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 ــــوعالمـــــــــــوضـ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

جي الھندسة لالتحاق سیفتح األبواب أمام خری) ABET: (محافظة
  السریع بالبرامج العالمیة المناظرة

٣  

  ٥  تلتقي عمداء كلیات المھن الطبیة المساندة" األردنیة"علوم التأھیل في 

 ٦  في الجامعة األردنیة» صنع في األردن«اختتام فعالیات معرض 

  مغلقة إال على الطلبة وسط إجراءات أمنیة مشددة الخمیس) األردنیة(
  خطة شاملة لضمان سیر االنتخاب

٧ 

 ٩  »األردنیة«الكفاوین ینفي وجود شبھات فساد في اتحاد طلبة 

عالما ومؤرخا یعاینون التنظیمات العثمانیة في بالد الشام إبان  ٤٠
  القرن التاسع عشر

١٠ 

 ١٦  منحة دراسیة في برنامج الماجستیر ٣٥معھد اإلعالم األردني یوفر 

 ١٨  األردنیة وسمیة لنھائي سلة الجامعات

   شؤون جامعیة

 ١٩  ضمن قائمة القبول الموحد العام الدراسي المقبل) العلوم اإلسالمیة(

طالب و طالبة من الالجئین السوریین حصلوا على منح دراسیة  ٢٨٦
  في الجامعات األردنیة

٢٢ 

مبادرة في المفرق لتشغیل المھندسین » من الجامعة إلى سوق العمل«
  الجدد

٢٣ 

 ٢٤  حملة توعویة للحد من حوادث الطرق» سالمة الشباب«

   مقاالت

 ٢٦  فھد الخطیان/الوضع الیطاق

 ٢٧  وفیات

  ٢٩-٢٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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سیفتح األبواب أمام خریجي الھندسة لالتحاق السریع بالبرامج العالمیة ) ABET: (محافظة

  المناظرة
  

قال رئیس الجامعة األردنیة  –ھبة الكاید 
الدكتور عزمي محافظة إن حصول كلیة 
الھندسة على شھادة االعتمادیة العالمیة من 
مجلس االعتماد األمریكي لبرامج الھندسة 

سیفتح األبواب أمام ) ABET(والتكنولوجیا 
خریجي برامجھا ویسھل علیھم االلتحاق 

لسریع بالبرامج العالمیة المناظرة في مختلف ا
  .أنحاء العالم

   
   

وأضاف في كلمة ألقاھا في احتفال أقامتھ الكلیة بھذه المناسبة أن ھذا اإلنجاز الذي حققتھ أقسام 
سیسھم في تیسیر تبادل الخبرات التدریسیة في ) الكیمیائیة والكھربائیة والمیكانیكیة(الھندسة 

ھا االعتماد نفسھ، كما سیوفر فرصة لضمان جودة التعلیم وضبط إدارتھ في الكلیة، الجامعات التي لدی
سیما وأنھ سیمّكن األقسام المعتمدة من تحقیق التجانس في مخرجات التعلم للخریجین وفتح أسواق 

  .العمل العالمیة أمامھم
  
   

أكبر وأعرق الكلیات  وأعرب محافظة عن فخره؛ إذ تأخذ كلیة الھندسة مكانتھا التي تستحق كإحدى
في ظل سلسلة من االنجازات التي حققتھا الجامعة مؤخرا بحصولھا على أربع نجوم في تصنیف 

)QS ( فضال عن أنھا تتألق كواحدة من أفضل عشر جامعات عربیة وتزھو ٢٠١٧العالمي للعام ،
م ھذا التصنیف بین أفضل  ّ   .أخرى عالمیة ٦٠٠على سل

   
   

كلیة الدكتور غالب عباسي أن األقسام التي حصلت على االعتمادیة الدولیة من جانبھ أوضح عمید ال
  .یتطلب منھا تقییما دوریا شامال لجمیع أنشطتھا األكادیمیة العلمیة والتطبیقیة ٢٠٢٢حتى العام 

   
   

وأكد عباسي أن الكلیة بدأت بالتحضیر العتماد برامجھا التعلیمیة األخرى على المستوى العالمي 
على خبرتھا العریقة في إدارة الجودة التعلیمیة، ومنسجمة بذلك مع منھجیة مجلس االعتماد  معتمدة

األمریكي الذي یعّد الھیئة الوحیدة التي تعتمد البرامج الھندسیة في الوالیات المتحدة، معلنا عن 
  .توقعات بالتقدم لذلك في تشرین األول من ھذا العام

   
   

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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الطباع نّوه في كلمة ألقاھا خالل الحفل بأن ھذا االنجاز الذي حققتھ  نقیب المھندسین المھندس ماجد
الكلیة على مستوى البكالوریوس یعد انجازا وطنیا بامتیاز، سیما وأن طالبنا ھم ثروة الوطن الحقیقیة 

  .وأن أي إنجاز یتحقق في سبیل االرتقاء بھم یعود على الوطن بالنفع والخیر المنشود
   
   

ن النقابة شریك حقیقي لجامعات الوطن في كل ما یتعلق بتحسین جودة مخرجات وتابع الطباع أ
التعلیم الھندسي والسعي نحو تقلیل الفجوة بین مخرجات ھذا التعلیم وسوق العمل، مؤكدا أن المنھج 
الذي یشدد االعتماد على ضرورة اتباعھ یصب في صالح جھود النقابة التي تبذلھا لالرتقاء بمستوى 

  .الھندسي األردني سعیا للعالمیة وزیادة التنافسیة وفق أعلى مستویات المعاییر الدولیةالقطاع 
   
   

، ABETوقدم نائب العمید لشؤون الجودة واالعتماد الدكتور منور التراكیة نبذة عن ھیئة االعتماد 
تكون من مشیرا إلى أنھا تقوم في عملیة تقییمھا للبرامج والتخصصات الھندسیة بتشكیل فرق عمل ت

علماء ومتخصصین ذوي خبرة عالیة من الصناعة والجھات األكادیمیة والحكومیة والخاصة، تركز 
على المناھج الدراسیة وكفاءة أعضاء ھیئة التدریس ومستوى الطالب واإلمكانات المادیة والبشریة 

بجودة وكفاءة العملیة  والدعم الذي تقدمھ الجامعة للقسم العلمي والكلیة والعدید من العناصر التي تھتم
  .التعلیمیة

  
   

ولفت التراكیة إلى أن التطویر المستمر لجودة التعلیم ھو أحد أھم العناصر لھذا االعتماد، مضیفا أنھ 
یساعد الكلیات والجامعات في اتباع منھج عالمي منظم لتقییم وتطویر وتحسین العملیة التعلیمیة، 

ً عالي الجودة باإلضافة إلى أنھ یساعد الطالب وأولیا ء األمور على اختیار الكلیات التي تقدم تعلیما
یمكن الخریجین من الحصول على العمل في الجھات الحكومیة والخاصة، وكذلك في استكمال 

  .دراساتھم العلیا في أرقى الجامعات العالمیة
   
   

أقسامھا ومدیرو وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من نواب رئیس الجامعة وعمداء كلیاتھا ورؤساء 
وحداتھا اإلداریة ودوائرھا ومراكزھا، كّرم رئیس الجامعة عمداء الكلیة السابقین والشركات الداعمة 
وجمیع القائمین على انجاح الحفل والعاملین في االقسام األكادیمیة الثالثة التي حصلت على 

  .االعتمادیة
   
   

ھي منظمة مشھورة عالمیًا غیر ربحیة تملكھا وتدیرھا أكثر من  ABETوالجدیر بالذكر أن ھیئة 
من  ٢٠٠٠جمعیة علمیة ومھنیة ھندسیة في الوالیات المتحدة األمریكیة، ویشارك فیھا أكثر من  ٢٥

على عاتقھا وضع وتطویر معاییر  ABETذوي الخبرة األكادیمیة والصناعیة، وقد وضعت ھیئة 
  .عاًما ٧٥لیة الجودة للتعلیم الھندسي منذ عا
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  تلتقي عمداء كلیات المھن الطبیة المساندة" األردنیة"علوم التأھیل في 
  

  
بحث عمداء كلیات المھن الطبیة  - ھبة الكاید

المساندة في جامعة العلوم والتكنولوجیا 
والجامعة الھاشمیة لدى لقائھم عمیدة كلیة 
علوم التأھیل في الجامعة األردنیة الدكتورة 
نھاد المصري أطر التعاون بین الجامعات 

علیم والبحث الثالث في جوانب التعلم والت
  .العلمي وخدمة المجتمع

   
   

وناقشوا خالل اللقاء بحسب ما أفادت بھ 
المصري بعض القضایا المتعلقة بمؤتمر الجامعات األردنیة في علوم التأھیل الذي یعقد كل ثالث 
سنوات، مشیرة إلى أنھ تم االتفاق على أن تنطلق فعالیات المؤتمر العام القادم من الجامعة الھاشمیة 
وسیتم تشكیل لجنة للمؤتمر من أعضاء الھیئة التدریسیة من الجامعات الثالث تتولى تحضیر األمور 

  .الخاصة بالمؤتمر، بحیث یتخذ المؤتمر مجرى الوطنیة والعالمیة
   
   

حضر اللقاء الذي بحث فیھ المجتمعون امكانیة استحداث برامج أكادیمیة في مجال علوم التأھیل عمید 
طبیة المساندة في جامعة العلوم والتكنولوجیا الدكتور محمد الجراح، وعمیدة كلیة المھن كلیة المھن ال

الطبیة المساندة في الجامعة الھاشمیة الدكتورة نوال حجاوي، وكل من الدكتور محمد جبریل 
، والدكتورة میسون صالح والدكتورة میساء الحاج طاس "الھاشمیة"والدكتور فارس الشمري من 

محمد صبح والدكتورة سمیة ملكاوي والدكتورة مھا تیسیر والدكتورة ھال العمري من  والدكتور
  ".األردنیة"

  حمرین نیوز/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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  في الجامعة األردنیة» صنع في األردن«اختتام فعالیات معرض 

  
الذي اقیم في الجامعة االردنیة بمشاركة » صنع في األردن«اختتمت أمس األول فعالیات معرض 

