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 "لمارتن لوثر كینغ"مكتبة الجامعة والسفارة األمریكیة تقیمان معرض صور 

 
افتتح نائب رئیس الجامعة االردنیة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة   –آیھ العبادي 

ً للصور بعنوان  في مكتبة الجامعة بالتعاون مع الزاویة األمریكیة " ینغ مارتن لوثر ك"معرضا
ً من الصور تناولت أبرز مراحل حیاة مارتن لوثر وانجازاتھ  .والسفارة األمریكیة ضم  عددا

 
وأكد مجدوبة على أھمیة دور الجامعة في نقل ثقافة وأدب الحضارات األخرى للطلبة واالستفادة من  

 .تاریخ الشعوب وشخصیاتھ البارزة
 

وتطرق لحیاة  مارتن لوثر كنغ كأحد أھم الشخصیات التي دعت إلى الحریة وحقوق اإلنسان والعبر 
 .التي یجب على الطلبة االستفادة منھا والتسلیط الضوء علیھا خالل حیاتھ

  
من جھتھ تحدث ممثل السفارة األمریكیة الدكتور جاغ جاریس عن دور مارتن لوثر في محاربتھ 

ري ضد األمریكیین ذوي البشرة السوداء وإعادة الحقوق المسلوبة منھم أسوة بباقي للتمییز العنص
 .أبناء الشعب األمریكي من ذوي البشرة البیضاء

  
ً تحدث عن حیاة  وعقب االفتتاح ُعرض خالل الجلسة النقاشیة التي ُعقدت في الزاویة األمریكیة فیلما

الذي ألقاه  أثناء مسیرة واشنطن للحریة  Ihave dreamمارتن لوثر  وخطابة الشھیر عندي ُحلم 
عندما عبر عن رغبتھ في رؤیة مستقبل یتعایش فیھ السود والبیض بحریة ومساواة وتجانس، ویُعتبر 

لقي فیھ الخطاب من اللحظات الفاصلة في تاریخ حركة الحریات المدنیة في أمریكا ُ  .الیوم الذي أ
  
أمریكي من أصول إفریقیة وناشط سیاسي إنساني اعتقل یُشار  إلى أن مارتن لوثركینغ زعیم  

عشرات المرات نتیجة مطالبتھ بإنھاء التمییز العنصري ضد بني جنسھ، وكان أصغر من یحوز على 
 .م 1964جائزة نوبل للسالم عام 

 أخبار الجامعة

  أخبار األردنیة
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 "األردنیة"محاضرة تعریفیة بالعمارة البارامتریة لطلبة الجامعات في 
  

دسة العمارة في كلیة الھندسة في الجامعة األردنیة بالتعاون مع ملتقى نظم قسم ھن - ھبة الكاید 
معماریي المتوسط والشعبة المعماریة في نقابة المھندسین األردنیین محاضرة تعریفیة عن العمارة 
البارامتریة ألقاھا الدكتور مصطفى خلیفة من جامعة بیروت العربیة المختص في ھذا المجال والحائز 

 .مھمة في موضوع العمارة البارامتریةعلى جوائز 
  
  

ووفقا لخلیفة یعود استخدام مصطلح العمارة البارامتریة إلى ستینیات القرن الماضي، كنزعة تشیر 
إلى استعارة تفاصیل الطبیعة وقیاساتھا وإعادة تمثیلھا، منوھا بأنھ بعد ظھور علم المورفولوجیا الذي 

ا في الكائنات الحیة والموجودات غیر الحیّة المتمثلة بالصخور اھتم بدراسة ھیئات األشكال ووظائفھ
 .بدأ التعامل مع ھذا المصطلح وفق نظریات علمیة معتمدة

  
  

وأشار خلیفة إلى بروز عّدة تعریفات للتصمیم البارامتري تمحورت جمیعھا حول مساحات برمجیة 
مفاھیم ذات منطق ریاضي تحتوي على خوارزمیات وعملیات ریاضیة تقوم على أسس ھندسیة و

مستوحاة من الطبیعة، الفتا إلى أن التصمیم البارامتري یعد أداة حدیثة مرنة تمّكن المصمم من 
ً وتتبع  التعامل مع المجّسمات وخاصة ذات البنیة المعقدة التي كان من المستحیل إدراك بنیتھا سابقا

 .نظامھا البنائي
  
  

باتریك "المعاصرة لمعماریین بارزین مثل األمیركي ووقف المحاضر عند مجموعة من الرؤى 
الذي یرى أن العمارة البارامتریة استطاعت دمج كل العناصر المعماریة وحولتھا إلى " شوماخر

عناصر ومحددات لوغارتیمیة سھلة التحویل والتشكیل؛ األمر الذي یساعد على تقویة العالقات بین 
بمحیطھ والتحّول عن النماذج الھندسیة الكالسیكیة  مكّونات وأشكال المشروع وعالقة المبنى

 .التي اعتمد علیھا التشكیل المعماري الكالسیكي والحدیث) المكعب، االسطوانة، الھرم، الكرة(
  
 

من جھتھ أكد عمید الكلیة الدكتور علي أبو غنیمة حرص الكلیة على تعریف الطلبة بكل ما ھو جدید 
لطلبة بأصحاب االختصاص في مختلف المجاالت لالطالع على في عالم الھندسة من خالل جمع ا

خبراتھم واكتساب مھاراتھم واالنتفاع بھا وتوظیفھا في حیاتھم العملیة؛ ما یسھم في تحقیق رؤیة 
الكلیة برفع كفاءات الطلبة في الممارسة المھنیة المثالیة لیغدوا جیال من المھندسین على اختالف 

 .یر البناء للتصدي للمشاكل والعوائق التي تواجھھتخصصاتھم قادرا على التفك
  
  

وعقب المحاضرة عقدت ورشة عمل للطلبة المعماریین في مبنى كلیة الفنون والتصمیم  شارك فیھا 
المحاِضر خلیفة وعدد من المھندسین واألكادیمیین وطلبة متخصصین في ھندسة العمارة من عشر 

مشاریع الطلبة التي سیتم عرضھا بعد الورشة، بحسب ما جامعات أردنیة، سیتبعھا مناقشة لبعض 
 .أفاد بھ رئیس قسم ھندسة العمارة في الجامعة الدكتور نبیل الكردي

  ار األردنیةأخب
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وقال عضو ھیئة التدریس في القسم الدكتور سلیم دحابرة إن الھدف من ھذه الفعالیات یكمن بتعریف 
 /Rhinoرامتریة بواسطة استخدام برامج  الطلبة بالعمارة البارامتریة وكیفیة إعداد تصامیم با

Grasshopper  وتمكینھم من تنفیذ تصامیم من ھذا النوع، بإشراف مختصین وخبراء في ھذا
المجال، األمر الذي سینكعس إیجابا على المجتمع ككل؛ سیّما وأنھا المرة األولى التي تعقد فیھا 

  .األردنیة حول ھذا الموضوع محاضرات لطلبة ھندسة العمارة في الجامعات" األردنیة"
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 مركز تكنولوجیا المعلومات یطلق المرحلة الثانیة من خدمات الدفع االلكتروني
 

أنھى فریق األنظمة اإلداریة وفریق معلومات الطلبة في مركز تكنولوجیا المعلومات في  –ھبة الكاید 
تروني التي تمت من خالل عملیة ربط الجامعة األردنیة المرحلة الثانیة من باقة خدمات الدفع االلك

 .إلكتروني مع شركة مدفوعاتكم
  
  

وأطلق المركز بحسب ما أفاد بھ مدیر دائرة تطویر البرمجیات أحمد خریسات  خدمة الدفع 
االلكتروني في ھذه المرحلة لكل من طلبات االلتحاق لطلبة االختصاص العالي في الطب وطب 

ولى تم انجازھا لمجموعة من طلبات االلتحاق كطلبات قبول الموازي األسنان، منوھا بأن المرحلة األ
 .وأبناء العاملین وطلبات قبول الفنون وھندسة العمارة

  
  

وأضاف أن ھذا اإلنجاز الذي حققھ المركز بالتعاون مع وحدة القبول والتسجیل ووحدة الشؤون 
لتحول إلى حرم جامعي ذكي واستكماال المالیة  وكلیة الدراسات العلیا جاء ضمن خطة الجامعة في ا

للجھود الحثیثة في حوسبة كافة اإلجراءات في الجامعة وأتمتة كافة عملیات الدفع فیھا مستقبال من 
  .جھة، وتطبیقا لعملیة التحول إلى عملیات الدفع االلكترونیة الخالیة من النقد التقلیدي من جھة أخرى

  ة أخبار األردنی
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 الثالث لمؤسسة المھندسین الصناعیینافتتاح المؤتمر اإلقلیمي السنوي 
  

افتتح رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة فعالیات المؤتمر اإلقلیمي  –ھبة الكاید 
في فندق جراند عّمان، ) IISE JU(الجامعة األردنیة /السنوي الثالث لمؤسسة المھندسین الصناعیین

ندسة الصناعیة وجمع من األكادیمیین والمھندسین بحضور نخبة من كبار المتخصصین في قطاع الھ
 .والطلبة

  
  

وقال القضاة في كلمة ألقاھا خالل حفل االفتتاح مندوبا عن سمو األمیرة سمیة بنت الحسن إن تنظیم 
یعد خطوة رائدة " مھندسون ذو قیمة"ھذا المؤتمر من قبل ثلة فتیة مبدعة من المھندسین تحت عنوان 

