
  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 

QF-DMPR-02.01 
1 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ١٠/٥/٢٠١٨:التاریخ                                                      خمیسال: الیوم   



  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 

QF-DMPR-02.01 
2 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                 
 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
یواصل أعمالھ بزخم من ) إلى أین؟.. القضیة الفلسطینیة(مؤتمر 

  والدراسات المقترحات والتجارب
٣  

تستأثر المركز الثاني في المسابقة الخطابیة " األردنیة"طالبة من 
  للغة الكوریة في الشرق األوسط وإفریقیا

٨  

تدخلي في حل خالف اعضاء االتحاد : ابو رمان یرد على االردنیة
  !جاء بطلب من عمید شؤون الطلبة

١٠ 

Jordanian college students compete for 
proficiency in Chinese language 

  

١١ 

ً للجنة مفوضیة حقوق " لبنى محادین " تعیین االردنیة  رئیسا
 اإلنسان في امریكا

١٢ 

Jerusalem’s Arab people, identity must be 
protected — Prince Hassan  

١٣ 

 ١٧ المكتب الطالبي في حزب الحركة القومیة
   شؤون جامعیة

ّم منھا كبرى مؤسسات التعلیم بالعالم.. » إدراك«  ١٨  تتطلع للتعل
مع « الجامعات»و« التعلیم العالي»تشكیالت مرتقبة على مجالس 

  نفاذ قانونیھا
٢٠ 

   مقاالت
كمال /خطوة في االتجاه الصحیح.. انشاء جامعات العلوم الطبیة 

  زكارنة
٢١ 

 ٢٢  وفیات
  ٢٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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یواصل أعمالھ بزخم من المقترحات والتجارب والدراسات) إلى أین؟.. القضیة الفلسطینیة(مؤتمر   

واصل المؤتمر  -فادیة العتیبي

القضیة الفلسطینیة إلى (الدولي 

الذي تنظمھ الجامعة )  أین؟

األردنیة وافتتحت أعمالھ أمس 

برعایة سمو األمیر الحسن بن 

أعمالھ للیوم الثاني بمشاركة  طالل

دولة ) ١٥(علماء وباحثین من 

  .عربیة وأجنبیة

المشاركون في طروحاتھم خالل جلسات العمل جملة من الموضوعات التي تزخم باآلراء وقدم 

والمقترحات والتجارب التي من شأنھا الدفع بعجلة السالم، وتحقیق العدالة، طالت في حیثیاتھا محاور 

ركزت على القدس باعتبارھا مركز القضیة وأساسھا، والمحور السیاسي والقانوني واالقتصادي، 

ر اإلرث والثقافة ویشمل األبعاد التاریخیة والدینیة واألثریة، وأیضا محور الحراك المجتمعي ومحو

  .واإلعالم) الفلسطیني والعربي واإلنساني(

وقدم األستاذ في كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة الدكتور بسام العموش في الجلسة الثانیة من الیوم 

االستنزاف ...السالم ..لسطینیة وخیارات المستقبل؛ الحرب القضیة الف" األول ورقة بعنوان

أشار فیھا إلى أن خیار المقاومة األفضل للدول العربیة في ظل صعوبة الحل العسكري، " والمقاومة

ورفض اسرائیل لمشاریع السالم المختلفة التي تقدم الحد األدنى للفلسطینیین ومنھا المشروع العربي 

  .للسالم

 أخبار الجامعة

  المدینة نیوز/األردنیةأخبار 
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س أمام الفلسطینیین إال المقاومة من الداخل الفلسطیني حتى تبقى القضیة حیة، مشیرا إلى وقال إنھ لی

أن المقاومة ال تعني السالح فقط، بل أشكال كثیرة منھا مقاطعة المنتجات والنضال السلمي 

واإلعالمي وإعادة رّص الصف الفلسطیني واإلثبات للعالم أن الفلسطینیین یمارسون الدیمقراطیة 

عتصامات، مؤكدا أن المقاومة تدعمھا الشعوب من خارج األراضي الفلسطینیة ستمنع تمدد واال

  .اسرائیل وستعید للقضیة حیوتھا وتصدرھا للمشھد السیاسي

أما عضو مجلس أمناء الجامعة األردنیة والمتخصص في القانون الدولي الدكتور أنیس قاسم فكشف 

" مواثیق الدولیة وتصرفاتھم في ورقتھ التي جاءت بعنوان عن التناقض الكبیر ما بین واضعي ال

   ."القضیة الفلسطینیة أنموذجا: التحدیات القانونیة بین النظریة والتنفیذ

وأشار قاسم إلى ان انتھاك الحقوق الوطنیھ لفلسطین واستباحة حقوق االنسان الفلسطیني أبرز سمات 

ً من اصدار تصریح بلف ور حتى االعتراف االمیركي بالقدس المحتلھ عاصمة العصر الحدیث اعتبارا

ً، ھي اشّد  لدولة االحتالل،  والجدال كذلك في أن المواثیق الدولیھ الخاصھ بفلسطین، أرضا وشعبا

ً وریاءً    .المواثیق زیفا

الحقوق "وأكد قاسم على ھذا الزیف من خالل إنشاء ھیئة االمم المتحده للجنھ دولیھ للدفاع عن  

ً لصیانة ھذه "ینیھ غیر القابلھ للتصرفالفلسط ً واحدا ّ ان المنظمھ الدولیھ لم تتخذ اجراًء عملیا ، اال

ً في  ً واحدا ً مادیا الحقوق غیر القابلھ للتصرف، الفتا إلى أن صاحب القرار الفلسطیني لم ینجز تقدما

