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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
مستشفى الجامعة األردنیة یفتتح توسعة مبنى الطوارئ وتحدیث 

  دائرة األشعة والطب النووي
٣  

جلسة حواریة تعرض لتجارب المرأة األردنیة وأدوارھا القیادیة 
  )األردنیة(في 

٦  

 ٩  "األردنیة"لتصمیم في انطالق مؤتمر العمارة وا
األمن شرط ومتطلب ھام لتحقیق الدیمقراطیة : المعایطة

  والمحافظة على حقوق اإلنسان
١١ 

 ١٥  تبدأ بتنفیذ مشروع الطاقة الشمسیة العقبة) أردنیة العقبة( 
   شؤون جامعیة

 ١٦  منتدون یتأملون قضیة التعلیم الفلسفي في األردن
ذیعین امتحان الكفایة بالعربیة شرط لتعیین مدرسي الجامعات والم

  والمحررین
١٨ 

االردن یقدر الدعم الكویتي لصندوق دعم الطالب : الطویسي 
  الجامعي

١٩ 

 ٢٠  التعلیم العالي تسعى الستقطاب طلبة من ارمینیا
 ٢١  لطویسي یوصي برفع الحد األدنى للقبول بالجامعاتا

 ٢٢  تكّرم سفیرھا للریاضة أحمد أبو غوش» أمنیة
یطالبون بشمولھم بالمنح والقروض ) العلوم االسالمیة(طلبة 

  الجامعیة
٢٣ 

 ٢٤  تدریس الفلسفة بوابة لعبور المستقبل: مختصون
   مقاالت

 ٢٦  محمد الرصاعي.د/  العلم من اجل السلم

 ٢٧  وفیات
  ٢٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  برعایة رئیس الجامعة األردنیة

 مستشفى الجامعة األردنیة یفتتح توسعة مبنى الطوارئ وتحدیث دائرة األشعة والطب النووي

األردنیة الدكتور عزمي محافظة الیوم توسعة مبنى الطوارئ وتحدیث دائرة  افتتح رئیس الجامعة

األشعة والطب النووي في مستشفى الجامعة 

األردنیة بحضور مدیر عام المستشفى الدكتور 

عبد العزیز الزیادات وعدد من نواب الرئیس 

وعمداء الكلیات الصحیة في الجامعة ونائب 

ة األستاذ مدیر عام المستشفى للشؤون الطبی

الدكتور عماد العبدالالت ومدیر دائرة 

الطوارئ الدكتور جھاد العجلوني ومدیر دائرة األشعة والطب النووي الدكتور ولید محافظة وعدد 

  .من مدراء الدوائر الطبیة واإلداریة في المستشفى

من شأنھ وأعرب محافظة عن سعادتھ بافتتاح توسعة مبنى الطوارئ بھذا المستوى المتطور الذي 

اإلسھام في تقدیم أفضل الخدمات الصحیة للمراجعین وتلبیة احتیاجاتھم في ظل تزاید أعدادھم، مشیرا 

إلى أنھ تم تزوید التوسعة باألجھزة والمعدات الطبیة في مختلف أقسامھا، ومضاعفة أعداد األسّرة، 

ل الخدمات الصحیة بعنایة ورفدھا بطاقم متمیز من العاملین من أطباء وممرضین وفنیین لتقدیم أفض

فائقة، حتى باتت دائرة مستقلة ال یضطر المریض إلى مغادرتھا لمتابعة فحوصاتھ الطبیة، ومؤكدا أن 

سیصار مستقبال إلى توسعة باقي األقسام األخرى وتجھیزھا باألجھزة الطبیة لتقدیم أفضل رعایة 

  .طبیة ممكنة للمراجعین من المرضى

 أخبار الجامعة

  ٦: الغد ص/ ٥:الرأي ص/٤:دستور صال/:الغد ص/حمرین نیوز/الوقائع/أخبار األردنیة
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الدكتور عبد العزیز الزیادات بأّن ھذه التوسعة جاءت ضمن سلسلة  وقال مدیر عام المستشفى

اإلجراءات التي یتخذھا المستشفى لتطویر وتحدیث وحداتھ وتزویده بأحدث األجھزة المتطورة، 

ً لرؤیة ورسالة المستشفى المتمثلتین بتقدیم الخدمة المثلى للمرضى  وبھدف استقبال عدد  وتجسیدا

  لتزاید الملحوظ في عدد المراجعینأكبر من المرضى في ظل ا

   

وبیّن الدكتور جھاد العجلوني مدیر دائرة الطوارئ أن توسعة مبنى الطوارئ شملت استحداث وحدة 

مقطعا وجھاز تصویر أشعة رقمي حدیث ) ١٦(أشعة مجھزة بجھاز تصویر طبقي حدیث مكون من 

یع األجھزة الالزمة إلجراء كافة وجھاز ألتراساوند، باإلضافة إلى توسعة المختبر وتزویده بجم

الفحوصات لمرضى الطوارئ، كما تم توسعة الصیدلیة وعیادة األسنان، باإلضافة إلى استحداث 

  .غرفة إجراءات للعیون وغرفة إجراءات األنف واألذن والحنجرة، وأخرى إلجراءات العظام

االستیعابیة من حیث الكادر الطبي وأضاف الدكتور العجلوني بأّن ھذه التوسعة تبعھا زیادة في الطاقة 

ً لتصبح ) ٢٠(والبنیة التحتیة، وزیادة في عدد األسرة بواقع  ً، باإلضافة إلى زیادة ) ٤٠(سریرا سریرا

فاعلیة مقیمي اختصاص الطوارئ واستقطاب أخصائیي باطنیة وجراحة للتواجد في أوقات الذروة 

  .مكوثھم في الطوارئ مما أدى إلى تسریع عملیة عالج المرضى وتقلیل فترة

من جانبھ تحّدث الدكتور ولید محافظھ مدیر دائرة األشعة والطب النووي حول تحدیث الدائرة والذي 

شمل استحداث وحدة تصویر الثدي المزودة بجھازي ماموغرام حدیث ورقمي ثالثي األبعاد 

  .(PACS System) اموألتراساوند حدیث، باإلضافة إلى حوسبة الدائرة والمستشفى ككل بإدخال نظ

ّھ قد تم إضافة جھاز تصویر طبقي متعدد المقاطع وجھاز أشعة رقمي  وأضاف الدكتور محافظھ بأن

متطور في دائرة الطوارئ، باإلضافة إلى جھازین رقمیین آخرین في مبنى العیادات الخارجیّة وقسم 
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ً على أجھزة ) ٤(األشعة الرئیسي، باإلضافة إلى ذلك تّم رفد المستشفى بــ  تصویر متنقلة تسھیال

ً الراقدین على أسرة الشفاء ومرضى العنایة الحثیثة   .المرضى وخاصة

تجدر اإلشارة إلى أن المستشفى بصدد افتتاح وحدة عنایة حثیثة موزدة بأحدث األجھزة المتطورة 

ً ) ٣٦(وبسعة    .سریرا
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  )األردنیة(جلسة حواریة تعرض لتجارب المرأة األردنیة وأدوارھا القیادیة في 

نسجت الجلسة الحواریة التي عقدتھا كلیة األعمال في الجامعة األردنیة أمس مسیرة  - فادیة العتیبي