  .شركة صناعیة من كافة القطاعات، واستمر لمدة ثالثة أیام) ٢٠(حوالي 
العین زیاد الحمصي رئیس غرفة صناعة عمان، أكد أن اقامة ھذه الفعالیة، تدل على اھتمام الغرفة 
المستمر بنھج التشارك والتعاون مع كافة الجامعات األردنیة والمؤسسات المعنیة من القطاعین العام 

الفنیة والعلمیة والخاص وبما یساھم في تطویر القدرات التنافسیة للصناعات األردنیة في المجاالت 
واالداریة باالضافة الى الترویج وتطویر القدرات التصدیریة في األسواق االقلیمیة والدولیة، مشیرا 
الى أن الغرفة تقدم مجموعة من برامج الدعم الفني والمالي ألعضائھا في مجاالت الجودة والبیئة 

لتكنولوجیا واالرشاد الصناعي والسالمة وشھادات المطابقة المحلیة والدولیة، والطاقة ونقل ا
  .والترویج والتسویق والتوعیة والتدریب

رئیس لجنة حملة صنع في األردن، المھندس موسى / عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان 
الساكت، أكد نجاح المعرض، موضحا أن المعرض شكل محطة ھامة لبناء روابط وشبكة عالقات ما 

رض وطلبة الجامعة، حیث یعد ھذا المعرض الثاني من نوعھ بعد بین الصناعیین المشاركین في المع
تنظیم معرض في جامعة آل البیت، وسیتم تنظیمھ في جامعات أخرى، بعد التنسیق مع ادارات ھذه 
الجامعات، مشیدا بالتعاون الذي ابدتھ الجامعة األردنیة ممثلة برئیسھا الدكتور عزمي محافظة ونائب 

لعلمیة والصحیة الدكتور عمر الكفاوین، وعمید كلیة الھندسة بالجامعة الرئیس لشؤون الكلیات ا
الدكتور غالب عباسي وكافة العاملین في كلیة الھندسة بالجامعة، وكذلك فربق دعم الصناعة الوطنیة 

  .الذل ضم طلبة في تخصص الھندسة الصناعیة
جامعات بمستوى الجودة واضاف الساكت أن الھدف من تنظیم ھذه المعارض، ھو تعریف طالب ال

العالیة التي حققتھا الصناعات الوطنیة على الصعید الوطني والعالمي، وكذلك تعزیز ثقة المستھلك 
بالمنتج المحلي مع التركیز على أھمیة دعم الصناعات الوطنیة، مشددا على ضرورة إیجاد جیل من 

، ودورھا الذي تقوم بھ في دعم الطلبة یعي الجودة العالیة التي وصلت الیھا الصناعات الوطنیة
االقتصاد الوطني وتشغیل األیدي العاملة األردنیة، كما قامت الغرفة بتنظیم مسابقة لطلبة كلیة 

  .الھندسة حول الصناعة الوطنیة
  

وبین الساكت أن ما میز ھذا المعرض، ھو اقامة ورشة عمل ضمن فعالیاتھ، بالتعاون مع قسم 
ة االردنیة، تم خاللھ التعریف بحملة صنع في االردن وأھدافھا، وكذلك الھندسة الصناعیة في الجامع

مناقشة أوراق عمل حول دور البحث العلمي في مجال تطویر المنتجات االردنیة، ورؤیة الجامعة 
األردنیة في دعم مسیرة التعلیم الصناعي ورفد القطاع الخاص والعام بالمؤھالت الالزمة لھ، وكذلك 

عمان في دعم القطاع الصناعي من خالل البرامج المتخصصة المختلفة، ومنھا دور غرفة صناعة 
برنامج دكتور لكل مصنع، ودعم مشاریع التخرج لطلبة كلیة الھندسة، وكذلك اھمیة انشاء حاضنات 

  .االبداع للطلبة الخریجین
  

القناعة لدى ھي حملة وطنیة تھدف الى خلق » بلدي«ومن الجدیر بالذكر بأن حملة صنع في األردن 
المواطن االردني لتبني الصناعة الوطنیة، حیث تبنت غرفة صناعة عمان والمؤسسة األردنیة 
لتطویر المشاریع االقتصادیة ووزارة الصناعة والتجارة والتموین غرفة صناعة اْالردن تطویر رؤیة 

دنیة على جمیع ھذه الحملة لزیادة ثقة ھذه المؤسسات الوطنیة بتمیز وقدرة ودور الصناعة األر
  .األصعدة سواء اإلقتصادیة او اإلجتماعیة

  ٢٦:صأي الر
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  مغلقة إال على الطلبة وسط إجراءات أمنیة مشددة الخمیس) األردنیة(
  خطة شاملة لضمان سیر االنتخاب

  
اتحاد طلبة  ، سترافق عملیة انتخابات مجلس»محكمة«أعلنت الجامعة االردنیة عن خطة امنیة 

الجامعة التي ستجرى بعد غد الخمیس، التي تبدأ الساعة التاسعة وتنتھي عند الساعة الرابعة مساء، 
  .ولیس عند الساعة الخامسة، كما في االنتخابات الماضیة

  
وقال نائب رئیس الجامعة، رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات الدكتور عمر الكفاوین، ، ان الجامعة 

  .امام اي شخص ال یملك الھویة الجامعیة» مغلقة«ستكون 
  

واضاف الدكتور الكفاوین خالل مؤتمر صحفي امس حضره عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد 
یس الزبیدي ان الجامعة نسقت مع االجھزة االمنیة لضمان الرواجفة ومدیر دائرة االمن الجامعي خم

  .سیر االنتخابات
  

وبھذا الصدد أكد مدیر دائرة االمن الجامعي خمیس الزبیدي انھ لن یسمح الي شخص التدخل في 
االجراءات والترتیبات المتعلقة بضمان سیر االنتخابات داخل الحرم الجامعي، والتي ستكون 

  .من الجامعيمحصورة على موظفي اال
  

وأضاف الزبیدي ان التنسیق مع االجھزة االمنیة ینصب حول ضمان االجراءات خارج الحرم 
  .الجامعي

  
اجھزة تفتیش بدني عند «وكشف عن بعض تفاصیل الخطة االمنیة، موضحا انھ سیكون ھنالك 

یات البوابات، لضمان عدم دخول اي ادوات یكون الھدف منھا التخریب او التشویش على مجر
  .»االنتخابات

  
الى جانب توزیع موظفي االمن الجامعي، ضمن فئات، إذ سیكون ھنالك موظفو امن عند كل صندوق 
باالضافة الى دوریات متحركة داخل الحرم الجامعي، باالضافة الى تواجد لھم عند الحرم الجامعي 

  .لضمان عدم دخول اي شخاص
  

الدكتور الكفاوین ان الجامعة ال تسمح بان یكون ھنالك وفي رد على سؤال الدعایة االنتخابیة، اوضح 
اي تمویل خارجي للدعایة االنتخابیة للمترشحین والكتل، وتحرص ان یكون المجلس ممثال للجسم 

  .الطالبي ولن نسمح باي تأثیر خارجي
  

لم تسجل من جھتھ قال عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة انھ منذ انطلقت الدعایة االنتخابیة 
  .اال مخالفة واحدة تتعلق بمضمون احدى الیافطات وتم التعامل معھا وتصویب الوضع

  
واستعرض الدكتور الكفاوین احصائیات تتعلق بأعداد المترشحین وعدد المقترعین، إذ اوضح ان 

  ).٤٠٩٨٤(عدد الطلبة الذین یحق لھم االقتراع بلغ 
  

  ٥:الدیار ص/٤:الغد ص/١:الدستور ص/٦-١:صأي الر
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مرشحا، إذ انسحب خالل الفترة ) ٣٨٩(تى امس بلغ وقال ان عدد المرشحین على مستوى االقسام ح
  .مرشحا) ٤٦(الماضیة 

  
واشار الى أن ھنالك ست قوائم نسبیة مغلقة على مستوى الجامعة، في حین ان عدد القوائم على 

  .قائمة) ٢٢(مستوى الكلیات بلغ 
  

عبدهللا الثاني قوائم في كلیة االمیر الحسین بن ) ٤(وتوزعت القوائم على مستوى الكلیات بواقع 
للدراسات الدولیة ومثلھا في كلیة التربیة وكذلك في كلیة الحقوق، وقائمتین في كلیة طب االسنان 

  .وثالث قوائم في كلیة التمریض واربع قوائم في كلیة الطب
  

واشار الى ان ھنالك اقسام الفلسفة في كلیة االداب وقسم الموسیقى في كلیة الفنون والتصمیم، وكتلة 
  .یدلة حسمت بالتزكیةالص

كما استعرض التعدیالت التي ادخلت على تعلیمات االتحاد واالسس الداخلیة لالنتخابات، إذ كان 
ابرزھا في التعلیمات انھا اشترطت في المرشح ان ال یكون موظفا في الجامعة، بینما سمحت لھ 

ى عل: بالتصویت، الى جانب التعدیالت المتعلقة بمستویات االنتخابات والتي تكون على مستویین
مقعدا، بحیث یتكون المجلس ) ١٥(مستوى الدائرة االنتخابیة والثاني على مستوى الجامعة وحدد لھا 

  .من ممثلین عن الدوائر واخرین ممثلي القوائم النسبیة
  

عضو ) ١٠٢(وبھذا الصدد اوضح الدكتور خالد الروجفة ان اجمالي عدد اعضاء مجلس االتحاد 
ان حوالي الفي طالب لن یحق لھم االقتراع بحكم انھم غیر مقعدا للقوائم، موضحا ) ١٥(منھم 

  .مسجلین او غیر منتظمین بالدراسة، وھو ما تشترطھ تعلیمات االتحاد
  

، ولیس )الحكماء(واشار الدكتور الكفاوین الى أن قرار حل المجلس بات منوطا بمجلس العمداء 
  .برئیس الجامعة لضمان الموضوعیة في القرار

  
التعلیمات سمحت بإجراء االنتخابات اما في الفصل االول او الفصل الثاني، بینما كانت الى جانب أن 

في التعلیمات السابقة محددة بالفصل االول، إذ ان التعدیل ضمن عدم غیاب المجلس في حال اتخذ 
  .قرار بحلھ لفترة طویلة، بما یمكن الجامعة اجراء انتخابات في الفصل الذي یلي حلھ إن امكن