یھ لم تتم صیانة ما تبقى للشعب الفلسطیني من حقوق، والزالت االنجازات ھي انجازات معنو

  .ترجمتھا ترجمة عملیھ

" التجربة الفلسطینیة في المحاكم األمریكیة"من جانبھ، عرض الدكتور ودیع إدوارد سعید في ورقتھ  

لما تمثلھ من ظاھرة ملحوظة في القضاء األمریكي، ومن الممكن االستفادة منھا الستسقاء الدروس 

  .والعبر التي من الممكن االستفادة منھا
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قال إن الحكومة األمریكیة التي ال تزال في المجال القانوني ال تتعاطف مع القضیة الفلسطینیة، و

وتتخذھا وسیلة إلثبات مفاھیم قانونیة تخدم مصالحھا، في ذات الوقت یجد  الفلسطینیین في محاكمھا 

دائما فرصة إلظھار صوتھم والتأكید على تفاصیل قضیتھم وكشف بعض المواقف التي ال تتمثل 

  .للرأي العام

   

أما األسیر المحرر والناشط والسیاسي والمحامي الفلسطیني فھد بني عودة فتحدث في مداخلتھ عن 

االنتھاكات التي یتعرض لھا الفلسطینیون من قبل السلطات االسرائیلیة والتي تخترق أسمى معاني 

  .اإلنسانیة األساسیة التي یجب أن یتمتع بھا أي إنسان یعیش على وجھ الكرة األرضیة

) ٦٥٠٠(وركز بني عودة على االنتھاكات اإلسرائیلیة لألسرى الفلسطینیین الذین یزید عددھم على 

أسیر من رجال ونساء وأطفال، مشیرا إلى المخالفات في  محاكمة األسرى بأوامر عسكریة یصدرھا 

  .ضابط في الجیش اإلسرائیلي ولیس بقوانین مشرعة

والذي یحاكم فیھ األسرى  ٢٠٠٤الذي أصدرتھ اسرائیل عام  ونوه بني عودة إلى قانون الطواريء 

في ظروف طارئة كما االنتفاضة والذي ال یمت لالنسانیة بصلة، وقانون أسرى غزة وھو قانون 

المقاتل غیر الشرعي معتبرین غزة اقلیما منفصال، مشیرا إلى أن اسرائیل ال تعتبر األسرى 

غم من محاوالت األسرى في اإلضراب لالعتراف بھم الفلسطینیین أسرى حرب ومقاتل شرعي بالر

   .كأسرى حرب

الكاتب والباحث الفلسطیني فادي أبو بكر تناول في ورقتھ سبل كیفیة تطویع القوانین الدولیة لخدمة 

  . تطبیق المشروع الصھیوني
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طني فلسطیني وأكد أبو بكر على ضرورة إعادة تأطیر إنتاج الخطاب الفلسطیني عبر صیاغة میثاق و

جدید ال یقبل التأویل وینعش ویجدد المعیار االجتماعي الوطني الفلسطیني باعتباره صادر عن منظمة 

التحریر الفلسطینیة الممثل الشرعي للشعب الفلسطیني، متطرقا في ورقتھ إلى النضال الدبلوماسي 

   .الفلسطیني واألردني كشكل فرید من أشكال المواجھة لالستعمار القانوني

وتناول رئیس جامعة الیرموك الدكتور زیدان الكفافي في ورقتھ أصول العبرانیین الذین عرفوا 

بحسب المصادر الدینیة في مرحلة الحقة باسم االسرائیلیین، وبأنھم تشكلوا من عدد من القبائل 

المیالد، ومناھج خالل نھایة األلف الثاني قبل " فلسطین"البدویة التي استقرت فیما یعرف الیوم باسم 

 ، ً ومصادر دراستھم، ونظریات تشّكل الدولة الموحدة والتي عاشت لمدة تبلغ حوالي سبعین عاما

  .انقسمت بعدھا إلى دولتین

وأشار الكفافي في ورقتھ إلى قصة خروج بني اسرائیل من مصر، ومدى تطابقھا مع األحداث  

نھایة األلف الثاني قبل المیالد، منوھا إلى أن والوقائع الفعلیة، وسكان جنوبي بالد الشام خالل 

العبرانیین واالسرائیلیین األوائل ال عالقة لھم بصھاینة ھذه األیام، فھم في األساس من ھذه األرض 

  .وتراثھم یعّد مكون فرعي من تراث األمة العربیة

محمد مصالحة، ركز في أستاذ العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة في الجامعة االردنیة الدكتور  

لتسویة القضیة الفلسطینیة وكیف أثرت مجموعة من  ١٩٤٨مداخلتھ على الوساطة الدولیة في عام 

في مھتمھ السلمیة لتنفیذ قرار األمم ) الكونت بارنادوت(العراقیل آنذاك على جھود الوسیط الدولي 

یال في الشھر الخامس على بخصوص تسویة القضیة الفلسطینیة، وتعرضھ لالغت ١٩٤٧المتحدة عام 

  .(لیحي( أیدي إحدى المنظمات اإلرھابیة الیھودیة 

أما الدكتور نظام بركات األستاذ في جامعة الیرموك، فتحدث عن موقف القانون الدولي من 

االستیطان، متناوال قرارات األمم المتحدة والمحكمة الدولیة التي تؤكد على عدم شرعیتھ وتعسفیتھ، 
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أي مطالبة أو نص صریح على إزالتھا، ویجب أن یكون القرار صادر من الوالیات المتحدة  وال یوجد

  .األمریكیة التي لدیھا حق الفیتو وبالتالي لن یصدر أي قرار منھا إلعتراف بعدم شرعیتھا أو إزالتھا