المرأة األردنیة الناجحة في مختلف القطاعات، 

ودورھا القیادي والفاعل في تطور المجتمع 

ورفعتھ، وقدرتھا على إحداث التغییر اإلیجابي 

  .فیھ

التي جاءت بعنوان وأثبتت الجلسة الحواریة 

ضمن سلسلة إضاءات األعمال التي تعكف الكلیة على ) تجارب المرأة األردنیة واألدوار القیادیة(

تنظیمھا، تفوق المرأة األردنیة في أن تصنع لنفسھا كیانا مستقال في مجتمعھا تزاحم بھ مجتمع 

  .الرجال، وقدرتھا على تولي أھم المناصب القیادیة فیھ

اءت برعایة عمید الكلیة الدكتور رفعت الشناق، شاركت فیھا نخبة من النساء الجلسة التي ج

األردنیات الالتي تمیزن في مجال عملھن حتى ذاع صیتھن وثبتن أقدامھن على الساحة العالمیة 

بفضل العمل المخلص الدؤوب الذي انتھجنھ، والمثابرة على صقل الذات، وتنمیة المھارات، والسعي 

  .وال لبلوغھوراء الھدف وص

المھندسة مھا العلي وزیرة الصناعة والتجارة والتموین السابقة كانت أولى المتحدثات في الجلسة التي 

أدارتھا مساعد العمید لشؤون الطلبة الدكتورة جمانة الزعبي، وقدمت موجزا عن تسلسل حیاتھا 

جة البكالوریوس في الھندسة العملیة التي بدأتھا فور تخرجھا من الجامعة األردنیة وحصولھا على در

الصناعیة، معرجة على الوظائف التي عملت فیھا بدءا من إحدى الشركات االستشاریة ووصوال إلى 

  .منصب وزیر

 طلبة نیوز/١:الرأي ص/أخبار األردنیة
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وأكدت العلي خالل حدیثھا أن سوق العمل ومجابھة تحدیاتھ لیس باألمر السھل وخصوصا في مكان 

ي قد تعرقل مسیرة المرأة، والبد من یحكمھ الرجال، حیث الكثیر من التحدیات والظروف الت

  .تجاوزھا

وأشارت إلى ضرورة العمل على اكتساب المھارات النظریة والعملیة المتعلقة بسوق العمل في سبیل 

تنمیة الشخصیة وتقبل اآلخر، وعدم االكتفاء بالشھادة الجامعیة فقط التي ھي بدایة المشوار بالجد 

  .ودون تعب أو كلل لیجني ثماره مستقبال

دبي  / في حین عرضت لینا الحوراني مدیرة المسؤولیة االجتماعیة في مجموعة األھلي القابضة 

تجربتھا الخاصة في مجال خدمة المجتمع في الجامعة االردنیة ومساھماتھا في تدریب الطلبة ومنحھم 

ابیة والتطوعیة المھارات الالزمھ لخدمة المجتمع المحلي االردني من خالل العدید من المبادرات الشب

في العدید من المنظمات المحلیة والدولیة مما اضاف لھا مھارات وقدرات عملیة واسعھ في مجال 

إعداد برامج  لتطویر الشباب العربي ومستقبلھم بھدف تحویلھم من باحثین عن عمل إلى ریادیین 

لمؤسسات عالمیة  مولدین لفرص العمل في خدمة مجتماعاتھم، وبصماتھا العملیة في إعداد برامج

تخدم المشاریع التنمویة وتطور شخصیة الشباب، مشیرة إلى أن مجال تخصصھا الجامعي كان في 

العلوم السیاسیة واللغة الفرنسیة من الجامعھ االردنیة وماجستیر في العالقات العامة والتواصل من 

فكان لھما األثر الكبیر في  جامعة ویست منستر، ومدربة في مجال البرمجة اللغویة العصبیة- بریطانیا

   .تطورھا وصقل شخصیتھا

وقالت أعمل حالیا على تطویر الشباب وقدراتھم عن طریق إعطاءھم محاضرات تتناول أساسیات 

ومھارات االدارة و القیادة بھدف تعزیز مجال خدمة مجتمعاتھم من خالل العمل في عدد من 

عداد البرامج الریادیة مع مختلف المؤسسات الدولیة، الجامعات المنتشرة حول العالم، باإلضافة إلى إ

مشیرة إلى أن تمسكھا بتعلم مھارات الحوار والتعایش والتواصل االجتماعي جعلت منھا مدربة 

  .عالمیة تقود برامج مجموعة االھلي القابضة في المسؤلیة االجتماعیة نحو دول العالم المختلفة
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لیھ لیس بمقدار جنیھا للمال، وإنما بمقدار ما حققتھ من وأكدت الحوراني أن نجاحھا وما وصلت إ

بصمات جلیلة في مجال عملھا أفضى في نھایة المطاف إلى أن یذیع صیتھا وتتقلد أوسمة عالمیة 

الفتة إلى أن حقیقة أنھا . ممیزة، حصلت علیھا نتیجة ارادتھا واصرارھا المتواصل على النجاح

  .في تحقیق نجاحھا ولیس العكسكان عامال فاعال ومساعدا ) امرأة(

أما المتحدثة الثالثة فكانت مصممة األزیاء العالمیة، األردنیة المنشأ ھامة الحناوي، التي خاضت 

مجال تصمیم األزیاء بفراسة وعن ثقة، بعد رحلة طویلة تنقلت خاللھا في عدد من الوظائف في 

علیھ وتكون أول مصممة أردنیة مختلف القطاعات دون عالقة تربط بینھا، حتى وصلت لما ھي 

  .(أسبوع میالن للموضة(تشارك في أھم عرض أزیاء بالعالم 

الحناوي التي قدمت لجمھورھا أزیاء عصریة جمعت ما بین الحداثة والتراث، والممزوجة بلمسة من 

التراث الفلسطیني العریق، والتراث األردني األصیل حیث تستخدم التطریز التراثي في تفاصیلھا، 

ث لم لم أبدأ مباشرة فور تخرجي من الجامعة بالعمل في تصمیم األزیاء حی:" قالت عن البدایات

أدرسھا، على العكس فبعد أن أنھیت مرحلة الثانویة العامة، تولدت لدي رغبة في التخصص في 

قطاع المحاماة ودراسة الحقوق إال أن الظروف لم تسعفني وقتھا، وقررت دراسة إدارة المشاریع في 

تخصصي  جامعة آل البیت حیث الخیار الذي سنح لي إلى حد ما،  وبالرغم من ذلك؛ لم أعمل بمجال

سنوات متواصلة، ) ١٠(الجامعي، وتوجھت للعمل في المجال الطبي  كمستشارة أعمال طبیة مدة 

  ."النتقل بعدھا للعمل في مجال تصمیم األزیاء

وفي ختام الجلسة دار حوار موسع بین الحضور والمتحدثین حول كیفیة تعزیز دور المرأة وتجاوز 

  .صوال إلى تحقیق ذاتھا واستقاللیتھاالتحدیات التي تواجھھا في مجال عملھا و
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  "األردنیة"انطالق مؤتمر العمارة والتصمیم في 

  

انطلقت في الجامعة  - سناء الصمادي 

األردنیة امس فعالیات مؤتمر العمارة 

والتصمیم الداخلي في نسختھ الثانیة  

 Mastering Autodesk" بعنوان

Day 2017".  

