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  تغادر إلى الدیار المقدسة" األردنیة"بعثة عمرة 
  

سیّر المركز الثقافي  -زكریا الغول 
اإلسالمي في الجامعة األردنیة الیوم 
رحلة عمرة  إلى الدیار المقدسة لطلبة 
الشعوب اإلسالمیة الدارسین في 

  .الجامعة
   
   

وتضم البعثة التي كان في وداعھا 
رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة 

ختلف الدول االسالمیة طالبا من م ٣٤
أندونیسیا، وغانا، ومالیزیا، (

  ).وكزاخستان، و تركیا، والصین،  والسنغال،و جزر القمر، وغیرھا من الدول
   
   

وأكد محافظة خالل وداعھ الطلبة المعتمرین أھمیة ھذه الرحلة اإلیمانیة العلمیة التي تزود الطلبة 
  .یة بأركان وسنن وشعائر الحج والعمرةالمشاركین فیھا بمعلومات وخبرات ومعرفة علم

   
   

وأضاف أن الجامعة تسعى حثیثا إلقامة المزید من األنشطة والفعالیات لطلبة الشعوب اإلسالمیة التي 
  .تعزز في نفوسھم قیم ومضامین اإلسالم العظیم في البر واإلحسان واالنتماء والعمل الصالح 

   
   

الفرصة لالستفادة منھا في أبحاثھم ودراساتھم العلمیة  وحث محافظة المعتمرین على اغتنام ھذه
المتعلقة بشعائر الحج والعمرة، واألحداث اإلسالمیة، والتعرف على األماكن المقدسة وفي طلیعتھا 

  .البیت الحرام في مكة المكرمة، وان یعكسوا الصورة المشرقة لطلبة الجامعة األردنیة
   

أحمد العوایشة الدور الذي یضطلع بھ المركز في ترسیخ العقیدة من جانبھ أكد مدیر المركز الدكتور 
والقیم واألخالق اإلسالمیة، وتنمیة الوعي اإلسالمي، وتوضیح صورة الحضارة والثقافة اإلسالمیة 

  .الحقیقیة دون تشویھ، واتخاذ الفكر الوسطي منھجا وعمال في مواجھة التطرف والغلو واإلرھاب

 أخبار الجامعة

  األردنیةأخبار 
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  االثنین‘‘ األردنیةمتشاجري ‘‘لبت باستئنافات ا

  
 استئنافات، تقدم بھا، طلبة صدرت ٧یبت مجلس عمداء الجامعة األردنیة، یوم االثنین المقبل، في 

أسابیع، وفق رئیسھا  ٦بحقھم قرارات فصل نھائي، لتورطھم في شجارات داخل الجامعة قبل نحو 
  .الدكتور عزمي محافظة

، إن المجلس، شرع یوم االحد الماضي في النظر بھذه ”الغد”وقال محافظة، في تصریح لـ
  .االستئنافات، تمھیدا للتقریر بشأنھا

َبون بالفصل النھائي، تقدموا بطلبات استئناف للمجلس خالل المدة القانونیة  یوما من  ١٥(وكان المعاق
  .ونفذت نھایة الشھر الماضي) تاریخ إصدار القرار

وكان المجلس التأدیبي وعمادة شؤون الطلبة، واستنادا لنظام تأدیب الطلبة النافذ في الجامعة، وفي 
 ٧طالب فصال نھائیا، و ١٠وقرارات المجلس التأدیبي نفسھ، فصلوا ضوء توصیات لجان التحقیق 

  .فصول، بینما عوقب طالب واحد بإنذار النھائي ٤لمدة فصل دراسي و
واتخذ القرار في الخامس عشر الشھر الماضي، في حین یمنح نظام التأدیب حق تقدیم االستئناف لمن 

  .یوما من تاریخ تبلیغ القرار ١٥الل صدر بحقھم عقوبات الفصل النھائي لمجلس العمداء خ
من ) التحقیق(وفي ضوء ما خلصت إلیھ ھذه اللجان “وجاء في بیان صدر عن الجامعة وقتھا أنھ 

قرارات، أحیل طلبة للمجلس التأدیبي، الذي بدوره نظر في التوصیات واستمع للُمحالین إلیھ، وأصدر 
النافذة في الجامعة، وتأكید التزام الطلبة باألنظمة عقوبة فصل نھائي بحق عدد منھم، تطبیقا للقوانین 

