 
تكون المؤسسة األكادیمیة التعلیمیة المتمیزة في جنوب صحراء وطننا الغالي في معان جنوب القلب 

معان بوابة الفتح ومحطة إل البیت بني ھاشم األطھار ستبقى كما أرادھا القائد المعزز جاللة , لوطنوا

  طلبة نیوز

 مقاالت
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الملك عبد هللا الثاني بن الحسین المعظم منارة علم وثقافة ومؤسسة تعلیمیة رائدة على مستوى الوطن 
وطن ومواكبة العصر تأخذ على عاتقھا المنھجیة األساسیة في تعزیز الوالء واالنتماء للقیادة وال

وتعزیز العالقة مع المجتمع المحلي في المحافظة الغالیة والعزیزة على قلب قائد الوطن واألردنیین 
جمیعا ھذه المحافظة التي تفیض عبقا محمال بحب الوطن والوالء للقائد الشاب جاللة الملك عبداللة 

لحسین بن عبدهللا الثاني المعظم وإنني الثاني ابن الحسین المفدى وولي عھدة المحبوب سمو األمیر ا
أدعو كل الشباب الجامعي لالستماع لكلمات سمو ولي العھد األمیر الحسین بن عبد هللا لھم وفھم ما 
تحملھ تلك التوجیھات من حقیقة وتصور ونظرة مستقبلیة شاملة تھدف إلى بناء الوطن الغالي 

  .وتطوره
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 ي والمھمة المستمرةجائزة تمبلتون للملك عبدهللا الثان
 مھند مبیضین. د

 
كان فیصل األول أول الملوك واألمراء العرب الذین نابوا عن العرب أمام الغرب، حدث ھذا قبل 

م، آنذاك أعجب قادة الغرب 1919مائة عام، أثناء الحرب العالمیة وبعدھا، وخالل مؤتمر الصلح عام 
نھ وبینھم، وقد اعجبت زوجة الرئیس االمریكي بفصاحة األمیر الھاشمي الذي كان لورنس یترجم بی

 ً ولسون بفیصل وشخصیتھ وحضوره، ودفاعھ عن القضیة العربیة واإلسالم والتي حملھا فیصل ھما
 .حتى الممات

كان فیصل یدافع عن شعوب المنطقة العربیة وحقھم في تقریر المصیر، وعقب ذلك  اصدر الرئیس 
حق تقریر المصیر للشعوب، وجاءت لجنة أممیة لتستطلع  ویدرو ولسون إعالن مبادئھ الذي تضمن

 ً ً ومصیرا  .رأي الشعب العربي في سوریا الكبرى، فكان االستقالل مطلبا
في تلك الحقبة، لم یكن من زعیم أو أمیر عربي وصل الغرب إال فیصل، وكان لوالده الشریف حسین 

 .منطقة من وعد بلفورمعتمد في لندن، وكان ھم فیصل االستقالل العربي وانقاذ ال
ً یتولى فیصل العراق، وقبیل تنصیبھ على عرشھ یؤسس شقیقة األمیر عبدهللا إمارة شرق   الحقا

األردن التي وضعھا األمیر المؤسس في عین االھتمام الغربي، لتكون المملكة الحقا في عھد الملك 
ي مقدمة المدافعین عن حسین أحد أھم محطات الساسة الغرب ویكون ملوك األردن من آل ھاشم ف

 .القضایا العربیة واإلسالمیة أمام الغرب
ھذا ھو إرث الملك عبدهللا الثاني الذي أعاد تقدیمھ أمام الغرب مذكرا بوعده للعرب في أكثر من    

خطاب، وفي أكثر من مناسبة، حیث كان یقدم اإلسالم ویوضح مقاصد الدین وفھمھ وإنسانیتھ 
ركز على الحوار المتبادل  2015وكان خطابھ أمام االتحاد األوروبي سنة وشمولیتھ وتسامحھ كدین، 

أعاد على مسامع البرلمان األوروبي الحدیث عن  2017ونبذ الكراھیة والدعوة لحوار إنساني، وفي 
ً وعن القیم اإلسالمیة وعن الرسالة التي یحملھا العربي الصادق المسلم للعالم  معنى أن تكون مسلما

ھذه المنصات التي عرف بھا عبدهللا . ه اإلسالم إلى عدم تدنیس أماكن العبادة ألي دینوالتي یدعو
الثاني الغرب باإلسالم والعرب في عقر دارھم وبلغة تحترم العقل، فاستحق أن یكون ممثال للعرب 

سبق ذلك إطالق رسالة عمان للعالم . والمسلمین في خطاب العقل والقیم اإلنسانیة أمام الغرب
 .وتھ في األمم المتحدة ألسبوع الوئام بین األدیانودع