المؤتمر الذي افتتحھ نائب رئیس 

لجامعة لشؤون الكلیات االنسانیة الدكتور احمد مجدوبة، ونظمتھ كلیة الفنون والتصمیم وأكادیمیة ا

  . جاء ضمن اسبوع الریادة العالمي Pioneers Academy الرواد للتدریب

وأكد مجدوبھ خالل كلمة القاھا في افتتاح المؤتمر اھمیة تفعیل الشراكات مع القطاع الخاص 

  .ت المشاركة لربط النظریة بالتطبیق لخدمة الطلبة في كافة التخصصاتكاالكادیمیة والجھا

واشار الى ان الجامعة، وبھدف تمكین الطلبة من امتالك مھارات التصمیم واالبداع واالبتكار، 

  .ستطرح مادة على مستوى الجامعة في الریادة واالبداع

خصصات العمارة والتصمیم جامعة حكومیة وخاصة في ت ٢٠وبین ان المؤتمر الذي شارك فیھ 

  .الداخلي یھدف الى التعریف باخر البرمجیات التقنیة في مجاالت العمارة والتصمیم الداخلي

بدوره بین مدیر عام االكادیمیة محمد العفوري اھمیة المؤتمر القائم على تفعیل الشراكات، وذلك 

تصمیم لالستفادة من خبراتھم باستضافة مجموعة من الریادیین وقصص النجاح في عالم العمارة وال

  .وتجاربھم

 طلبة نیوز/الكترونيالرأي /حمرین نیوز/الوقائع/أخبار األردنیة
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وركزت فعالیات المؤتمر على عرض لقصص نجاح الشخاص طوروا انفسھم  منھم نائب رئیسة 

جمعیة التصمیم الداخلي األردنیة المھندسة مجد یوسف، ومن مجموعة أیوب استیتة وإخوانھ 

وائل المصري، والمھندس المھندس سعد استیتیة، ورئیس جمعیة المعماریین االردنین المھندس 

  . رؤوف ابو لبن

 Autodesk وقدم الخبیر في مجال العمارة والتصمیم الداخلي والمدرب العالمي والمعتمد من شركة

ً حول تقنیة كواحدة من أھم واحدث برمجیات الھندسة  Revite المھندس عبدالرؤوف إبراھیم، شرحا

ارات الشركة وشرح أھم الممیزات الجدیدة في المدنیة تخللھ تدریب عملي وضح من خاللھا آخر إصد

ھذه اإلصدارات والتي تساعد المھندسین في عملھم بشكل یقلل من نسبة الخطأ بشكل كبیر، حیث 

  . تفاعل الحضور مع الورشة من خالل طرح األسئلة التي تم الرد علیھا

القطاع الخاص  یشار الى ان مجموعة من الجمعیات والمجالس ذات العالقة إضافة إلى شركات

شاركت  في رعایة الملتقى الشبابي وتقدیم العدید من الجوائز القیمة ومنھا جمعیة التصمیم الداخلي 

األردنیة، ومجموعة أیوب ستیتیة للتصمیم الداخلي والدیكور، المحالت الكبرى، شركة الجیل الرابع، 

ن الشركاء اإلعالمیین الذین قاموا الفكریة للخدمات األكادیمیة، فریق دیزاینك إضافة إلى مجموعة م

  .بتغطیة المؤتمر 
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األمن شرط ومتطلب ھام لتحقیق الدیمقراطیة والمحافظة على حقوق اإلنسان: المعایطة  

اإلرھابي من خالل خالیا نائمة مستقلة، بعیًدا عن » داعش«حذر خبراء أمنیون من عودة تنظیم   

  .لقیادة، ونقل قواتھا الرئیسة إلى بلدان أو مناطق أقل حساسیةھیكل ا

كما حذروا من زیادة عدد ھجمات العصابة اإلرھابیة في المنطقة، وتضاعف الجھود عبر اإلنترنت 

وجذب الشیاب للتطرف، وتمویل األنشطة، وترویج جرائمھم الفظیعة، مشیرین إلى أن األشھر المقبلة 

  .ستجلب تحدیات جدیدة

كدوا أن منطقة الشرق األوسط وشمال وغرب افریقیا ھي التي تعاني من أكبر عدد من الصراعات وا

ً عن أن العرب والمسلمین في تلك البلدان یمثلون الضحایا الرئیسیین لإلرھاب   .في العالم، فضال

جاء ذلك خالل انطالق أعمال منتدى عمان األمني الحادي عشر، بمشاركة دولیة واسعة وبارزة، 

ً عن رئیس الوزراء  والذي افتتحھ امس وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة موسى المعایطة مندوبا

  .ھاني الملقي

وأكد ھؤالء الخبراء أن منع وحل الصراعات یعتمد بشكل متزاید على مكافحة اإلرھاب، إذ أن النھج 

األمن شرط ومتطلب «ن، إن الوقائي یساعد على معالجة األسباب الكامنة وراء الصراع العنیف، قائلی

ھام لتحقیق الدیمقراطیة في المجتمعات والمحافظة على حقوق اإلنسان، وأولھا وأھمھا الحق في 

  .«الحیاة، وأن مفھوم الدفاع ھو مفھوم مرادف لمفھوم األمن، وھما متالزمان

ال «وا بأنھ وفیما أكد الخبراء ضرورة وجود خطة لدعم استراتیجیة مكافحة التطرف واإلرھاب، أقر

  .«توجد منھجیة موحدة لتعریف اإلرھاب

 ١: السبیل ص/ ١: صدى الشعب ص/ ٧: الغد ص/بترا/٤- ١:الرأي ص/٦:صالدستور 
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ویھدف المنتدى، الذي ینظمھ المعھد العربي لدراسات األمن بالتعاون مع عدد من الحكومات 

والمنظمات الدولیة بمدرج وادي رم في مركز اللغات بالجامعة األردنیة، إلى مناقشة التحدیات األمنیة 

لیمي، مع التركیز بوجھ خاص على منطقة الشرق األوسط، الناشئة على الصعیدین الدولي واإلق

ً عن استكشاف المواقف واآلراء واألولویات إقلیمیًا ودولیًا   .فضال

إمكانیة حدوث عدد من «وقال المعایطة إن ما یجري من تحوالت إقلیمیة ودولیة متسارعة یشیر إلى 

التقسیم في دول المنطقة، وزیادة  استمرار النزاعات، وخطر: المتغیرات في المنطقة، لعل أبرزھا

  .«واضحة في أعداد الالجئین والنازحین بالمنطقة

ً إلى استمرار الخطر األكبر في المنطقة، وھو ظھور  وأضاف، إن تلك التحوالت تشیر أیضا

  .الجماعات والمنظمات اإلرھابیة وخوارج العصر، كما أسماھم جاللة الملك عبدهللا الثاني

جموعات وظفت الدین واستغلت ظروف المنطقة، وساحات القتال والفوضى، لتنفث وتابع، ان ھذه الم

سمومھا في مجتمعاتنا، وسط محاولة دخول الكثیر من عناصر الجماعات االرھابیة إلى األردن 

وتھدید أمنھ واستقراره، وھو ما تصدت لھ القوات المسلحة األردنیة    الجیش العربي واألجھزة 

وفھا لمواجھة ھذا الخطر الداھم، وتأمین الحمایة لمواطنینا وضیوفنا من األمنیة بمختلف صن

  .الالجئین

وأضاف المعایطة، انھ مع وجود كل ھذه المخاطر اإلقلیمیة والدولیة وآثارھا السیئة على المنطقة، 

