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  حو نظام التعلم المدمج نقلة نوعیة ن" األردنیة"
  
  

تطبیقا لقرار مجلس العمداء في إقرار 
نظام حزمة جدیدة من متطلبات 
الجامعة اإلختیاریة واإلجباریة، وإقرار 
نظام التعلم المدمج، عقدت الجامعة 

التعلم (األردنیة ندوة تعریفیة بعنوان 
، برعایة )الخیار األفضل....المدمج

  .رئیسھا الدكتور عزمي محافظة
  
وأشار محافظة في بدایة الندوة إلى أن  

أسالیب التعلیم الحالیة لم تعد تفي 
بالغرض، وال بد من اعتماد أسالیب 
التعلم الجدیدة التي تمّكن الجامعة من 

ّعلم بمكوناتھا وأدواتھا العصریة   .االنتقال من ثقافة التعلیم بأسالیبھ وطرائقھ التقلیدیة، إلى ثقافة الت
   
   

ة بأن الجامعة بصدد إنشاء مركز للتعلم اإللكتروني ومصادر التعلم الحدیثة، یقوم على وصرح محافظ
إتاحة مصادر التعلم المفتوح، ویحول التعلیم والتدریس في الجامعة األردنیة عبر وسائل االتصال 

  .المتعددة
   
   

لم المدمج من شانھ أن وإقامة ھذا المركز مع اعتماد حزمة متطلبات الجامعة الجدیدة وإقرار نظام التع
یستنھض كل القوى المشتغلة في التعلیم لمواكبة التطورات، وسیؤدي إلى نھضة شاملة في التعلیم 

  .ألننا بحاجة ملحة للحاق بركب التقدم والحداثة
   
   

وقدم نائب الرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة عرضا شامال ركز فیھ على أن 
ج ھو الخیار األھم الذي یمكن للجامعة أن تسلكھ في سبیل تطویر أسالیب التعلیم الحدیثة التعلم المدم

  .التي تھدف أساسا إلى إحداث نقلة نوعیة في المخرجات التعلیمیة للطلبة
   
   

 أخبار الجامعة

  أخبار األردنیة -4الدیار ص  - 12الرأي ص  -بترا
  11/5/2017الخمیس                                                                                         عراق نیوز -طلبة نیوز
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وحدد مجدوبة منطلقات أساسیة تھدف إلى إحداث نقلة جوھریة تتجسد في اعترافنا بدایة أن معظم 
تت تقلیدیة ال تصلح للعصر الراھن، وكذلك بأن التغییرات التي طرأت على المتعلم أسالیب التعلیم با

  .وعلى األدوات تستوجب تغییر أسلوب المعلم بما ینسجم مع ھذه التغیرات
   
   

واستكمل مجدوبة حدیثھ عن ضرورة اللحاق بركب معظم مؤسسات التعلیم العالي العالمیة التي 
على التعلم الذاتي، وعمل الفریق، وإدارة المعلومة وصوال إلى التفكیر  سبقتنا في انتھاج أسالیب تقوم

  .الناقد
   
   

وتحقیقا لھذه األھداف، طالب مجدوبة أعضاء الھیئة التدریسیة ممن حضروا الندوة االنتقال من 
ة التعلیم إلى التعلم أو المزج والدمج بینھما من خالل البناء على نتاجات تعلم محددة وفق خطة زمنی

الطالب، بإكسابھ مھارة / تمتد على مدار الفصل الدراسي، وكذلك العمل الجاد على تغییر دور المتعلم
االعتماد على ذاتھ في التعلم ولیس على المعلم، وأال یكتفي بالكتاب مصدرا للمعرفة بل یعتمد على 

  .زةعدة مصادر لیكون قادرا على استخالص المعلومة بالبحث عنھا، ولیس تلقیھا جاھ
   
   

وكل ھذا یستدعي تغییرا في دور المعلم یتمثل في التخطیط والتوجیھ والتقویم، ولیس التلقین، وھذا 
  .یتطلب أیضا تغییرا في مكان وزمان التعلم، وتغییرا في محتواه، وتغییرا في خریطة التقویم

   
   

من ) 120(یزید على وھدفت الندوة التعریفیة التي جاءت بحضور عمداء الكلیات اإلنسانیة، وما 
أعضاء الھیئة التدریسیة، إلى تعدیل في سلوك المتعلم والمعلم من خالل أسالیب التعلم والتعلیم، 
وانطالقا من ھذا الھدف تم تعدیل الخطة االستراتیجیة للجامعة وغایتھا األولى توفیر ھیئة أكادیمیة 

تعلیم معاصر وفّعال بما یحقق بیئة وطلبة بمستویات عالمیة، والثانیة الوصول إلى أسلوب تعلم و
  .جامعیة متطورة

   
   

التعلم المدمج، والتعلم المعكوس، والتعلم : أما أسالیب التعلم المقترحة للتطویر فھي كما بینھا مجدوبة
  .المبني على المشاریع والمھام، والتعلم اإللكتروني، وبعض األسالیب األخرى

   
   

التعلم المدمج ومكوناتھ، وأكد أنھ مزج بین لقاءات صفیة تفاعلیة  وكان مجدوبة قد قدم إیضاحا لمفھوم
قوامھا النقاش وطرح األسئلة وتقدیم العروض، یتخللھا تدریبات واختبارات قصیرة، وتعلم إلكتروني 
خارج الغرفة الصفیة كمشاھدة المحتوى من خالل فیدیوھات قصیرة واإلجابة عن أسئلة حولھا، أو 

  .یة والجماعیة أو نقاشات على منابر إلكترونیةبعض المشاریع الفرد
   
   

وطرح مجدوبة بعض الخیارات والمقترحات لجدولة ھذه اللقاءات منھا أن یكون ثمة لقاء صفي 
أسبوعي واحد ولقاءان إلكترونیان، أو لقاءان صفیان أسبوعیا ولقاء إلكتروني، والخیار الثالث لقاء 

  .صفي أسبوعي ولقاء إلكتروني
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دوة العلمیة تناولت في جلساتھا أوراق عمل ومداخالت لعدد من أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة الن
اللغات األجنبیة ممن طبقوا أسالیب التعلم الحدیثة في محاضراتھم، أثروا بتجاربھم محاور الندوة 

  .واألھداف التي عقدت من أجلھا
   
   