حسب التعلیمات الجدیدة، فإن موارد االتحاد تتكون من المبلغ الذي تخصصھ الجامعة كسلفة مالیة وب
بواقع اربعین الف دینار لكل من الفصل االول والفصل الثاني وعشرین الف دینار للفصلین الصیفین 

لیة معتمدة وتدفع بأقساط شھریة متساویة وتسوى االمور المالیة عند نھایة كل شھر بموجب وثائق ما
حسب االصول المالیة النافذة في الجامعة، وال یتم صرف دفعة السلفة التي تلیھا إال بعد تسدید دفعة 
السلفة السابقة، بحیث ال یدور اي رصید متبق وغیر مصروف الى الفصل الذي یلیھ، ویرد غیر 

  .المصروف في نھایة كل دفعة الى حسابات الجامعة
  

لیا للمجلس ، اوضح الدكتور الرواجفة ان الجامعة لم یصلھا البیانات وحول السلفة الممنوحة حا
والوثائق النھائیة، وفي حال وصولھا سیتم تدقیقھا والتأكد من اوجھ الصرف ومدى قانونیتھا 

  .وصحتھا
  

وتنص التعلیمات ان وحدة الرقابة والتدقیق الداخلي في الجامعة تدقق اوجھ الصرف للسلف 
  .كذلك تدقیق الفواتیر والمستندات وجمیع االمور المالیةالمصروفة لالتحاد و
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  »األردنیة«الكفاوین ینفي وجود شبھات فساد في اتحاد طلبة 
  

نفى رئیس اللجنة العلیا النتخابات اتحاد طلبة الجامعة األردنیة، نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات 
  .د واختالس مالي في اتحاد طلبة الجامعة األردنیةالعلمیة الدكتور عمر الكفاوین وجود شبھات فسا

وقال خالل مؤتمر صحفي عقد االثنین بمركز الجامعة للحدیث عن التعلیمات المنظمة للعملیة 
 ً إن األمر یرتبط باستكمال إجراءات إداریة ترتبط : "االنتخابیة داخل الجامعة، والتي تم تعدیلھا مؤخرا

ألف دینار، وإعادتھا الى إدارة الجامعة  ٣٥الیة المسحوبة بواقع بسندات الصرف المالي للسلفة الم
ً لألصول المتبعة ولیس ھناك اتھامات فعلیة بالفساد   ".وتوریدھا لغایات التدقیق وفقا

ً مراعیة أبعاد ھذا القرار في المرات  وأكد أن الجامعة تدرس بجدیة إجراء االنتخابات الكترونیا
القادمة، كما ستتم مناقشة تحدید موعد ثابت إلجراء االنتخابات بشكل دائم عقب انتھاء االنتخابات 

ً لتكرار اإلرباك ولتمكین المجلس المنتخب من تنفیذ برنامجھ االن   .تخابيالحالیة، تالفیا
وحول سقف الدعایة االنتخابیة وتمویلھا الملفت للنظر والذي یفوق إمكانیات الطلبة المادیة مما یتیح 
تدخل تمویل من خارج الجامعة ذات اتجاھات وأبعاد سیاسیة، قال الكفاوین إنھ تم تالشي سلبیات 

  . االنتخابات القادمةاالنتخابات الماضیة بھذا الخصوص وسنعمل على القضاء على ھذه الظاھرة في 

  ٣:صالسبیل 
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أربعون عالما ومؤرخا یعاینون التنظیمات العثمانیة وتطبیقاتھا في بالد الشام إبان القرن التاسع 

  عشر
  

واصل أربعون عالما ومؤرخا الیوم مناقشة أوراقھم العلمیة في أعمال الموسم العاشر  –زكریا الغول 
للمؤتمر الدولي لتاریخ بالد الشام في الجامعة األردنیة، التنظیمات العثمانیة وتطبیقاتھا في بالد الشام 

  .إبان القرن التاسع عشر
   

ذي یعد تقلیدا راسخا وأحد أبرز األحداث األكادیمیة على مستوى العالم إذ مازال یعقد منذ المؤتمر ال
خمسة وأربعین عاما ینظمھ ویقوم علیھ مركز المخطوطات ودراسات بالد الشام في الجامعة األردنیة 

لھ  م برعایة المغفور١٩٧٤نیسان عام  ٢٠بالتعاون مع جامعتي الیرموك ودمشق، أطلق أول مرة في 
  .جاللة الملك الحسین بن طالل طیب هللا ثراه

   
   

ویسعى المؤتمرون وفقا لمدیر مركز المخطوطات ودراسات بالد الشام في الجامعة األردنیة الدكتور 
محمد عدنان البخیت إلى دراسة تاریخ منطقة بالد الشام مع مراعاة أن الوالء في بالد الشام ھو 

حترام للتعددیة والتنوع في الثقافات الفرعیة، باعتبار أن بالد الشام تعد للھویة والثقافة العربیة مع اال
  .خالصة تاریخ العالم حیث قدرھا أن تكون حلقة التواصل الثقافي والتجاري والبشري

   
   

: وتناولوا في ثمان جلسات على مدار یومین التنظیمات العثمانیة في سبعة محاور توزعت على
المصادر األساسیة العربیة واألجنبیة المخطوط منھا والمطبوع إلعداد األبحاث، وأثر التنظیمات على 
 التقسیمات اإلداریة والعمران لبالد الشام، والجھاز القضائي، والحرف والمھن والصناعات

  .الزراعیة، إلى جانب التجارة، والمؤسسات التعلیمیة والحیاة الثقافیة
   
   

  أثر التنظیمات على التقسیمات اإلداریة: المحور االول 
عرض الدكتور أمین ابو بكر  لنتائج تنظیمات األراضي العثمانیة االقتصادیة  واالجتماعیة في 

ي العثمانیة في ألویة فلسطین الثالثة، والتي ترتبت على تنظیمات األراض ١٩١٨-١٨٦٩فلسطین 
، وحتى رحیل ١٨٦٩عكا ونابلس والقدس، منذ انطالق عملیات المسح، والتسجیل المیدانیة المنظمة

،وفي مقدمتھا قانون ١٩١٨الحكم العثماني عنھا، ودخولھا في قبضة االحتالل البریطاني
  .تخصصة ولوائح معدلة، وما لحق بھما من قوانین م١٨٥٩، ونظام الطابو١٨٥٨االراضي

   
فیما قدم الدكتور حسین منصور في ورقتھ البحثیة تطورات ملكیة االراضي في قضاء الناصرة، تبدأ 
بترسیم الحدود بین اراضي الناصرة التابعة لوالیة صیدا، والقرى المتاخمة للحدود الجنوبیة التابعة 

م، ١٨١٠/ ھـ١٢٢٥والي عكا عام ) ١٨١٩ - ١٨٠٤(لسنجق اللجون، بإشراف سلیمان باشا العادل 
ً برحیل الحكم العثماني عن القضاء عام    م١٩١٨/ ھـ١٣٣٦وانتھاءا

   
وعن الجھاز اإلداري في حیفا أوجز الدكتور عالء سعادة حولھ خالل فترة التنظیمات العثمانیة مشیرا 

ه لوالیة بیروت آنذاك، الى ان حیفا من حیث التنظیم االداري  كانت تابعة  تابعة للواء عكا التابع بدور
وبالتالي خضعت حیفا كغیرھا من األقضیة األخرى لنظام التقسیمات اإلداریة المعمول بھ في الدولة 

  ٩:الغد ص/١٢:ص الرأي/األردنیةأخبار 
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العثمانیة، بحیث اشتمل قضاء حیفا على عدد من المجالس اإلداریة على مستوى القضاء والناحیة 
لھرم في الجھاز اإلداري داخل وكذلك مجلس اختیاریة القریة، وقد كان القائمقام یترأس أعلى ا

القضاء، یلیھ عدد من الموظفین اإلداریین الذین سیتم تناول وظائفھم ومھامھم كل حسب اختصاصھ 
  .وعملھ الوظیفي

   
وقال الدكتور نایل ابو شقرا في دراستھ إن مدیریة دیر القمر في متصرفیة جبل لبنان شكلت 

امارة  لبنانیة منذ ما یقارب االربعة  قرون، فارست ظاھرتین سیاسیة واقتصادیة،  حیث قامت فیھا 
، بعد ان دفعت في القرن التاسع عشر " جبل لبنان " المدخل السیاسي الستقالل حاضنھا الجغرافي 

  .من دماء أھالیھا ومن بنیتھا االقتصادیة ، ما اعتبر أحد أھم األسباب في قیام متصرفیة جبل لبنان
   

عري دور الحكام اإلداریین والجھاز التنفیذي العثماني المحلي والمؤلف تناولت الدكتورة نائلة الو
ابتداء من الوالي وانتھاء بالمختار مرورا بالمتصرفین والقائم مقامین ومدراء النواحي في تطبیق 
تنظیمات الدولة وقوانینھا لحمایة فلسطین من الخطر الصھیوني وذلك منذ إعالن خط التنظیمات 

 ١٨٥٦-١٨٥٤أصدره السلطان عبد المجید بمناسبة انتصاره في حرب القرم  الذي١٨٥٦الخیریة
وانخراط  ١٩١٤على روسیا بمؤازرة حلیفتیھ بریطانیا وفرنسا وانتھاء باندالع الحرب العالمیة االولى

الدولة العثمانیة فیھا إلى جانب كل من ألمانیا والنمسا وما رافقھا من إعالن لألحكام 
دور الحكام اإلداریین في تطبیق نظم "وتجمید للنظم المدنیة وذلك تحت عنوان" العرفیة"العسكریة

  ".١٩١٤-١٨٥٦الدولة العثمانیة لمواجھة الخطر الصھیوني في فلسطین
   

) م١٩١٣م و ١٩٠٨(وتوصلت الدكتور ھند أبو الشعر في دراستھا انتخابات مجلس المبعوثان 
إلى أن المجالس البلدیة لعبت دور ) م١٩١٣ -١٨٩٢(مستندة إلى سجل بلدیة قصبة نابلس مصدرا 

كبیرا في اإلدارة المحلیة، ووجدت أن القرى في النواحي لم تكن بعیدة عن المشاركة، وكانت نسبة 
  المشاركة ممتازة قیاسا بأوضاع المواصالت في تلك المرحلة،

   
الد الشام، حیث وترى ابو الشعر أن حركة التنظیمات لم تدرس تماما في األطراف، وخاصة في ب

