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  المـــــــــــوضـــــوع

  
  الصفحة

  أخبار الجامعة
  ٣  عالم العربي على البحث العلميإنفاق ال% ٠,٥: مؤتمرون 

  ٥  للبحث العلمي والتميز في االردن) الشيخ صباح األحمد(انطالق مؤتمر جائزة 
  ٧  "األردنية" منتدون يبحثون فرص وصول المرأة للعدالة في 

  ٩  "الزراعة والتأھيل السني الفوري"تعقد دورة في " طب االسنان
  ١٠  "اردنية العقبة"يوم وظيفي لطلبة 
  ١١  تبدأ سلسلة دورات اللغة االنجليزية" استشارات العقبة

  ١٢  مثقفون وأكاديميّون يؤبنون الشيخ المعلم عبدالكريم الغرايبة
  شؤون جامعية

  ١٥  سبع جامعات أردنية تلتحق بتحالف إي إم سي لإلبداع العالمي األكاديمي
  ١٦  »ةالطفيلة التقني«أسباب عدة تدعو إللغاء انتخابات : العبادي

  ١٧  أكاديميون يطالبون بتجديد النظام التربوي
  ١٨  ھيئة االعتماد تنذر جامعات جرش والزرقاء واالسراء

  ٢٠  المھرجان المسرحي الجامعي العربي السنوي / مرصد الرأي
  ٢٠  امسية قصصية لخضر/  مرصد الرأي

  ٢٠  مباراتان بطائرة الجامعات اليوم
                                            قاالتم                           

  ٢١  د صالح جرار.أ/ المتنفّذون وحرمة الجامعات
  ٢٣  مصطفى محيالن.د.أ/ ُعقم لدى إدارات البحث العلمي

  ٢٥  سھيل السھيلي.د/ عجز حقيقي ام سوء ادارة موارد................ مديونية الجامعات 
  ٢٧  حالة الطقس                    

  ٢٩  الوفيات                     
  زوايا الصحف

  ٣٠  عين الرأي

  ٣١  صنارة الدستور

  ٣٢  كواليس العرب اليوم

  ٣٣  زواريب الغد

  ٣٥-٣٤  عناوين الصحف اليومية                 

 محتويات التقرير الصحفي اليومي
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  ميإنفاق العالم العربي على البحث العل% ٠,٥: مؤتمرون 
  
  
  

قدر خبراء ومختصون وأكاديميون إنفاق العالم 
من % ٠,٥العربي على البحث العلمي بنحو 

  .الناتج القومي اإلجمالي
  

وأشاروا خالل فعاليات المؤتمر الخامس المحكم 
لبحوث الرسائل واألطروحات الجامعية الذي 
انطلق في الجامعة األردنية اليوم إلى أبرز 

م وجود استراتيجيات معوقات البحث ومنھا عد
وسياسات واضحة في البحث العلمي وھجرة 
األدمغة العربية، فضال عن ضعف المراكز 
العلمية البحثية والدعم المالي الذي يخصص 

  .للبحوث والدراسات العلمية
   

ويشھد المؤتمر الذي تنظمه كلية الدراسات العليا بالتعاون مع عمادة البحث العلمي اليوم الخميس 
جائزتين باسم صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة توزيع 

  .لباحثين في الدراسات العليا في الوطن العربي
   

إن البحث العلمي كان وما " وقال رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة الذي افتتح اعمال المؤتمر
مؤكدا أن " ار تفوق الدول والمجتمعات وازدھارھمايزال حتمية تاريخية وحجر الزاوية في مضم

  .البحث العلمي ھو الخادم الحقيقي لفكرة اإلنسان وعمارته لھذا الكوكب
   

وأضاف رئيس الجامعة ان المستجدات العلمية والثقافية والتسارع المتعاظم في ايقاع الحياة والبحث 
كبة لعصر الثورة التكنولوجية في فرض على األمم والشعوب تطوير اساليب البحث العلمي موا

  .البحث واالتصال
   

وعرض الطراونة في كلمته تجربتين فريدتين وحديثتين تبنتا البحث العلمي وسيلة لبلوغ الغاية 
األسمى في النماء والتطور األولى التجربة التركية في البحث وھي تجربة تشير أرقامھا إلى أنھا 

  .التركية سنويا تستھلك أكثر من خمس موازنة الدولة
   

اما التجربة الثانية وفقا للطراونة فھي تجربة سنغافورة التي ال يتجاوز عدد سكانھا خمسة ماليين 
  .نسمة الفتا إلى اھتمام ھذا البلد بانشاء المدن العلمية والمراكز البحثية 

   
مة االقتصاد من قي% ٦ما يعادل " البيوتكنولوجي والفارماسوتيكال"وقال ان العائد في مجالي 