كامنة لدى الشباب وتحفیزھم لإلبداع واالبتكار، إلى جانب أن ذلك یضیف قیم إلطالق الطاقات ال
 .جدیدة على المجتمع ویعزز من دورھم في العملیة التنمویة

  
  

وأضاف أن الشباب الیوم قادرون على تغییر العالم نحو األفضل وتحقیق التنمیة العالمیة في حال 
معلال أن الشباب األردني یمتلك طاقات خالقة ومبدعة أتیحت لھم الفرص وتوافرت لھم اإلمكانیات، 

ّي المشاریع الریادیة لدیھم  .تنتظر الدعم وتوفر الفرص وتبن
  
  

وتابع القضاة إنھ ولغایات تحقیق تطلعات شعوبنا وآمالھا؛ ال بد من الوصول إلى التنمیة الشاملة 
ّكنھا من االعتماد على نفسھا وتسخیر المستدامة؛ تنمیة تقوم على اقتصاد متین مبني على المعرفة یم

 .طاقاتھا للنھوض بمستوى معیشتھا
  
  

وزاد بأن أي سعي جاد لبناء ھذا االقتصاد یعني العمل الدؤوب المتواصل الھادف إلى تطویر اإلنسان 
 .وبناء قدراتھ وتمكینھ من إنشاء مشروعات ومؤسسات ریادیة منتجة

  
  

كیزة األساسیة في بناء المجتمع وتطوره من خالل االستثمار األمثل وأوضح القضاة أن التعلیم یعد الر
للموارد البشریة، حیث أنھ من أھم عوامل بناء رأس المال البشري ویشكل محورا رئیسیا لكافة 
الخطط التنمویة؛ وبناء على ذلك فإن تحقیق التنمیة المستدامة مرتبط بتطویر قطاع التعلیم وبیئة 

 .عمال على حد ما جاء في الكلمةاالستثمار وریادة األ
  
  

من جھتھ أشار عمید كلیة الھندسة الدكتور علي أبو غنیمة إلى أن الھدف من المؤتمر ھو تطویر 
وتعزیز قدرات المھندسین الصناعیین وطالب الھندسة الصناعیة، إضافة إلى استعراض ومناقشة 

في التنمیة االقتصادیة التي تقوم على  الفرص التدریبیة للشباب واالطالع على المشاریع الخالقة

  10: الرأي ص -عمون طلبة نیوز –المدینة نیوز  –بترا –أخبار األردنیة 



  العالقات العامة دائرة اإلعالم و                                              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 
8 

معالجة وربط القضایا التنمویة الملحة في مجال البحوث والتطبیقات في مختلف المجاالت الصناعیة 
 .والنظم وھندسة التصنیع

  
  

وعبّر أبو غنیمة عن ثقتھ بأن المناقشات الناتجة عن الجلسات الحواریة ستؤدي إلى حلول مستدامة 
ّا جمیعا قیمة ربط األبحاث ومشاریع تسھم في التغیی ر المنشود، منوھا بأن ھذا قد یتحقق إن أیقن

التخرج مع احتیاجات الصناعة والمجتمع المحلي؛ فباالرتقاء في ھذا الطریق ینمو المجتمع وینافس 
 .بمقدراتھ نظرائھ من دول العالم

  
  

الدكتور محمد ضیف هللا الطاھات وسیتیح المؤتمر بحسب ما أفاد بھ رئیس قسم الھندسة الصناعیة 
الفرصة ألعضاء المؤسسة والعدید من األكادیمیین وذوي الخبرة في سوق العمل وطالب الھندسة من 
مختلف التخصصات للتواصل بھدف تبادل أفكارھم وإبداعاتھم وعرض أنشطتھم الریادیة؛ األمر 

 .الرائدة في سوق العملالذي سیؤدي إلى بناء قاعدة عالقات قویة بینھم وبین الشركات 
  
  

ولفت الطاھات إلى أن ھذا المؤتمر اقتبس أھمیتھ من حرصھ على مساندة القطاع الطالبي وتعزیز 
روح الریادة الشبابیة لدیھم في مختلف المجاالت، فضال عن تركیزه على تحقیق المقاربة بین التعلیم 

كل ذلك في تحقیق االستدامة والوصول إلى  األكادیمي والممارسة العملیة في القطاع الھندسي ألھمیة
  .قاعدة ثابتة یمكننا من خاللھا تجسیر الفجوة بین المخرجات التعلیمیة والمتطلبات الفعلیة لسوق العمل
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 یختتم دوراتھ لشھر شباط" األردنیة"االعتماد وضمان الجودة في 

األردنیة، الدورات التدریبیة لشھر  اختتم مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة - سناء الصمادي

 .، ألعضاء ھیئة التدریسیة بالجامعة من كافة الكلیات 2019شباط 

وتناول البرنامج التدریبي على مدار الشھر أربع دورات، تضمنت األولى استخدام وسائل التواصل 

لتكنولوجیا المعلومات، االجتماعي في التعلیم قدمھا الدكتور رزق السید من كلیة الملك عبد هللا الثاني 

تعرف المشاركون من خاللھا على بعض وسائل التواصل االجتماعي التي یمكن استخدامھا في 

 .العملیة التعلیمیة، وكیفیة استخدام ھذه الوسائل لخدمة المحاضرین والطلبة على حد سواء

خالل نظام المودل وركزت الدورة الثانیة من البرنامج على كیفیة إجراء االختبارات القصیرة من 

قدمھا الدكتور لطفي الشریف من كلیة الھندسة، وھدفت الدورة إلى أن یفھم المشاركون دور 

االمتحانات القصیرة في انجاح العملیة التدریسیة في الجامعة، وكیفیة بناء امتحان قصیر وإضافة 

  .أسئلة إلیھ وطرحة للطلبة وتفعیلھ، وتحلیل نتائج االمتحان القصیر

الدورة الثالثة التي قدمتھا الدكتورة مریم الزیادة من كلیة العلوم التربویة الضوء على  وسلطت

مھارات التواصل الفعال، وتدریب المشاركین على المھارات المھمة والضروریة في التعامل الكفؤ 

لبة على مھارات علم النفس اإلیجابي وربطھا بالعملیة التعلیمیة كمساعدة الط: في البیئة الصفیة مثل

اكتشاف نقاط القوة لدیھم وتشجیعھم على التوجیھ الذاتي والھادف، ومناقشة وتدریب المشاركین على 

مھارات االستماع والمبادأة أو المبادرة ومھارات الذكاء االنفعالي، وطرح موضوع المسافات النفسیة 

  والمكانیة ومھارة طرح األسئلة المفتوحة

الصف وتنظیمھ، وأھمیة اإلدارة الصفیة في نجاح العملیة التعلیمیة، وناقشت الدورة الرابعة إدارة 

واستراتیجیات ومتطلبات ومھارات إدارة الصف الفعالة، قدمھا الدكتور محمد الزیود من كلیة العلوم 

یشار إلى أن الدورات تأتي ضمن الخطة التدریبیة السنویة التي یعقدھا المركز لتطویر .التربویة 

  .ل التعلم والتعلیم والتقییم في الجامعةالبرامج ووسائ

  أخبار األردنیة 
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 "االبتكار في التعلیم حول المیاه"تشارك في مشروع ) األردنیة(

برعایة رئیس مجلس أمناء الجامعة األردنیة الدكتور عدنان بدران، أطلقت جامعة   -فادیة العتیبي

االبتكار "یراسموس خضوري، الخمیس الفائت في منطقة البحر المیت، مشروع ا –فلسطین التقنیة

 .، بتمویل من االتحاد األوروبي"في التعلیم حول المیاه

وجاء إطالق المشروع الذي یستمر لمدة ثالث سنوات وبموازنة تزید على ثمانمائة ألف یورو 

خضوري الدكتور نور الدین أبو الرب، ونائب رئیس  –بحضور رئیس جامعة فلسطین التقنیة

لیات العلمیة الدكتورة كفاح الجمعاني، ورؤساء وممثلي الجامعات الجامعة األردنیة لشؤون الك

والمؤسسات الحكومیة والقطاع الخاص الفلسطینیة واألردنیة واألوروبیة الشریكة في كل من الیونان 

 .وإسبانیا وقبرص وھولندا وممثلي مكاتب إیراسموس في كل من األردن وفلسطین

عة األردنیة إلى تطویر البرامج األكادیمیة في مجاالت ویھدف المشروع الذي تشارك  فیھ الجام 

المیاه وتكنولوجیا المیاه، استناًدا لشراكة فاعلة مع السوق والمؤسسات ذات العالقة من خالل 

االستفادة من الخبرات األوروبیة لمواجھة مشاكل شح المیاه والتغیر المناخي في الشرق األوسط 

 .والعالم

فتتاح بأھمیة المشروع  الذي یالمس واقع مریر لقطاع المیاه والذي قد وأشاد بدران في حفل اال 

 .یشكل بدوره محوًرا للصراع السیاسي في المستقبل القریب

وعرض في كلمتھ جوانب مشكلة شح المیاه على المستوى الدولي واإلقلیمي والوطني، مؤكًدا   

ة المیاه، ومركزا على أھمیة ضرورة تكاتف الجھود على ككافة األصعدة إلدارة ناجحة ألزم