في مداخلتھا الحدیث عن أسلوب التعلم المعكوس  إیمیلي كلیمور المحاضرة في قسم اللغویات تناولت
وھو أسلوب تعلیمي حدیث یقوم على دمج التكنولوجیا بالمعرفة، بحیث یعطى الطالب األولویة في 

  .العملیة التعلیمیة ویركز على التعلم التفاعلي والتشاركي
   
   

ادة الدراسیة قبل یوم أو وتكمن آلیة عمل ھذا األسلوب بحسب كلیمور في مشاركة المدرس للطلبة بالم
یومین من موعد بدء المحاضرة بتوفیر محاضرات أو مواضیع ذات صلة مسجلة مسبقا، بحیث تتم 

المسجلة، وتكون الغرفة " الفیدیوھات"خارج غرفة الصف عملیة الشرح والتوضیح باألمثلة في ھذه 
ما شاھدوه، وبھذا یكون قد تم  الصفیة للمناقشة واإلجابة عن األسئلة التي یطرحھا الطلبة بناء على

إعادة ترتیب تلقي المادة العلمیة بحیث یتمكن الطالب من التفاعل خالل وقت المحاضرة، ما تسھم في 
  .خلق طالب قادر على التفكیر بشكل مبدع ومستقل وقادر على التفاعل واإلنجاز

   
   

المحاضرین واألساتذة على أما المحاضرة تسنیم النعیمي فأكدت في مداخلتھا على ضرورة تحفیز 
استخدام نموذج تعلیمي قائم على تنفیذ المشاریع والمھام، یتمثل في مساعدة الطلبة على اكتساب 

  .معرفة ومھارات اجتماعیة وعلمیة جدیدة عن طریق دمجھم في بحث أو مشروع لھ عالقة بالواقع
   
   

المدمج، (التعلیمیة الحدیثة  وأوضحت النعیمي في حدیثھا أنھ من الصعب تفضیل أحد األسالیب
وتفوق أحدھا على األخرى، مشیرة إلى أنھا أسالیب ثالثة تعمل ) المعكوس، المشاریع والمھام

مجتمعة وبتناغم لتحقیق ھدف واحد ھو إحداث نقلة نوعیة في التعلیم وأسالیب التدریس، وخلق طالب 
  .قادر على المشاركة والمبادرة والتفكیر بشكل مبدع ومستقل

   
   

وخالل الندوة، قدم كل من الدكتور نمر أبو سلیم والمحاضرة نور سلیمان من كلیة اللغات األجنبیة 
تجربتھما العملیة في مجال تطبیق أسالیب التعلم المدمج على الطالب خالل العملیة التدریسیة، 

من تطبیق ذلك  مشاركان الحضور التحدیات التي واجھتھما وطرق التغلب علیھا، والفائدة المستفادة
األسلوب، داعیان أعضاء الھیئة التدریسیة إلى ضرورة استخدامھا إلیمانھما بفاعلیتھا وإمكانیة 

  .تطبیقھا في الجامعة األردنیة
   
   

كما قدم خمسة من طلبة كلیة اللغات األجنبیة تجاربھم العملیة في التعلم المدمج والمعكوس والمبني 
التجربة التي البد من تعمیمھا مع األخذ بعین االعتبار بعض  على المشاریع، مؤكدین نجاح ھذه
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التحدیات التي واجھتھم وسبل تجاوزھا، وقد قدم الطلبة نماذج متمیزة من الواجبات والمشاریع التي 
  .قاموا بھا

   
   

ویمكن القول أن أسالیب التعلم الحدیثة تتیح الفرصة أمام المتعلمین إلى االستزادة في عملیة البحث 
وتحصیل المعارف ومناقشة المناھج والنظریات العلمیة دون التسلیم المطلق لھا، ما یؤھلھم إلى تقدیم 
أفكار ومشاریع من شأنھا النھوض الذي یضمن للدول مكانة متمیزة على خارطة التقدم الثقافي 

  .والحضاري
   
   

لیة التعلیمیة، فھو الذي یقوم وبھذا فإن نظام التعلم المدمج یركز على دور المتعلم بوصفھ محور العم
بتعلیم نفسھ حسب قدراتھ واستعداداتھ دون االعتماد الكلي على المعلم، ویكون مسؤوال عن تحقیق 

  .نتائج تعلمھ
   
   

أما المعلم فھو حلقة ضروریة ومھمة، وال بد أن یمتلك مھارات متمیزة وقاعدة معرفیة واسعة تؤھلھ 
اد والتوجیھ إلى مصادر المعرفة المختلفة التي یقصدھا الطلبة من القیام بدوره الرئیسي في اإلرش

المتعلمون، ألنھ لم یعد المصدر الوحید للمعرفة لتنحصر مسؤولیتھ في تزوید المتعلم بھا، ولكن 
للمعرفة مصادر متنوعة یسعى المتعلم للحصول منھا على الخبرة المطلوبة، وعلى المعلم توجیھھ إلى 

  .ھذه الخبرة
   
   

إلى أن الجامعة بدأت بتطبیق نظام التعلم المدمج في مادتین تدریسیتین من مواد كلیة اللغات  یشار
األجنبیة في الفصل الدراسي الحالي، وبعد نجاح تطبیق ھذا النظام واستفادة الطلبة منھ باكتسابھم 

ة تدریس عضو ھیئ) 30(مھارات جدیدة في أسالیب التعلم الجدیدة، شارك في الندوة ما یقارب من 
مادة ) 60(سیعتمدون نظام التعلم المدمج أسلوبا للتدریس بحیث یصل عدد المواد التي تدرس بھ إلى 

دراسیة على األقل في مختلف الكلیات، وستعكف الجامعة على تعمیمھا بدایة الفصل األول القادم 
2017/2018.  