  . ”والتعلیمات والسلوك القویم
َبون بما صدر بحقھم، عن طریق عمداء كلیاتھم، كما أبلغ المسجل العام بالعقوبات  وأبلغ المعاق

  . لرصدھا في ملفاتھم، وكذلك أولیاء أمورھم والجھات الموفدة لھم إن وجدت
حقق مع من یثبت علیھم مستقبال المشاركة في ھذه المشاجرات في حال تم وأكدت الجامعة أنھا ست

  .التعرف علیھم عن طریق األجھزة األمنیة، أو أي طریق آخر، لینالوا العقوبة المستحقة
وكانت مجریات التحقیق قد أشارت إلى أن ھناك عددا ممن تورطوا في المشاجرات ھم طلبة في 

نسق معھا التخاذ إجراءات بحقھم، فیما ترك أمر األشخاص جامعات أخرى، أبلغت جامعاتھم و
  .المتورطین من خارج الجامعة للجھات األمنیة المختصة

  سرایا/طلبة نیوز/٥:صالغد 
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  محاضرة في جامعة العلوم والتكنولوجیا حول التصنیف العالمي للجامعات

  
م مركز التطویر األكادیمي وضمان الجودة في جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة محاضرة حول نظ

القاھا المدیر ) QS"(الفھم العمیق للتصنیف العالمي للجامعات"التصنیف العالمي للجامعات بعنوان 
شون العالمي للجامعات لمنطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا السید ا" QS"اإلقلیمي لتصنیف 

  .فرناندیز
  

وتقییمھ ) QS(واستعرض السید فرناندیز خالل المحاضرة المعاییر التي یعتمد علیھا تصنیف 
ً على ضرورة وآلیة وضع االستراتیجیات  للجامعات في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا، مشددا

م الصحیحة للجامعات واألسس المتبعة للتقییم من أجل الوصول بالجامعات االردنیة إلى مستوى متقد
  .في مصاف الجامعات العالمیة وتحقیق التصنیف العالمي المنشود

  
ً ھاما في تأطیر المشھد الدولي للتعلیم العالي، ألن  وبین أن التصنیف العالمي ألي جامعة ھو عنصرا

تأخذ ) QS(القدرة التنافسیة للجامعات في جمیع أنحاء العالم محدودة في نطاقھا للدراسة ومؤسسة 
من معیار لعملیة تصنیف الجامعات من ضمن ذلك السمعة األكادیمیة ورأي أصحاب  باالعتبار أكثر

العمل الذین یوظفون خریجي الجامعة ونسبة طالب الى مدرس، والبحث العلمي والطلبة األجانب 
  .وغیرھا

  
وقال رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا الدكتور عمر الجراح ان الجامعة تسعى جاھدة لتطویر 

ً بان جامعة  برامجھا واستراتیجیاتھا لمواكبة المتغیرات البحثیة والعلمیة المتالحقة في العالم مؤكدا
العلوم والتكنولوجیا تتمتع ببنیة تحتیة مؤھلة لكي تصبح جامعة عالمیة وقادرة على القیام بدورھا 

  .الحیوي في حقل التعلیم العالي العالمي
  

الجودة الدكتور رامي عویس دور المركز في التحسین  وبین مدیر مركز التطویر األكادیمي وضمان
والتطویر األكادیمي في الجامعة ورفع مستوى الجودة في الوحدات األكادیمیة واإلداریة، بما یؤھل 

  .الجامعة لخوض غمار المنافسة في تصنیف الجامعات العالمیة
  

رھا الرئیسي لندن ولھا للتصنیف العالمي مؤسسة غیر ربحیة مق) QS(والجدیر بالذكر أن مؤسسة
وبدأت عملھا كمصنف للجامعاتمنذ العام  ١٩٩٠فروع منتشرة حول العالم حیث تأسست العام 

  .، ومن مھامھا األساسیة تقدیم النصیحة للطلبة بمختلف مراحلھم حول أفضل الجامعات٢٠٠٤
  

وعمداء الكلیات  وحضر المحاضرة نائبا رئیس الجامعة الدكتور اسامھ نصیر والدكتور خالد السالم
  .ومدراء المراكز األكادیمیة والوحدات اإلداریة في الجامعة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  نيالكتروالرأي 
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  قرارات مجلس ھیئة االعتماد 

  
  

أجل مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي النظر 
  .في جامعة مؤتة) برنامج الماجستیر/صحة االم وحدیثي الوالدة(في االعتماد الخاص لتخصص 