وعلى ھامش فعالیات وجلسات الیوم األول، وكواحدة من العدید من المبادرات الشبابیة والمؤسسیة 

قالب (التي تلعب دورا في المقاومة السلمیة، عرض على مسرح سمیر الرفاعي مساء أمس مسرحیة 

من تألیف سمیحة خریس، وسینوغرافیا وإخراج الدكتورة مجد القصص األستاذة في كلیة ) كیك

 .نون والتصمیم في الجامعة األردنیة، وتمثیل الفنانة القدیرة جولییت عواد وسارة الحاجالف

عمل درامي مسرحي غنائي یحمل سویة أدبیة عالیة یتناول قضایا المرأة وقضایا األمة ) قالب كیك(و

لى منطقة في الواقع المعاصر، وینتمي إلى نمط الكومیدیا السوداء، یستصرخ القلب والعقل للخروج إ

  .مضیئة في ظل الظروف القاتمة المحیطة بالمجتمع
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 في دورتھا الثانیة عشرة

تستأثر المركز الثاني في المسابقة الخطابیة للغة الكوریة في الشرق األوسط " األردنیة"طالبة من 

  وإفریقیا

فازت الطالبة آالء  - سناء الصمادي

عة األردنیة قطیطات من الجام

بالمركز الثاني في المسابقة 

الخطابیة للغة الكوریة في الشرق 

األوسط وإفریقیا في دورتھا الثانیة 

  .عشر على التوالي

في  وجاءت مشاركة الطالبة قطیطات 

كلیة األلسن في جمھوریة مصر العربیة في تصفیات /امعة عین شمسالمسابقة التي أقیمت في ج

منافسا من الطلبة الدارسین للغة الكوریة في الجامعة والمركز الثقافي ) ١٧(المسابقة بعد تغلبھا على 

الكوري في مصر، باإلضافة إلى مشاركین من دولة اإلمارات العربیة والمغرب، مكتسحة بذلك 

  . المركز الثاني

ت قطیطات خالل المسابقة  تمیزا واضحا في تحدث اللغة الكوریة بمنتھى الطالقة، كشفت من وأظھر

خالل عرضھا إجادتھا للغة وتمكنھا من نطقھا وأدائھا بثقة عالیة، ما أسھم في تأھلھا للفوز بالمسابقة 

  ."المستوى المتقدم"

عن سعادتھا البالغة بعد وعبرت قطیطات الطالبة في السنة الثالثة في تخصص اللغة الكوریة 

إحرازھا المركز الثاني، وقالت إن المسابقة علمتھا معاني سامیة أبرزھا التحدي واإلصرار لبلوغ 

  .الھدف، ناھیك عن اتساع مداركھا الثقافیة

  طلبة نیوز/األردنیةأخبار 
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من شعبة اللغة الكوریة إن االھتمام باللغة الكوریة یزداد " لي جونغ اي "من جانبھا قالت الدكتورة 

ً فشیئ ً في األردنشیئا ، الفتة إلى أن اللغة الكوریة في قسم اللغات اآلسیویة في كلیة اللغات األجنبیة "ا

  .باتت بمثابة نافذة للطلبة والمجتمع لالطالع على ثقافة وحضارة جمھوریة كوریا

وأكدت أن ھناك تزایدا في أعداد الطلبة األردنیین الدارسین للغة الكوریة، ومنھم من أظھر كفاءة 

  .یة في إجادتھا حتى باتوا یتنافسون على التحدث فیھا ضمن مسابقات محلیة ودولیةعال

ً یجمع دارسي اللغة الكوریة في الشرق  ً فریدا ً وتعلیما ً ثقافیا وتعد مسابقة المحادثة باللغة الكوریة حدثا

التنافس األوسط وإفریقیا، بھدف إظھار مھاراتھم في التحدث باللغة الكوریة، وتشجیعھم لرفع روح 

  .والتحدي بینھم، فضال عن تبادل الخبرات 
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تدخلي في حل خالف اعضاء االتحاد جاء بطلب من عمید شؤون : ابو رمان یرد على االردنیة

 !الطلبة

أكد النائب معتز ابو رمان أن تدخلھ في حل خالف طلبة الجامعة االردنیة مع ادارتھم جاء بطلب من 

  .عمید شؤون الطلبة في الجامعة، ومن الطلبة أنفسھم

، أنھ یحترم استقاللیة الجامعات والتي ینادي بھا كـ نائب تحت القبة، ٢٤وقال أبو رمان لـ األردن

  .استقاللیة اداریة ولیست مالیة موضحا انھا

وأضاف، ان عمید شؤون الطلبة في الجامعة اتصل بھ وطلب تدخلھ لحل الخالف القائم بین الطلبة 

وادارتھم في ضوء محاوالت خارجیة لتجییر الموضوع ألجنداتھم الخاصة، ورغبة منھ في ان یبقى 

  .لقضیة ووصلت لمحافظة السلطالخالف محصورا داخل أسوار الجامعة، خاصة بعد أن تأزمت ا

ً إلى أنھ لم یتدخل "طلبة الجامعة أرادوا أن یستمعوا الى رأیي كممثل لھم: " وتابع أبو رمان ، مشیرا

  .في أي شؤون او قرارات اداریة

ً قالت فیھ إن تحافظ على استقاللیة قراراتھا، رافضة الحدیث  وكانت الجامعة األردنیة اصدرت بیانا

  .ب ابو رمان في حل خالف بین الطلبة واالدارةعن تدخل النائ

  ٢٤جو 
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Jordanian college students compete for proficiency in Chinese language 
 
-- A Chinese proficiency competition was held in Jordan's Philadelphia 
University on Wednesday, where Layan al Hersh from the University of 
Jordan came out on top. 
 