لھذا كلھ لم یكن مستغربا أن تعلن مؤسسة جون تمبلتون في بیانھا الصادر منتصف حزیران الماضي 
مستمر منذ تولیھ «، بوصف جاللتھ أنھ 2018عن منح جاللة الملك عبدهللا الثاني جائزة تمبلتون للعام 

ھود تحقیق الوئام داخل اإلسالم وبین اإلسالم وغیره من األدیان، وأنھ مسؤولیاتھ ملكا لألردن ببذل ج
لیس صدفة تاریخیة، فالغرب لم . »لم یسبقھ في ھذا المضمار أي زعیم سیاسي آخر على قید الحیاة

ً یتحدثون نیابة عن العرب والمسلمین ً قبل الھاشمیین ملوكا  .یعرف أحدا
عبر وساطات، وال یدعى لھا من ال یؤمنون بخطاب الكرامة ھذه الجائزة ال تباع أو تشترى أو تمنح 

اإلنسانیة في دولھم، وھي تأتي نتیجة قناعات متراكمة، ولھا تقالید راسخة منذ تأسست الجائزة عام 
بمبادرة من رجل األعمال األمریكي البریطاني الراحل السیر جون تمبلتون، الذي نشط في  1972

 47ام بالفكر والفلسفة الدینیة، وسبق أن ُمنحت الجائزة منذ انطالقھا لـ مجال األعمال الخیریة واالھتم
، 1973شخصیة عالمیة من علماء وفالسفة وشخصیات قیادیة إصالحیة، أبرزھم األم تریزا في العام 

، والقس دیزموند توتو كبیر أساقفة جنوب أفریقیا السابق في العام 2012والداالي الما في العام 
2013. 

  32: الدستور ص
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ھناك حفل تسلیم للجائزة في شھر تشرین الثاني ھدا العام، وسیكون الملك عبدهللا قطع شوطا  سیكون
كبیرا في إثبات المزید من استحقاقھ للجائزة وھو یقود بلده لبر األمان وسط أمواج الحروب 

 .والكراھیة والتھجیر التي تحیط بنا
سافة الزمنیة مائة عام بینھ وبین خطاب على األرجح سیلقي الملك كلمة في حفل التسلیم وستكون الم

 .فیصل األول أمام ساسة الغرب الذي طالب بالعدالة والكرامة وتقریر الشعوب لمصیرھا
ھذا ھو اإلرث الھاشمي مع الغرب والعرب، لیس مھمة عابرة وال منحة من أحد، بل قدرھم منذ أن 

وحریة األمة والعرب، وھي مھمة ما أمسك الحسین بن علي في مكة بیده ریح التغییر من أجل نھضة 
كان فیصل األول أول الملوك واألمراء العرب الذین نابوا عن العرب . زال الھاشمیون یتوارثونھا

أمام الغرب، حدث ھذا قبل مائة عام، أثناء الحرب العالمیة وبعدھا، وخالل مؤتمر الصلح عام 
الذي كان لورنس یترجم بینھ وبینھم، وقد م، آنذاك أعجب قادة الغرب بفصاحة األمیر الھاشمي 1919

اعجبت زوجة الرئیس االمریكي ولسون بفیصل وشخصیتھ وحضوره، ودفاعھ عن القضیة العربیة 
ً حتى الممات  .واإلسالم والتي حملھا فیصل ھما

كان فیصل یدافع عن شعوب المنطقة العربیة وحقھم في تقریر المصیر، وعقب ذلك  اصدر الرئیس 
إعالن مبادئھ الذي تضمن حق تقریر المصیر للشعوب، وجاءت لجنة أممیة لتستطلع  ویدرو ولسون

 ً ً ومصیرا  .رأي الشعب العربي في سوریا الكبرى، فكان االستقالل مطلبا
في تلك الحقبة، لم یكن من زعیم أو أمیر عربي وصل الغرب إال فیصل، وكان لوالده الشریف حسین 

 .ستقالل العربي وانقاذ المنطقة من وعد بلفورمعتمد في لندن، وكان ھم فیصل اال
ً یتولى فیصل العراق، وقبیل تنصیبھ على عرشھ یؤسس شقیقة األمیر عبدهللا إمارة شرق   الحقا

األردن التي وضعھا األمیر المؤسس في عین االھتمام الغربي، لتكون المملكة الحقا في عھد الملك 
لوك األردن من آل ھاشم في مقدمة المدافعین عن حسین أحد أھم محطات الساسة الغرب ویكون م

 .القضایا العربیة واإلسالمیة أمام الغرب
ھذا ھو إرث الملك عبدهللا الثاني الذي أعاد تقدیمھ أمام الغرب مذكرا بوعده للعرب في أكثر من    