  
االرشاد (وأجل المجلس وفق بیان صحفي صدر امس االربعاء، البت في االعتماد الخاص لتخصص 

جامعة مؤتة  لحین تصویب التجاوز الحاصل في برنامج ) برنامج الدكتوراه/النفسي والتربوي
  .الماجستیر

  
في ) بكالوریوس/التصمیم الجرافیكي كبرنامج  تطبیقي(ووافق على االعتماد الخاص لتخصص 

برنامج /تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعلیم(جامعة البترا واالعتماد الخاص لتخصص 
  .في جامعة الشرق االوسط) الماجستیر

  
في جامعة جدارا، ) برنامج الماجستیر/ادارة االعمال(وخفض المجلس الطاقة االستیعابیة لتخصص 

  .ومنح الجامعة مھلة نھائیة الستكمال النواقص
  

في جامعة ) برنامج البكالوریوس/التحالیل الطبیة(المجلس على االعتماد الخاص لتخصص ووافق 
  .جدارا واالعتماد العام لكلیة القدس فرع الزرقاء

  ٥:الدستور ص/نیوزطلبة 
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  منھاج شركة اردنیة لتعلیم البرمجة لألطفال یدخل مدارس سلطنة عمان

  
المعني بتعلیم - " HelloWorldKid"في خطوة توسعیة مھمة لشركة ریادیة أردنیة، سیطبق منھاج 

في مدارس سلطنة عمان  - "شركة احترام العقل لالستشارات والتدریب"األطفال البرمجة وتمتلكھ 
  .سنة الجدیدةخالل ال

في " HelloWorldKid"وتأتي ھذه الخطوة لتطبیق منھاج تعلیم البرمجة للصغار بعد نجاح منھاج 
تعلیم وتدریب مئات األطفال األردنیین خالل فترة تجاوزت السنة ونصف السنة بقلیل، وبعد نجاحھا 

في لبنان لتعلیم في الربع األخیر من العام الماضي في دخول وتطبیق المنھاج في مدارس خاصة 
  .طفل لبناني على أسس البرمجة ٥٠٠

األردني في مدارس في سلطنة عمان خالل السنة الجدیدة بعد " HelloWorldKid"وسیطبق منھاج 
  .األردنیة المالكة للمنھاج" شركة احترام العقل لالستشارات والتدریب"توقیع اتفاقیة شراكة بین 

مؤسستھا ومدیرتھا التنفیذیة حنان " ل لالستشارات والتدریبشركة احترام العق"ووقع االتفاقیة عن 
  .العمانیة مدیرھا التنفیذي حسن العجمي" إسناد"خضر، وعن مجموعة 

نسعى : "وعن ھذه الشراكة، واالھتمام بإدخال وتعلیم أطفال سلطنة عمان أسس البرمجة، قال العجمي
ومن أجل ذلك . ھتمة بالتعلیم والبرمجة واالبتكارفي إسناد لالستفادة من التجارب العربیة والعالمیة الم

الرائدة في مجال تعلیم األطفال  HelloWorldKidكان السعي من قبلنا لالستفادة من تجربة 
  ".البرمجة
یعد مجال البرمجة أحد أھم المجاالت الواعدة في ظل الطرفة العلمیة والمعرفیة وفي ظل : "وأضاف

تفادة من ھذا المجال ونقل التجربة للسلطنة عبر التعلیم الخاص، على طفرة االنترنت، لذا اخترنا االس
  ".أمل أن نقدم إضافة لنا ولشركائنا

، حنان "شركة احترام العقل لالستشارات والتدریب"وأكدت المؤسسة والمدیرة التنفیذیة لشركة 
دولة عربیة الى " HelloWorldKid"، أھمیة ھذه الخطوة الجدیدة إلدخال منھاج "الغد"خضر، لـ

مثل سلطنة عمان، مؤكدة أن ذلك ینسجم مع توجھات وأفكار الشركة بتعمیم فكرة تعلیم البرمجة 
ألطفال المنطقة العربیة بشكل عام، وتحویلھم من مرحلة االستھالك الى مرحلة اإلنتاج للتكنولوجیا 

  .وتطبیقات االنترنت والھواتف الذكیة
، وال یمكن لذلك ٢٠٢٠رمجة لملیون طفل عربي بحلول العام إننا نسعى لتعلیم علوم الب: "وأوضحت