االنسجام والتكامل بین صناع القرار والعلماء الباحثین بإیجاد ربط حقیقي بین البحث العلمي وصانع 

 ".القرار

   

  11: الدستور ص -المدینة نیوز –بترا  –أخبار األردنیة 
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في حین قالت الجمعاني إن األردن طّور خططا رئیسیة واستراتیجیات وطنیة ذات تركیز واضح 

ناخ، سعیا لتحقیق كفاءة الموارد في جوانب التخطیط على التنمیة المستدامة القابلة للتكیف مع الم

واالستثمارات، حیث تم تأسیس مركز المیاه والطاقة والبیئة في الجامعة األردنیة أوائل الثمانینات من 

القرن الماضي، والذي یضطلع بإجراء أبحاث متكاملة من خالل الشراكات بین األوساط األكادیمیة 

 .ومختبرات الفحص والصناعة

أكدت إدراك الجامعة األردنیة بضرورة تحدیث البرامج األكادیمیة بطریقة تضمن التمیز المستمر و

مع تلبیة متطلبات السوق المحلي واإلقلیمي والعالمي، وسعیھا إلى التكیف مع أفضل الممارسات 

سابقات التعلیمیة دولیا وصوال إلى ھدفھا في تخریج طالب متمیزین یثبتون جدارتھم وتفوقھم في الم

 . العامة

بدوره استھل رئیس جامعة فلسطین التقنیة خضوري الدكتور نور الدین أبو الرب كلمتھ االفتتاحیة 

نتطلع من خالل ھذا المشروع إلى استحداث برامج أكادیمیة وبرنامج ماجستیر دولي مشترك "بالقول 

ني واالستفادة من الخبرات في الجامعات المشاركة یعتمد بشكل جزئي على تقنیات التعلیم اإللكترو

 ".األوروبیة عن طریق تقنیات التعلیم واالتصال المرئي

وأكد أبو الرب أھمیة تطویر المناھج  وربطھا بالسوق المحلي للوقوف على االحتیاجات الحقیقیة 

للمجتمع في قطاع المیاه وإیجاد الحلول للمشاكل التي یعاني منھا ھذا القطاع الحیوي الھام، مشیدا 

 الشراكة الناجحة والفعالة مع الجامعات األردنیة،ب

إلى ذلك، أشاد ممثلو ایراسموس في فلسطین واألردن الدكتورة ریم الخضر والدكتور نضال 

الجیوسي بفكرة المشروع الذي یعتبر من أھم الشراكات من بین ثمانیة مشاریع مشتركة، كونھ یلبي 

میاه والحاجة لوجود موارد بشریة وأدوات إلدارة حاجة وطنیة وإقلیمیة ودولیة فیما یخص شح ال

ناجحة لقطاع المیاه، كما تبرز أھمیة ھذا المشروع كونھ یطمح إلنشاء برامج أكادیمیة ریادیة تضاھي 

  .قریناتھا في أوروبا
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وركز عضو لجنة الزراعة والمیاه والبیئة في مجلس األعیان الدكتور رضا الخوالدة على أھمیة 

االبتكار في المناھج التعلیمیة لرفع ثقافة االبتكار لدى طلبة الجامعات، مؤكًدا متابعة إدخال مفھوم 

اللجنة لمراحل ھذا المشروع لالستفادة من النتائج التي یمكن أن تتحقق كون األردن دولة تعاني من 

ع كفاءة شح المیاه وال بد من استخدام تكنولوجیا جدیدة مبتكرة للمساھمة في حل مشكلة المیاه ورف

  .استخدامھا

مدیر المشروع في الجامعة األردنیة الدكتور أحمد السالیمة، قال في مداخلتھ إن المشروع سیسھم في 

تطویر ثقافة جدیدة لعالقات العمل بین مٔوسسات التعلیم العالي والشركات للسماح للمٔوسسات التعلیمیة 

حقیق تعاون مثمر مع الشركات لتوفیر دعم العلیا بالتكامل بشكل ٔافضل داخل المجتمع أالكبر، وت

للطالب من خالل التوظیف العملي ما من شأنھ تشجیع الخریجین على تطویر قدراتھم التي تضمن 

  . انضمامھم عن جدارة  ٕاالى سوق العمل

وأكد السالیمة أن المشروع سیثمر عنھ تنفیذ طرق جدیدة ومبتكرة لتوفیر تعلیم عالي الجودة ، وإعداد 

یة واجتماعیة تستخدم استدامة موارد المیاه لضمان مستقبلھا مع خریج ین یتمتعون بھویة ثقافیة وبیٔی

ثیرات تغیر المناخ ٔا  دمج تٔا

یذكر أنھ بلغ عدد الشركاء في المشروع ما یزید عن اثني عشرة مؤسسة تعلیمیة وحكومیة وقطاع 

ة المیاه الفلسطینیة ومركز خاص بقیادة جامعة فلسطین التقنیة خضوري، وجامعة القدس وسلط

االستشارات الھیدرولوجیة من فلسطین، ومن األردن جامعة العلوم والتكنولوجیا والجامعة األردنیة 

وجامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، وصندوق دعم البحث العلمي، ومن أوروبا جامعة قبرص 

  .اسبانیا المفتوحة وجامعة أمستردام من ھولندا والجامعة التقنیة مدرید في
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 للتعریف بجائزة الشیخ حمد للترجمة والتفاھم الدولي" األردنیة"جلسة حواریة في 

كانت كلیة اللغات األجنبیة في الجامعة األردنیة أمس محطة جدیدة للتعریف بجائزة  -سناء الصمادي

الخامس للجائزة الشیخ حمد للترجمة والتفاھم الدولي، من قبل فریق الجائزة، وتمھیدا إلطالق الموسم 

 . 2019عام 

وتعرف أساتذة الكلیة والطلبة في الجامعة خالل الجلسة الحواریة التي عقدھا فریق الجائزة بعنوان 

على الجائزة " الجوائز الدولیة ودورھا في النھوض بعلم الترجمة: الترجمة لغة العالم طریق التفاھم"

التي تطرحھا الجائزة مع التركیز على الجوانب ورؤیتھا وأھدافھا الكامنة بتعزیز النشر باللغات 

 . الفكریة والعلمیة لنشر ثقافة الترجمة من العربیة وإلیھا في األوساط الثقافیة 

والبالغة قیمة جوائزھا الملیوني دوالر أمریكي، لثالثة فئات،  2015وتقسم الجائزة التي انطلقت عام 

الترجمة من اللغة العربیة إلى اللغة اإلنجلیزیة، :  األولى وھي جوائز الترجمة، وتقسم ألربعة فروع

والترجمة إلى اللغة العربیة من اللغة اإلنجلیزیة، والترجمة من اللغة العربیة إلى إحدى اللغات 

 . األجنبیة األخرى، والترجمة إلى اللغة العربیة من إحدى اللغات األجنبیة األخرى

الرئیسیتین، في حین تسلط الفئة الثالثة على  جوائز    اللغتین   في   اإلنجاز   والفئة الثانیة مخصصة لجائزة

ُمنح   اللغة   ومن   العربیة   اللغة   إلى   مختارة   لغات   من   مترجمة   أعمال   ألفضل مجموعة   اإلنجاز، وت

                                                           .  اللغات   تلك   إلى   العربیة 

وأشارت الناطق الرسمي باسم الجائزة الدكتورة حنان فیاض خالل الجلسة التي أدارھا الدكتور جھاد 

الشعیبي وبحضور أستاذة اللغة العربیة في جامعة قطر الدكتورة إمتنان الصمادي، إلى أھمیة الجائزة 

  الناضجة   المثاقفة   عملیات   وتشجیع  ل العالم من خال شعوب    بین   والتعاون   الصداقة   أواصر   تمتین في  

 .والتعریب    الترجمة   فعالیات   عبر   العالم الثقافات في    بین 

                             

  4: األنباط ص -9: الدستور ص-1: الرأي ص –طلبة نیوز  –الوقائع  - عمون - جفرا -المدینة نیوز –بترا  -أخبار األردنیة
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بین األفراد والمؤسسات الثقافیة    والتعریب   الترجمة   مستوى   وأثنت فیاض على دور الجائزة في رفع

  من   مھمة   بأعمال   العربیة   المكتبة   والفكریة، بھدف إغناء   المعرفیة   والقیمة   الدقةو   الجودة   أسس   وعلى

                                                            . واإلسالمیة   العربیة   الثقافة   بإبداعات   العالمي   التراث   وإثراء   وعلومھ،   وفنونھ   وآدابھ   العالم   ثقافات 

إن اللجنة تضم نخبة دولیة متخصصة من أستاذة جامعات في "وعن لجنة تحكیم الجائزة، قالت فیاض 

المترشحة والتي تنحصر في مجالي اإلنسانیات والعلوم االجتماعیة،    األعمال   اللغات المختارة لتقییم

 " .ترجمة حیث یتم تقییم األعمال بناء على القیمة والدقة واألسلوب في ال

وبدورھا نوھت الدكتورة الصمادي إلى أن األمم ال یمكن أن تمضي إلى األمام دون أن تكون منفتحة 

على ثقافات البلدان األخرى، وھو ما تقوم علیھ فلسفة الجائزة ألن تصبح الترجمة علم ُمقدر، ویقدر 