The competition, known as the Jordanian regional contest of the 17th 
"Chinese Bridge" Competition, brought together 10 contestants from major 
universities and educational institutions in Jordan, including the University 
of Jordan, TAG Education Group, the Philadelphia University and the 
Yarmouk University. 
 
Hosted by the Confucius Institute Headquarters in China, the competition 
consists of three parts: a free speech in Chinese, a quiz on the knowledge 
about China and Chinese culture and artistic performance. 
 
"The use of Chinese language expands with high demand in various sectors. 
It was a very good choice for me to study Chinese," al Hersh, 21, told 
Xinhua after winning the race. 
 
She has won two scholarships respectively awarded by the Chinese 
government and the Confucius Institute of the Philadelphia University in 
2018. 
 
Al Hersh gave a perfect speech in Chinese and did a "hilarious" talk show, 
according to Ding Haibin, a Chinese teacher working at the university. 
 
She will travel to China's capital Beijing this summer to compete with 
contestants from other countries and regions in the "Chinese Bridge" final. 
 
Chinese Ambassador to Jordan Pan Weifang said he hoped these Jordanian 
students will become the messengers of the traditional friendship between 
the two countries. 
 
As one of the most significant platforms for college students across the 
world to study Chinese language, the annual "Chinese Bridge" competition 
serves as a bridge to promote the cultural exchanges between China and the 
outside world. Enditem 

  )شینخوا(موقع 
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  لجنة مفوضیة حقوق اإلنسان في امریكارئیساً ل" لبنى محادین " تعیین االردنیة 

قالت رئیس لجنة مفوضیة حقوق اإلنسان لمدینة سیاتل لبنى محادین إن تعیینھا من قبل عمدة مدینة 

سیاتل لتولي المنصب، جاء للدفاع عن العدالة وتكافؤ الفرص حیث كانت أول امرأة عربیة ومسلمة 

  .تتولى ھذا المنصب

وأضافت االردنیة محادین إنھ تم تعیینھا أیضا رئیس لجنة االستئناف للجنة في مدینة سیاتل للدفاع 

عن العدالة، وكذلك عضو استشاري للمركز االسالمي العربي، لدعم المجتمع العربي واالسالمي 

  .الموجود في المنطقة من خالل التفاوض والحوار

دارة السیاسة العامة والحكم من كلیة دانییل جیھ إیفانز وحصلت محادین على درجة الماجستیر في إ

للشؤون العامة في جامعة واشنطن في مدینة سیاتل، واشنطن ، وماجستیر في إدارة األعمال في 

العلوم (التمویل من الجامعة األلمانیة األردنیة في عمان وشھادة البكالوریوس في إدارة األعمال 

 ، كما ھي حاصلة على شھادات في الوساطة المھنیة من سیاتل ، من الجامعة األردنیة) السیاسیة

، وأیضا " الدولیة ومكان العمل/ السیاسة العامة ، العالقات بین الثقافات "واشنطن في تخصص 

ً عن كونھا تتقن عدة لغات أھمھا . شھادات في التدریب المھني والتوجیھ ، واإلشراف و إالدارة فضال

  ربیة، والفرنسیة، وحاصلة على مؤھل في لغة اإلشارة األمریكیة للصم والبكماللغة اإلنجلیزیة، والع

عملت محادین في منصب مدیرة برامج والممثل لمؤسسة وستمنستر للدیمقراطیة في األردن 

والمسؤول األول في مؤسسة وستمنستر للدیمقراطیة في األردن والذي یتضمن قیادة و تقریر و تنفیذ 

لمؤسسة في أرجاء المملكھ األردنیة الھاشمیة، یتضمنھا من قیادة تنفیذ برامج البرامج واألنشطھ ل

استراتیجیة وتطویر األعمال، والتعاون مع المؤسسات والزمالء في المنطقة والدول المجاورة، 

  .وتقدیم الدعم للبرنامج والفعالیات واألنشطة اإلقلیمیة التي أجریت في األردن

  الوطنانباء 
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Jerusalem’s Arab people, identity must be protected — 
Prince Hassan 

  
  

Leaving the Palestinian issue unsettled will remain the key 
reason behind regional conflicts and will keep hindering 
development, security and building of the future, HRH Prince 
Hassan said on Tuesday. 
  
His remarks were made at the opening of the international 
conference "The Palestinian Issue, Where To?" held at the 
University of Jordan (UJ) in the presence of diplomats, 
lawyers, activists, artists and musicians. 
  
Marking the 70th anniversary of Nakba, the three-day 
conference includes working papers, presentations and 
perspectives presented by more than 70 speakers from the 
US and the Middle East, aiming to shed light on the 
Palestinian cause and the measures needed to achieve 
justice and peace in this regard. 
  
The international community must confront the issue with 
courage and objectivity, act in accordance with international 
law and legitimacy, and recognise that two neighbouring 
states must be live side by side, Prince Hassan stated. 
  
A Palestinian state where all the rights of all Palestinians are 
secured, including the right of return of refugees, must be 
accepted, Prince Hassan said, criticising the Israeli polarising 
approach in seeking solutions, including their request for 
unconditional negotiations and refusing the right of return 
for refugees. 
  
On Jerusalem, the prince said: "There is no similar city in 
the globe in terms of diversity and coexistence and its Arab 
people and identity must be protected with the assistance of 
Muslim and Arab nations.” 
  