أن یتحقق بدون عقد الشراكات التعاونیة في مختلف البلدان العربیة مع جھات تؤمن بأھمیة إدماج 
البرمجة في األنظمة األكادیمیة المعمول بھا في المدارس، ومن ھنا جاء اتحادنا مع مجموعة إسناد 

 ً   ".بطرح مناھجنا في المدارس العمانیة ابتداء من السنة األكادیمیة الجدیدة في سلطنة عمان، لنقوم معا
یتمیز بأنھ منھاج مصّمم بطریقة سھلة وحماسیة " HelloWorldKid"إن منھاج "وقالت خضر 

لألطفال؛ حیث یحتوي على دروس وتمارین ونقاشات صفیة وأنشطة بیتیة، باإلضافة إلى التمارین 
برمجیة، كما یضم العدید من قصص الریادیین الحقیقیة حول العالم وحوارات الجماعیة والتحدیات ال

مسلیة، باإلضافة إلى المكافآت، كل ذلك في كتب مؤلفة ومصممة بطریقة جذابة لألطفال، ویتعلم 
حاسوب، تابلت، (الطفل كیف یفكر الكمبیوتر، وكیف نستطیع نحن البشر أن نأمر األجھزة الذكیة 

  ".ألوامرنافتستجیب ) موبایل
ویتمیز المنھاج أیضا باستخدام اللغة الحدیثة وغیر التقلیدیة في التخاطب مع األطفال، وبسھولة یشرح 
عملیة البرمجة خطوة بخطوة، مع تبسیطھ للمصطلحات المعقدة وإیصالھا بسالسة لألطفال، فضال 

لى تبسیط المفاھیم الكبیرة عن اعتماده على نظام المكافآت، وھذا ما یمیزه بأنھ برنامج ملھم یقوم ع
  .والمعقدة وإیصالھا لألطفال بطریقة مشوقة وسلسة

  ١:ص سوق ومال/الغد
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  مجمع اللغة العربیة األردني یفوز بجائزة الملك فیصل العالمیة
، ٢٠١٧زة الملك فیصل العالمیة للغة العربیة واألدب للعام فاز مجمع اللغة العربیة األردني بجائ

  .لیكون بذلك أول مؤسسة أردنیة تحقق ھذا اإلنجاز منذ انطالق ھذه الجائزة
وأعلن مجمع اللغة العربیة في بیان أمس، تلقي رئیسھ الدكتور خالد الكركي رسالة من األمیر خالد 

  .، یھنئھ فیھا باختیار لجنة الجائزة للمجمع وفوزه بھاالفیصل رئیس ھیئة جائزة الملك فیصل العالمیة
التھنئة إلى األردنیین والمؤسسات " الغد"ووجھ رئیس المجمع الدكتور خالد الكركي في تصریح لـ

العلمیة واألكادیمیة على ھذا التكریم، الذي یتصادف مع الذكرى األربعین لتأسیس مجمع اللغة 
  .العربیة

جائزة جاءت تعبیرا عن الجھد المتواصل والمتفاني الذي بذل من قبل وأضاف الكركي أن ھذه ال
  .زمالء وأساتذة كبار في سائر المجاالت خاصة الترجمة والتعریب، وجمیع العاملین في المجمع

خدمة اإلسالم، والدراسات اإلسالمیة، : "وبین الكركي أن الجائزة تتضمن خمسة فروع مختلفة ھي
، الفتا إلى أن موضوع الجائزة لھذه السنة عن فرع اللغة "الطب، والعلوماللغة العربیة واألدب، و

جھود األفراد أو المؤسسات العلمیة في تعریب العلوم (العربیة واألدب الذي فاز بھ المجمع كان 
 ً ً وتعلیما ً وبحثا   ).والتقنیات نقال

الى مؤسسات مرموقة وعن الجائزة قال الكركي إنھا جائزة عالمیة متمیزة حصل علیھا باإلضافة 
العدید من المبدعین األكادیمیین من أمثال الدكتور أحمد زویل الذي نال بعدھا جائزة نوبل، ومن 

رضوان .األردن األساتذة ناصر الدین األسد، محمد عدنان البخیت، إبراھیم السعافین، مضیفا أن د
للدراسات اإلسالمیة لھذا  السید من لبنان وھو عضو شرف في المجمع قد فاز بجائزة الملك فیصل