تتوافر السجالت التي تعتبر خیر تطبیق على القوانین واألنظمة والتعلیمات التي میزت ھذه المرحلة 
  .في تاریخ الدولة العثمانیة

الدكتورة فلسطین نایلي تناولت تطبیقات العمل البلدي اتجاھاتھ وصالحیاتھ و اشكالھ لبلدیة القدس 
تور محمود یزبك الذي ناقش بدوره أثر قانون الوالیات لعام ابان عھد التنظیمات الى جانب الدك

  على التقسیمات اإلداریة والتحّوالت اإلجتماعیة في فلسطین العثمانیة ١٨٦٤
   

وتتبّع الدكتور قاروق حبلص الوظیفة اإلداریة التي أعطیت لمدینة طرابلس بموجب التقسیمات 
ات، وبین إنعكاسات ذلك على وضعھا السیاسي في اإلداریة الجدیدة في بالد الشام في عصر التنظیم

  .الساحل السوري وعلى الزعامات السیاسیة في أریافھا
   

- ١٨٣٥الدكتور مسعود ضاھر قدم شرحا وافیا حول أثر التنظیمات العثمانیة على المسألة اللبنانیة 
دقیقة عن القضایا  مستندا الى وثائق باإلستناد إلى وثائق األرشیف الفرنسي والتي تقدم صورة ١٨٦٠

السكانیة، والسیاسیة،  واإلداریة واإلجتماعیة،  واالقتصادیة ، والتربویة في بالد الشام الى جانب  
الخط :" رصد عددا وافرا من الفرمانات السلطانیة المترجمة إلى اللغة الفرنسیة تحت عنوان

  "الشریف
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المجذوب عرض لمحلتھ صیدا في عصر رئیس مركز صیدا للدراسات التاریخیة واألثریة الدكتور 
على مختلف الصعد بدء من التقسیم  االداري الى الحرف  ١٩١٨ – ١٨٣٩التنظیمات العثمانیة 

  .والصناعات و السیاسیة و العالقات االجتماعیة والتعلیم والزراعة
   
   

  اثر التنظیمات على العمران: المحور الثاني 
شرح الدكتور زیاد طالفحة في دراستھ مضامین بعض وفي محور أثر التنظیمات على العمران 

األداریة التربویة ، الدینیة  في عھد التنظیمات العثمانیة متخذا :النقوش الواردة على المباني العمرانیة
ً "نقش سرایا اربد ، مدرسة كامل الصباح، مسجد كفرنجة "من    نموذجا

   
وشارك الدكتور عادل زیادة بدراسة أثریة حضاریة من خالل سجالت المحاكم الشرعیة عمارة 

  .حمامات السوق في دمشق خالل العصر العثماني ونظم إدارتھا وأثرھا على الحیاة االجتماعیة
   

وألقى الدكتور عبد المجید الرجوب  الضوء على مدى تأثیر تشیید الخط الحدیدي الحجازي وإقامة 
محطات علیھ  في قاطع المفرق خالل حقبة التنظیمات العثمانیة على نشوء وتطور التجمعات ال

السكنیة التي مر عبرھا الخط الحدیدي في محافظة المفرق وتحدید مدى تأثیر تلك المحطات  
والمنشآت على التطور الحضري والعمراني واالقتصادي لتلك التجمعات السكنیة أو نشوء تجمعات 

یدة، وكذلك دراسة الطابع المعماري للمباني والمنشآت المختلفة التي كانت ملحقة بالخط حضریة جد
الحدیدي والمساندة لتشغیلھ على امتداد سیره كالمحطات والمباني الملحقة بھا والجسور والقناطر 

  .والسدود وغیرھا من المنشآت التي شیدت ابان تلك الفترة في تلك المنطقة
   

حافظ على عادتھ أن یفرد لفلسطین وتاریخھا حیزا تستحقھ جالء للحقائق وتذكیرا  ولما كان المؤتمر
بھا منعا لتشویھھا وطمسھا، وھي قراءات امتازت بالعمق والرصانة والمصداقیة، فكانت عدد من 

  :الدراسات
   

  الحركة الصھیونیة والھجرات
لیھودي في القدس في عھد سلط الدكتور إبراھیم أبو ارمیس الضوء على الھجرة واالستیطان ا

م مقدما  موقف السلطان ورفضھ اإلغراء المالي ١٩٠٨ -١٨٧٦السلطان عبد الحمید الثاني 
والشخصي بقبول إقامة دولة یھودیة، واإلجراءات التي اتخذھا السلطان لمنع دخول الیھود فلسطین 

المستوطنات خارج والقدس، معرجا على إالستیطان الیھودي في القدس وشراء األراضي وإقامة 
  .أسوار المدینة

   
فیما بحث الدكتور أحمد عبد هللا نجم جھود الدولة العثمانیة في مواجھة االستیطان الیھودي في 

  .فلسطین حتى الحرب العالمیة األولى من خالل الدراسة والتمحیص في الوثائق العثمانیة
   

أكد الدكتور صالح  ١٩١٧-١٨٣٨س وفي دراستھ دور بریطانیا في توطین الیھود في مدینة القد
الشورة أن ساسة بریطانیا سعوا إلى إذكاء فكرة العودة بین یھود أوروبا الى فلسطین واستغالل أھمیة 
القدس الدینیة بالنسبة للیھود، وتم انشاء صندوق استكشاف فلسطین من أجل ربط حاضر الیھود 

على وجھ الخصوص لرغبتھا في احكام بماضیھم من أجل تحقیق المنفعة لكل أوروبا وبریطانیا 
سیطرتھا على العالم، ومن ھنا فإن فكرة المشروع الصھیوني قد تبلورت قبل والدة ثیودور ھرتزل 

كما یسمیھ المسیري بین بریطانیا ویھود اوروباعلى أساس ) العقد الصامت(بعشرین عاما، فنشأ ذلك 
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بالقبول ال بل وتسخیر عشرة مالیین عمیل ) اتيالبرجم(تبادل المنافع، فاستقبل الیھود ھذا المبدأ 
  .یھودي یعملون لصالح بریطانیا

   
وأشار الى أن بریطانیا أدركت  أھمیة موقع فلسطین على الخارطة العالمیة كونھا ملتقى لطرق 

إلى تقویض حلم محمد على باشا في حكم بالد : التجارة العالمیة بین قارات العالم القدیم، فسعت أوال
ً الشا زرع كیان غریب عن نسیج المنطقة، بحیث تضمن والءه لھا فوجدت ضالتھا في یھود : م، وثانیا

  .أوروبا
   
   

  الجھاز القضائي في ظل التنظیمات: المحور الثالث
الدكتور سالمة نعیمات وزیر الدولة السابق و الدكتور زیاد المدني قدما دراسة اتخذت من القضاء 

في القدس موضوعا لھا موضحان أن امتلك القضاء الشرعي في مدینة الشرعي والمحاكم النظامیة 
القدس صالحیات واسعة إذ نظر في كافة القضایا التي تتعلق بالقضایا الشخصیة من إرث وزواج 
وطالق ووصایا والمنازعات التي تقع بین أھالي القدس وفي بیع األراضي وتسجیلھا وتعیین أئمة 

 –إال أن دور ھذا الجھاز قد اقتصر . قبل صدور التنظیمات العثمانیة  المساجد ومتولي األوقاف وذلك
على قضایا األحوال الشخصیة واألوقاف وتعیین األئمة  أما  -وبعد صدور قوانین التنظیمات العثمانیة

القضایا الحقوقیة والجزائیة فقد أصبحت من مھام المحاكم النظامیة  كما أصبحت قضایا تسجیل 
  .م دائرة الطابواألراضي من مھا

   
   

الدكتور جواد فقى والمھندس كامران محمد تناوال مجلة األحكام العدلیة مقدما شرحا حول  أسباب 
ً في كثیر من  ً ساریا تدوینھا، محتواھا، محاسنھا، والمآخذ علیھا على اعتبار انھ كان تمثل قانونا

ً من الزمنالى جانب بحث جدوى تقنین ا لفقھ اإلسالمي ومدى مناسبة فكرة البلدان اإلسالمیة ردحا
  .التقنین لطبیعة التشریع اإلسالمي وأصول الفقھ، وتطبیقھ وتدوینھ وممارستھ في القضاء

   
  التجارة في بالد الشام: المحور الرابع

عمیدة كلیة االداب في الجامعة االردنیة الدكتورة غیداء كاتبي والدكتور نصر الشقیرات تناوال 
ة واالجتماعیة لألردن في القرن التاسع عشر المیالدي من خالل دراسة رحلتي المالمح االقتصادی

سنة ) غي لي سترینج(م، والبریطاني ١٨٩٠/ ھـ١٣٠٧سنة )  سویلھ مز أوغلي(التركي 
م الحتوائھما على مالحظات أساسیة عن األردن في المجالین االقتصادي ١٨٨٤/ھـ١٣٠١

  .واالجتماعي
   

محاولة نقل محمد علي باشا لتطبیق نظام االحتكار من مصر وتطبیقھ   وناقش الدكتور ایمن محمد
في ظل رأسمالیة الدولة والتي كانت تتعارض مع مصالح الدول التي )  م١٨٤٠ -١٨٣٢(بالد الشام 

تسیر على سیاسة السوق المفتوحة أو االقتصاد الحر، األمر الذي رفضھ قناصل الدول األوربیة 
الفتا الى انھ في الوقت نفسھ أصدر الباب العالي العدید من التنظیمات وخاصة إنجلترا وفرنسا، 

العثمانیة التي ضمَّت العدید من المعاھدات مع بعض الدول األوربیة؛ وبالتالي كان لھا تأثیر ملحوظ 
  .على ھذا النظام

   
أما فیما یتعلق بدور التجارة الدولیة في التنظیمات العثمانیة على السواحل الشامیة الممتدة خلص 
ً بامتیاز؛ انتزعتھ فرنسا من  ً فرنسیا الدكتور إلیاس جریج الى أنھ كان على الصعید السیاسي دورا
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طاني وآخر المدن اإلیطالیة بمساعدة العثمانیین أنفسھم، وراح یزاحمھ ـ بشكل جدي ـ دور بری
  .روسي

   
   

وبحث الدكتور أحمد سعید السید زیدان في ورقتھ التجارة الداخلیة واألسواق الموسمیة والخانات 
  .ومحطات االستراحة وتبادل السلع المحلیة في مدینة القدس خالل عھد التنظیمات العثمانیة