   
   
    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  ة من طلبة برنامج الدبلوم التدریبيمركز االستشارت یحتفل بتخریج كوكبة جدید
  
  

احتفل مركز االستشارات والتدریب في 
الجامعة األردنیة بتخریج كوكبة جدیدة من 

  .طلبة برنامج الدبلوم التدریبي والمھني
  

وسلم نائب الرئیس لشؤون االستثمار والتطویر 
والتمویل الدكتور محمود الخالیلة الشھادات 

ختلف برامج خریجا وخریجة من م) 54(لـ
التصمیم المعماري، وإدارة المستشفیات (

والسجالت الطبیة، وإدارة المطارات، واللغة 
اإلنجلیزیة، وصیانة سیارات الھایبرد، والطاقة 

  .شھور 9والتي تمتد لمدة ) المتجددة
   
دور وقال الخالیلة إن عقد ھذه البرامج یاتي انسجاما مع استراتیجیة الجامعة الساعیة الى تفعیل  

المركز لتقدیم افضل البرامج التدریبیة باعتباره نافذة الجامعة على المجتمع المحلي والمحیط 
  .الخارجي

   
وأكد الخالیلة ضرورة الجمع بین التدریب واالستشارات، وأھمیة تطویر المورد البشري في العمل  

تمد على زیادة الوعي المؤسسي لغایات تحسین الفاعلیة في تحقیق األھداف وبناء استراتیجیة تع
وتحسین االداء بما یتوافق مع المعاییر العالمیة لتقدیم خدمة تدریبیة تجمع بین حاجات السوق وبین 

  .كل ما ھو جدید
   

من جانبھ قال مدیر المركز الدكتور مازن عرفة ان عقد البرامج التدریبیة تھدف الى تقدیم التدریب 
لمن ھم على راس عملھم ویطمحون الى تحسین مستویاتھم بشقیھ التاھیلي للمتدربین و التطویري 

  .الوظیفیة انطالقا من الفلسفة العامة في ان المعرفة قوة واالستثمار في االنسان علم
   

وأكد عرفة سعي المركز بالتناغم مع توجھ الدولة االردنیة نحو تعزیز منظومة التعلیم المھني والتقني 
ین المدربین على اعلى مستوى قادرین على المنافسة في سوق لرفد سوق العمل بالفنیین والمھنی

  .العمل محلیا وعالمي عبر حزمة المواد التعلیمیة والتطبیقة المطابقة العلى معاییر الجودة العالمیة
   
ویاتي برنامج الدبلوم التدریبي بالشراكة ما بین الجامعة االردنیة ممثلة بمركز االستشارات  

  .الدولیة) بایونیرز( والتدریب واكادیمیة
  
  
  

  11/5/2017الخمیس                                                                                                 أخبار األردنیة
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  لجنة جائزة البحث العلمي تعقد ورشة عمل للطلبة في الجامعة االردنیة
  
  

نظمت اللجنة العلیا المشرفة على جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات األردنیة في دورتھا التاسعة 
، »حث العلمي الحدیثةمناھج الب«أمس األول ورشة علمیة في الجامعة األردنیة بعنوان  2017عشرة 

  .حضرھا عدد من طلبة الجامعات األردنیة المشاركین في الجائزة
   

وتناولت الورشة التي قدمھا كل من أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة الیرموك  الدكتور نظام بركات، 
أھمیة «ثالث وأستاذة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة الدكتورة فریال أبو عّواد، عبر جلساتھا ال

أنواع "، و"محتویات الخطة البحثیة والمراجع البحثیة"، و"البحث العلمي ومناھجھ وخطوات البحث
  ".البحث العلمي، وأدواتھ، والطرق اإلحصائیة لفحص الفرضیات وإجابة أسئلة البحث

   
ً للجنة العلیا المنظمة إلى المساھمة في تمكین الطلبة الباحثین في مھارات البحث  وتھدف الورشة وفقا

إثارة " العلمي ومساعدتھم على إعداد خطط بحثیة وبحوث تنافس على الجائزة، كما تسعى إلى 
  ".الدافعیة والتحدي لدى الطلبة في البحث العلمي والتنافس

   
وجرى خالل الورشة استعراض شروط التسجیل في الجائزة، وشروط البحث المقبول ونظام الجائزة 

  .البحث المطروحة  وإجراءاتھا ومجاالت
   

یشار إلى أن آخر موعد الستالم البحوث نھایة شھر آب المقبل، حیث یشارك في تنظیم الجائزة كل 
من مركز دراسات الشرق االوسط و الجامعة األردنیة، وجامعة العلوم والتكنولوجیا، جامعة 

  .مع صندوق حیاة للتعلیمفیالدلفیا، جامعة العلوم التطبیقیة، جامعة الزرقاء االھلیة، بالتعاون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  11/5/2017السوسنة                                                          الخمیس                                            
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  «ھیئة االعتماد»قرارات اعتماد خاص وطاقة استیعابیة لـ 
  

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا على االعتماد الخاص لتخصص 
  .البكالوریوس في جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة/ االسعاف والطوارىء

  
بیان صدر عن المجلس، أمس االربعاء، إن المجلس وافق أیضا على تغییر مسمى برنامج  وقال

في جامعة الحسین بن » الریاضیات«لیصبح تخصص » الریاضیات واالحصاء«البكالوریوس 
  .في جامعة البترا» البكالوریوس/الصیدلة«طالل، وعلى رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

  
نظم القوى الكھربائیة، الصیانة «ت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصصات كما وافق على تثبی

في كلیة » الدبلوم المتوسط/ الكھرومیكانیكیة، نظم التكییف والتبرید والتدفئة، میكانیك المركبات
  .القدس

  
في جامعة العلوم االسالمیة » الدكتوراه/القضاء الشرعي«ووافق على االعتماد الخاص لتخصص 

  .ةالعالمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شؤون جامعیة ومحلیة
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جوجل دوت أورغ تقدم منحة لمؤسسة الملكة رانیا إلنشاء منصة إلكترونیة تعلیمیة 
  بالعربیة

  
  

أعلنت مؤسسة الملكة رانیا 
للتعلیم والتنمیة ومؤسسة 

الذراع  - جوجل دوت أورغ 
المانح الخیري لشركة جوجل 
أمس في لندن عن تعاون 
إلنشاء منصة إلكترونیة 

علیمیة باللغة العربیة لموارد ت
التعلیم المفتوحة والمخصصة 
لطلبة المدارس والمعلمین في 

  .المنطقة العربیة
  

وتھدف ھذه المنصة إلى توفیر 
تعلیم نوعي للمالیین من 
الطلبة في المنطقة، والسیما 

ملیون طفل  13األطفال المحرومین من التعلیم بسبب النزاعات والنزوح والذین یقدر عددھم الیوم بـ 
بالمئة من مجمل ھذه الفئة العمریة، إضافة إلى إنھاك منظومة التعلیم في بعض  40اي ما یعادل 

الدول المضیفة كاألردن ولبنان نتیجة استقبال أعداد كبیرة من الطلبة في مدارسھا ما أثر سلبا على 
  .الجئیننوعیة التعلیم الموفر ألطفال البلدان المضیفة باإلضافة إلى أطفال ال