  .العام
وقال الكركي إن الجائزة منحت للمجمع تقدیرا لھ على جھوده العلمیة في ترجمة العلوم والتقنیة ونقل 
المصطلحات العلمیة ووضعھا في السیاق العربي، مشیرا أن بعض الكتب التي ترجمھا المجمع سبق 

اب علمي الذي فاز بجائزة أحسن كت" البیولوجیا"أن حصلت على جوائز علمیة مرموقة، منھا كتاب 
مدخل "، كما فاز كتاب ١٩٨٢مترجم إلى اللغة العربیة من مؤسسة الكویت للتقدم العلمي في العام 

بجائزة العلوم األساسیة التي نظمھا اتحاد مجالس البحث " إلى الكیمیاء الحیویة للخلیة وعلم وظائفھا
بجائزة معرض " ةالموجز في ممارسة الجراح"، وفاز كتاب ١٩٨٦/١٩٨٧العلمي العربیة لعامي 

الذي أقامتھ مؤسسة الكویت للتقدم العلمي في مجال  ١٩٩٨الكتاب العربي الثالث والعشرین للعام 
  .أفضل كتاب مترجم إلى اللغة العربیة في العلوم

الكركي أبدى سعادتھ بالحصول على ھذه الجائزة خاصة أن المجمع أول مؤسسة أردنیة تحقق ھذا 
، معتبرا إیاھا "الجھد الھادي والعمیق الذي أوصلنا إلى ھذه الجائزة العالمیةقدمنا من "اإلنجاز، وقال 

تضاف إلى خطواتنا في الطریق الطویل الذي اختطھ المجمع دون كلل منذ "عالمة إنجاز جدیدة 
ً في مجاالت تحقیق أھدافھ ١٩٧٦تأسیسھ العام    ".لخدمة اللغة العربیة والثقافة العربیة عموما
عالن الجائزة لھذا العام، قالت لجنة االختیار لجائزة الملك فیصل العالمیة للغة العربیة وفي بیانھا إل

جھود األفراد أو المؤسسات (وموضوعھا ) م٢٠١٧(ھـ ١٤٣٨واألدب إنھا قررت منحھا لھذا العام 
 ً ً وتعلیما ً وبحثا ألردنیة ، لمجمع اللغة العربیة بالمملكة ا)العلمیة في تعریب العلوم والتقنیات نقال

ً لجھوده العلمیة المتمیزة في ترجمة العلوم والتقنیة، ونقل  ِح المجمُع الجائزةَ تقدیرا الھاشمیة، وقد ُمن
ووضعھا في السیاق العربي، وإدخال التعریب في التعلیم الجامعي في الوطن . المصطلحات العلمیة

ؤسسات العلمیة في الوطن العربي، وھي غایة تسعى إلیھا الم. العربي سعیا إلى توطین العلم والتقنیة
وإلسناد ھذا العمل إلى مترجمین، جمعوا بین العلم في التخصص الدقیق، والمعرفة العمیقة باللغتین 

ً ھیأت لھ أسباب النجاح ً مؤسسیا   .العربیة واإلنجلیزیة، فكان عملھم عمال

  ١٠:ص الغد
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، وبدأ بمزاولة ١٩٧٦) یولیو(تموز  ١وكان مجمع اللغة العربیة األردني تأسس بإرادة ملكیة في 
انضم  ١٩٧٧وفي العام . من العام نفسھ) نوفمبر(أعمالھ بصورة رسمیة في األول من تشرین الثاني 

عضوا من مختلف  ٢٠إلى اتحاد المجامع اللغویة العلمیة العربیة، ویضم في عضویتھ ما یزید على 
  .المجاالت العلمیة واألدبیة، ویرأسھ حالیا الدكتور خالد الكركي

للملك سلمان بن عبد ) خدمة اإلسالم(وبالنسبة للفائزین بفروع الجائزة لھذا العام فقد منحت عن فئة 
الفكر السیاسي عند المسلمین حتى القرن التاسع /الدراسات اإلسالمیة (العزیز آل سعود، وعن 

جیة في العالجات البیولو/ الطب(للدكتور رضوان السید، وعن ) الخامس عشر المیالدي/ الھجري
) الفیزیاء/ العلوم(للبروفیسور تادامتسو كیشیموتو من الیابان، وعن فئة ) أمراض المناعة الذاتیة

  .منحت لكل من لورینس مولینكامب، ودانیال لوس
م لمكافأة األفراد ١٩٧٩/ھـ١٣٩٩وكانت جائزة الملك فیصل العالمیة ُمنحت للمرة األولى في العام 