 .القائمین على ھذا العلم

فالجائزة تفتح الباب على اللغات االخرى " ادة للغة ال سی" وأشارت إلى أن الجائزة تطبیق قاعدة 

 .خدمة للغة العربیة وھویتھا لإلنفتاح بالتثاقف على العالم اآلخر

وفي سیاق متصل دعا أستاذ الترجمة في الكلیة الدكتور حسین الدویري، إلى ضرورة أن تكون ھناك  

ا إلخراجھا من واقعھا الُمتراجع، الفتا المزید من الدراسات الُمنظمة للترجمة واالھتمام بھا وتعزیزھ

إلى أنھ وبحسب دراسات صادرة عن منظمة الیونسكو أن الحصیلة الكلیة للترجمة العربیة منذ عصر 

 .اآلف كتاب وھذا العدد یساوي ما تترجمھ اسبانیا في غضون عام) 10(المأمون لم تتجاوز ال 

ات الھامة ذات صلة بالترجمة السیما كما استعرض الدكتور مؤید الشراب عددا من الموضوع 

الفوریة وأسسھا، وبعض من صفات المترجم أھمھا سرعة البدیھة والفجوة الذھنیة بأن یسمع المترجم 

 .الجملة كاملة ویخزن مفرداتھا دون نسیان

  

وعرضت الدكتورة ترجمة اللغة اإلنجلیزیة في الكلیة أریج اللوزي دور الترجمة الثقافي في ربط 

التعارف بین البلدان، مشیرة إلى أن حركات الترجمة منذ عصر النھضة، لغایة ما أصبحت  أواصر

الترجمة علم مستقل ومرتبط بالثقافة والعلوم في الخمسینیات من القرن العشرین، وإضافة معاییر 

 .ثقافیة وایدلوجیة للترجمة لتأخذ منحى ثقافي جدید
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یس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة، لبحث وفي موازاة ذلك زار فریق الجائزة مكتب رئ 

 .سبل تعزیز التعاون بین الطرفین من خالل توقیع االتفاقیات ومذكرات التفاھم

واستمع الدكتور القضاة إلى إیجاز من فریق الجائزة حول الجائزة وأھدافھا ورؤیتھا خاصة لكونھا  

 .ى الصعید المعنوي أو الماديتعد من أھم الجوائز المخصصة للترجمة سواء عل

وبدوره رحب القضاة بفریق الجائزة، مؤكدا أھمیة فعل الترجمة كفعل حضاري یسھم في بناء  

 .اإلنسانیة وتقدمھا للنھوض بعلم الترجمة

یشار إلى جائزة الشیخ حمد للترجمة والتفاھم الدولي تھتم بالتعرف إلى الفكر اإلنساني من خالل ما 

  .من خالل تشجیع الترجمة من اللغة العربیة وإلیھا بأكثر من لغة أنتجتھ الحضارات
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  مؤتمر التفاضل الكسري وتطبیقاتھ بنسختھ التاسعة

 نجاح علمي غیر مسبوق على مستوى المؤتمرات العلمیة في األردن

ل عالمات كثیرة استوقفتنا للحدیث عن النجاحات التي حققھا المؤتمر العالمي للتفاض - ھبة الكاید 

الكسري وتطبیقاتھ بنسختھ التاسعة، الذي انطلق في الجامعة األردنیة بالتعاون مع صندوق دعم 

دولة حول العالم، ما جعلنا نصفھ بجدارة أنھ  70البحث العلمي قبل بضعة أشھر بمشاركة أكثر من 

یث المؤتمر العلمي األضخم واألنجح أمام نظرائھ من المؤتمرات األخرى المتزامنة معھ من ح

  .المحاور والموضوعات التي طرحھا وأعداد العلماء المشاركین والمتحدثین الرئیسیین فیھ

فانعقاد المؤتمر في األردن جاء بعد تحدیات كبیرة كانت تحول دون استضافتھ فیھا، ولكن بعد جھود 

معنیة بالمؤتمر مكثفة لعلماء وباحثین أردنیین استطاعوا من خاللھا إقناع اللجنة التحضیریة العالمیة ال

بأن األردن بلد األمن واألمان واالستقرار، وأنھ بلد قادر على استقطاب الكفاءات من كافة الدول وأنھ 

 .یتمتع بموقع استراتیجي مثالي ومناخھ مالئم للجمیع على عكس اعتقاداتھم وظنونھم

ویدرك الناظر إلى تفاصیل المؤتمر على موقعھ     

http://conferences.ju.edu.jo/en/icfda2018/Home.aspx    حجم أھمیتھ العالمیة بالنخبة

المتمیزة من العلماء والباحثین من مختلف أنحاء العالم مّمن أبدوا حرصھم الشدید على المشاركة فیھ 

من جھة، وبتعدد أوراقھ البحثیة المطروحة في كثیر من المجاالت والعلوم والتطبیقات من جھة 

  .ورقة علمیة 200أخرى، بلغت أكثر من 

جنسیة واستمر ثالثة أیام ناقش خاللھا الخبراء جملة من  18متحدثا رئیسیا من  25المؤتمر الذي ضم 

المحاور المتعلقة بمجاالت الریاضیات والبیولوجیا والكیمیاء والطب والمیكانیكا والكھرباء واالقتصاد 

ت والھندسة، وغیرھا من العلوم والنظم والمال والفیزیاء وعلوم األرض والعلوم الحیاتیة والروبوتا

 .التي باتت تطبیقات التفاضل الكسري جزءا ال یتجزأ من حساباتھا

  أخبار األردنیة 
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الذي ألقي كلمة " آران فرناندیز"وعلیھ، فقد تمیز المؤتمر بمشاركة الطالب البریطاني المعجزة 

جح بامتیاز في رئیسیة في المؤتمر، وھو معجزة حقیقیة لكونھ أصغر طالب في تاریخ بریطانیا ون

اجتیاز شھادة الثانویة العامة البریطانیة رغم تلقیھ تعلیمھ في المنزل ولیس في المدرسة وعمره خمس 

وھو في الرابعة عشرة  1773سنوات فقط، ویعد أصغر طالب ینضم إلى جامعة كامبریدج منذ عام 

 .من عمره فقط

راء وأصحاب االختصاص القادمین من وشّكل المؤتمر فرصة للباحثین األردنیین لاللتقاء بالخب 

مجالت  4الخارج، كما اكتسب قیمة علمیة كبیرة نظرا لالھتمام بنشر أوراق باحثیھ المختارة في 

 Theory Advanced(علمیة عالمیة محكمة من الفئة األولى والثانیة، كما تم نشر كتاب بعنوان 

and Applications of Fractional Calculus  (المؤتمر في دار النشر العالمیة  خاص بأعمال

 ).إل سیفییر(، فضال عن أن وقائع المؤتمر نشرت في دار النشر العالمیة )سبرینغر(

وھي مجلة  SSRNبحثا علمیا تم مناقشتھا في المؤتمر في مجلة  114ولیس ھذا فحسب، فقد نشر   

  FCAAمجلةعالمیة متخصصة في نشر وقائع المؤتمرات العلمیة الناجحة، فیما قامت 

(Fractional Calculus and Applied Analysis  ( وھي مجلة من الفئة األولى وتصنف من

بإصدار عدد خاص ألربعة عشر بحثا من  2.865أعرق المجالت في الریاضیات ولھا معامل تأثیر 

 أبحاث المؤتمر، فضال عن تغطیتھا ألحداث المؤتمر من حیث مقارنتھا لعدد المشاركین واألبحاث

 .والحضور والدول والموضوعات، ما یثبت قوة المؤتمر ونجاحھ على أعلى المستویات

كما أصدرت المجلة قائمة بالجوائز التي تم منحھا في المؤتمر وھي سبع جوائز عالمیة  اثنتین منھا   

من نصیب علماء عرب واحدة للدكتور شاھر المومني وھي أرفع جائزة، وأخرى للدكتور ریاض 

من جامعة خلیفة في اإلمارات العربیة المتحدة، بینما كان ھناك جائزتان لطلبة الدراسات  الخزاعلة

العلیا واحدة منھا أیضا للطالب إقبال بطیحة من الجامعة األردنیة، وجائزة باسم العالم األلماني 

 ، توزعت على دول2017الذي وافتھ المنیة في تشرین األول من عام " رودلف قرنفلو"المشھور 

 .الصین وفرنسا وبولندا وتركیا
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وكدلیل آخر على تمیز المؤتمر في ما نتج عنھ أیضا، فقد كشف القائمون علیھ عن نیتھم بالبدء في  

للریاضیات التطبیقیة والصناعیة لتكون األولى من نوعھا على مستوى " جو َسیام"تأسیس جمعیة 

 .الشرق األوسط وشمال افریقیا

جو "ریة للمؤتمر على الصعید المحلي الدكتور شاھر المومني بین أن وكان رئیس اللجنة التحضی

األم سیكون ھدفھا الرئیسي كسر الھوة بین علم الریاضیات " َسیام"بفرعھا األردني تحت مظلة " َسیام

بكافة فروعھ وتطبیقاتھ والعلوم األخرى؛ سیّما وأنھ علم متداخل مع جمیع العلوم على اختالف 

 .تخصصاتھا

المومني أن الجمعیة ستضم مواقع لمجالت عالمیة علمیة محكمة من الفئة األولى وعدد ال  وأضاف 

یحصى من المصادر البحثیة المتعلقة بالریاضیات الصناعیة والھندسیة والطبیة والحسابیة وغیرھا 