The Jordan Times  



  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 

QF-DMPR-02.01 
14 

He stressed the importance of the Muslim awqaf and 
Christian endowments management in the holy city, urging 
more efforts on the political level that benefit from the 
internationally recognised status quo of East Jerusalem as 
an occupied land, and intensify the mobilisation of 
Jerusalemites through cultural movements such as arts and 
"soft resistance" to refute Israeli claims.  
  
Prince noted the international community's duality in dealing 
with war crimes, comparing the measures that were taken 
during the Bosnian-Serbian conflict and the "weekly shooting 
of children" by the Israeli soldiers. 
  
Prince Hassan underscored the Hashemites’ role in the 
preservation of the city's holy shrines, referring to his great 
grandfather Sherif Hussein, who reconstructed Al Aqsa 
Mosque/AL Haram Al Sharif in 1924 with a cost of 39,000 
Palestinian pounds, equivalent to 24,000 golden liras. 
  
In 1949, King Abdullah I personally helped extinguish a fire 
that almost destroyed the Church of the Holy Sepulcher and 
ordered its restoration and maintenance, said the prince. 
  
He highlighted the UNRWA's role in assisting the Palestinian 
refugees since 1949, noting the financial pledges made by a 
number of Arab and other countries, worth $150 million to 
address a funding gap left after the US downsized its 
contribution to the agency drastically. 
  
He called for establishing an international Zakat fund to help 
refugees, urging more studies on the permissibility to use 
Zakat money for this purpose. 
  
Regarding the US decision to move its embassy to occupied 
Jerusalem, the prince noted that it will be built on a land 
that was used for a British military camp during the mandate 
period and was rented to the US for $1 annually with a 
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request from Israel that the land be used for a future US 
embassy.   
  
It has been proventhat the land is a property ofan Arab 
family, the prince said. 
  
He added that US President Donald Trump fulfilled his 
pledge to recognise Jerusalem as the capital of Israel on the 
basis of two principles: Israel being a sovereign country with 
the right to choose its capital, and the condition of peace 
with Palestinians if they accept it.  
  
The prince called for increasing the world's awareness of the 
Palestinian issue and holding periodical meetings by the 
public and the private sector on the subject. 
  
"Have the Arab snot learned from the successive defeats and 
schemes that started with the Sykes-Picot agreement?" the 
prince asked in conclusion. 
  
For his part, UJ President Azmi Mahafzah said that the future 
of Jerusalem is a "red line" as always asserted by His 
Majesty King Abdullah. 
  
Mahafzah said that Israel attempts to justify building 
settlements by saying that Jews did so 3,000 years ago. 
  
Meanwhile, archaeological excavations that have been 
ongoing for centuries have revealed no tangible evidence 
related to Israel's presence at that time, he added. 
  
The president highlighted UJ's efforts to keep the Palestinian 
issue alive for all generations, noting the university's 
curriculum on Jerusalem and the award of the best PhD on 
Jerusalem every two years.  
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The papers that will be presented at the conference will 
cover the political, legal and economic dimensions of the 
issue, heritage and culture and civic pressure movements. 
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الطالبي في حزب الحركة القومیةالمكتب   

 

یستھجن المكتب الطالبي في حزب الحركة القومیة االجراءات التعسفیة التي تمارسھا ادارة الجامعة  

االردنیة بحق الطلبة الذین یدافعون عن القضایا الطالبیة والمتمسكین بممارسة خیارھم الدیمقراطي 

  . وما افرزتھ االنتخابات من نتائج

من خیرة طّالب الجامعة الیوم للجان تحقیق على خلفیة أحداث التنفیذیة یوم  ١٠ویدین تحویل 

  . الخمیس

كما ویدین المكتب الطالبي ایة اجراءات قد تتخذھا االدارة لمحاولة تفتییت بعض التحالفات ویؤكد 

  .ساعة التاسعة صباحاال. المكتب وقوفھ الى جانب الطلبة في وقفتھم غدا امام عمادة شؤون الطلبة

  عاشت الحركة الطالبیة، وعاش أحرارھا والمجد، كل المجد للطلبة

  المكتب الطالبي في حزب الحركة القومیة

  جفرا/زنیوالكون 
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.  

  
  

ّم منھا كبرى مؤسسات التعلیم بالعالم.. » إدراك«   تتطلع للتعل
الوصول بالتعلیم لمساحات جغرافیة واسعة تتعدى حدود المملكة، واألھم الوصول بھ لمن ھم غیر 
قادرین على تحصیلھ لظروف ألمت بدولھم، أو لظروف خاصة، ھي دون أدنى شك معادلة نجاح 

یة تقف لھا كافة المدارس في علوم التربیة والتعلیم تقدیرا وسعیا تعلیمیة بتفّوق وجدارة وسابقة تعلیم
  .لتحذو حذوھا

، حالة تعلیمیة نقلت التعلیم برمتھ من مساحات ٢٠١٤منصة إدراك التي أطلقتھا جاللة الملكة عام 
ضیقة ألخرى أكثر اتساعا وأكثر فائدة، واألھم أكثر سھولة، محققة بذلك شكل التعلیم االلكتروني 

ضل حاالتھ، غیر محددة عملھا بأطر جغرافیة، فوصلت ألكثر من ملیون طالب من األردن ومن بأف
  .دول مختلفة، وأسست لنھضة تعلیمیة ناضجة

ُقدم  ١ر٦إدراك الیوم وصلت ألكثر من  دورة في مواضیع  ٨٢ملیون متعلم في العالم العربي، وت
واختصاصات العلوم والتكنولوجیا، لتكون مختلفة مثل مھارات التوظیف واألعمال التجاریة والصحة 