أولویة «تبقى القضیة الفلسطینیة وحمایة المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في القدس الشریف 

یات في السیاسة األردنیة، وستبقى فلسطین حاضرة في كل خطاب وتصریح ومقابلة وموقف األولو

لجاللة الملك وحكومتھ والدبلوماسیة األردنیة في كل المحافل الدولیة، حتى تقوم  الدولة الفلسطینیة 

  .«المستقلة على التراب الوطني الفلسطیني وعاصمتھا القدس
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لصعبة وغیر المسبوقة في المنطقة  التي نواجھھا، إال أن نھج وأوضح أنھ وبالرغم من التحدیات ا

  .«استمر وتقدم«اإلصالح السیاسي القائم على التوافق والتدرج 

وأكد أن األمن شرط ومتطلب ھام لتحقیق الدیمقراطیة في المجتمعات والمحافظة على حقوق 

ً إنھ  وصول إلى مجتمع دیمقراطي دون ال یمكن ال«اإلنسان، وأولھا وأھمھا الحق في الحیاة، قائال

، مشیًرا »األمن، فالمؤسسات األمنیة والدفاعیة ھي التي تحمي المؤسسات الدیمقراطیة وتحافظ علیھا

ً واضحة في اھمیة األمن واألمان لتحقیق «إلى  أن تجارب دول الربیع العربي قدمت لنا دروسا

  .«الدیمقراطیة

متحدة، رئیس مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرھاب، من جھتھ، قال نائب األمین العام لألمم ال

ا یھدف إلى  ً فالدیمیر فورونكوف إن مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرھاب الذي تم إنشاؤه حدیث

التصدي لمكافحة اإلرھاب، وتحسین التنسیق واالتساق بین ھیئات األمم المتحدة ذات الصلة 

  .قدرات دعما للدول األعضاء بناء على طلبھاوالمنظمات الدولیة، وتعزیز أنشطة بناء ال

وأضاف، ان منتدى عمان األمني، الذي یحتضن المختصین وصناع القرار، یسعى لتعزیز  الحوار 

  .والسعي إلى أسالیب مبتكرة لمنع النزاعات ومعالجتھا مع التمسك بمبادئ األمم المتحدة

األعمال األوسع لبناء السالم وإدامتھ في وبین أن التعاون في مجال مكافحة اإلرھاب جزء من جدول 

جمیع أنحاء العالم، الفتا في الوقت نفسھ إلى أن األشھر المقبلة ستجلب تحدیات جدیدة ولكن أیضا 

فرصا جدیدة ولن نتمكن من التصدي بشكل جماعي وفعال للتحدي العالمي الذي یمثلھ اإلرھاب إال 

  .«لمن خالل التعاون والشراكات، واتخاذ نھج شام

بدوره، تحدث مدیر البرامج التدریبیة في جامعة األمیر نایف العلمیة الدكتور علي الرویلي عن جھود 

السعودیة في مكافحة التطرف واإلرھاب، مؤكدا أن بالده عنصر فاعل في المجتمع الدولي لمحاربة 

  .اإلرھاب والقضاء علیھ، فھي تشترك في العدید من االتفاقیات بشأن ذلك
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ً  ١٠٠السعودیة تبرعت بمبلغ  وذكر أن ملیون دوالر لصندوق األمم المتحدة لمكافحة اإلرھاب، مشیرا

بعقد مؤتمر إسالمي لمكافحة اإلرھاب، الذي لیس لھ دین وال  ٢٠٠٥إلى أن بالده بادرت في العام 

منظمة  ١٣٩لون، وضرب في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن لدى األمم المتحدة قائمة سوداء بـ

فقط منھا في منطقة الشرق األوسط، وأن ھذه المنظمات  ١٩رھابیة تنتشر بمختلف قارات العالم، إ

ُستخدم من خالل اجندات سیاسیة عالمیة وإقلیمیة ومحلیة   .ت

عملیة إرھابیة قبل تنفیذھا مستخدمة في ذلك القوة  ٢٢٠وقال إن السعودیة قامت بإجھاض حوالي 

  .والمناصحة والحوار في آن واحد

ویُعد منتدى عمان األمني واحدا من أبرز المنتدیات عالیة المستوى والمتخصصة والمستدامة على 

مستوى المنطقة، حیث یخصص أعمالھ لمناقشة القضایا األمنیة مع التركیز على خیارات السیاسة 

  .الخارجیة، والتعاون اإلقلیمي، ونزع السالح وحظر االنتشار النووي

یقیة للمنتدى الدكتور أیمن خلیل قال إن المنتدى، الذي تتواصل أعمالھ على وكان عضو اللجنة التنس

مدى یومین، یعد من أحد أھم التجمعات المتخصصة على المستوى اإلقلیمي والتي تعقد بشكل منتظم، 

ً أنھ یھتم بالتركیز على ما یتعلق بالشؤون النوویة والبیولوجیة والكیماویة وأضاف، ان أعمال .مضیفا

تماع تأتي إیماًنا من المعھد العربي لدراسات األمن بضرورة ادماج كل قطاعات المجتمع االج

ویخصص المنتدى ھذا العام جزءا .بموضوع حظر التسلح النووي وكل صنوف أسلحة الدمار الشامل

من أنشطتھ للخوض في المسألة السوریة في ظل المعطیات األخیرة، وبمشاركة مختصین في ملف 

األسلحة الكیماویة، فیما یُعتبر االنطالق الرسمي لعدد من االجتماعات والفعالیات الموازیة التي تعقد 

  .على ھامشھ

للطالب والمھنیین الشباب، تركز على تنمیة  ویعقد على ھامش المنتدى ورشة عمل متخصصة

  .القدرات في مجال أسلحة الدمار الشامل
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  العقبة  تنفیذ مشروع الطاقة الشمسیةتبدأ ب )أردنیة العقبة( 

  

بدأت الجامعة االردنیة فرع العقبة تنفیذ المرحلة االولى من مشروع إنتاج الطاقة الكھربائیة من 

من قیمة فاتورة الكھرباء % ٦٥واط ذروة ویوفر نحو  كیلو ٥٠٠الخالیا الشمسیة بطاقة انتاجیة 

جامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة مواصلة دعم فرع الجامعة واكد رئیس ال . السنویة للجامعة

وقال  .االعباء المالیة والتحدیات التي یواجھھا في مدینة العقبة وتقدیم االمكانات المتاحة لتخفیف حدة

رئیس الجامعة االردنیة فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي ان ھذا المشروع سینتھي بعد ستة اشھر 

االردنیة االم لرعایة فرعھا في مدینة العقبة بھدف خفض الكلف التشغیلیة  د الجامعةویأتي ضمن جھو

  الف دینار سنویا ٣٠٠التي تتجاوز  وتقلیص التحدیات التي یواجھھا ال سیما فاتورة الكھرباء

 ٧: األنباط ص/٤: السبیل ص/٩:صدستور ال
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.  