فریدة في خمسة فروع مختلفة ھي خدمة اإلسالم، والدراسات والمؤسسات على إنجازاتھم ال
  .اإلسالمیة، واللغة العربیة واألدب، والطب، والعلوم

والجائزة تھدف، بحسب بیانھا، إلى خدمة المسلمین في حاضرھم ومستقبلھم وحثھم على المشاركة 
  .تقدم البشریة في كل میادین الحضارة، كما تھدف إلى إثراء الفكر اإلنساني والمساھمة في

ویتم اختیار الفائزین باالستناد فقط إلى مدى أھلیتھم وجدارتھم المطلقة، كما تقوم لجان اختیار 
 ً متخصصة بمراجعة أعمالھم بدقة، وتتبع عملیة اختیار الفائزین الدقیقة معاییر دولیة، حتى إّن عددا

ً من الفائزین بجائزة الملك فیصل العالمیة حصلوا بعدھا  على جوائز مرموقة أخرى، مثل جائزة كبیرا
.نوبل
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ًا للتقریر العالمي للتنمیة المستدامة   أكادیمي أردني خبیًرا دولی

  
اختیر المدیر التنفیذي للعلوم التطبیقیة في الجمعیة العلمیة الملكیة، الدكتور محمد صیدم ضمن فریق 

  .٢٠١٩مستقل من الخبراء والعلماء على مستوى العالم إلعداد التقریر العالمي للتنمیة المستدامة 
أمین عام األمم المتحدة اختار فریقا مكونا  وأشار بیان صحفي صدر عن الجمعیة امس األربعاء، ان

ً من ذوي الكفاءة للعمل مع المنظمات الفرعیة المختلفة التابعة لالمم المتحدة،  ١٥من  ً مختصا عالما
إلعداد ھذا التقریر الذي یأتي تلبیة لقرار الدول األعضاء في االمم المتحدة في شھر تموز الماضي 

دف تزوید المنتدى السیاسي عالي المستوى المعني بالتنمیة بإعداد تقریر كل أربعة أعوام بھ
  .المستدامة

ویھدف التقریر أیضا الى تقویة الرابط العلمي السیاسي، وتوفیر أداة قویة مبنیة على الشواھد العلمیة 
  .لتدعیم أخذ القرارات المعنیة بالقضاء على الفقر وتحقیق التنمیة المستدامة

من العلماء والخبراء المختصین في مختلف المجاالت العلمیة والعملیة ویتألف الفریق من مجموعة 
على المستویات المحلیة واالقلیمیة والدولیة، حیث سیقدم كل خبیر من ھذا الفریق خبراتھ في مجاالت 

  .معینة لتنشر في التقریر
ً في مجال الدراسات واالست ٣٠وأشار البیان ان للدكتور محمد صیدم خبرة تفوق  شارات عاما

واالبحاث المتعلقة في المیاه والبیئة، وعمل كباحث رئیس في الجمعیة العلمیة الملكیة منذ عام 
كلیة إمبریال كولج للعلوم «، وھو حاصل على درجة الدكتوراه في ھندسة المیاه والبیئة من ٢٠٠٦

  .في جامعة لندن» والتكنولوجیا والطب
اة فخر وتقدیر للجمعیة العلمیة الملكیة وجامعة االمیرة ولفت الى ان اختیار الدكتور صیدم یُعد مدع

سمیة للتكنولوجیا اللتین تتعاونان في مجاالت العلوم والتكنولوجیا والبحث العلمي، وأن العلماء 
األردنیین قادرون على اثبات كفاءتھم في مختلف المجاالت على مستوى العالم، ومقدرتھم على ایجاد 

  .واإلقلیمیة والعالمیة الحلول للمشكالت المحلیة

  ٩:صالدستور 
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  ..الدكتور محافظة وھموم الجامعة األردنیة
  

  محمد كعوش
  

ة لیل بارد في ساعات المساء، رغم ذلك اشعر بدفء المحاضر والحضور في الجمعیة األردنیة بدای
  .للعلوم والثقافة، وأغبط نفسي ألنني غیر محاصر بالوقت

  
كنا نتأھب لدخول ثنایا الجامعة األردنیة وساحتھا ، حیث فتح رئیسھا الدكتور عزمي محافظة امامنا 