  
ُقدم بموجبھ جوجل منحة بمقدار ثالثة مالیین دوالر إلنشاء  وتم اإلعالن عن ھذا التعاون الذي ت
المنصة خالل حوار بین جاللة الملكة رانیا العبدهللا وإریك شمیدت المدیر التنفیذي لشركة ألفابیت 

  .أثناء منتدى جوجل زایتغایست في لندن قبل عدة أیام
  

على أن تسخیر التكنولوجیا، بطریقة ذكیة وعملیة، یساعد في تخطي العدید من  ویؤكد ھذا التعاون
  .التحدیات التي یواجھھا قطاع التعلیم

  
أنا واثقة بأن دعم جوجل دوت أورغ سیمكننا من فتح "وحول ھذا التعاون قالت جاللة الملكة رانیا 

كسر الحواجز التي تقف في وجھ العدید قنوات للتعلیم النوعي لجمیع الطلبة العرب أینما كانوا وبذلك ن
  ."من األطفال في البلدان العربیة

  

  11/5/2017الخمیس                                                                     3الدستور ص  - الرأي االلكتروني -بترا
 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962-6( 5300426: فاكس) 962-6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
11 

نحن نفخر بدعم عمل مؤسسة الملكة "من جانبھا قالت نائب مدیر جوجل دوت أورغ جاكلین فولیر 
رانیا وذلك كجزء من التزامنا بإنشاء البرامج التعلیمیة التي تسخر التكنولوجیا لتمكین جمیع األطفال 

  ."على فرصة للتعلم والتقدم من الحصول
  

وستقوم ھذه المنصة بتوفیر مساقات تعلیمیة تسلسلیة، باالضافة إلى تمكین المستخدم من البحث عن 
مفاھیم ومھارات دون الحاجة إلى التسجیل في مساقات مرتبة مسبقا، كما ستقوم المنصة بتوفیر 

لصفوف، لدورھم األساسي في عملیة مراجع للمعلمین مطابقة للمناھج الوطنیة لالستخدام داخل ا
  .التعلم

  
نحن متحمسون وممتنون لحصولنا على "وقالت المدیرة التنفیذیة لمؤسسة الملكة رانیا ھیفاء ضیاء 

دعم جوجل دوت أورغ والذي سیمكننا من توفیر فرص تعلیمیة للطلبة في األردن والمنطقة العربیة 
  ."لتعلیم في منطقتناوتساعدنا على إعادة بناء تصور ورؤى جدیدة ل

  
وستبدأ المنصة بالتركیز على مناھج الریاضیات لكل الصفوف ابتداء من الفئة األكبر عمرا، ومن ثم 
االنتقال إلى مواد أخرى، وفي مراحل متقدمة ستعمل المنصة على توفیر إمكانیة تصفح المساقات 

  .بدون انترنت، وذلك للوصول الى أكبر عدد من المستفیدین
  

 - احدى مبادرات مؤسسة الملكة رانیا  - " إدراك"ي ھذه المنصة على النجاح الذي حققتھ منصة وستبن
" ما بعد المدرسة"والتي تمكنت حتى اآلن من الوصول إلى اكثر من ملیون مستخدم من الفئة العمریة 

  .في المنطقة العربیة
  

كادیمیین في المنطقة لتشمل المنصة وستقدم ادراك خبرتھا في اعداد المساقات التعلیمیة والعمل مع األ
  .الجدیدة فئة طالب المدارس

  
لتصبح  2013ویذكر أن مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة أطلقتھا جاللة الملكة رانیا العبدهللا عام 

ً رئیسیا للتعلیم في األردن والعالم العربي بھدف تطویر حلول مبتكرة واحتضان مبادرات  مرجعا
ا أثر فعلي واضح على مخرجات التعلیم، وتؤمن المؤسسة بأن التعلیم ھو أساس التنمیة جدیدة یكون لھ

االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة، لذلك تقوم بالتعرف على الثغرات وإیجاد الفرص لتطویر برامج 
  .تعلیمیة جدیدة بھدف التأثیر على السیاسات وإیجاد التغییر اإلیجابي والفعال على أرض الواقع

  
وإدراك أحدث مبادرات المؤسسة وھي منصة إلكترونیة عربیة للمساقات الجماعیة مفتوحة 

  .من الوصول إلى اكثر من ملیون متعلم عربي 2014المصادر، وتمكنت منذ إطالقھا عام 
  

وتعتبر جوجل دوت أورغ، الذراع المانح الخیري التابع لشركة جوجل والذي یدعم المؤسسات غیر 
تبحث الشركة عن  2005زة في االبتكار لمواجھة قضایا إنسانیة، ومنذ إطالقھا عام الربحیة المتمی

المؤسسات الفاعلة في مجتمعاتھا لتحقیق التغییر اإلیجابي وذلك من خالل اإلبداع الممنھج لحل أكبر 
على التحدیات التي تواجھ العالم، وتسعى لبناء بیئة عالمیة لخدمة الجمیع وتؤمن بقدرة التكنولوجیا 

  .إحداث ھذا التطور في ثالثة مجاالت رئیسیة ھي التعلیم والفرص االقتصادیة والتكافؤ
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  نرید للعالم أن یعي ارتباطنا بالبحوث العلمیة: ألمیرة سمیةا
  
  
  

ناقشت اللجنة الوطنیة التحضیریة العلیا للمنتدى 
خالل اجتماعھا التحضیري   2017العالمي للعلوم 

میة الملكیة بحضور سمو األمیرة في الجمعیة العل
سمیة بنت الحسن امس، استضافة األردن للمنتدى في 

  .تشرین الثاني المقبل
  

، 2017وقالت سموھا رئیس المنتدى العالمي للعلوم 
ورئیس الجمعیة العلمیة الملكیة، التي تنظم المنتدى 

، في كلمة لھا خالل االجتماع، إن 2017لعام 
من أبرز  3000حوالي  المنتدى، الذي یشارك بھ

ّاع  العلماء والقادة السیاسیین واألكادیمیین وُصن
القرار والمستثمرین على مستوى العالم، یمثلون أكثر 

دولة، سیمنح األردن فرصة لیرى العالم ما یمكن لدولة صغیرة منفتحة ومبدعة أن تقدم  100من 
  .للمنطقة والعالم