  
  
 

  تأملون قضیة التعلیم الفلسفي في األردنمنتدون ی

عقدت الجمعیة الفلسفیة األردنیة، یوم أمس األول، ندوة بمناسبة الیوم العالمي للفلسفة، وقد تم 

الفلسفي في األردن في كافة مراحل التعلیم ابتداء بریاض تخصیص الندوة لمناقشة قضیة التعلیم 

   .األطفال ومرورا بالتعلیم االبتدائي والثانوي وانتھاء بالتعلیم الجامعي

ُدمت في الندوة أوراق بحثیة لكل من الدكتور ذوقان عبیدات، والدكتور علي الخوالدة، من وزارة  وق

عایش أستاذ الفلسفة والمنطق بجامعة اربد، باإلضافة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة والدكتور أسامة 

لذلك احتوت الندوة على كلمة الدكتور توفیق شومر رئیس قسم الفلسفة في الجامعة األردنیة، وأدار 

   .الندوة وقدم لھا الباحث مجدي ممدوح

ن قد تم على وقد أشار االستاذ مجدي ممدوح في مقدمتھ إلى أن إلغاء التعلیم الفلسفي في مدارس األرد

خلفیة تصورات خاطئة حول تعارض الفلسفة مع الدین، مع أن الفلسفة في الحضارة العربیة 

اإلسالمیة قد تمت ترجمتھا في العصر العباسي من أجل محاربة التیارات اإللحادیة، وفي ھذا الشيء 

   .الكثیر من المفارفة

ن في الوقت الذي یشھد ھذا التعلیم تقدما وأشار الدكتور شومر إلى تراجع التعلیم الفلسفي في األرد

ونوه شومر إلى وجود خطة للجامعة األردنیة للنھوض . وازدھارا في كافة المجتمعات العالمیة

بالتعلیم الفلسفي من خالل فرض مادة فلسفیة إجباریة على طالب الجامعة األردنیة، وھو یأمل أن 

   .خالل العامین المقبلینیساعد ذلك على حضور الفلسفة في الفضاء العمومي 

 یة ومحلیةشؤون جامع

 ٥: صدى الشعب ص/االلكتروني الرأي/:صالدستور 
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وفي سیاق متصل أشار الدكتور ذوقان عبیدات إلى أن العودة إلى تدریس الفلسفة في المدارس 

األردنیة یجب أن ینفذ بطرق غیر تقلیدیة قائمة على تذویب مادة الفلسفة وتضمینھا في المباحث 

ھیأین لتعلیم الطالب طرق المتفرقة كالریاضیات والعلوم واآلداب بحیث یكون أساتذة المباحث م

التفلسف من خالل فروع المعرفة المختلفة، وأشار الدكتور عبیدات إلى عدم تحبیذه تدریس الفلسفة 

   .باألسلوب الصادم القائم على استظھار المعلومات المعقدة

نت وأشار الدكتور علي الخوالدة في ورقتھ إلى الواقع المتراجع للفلسفة في الوطن العربي والتي كا

موضع نقد وتحلیل من قبل منظمة الیونسكو التي أشارت أن الحضارة العربیة اإلسالمیة كان لھا 

   .تاریخ حافل في تدریس الفلسفة

من جھة أخرى أشار الخوالدة إلى حقیقة أن الطفل ھو فیلسوف صغیر ویجب علینا أن نمنح الطفل 

. لمناسبة لوضعھا في إطار فلسفي عقالنيالفرصة لكي یعبر عن نزعتھ التساؤلیة وتزویده االلیات ا

وأشار الدكتور أسامة عایش إل أھمیة النمذجة العقالنیة نحو مقاربة تداولیة في فعل التفلسف، ونوه 

إلى حقیقة كلمة أن كلمة العقل لم ترد في القرآن، فیما تم ورود مفردة التأمل والنظر ككنایة عن فعل 

  . التفلسف
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  الجامعات والمذیعین والمحررین امتحان الكفایة بالعربیة شرط لتعیین مدرسي
  
  

م وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي رئیس مجلس التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي، قانون  عمَّ
  .بمجمع اللغة العربیة األردنيالخاص   ٢٠١٥لسنة ) ٣٥(حمایة اللغة العربیة رقم 

ال : (من القانون والتي تنص على) أ/١٠(ودعا الطویسي، الجامعات إلى التقید بما ورد في المادة 
یعین معلم في التعلیم العام أو عضو ھیئة تدریس في التعلیم العالي أو مذیع أو معد أو محرر في أي 

  ).اللغة العربیة مؤسسة إعالمیة، إال إذا اجتاز امتحان الكفایة في
واضاف، انھ یستثنى من اجتیاز امتحان الكفایة، المعلمون من غیر الناطقین باللغة العربیة، أو الذین 
یدرسون بلغة اجنبیة وتستقدمھم أي مؤسسة تعلیمیة بموافقة وزارة التربیة والتعلیم أو وزارة التعلیم 

جنبیة والعاملون في األقسام االجنبیة في العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدریس بلغة أ
  .وسائل اإلعالم

جاء ذلك عقب جلسة عقدھا مجلس التعلیم العالي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، ناقشوا فیھا 
  .كتاب رئیس مجمع اللغة العربیة األردني الدكتور خالد الكركي للوزارة المتعلق بتعمیم القانون

 ١:صالدستور 
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  ب الجامعياالردن یقدر الدعم الكویتي لصندوق دعم الطال: الطویسي 
  
  

التقى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، امس وفدا إعالمیا كویتیا برئاسة 
وتأتي زیارة الوفد الى المملكة لعدة، أیام لالطالع . مدیر عام وزارة اإلعالم الكویتیة سعد العجمي

یة العربیة ضمن برنامج بعنوان على المشاریع الممولة من خالل الصندوق الكویتي للتنمیة االقتصاد
وأعرب الطویسي، عن تقدیر األردن للمواقف الكویتیة في تقدیم الدعم المالي ). عطاء بال حدود(

ملیون دینار خالل األربع سنوات الماضیة، مما  ٤١لصندوق دعم الطالب األردني والمقدرة بنحو 
في الجامعات األردنیة من منح وقروض ساھم في رفع عدد الطلبة األردنیین المستفیدین والدارسین 

الصندوق، باالضافة الى انھا اسھمت في إنشاء حاضنات أعمال وتحسین الشبكات الحاسوبیة في 
  .الجامعات الرسمیة

ویقدم الصندوق الدعم للطلبة من خالل عدة طرق إما دعما كامال كمنحة تغطي تكالیف جمیع سنوات 
  .ساعة معتمدة أو من خالل قروض مستردة كمنحة ٤٥الدراسة أو دعما جزئیا منحة تغطي 

من جھتھ، قدم العجمي، الشكر لتعاون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي واھتمامھا بالطلبة 
  .الكویتیین الدارسین بمختلف الجامعات األردنیة

في مختلف طالبا،  ٣٧٨٠یشار الى أن عدد الطلبة الكویتیین الدارسین بالجامعات األردنیة وصل إلى 
 .التخصصات والدرجات العلمیة

 ٢:صالدستور 
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  التعلیم العالي تسعى الستقطاب طلبة من ارمینیا
  
  

والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، لدى لقائھ الیوم ناقش وزیر التعلیم العالي  حاتم العبادي
عمان الدكتور ارشاك بوالدیان، زیادة اعداد الطلبة  االربعاء سفیر جمھوریة ارمینیا غیر المقیم في

مجال البحث  االرمنیین للدراسة في الجامعات االردنیة، وتبادل اعضاء ھیئة التدریس والتعاون في
لطویسي، الى حصول بعض البرامج األكادیمیة في الجامعات االردنیة على واشار الدكتور ا .العلمي

والعلوم الطبیة وإدارة األعمال، موضحا ان بعض  اعتماد من ھیئات دولیة، كبرامج الھندسة
 ً ً ودولیا وطلب الوزیر، من  .الجامعات األردنیة تعمل للحصول على تصنیف عالمي متقدم عربیا