ول بین ملفاتھا ومشكالتھا وقضایاھا وواقعھا وخططھا المستقبلیة أبواب الجامعة ومنحنا حریة التج
في حدیثھ الصریح الواضح ، وعبرنقاش جريء حر من القلب الى القلب ، بعدما قدمھ للحضور 

  .الدكتور أحمد العویدي العبادي ، الذي ادار النقاش بامتیاز
  

أم الجامعات « عید للجامعة أألردنیة تحدث الدكتور محافظة عن األدارة واألرادة ، والبحث عن أفق ی
عافیتھا المالیة وأألكادیمیة وألقھا ، ألنھا اكبر من مبنى واكثر من مؤسسة تعلیمیة ، فھي مصنع « 

قادة المستقبل ، وألن لیس األحوال على ما یرام ، خصوصا أن لدى الجامعة خططھا لتحقیق قفزة 
وانھاء حالة العنف الجامعي ، وبحاجة الى العون  نوعیة في التعلیم وتطویر ودعم البحث العلمي ،

  .والدعم
  

بھذه المناسبة أقول أن لیس من واجبي التغطیة الصحفیة لتفاصیل محاضرة الدكتور محافظة ، ولكن 
ما قالھ المحاضر فتح شھیتي للكتابة عن قضیة الجامعة بكل ما تتسلح بھ من وعود ، ألنھا تمثل نسیج 

ینا من مشترك الوفاء واألنتماء والمصلحة العامة ، للدفاع عن مؤسساتنا ، حیاتنا ، وتستنفر ما ف
  .وتعزز وعینا وقدراتنا على الدفاع عن القیم والثوابت

  
علمنا من الدكتور عزمي أن الدیون تضغط على اداء الجامعة ودورھا ورسالتھا ، وتعرقل عملیة 

ملیون دینار  ٦٠فقال ان الدیون بلغت حوالي . تطویرھا وتقدمھا ، في عالم متغیر ال یتوقف فیھ الزمن
وھذا یحتاج الى اعادة حسابات ، . ملیونا١٣٦، من مجمل دیون الجامعات الرسمیة التي بلغت حوالي 

والى دعم من الحكومة والقطاع الخاص ، كما یحدث عادة في الدول المتقدمة ، التي تتبرع فیھا 
مال ، للجامعات والمؤسسات التعلیمیة ، ودعم البحث المؤسسات األنتاجیة الكبرى ، ورجال األع

العلمي ، ومن المفروض ان یكون ھناك دور ایجابي في تقدیم التبؤعات ، لرجال األعمال الناجحین 
  .من خریجي الجامعة أألردنیة بالذات

  
ما حدث مساء األثنین الماضي ھو عبارة عن حدیث مسھب وحوار متبادل حول شؤون وشجون 

جامعة األردنیة ، والمشكالت التي تواجھھا الجامعات الرسمیة في األردن ، وشمل الحوار وھموم ال
قضیة استقالل الجامعات ، والبحث عن مصادر تعزیز تمویلھا ، من اجل دیمومتھا وتقدمھا وتطورھا 

كما أمتد الحدیث عن قضیة البعثات واألعفاءات والرسوم ، والتعیینات والترقیات ، . المتواصل
  .تراجع مستوى التعلیم الجامعيو
  

أما العنف الجامعي فقد أحتل مساحة واسعة من األمسیة الجامعیة ، ألن مرارة الحادثة األخیرة كانت 
فقال الدكتور محافظة ان معالجة . أقوى من لغتنا ، خصوصا بعد اشاعة األلتباس بین الحقیقة والحادثة

 مقاالت

  ١٥:صالرأي 
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لمجتمع وانھاء ظاھرة العنف الجامعي تتضمن خطة لتوسیع ھامش التواصل بین الجامعة وا
ومؤسساتھ ، والتواصل والتعاون مع الصحافة ووسائل األعالم ، وتكثیف النشاط الطالبي المجتمعي 

  .، وھي المھمة التي قامت بھا ، وال تزال ، عمادة شؤون الطلبة في الجامعة دون تردد او تھاون
  

طالب ، والكل یعرفھم وقال رئیس الجامعة األردنیة أن الذین أثاروا الشغب ومارسوا العنف قلة من ال
، أما الطالب الذین لدیھم الوعي الوطني والسیاسي فھم نسبة عالیة ، ولدیھم القدرة على الحوار ، 