   
   

  المؤسسات التعلیمیة والحیاة الثقافیة: المحور الخامس 
م مؤكدا ان ١٩٢٠-١٨٦٠تور جورج طریف الى التعلیم في شرقي االردن خالل الفترة تطرق الدك

المصادر التي عثر علیھا على ان  الجھل واالمیة كانا سائدین في والیة سوریا ،ال بل  وفي بالد الشام  
بالد في النصف االول من  القرن التاسع عشر  الى أن بدأ التغییر الحقیقي في مجال التعلیم حدث في 

  الشام في عھد االدارة المصریة
واستمع الحضور الى ایجاز قدمھ الدكتور خالد الجندي حول التعلیم االبتدائي في والیة بیروت مشیرا 
ً من  ً في التعلیم بعد عصر التنظیمات، والتي كانت بیروت جزءا ً كبیرا الى ان بالد الشام شھدت تقّدما

ً في العھد العثماني، حیث كانت ھذه المدینة محبّبة إلى قلب وكان االھتمام ببیروت كبی. ھذه البالد را
السلطان العثماني عبد الحمید الثاني، فأنشأ فیھا العدید من المدارس االبتدائیة واإلعدادیة والرشدیة 

  .والسلطانیة
   
   

بل وذھبت رئیس قسم البحوث في المعھد الدبلوماسي األردني عبیر قطناني لدراسة أوضاع التعلیم ق
الدستور وما بعده، وكذلك على أھم القوانین المتعلقة بالتعلیم في الدولة العثمانیة من خالل مشاھدات 

لـ سلیمان البستاني، الفتة " عبرة وذكرى أو الدولة العثمانیة قبل الدستور وبعده"حیة لصاحب كتاب 
  .الى  أھم التغیرات السلبیة أو اإلیجابیة التي ظھرت في المجتمع

   
وجانب من " البوستة والتلغراف"ما ناقش الدكتور حسین القھواتي أنظمة االتصاالت العثمانیة بین

  تطبیقاتھا في مدن من والیة سوریا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
   
   

  الصحافة واإلعالم
الحیاة  اتخذت الدكتورة فدوى نصیرات لبنان نموذجا لمناقشة تاثیر الصحافة العربیة وتأثیرھا على

الثقافیة في بالد الشام لألھمیھ الخاصة من الناحیة التاریخیة كونھا فرضت نفسھا بقوة في موقع 
الصدارة والریادة الصحفیة في لبنان خاصة والشرق العربي عامة إذ تزامنت والنھضة العربیة في 

یة في بنائھا بالد الشام آنذاك، فتركزت علیھا قمم وأعالم النھضة الفكریة واضعو حجر الزاو
  .المعرفي الضخم أدباء كبار وأئمة في اللغة والعلم والثقافة والمعرفة

   
   

وعن الصحافة الشامیة في القرن التاسع عشر ودورھا في االصالح الفكري والثقافي والتربوي 
الدور الكبیر في النھضة ) ١٨٨٢-١٨٧٠(أوضحت الدكتورة ماجدة عمران  من خالل مجلة الجنان 

ة والسیاسیة في ذلك العصر واسھاماتھا  في تطویر مفاھیم جدیدة كحب الوطن ، والتأكید على الثقافی
أنھ الھدف االسمى من كل الخالفات والنزاعات الطائفیة والمذھبیة ، والتأكید على دور العرب 
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وحضورھم في الدولة العثمانیة التي اھملتھم لقرون طویلة ، مما ساھم في ایقاظ الوعي القومي 
  والوطني والنھوض نحو التقدم والتمدن ، وتحصیل التعلیم والثقافة في كل المجاالت

   
   

  الحرف والمھن والصناعات الزراعیة: المحور السادس 
وعن الحرف والمھن والصناعات الزراعیة عرض الدكتور ضیف هللا عبیدات شرحا وافیا حول 

بد وأدواتھا الفالحیة في النصف الثاني من الزراعة في منطقة الكفارات في لواء بني كنانة في إر
القرن التاسع عشر، في حین اوجز الدكتور صالح ھریدي عن األصناف والحرف والصناعات 
الزراعیة والمھن الیدویة  في القدس في حقبة التنظیمات فى عھد السلطانین عبدالمجید وأخیھ 

  .عبدالعزیز
   
   

  ة واألجنبیة المخطوط منھا والمطبوع إلعداد األبحاثالمصادر األساسیة العربی: المحور السابع 
المؤرخ المعروف رؤوف ابو جابر عرض لوثائق ومكونات السجل الفاھومي  واحوال الحیاة العامة 
في مدینة الناصرة منذ أوائل القرن التاسع عشر عندما كانت الناس في شمال فلسطین قد انتعشت 

ً بالشعور العربي الذي أوجدتھ إمارة ظاھر العمر الزیداني من خالل استقاللیتھا ألكثر من ثما نین عاما
خالل القرن الثامن عشر وتلبیتھا ألماني األھالي الخالص من مظالم الحكم العثماني واشتداد حنینھم 
ً في مواقفھم وأشعارھم عندما صاروا یتحسرون على زوال  إلى الحكم العربي حیث ظھر ذلك واضحا

  .الحكم العربي
   

ن باشا الدُّوِرِكي على المدرسة العثمانیة أما الدكتور سعید الجوماني الدفتر المجدد لكتب وقف عثما
الرضائیة في حلب في القرن الثالث عشر الھجري عرض فیھا حیاة الدوركي واألوقاف التب قدمھا 
َل األموال المیریة في حلب  وكانت لھ  لمدینتھ حلب مشیرا الى تدرجھ في المناصب  أن صار ُمحصِّ

  .خبرة وَدَربة في جمع األموال
علي الشرع ملخصا حول تحول المفكر العربي فرنسیس فتح هللا مّراش الحلبي من  وقدم الدكتور

  .الوالء الطائفي إلى رحاب الفكر اإلنساني الحدیث
  

وابرز الدكتور جواد فقى والمھندس كامران محمد اشخصیة موالنا خالد النقشبندي وعالقتھ مع الدولة 
  ر المسلمین في اسطنبولالعثمانیة وتحدیدا بوالة األمر السیّما والة أم

  
وعن تجربة أبو خلیل القباني المسرحیة في سوریا وعالقتھا بالسلطة العثمانیة الحاكمة  في القرن 
التاسع عشر قال الدكتور یحیى البشتاوي ان التجربة عبرت من وجھة نظر الباحث عن حالة من المد 

السیاسیة واالجتماعیة مركزا على والجزر بین القباني والسلطة الحاكمة فرضتھا طبیعة الظروف 
  المضامین الفكریة والجمالیة لمسرحیات القباني وطبیعة المواقف السیاسیة والدینیة واالجتماعیة منھا
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  منحة دراسیة في برنامج الماجستیر ٣٥معھد اإلعالم األردني یوفر 
  
    

أعلن معھد اإلعالم، عن بدء تقدیم طلبات االلتحاق لبرنامج الماجستیر في الصحافة واإلعالم 
، والذي یقدمھ المعھد بالتعاون مع الجامعة ٢٠١٨- ٢٠١٧اسيالحدیث، في الدفعة التاسعة للعام الدر

  .األردنیة
  

منحة دراسیة، حیث یستطیع الطالب المقبول في البرنامج، سواء من األردنیین أو  ٣٥ویوفر المعھد 
العرب ومن كافة التخصصات األكادیمیة، الحصول على منحة دراسیة كاملة أو جزئیة، وفق ما 

  .االمتحان الكتابي والمقابلة الشفھیة التي یقررھما المعھدیتحصل علیھ من نتائج 
  

ً عن طریق موقع  ویمكن للطلبة الراغبین تقدیم طلبات االلتحاق مباشرة أو تعبئة النموذج إلكترونیا
، حیث یستطیع الطالب المقیم ٢٠١٧تموز  ٦وحتى یوم  www.jmi.edu.joالمعھد اإللكتروني 

  .خارج المملكة أن یتقدم لالمتحان الكتابي في بلد إقامتھ
  

: الطویسي إن برنامج الماجستیر الذي یُطرح ضمن المسارین وقال عمید المعھد، الدكتور باسم
الشامل والرسالة العلمیة، یھدف إلى تخریج صحافیین متخصصین ومھنیین مزودین بمھارات متقدمة 

ً في مجال الصحافة الرقمیة   .وتحدیدا
  

ین وأوضح أن البرنامج یطبق معاییر متقدمة في جودة التدریس، تقوم على التوازن بین الجانب
ً إلى أن المعھد یعد  النظري والتطبیقي واالندماج في تكنولوجیا االتصال والتطبیقات الرقمیة، مشیرا
أول مؤسسة تعلیمیة عربیة تطور مناھج تطبیقیة في الصحافة باالستفادة من عناصر البیئة الرقمیة، 

  .إلى جانب التركیز على بناء أساس معرفي ثقافي متین لدى الطلبة
  

برنامج األنشطة والمحاضرات الموازیة المزید من الفرص أمام الطلبة للتعرف واالطالع كما یوفر 
  .من خالل محاضرین زائرین یستضیفھم من مختلف انحاء العالم

  
  .كما یوفر المعھد لطلبتھ كل عام، رحالت دراسیة علمیة، منھا رحلة دراسیة جماعیة وأخرى فردیة

  
ر مع خریجیھ، وتأمینھم بفرص تدریبیة في كبریات ویحرص المعھد على التواصل باستمرا

مجموعة إم بي سي وسي إن إن عربي وبي بي سي : منھا مثل: المؤسسات اإلعالمیة العالمیة
  .والجزیرة ومعھد الصحافة الھندي

  
وحث الطویسي الصحافیین واإلعالمیین الراغبین في العمل في مجال اإلعالم، أو غیرھم من مختلف 

  .ستفادة من ھذه الفرصة بالتقدم والمنافسة في الحصول على قبول ومنحة دراسیةالتخصصات، اال
  

ً على الدرجة الجامعیة األولى  في ' البكالوریوس'ویشترط في القبول للمعھد أن یكون الطالب حاصال
أي تخصص، بتقدیر جید، وأن یجتاز امتحان التوفل أو االمتحان الوطني، وفق األسس التي یقررھا 

  .العمداء في الجامعة األردنیة، وذلك بعد أن یجتاز اختبارات القبول التي یعدھا المعھدمجلس 
  

  ٤:الغد ص/٨:الرأي ص/٢:صالدستور 
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ویمكن للراغبین بالتقدم االطالع على نماذج من ھذه االختبارات المتوفرة على موقع المعھد 
  .اإللكتروني

  
  bit.ly/1Y5HZwk: طلب االلتحاق bit.ly/1Ch4ban: شروط القبول

- See more at: 
://www.ammonnews.net/article/307952#sthash.IdhMLn8W.dpufhttp  
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  األردنیة وسمیة لنھائي سلة الجامعات
  
  
  

تأھل فریقا الجامعة االردنیة وجامعة االمیرة سمیة الى المباراة النھائیة لبطولة كرة السلة لطالب 
ة ظھر یوم بعد غد الخمیس في قاعة جامعة العلوم الجامعات، التي ستقام عند الساعة الثانیة عشر

  .التطبیقیة
  

علي الخطیب مدیر النشاطات في جامعة فیالدلفیا مقرر لجنة البطولة، فاز في الدور قبل .وحسب د
في مباراة جرت  ٣٨/ ٤٨النھائي الذي اقیم امس االول فریق االردنیة على فریق العلوم والتكنولوجیا 

في قاعة جامعة العلوم التطبیقیة، تغلب فریق جامعة االمیرة سمیة على العلوم في قاعة فیالدلفیا، و
.٥٦/ ٦٠التطبیقیة 

  ٢١:الرأص 
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.  
  