بذلك تجربة أردنیة عربیة رائدة في مجال التعلیم اإللكتروني، وتشّكل وحدة عربیة تعلیمیة استثنائیة، 
ذلك أن المستفیدین منھا من كافة الدول العربیة، یلتقون عند ھدف سام واحد وھو نیل التعلیم 

  .والمعرفة
یة ورئیس مجلس االدارة التنفیذي، جاك ما، وبعد زیارة إلدراك الصین» علي بابا«مؤسس مجموعة 

أعلن عن تقدیم منحة بقیمة ثالثة مالیین دوالر كمرحلة أولى لدعم التعلیم في األردن من خالل 
مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة، باإلضافة إلى دعم جھود األردن في تقدیم التعلیم للطلبة 

ھذه المؤسسات تقوم بدور نموذجي في التعلیم وتعزیزه للمواطنین، ولكافة  الالجئین، إلیمانھ بأن
  .الدول العربیة، ولالجئین

التحدیات التي تواجھ الشابات والفتیات «، جوھنج یو، أشارت إلى »جاك ما«األمین العام لمؤسسة 
ه المنحة في تعزیز والالجئین والطلبة في المناطق الریفیة في األردن، معبرة عن أملھا بأن تساعد ھذ

قدرة مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة على تحسین التعلیم لتلك الفئات، ذلك أن رؤیة وقیادة 
مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة لتحسین نوعیة التعلیم في األردن والمنطقة من خالل برامجھا 

ت التعلیمیة في العالم بأھمیة دور ، وبذلك إشارة من أضخم المؤسسا»المبتكرة والعالمیة، ملھمة
إدراك وسیاسات مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم بشكل عام في تطویر التعلیم ولجھة نشره على أوسع 

  .نطاق ولكل من یحتاجھ
بأھمیة مؤسسة الملكة رانیا عند ھذا الحد، إنما قالت » جاك ما«ولم تقف شھادة أمین عام مؤسسة 

، »كة رانیا وتبادل أفضل الممارسات حول تدریب المعلمین والمدیریننتطلع للتعلم من مؤسسة المل«
وبذلك شھادة دولیة ومن مؤسسة ھي األضخم واألھم عالمیا بتمیّز واختالف تجربة المؤسسة بكافة 
مبادراتھا المنبثقة عنھا، وأنھا تشّكل نموذجا تتطلع لھ كبرى المؤسسات التعلیمیة بالعالم لإلستفادة 

  .منھا
ن مستفیدون من إدراك نقلوا من السعودیة والجزائر وتركیا،  تحدثوا أمام المعنیین في مؤسسة متعلمو

جاك ما عن التأثیر اإلیجابي للمنصة في حیاتھم على الصعیدین الشخصي والمھني، اضافة لشھادات 
 من الجئین سوریین، كشھادات حیّة لحجم إنجاز المنصة عبر أكثر من أربع سنوات، عملیا نقلت

التعلیم لمساحة مختلفة بعیدا عن عناوین عریضة إلنجازات تعلیمیة، یرى بھا مراقبون أنھا متواضعة 
  .إذا ما قورنت بحجم ھذا اإلنجاز التعلیمي الذي ضمن فرصا تعلیمیة في األردن والدول العربیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٩:ص دستورال
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توى اإلقلیم، إدراك، واحدة من مبادرات جاللة الملكة التعلیمیة، التي تحقق یومیا انجازا على مس
وترسم خطا وردیا في فسیفساء وحدة تعلیمیة عربیة، تجعل من التعلیم حاضرا لمن یسعى لنیلھ، دون 
عناء أو تكلفة مالیة، إلى جانب وصولھا ألكثر من ملیون ونصف الملیون طالب وطالبة ، أسست 

  .لواقع تعلیمي ثرّي ونموذجي، تتطلع لھ كبرى مؤسسات التعلیم العالمیة
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   مع نفاذ قانونیھا« الجامعات»و »التعلیم العالي»تشكیالت مرتقبة على مجالس 
  

 «الرأي«مع نفاذ قانوني التعلیم العالي والبحث العلمي وذلك الخاص بالجامعات ترصد  -حاتم العبادي
ومع دخول ھذین القانونین حیز  .ابرز مواطن التعدیل واالختالف بینمھا وما كان معمول بھ سابقا

مجلس التعلیم العالي ومجالس االمناء وكذلك  التنفیذ فإن تشكیالت ستطاول عدة مجالس ابرزھا
وبحسب المصادر، فإن تشكیلة مجلس  .مع احكام ھذین القانونین مجلس الجامعة وغیرھا، بما یتوافق

ھا لن تتضمن اي من خالل اسبوعین، وعلى االرجح ان التعلیم العالي، الجدیدة سیتم التنسیب بھا،
وعند  .یفرض منصبھ الوظیفي وجوده في عضویة المجلس االعضاء الحالیین، من غیر الذي

تقریر  وبحسب القانون الجدید فإن ھنالك صالحیات جدیدة لمجالس االمناء ابرزھا تقدیم استعراض
خیر، اضافة الى یضعھا األ سنوي عن اداء الجامعة ورئیسھا الى مجلس التعلیم العالي وفقا لمعاییر

تحدید : الى جانب .تعیین نواب الرئیس اشتراط تنسیب رئیس الجامعة عن ورؤساء لفروع والعمداء
وقف القبول فیھا وفقا لمعاییر  اسس القبول وأعداد المقبولین في حقول التخصصات المختلفة او

صالحیة الموافقة على عقد ومنحھا  .التعلیم العالي االعتماد، ضمن السیاسة العامة التي یقرھا مجلس
وغیرھا من االتفایات بین الجامعة ومثیالتھا داخل المملكة  اتفاقیات تعاون ثقافي وعلمي وتكنولوجي