وأضاف ان األدارة قادرة على انھاء العنف بین الطالب ، . ومن السھل التفاھم معھم وحل مشكالتھم
لوعي الوطني لدى طالبھا ، وتعزیز فباألضافة الى األجراءات الرادعة ، الجامعة مھتمة بتعزیز ا

  .أحساسھم باألنتماء للجامعة على قدم المساواة
  

اخیرا اقول أن الحدیث طویل ، وقضیة العنف بالغة األھمیة ، قد ال تكون الجامعة وحدھا المسؤولة 
عن معالجتھ ، ألن للمجتمع دوره ، ولألعالم دوره أیضا ، في بث الوعي الوطني والتوجیھ الصحیح 

حیث من المفروض یبدأ األھتمام بالطالب منذ كان یحفظ درسھ األول ، وینسخ واجباتھ على دفاتره  ،
المدرسیة ، وھذا یعني دور األسرة قبل أي طرف آخر ، ألن األنسان ابن بیئتھ ، وقد یحمل ازماتھ 

  .ومشكالتھ وعنفھ الى داخل الحرم الجامعي والى المجتمع ایضا
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للمتھم الرئیسي في شیكات االئمة في مكتب اوقاف قریب من » ثالثة ابناء«وزیر اوقاف اسبق عین 
الوزیر االسبق حول ابناء المتھم الذین ال یحملون مؤھالت .. سكناھم بوظیفة مؤذن وخادم مسجد 

  .علمیة الى وظائف اداریة في نفس المكتب مخالفا بذلك القانون واالنظمة
  

ت عن ثالث وظائف قیادیة شاغرة لدیھا االولى مدیر العملیات الھیئة المستقلة لالنتخاب اعلن
.. االنتخابیة واالخریین رئیسین لقسمي التخطیط والتنسیق المیداني وتسجیل الناخبین والمرشحین

  .الوظائف الثالث التي ستكون بعقود شاملة وضعت لھا مھام ومسؤولیات وشروط
  
  

صرف مبالغ القروض الجماعیة للمتقدمین لھا بمحافظة معان في  صندوق التنمیة والتشغیل تأخر في
ویشترط الصندوق . وقت تورطوا فیھ بعقود إیجار یدفعون بموجبھا مبلغا شھریا ألصحاب العقار

التقدم بعقد إیجار مبدئي لموقع المشروع، وذلك ضمن الوثائق المطلوبة عند تقدیم الطلب ومقابلة 
  .المقترض

  

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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ً "ینظم حزب جبھة العمل اإلسالمي مساء الیوم وقفة احتجاجیة أمام مقر الحزب بالعبدلي  احتجاجا
ً إلجراءات الحكومة  على السیاسات االقتصادیة في التضییق على المواطن األردني ورفضا

  ".باالستمرار برفع أسعار السلع
  

المغطس  - تنظم الكنائس الكاثولیكیة في المملكة غدا یوم الحج الكاثولیكي إلى موقع المعمودیة
المدبر الرسولي للبطریركیة الالتینیة المطران بییرباتیستا بیتزاباال یتحدث في لقاء صحفي . باألغوار

نظیم القداس االحتفالي في بحضور وزیرة السیاحة لینا عناب في المركز الروسي للحجاج، قبیل ت
  .الكنیسة الكاثولیكیة

  
مجلس "مركز القدس للدراسات السیاسیة ینظم بعد غد السبت مؤتمرا في فندق الندمارك، بعنوان 

  ".تحدیات األداء واإلصالح: النواب الثامن عشر
  

مجلس نقابة المھندسین یعقد االثنین المقبل مؤتمرا صحفیا في المبنى االستثماري للنقابات، یعرض 
  .٢٠١٦النقابة خالل العام " إنجازات"خاللھ 

  
جامعي والمحامي المغربي الدكتور تستضیف جمعیة المحكمین األردنیین الخمیس المقبل األستاذ ال

  .طارق مصدق في غرفة تجارة عمان، للحدیث عن تجربة التحكیم في المملكة المغربیة
  
مدیر األمن العام السابق اللواء عاطف السعودي بعث أول من أمس رسالة شكر ألفراد وضباط  

السعودي . سبة مغادرتھ الجھاز، وتعیین اللواء الركن أحمد سرحان الفقیھ خلفا لھاألمن العام، بمنا
العریقة محط الرعایة واالھتمام من لدن القیادة "أشاد بزمالئھ في األمن العام التي كانت مؤسستھم 

  ".الھاشمیة
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

  زواریب الغد