  
ادة من دول مختلفة على مستوى المنطقة والعالم من أجل وأشارت إلى أن األردن قد تخطى منافسة ح

، الذي یعقد في مركز الملك الحسین بن طالل للمؤتمرات، في 2017استضافة أعمال المنتدى لعام 
، مبینة أن )العلم من أجل السلم(تشرین الثاني تحت شعار  11 -  7منطقة البحر المیت، خالل الفترة 

یات المنتدى العالمي جاء لكونھا دولة ترعى وتقدر الحوار السلمي اختیار المملكة الستضافة فعال
  .والتفكیر اإلبداعي، من شركاء المنتدى

  
إننا نرید للعالم أن یعي ارتباطنا بالبحوث العلمیة والفكر حول العالم، من خالل «: وأضافت سموھا

ا الشباب واسعي االطالع ھنا علمائنا المتمیزین في بالد االغتراب، وكذلك من خالل باحثینا ومھندسین
  .»في وطنھم

  
وبینت سموھا محاور المنتدى التي من شأنھا المساعدة في تعزیز الروابط بین المجتمع العلمي 

  :األردني والعلوم على مستوى العالم، وقالت
  
إن المنتدى سیساعدنا على إطالق جھود ستترك إرثا لبلدنا ولمواطنینا، فسواء من خالل احتفالنا  

باب في العالم أو النساء في العلوم، نضمن بأن مواھبنا العلمیة  بنجوم األردن في العلوم أو العلماء الشَّ
  .ھي في صلب اھتمامنا ومحور نقاشنا ومشاركتنا على المستوى العالمي

  
عضو فریق العمل الوطني للمنتدى، رئیس ھیئة الطاقة الذریة األردنیة الدكتور خالد طوقان،  وقال

إن إطالق المنتدى العالمي للعلوم یتوج ما أطلق علیھ اسم العام األردني للعلوم، إذ تم توجیھ جمیع 
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للتعرف  النشاطات العلمیة في ھذا العام لخدمة أھداف المنتدى، ومن ھذه النشاطات توفیر فرصة
المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجریبیة (النووي » سیسمي«بشكل أفضل على مسارع  

  .، الذي یعد أول مركز أبحاث عالمي رئیس في الشرق األوسط)وتطبیقاتھا في الشرق األوسط
  

الستقرار وقالت اللجنة إن المشاركین فیھ سیبحثون تمكین العلم من معالجة المشكالت التي تواجھ ا
  .والنمو وبالتالي تحقیق السلم لعالمنا

  
وأضافت أن المنتدى، الذي یمتد ألربعة أیام، سیضم جلسات رئیسة حول مواضیع تشمل الطاقة 

  .والمیاه والغذاء، وحق الحصول على تعلیم یساھم في فتح الفرص ضمن عالم الیوم
  

بالعصر الرقمي، والدور الذي یتوجب وسیعمل المشاركون على مناقشة التحدیات والفرص المرتبطة 
  .على العلم لعبھ لجعل عالمنا أكثر قدرة على الصمود، وأكثر وعیا بشح الموارد

  
، الذي یعقد تحت الرعایة الملكیة السامیة، وحضور الرئیس 2017ویحظى المنتدى العالمي للعلوم 

مم المتحدة، كما سیحضره العدید الھنغاري، ومدیر عام الیونسكو، بالدعم الكامل من األمین العام لأل
  .من العلماء الحائزین على جائزة نوبل، وممثلین حكومیین رفیعي المستوى للعدید من دول العالم

  
، من رئیس الوزراء األسبق 2017وتتألف اللجنة الوطنیة التحضیریة العلیا للمنتدى العالمي للعلوم 

كوستانزا فارینا، ووزیر التربیة والتعلیم الدكتور  الدكتور عدنان بدران، وممثلة الیونسكو في عّمان
عمر الرزاز في األردن، ووزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي في األردن، 

  .ت علمیة وبحثیة وأكادیمیةإضافة لممثلین أردنیین من خلفیا
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الجامعات وفقا لتقاریر تقدم لمجالس دوائر القرار توصي بإجراء تغییرات رؤساء 
  األمناء

  
  

قالت مصادر مطلعة ل طلبة نیوز أن مواقع صنع القرار 
اتفقت على أن یتم اإلیعاز إلى رؤساء مجالس األمناء في 

  الجامعات لطلب
تقاریر مفصلة عن إنجازات اإلدارات الجامعیة خالل 
 الفترة الماضیة وان ھذه التقاریر والتي سیكون بعضھا

  .یشمل رؤساء عینوا العام الماضي 
و اضافت المصادر بأن جھات رقابیة ومعلوماتیة في 
الدولة ارتأت أن تكون عمالیة التغییر في اإلدارات 
الجامعیة منھجیة وتأتي في إطار تقییم األداء حیث 
یفترض أن كل رئیس جامعة كان لدیھ سنة كاملة لیبدأ 

  .مشروعھ اإلصالحي
بأنھ لن یؤخذ بالنشاطات الروتینیة والتي شھدتھا بعض الجامعات كمؤشر على  وأكدت تلك المصادر

إنجازات حقیقیة في الجامعة بل ال بدمن یكون ھناك نقلة نوعیة في تصنیف الجامعة عالمیا أو .وجود
في البحث العلمي أو في استحداث البرامج الجدیدة أو تطویر المناھج والخطط الدراسیة وآلیات 

كما وسیتم . تدریس ما یعني أنھ سیتم التدقیق في عمل كل رئیس جامعة وفقا لتلك المعاییر وأسالیب ال
إعطاء الرضا في المجتمع الجامعي من أساتذة و موظفین و طلبة دور في عملیة التقییم والتي من 
 المفترض انھ بدأت فعال وان عددا من رؤساء مجالس األمناء قد طلبوا فعلیا من رؤساء الجامعات

  .إعداد تلك التقاریر 
واشارت المصادر بأن األحداث التي شھدتھا عدد من الجامعات من حاالت عنف وتخبط في إدارة 

  .الملفات األكادیمیة والطالبیة یثیر حالة من عدم الرضا لدى صناع القرار 
لھ أثر كما وأن قرارات بعض رؤساء الجامعات التطھیریة لما سبقھم من اإلدارات الجامعیة سیكون 

  .في عملیة التقییم 
ھذا واعتبرت المصادر أن إلغاء رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي رعایتھ لعدد من المشاریع في 