 .من التطبیقات للباحثین األردنیین المشتركین على اختالف تخصصاتھم

فكرة الدكتور ضیاء زیدان من الجامعة األلمانیة األردنیة جمعیة وھي " جو َسیام"وستكون   

للریاضیات الصناعیة والتطبیقیة للباحثین األردنیین تحت مظلة جمعیة سیام العالمیة، وھي أكبر 

وأقدم رابطة مھنیة وأكادیمیة في العالم مكرسة الستخدام الریاضیات التطبیقیة في الصناعة، الفتا 

في األردن ستضم أعضاء من المھندسین وعلماء الریاضیات " سیام"د إلى أن زیدان في ھذا الصد

 .األردنیین الباحثین في المجال األكادیمي وغیر األكادیمي

لطلبة " التفاضل الكسري"وعن توصیات المؤتمر، انفردت بمطالبتھا بضرورة تدریس علم  

یتجزأ من العلوم األخرى في الحیاة، الجامعات وتحدیدا كلیات العلوم والھندسة، باعتباره جزء ال 

لتوظیفھ بالطرق الصحیحة التي من شأنھا أن تسھم في التقدم العلمي والتقني، إضافة إلى توحید جھود 

الباحثین بتكثیف الدراسات المتعلقة بتطبیقات علم الریاضیات الذي یعد الھیكل الرئیسي لتاریخ 

لھ، ویسعى إلى توجیھ االھتمام نحو القیمة الثابتة للمآثر الحضارة والحجر األساس للبناء التعلیمي بأكم

ُقّدم للعالم  .التعلیمیة التي ت

على أنھا " الریاضیات"وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة رفع الوعي المجتمعي حول قیمة 

اللغة العلمیة لكل من العلوم والمنطق والحاسوب والھندسة واالقتصاد واإلحصاء والطب، مؤكدین 

لى االھتمام بتوجیھ األنظار نحو شحذ ھمم الباحثین الستخدام حساب التفاضل الكسري بشكل كبیر ع



  العالقات العامة دائرة اإلعالم و                                              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 
19 

في نمذجة العدید من النظم الفیزیائیة والبیولوجیة المعقدة، لیصبح  علم  القرن الحادي والعشرین، 

 .ة مماثلةسیّما أنھ  أوسع وأشمل تطبیقا من علم التفاضل الكالسیكي المؤدي إلى مفاھیم ریاضی

یدین بشطر كبیر من تقدمھ للعلماء العرب، بل إن مؤرخي العلم " علم الریاضیات"وأجمعوا على أن  

من الغربیین من یجاھر بأن بعض فروع الریاضیات ھي اختراع عربي بحت، ولقد أبدى العلماء 

ً بھذا العلم بفروعھ وتطبیقاتھ المختلفة منذ مئات السنین  ً بالغا  .حتى االنالعرب اھتماما

ولن ننسى فوق ذلك كلھ وبعد ھذا الزخم بتوصیاتھ بأنھ حظي برعایة سمو األمیرة سمیة بنت  

الحسن، بحضور كبار العلماء والمسؤولین والمھتمین المتخصصین، كما تعددت جھاتھ الداعمة نظرا 

علمیة على ألھمیتھ الكبرى وھذه الجھات عبرت عن فخرھا بدعمھا للمؤتمر بعد ما لمست قیمتھ ال

مستوى عالمي، وھي الجامعة األلمانیة األردنیة ومؤسسة كالرفیت وشركة أورنج وجامعة البترا 

والشركة األردنیة لألدویة ومؤسسة عبد الحمید شومان ومدارس النظم الحدیثة وأكادیمیة العالم 

قطاعات على اإلسالمي للعلوم وھیئة تنشیط السیاحة وغیرھم من الرعاة والداعمین من مختلف ال

 .الصعید الشخصي والمؤسسي

وال بد أن نلفت النظر إلى أن عدد من المشاركین من دول عریقة أشادوا خالل محادثاتھم   

ومراسالتھم عقب انتھاء المؤتمر بالمستوى الذي لمسوه فیھ، بدءا بالترتیبات اللوجستیة المنظمة، 

یة والتي كشفت المستوى العلمي المتقدم في مرورا بالموضوعات التي تم مناقشتھا في أوراقھ البحث

األردن، ووصوال لحجم العلماء والباحثین والمتخصصین والحضور من دول مختلفة على مستوى 

العالم أسفر لقائھم عن عصف ذھني مثمر لعلم الریاضیات وتطبیقاتھ المختلفة، لم یلمسوا مثلھ في 

  .كثیر من الدول المتقدمة على حد تعبیرھم
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  القة والشقیرات اكادیمیتان تفوزان بجائزة فینوس العالمیةالسو

وقفت االكادیمیتان روال السوالقة والدكتورة باسمة الشقیرات على منصة الفوز بجائزة منظمة فینوس 

  .في مجال العلوم والعلوم االجتماعیة 2019العالمیة والحصول على لقب امرأة عام 

ریس في الجامعة األردنیة، اجتازتا مراحل الترشح األولیة السوالقة والشقیرات عضوتا ھیئة التد 

 2019والنھائیة، لتختارھما لجنة دولیة متخصصة تضم خبراء من ایبكس كأفضل النساء في العام 

   .ومتفوقات في مجال العلوم االجتماعیة، وتكریمھما في حفل سنوي أقیم في مدینة شیناي الھندیة

الجامعة األردنیة شقت األكادیمیتان طریقھما نحو منصة التتویج في من الطفیلة والشوبك وصوال الى 

سیرة ذاتیة متمیزة باألعمال االجتماعیة وانتاج األبحاث لتصبحا بارزتین عالمیا ویتم تكریمھما 

   .بجائزة رفیعة المستوى بمناسبة یوم المرأة العالمي وفي شھر آذار الذي یعتبر شھر المرأة المتمیزة

، إنھما فخورتان بھذا اإلنجاز الذي لم یأت )بترا(لشقیرات تقوالن لوكالة األنباء األردنیة السوالقة وا

من فراغ، بل جاء بعد فرض المرأة األردنیة نفسھا بقوة على الساحة المحلیة والعربیة والعالمیة، 

ا في الموعد وبعد ما ھیأه لھما األردن من امكانات، وجامعتھما األردنیة، في المجاالت كافة، فكانت

   .وحصدتا جائزة متمیزة على المستوى العالمي

وتضیفان أنھما استثمرتا امكانیاتھما على مدار سنوات في انتاج األبحاث والدراسات وشاركتا في 

السوالقة عضوة  .العمل االجتماعي واألكادیمي، وتركتا أعمالھما في مواجھة لجان التحكیم العالمیة

ھیئة التدریس في كلیة اآلداب بالجامعة األردنیة، تقول ان ھذه لیست المرة األولى التي تقف المرأة 

األردنیة على منصات التتویج بل سبقھا كثیرات في مجاالت عدة، اما الشقیرات فھي عضوة ھیئة 

ة األردنیة، فتقول إن الطریق إلى التدریس بكلیة الملك عبداهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات بالجامع

ھذه الجائزة لم یكن سھال في ظل المنافسة علیھا من دول كثیرة، إال انھما استطاعتا بأعمالھما عبر 

سنوات العیش في األردن من الجنوب وعمان الى اقناع خبراء ومحكمین عالمیین للوصول الى 

  عمون
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السوالقة والشقیرات أن أعمالھما العلمیة  تضیف. النتیجة النھائیة واعتالء منصة التفوق والتتویج

واالجتماعیة خضعتا الى تقییم الخبراء، وقیاس مدى تأثیرھا على المجتمع والصعوبات التي واجھنھا 

ابة الموھوبة والمبدعة في علم  Venus یذكر أن جائزة فینوس .لتحقیق ھذا االنجاز الدولیة للمرأة الشَّ

ِبل مركز الب  VIF لمؤسسة فینوس الدولیة CARD حوث والتصمیم المتقدم كارداالجتماع تقّدم من ق

العالمیة وتمنح بناء على  Apex الدولیة ومنظمة ابیكس Expert بناء على معاییر منظمة اكسبیرت

  .توصیة لجنة تحكیم تضم خبراء منھا

بینھا فوز  وخالل السنوات األخیرة استطاعت عدد من النساء األردنیات الفوز بجوائز عالمیة عدة من

خمس فتیات شاركن في أضخم تجمع لنساء التكنولوجیا العالمي، بجائزة أفضل مشروع تكنولوجي 

مشاركة، والتي أقیمت في وادي السیلیكون بالوالیات المتحدة األمیركیة، واختارت  100من بین 

ات الیتیمات مشروعا، أطلقن علیھ اسم عزوة والذي یعنى بالفتی 20لجان التحكیم مشروعھن من بین 

كما فازت المھندستان األردنیتان ھبة شبروق وھدى الحسیني بجائزة ستیفي . وتمكینھن في المجتمع

برامج لتكریم  6العالمیة للنساء، وتمنح الجائزة الرائدة في مجال األعمال على مستوى العالم، في 

المحیط الھادئ، وألمانیا المؤسسات غیر الحكومیة والعاملین المبدعین، وھي جوائز ستیفي آلسیا و

  .وأمیركا، وفي مجال االعمال الدولیة، وللنساء في األعمال، وللمبیعات وخدمة الزبائن
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 جامعات أردنیة تشارك في مؤتمر جماعة عمان لحوارات المستقبل
  