خطاب، وفي أكثر من مناسبة، حیث كان یقدم اإلسالم ویوضح مقاصد الدین وفھمھ وإنسانیتھ 
ركز على الحوار المتبادل  2015وشمولیتھ وتسامحھ كدین، وكان خطابھ أمام االتحاد األوروبي سنة 

أعاد على مسامع البرلمان األوروبي الحدیث عن  2017ونبذ الكراھیة والدعوة لحوار إنساني، وفي 
ً وعن القیم اإلسالمیة وعن الرسالة التي یحملھا العربي الصادق ا لمسلم للعالم معنى أن تكون مسلما

ھذه المنصات التي عرف بھا عبدهللا . والتي یدعوه اإلسالم إلى عدم تدنیس أماكن العبادة ألي دین
الثاني الغرب باإلسالم والعرب في عقر دارھم وبلغة تحترم العقل، فاستحق أن یكون ممثال للعرب 

ق رسالة عمان للعالم سبق ذلك إطال. والمسلمین في خطاب العقل والقیم اإلنسانیة أمام الغرب
 .ودعوتھ في األمم المتحدة ألسبوع الوئام بین األدیان

لھذا كلھ لم یكن مستغربا أن تعلن مؤسسة جون تمبلتون في بیانھا الصادر منتصف حزیران الماضي 
مستمر منذ تولیھ «، بوصف جاللتھ أنھ 2018عن منح جاللة الملك عبدهللا الثاني جائزة تمبلتون للعام 

یاتھ ملكا لألردن ببذل جھود تحقیق الوئام داخل اإلسالم وبین اإلسالم وغیره من األدیان، وأنھ مسؤول
لیس صدفة تاریخیة، فالغرب لم . »لم یسبقھ في ھذا المضمار أي زعیم سیاسي آخر على قید الحیاة

ً یتحدثون نیابة عن العرب والمسلمین ً قبل الھاشمیین ملوكا  .یعرف أحدا
تباع أو تشترى أو تمنح عبر وساطات، وال یدعى لھا من ال یؤمنون بخطاب الكرامة  ھذه الجائزة ال

اإلنسانیة في دولھم، وھي تأتي نتیجة قناعات متراكمة، ولھا تقالید راسخة منذ تأسست الجائزة عام 
بمبادرة من رجل األعمال األمریكي البریطاني الراحل السیر جون تمبلتون، الذي نشط في  1972
 47األعمال الخیریة واالھتمام بالفكر والفلسفة الدینیة، وسبق أن ُمنحت الجائزة منذ انطالقھا لـ مجال 

، 1973شخصیة عالمیة من علماء وفالسفة وشخصیات قیادیة إصالحیة، أبرزھم األم تریزا في العام 
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بق في العام ، والقس دیزموند توتو كبیر أساقفة جنوب أفریقیا السا2012والداالي الما في العام 
2013. 

سیكون ھناك حفل تسلیم للجائزة في شھر تشرین الثاني ھدا العام، وسیكون الملك عبدهللا قطع شوطا 
كبیرا في إثبات المزید من استحقاقھ للجائزة وھو یقود بلده لبر األمان وسط أمواج الحروب 

 .والكراھیة والتھجیر التي تحیط بنا
حفل التسلیم وستكون المسافة الزمنیة مائة عام بینھ وبین خطاب  على األرجح سیلقي الملك كلمة في

 .فیصل األول أمام ساسة الغرب الذي طالب بالعدالة والكرامة وتقریر الشعوب لمصیرھا
ھذا ھو اإلرث الھاشمي مع الغرب والعرب، لیس مھمة عابرة وال منحة من أحد، بل قدرھم منذ أن 

یح التغییر من أجل نھضة وحریة األمة والعرب، وھي مھمة ما أمسك الحسین بن علي في مكة بیده ر
  .زال الھاشمیون یتوارثونھا

  
  
  
  
  
  
  



  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 

QF-DMPR-02.01 
21 

.  
  

  
  
  
  
  المزار الشمالي -طایع حسن محمد الجراح  -
  جبل عمان - بني عطااهللا زبانة  -
  الصویفیة - لوریس اندراوس دحدل  -
  دیر استیا -الرا توفیق حسین زیدان  -
  عرجان -طاري مصطفى نافع حمد ع -
  مرج الحمام - محمد خیر فتح اهللا قطیفان  -
  الشمیساني -محمد أحمد خلیل غانم الحمارشة  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

  الرأي 
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 ً   اجواء حارة الیوم وغدا
  

  
یطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الیوم، لتصبح أعلى من معدالتھا االعتیادیة لمثل ھذا الوقت من 