  

  
  

  ضمن قائمة القبول الموحد العام الدراسي المقبل) العلوم اإلسالمیة(
  

كشف رئیس جامعة العلوم اإلسـالمیة العالمیـة االستاذ الدكتور سلمان البدور أن الجامعة ستدرج 
  .لعام الدراسي الجامعي المقبلضمن قائمة القبول الموحد للجامعات الرسمیة اعتبارا من مطلع ا

  
أن ھذا القرار اتخذ وفقا للرؤیة التي تسیر علیھا الجامعة انطالقا من » الرأي«وأضاف في لقاء مع 

فكر رئیس مجلس أمناء الجامعة سمو األمیر غازي بن محمد؛ في ضوء النتائج االیجابیة التي حققتھا 
بفئة الطلبة الجامعة خالل السنوات الماضیة، في إیصال رسالة االسالم السمح للطلبة، وللتوسع 

  .المستھدفة
  

أنھ سیتم اعادة النظر في الرسوم الجامعیة بما یتناسب مع دخول » :وقال األستاذ الدكتور البدور
  .الجامعة على قائمة القبول الموحد، بینما تبقى الرسوم كما ھي لمن یقبل خارج القائمة

  
ردنیة وغیر األردنیة، وأوضح أن الجامعة استقطبت أعضاء ھیئة تدریس من أفضل الجامعات األ

ولدیھم الخبرة في التعلیم والتأھیل فضال عن انھا تقدم تعلیما متمیزا وتربیة صالحة، وھذا ما یطلبھ 
  .سوق العمل داخل األردن وخارجھ

  
واشار الى خطط الجامعة في التوسع خالل الفترة المقبلة؛ الستقبال المزید من الطلبة في تخصصات 

  .جدیدة
  

خصومات تقدمھا الجامعة البناء العاملین في األجھزة األمنیة وأبناء القضاة والمعلمین  كما اشار الى
والصحفیین، ایمانا بدورھم في خدمة الوطن؛ لتمكینھم من مواصلة تعلیمھم الجامعي برسوم 

  .تشجیعیة
  

اإلسالمي، وبین أن الجامعـة ھي جامعة إسالمیة عالمیة شاملة تابعة لمؤسسة آل البیت الملكیة للفكر 
أسست بموجب قانون خاص وھي مؤسسة عامة صدرت اإلرادة الملكیة السامیة بإنشائھا في شھر 

م ، وكانت نواة الجامعة في بدایة تأسیسھا كلیة أصول الدین الجامعیة ومعھد الفنون ٢٠٠٨نیسان 
  .والعمارة اإلسالمیة

  
دونما ) ١١٧(لیات على مساحة ولفت إلى أن حرم الجامعة الكائن في منطقة طبربور یضم سبع ك

طالبا وطالبة في مختلف ) ٣٥٠٠(مشیرا الى أن عدد الطلبة الملتحقین في الجامعة حالیا یزید على 
  .جنسیة من مختلف قارات العالم) ٤٠(وینتمون ألكثر من ) بكالوریوس، ماجستیر، دكتوراه(البرامج 

  
امعة إحدى الجامعات العالمیة التي وأضاف أن مؤسسة آل البیت وضعت ھدفا بأن تكون ھذه الج

  .تحمل لواء اإلسالم بصورتھ الصحیحة، وأن تسھم بشكل وافر في علوم الدین والدنیا
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٦-١:صالرأي 
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واكد أن الجامعة تسعى في رؤیتھا إلى الجمع بین المعرفة والفضیلة المرتكزة على اإلیمان والحكمة، 
وخططھا الدراسیة، لتتمیز كواحدة  بحیث تكون جامعة إسالمیة عصریة شاملة ورائدة في منھجیتھا

  .من أرقى الجامعات على المستویات العربیة واإلقلیمیة واإلسالمیة والعالمیة
  

إن الجامعة تھدف إلى تزوید 'وأكد أن ما یمیز الجامعة ھو أنھا عالمیة الرسالة، وسطیة المنھج ، وقال 
ة المشرقة لإلسالم والمسلمین في العالمین العربي واإلسالمي بمختصین قادرین على إبراز الصور

كل ما یتصل بالعقیدة والشریعة والعلوم والفكر والحضارة والفنون والعمارة اإلسالمیة اسھاما منھا 
  .مشیرا الى سعي الجامعة لتكون منارة للبحث العلمي' في المشروع الحضاري اإلسالمي

  
المختلفة، أوضح أن الجامعة تتطلع إلى  وفیما یتعلق بتوطید العالقات بین مؤسسات التعلیم في الدول

توقیع المزید من اتفاقیات التعاون مع جامعات مختلفة، الفتا إلى أن الجامعة وقعت العشرات من 
  .االتفاقیات المتمیزة

  
وفیما یتعلق بالجانب الالمنھجي الذي تقوم بھ الجامعة، لفت إلى أنھا تقوم بتنفیذ عدد من األنشطة 

ة لتشجیع المواھب اإلبداعیة لدى الشباب وصقلھا، ومساعدتھم على شق طریقھم والفعالیات الموجھ
نحو اإلبداع معتبرا أن مسؤولیة تنمیة اإلبداع الشبابي ھي تشاركیة بین مؤسسات المجتمع المدني 

  .ذات الصلة والبیت والشاب نفسھ
  

العة الالمنھجیة، وتنمیة ھذا وشدد على أھمیة الدور الذي یقع على عاتق األھل لدفع األبناء نحو المط
  .الجانب في سلوكھم، على نحو یحفز القراءة واالھتمام باقتناء الكتب

  
على الجامعات تبني 'وردا على سؤال حول ما تشھده بعض الجامعات من حاالت عنف طالبي قال 

ي أو استراتیجیات تعمل على صھر المجتمع الطالبي بمنظومات فكریة تنبذ العنف والتمییز الطبق
الجھوي؛ بالتركیز على أولویات الشعور باالنتماء من خالل تجدید صورة ومعنى الوطن لدى الطلبة، 

مشیرا الى ان ' ومعرفتھم بذاتھم الحضاریة والتاریخیة، وتعزیز ثقافة الحوار بدال من ثقافة العنف
  .االسرة تلعب دورا رئیسا في رسم شخصیة الفرد وسلوكھ

  
وأوضح أن تحقیق المزید من الدیمقراطیة في الشارع األكادیمي یضفي على الطلبة الشعور 
بالمشاركة في المسؤولیة، األمر الذي یعني جعلھم شركاء في إدارة شؤونھم في الجامعة، وبالتالي 

ي البعد عن العنف مشیرا الى ان ظاھرة العنف الطالبي ترتبط بشكل وثیق بعملیات التحول االجتماع
الذي تشھده المنطقة، وبطبیعة ھذه التحوالت المرتبطة بخصائص العمر الذي نعیش فیھ، ومدى تأثیر 
وسائل اإلعالم على عملیات التنشئة االجتماعیة داعیا جمیع القطاعات لدراسة وتحلیل الظاھرة 

  .ومعالجة اسبابھا ودوافعھا
  

الجامعات توفیر أجواء تسودھا الحریة ورأى أن ظاھرة العنف بین الطلبة في الجامعات تتطلب من 
بین الطلبة، للتعبیر عن آرائھم حسب األصول دون المساس باآلخرین، وذلك لبناء الثقة بین الطلبة 
والجامعة، األمر الذي یساھم في بناء شخصیة الطالب، ومنحھ مساحة واسعة لممارسة مھاراتھ 

  .المختلفة
  

لواجھة العمل الطالبي الحقیقي والقائم على أساس إشراك  وأكد أھمیة دور الجامعات في دفع الطلبة
أكبر عدد ممكن من الطلبة في مختلف النشاطات الجامعیة، وعدم اقتصارھا على فئة محدودة 
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ومعروفة في مختلف النشاطات الجامعیة، وكذلك إعطاء المساحة المعقولة للطلبة لممارسة مختلف 
  .األنشطة

  
قة بین الطالب والكادر األكادیمي واإلداري في الجامعات أمر ال محالة لھ، وبین الدكتور البدور أن الث

  .من خالل إظھار االحترام للطالب وتبیان أھمیتھ باعتباره محور العمل الجامعي
  

وشدد على ضرورة فتح قنوات الحوار بین الطلبة والمسؤولین في الجامعات، إضافة إلى تعریف 
  .مة الجامعةالطلبة المستجدین بقوانین وأنظ



  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 

22 

  لالجئین السوریین حصلوا على منح دراسیة في الجامعات األردنیةطالب و طالبة من ا ٢٨٦
  

م المتحدة لشؤون بلغ عدد الطلبة الالجئین السوریین المستفیدین من منح المفوضیة السامیة لألم
الالجئین فیما یتعلق بالتعلیم العالي في الجامعات األردنیة لدراسة تخصصات جامعیة متنوعة، نحو 