, جدارا,الزیتونة األردنیة,حسین التقنیة ال, الیرموك, األردنیة: أكد عدد من الجامعات األردنیة ھي
آل , الھاشمیة, الطفیلة التقنیة, الحسین بن طالل في معان, العلوم التطبیقیة, عمان األھلیة, إربد األھلیة

مشاركتھا في مؤتمر , الجامعة العربیة المفتوحة, فیالدلفیا، البترا, العلوم اإلسالمیة العالمیة, البیت
ناء الثقة الوطنیة في مواجھة اإلشاعة وخطاب الكراھیة الذي دعت إلیھ الجامعات ودورھا في ب

جماعة عمان لحوارات المستقبل والذي سیعقد في شھر نیسان القادم وكانت وفود من الجماعة قد 
الذین أكدوا مشاركة جامعاتھم في ھذا , قامت بتسلیم دعوات المشاركة لرؤوساء ھذه الجامعات

  .والمھم المؤتمر الوطني الضروري
 
 

ھذا وستواصل جماعة عمان لحوارات المستقبل زیاراتھا لعدد آخر من الجامعات لدعوتھا للمشاركة 
  .في ھذا المؤتمر

 شؤون جامعیة ومحلیة

  1: الدستور ص –ساعة مدار ال
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 »السنة التحضیریة«الجامعات الخاصة مشمولة بـ
 
 

یشمل جمیع » السنة التحضیریة«اكدت مصادر مطلعة ان قرار مجلس التعلیم العالي بتطبیق 
وقال المصدر إن قرار المجلس، ال یقتصر على . لوریوس في الجامعات الخاصةتخصصات البكا

 .الجامعات الرسمیة، وان االشتراطات التي  طلبھا تشمل الجامعات الخاصة
 

وقرر المجلس البدء بإعادة تصمیم الخطط الدراسیة للسنة األولى في جمیع البرامج والتخصصات 
ّل فیھا السنة ُمث األولى سنة تحضیریة بما یضمن نتاجات تعلیمیة ذات جودة  لدرجة البكالوریوس ت

الى .( 2020/2019(على أن تطبق السنة التحضیریة بدایة الفصل األول من العام الجامعي . عالیة
ً وقدراتدراسیة، على أن یتم : جانب ً أساسیا ً علمیا إدراج مساقات في السنة التحضیریة تتطلب تفوقا

 . ة یتخللھا عملیات تقییم ومتابعة دوریةاستخدام وسائل تدریس متقدم
 

كما قرر المجلس تصمیم امتحانات ُمَشددة قادرة على تقییم استعداد الطلبة في نھایة السنة التحضیریة 
 .لالنتقال إلى السنة الثانیة

 
  في ضوء متطلبات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد» السنة التحضیریة«ویأتي قرار 

  1: الرأي ص
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 ال قرار بعد باستحداث عطلة الـربیع: المعانـي 
 

أكد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي الدكتور ولید المعاني، أن ال قرار بعد باستحداث عطلة 
الربیع، وأن األمر مرھون بتحدید مواعید االختبارات المدرسیة التي ستتم بعد انعقاد لجنة التخطیط 

  .یذھاخالل یومین لوضع الخطة الالزمة لتنف
 

بعد عید  -حزیران المقبل  15انھ ونظرا النعقاد امتحان الثانویة العامة في » الدستور«وبین المعاني لـ
، فان عقد االختبارات المدرسیة سیكون في العشر األواخر من شھر رمضان -الفطر بأسبوع تقریبا

بارات إال بعد اجتماع اللجنة المبارك، وال یوجد لغایة الوقت الحالي اي قرار قطعي بمواعید ھذه االخت
وأشار إلى امكانیة مناقشة ان یكون ھناك تنسیق بین الجامعات والمدارس . المخولة بھذا الموضوع
  .في بدایة الدوام والعطل

  
  
 

  طلبة نیوز
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 استمزاج آراء الطلبة واألھالي بالقرارات التعلیمیة خطوة ایجابیة: تربویون

ھ وزیر التربیة والتعلم ولید المعاني، قبوال مجتمعیا من قبل لم یكن غریبا أن یجد االستفتاء الذي أطلق
أولیاء األمور والطلبة، بعد أن وجھ تغریدة خاصة تتضمن سؤاال حول تأیید أو رفض العطلة بفصل 

 .الربیع لمدة أسبوع أو أسبوعین

والطلبة وفي الوقت الذي تباینت فیھ وجھات النظر لعطلة الربیع؛ وجد تربویون أن إشراك األھالي 
في ھذا االستفتاء، خطوة إیجابیة یجب أن یبنى علیھا في المستقبل بسبیل تطویر العملیة التربویة، 

 .وعالقة الطالب بمؤسستھ التعلیمیة، وتنمیة مھارات التفكیر لدیھ، والتواصل الفّعال والحوار المقنع

المتحانات المدرسیة النھائیة الوزیر تبع تغریدتھ بتساؤل آخر عن مدى رغبة األھل في تقدیم موعد ا
إلى ما قبل عطلة عید الفطر المبارك، لتتوالى ردود األفعال الكبیرة من قبل أولیاء األمور الذین 
شعروا أنھم جزءا من العملیة التربویة في المدرسة، وبإمكانھم التعبیر عن رأیھم بشكل مباشر 

 .بالتواصل مع الوزیر وبطریقة مختصرة

ً من خالل وجود ما یزید عن وبدا ھذا األمر ج ألف تفاعل مع التغریدة منذ الساعات األولى،  12لیا
وبعضھم اقترح التوقیت %  23منھم للعطلة، فیما رفضھا %  77حیث أظھرت النتائج موافقة 

 .المناسب لھا في حال تم إقرارھا

دارس، إال أن األجواء وعلى الرغم من أن الوزارة لم تعتمد ذلك االستفتاء إلى اآلن لتطبیقھ في الم
اإلیجابیة سادت، وعبر كثیرون عن رضاھم بھذه الشراكات، وتجعل القرار نابعا من طرفي العملیة 

 .التربویة، المؤسسة التعلیمیة واألسرة

والتي یمكن استغاللھا مع “ الربیع”وترى الھام أحمد األم لطفلین بالمرحلة االبتدائیة، أھمیة عطلة 
خطوة جمیلة من الوزارة أن ”وتقول . ي رحالت بواحد من أجمل فصول العامالعائلة، والذھاب ف

قامت بعمل استفتاء، خاصة وأن الغالبیة العظمى من الطلبة یفضلون أن یكون ھناك عطلة في 
 .“الربیع

أغلب أولیاء األمور، وفق الھام، أصبحوا یتابعون ردود الفعل على تلك القرارات على مواقع 
عي، كونھا تعبر عن شریحة واسعة من المواطنین، وتساعد بالتأثیر على عملیة التواصل االجتما

 .صنع القرار

وعبر متابعتھا لمواقع التوصل االجتماعي، تعتقد رایة علیان وھي موظفة وأم، أن طرح مثل تلك 
علیمیة االستفتاءات أمام المجتمع بأكملھ وتقبل اآلراء على اختالفھا، ینمي روح االنتماء للمؤسسة الت

من خالل وجود فرصة لتلقي اآلراء، وطرح العدید من األفكار، مع إمكانیة تطبیق التوصیات الناتجة 
 .عنھا على أرض الواقع

وبحسب علیان، فإن الخطوة التي قام بھا وزیر التربیة، تجعل من رواد التوصل االجتماعي مشاركین 
 .ك االستفتاءاتحقیقیین في القرار، وینتظرون ما یمكن أن تخرج بھ تل

  ب/31: الغد ص
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التأثیر التربوي على الفرد بإشراكة في القرار، یراه الخبیر واالستشاري التربوي الدكتور عایش 
النوایسة خطوة مھمة، إذ یؤشر على دور القادة التربویین خاصة في البلدان التي لدیھا خطوات رائدة 

جیل واعد لتمكینھ من العیش في بتطویر أنظمتھا التربویة، ومنھا األردن عبر التركیز على إعداد 
ً في بناء مجتمعھ ً مساھما  .ظل معرفة متطورة لیكون منتجا

وھذا ال یمكن تحقیقھ، وفق النوایسة، دون أن یرافقھ تطویر في األدوار التربویة ولعب أدوار مھمة 
في  تتعدى أسوار المؤسسة التربویة، وتنعكس على تحصیل الطلبة من خالل إشراكھ وأولیاء أمورھم

 .صناعة القرارات التربویة

لھذا، یؤكد النوایسة على ضرورة أن یسعى القادة التربویون في وزارة التربیة والتعلیم لتوطید 
أواصر التعاون والتفاھم مع الطلبة وأولیاء أمورھم، وبناء العالقات اإلنسانیة بین جمیع مكونات 

ین وأولیاء األمور في عملیة اتخاذ القرار، المجتمع بما فیھم الطلبة وتشجیع مشاركتھم مع المعلم
وتطویر األداء بشكل عام، مما یرفع من مستوى الوعي ویعزز عملیة بناء الثقة المتبادلة بین المدرسة 

 .والمجتمع، مما یوفر بیئة داعمة للتعلیم والتطویر المستمر

القنوات المفتوحة أمام المعلمین من جھتھا، تبین آالء الطواھیة، وھي معلمة في المرحلة االبتدائیة، أن 
والطلبة للتعبیر عن آرائھم بما یمكن أن یتم إقراره جزء أساسي من تطویر العملیة التعلیمیة ككل، 