مئویة، لذا تسود أجواء حارة في جمیع مناطق المملكة، والریاح شمالیة  درجات) 6- 4(بحوالي السنة 
   .شرقیة معتدلة السرعة تتحول بعد الظھر إلى شمالیة غربیة

  
وبحسب تقریر دائرة االرصاد الجویة تبقى األجواء غدا حارة في جمیع مناطق المملكة، وتكون 

ویطرأ انخفاض قلیل على  .إلى شمالیة غربیةالریاح شمالیة شرقیة معتدلة السرعة تتحول بعد الظھر 
ً في المرتفعات الجبلیة والسھول وحارة في باقي  الحرارة یوم الخمیس، لتصبح األجواء حارة نسبیا

   .المناطق، والریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة
  

درجة مئویة  22- 36وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان الیوم، ما بین 
 42فیما تصل العظمى في مدینة العقبة إلى  19 - 33والمناطق الجنوبیة  21 - 33مناطق الشمالیة وال

  .درجة مئویة 29والصغرى 

  بترا

 حالة الطقس
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  31: الدستور ص- 11: الغد ص -9: الرأي ص  

  

  إعالنات
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  نظمت مدیریة سیاحة البلقاء لطالبات نواٍد صیفیة مدرسیة، نشاطات تم خاللھا تعریف
  .ي لرجال السلط وسیداتھاالطالبات بمقتنیات متحف السلط التاریخي واللباس التقلید

  
  شكا مواطنون مراجعون لمستشفى الجامعة األردنیة وخاصة للعیادات او قسم الطوارئ، من

عدم وجود مواقف للسیارات داخل المستشفى وھي إحدى أبرز مشكالتھ ما اضطرھم 
لالصطفاف خارج اسوار المستشفى والسیر على االقدام الى قسم الطوارئ او العیادات، 

الذي یفتح الیوم باب التساؤالت حول ما یعانیھ المراجعون من عدم وجود اماكن  االمر
  .اصطفاف لسیاراتھم

  
  م منظمة قادة الغد حفل إطالق منصة سوق ّ ّاب تنظ تحت رعایة وزیرة السیاحة واآلثار لینا عن

ادي فن اإللكترونیة للفنون والحرف الیدویة، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح الیوم في ن
  .الملك الحسین

  
  اعتبر وزیر الشباب مكرم القیسي شباب معسكرات الحسین للعمل والبناء، أنھم یمثلون شباب

 .األردن في أبھى صور الجدیة وااللتزام، متمنیًا لھم العافیة
 

  وصف ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني الشباب الذین التقاھم خالل زیارتھ
لحسین بن طالل في معان بالمبدعین، وكتب في تعلیق على صورة نشرھا أمس لجامعة ا

زرت الیوم  جامعة الحسین بن طالل في (على حساباتھ عبر وسائل التواصل االجتماعي 
 مبدعین عن الشباب ودورھم في تقدممحافظة معان وألقیت كلمة أمام مجموعة من الطلبة ال

  ).أردننا

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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 زیر الدولة للشؤون االقتصادیة الدكتور رجائي المعشر مع یلتقي نائب رئیس الوزراء و
الفاعلیات التجاریة في مقر غرفة تجارة األردن صباح بعد غد الخمیس، وذلك للتباحث في 

 .مشروع قانون ضریبة الدخل المعدل، الذي بدأت الحكومة بفتح الحوار الوطني حولھ
  

 ة الدكتور عمر الرزاز، تعیین مجلس الوزراء قرر في جلستھ التي عقدھا أمس، برئاس
ً لألردن لدى ھولندا  .الدبلوماسي نواف التل سفیرا

  
  أقدم شاب عراقي في وقت متأخر من مساء أول من أمس على االنتحار في عمان، عبر إلقاء

وأفادت مصادر أمنیة أن . نفسھ من أعلى جسر عبدون المعلق، ما تسبب بوفاتھ على الفور
تھ فوق الجسر وألقى بنفسھ منتحرا، حیث أحیلت الجثة إلى الطب الشاب العراقي ترك مركب

 .الشرعي وتم البدء بالتحقیقات
  

  ینظم القطاع النسائي في حزب جبھة العمل اإلسالمي بعد عصر الیوم الثالثاء وقفة تضامنیة
وتأتي الوقفة أمام مقر الحزب في . دعما لصمود المرأة الفلسطینیة تحت الحصار في غزة

وتتزامن ". تضامنا مع فلسطینیات من أجل العودة وكسر الحصار"ي تحت شعار العبدل
الوقفة مع عدة فعالیات عاملیة تقام الیوم نصرة للمرأة الفلسطینیة وللمطالبة برفع الحصار 

  .عاما 12عن قطاع غزة المفروض منذ 
  
  

 زواریب الغد
  