  .طالب وطالبة) ٢٨٦(
  

وقالت بلقیس بشارات مسؤولة العالقات لدى المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین،إن 
جئین السوریین في مخیم الزعتري التحقوا بالتعلیم طالب و طالبة من الال) ٥٠(ھؤالء الطلبة منھم 

وھي مبادرة ألبرت آینشتاین األكادیمیة ) دافي(العالي في األردن من خالل اإلستفادة من مبادرة 
  .األلمانیة الخاصة بالالجئین بالتعاون والتنسیق مع الحكومة األردنیة و مؤسسة سعید

  
لمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین لمنح أنھ في إطار برنامج ا" الرأي"وأضافت الى 

الدراسات العلیا، فإن مبادرة ألبرت اینشتاین األكادیمیة األلمانیة الخاصة بالالجئین، جاءت ھذه المنح 
  .لمساعدة الطلبة الالجئین السوریین في استكمال تعلیمھم الجامعي

  
كلي باإلعتماد على اجراءات و اشتراطات وأوضحت أن من ھذه المنح ما ھو جزئي و منھا ما ھو 

وضعھا المفوضیة لإلستفادة من ھذه المنح،مشیره الى أن جامعة الزرقاء الخاصة ھي الوحیدة من بین 
  .الجامعات الخاصة التي قدمت منح للطلبة الالجئین السوریین

  
صعید التعلیم العالي،  لقد تأثر تعلیم الالجئین نتیجة الصراع الدائر في سوریة وعلى:"وقالت بشارات 

فإن نسب منخفضة من الالجئین یلتحقون بالجامعات، مقارنة بالنسبة السائدة عالمیا وھو ما یتطلب 
الوقوف الى جانبھم والمساعدة في تحقیق جزء من طموحاتھم ألن التعلیم یعد حجر األساس لتمكین 

  ."الالجئین من رسم مستقبلھم ومستقبل مجتمعاتھم
  

الرسوم الدراسیة ) DAFI(المفوضیة لمبادرة ألبرت اینشتاین األكادیمیة األلمانیة  ویغطي برنامج
للطلبة المقبولین، إلى جانب توفیر التأمین الصحي وخدمات االستشارة الطالبیة لھم لمدة تصل إلى 
خمس سنوات، وبما یمكن الطلبة من االنخراط واالندماج في الجامعات الحكومیة أو الخاصة 

  .األردنیة
  

ّر برنامج المفوضیة لمبادرة ألبرت آینشتاین األكادیمیة األلمانیة  ، ١٩٩٢، منذ العام )DAFI(كما یوف
الجئ ) ٦٠٠٠(الدعم لالجئین إلكمال دراساتھم العلیا، حیث قّدم البرنامج منحا دراسیة ألكثر من 

ً ف ي بلدانھم األصلیة عند مؤھل في أنحاء العالم للدراسة في جامعات بالبلدان المضیفة لھم، ومؤخرا
  .عودتھم

  
وتبقى ھذه المبادرة التي تمولھا الحكومة األلمانیة تمثل فرصة نادرة لالجئین لمواصلة دراساتھم العلیا 

  .أثناء وجودھم خارج بلدانھم األصلیة

  ١:صالرأي 



  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 

23 

  
  مبادرة في المفرق لتشغیل المھندسین الجدد» من الجامعة إلى سوق العمل«

  
ة الشباب ھو شعار لمبادرة شبابیة أطلقتھا لجن» الواقع والطموح: من الجامعة الى سوق العمل«

والتشغیل لدى نقابة المھندسین األردنیین خالل أداء القسم القانوني للمھندسین الجدد في فرع النقابة 
  .في المفرق

  
إن تطلعات النقابة المستقبلیة «وقال راعي المبادرة نائب نقیب المھندسین المھندس خالد أبو رمان 

مؤكدا ضرورة سعي ، صالح المھندسین واالفاق التي یتطلع لھا مجلس النقابة تصب جمیعھا في
  .»المھندس الى التأھیل والتدریب المتخصص في الدورات الھندسیة التأھیلیة

  
وتحدث أبو رمان حول ما قامت بھ شعبة الھندسة المدنیة في ما یتعلق بحل مشكلة ھندسة المساحة من 

ادة ھیكلتھا لتتناسب مع خالل تقدیم دراسة مقترحة للمساقات التي یتم تدریسھا بالجامعات وإع
  .متطلبات السوق المحلي والتواصل مع الجامعات

  
وقدم رئیس مجلس فرع النقابة في المفرق المھندس عبدهللا الیماني ملخصا عن انجازات الفرع للعام 
الماضي باالضافة الى سعي المجلس لتطویر المھندسین من خالل التدریب والتأھیل وھو ما قام بھ 

  .ویر مركز التدریب ورفده بعشرة أجھزة جدیدة لمواكبة التطورالمجلس من تط
  

ولفت الى ما قام بھ مجلس الفرع من اجراءات لمواجھة مشكلة البطالة بین المھندسین بالسعي نحو 
  .التمیز بالتخصص والدراسات العلیا باالضافة الى التسلح بالدورات الھندسیة المتخصصة

  
اب والتشغیل المھندس محمد علیمات كلمة استعرض من خاللھا وقدم رئیس لجنة المھندسین الشب

نشاطات اللجنة المختلفة وأھمیة المبادرات وحضور الورشات والمحاضرات المتخصصة في تأھیل 
  .المھندس حدیث التخرج، مؤكدا على ضرورة التواصل مع الفرع

  
یت نظرا لمعاناة حملة وطالب علیمات بالغاء تخصص ھندسة المساحة من الجامعات وخاصة ال الب

ھذا التخصص من عدم توفر فرص التشغیل بعد التخرج نظرا لضعف السوق في المفرق و الدوائر 
  .الرسمیة عامة

واستعرض خبیر الموارد البشریة محمد درویش طرق كتابة السیرة الذاتیة ومقابالت العمل وكیفیة 
  .صیاغة السیرة الذاتیة بما یناسب طبیعة الوظیفة التي یتقدم لھا حدیث التخرج

  
عمان، فرص  –ولفت المھندس طارق المومني رئیس قسم التدریب والتشغیل في نقابة المھندسین 

  .احة أمام حدیثي التخرج، موضحا أنواع برامج التدریب الموجودة حالیا في النقابةالتدریب المت
عمان، أنظمة النقابة - واستعرض یوسف عرمیط رئیس قسم خدمات النقابة في نقابة المھندسین

  .وصنادیقھا والخدمات التي تقدمھا لمنتسبیھا
  

مویة وھو أحد المكرمین في حفل وأكد صبحي الزعبي مدیر مصنع ارابیال في منطقة المفرق التن
اطالق المبادرة لما وفّره من فرص عمل للمنھدسین في المفرق، أن ھنالك حاالت واقعیة للمشاكل 
التي تواجھ حدیثي التخرج ومدى الفرص الممكنة في المنطقة التنمویة،مشیرا الى وقوفھ وكافة مدراء 

  .ضمن اإلمكانات المتاحةالمصانع الى جانب ابناء المفرق من الباحثین عن عمل 

  ١٨:صالرأي 
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  حملة توعویة للحد من حوادث الطرق» سالمة الشباب«

  
التي تھدف الى تفعیل دور الشباب في جعل » سالمة الشباب«أطلقت مجموعة من الشباب حملة 

  .الطرق آمنة للحفاظ على سالمتھم وتقلیل عدد الوفیات واالصابات الناتجة عن حوادث الطرق
  

ث الطرق القاتل االول الذي تھدد فئة الشباب باتت حواد« وقال منسق الحملة الشاب حسن الصقور 
  .٣٨- ١٨ان الفئة االكثر تضررا بین عمر ) ٢٠١٥ارقام دائرة السیر للعام (حیث اظھرت 

  
واشار الصقور الى ان الحملة انطلقت في منتصف شھر شباط الماضي، وبدأت فعالیاتھا في عمان، 
الزرقاء، واربد بالتعاون مع نادي السیارات الملكي االردني، ومؤسسة حكمت للسالمة المروریة 

  .وبدعم من العدید من الشركات وبمشاركة الشباب حملة وطنیة
  

ً وا ً لدورالشباب في المشاركة والمساھمة بفاعلیة في الوقایة من ویرى الصقور ان ھناك غیابا ضحا
حوادث الطرق، حیث ینظر الى ھذه الفئة من الشباب بانھم سبب الحوادث، بینما تسعى الحملة الى 
تفعیل طاقتھم للوقایة منھا من خالل الحق في الحصول على المعلومة والمشاركة والمساھمة في 

  .تھدد حیاتھمالوقایة من الحوادث التي 
  

وستعمل الحملة مع فئة الشباب واالطفال من خالل توعیتھم وتحفیزھم للمشاركة في حمایة ارواحھم 
على الطرق، تشكیل مجموعات شبابیة تعنى بالسالمة على الطرق في المدارس والجامعات 

یة والوصول الیھم عن طریق وسائل التواصل االجتماعي، االعالم، واقامة ورشات عمل توعو
  .ومسابقات متعددة في المجال

  
ویعتبر أھالي ضحایا حوادث الطرق ھم احد اھم اطراف الحملة وذلك بمشاركة تجاربھم من خالل 
احتفالیات سنویة بالیوم العالمي لضحایا حوادث الطرق الذي یصادف الثالث من تشرین الثاني من كل 

  .بات الناجمة عنھاعام، وتسلیط الضوء على خطورة الحوادث والوفیات واالصا
  

وتستھدف الحملة التي ستستمر على مدار العام الھیئات الرسمیة وصانعي القرار الیجاد التشریعات 
  .وتعدیل الموجود منھا بما یساھم في التقلیل من حوادث الطرق والوفیات الناجمة عنھا

  
تماعي احد اطراف ستكون وسائل االعالم المختلفة المقروءة والمسموعة، ووسائل التواصل االج

الحملة لما لھا دور اساسي في نشر الوعي وتسلیط الضوء على حوادث الطرق والوفیات واالصابات 
الناجمة عنھا، باالضافة للتواصل مع اطیاف المجتمع المدني كافة لرفع الوعي لدیھ في مجال السالمة 

  .على الطرق
  

بي للشباب وسائقي حافالت المدراس ان ھناك برنامج تدری«وحول نشاطات الحملة بین الصقور 
والجامعات والتاكسي للتوعیة حول السالمة على الطرق والوقایة من الحوادث، ومھارات القیادة 