ین في الوزارة، العمل على االلتقاء بالطلبة األرمنیین، الذین یدرسون في مدیریة شؤون الطلبة الوافد
من جانبھ، اشاد سفیر جمھوریة  .واالطالع على أیة صعوبات یواجھونھا وحلھا الجامعات االردنیة،

 .ارمینیا بالمستوى الذي وصلت الیھ مؤسسات التعلیم العالي االردنیة في مختلف المجاالت

 ٤:صدستور ال



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               ــــة یــــالجـــــــامعــــة 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 
21 

  الطویسي یوصي برفع الحد األدنى للقبول بالجامعات
  
  

یقدم وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، في أول جلسة یعقدھا مجلس التعلیم 
العالي، مقترحا برفع الحد األدنى لمعدالت القبول في الجامعات الرسمیة، وذلك بحسب ما كشفھ 

  .أمس" الغد"یسي لـالطو
یمثل قناعاتھ الشخصیة لتشكیل لجنة من قبل مجلس التعلیم "وبین الطویسي أنھ یعتزم تقدیم مقترح 

العالي، لوضع حزمة ألسس قبول متوازنة للعام الجامعي المقبل، من بینھا رفع الحد األدنى للجامعات 
ھذه االسس مصلحة الجامعات  على أن تراعي"في امتحان التوجیھي، %  ٦٥الرسمیة، وھو حالیا 

  ".الوطنیة الرسمیة والخاصة
ھو اقتراح لكن القرار والرأي النھائي سیكون لمجلس التعلیم "اال ان الطویسي اكد ان ما سیقدمھ 

  ".العالي صاحب الوالیة
وكان الطویسي أعلن، خالل لقائھ أول من امس برؤساء الھیئات االداریة للجامعات الخاصة، أن 

ستشھد قرارات جراحیة على مستوى القطاع، بالتعاون والتشاور والتنسیق ما بین "المقبلة المرحلة 
مجلس التعلیم العالي وھیئة االعتماد والجامعات األردنیة بشقیھا الحكومیة والخاصة، وبما ینعكس 

  ".بشكل إیجابي على القطاع
، أن حدیثھ جاء في سیاق "احیةالقرارات الجر"حول طبیعة " الغد"وبین الطویسي، ردا على سؤال لـ

رده على شكاوى رؤساء الھیئات اإلداریة للجامعات الخاصة من تّدني اعداد الطلبة الملتحقین فیھا، 
، وقال %٦٠ومطالبتھم بتخفیض الحد االدنى لمعدالت القبول في الجامعات الخاصة الى ما دون 

ت الخاصة سیضر بالكلیات الجامعیة اكدت لھم ان قرار تخفیض الحد االدنى للقبول في الجامعا"
  ".منھا أبوابھا بسبب قلة عدد الطلبة المسجلین فیھا ٧المتوسطة، التي اغلقت 

وكان وزیر التعلیم العالي أكد ان عملیة تقییم البرامج الدراسیة في الجامعات الحكومیة والخاصة 
ً من الفصل الدراسي الثاني" ً إلى ما جاء باإلستراتیجیة ، واشار الى ان ذلك یأت"ستبدأ اعتبارا ي استنادا

  .الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة
جاءا بسبب متطلبات اإلستراتیجیة "وقال إن مشروعي قانون الجامعات األردنیة والتعلیم العالي 

الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة وكذلك لسد الثغرات التي ظھرت بتلك القوانین خالل الفترة الماضیة 
  ".ھامن تطبیق

وحث الطویسي الجامعات الخاصة على العمل بوتیرة عالیة الستقطاب الطلبة الوافدین للدراسة في 
كما دعاھا لإلسھام بعملیة التحفیز االقتصادي، والتي أصبحت موازیة لعملیة تقدیم الخدمة . األردن

  .من الوزارة لقطاع التعلیم العالي بشقیھ الحكومي والخاص

 ١/٢: ص الغد
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   تكّرم سفیرھا للریاضة أحمد أبو غوش» أمنیة
  

بحضور سمو األمیر راشد بن الحسن رئیس االتحاد األردني للتایكواندو، وسمو األمیرة زینة راشد 
تنفیذي لشركة أمنیة زیاد شطارة حفل عشاء الرئیس ال رئیسة البرنامج اإلعداد األولومبي، أقام

أبوغوش، ومدربھ فارس  بمناسبة النجاح الباھر الذي حققھ سفیر أمنیة للریاضة والشباب البطل أحمد
 G4 «جراند بركس«عساف، بالظفر بالمیدالیة الذھبیة للسلسلة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى 

ً في العاصم للتایكواندو وشكر الرئیس التنفیذي لشركة أمنیة  .ة البریطانیة لندنالتي أقیمت مؤخرا
 زیاد شطارة األمیر راشد بن الحسن رئیس االتحاد األردني للتایكواندو، وسمو األمیرة زینة راشد
على دعمھم الموصول للقطاع الریاضي وریاضة التایكواندو والدفاع عن النفس على وجھ التحدید، 

ً لمنصات التتویج في مختلف البطوالت یین،ما عزز مسیرة الریاضیین األردن وعبّر شطارة  .وصوال
في كلمتھ خالل الحفل، عن مدى فخره وأسرة شركة أمنیة باإلنجاز األخیر لسفیر أمنیة للریاضة 

غوش، والذي یضاف إلى سلسلة من النجاحات في البطوالت والمحافل  والشباب البطل أحمد أبو
  العالمیة

 ٢٥:الرأي ص/١٩:صالدستور 
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  یطالبون بشمولھم بالمنح والقروض الجامعیة) میةالعلوم االسال(طلبة 
  
  

أعد طلبة من جامعة العلوم االسالمیة، ممن قبلوا ضمن قائمة القبول الموحد، مذكرة طالبوا فیھا 
من المنح والقروض الجامعیة، التي تقدمھا وزارة التعلیم العالي من خالل صنادیق  بشمولھم لالستفادة

الیوم، الفتا الى » التعلیم العالي«ذكرت مصادر طالبیة أن المذكرة سیتم تسلیمھا الى  .الدعم المتعددة
وبحسب المذكرة،  .رسمیة تطالب بشمول ھؤالء الطلبة أن رئاسة الجامعة اطلعتھم على مخاطبات

على نسخة منھا، یستند الطلبة للمطالبة بشمولھم الى أن قبولھم تم من خالل » الرأي«التي حصلت 
الموحدة، كباقي الطلبة الذین قبلوا في الجامعات الرسمیة، والمسموح لھم التقدم لالستفادة من  قبولال

وذكرت المصادر ان مجموعة من الطلبة سیسلمون وزیر التعلیم العالي  .تلك المنح والقروض
بالمقابل، أكدت مصادر في وزارة التعلیم العالي ان  .والبحث العلمي المذكرة مرفقة بتواقیع الطلبة

الجامعات الرسمیة  االنظمة والتعلیمات النافذة حالیا، تنص صراحة على ان الفئة المستھدفة طلبة
المقبولین في البرنامج العادي، في حین ان الجامعة االسالمیة ال تندرج ضمن قائمة الجامعات 

تت المصادر الى أن الوزارة ستعمل على دراسة تعدیل ولف.لقانون خاص الرسمیة، إنما تخضع
یسمح لھذه الفئة من الطلبة الدخول  االنظمة والتعلیمات، التي تحكم عمل صنادیق المنح والقرض، بما