  بعض الجامعات دالالت على أن ھناك ما ھو قآدم في قطاع التعلیم العالي
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  في نادي كفرخل» التعلیم بین التطور وتحدیات المرحلة«محاضرة حول 

  
برعایة مدیر تربیة لواء الرصیفة الدكتور سامي محاسیس نظم نادي كفر خل الریاضي محاضرة 

قدمھا األستاذ عبد المجید جرادات مساء أول أمس ) التعلیم بین التطور وتحدیات المرحلة(بعنوان 
وسط حضور الفت من المھتمین، في بدایة المحاضرة رحب رئیس النادي السید محمد األصغر 

ً أن رؤیة النادي الفكریة والثقافیة جاءت استجابة للرؤیة الملكیة  محاسنة براعي اللقاء والمحاضر مبینا
حول الورقة النقاشیة حول التعلیم التى قدم فیھا جاللة الملك عبدهللا الثاني رؤیتھ حول تطویر القدرات 

بة لمسیرة اإلصالح البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة في األردن لتشكل في مضامینھا أرضا صل
ً والتعلیم على وجھ الخصوص لما تحویھ من طروحات مستقبلیة واستشرافیة لمستقبل  الشامل عموما

  .أوراق األردن
ً األوراق  ً بالحضور ومستعرضا المحاضرة التي أدارھا األستاذ التربوي جمال محمد نواصرة مرحبا

ة وتطرق في حدیثھ الى موضوع المحاضرة الملكیة النقاشیة من الورقة األولى إلى الورقة السابع
بحرص جاللة الملك عبدهللا الثاني على إصالح العملیة التعلیمیة العلمیة وان جاللتھ یرى أھمیة 
التوصیات التي قدمتھا لجنة الموارد البشریة وضرورة العمل بھا في مواجھة التحدیات التي یواجھھا 

  . التعلیم
التعلیم بین التطور التكنولوجي وتحدیات (التي حملت عنوان واستھل المحاضر جرادات محاضرتھ 

الورقة النقاشیة (تستطلع ھذه الدراسة البعدین االصالحي واالستشرافي في مضمون : قائال) المرحلھ
لقائد الوطن، حیث یتم التركیز بالنسبة للتعلیم بجمیع مراحلھ على أھمیة التزّود بكل أدوات ) السابعة

ً ل بناء القدرات البشریة، مما یستدعي تطویر العملیة التعلیمیة، من أجل مواكبة تحدیات المعرفة، سعیا
ُرید أن نرى مدارسنا : في مستھل ھذه الورقة، یقول جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین. المرحلة ن

ّ بمناھج دراسیة، تھتم برسم الوجھ المشرق  ومعاھدنا وجامعاتنا مصانع للعقول، وھذا ال یتحقق، إال
ّق، واغتنام الفرص، والبحث عن  ّب، تشجیع الطلبة على فن التفكیر الخال ألردن الغد، األمر الذي یتطل
ّ بمنظومة تعلیم حدیثة، تّوسع مدارك الطلبة، وتصل بھم إلى  الحلول المبدعة، وال یكون ذلك إال

ُعزز فیھم مبدأ االعتزاز بالھویة اإلسالمیة والعربیة وت   . راث األباء واألجدادالعالمیة، ثم ت
تبرز أھمیة الحدیث عن المناھج التعلیمیة من زاویتین، أولھما، أن ثورة : وأضاف جرادات

التكنولوجیا الحدیثة، أوجدت حالة غیر مسبوقة من التنافس على مستوى الدول والشعوب، حیث 
» ال ترأف«ح بأنھا تتسارع االكتشافات العلمیة في مختلف المجاالت التقنیة، وبمنھجیة من الواض

ً استراتیجیة باالتجاھات التي توظف ابتكارات وجھود المبدعین في  بأولئك الذین ال یمتلكون خططا
ُّوجھ فیھا السیاسات  ّور المعرفي، أما الزاویة الثانیة، فھي ترتبط بالطریقة التي ت خدمة العلم والتط

ّم «میة بطریقة ولھذا تم التأكید على أن تسیر المناھج التعلی. التعلیمیة ، وتزرع «تّزود النشء بقیم التعل
من أبرز الجوانب : وقال المحاضر. فیھم روح التحّدي الذي یستجیب لمتطلبات واستحقاقات عصرھم

أن غایة التعلیم ھي، بناء الشخصیة التي تبحث عن المعرفة، وتحرص : التي یؤكد علیھا جاللة الملك
التي تمكن الشبان من مواجھة متطلبات الحیاة، والسعي لتحقیق على التزّود بكل المؤھالت والخبرات 

ُحاول الربط بین : نظریة السیر في ركب التطّور التكنولوجي والمعرفي، ذلك ألن السیاسات التعلیمیة ت
م الذاتي  ّ مخرجات التعلیم الجامعي، وحاجات سوق العمل، وھي فكرة طموحة، ألنھا تشجع على التعل

ُمّكن أصحاب الكفاءات من التفاعل وقبول الفرص المتاحة، والجمیل في واكتساب المھارات ا لتي ت
ھذه المعادلة، أنھا توفر أرضیة صلبة لتنّوع اإلنتاج والتنافس في میادین الجودة، مثلما تحول دون 

. حدوث التزاحم الذي یؤدي للتآكل وربما یدفع البعض لالنسحاب المبكر من میادین الحركة اإلنتاجیة
دلیة العالقة بین المعلمین الذین توكل إلیھم مھمة تعلیم النشء، وأعضاء ھیئة التدریس في في ج
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الجامعات والمعاھد العلیا من جھة، والطلبة منذ المراحل التأسیسیة لحین الوصول لنیل الشھادات 
اھج في سیاق الحدیث عن المن.العلیا من الكلیات األكادیمیة والمھنیة والجامعات من جھة أخرى 

التعلیمیھ البد من التركیز على مھمة االشراف التربوبي والذي یوصف بانھ صمام االمان في العملیھ 
وفي مداخلة لراعي اللقاء الدكتور سامي محاسیس تحدث عن األسباب التي دفعت جاللة . التعلیمیھ

تعلیم في األردن كبیرة الملك عبدهللا الثاني لھذه الورقة بان التحدیات الكبیرة التي یواجھھا قطاع ال
ً إلى نظام تعلیمي حدیث  وان الخطوة األولى ھي االعتراف بھا ثم البحث عن حلول مناسبة وصوال
وان قطاع التعلیم في األردن قطاع استراتیجي واالردن الذي یمتلك طاقات بشریة ھائلة قادرة على 