التي تھدف الى تدریب االطفال من سن « قف، انظر، سلم « ، حملة »بحیث تعطى مجانا للمشاركین
  .وارععام لتوعیة االطفال حول الطرق االمنة لقطع الش)  ١٢-٧( 
  

  ١٨:صالرأي 
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المتخصصة بالسالمة على الطرق كسائقین وركاب ومشاه، باالضافة الى الحملة » انا ملتزم«حملة 
اقامة مسابقات ومباریات ریاضیة لتسلیط الضوء حول حوادث الطرق والوقایة منھا، والوفیات 

م واالصابات الناجمة عنھا، وستقام حمالت على شبكات التواصل االجتماعي لفتح المجال اما
  .أكبرعدد من الشباب للتفاعل وتبادل االراء واالفكار

  
باالضافة الى تالیف موسیقي مستوحى من اصوات المركبات للمؤلف الموسیقي طالل أبو الراغب، 
وعرض مسرحي لفرقة شمس تركز على السلوكیات والتصرفات الخاطئة لدى الشباب التي تؤدي 

  .الى حوادث مرور
  

الذي یتضمن لقاءات شھریة للشباب تتضمن عرض فیدیوھات ذات » بابمقھى الش«وسیتم استحداث 
عالقة بالسالمة المروریة ومحاضرات في االسعافات االولیة اثناء الحوادث والوقایة من الحوادث 
ومسابقات ونشاطات ذات صلة بالسالمة المروریة، واقامة المقھى في الجامعات لتصل ألكبر عدد 

  .من الشباب في الجامعات
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  الوضع الیطاق
  الخطیانفھد 

معات األردنیة یعني لنا جیل الثمانینیات، شیئا من لم یكن یوم انتخابات الجمعیات الطالبیة في الجا
ماكان یسیطر على تفكیرنا فقط ھو العمل بجد ومثابرة لحشد أكبر عدد من . الناحیة األمنیة

  .وفي الیوم التالي نعود لقاعات المحاضرات وكأن شیئا لم یكن. المناصرین لإلدالء بأصواتھم
حكام العرفیة، وتنشط األحزاب السیاسیة في الجامعات كان ھذا في زمن ماتزال فیھ البالد تخضع لأل

  .بشكل سّري
في زمن الدیمقراطیة والحریات الطالبیة، ھاھي أم الجامعات األردنیة، تعلن أمس أنھا انتھت من 

لضمان سیر عملیة انتخاب اتحاد الطلبة بدون مشاجرات ومواجھات " خطة أمنیة محكمة"وضع 
  .تنوعت أسلحتھا وأدواتھا

ال ألوم إدارة الجامعة األردنیة على خطوتھا ھذه بعد أن بلغ عنف الجامعات في السنوات األخیرة حدا 
ال یطاق، وانھارت قیم الحیاة الطالبیة األصیلة، لحساب الروابط العشائریة والجھویة، في انعكاس 

  .أصیل لحالة المجتمع كلھ
دان االجتماعي الكبیر إلى ساحات الجامعات، الحظوا تطور الحالة المرضیة وانتقال عدواھا من المی

فقد ارتبطت المظاھر األمنیة على الدوام باالنتخابات التشریعیة والبلدیة، بینما ظلت الجامعات بعیدة 
  .عن ھذه التقالید

لكن العدوى انتقلت بشكل متدرج، فاخترقت أسوار الجامعات، وصار تنظیم انتخابات طالبیة یتطلب 
ثل االنتخابات النیابیة أو البلدیة؛ حرس الجامعات داخل األسوار یتابع ویراقب بقلق استنفارا أمنیا م

خوفا من صدام بین المجموعات العشائریة والمناطقیة المتنافسة، وقوات الدرك خارج األبواب في 
  .حالة تأھب وجاھزیة للتدخل ومنع الشغب والمواجھات

وسیرة حركاتھا الطالبیة، وخیبة أمل ألجیال من  إنھا نھایة حزینة لمسیرة الجامعات األردنیة،
  ".الیرموك"أو" األردنیة"الخریجین، ظل الفخر یعلو جباھھم كلما جاءت سیرة أیام الدراسة في

خضنا مرارا في تحلیل الظروف واألسباب التي أدت إلى تحویل جامعاتنا إلى مخافر، لكن المرء 
في جامعاتنا كانوا أرجل في تحمل مسؤولیاتھم،  یستطیع أن یجزم بأن إدارات المرحلة العرفیة

وصون ھیبتھا، وأن طالب األمس لیسوا بمثل طالب الیوم أبدا، تفوقوا أخالقیا على الجیل الحالي، 
وأكثر وعیا ودرایة بما یدور حولھم، شعورھم بالوالء للوطن الكبیر یتفوق على ھویاتھم الفرعیة بكل 

شؤون الطلبة في تلك األیام أرقى بمئة مرة من إخوان ورفاق  إسالمیو ویساریو وجماعة. أشكالھا
  .الیوم

رقم فلكي مقارنة مع ما . ألف طالب ٤٥على مقاعد الدراسة في الجامعة األردنیة مثال یجلس حالیا 
  . والمساحات والقاعات لم تزد إال قلیال عما كانت علیھ. كان علیھ الحال قبل عشرین أو ثالثین سنة

لت بحق إلى خزانات بشریة ھائلة تجمع عشرات اآلالف، وتحولھم إلى منتج رديء الجامعات تحو
  .قبل طرحھم في األسواق

نحتاج لوقفة جادة وعاجلة إلنقاذ ما یمكن إنقاذه من . الیمكن للوضع أن یستمر على ھذا النحو
ة األمنیة، فقد تحولت إلى عبء على نفسھا وعلى المجتمع، وحدیثا على المؤسس. جامعاتنا وطلبتنا

وقبل ذلك . فصار لزاما على قوات الدرك أن تستعد لیوم االنتخابات في كل جامعة رسمیة وخاصة
تتفرغ إدارات الجامعات أیاما طویلة للتحضیر لالنتخابات والتحوط لتداعیاتھا بعد إعالن النتائج، ھذا 

  .ت في السنوات األخیرةمع احتمال وقوع مشاجرة في أوقات الدوام العادیة كما حصل عشرات المرا
  .باختصار الوضع في الجامعات الیطاق

 مقاالت

 الكترونيالغد 
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  عبدون - سالم صالح سلیمان البغدادي  -
  
  السلط -احمد محمد عبد الرحمن النسور  -
  
  ذیبان - عبد هللا خلف عقلة الھواورة  -
  
  الصویفیة -سلیم میشیل یعقوب غندور  -
  
  الحصن -ادوار سلیم مینا زكاك  -
  
  السلط -بشیرة سلیمان حداد  -
  
  الشمیساني - ربیع جالل شاكر ھاشم  -
  
  دیرغبار -زھیره احمد اسماعیل ابو عیشھ  -
  
  الھاشمي الشمالي -احمد ابراھیم النجار  -
  
  شارع االردن -سارة خلیل الرفوع  -
  
  سال -أحمد عدنان محمد جرادات  -
  
  جسر ناعور -عبدالرحمن عبد شاكر الجنیدي  -
  
  ذینةأم ا -طلعت احمد عثمان الصادق  -
  
  الرابیة -» السائح«ھیام نصوح اسعد حمامھ  -
  
  عرجان - یسرى عبدالرحمن حسین  -
  
  الجبیھة -سحر فوزي توفیق صالحة  -
  
  الرابیة -صالح عبد الرحمن سماره  -
  
  حي نزال -فائق محمود عطیة دراغمة  -

 وفیات

 الرأي 
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الحكومة طالبت الوزارات والدوائر الرسمیة باستخدام لقب سماحة لمفتي المملكة في المخاطبات 
  .وصدرت ارادة ملكیة سامیة بمنح مفتي المملكة لقب سماحة. التوالمراس

  
الف بطاقة ذكیة على )  ٧٧٢( دائرة االحوال المدنیة والجوازات صرفت لغایة االحد اكثر من 

  .مستوى المملكة
  
شار واسع للمتسولین من مختلف الفئات العمریة والجنسین في شوارع المملكة مع بدایة فصل انت

الربیع وتتكاثر اعدادھم عند االشارات الضوئیة واالسواق والمساجد في ظل تساؤالت عن مدى 
  !.فاعلیة حمالت المكافحة للحد من انتشار ظاھرة التسول واتساعھا بمختلف محافظات المملكة؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  



  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 

29 

  
  

كشف مصدر مطلع أن طلب التفسیر الدستوري من المحكمة الدستوریة الذي وجھتھ الحكومة أخیرا، 
األعیان (مة من الدستور، جاء على خلفیة رفض مجلس األ ٩٣و ٩٢حول تفسیر نص المادتین 

خالل الجلسة المشتركة األخیرة لمشروع قانون األمن العام المعدل، بعد أّن صوت ثلثا ) والنواب
حاضري الجلسة لصالح رفض اشتراط حصول رجل األمن على شھادة الثانویة العامة لترفیعھ من 

مجلس األمة ألي  ما إذا كان رفض"االستفسار الدستوري طلب بیان . رتبة وكیل إلى رتبة مالزم أول
ھل یتوجب "، أم "مشروع قانون یعتبر رفضا لمشروع القانون بأكملھ أم للمواد المختلف فیھا فقط

  ".على الحكومة سحبھ أم یصبح مرفوضا حكما؟
  

تشكالت : دةعاشقات الشھا"في عمان تطلق الثالثاء المقبل كتاب " فریدریش ایبرت"مؤسسة 
الكتاب ھو األخیر من سلسلة إصدارات "". الدولة اإلسالمیة"الجھادیة النسویة من القاعدة إلى 

ویعلق على الكتاب في حفل یقام بفندق كراون بالزا العین عبداإللھ الخطیب واألستاذ . المؤسسة
  .المشارك في علم االجتماع بكلیة سانت أوالف االمیركیة ابتسام العطیات

  
مدیر األمن العام اللواء أحمد الفقیھ قرر أمس إجراء تنقالت بین عدد من المدیرین شملت إدارات 

  .الملكیة لحمایة البیئة، اإلمداد والتجھیز، ترخیص السواقین والمركبات والمستودعات الرئیسیة
  
  
  
  
  
  
 

  زواریب الغد