اما تلك التي . القانون القدیم بمنحھ صالحیة التنسیب لمجلس التعلیم العالي وخارجھا، في حین كان
الحصول على  التعلیم العالي شریطةالى حصول على درجات علمیة فیوصي بھا الى مجلس  تؤدي

 ومن الصالحیة البارزة التي منحت لمجالس امناء الجامعة الرسمیة ترشیح ثالثة اسماء .االعتماد
ووفقا للقانون الجدید، ال یجوز ان  .لرئاسة الجامعة، حیث یقوم مجلس التعلیم العالي بتعیین احدھم

اذا بلغ الرئیس السن القانونیة النتھاء خدمات  انھ تستمر رئاسة الجامعة بدون رئیس اربع اشھر، كما
ونص القانون  .یستمر في رئاستھ للجامعة الى انتھاء مدة تعیینھ اعضاء ھیئة التدریس في الجامعة

الخدمة من الجامعة الرسمیة  على ان رئیس الجامعة المعین في غیر جامعتھ یتقاضى مكافاة نھایة
مستحقاتھ المالیة المكتسبة عن مدة عملھ من الجامعة  وتحسب لھ االصلیة على اساس مدة خدمتھ فیھا

ومن التعدیالت اقتصادر تمثیل العمداء في مجلس الجامعة بثالثة  .عنھ المعین رئیسا لھا وتتحملھا
 الرئیس بالتناوب لمدة سنة، باالضافة الى تمثل عضو ھیئة تدریس یتم انتخابھ، وزیادة عمداء یسمیھم
بدال (% ١(وخفض القانون الجدید النسبة المحددة لغایات االیفاد بـ .ثنین بدال من واحدتمثیل الطلبة با

للبحث العلمي واالبتكار والنشر والمؤتمرات (% ٣(سابقا واالبقاء على نسبة  كما كان(% ٢(من 
الرئیس : تكون اما قانون التعلیم العالي، فقد تم على إعادة تشكیلة مجلس التعلیم العالي بان .العملیة

وزارة التربیة ورئیس ھیئة  وزیر التعلیم العالي وعضویة امین عام وزارة التعلیم العالي وامین عام
الخبرة واالختصاص ممن یحملون درجة  اكادیمیین من ذوي( ٣(اعتماد مؤسسات التعلیم العالي و

ة والتعلیم والثقافة القطاع الخاص ومدیر مدیریة التربی االستاذیة واثنین من ذوي الخبرة والراي من
استقاللیة  وضع الضوابط الكفیلة بالحفاظ على: ومن المھام التي اضافھا القانون الجدید .العسكریة

لتحقیق اھدافھا ضمن اطار قوامھ  مؤسسات التعلیم العالي والعمل على تعزیزھا والتنسیق فیما بینھا
ولم یتضمن  .معتھا وحفاظا على ممتلكاتھاوحرمتھا وس التشاركیة والمساءلة والشفافیة ضمانا لحریتھا

الجامعات لغایات تحقیقھا الھدافھا  االشراف على: »القانون القدیم«القانون الجدید، ما كان ینص علیھ 
ومنح القانون الجدید لمجلس التعلیم العالي صالحیة  .القانون ومھامھا واصدار التعلیمات التي یتطلبھا

واتبع القانون  .یین رؤساء واعضاء مجلس امناء الجامعات الرسمیةبتع التنسیب الى رئیس الوزراء
اسمھ الى صندوق دعم البحث  الجدید صندوق دعم البحث العلمي الى وزارة التعلیم العالي، مع تغییر

من ارباح الشركات (% ١(وخلت بنود مصادر تمویل الصندوق من تخصیص  .العلمي واالبتكار
  .ي یتوقع انھ تم إقرارھا في تشریع اخرالعامة سنویا، والت المساھمة

 

  ١٠:صالرأي 
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  خطوة في االتجاه الصحیح.. انشاء جامعات العلوم الطبیة 

  
  كمال زكارنة

طبیة اثنتین في عمان والثالثة عزم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي السماح بانشاء ثالث جامعات 
في العقبة جنوب المملكة خطوة في االتجاه الصحیح ومطلب منذ سنوات للعدید من المستثمرین 
وقطاع واسع من المواطنین الذین یرغبون بدراسة العلوم الطبیة على مستوى الطلبة وعلى مستوى 

  .ھذه الدراسات  اولیاء االمور الذین في الغالب یمیلون الى تدریس ابنائھم مثل
لمثل ھذا التوجھ الكثیر من الفوائد التي ستنعكس حتما على القطاع الطبي والصحي وعلى الطلبة 
وذویھم وكذلك على االقتصاد الوطني بشكل عام وعندما تبدأ الجامعات الثالث باستقبال الطلبة 

بعد تخریج الفوج االول للدراسة فیھا فان عدد الدارسین للعلوم الطبیة سوف یرتفع بشكل ملحوظ، و
سوف تبدأ عملیة انحسار النقص في االحتیاجات من ھذه التخصصات كما ان الطالب الذي یجد 
امكانیة لھذه الدراسات في بلده لن یضطر للبحث عن جامعات خارج الوطن وسیحافظ على العملة 

لطبي ھو سد النقص الصعبة داخل الوطن، واالمر االخر الذي یشكل اھمیة خاصة بالنسبة للقطاع ا
في مختلف االختصاصات الطبیة على المدى البعید خاصة وان ھناك حاجة ماسة للعدید من ھذه 
االختصاصات التي یعني استمرار النقص فیھا واتساع دائرة ھذا النقص حدوث فجوة في جیل 