وأكمل الدكتور . اربد/یز التربوي صنع التغیر المنشود مثال ذلك مدرسة الملك عبدهللا الثاني للتم
ً فیھا بنظرتھ  المحاسیس بان الورقة جاءت خارطة طریق عملیة وحكیمة للعملیة التربویة مستبصرا
الثاقبة رؤیة مستقبل زاھر واالستثمار في التعلیم ودور المؤسسات في اكتشاف المواھب والمضي 

ً في تطویر ومواجھة التحدیات في مجاالت المعرفة ك   .افةقدما
  

وفي نھایة المحاضرة قام الراعي بتوزیع شھادات تقدیریة على المحاضر ونخبة من شباب البلدة 
المتمیزین في العمل التطوعي والتفوق العلمي وقدم رئیس النادي لراعي المحاضرة درع النادي 

 ً ً وعرفانا   .شكرا
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  "الشرق األوسط "اطلع من صندوقھم في " اطالق مبادرة 
  
  

نظم مركز االرشاد والخدمات النفسیة في 
جامعة الشرق األوسط مبادرة رح اطلع من 

  صندوقھم
وتھدف ھذه المبادرة التي أطلقھا المركز 
بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة ومكتب 
العالقات الدولیة ، ومركز التدریب والتطویر 

یة اإلعالمي في الجامعة الى التركیز على تنم
المھارات االبداعیة لدى الطلبة ، و تحفزھم 
الى االبتعاد عن نمط التفكیر باتجاه واحد وعدم 

  .الخوف من التفكیر خارج الصندوق
وبدورھا قالت مدیرة مركز االرشاد والخدمات 

النفسیة في الجامعة الدكتورة أماني محمود بأن ھذه المبادرة تركز على تشجیع الطلبة بالخروج عن 
وف بأسلوب ھادف، وتفعیل وسائل التواصل اإلجتماعي المختلفة من خالل توظیف مھارات المأل

  .البحث العلمي والتفكیر الناقد و تعزیز مھارات االتصال لدیھم
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  في جامعة الزرقاء" مھارات خدمة السنة النبویة"افتتاح مؤتمر 

  
كتور افتتح رئیس جامعة الزرقاء االستاذ الد

محمود الوادي الیوم االربعاء، فعالیات 
مھارات "المؤتمر الدولي المحكم بعنوان 

، الذي نظمتھ كلیة "خدمة السنة النبویة
الشریعة بجامعة الزرقاء بالتعاون مع جمعیة 
الحدیث الشریف واحیاء التراث، بحضور 
رئیس مجلس االمناء في الجامعة معالي 

وعمداء االستاذ الدكتور راتب السعود، 
الكلیات، وجمع من الطلبة، وبمشاركة باحثین 

  .من عدة دول عربیة
ان التربیة تعتبر ھي السبیل االمثل في اعداد جیل واع مؤمن بربھ " وقال الدكتور محمود الوادي 

وبرسالتھ ، حیث یتعین علینا فھم ان احداث النضھة قد تستلزم بعض األسالیب وآلیات العمل التربوي 
  ".خ عن ما بذلھ السلف من ھذه االمة من جھود جبارة دون االنسال

واكد على ضرورة المحافظة على اصالتنا والربط ما بین االصالة المعاصرة واعتماد مرجعیتنا 
العملیة والحضاریة التي نستمدھا من كتاب هللا وسنة نبینا الكریم ، اضافة الى ضرورة التركیز على 

المعاصرة ووضع الضوابط التي تجعل التخطیط فاعال والعمل  التخطیط الذي تفرضھ علینا ضرورة
  .في اطار الحیاتیة الصحیحة 

وأوضح ان ذلك یأتى بمنھاج یؤسس المشروع التربوي االسالمي تلغي السلبیة من جھة التراث 
  .وتترك الفاعلیة لالیجابیة 

ان ھناك " ف المؤتمر وقال الباحث الشریف االستاذ الدكتور حاتم العوني خالل كلمتھ باسم ضیو
عجزا وقصورا في مھارات االقناع وفنونھ وذلك یتجلى من خالل خوض الجھلة بالسنة دون رادع 
علمي وال تصدر من طلبة الشریعة اجوبة علمیة مقنعة ، حیث نجد طلبتنا بعدین عن خوض غمار 

  " .معركة ال تحتاج من التخصص أكثر مما تعلموه في كلیات الشریعة
مھارات االقناع ال یمكن تنمیتھا اال بتغییر اسلوب التعلیم منذ البدایات بحیث ال یكون وأوضح ان 

  .التعلیم قائما على التلقین والتحفیظ بل على تنمیة مھارات التفكیر وإعمال الذھن والمناقشة والتحلیل 
یث ال نجد خططا ولفت العوني الى غیاب برامج تنمیة الملكات العلمیة والبحثیة عن مناھج التعلیم ،ح

لھا بالمناھج ،وان وجدت ال یسخر لھا من ھو مؤھل لتنفیذھا ،وذلك بسبب تصدر دروس التلقین 
  .والتلقیم والتحفیظ 

ان وسائل االتصال "بدوره قال عمید كلیة الشریعة بالجامعة رئیس المؤتمر الدكتور أنس الخالیلة 
لیھا باستخدام استراتجیات االقتناع ، مؤكدا الحدیثة تحوي الكثیر من صور تشویھ السنة والتعدي ع

وبین ان المؤتمر یھدف ". على ضرورة االستفادة من ھذه األدوات في تعزیز قبول العلم وتطویره 
الى االفادة من وسائل االتصال والتقنیات الحدیثة وتوظیفھا في خدمة السنة النبویة ، وتحقیق التعاون 

لتقنیة في خدمة السنة النبویة، اضافة الى تقریب السنة النبویة بین الجھات الشرعیة واالعالمیة وا
  .وعلومھا الى شرائح المجتمع المختلفة 

  11/5/2017الخمیس                                                طلبة نیوز                                                       
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و قال رئیس جمعیة الحدیث الشریف الدكتور عبد الكریم الوریكات ، انھ یتعین علینا التركیز على 
التركیز على سبل  تعزیز القیم في نفوس األفراد ، حیث یتوجب على المشاركین في جلسات المؤتمر

استثمار وسائل التطور التكنولوجي وتوظیفھا للرد على محاوالت التشویة والھدم التي تواجھھا السنة 
.  