 .معبرة عن سعادتھا لخطوة االستفتاء على مواقع التواصل اإلجتماعي والمفتوحة لمختلف األعمار

إن العملیھ التربویھ شراكة ما بین “ الغدمدیرة إحدى المدراس المھندسة رضا خصاونة تقول لـ 
الوزارة والمدرسة والطالب واألھالي، وأي قرار یتخذ یؤثر على كل المستفدین من العملیھ التعلیمیھ، 

خطوة مھمة وجاءت بوقتھا، في محاولة الستقطاب ”الفتة إلى أن ما قام بھ وزیر التربیة والتعلیم 
 .“االھل والطالب في اتخاذ القرارات

ما ترى خصاونة أن مجموعة اآلراء التي قدمھا األھل والطالب عبر المنصات االجتماعیة یمكن أن ك
بنك معلومات یوفر بیانات من جمیع االطراف وتساھم اآلن ومستقبال باتخاذ القرارات ”تتحول إلى 

ُ “التي تصب بمصلحة التعلیم كرس ، وذلك یضع المسؤول امام الصورة الكاملة من القرار، وخطوة ت
 .“المسؤول القریب من الجمیع”مبدأ الحوار والتشارك، وتقدیم صورة ایجابیة عن 

عن ھذا االستفتاء، وعبروا عن “ بشغف”وتشیر خصاونة إلى أن الطلبة في مدرستھا یتحدثون 
مما ینمي لدیھم حس المسؤولیة على حد “ سیصبحون جزءا من القرار القادم”شعورھم بالفخر ألنھم 

 .تعبیرھا

لنوایسة ینوه ألھمیة التفاعل ما بین الجھات التربویة والمجتمع، وأن تشرك أولیاء األمور في صناعة ا
القرارات، وأن توثق صالتھا معھم، ومع مؤسسات المجتمع المحلي ودعوتھم للمشاركة في برامجھا 

 .موأنشطتھا، وأن تقدم تعلیما یتناسب مع التغیرات السریعة في مجاالت المعرفة والعلو

ویضیف النوایسة أن ھذه الشراكة تطور من مھارات الطلبة، وتلبي حاجاتھم، وتعزز ثقتھم بأنفسھم، 
وبإظھار سماتھم القیادیة، وتدریبھم على تحمل المسؤولیة، واكتسابھم مھارات الحوار والنقاش 

سابھم مھارات واإلقناع والتفكیر االیجابي، وفي طریقة تحلیل المشكالت والتعامل معھا، فضال عن إك
 .االتصال والتواصل الفّعال
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 الدراسات العلیا في الجامعات األردنیة وغیاب الواقعیة

  الدكتور محمد علي صالح الرحاحلة
  
الجامعات في كل انحاء العالم لھا ثالث وظائف رئیسیة التعلیم والبحث وخدمة المجتمع وھي ثالث  

تنفرد الجامعات بواحدة منھا وال یمكن ان تكون تھیمن احدھا  حلقات متداخلة مترابطة ال یمكن ان
على االخریات، ان كانت فھنالك خلل واضح خصوصا في الجامعات التي یتم تمویلھا من جیوب 
المواطنیین و دافعي الضرائب فالبد مقابل ھذا الدعم ان تعود بالفائدة على المجتمع والمجتمع المحلي 

وفي معظم جامعاتنا األردنیة الحكومیة والخاصة، كما یحلو للبعض . اتالذي تعیش فیھ تلك الجامع
یسمیتھا، ان برامج دراسات علیا والتي تعني وجود بحث علمي من قبل طلبة الدراسات العلیا موجھا 

 :لخدمة المجتمع المحلي او الدوائر وللمؤسسات التي جاء منھا ھؤالء الطلبة، اال اننا نالحظ مایلي
لحیاة الجامعیة لطلبة الدراسات العلیا فھي اقرب ما تكون لدراسة المراسلة، فان انعدام ا  .1

العالقة ما بین طالب الدراسات العلیا والجامعة تنحصر في حضور المحاضرات فقط،، الن عالقتھ 
بھا فقط لتلقینھ المعلومات التي یدلي بھا االستاذ الجامعي و لتي في اغلب االحیان موجودة في كتاب 

باالحرى كتیب صغیر قام احد اعضاء التدریس في احدى الجامعات بجمع شتاتھ، وھذه العالقة  او
وھنا االبد من اشراك طلبھ الدراسات العلیا ال بل ان یكون . اقل من عالقة طالب الروضة بروضتھ

من متطلبات تخرجھم التواجد في الجامعة والمساعدة في عملیات التدریس وانشطة الجامعة بعدد 
معین من الساعات وبصورة اجباریة، وتخصص مكان مناسب لجلوسھم فیھ وتوفیر متطلبات الالزمة 
لھذا المكان، فمجرد جلوسھم معا سیثرى المعارف التي یكتسبوھا في الجامعة ویثیر مواضیع 

ات للمناقشة بینھم، فالحیاة الجامعیة والتي ھي معدومة بین طلبة الدراسات العلیا، تعني كافة الخبر
والمعارف التي یكتسبھا الطالب منذ دخولھ الجامعة حتى خروجھ منھا ولیس فقط المعلومات التي 

 . یتلقنھا في المحاضرات
تخلو معظم خطط الدراسات العلیا في معظم الجامعات من اربعة مواد اجباریة وھي مادة   .2

لساعتین معتمدتین یقدم فیھا  االحصاء الوصفي واالحصاء التحلیلي والبحث العلمي ومادة ندوة بحثیة
كل طالب بحثین یعرضھما على زمالئھ احدھما من المجاالت العلمیة واالخر من اعداده، وعادة مدة 

 . الندوة على فصلین، وان ال تعتمد اي خطة دراسات علیا ما لم تتضمن ذلك
لمواد الثالث فمن الضرورة بمكان ان یكون یعقد امتحان شامل تشرف علیھ ھیئة االعتماد با  .3

 .مواد االولى لتوحید المفاھیم وال یسمح للطالب بتسجیل رسالتھ اال بعد اجتیاز ھذا االمتحان
عان عملیة اختیار المشرف ال تتم في اغلب االحیام حسب التخصص الدقیق للمشرف   .4

السد وموضوع الرسالة، انما حسب الدور وقوة االستاذ في القسم، فقد یستحوذ احدھم على نصیب ا
في االشراف وفي المقابل ان احدھم لیس لدیھ اي طالب یشرف علیھ، فقد یشرف استاذ تخصصھ في 

) ب(في حین ان االستاذ المتخصص في مجال ) ب(على طالب تخصص رسالتھ في مجال ) ا(مجال 
في نفس الجامعة، وكذلك غیاب المشرف ) أ(یشرف على طالب یشرف على طالب في مجال 

 .ظم االحیانالمساعد في مع
ان العالقة بین المشرف والطالب ھي عالقة استقوایھ وكذلك مع اعضاء ھیئة التدریس اذ   .5

لیس من حق الطالب المناقشة بل كل ما یقولھ المشرف او اي عضو في القسم او لجنة المناقشة ھو 

  زاد األردن 

 مقاالت 
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الة كالم مقدس و صحیح و یجب على الطالب االخذ بھ بغض النظر عن صحتھ او مالئمتھ لرس
الطالب و على الجمیع ان یعلم ان الطالب ھو االكثر درایة و تعمقا ومعرفة برسالتھ النھ اطلع على 
مجموعة كبیرة من االبحاث في حقل رسالتھ ال بل ان المشرف و اللجنة واعضاء القسم ھم من 

حضر یستفیدون من معرفة الطالب ورسالتھ، حیث نجد ان احد اعضاء یطلب طلبا و ال یذكر في م
التعدیالت ویصر على ان یقوم بھ الطالب علما بان االخرین في اللجنة لیس لھم اعتراض على 

 . وجوده في الرسالة
االصل في االشراف ان یحسب للمشرف ساعة معتمدو وھي ساعة اسبوعیة لمدة ست عشرة   .6

سبوعیا اال ان الكثیر اسبوعا اي النھ ال بد ان یجلس مع طلبة الدراسات العلیا لمدة ساعة لكل منھم ا
من المشرفین ال یتقیدون بذلك و ھذا یترتب على رؤساء الجامعات و العمداء متابعة ذلك و التقید بھ 

 .من قبل المشرفین كما ھو الحال في بقیة المواد
وھنا البد لمن یحق لھ االشراف ان ال تقل مده خدمتھ في الجامعة عن ثالث سنوات وان   .7

ث منشورة على االقل على ان یراعى التخصص الدقیق عند تحدید المشرف ال ان تكون لھ ثالث ابحا
 .تكون بشكل دوري او تقسیمھا محاصصھ

یالحظ عدم ارتباط االبحاث للرسائل الماجستیر بالبیئة والمجتمع وذلك من ناحیتین االولى   .8
انھ، حیث نجد ان معظم المشاركة في االشراف والمناقشة والثانیة في اختیار مشروع الرسالة وعنو

وھنا یجب . الرسالة ال تخدم المجتمع ال بل ان مجتمع الدراسة ال یعلم عنھا ولیس على اطالع علیھا
ان تقوم الجامعات او وزراة التعلیم العالي بمخاطیة المؤسسات والشركات الكبرى وغیرھا والطالب 