وبھذا الصدد وصل عدد المتقدمین  .للمنافسة على المنح والقروض التي تقدمھا الوزارة سنویا
 الف طالب وطالبة، في حین تنتھي فترة تقدیم( ٤١(عیة زھاء لالستفادة من المنح والقروض الجام

  .الطلبات في التاسع عشر من الشھر الحالي

 ٣:صالراي 
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   تدریس الفلسفة بوابة لعبور المستقبل: مختصون
  
  

لثقافة یحتفل العالم الیوم الخمیس بالیوم العالمي للفلسفة الذي اعتمدتھ منظمة االمم المتحدة للتربیة وا
، على أمل تجدید االلتزام الوطني واإلقلیمي بدعم الفلسفة  ٢٠٠٢العام  في» الیونسكو«والعلوم 

المعاصرة واالستجابة للتحدیات  وتشجیع التحلیالت والبحوث والدراسات الفلسفیة ألھم القضایا
 ة الخیارات، التيالمطروحة على البشریة وتوعیة الرأي العام بأھمیتھا واستخدامھا نقدیا لدى معالج

من ھذا الیوم الى » الیونسكو«وتھدف  .تطرحھا آثار العولمة ودخول المجتمعات عصر الحداثة
تعلیم  التركیز بوجھ خاص على عدم تكافؤ فرص االنتفاع بھذا التعلیم، والتأكید على أھمیة تعمیم

ام للتنوع ولكرامة اإلنسان، الفلسفة في المدارس وتعزیز ثقافة دولیة بشأن النقاش الفلسفي مع االحتر
 .األكادیمي وتسلیط الضوء على مساھمة المعرفة الفلسفیة في معالجة القضایا العالمیة وتشجیع التبادل

ویدعو مفكرون وكتاب بھذا الیوم الى اعادة تدریس مادة الفلسفة في المدارس، في وقت اقرت فیھ 
 .لكل طلبة الجامعة كمادة إلزامیة» لتفكیر الناقدمقدمة في الفلسفة وا» الجامعة األردنیة تدریس مادة

وقالت رئیسة قسم العلوم التربویة بجامعة البترا الدكتورة أسیل  الفلسفة تبدأ مع الطفل: الشوارب
أساس الفلسفة، وقدرتھ على تعلمھا  الشوارب إن طبیعة الطفل وقدرتھ على التساؤل واالندھاش تشكل

نتعلم  ال یمكن أن نتعلم الفلسفة، بل یمكننا أن«لسوف كنت بأننا وممارستھا، مشیرة الى قول الفی
وأضافت، ان الفلسفة تبدأ مع الطفل من خالل التفكیر وطرح األسئلة والحوار، وبذلك  .«التفلسف

حیاتھ، وأن االطفال یستطیعون ممارسة التفلسف  تصبح منھج حیاة یمارسھ الطفل في كل لحظات
ولیس بالضرورة أن یحاكي  طقیة تحكم عملیة التفكیر لدیھم وتوجھھم،بشكل یضمن تقدیم معاییر من

طریقة الكبار في التفكیر باألشیاء، مشیرة الى أن األبحاث أثبتت ومنھا نتائج دراسة أجریتھا عام 
مرحلة الروضة، أن الذین یدرسون الفلسفة یكون تحصیلھم األكادیمي عینة من أطفال في  تعدیل آخر

ً أصیلة وجدیدة عند مناقشة  أفضل، ویحققون مستوى أعلى من اإلبداع بكل أبعاده، ویطرحون أفكارا
وشددت على  .الجدیدة المواضیع، ولدیھم المرونة القدرة على التفكیر، والتعدد باألفكار والبدائل

تعلیمي متكامل یتبنى الفلسفة من مراحل مبكرة، داعیة إلى تدریس الفلسفة ضرورة تأسیس نظام 
وھم تالمیذ صغار على التفكیر النقدي الُحرِّ والمستقل، ضمن أسالیب تعلیمیة  لألطفال لتعویدھم

ً في بعض األحیان، وتصلح أن  مناسبة تستند للقصة والحوار والفن والدراما، ویتم اختیارھا میدانیا
وقال الصحفي ولید حسني ان الیوم العالمي  االستثمار في العقل: حسني .ن قبل جمیع المعلمینتطبَّق م

الجھل، وصناعة  للفلسفة یعني احتفال العالم بطرح األسئلة اإلنسانیة الكبرى، وإعمال العقل، وتحدي
والتعقل، الفكر والتفكیر، والتریض في معالم الكون بالعقل والمنطق، إنھ یوم الحكمة، والعقل، 

فینا، وصناعة السالم الذھني بین الكون والطبیعة واإلنسان، الفتا الى أن  واستكشاف اإلنسان
وجدد  .الفلسفة عندما تخاصم العقل مع النقل المؤسسات التربویة العربیة ومنھا االردن الغت تدریس

تدریس الفلسفة  حسني دعوتھ للخروج من التقلیدیة في مناھج التربیة والتعلیم والجامعات إلى
اساسیا یبدأ من المراحل الدراسیة األولى لتھیئة العقل الطالبي لتقبل الدرس  واعتبارھا منھاجا تعلیمیا

كانت الفلسفة منھاجا تعلیمیا أساسیا قبل  الفلسفي، مشیرا الى أنھ في خمسینیات القرن المنصرم
تحتوي أیة  اھجنا الدراسیة الحالیة الالغائھا، ونحن اآلن اكثر حاجة إلعادة تدریسھا خصوصا وأن من

إشارات لتوجیھ عقل الطالب إلى الفلسفة باعتبارھا علما لكیفیة تصالح العقل مع الكون والنفس 
وقال رئیس قسم الفلسفة في الجامعة االردنیة  التساؤل والحوار والتفكیر: شومر .والذات والناس

والحوار لخدمة  تساؤل والحوار وطریقة التفكیرالدكتور توفیق شومر إن الفلسفة تعلم اإلنسان ال
االنسان واالنسانیة التي تعاني حالیا من العنف والغاء اآلخر، مشیرا الى ان الجامعة األردنیة تحتفل 

لكل » مقدمة في الفلسفة والتفكیر الناقد«العالمي للفلسفة والتي أقرت تدریس مادة  ھذا العام بالیوم
تعمیم التجربة على الجامعات األخرى لتجاوز االجحاف  یة، متمنیا أن یتمطلبة الجامعة كمادة إلزام

 بترا/١٠:صالراي 
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مادة الفلسفة في  عندما قررت وزارة التربیة والتعلیم تعلیق تدریس ١٩٧٦الذي لحق بالفلسفة منذ عام 
وأشار الى أن تدریس الفلسفة والتفكیر الناقد أحد األركان المھمة لبناء قدرات الطلبة على  .مناھجھا

اتقان بناء الحجة لتقدیم نفسھ بشكل مناسب لآلخرین،  تالك أسس التفكیر السلیم، والقدرة علىام
ً على تقییم المواقف المختلفة التي یتعرض لھا في الحیاة،  وقواعد التفكیر المنظم والناقد، لیكون قادرا

ً إلى استنتاجات صحیحة مدعومة باألدلة بخصوص ھذه الموا قف وتقدم لھ وتصویب األفكار، وصوال
.التفكیر المناسبة التي تساعد على إدراك االختالف بین الخیارات المتاحة وكیفیة الحكم منھجیات
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  العلم من اجل السلم