وبین ان الرد العاطفي ال ینفع وال یكفي حیث ال بد من االنتقال من مرحلة الخطابة الى مرحلة الواقع 
  .غة العصر المبني على دراسات وخطط مرحلیة ممنھجة لخدمة السنة بل

مھارات فھم السنة، المھارات : ویناقش المؤتمر الذي یستمر یومین ، العدید من المحاور والتي منھا 
المنھجیة في تحلیل الحدیث ، مجاالت توظیف التقنیة الحدیثة في خدمة علوم السنة ، مھارات التفكیر 

لدینیة وعالقتھا في خدمة السنة النبویة الناقد وتطبیقھا في السنة النبویة ، وواقعیة البرامج الحواریة ا
  .وعلومھا 
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  أفكار ومـشاریع
  

  صالح جّرار. د
  
ً أو یشّكل إضافة جدیدة، ولكّن  قد تكون الفكرة التي یعرضھا أّي إنسان عادیّة ولیس فیھا ما یعّد إبداعا

ة منھا تجعلھا تبدو فكرة رائعة رائدة طریقة تنظیمھا وعرضھا وتحدید آلیات تنفیذھا والنتائج المّرجو
  .متمیّزة

  
وفي المقابل قد تكون الفكرة التي یعرضھا إنسان آخر فكرة جدیدة خالقة ولم یُسبق إلیھا، لكّن سوء 

  .عرضھا وتنظیم مفرداتھا وغیاب منھجیة تنفیذھا یجعلھا تبدو فكرة ھزیلة أو متواضعة
  

ّھم عند الفعل ال إّن أّمة العرب من األمم التي تندرج في ا لنوع الثاني الذي یمتلك األفكار الخالقة لكن
. یحسنون ترجمة تلك األفكار إلى فعٍل نافع ینتفع بھ صاحب الفكرة نفسھ أو المجتمع الذي ینتمي إلیھ

ً أمام عظمة تلك  ّ أن الفعل العربّي ظّل قاصرا ، إال ً ً وباھرا ولذلك كان اإلنتاج النظري العربّي غزیرا
  .األفكار

  
ً من األمم المتحّضرة تحّول الفكرة العادیة إلى فعٍل خالق باھر ینفع الناس،  وفي المقابل نرى كثیرا

ً نبادر إلى القول إّن فكرتھ بسیطة وھي  -نحن العرب–وھذا ما یجعلنا  ً أجنبیّا ونحن نشاھد ابتكارا
ٌ في تراثنا   .موجودة

  
ّنا أبقینا على الفكرة وھي ّنا یغیب عن بالنا أن عندنا جامدة ال فعل لھا، بینما أخذھا غیرنا وطّورھا  لكن

  .وحّولھا إلى جسٍم نابض بالحیاة ومؤثر في المجتمع والكون
  

ّني أومن أّن الحضارة لیست بغزارة األفكار وال بجّدتھا فقط، بل إلى جانب ذلك ال بّد من العمل  إن
ّمة ومنھجیّة  ٍّط لھا بدقة إلى فعل على إیجاد قنواٍت تحیل ھذه األفكار بطریقة منظ ومدروسة ومخط

إّن : وبذلك أؤمن بقول الجاحظ قبل قرون بعیدة في الحدیث عن عالقة اللفظ بالمعنى. نافع ملموس
ٌ في الطریق   .المعاني مطروحة

  
وأقول إّن األفكار مطروحة في الكتب والمخطوطات واألبحاث والمكتبات والجامعات والمؤسسات 

تحتاج لدینا من یحّولھا إلى مشاریع تخدم األّمة وترقى بھا وتعید لھا دورھا  التعلیمیة والبحثیة، وھي
  .في اإلسھام في بناء الحضارة البشریة

 مقاالت

  11/5/2017الخمیس                                                                                                     17الرأي ص 
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 البنك .. بنوك محلیة اجلت اقساط شھر ایار لعمالئھا بمناسبة قرب شھر رمضان المبارك
ھا وجزءا من مسؤولیتھا االھلي اول ھذه البنوك التي اتخذت ھذه الخطوة تسھیال على عمالئ

  .االجتماعیة
  

  منھم مدراء  ان ھناك تغییرات بین صفوف كبار الموظفین الحكومیین» عین الرأي«علمت
  .رسمیة عامون لمؤسسات

  
الھیئة المستقلة لالنتخاب بدأت بتلقي طلبات مؤسسات المجتمع المدني والتحالفات لمراقبة -

  .االنتخابات البلدیة والالمركزیة
  

 زوایا الصحف 

  11/5/2017عین الرأي                                                         الخمیس                                            
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  عقد مجلس شورى حزب جبھة العمل اإلسالمي بعد غد السبت جلسة طارئة، لبحث وإقرار
اللجنة كانت رفعت للمكتب التنفیذي للحزب . التعدیالت المقترحة على نظامھ األساسي

 90إلى  80من " الشورى"ولمجلس الشورى بالتعدیالت المقترحة، ومنھا رفع عدد عضاء 
شاري لقیادة الحزب ورفع عدد أعضاء المكتب التنفیذي عضوا، وتشكیل مجلس خبراء است

  .عضوا 13إلى  11من 
  

  ،واصلت الخیمة التضامنیة مع األسرى المضربین عن الطعام في المعتقالت اإلسرائیلیة
والتي دشنھا ائتالف األحزاب القومیة والیساریة في مقر حزب الوحدة الشعبیة بعمان، 

وأقیمت أمس في الخیمة ندوة حواریة حول سبل استنھاض . فعالیاتھا التضامنیة مع األسرى
  .الحالة الشعبیة دعما لألسرى، تحدث فیھا عدد من الشخصیات السیاسیة والحزبیة

  
  الیومیة الزمیل طارق المومني أمس تعیین الزمیل خلیل " الرأي"قرر رئیس تحریر جریدة

رئیس التحریر في الصحیفة وشغل الشوبكي موقع مساعد ل. الشوبكي نائبا لرئیس التحریر
  .عاما تقریبا 25التي بدأ العمَل بھا منذ 

  
  التاریخ "ینظم المنتـدى العربـي محاضـرة مساء الثالثاء المقبل للباحث علیّان علیّان بعنـوان

، الذي ترجمھ الدكتور "قراءة نقدیة لكتاب نحن من صنعنا تشافیز": الشعبي للثورة الفنزویلیة
 .بسام أبو غزالة
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