اوین لالبحاث یختار الطالب منھا منھا عناوین ومجاالت بحاجة الى الدراسة وتكون منھا بنك عن
عنوان رسالتھ و یتابع مع الجھة التي طلبت عنوان البحث عملیة البحث وان تكون تلك الجھة ممثلة 
في لجنة المناقشة ومتابعة البحث مع المشرف والطالب او ان یكون البحث ما امكن ذا صلة بمؤسسة 

 . التي یعمل بھا وبناء على طلبھا واخذ رایھا فیھ
عدم تقید الجامعات بارسال نسخة من الرسائل المناقشة فیھا وتلك التي تقوم وزارة التعلیم   .9

العالي بارسال نسخة من الرسائل المعادلة الى مكتبة الجامعة األردنیة وعدم الطلب من الطالب عمل 
 . كشف على عنوان رسالتھ في مكتبة الجامعة األردنیة بحیث ال یكون ھنالك تكرار

ن یراعى عند اختیار الموضوع وعنوان الرسالة ان ال یكون كبیرا وان یكون محددا و لیس ا  .10
فضفاضا وان یعرض مقترح الرسالة قبل اقراره على مختص من خارج القسم او حتى من خارج 

 .فالبحث العلمي واحد بغض النظر عن التخصص. الجامعة للمشورة و ابدا الراي فیھ
كان و حتى تتمكن الجامعة من خدمة المجتمع المحلي ان تتالف لجنة اعتقد من االھمیة بم  .11

المناقشة من اربعة اشخاص اضافة الى المشرف بحیث یكون اثنین من القسم المختص وواحد من 
الجامعات األخرى وواحد من القطاع الذي تدرسھ الرسالة فمثال اذا كان من قطاع البنوك ال بد من 

ضوا وان ال یسترط حصولھ على الدكتوراه بل یشترط ان تكون لدیھ مختص من البنوك ان یكون ع
سنة في مجال عملھ حتى یضفي على الرسالة الجانب العملي اذا ان العدید  15الخیرة التي ال تقل عن 

 .من الرسائل ال تمت الى الواقع بصلة
سم بنشرھا او یالحظ خلو الرسائل الجامعیة بصورة عامة من االبحاث التي قام اعضاء الق  .12

حتى الرسائل الجامعیة من القسم عند استعراض الدراسات السابقة وھذا یدل على ان االبحاث التي 
یقوم بھا اعضاء القسم او الرسائل التي یقومون باالشراف علیھا ال فائدة منھا حتى لطلبتھم فكیف 

ة فقط ال غیر وھنا یجب ان تكون ذات فائدة للمجتمع بل ھي ابحاث توضع في الجواریر لغایات الترقی
یاخذ بعین االعتبار عند ترقیة اعضاء ھئیة التدریس عدد المرات التي تم الرجوع الیھا في االبحاث 

 .من قبل باحثین اخرین
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یالحظ ان تعلیمات اعداد الرسائل الجامعیة والتي جمیعھا مستقاة نصا حرفیا من تعلیمات   .13
التطبیق فمن واجبات كلیة الدراسات العلیا التاكد من تطبیقھا فیما الجامعة االرنیة بعیدة كل البعد عن 

 .یتعلق بالتوثیق والخط و غیرھا من االمور الوارده في ھذه التعلیمات
على الرغم من ان الجامعة األردنیة االم لكل الجامعات وضعت دلیل المستخدم لنظام كشف   .14

ك فھما خاطئا للنقل الحرفي من قبل معظم المشرفین النقل الحرفي في الرسائل الجامعیة اال ان ھنال
ومنھ االقتباس الحرفي الموثق ال بل یمنعون االقتباس ویطلب من الطالب اعاد صیاغة وتغیر النص 
بحیث یختلف عن النص االصلي وخصوصا التعاریف والنصوص القانونیة مما یغیر معناھا 

ى في العالم وقد یصل االقتباس الموثق لعدة وخصوصیتھا، علما بان بعض الرسائل في جامعات كبر
وھذا یعنى ان المشرف الیقوم بواجبھ في متابعة عملیة التدقیق وفقا للدلیل والتي ال یاخذ . صفحات

 . من اكثر من ساعة
في الكثیر من الرسائل نجد ان الجدول الواحد یمتد على عده صفحات یصل في بعضھا الى   .15

رؤ البل من الصعب الرجوع الى اي معلومة فیھ وھذا یتطلب ان ال عشرة صفحات و یكون غیر مق
تجاز الرسائل بھذا الشكل فالجدول یجب ان ال یتعدى صفحة واحدة ویكون مختصرا ویلخص اھم 

وان ال یاخذ كما ھو من برامج التحلیل , المعلومات والنتائج التي یتحدث عنھا الطالب في متن الرسالة
یكون للطالب دور في تصمیم الجدول ال ان یكون عملیة قص ولصق واال  االحصائي، فالبد من ان

 .این دور المشرف وللجنة المناقشة والطالب وكیف یسمع المشرف و لجنة المناقشة بذلك
یالحظ بعض الجامعات تمنع وجود مراجع في المقدمة وتشترط ان ال تزید نصف صفحة   .16

حات قد تصل الى خمس صفحات ال بل تشترط ان كما ویالحظ ان الفرضیات تمتد على عدة صف
تكون الفرضیات متعددة وان ال تقل عن عدد معین و ان تتفرع كل فرضیة على القل لثالث فرضیات 

ولو قامت ھیئة االعتماد او وزارة التعلیم العالي بمراجعة المقترحات . فرعیة واال ال یقبل ھذا المقترح
 .لوجدت العجائب الكثیرة

قد انھ في ھذه العجالة وفي في ھذه الكلمات القلیلة الكثیر من الفائدة للجامعات في النھوض واخیرا اعت
بالدراسات العلیا فیھا و في ان تسھم في خدمة المجتمع المحلي، فھل من یطلع علیھا من المسؤولین 

  . في الجامعات األردنیة او التعلیم العالي او ھئیة االعتماد
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 حالة من عدم اإلستقرار الجوي تؤثر على المملكة ..الثالثاء 
   

حالة من عدم اإلستقرار الجوي تؤثر على المملكة مع فرصة لزخات رعدیة غزیرة من المطر والبََرد 
 وتجدد التحذیرات من تشكل السیول وربما الفیضانات

 
 ً  نھارا

 . تبقى درجات الحرارة أقل من معدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام
ً مع ساعات الظھیرة إلى غیر مستقر في عموم المناطق، بما فیھا األغوار و  یتحّول الطقس تدریجیا

 .والبحر المیت ووادي عربة وإقلیم العقبة، حیث تتكاثر الُسحب الركامیة الرعدیة
وتتھیأ الفرصة مع ساعات بعد الظھیرة والعصر والمساء لھُطول زخات رعدیة غزیرة من المطر 

ََرد في  .مناطق عدة ومتفرقة في المملكة والب
 

 .و تكون الریاح متغیرة االتجاھات، تنشط أثناء ھبوب العواصف الرعدیة
 :وفي خلیج العقبة

متوسط ارتفاع الموجز : حالة البحر وارتفاع األمواج -متغیرة االتجاھات معتدلة السرعة: الریاح -
 . ةدرجة مئوی 22: درجة حرارة سطح میاه البحر -). سم20-40(
 

 التوصیات
االنتباه من جریان السیول وربما تشكل الفیضانات في مناطق متفرقة وعدیدة من المملكة بُعید  - 1

 .ساعات الظھیرة، ویشمل ھذا التنبیھ مناطق األغوار والبحر المیت ووادي عربة وربما إقلیم العقبة
 
ََرد االنتباه من االنزالق في طرق المرتفعات الجبلیة العالیة بفعل - 2  .توقع تساقط زخات كثیفة من الب

 ال تزال المملكة مع ساعات اللیل األولى تحت تأثیر حالة عدم االستقرار الجوي
 

 ً  لیال
ً بوجٍھ عام مع ظھور السحب على إرتفاعات ُمختلفة  .یكون الطقس باردا

ََرد في أجزاء محدود  . ة من المملكةمع بقاء الفرصة مھیئة لھطول زخات محلیّة رعدیة من المطر والب
 . و یتوقع تشكل الضباب الكثیف مع ساعات اللیل المتأخرة في أجزاء من السھول الشرقیة

 
 التوصیات

االنتباه خالل القیادة على الطرقات الخارجیة بفعل تدني مدى الرؤیة االفقیة في السھول الشرقیة  -
  . نتیجة توقع تشكل الضباب الكثیف

  عمون

 حالة الطقس
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  دیوان آل السعودي -طوق عبدالمنعم احمد ابو -
  خلدا -عبلھ نافع ابراھیم جرار  -
  حي نزال - توفیق سعید خالد قطاش  -
  دابوق -ابتسام جدعان الشمیساني  -
  البارحة -عبدالمھدي خلف طبیشات  -
  جمعیة صفد -مروان محمد علي عطاري  -
  البارحة -نھیل عرسان شتیوي حداد  -
  نعرجا -جمیل سلمان » جمیلة«لطیفة  -
  جمعیة النبر - مصطفى اسماعیل عرابي  -
  شارع مكھ - عنان عبداللطیف قمحیة  -
  العبدلي - سعاد جورج نقوال اسحق  -
  
  

  رحمھم هللا

 وفیات

  عمون
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  زواریب الغد 

 زوایا الصحف