راًضا صعبة المتخصصین وزیادة الضغط على العاملین منھم وتفاقم معاناة المرضى الذین یعانون أم
  . ومستعصیة 

الجامعات الثالث التي یعني نجاحھا فتح االفاق امام الطلبة االردنیین والخریجین من حملة 
البكالوریوس لمواصلة دراساتھم الجامعیة في الدرجة االولى والماجستیر والدكتوراة؛ ما یعني 

الطلبة العرب وغیر القضاء على مشكلة النقص في تخصصات القطاع الطبي الى جانب استقطاب 
العرب للدراسة فیھا خاصة وان عدد ھذه الجامعات لن یقتصر على ثالث فقط، وانما سیجد 

  .مستثمرون في قطاع التعلیم فرصة رائعة لالستثمار في ھذا المجال في وقت الحق  
بھ من قدرات ویعتبر االردن بیئة جاذبة لالستثمار التعلیمي والدراسة في الجامعات االردنیة لما یتمتع 

وكفاءات عالیة علمیا واداریا وتنظیمیا وعند الحدیث عن دراسات العلوم الطبیة فان لالردن انجازات 
مسجلة تحظى باعتراف واحترام دول العالم وعندما یجتمع التعلیم المتمیز مع المستوى الطبي المتقدم 

وتخریج طلبة على مستوى علمي  جدا فان ھذا یعني ضمان نجاح االستثمار في ھذا النوع من التعلیم
  .متقدم  ومتطور یواكب كل ما ھو جدید في العالم 

تغییر نمط امتحان الثانویة العامة بالتوازي مع توجھ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي سیحقق 
فوائد جمة ویؤدي الى احداث نقلة نوعیة على صعید التدریس والدراسة واختیار التخصصات العلمیة 

قبل الطلبة وتحقیق نھضة علمیة على مستوى المملكة خالل سنوات معدودة وسیحول ھذا من 
المشروع الریادي، الجامعات الطبیة االردنیة الى مقصد للطلبة العرب واالجانب الراغبین بالدراسة 

  .في جامعات عربیة وشرق اوسطیة وھي فرصة استثماریة یجب التعامل معھا بایجابیة ودقة متناھیة 
ما انشاء جامعة طبیة في مدینة العقبة فسوف یعزز القطاع التعلیمي جنوب المملكة ویختصر الجھد ا

والوقت على الطلبة ویتیح الفرصة لھم لمزید من الخیارات التعلیمیة ویشجعھم على البقاء في 
كفاءات مناطقھم والعمل فیھا ویحد من ھجرة ابناء الجنوب الى الوسط والشمال ویحافظ على تواجد ال

  .في اماكنھا ومواقعھا 

  ١١:صالدستور 

 مقاالت
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  -  ھةیالجب –محمود عودة  صلیف

  - بدةیجبل اللو – ریاألس شیدرو محمد
  - ةیلیمجلس قلق –قاسم محمد نزال  ختام

  -اربد  –جورجي أنطوان حموي  زیریب
  - ةیفیالصو –أدمون فاخوري  وسام

  -الزرقاء  –عبدالرازق حجاز  میعبدالكر
  -الدوار الثامن  – التیفرحان الشب ثیغ

  - الحصن  –تركي النمري  وسفی عالء
  - لیبلدة كفراب –طعام داوود الفالحات  غالب
  - عةیالطل ةیجمع –حداد  قیتوف عقوبی سھام

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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یعقد رئیس مجلس النواب األحد المقبل مؤتمرا صحفیا، یتناول فیھ أبرز محطات ومنجزات الدورة 
  .العادیة الثانیة لمجلس األمة الثامن عشر، التي تنتھي رسمیا بعد غد السبت

  
تطلق غرفة تجارة عمان، بالتعاون مع مركز الدراسات االستراتیجیة بالجامعة األردنیة االثنین 
المقبل، نتائج دراسة تحلیلیة لواقع ضریبة الدخل في األردن، تتضمن تقصي جمیع إمكانیات 

یداني الذي تناول آراء وتوجھات اإلصالح المتاحة لقانون الضریبة ونتائج استطالع الرأي الم
  . ویعقد الجانبان لھذه الغایة مؤتمرا صحفیا االثنین. الفعالیات االقتصادیة المختلفة

  
، تحت عنوان "اسمعني"یرعى وزیر الثقافة نبیھ شقم الیوم الحفل التفاعلي الذي تقیمھ مبادرة 

  .، وذلك في قاعة مركز الحسین للمؤتمرات برأس العین"االمستحیل لیس عربی"
  

یحیي نادي الوحدات الذكرى السبعین للنكبة الفلسطینیة ویوم األسیر مساء األحد المقبل بمھرجان 
اھیم الطراونة ابر.یرعاه رئیس الوزراء االسبق طاھر المصري، ویتحدث فیھ نقیب أطباء األسنان د

ونقیب المقاولین أحمد الیعقوب والمحامیة نور اإلمام وعضو مجلس محافظة العاصمة ھیثم 
  .المحسیري

  
منھا بعمان واثنان في الزرقاء وإربد، العراقیین المقیمین  ١١مركز اقتراع،  ١٣تستقبل الیوم وغدا  

. البرلمان العراقي، فیما تجرى ذات االنتخابات داخل العراق بعد غد السبت في المملكة النتخاب
ألف عراقي وعراقیة ممن یقیمون في األردن بھذه االنتخابات،  ١٦٠ویتوقع مشاركة نحو 

 .نائبا ببرلمان بالدھم ٣٢٩الختیار

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