  
  محمد الرصاعي.د

  
البحر المیت برعایة  في أكبر تظاھرة علمیة یشھدھا العالم، اختتم المنتدى العالمي للعلوم أعمالھ في

یزید عن مئة دولة وفي مجاالت  ملكیة سامیة، وشكل المنتدى فرصة كبیرة للعلماء والباحثین من ما
للتعاطي مع التحدیات العالمیة، حیث كان شعار  علمیة ومعرفیة متعددة لتبادل األفكار وتعزیز الجھود

الفلسفة من اختیار ھذا الشعار للمنتدى ھذا العام جاءت بھدف تعزیز  .«العلم من أجل السلم«المنتدى 
 لظاھرة العولمة في مقابل ما تتسبب فیھ من آثار تزید من مجابھة الشعوب لتنامي الجانب اإلیجابي

لمواجھة  ى المنتدى إلى توحید جھود العلماء وتشارك األفكارالفقر والحروب والكوارث، حیث سع
وتلوثھا، والكوارث  التحدیات التي تواجھ االنسانیة جمعاء، فظاھرة االحترار العالمي، ونقص المیاه

وانفلونزا الطیور وغیرھا، إضافة  الطبیعیة، وانتشار األمراض التي تتسبب بھا فیروسات الكورونا
والتنمیة، لیست مقصورة على دولة أو منطقة دون غیرھا، لذلك كانت الرسالة إلى تحدیات التعلیم 

ارسلھا المنتدى للعالم ھي انسانیة العلم وتوجیھ جھود البحث العلمي للحد من ھذه التحدیات،  التي
ً في السلم ً لمفھوم دبلو لیكون العلم سببا ً في الدبلوماسیة العالمیة تحقیقا ً أساسیا ماسیة العالمي أو العبا

ً  .العلم انعقاد اعمال المنتدى في األردن وتحت ھذا الشعار لھ أبعاد عدیدة، فقد مثل األردن دوما
األزمات، كما ساھم األردن رغم شح االمكانیات في  صوت السلم العالمي والحكمة في التعامل مع

ألردنیة دور ا التخفیف على جمیع الشعوب التي تعرضت للكوارث والحروب، وكان للقوات المسلحة
رائد في إحالل السالم في الكثیر من مناطق الصراع في العالم، عدا عن أنَّ الطاقات البشریة والعقول 

 ً للتنمیة في العدید من دول المنطقة وخاصة في مجاالت التعلیم والتدریب  األردنیة شكلت مرتكزا
في منطقة ھي األكثر سخونة في یمثل األردن الیوم وبحمد اهللا واحة السلم واالستقرار  .والتأھیل

والحروب، وھذا ما عزز فرص األردن على احتضان ھذه  العالم، وفي محیط یشھد أشد الصراعات
فاألردن نجح في  الفعالیة العالمیة، إلى جانب أن األردن یشكل حالة مثالیة لدور العلم في التنمیة،

یة المتسلحة بالعلم والمعرفة وھي رأس تحقیق أھداف خطط التنمیة باعتماد كلي على الموارد البشر
في كلمتھا االفتتاحیة أشارت سمو األمیرة سمیة الحسن رئیسة المنتدى العالمي  .لألردن المال الحقیقي

إرساء المعرفة والعلم كركیزة أساسیة في  إلى دور جاللة الملك عبداهللا الثاني في ٢٠١٧للعلوم 
ً  ردن نقدم لألمة والعالم أجمع إجابات على أسئلة تتحداناالھویة األردنیة الجامعة، وأننا في األ جمیعا

تكریم  .كأسرة بشریة واحدة تتجاوز العرق والطبقة والعقیدة للوصول إلى جعل العلم فوق كل الحدود
جاللة الملك للعلماء والمبدعین األردنیین على ھامش المنتدى نھج متواصل لرعایة االبداع ودعم 

األردن، وفي ھذا الصدد یتوجب على جمیع مؤسسات الدولة وفي  تعلیم فيالتمیز في مسیرة ال
ودعم البحث العلمي وصناعة األفكار،  مقدمتھا الجامعات ومؤسسات ومراكز التعلیم تبني ھذا النھج

 واستقطاب الكفاءات وتطویر القدرات للشباب األردني الذي یشكل كما قال جاللة الملك مصدر
.اعتزازنا

  ١٤ :الرأي ص

 مقاالت
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  السلط –محمد رضوان علي ابو رمان  -
  
  شفابدران –عبدالعزیز عزت عبد العزیز شحادة  -
  
  بلدة سال –عبدالكریم محمد محمود العبابنة  -
  
  عصمت موسى الدجاني -
  
  خلدا –جودت محمد ناصر الشنابلة  -
  
  دابوق –رفاه حاتم غنیم  -
  
  بلدة رحابا –خالد موسى السلیمان  -
  
  الشونة الجنوبیة –كوثر عبدالحمید العدوان  -
  
  عرجان –مان العریدي حسین شافع سلی -
  
  بلدة عنجرة –عیسى جورج عیسى ایوب  -
  
  جبل اللویبدة –سعاد نعمھ فاضي فاخوري  -
  
  اربد –راتب سلیم محمود بیبرس  -
  
  یاجوز –رقیة عبدالقادر الرفاعي  -
  
  حرثا –مود سالم عبیدات مفلح محمد مح -
  
  بیت راس –نعمة احمد علي الغرایبة  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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تستعد وزارة العمل لفتح مكتب عمل في مخیم األزرق لالجئین السوریین، على غرار مكتب العمل 
الذي تم افتتاحھ مؤخرا في مخیم الزعتري، وذلك ضمن سیاسة الوزارة لتسھیل حصول الالجئین 

من آخر إحصائیات الوزارة لعدد الحاصلین على تصاریح عمل . السوریین على تصاریح عمل
  .ألفا في عمان ٢١تصریح، منھا  ٤٠٠ألفا و ٧١الالجئین السوریین تشیر إلى أن عددھم وصل إلى 

  
صدرت اإلرادة الملكیة السامیة أمس بترفیع العمید المھندس جھاد مطر مدیر مدیریة شؤون الالجئین 

  .ى رتبة لواءالسوریین في األمن العام إل
  

مجلس النواب یعقد األحد المقبل جلستھ الثانیة خالل الدورة العادیة الثانیة التي افتتحت رسمیا األحد 
  .لجنة ٢٠الجلسة المقبلة ستخصص النتخاب اللجان الدائمة للمجلس وعددھا . الماضي

  
مجلس النواب یعقد األحد المقبل جلستھ الثانیة خالل الدورة العادیة الثانیة التي افتتحت رسمیا األحد 

  .لجنة ٢٠الجلسة المقبلة ستخصص النتخاب اللجان الدائمة للمجلس وعددھا . الماضي
  

لتمكین األطفال والشباب ووقایتھم من السلوكیات " مینتور العربیة"مجلس أمناء مؤسسة  رئیس
الخطرة األمیر تركي بن طالل آل سعود یلتقي الیوم في عمان بفاعلیات أردنیة بمقر الجامعة العربیة 

وبما یخدم المفتوحة للتعریف بعمل المؤسسة وبرامجھا التوعویة والوقائیة في األردن والعالم العربي، 
 .الشباب العربي بمواجھة السلوكیات الخطرة خاصة انتشار ظاھرة المخدرات

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