  .بليون دوالر ٢٥السنغافوري والصناعة الناتجة عنھا تزيد على 

 أخبار الجامعة 

  ٦الغد ص   -١٣الدستور ص   -٤الرأي ص   - بترا
  طلبة نيوز   - ٤الديار ص  - ٤العرب اليوم ص  

 ١٧/٤/٢٠١٤الخميس                                                     أخبار األردنية                                                      



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: اكسف) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

4 

وأعرب الطراونة عن تقدير وامتنان المؤتمر لسمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة 
الكويت على منحه جائزتين ألفضل بحث علمي ستقدم في حقلي العلوم االنسانية والعلوم التطبيقية 

  .الدكتوراة والماجستيروعلى مستوى 
وأشار إلى أن مبادرة سموه ليست غريبة على أھلنا في الكويت الشقيقة رئة العروبة وقبلة العلم 
والمعرفة مؤكدا أن الجائزتين إال تجسيد للعالقات المتميزة بين األردن والكويت على المستويات 

  .كافة
   

وان يكون جسرا يعبر عليه الباحثون الى واعرب الطروانة عن امله في ان يحقق المؤتمر اھدافه 
  .ھدف التعاون في اجراء البحوث المشتركة التي تخدم التنمية في العالم العربي

   
واشارت عميدة كلية الدراسات العليا في الجامعة الدكتورة سھى اديب داود الى ان المؤتمر يھدف الى 

راسات العلمية التي ينجزونھا لما في ذلك من حفز طلبة الدراسات العليا على نشر انتاجھم البحثي والد
  .اثر بالغ في تعزيز وتأصيل ثقافة البحث العلمي

   
ورقة بحثية فيما اختارت اللجان العلمية ) ٢٠٠(واضافت داود انه قدم للمؤتمر ما يزيد على 

بحثا من جامعات وطنية وعربية و تتوزع مضامينھا في بحوث متقدمة في ) ١٨٠(المختصة 
  .العلوم االنسانية والعلوم التطبيقية تخصصات

   
بدوره اعلن عميد البحث العلمي في الجامعة الدكتور خالد الفوارس عن حصول االردن على المرتبة 
االولى في الشرق االوسط من حيث عدد البحوث المنشورة والمشتركة مع باحثين عالميين من المانيا 

  .وبريطانيا والواليات المتحدة االمريكية 
   

واستعرض الفوارس انجازات الجامعة في دعم البحث العلمي مشيرا في ھذا السياق الى دعم اعضاء 
بما يقارب مليون دينار وطلبة الدراسات العليا بمائتي الف دينار وطلبة  ٢٠١٣ھيئة التدريس عام 

ة االردنية فان اعضاء ھيئة التدريس في الجامع - للفوارس –ووفقا  .البكالوريوس بعشرة االف دينار
بحثا علميا نشرت في مجالت عالمية محكمة االمر الذي يؤكد على ان ) ٨٦٠(انجزوا العام الماضي 

الجامعة جادة في تحسين البيئة البحثية بالسبل المتاحه خصوصا تخفيف العبء التدريسي وزيادة 
  .الحافز المالي 

   
محمد دھيم الظفيري بالعالقات التاريخية  واشاد الملحق الثقافي في السفارة الكويتية بعمان الدكتور

لدين الشقيقين في المجاالت كافة الراسخة الجذور بين االردن والكويت والتي ارسى قواعدھا قيادتا الب
واكد الظفيري ايمان الكويت بأھمية البحث العلمي الرتباطه بالتنمية والسھاماته في دفع عملية التقدم 

الكويتيه دفعت بمزيد من االھتمام بالبحث العلمي الذي يؤدي الى رقي  والبناء الفتا الى ان الحكومة
وتم خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر تكريم عدد من الباحثين  .وازدھار المجتمعات االنسانية

المتميزين والداعمين للمؤتمر وسط حضور الفت لعدد من كبار المسؤولين في الجامعات 
ويشارك في أعمال المؤتمر الذي  الكويتية بعمان أركان السفارة والمؤسسات األردنية البحثية و

يستمر يومين عدد من الباحثين واألكاديميين من السعودية والكويت وتونس ومصر والجزائر 
  .وفلسطين إضافة إلى المملكة األردنية الھاشمية 

  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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  الردنللبحث العلمي والتميز في ا) الشيخ صباح األحمد(انطالق مؤتمر جائزة 

  
  
  

بدأت ھنا اليوم فعاليات المؤتمر الخامس المحكم لبحوث الرسائل واالطروحات الجامعية الذي تنظمه 
كلية الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي في الجامعة االردنية وتقدم خالله جائزة سمو أمير دولة 

  .ائل واالطروحات الجامعية الكويت الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح للبحث العلمي المتميز للرس
ان ) كونا(وقال رئيس الجامعة االردنية الدكتور خليف الطراونة في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 

المؤتمر يعقد بتمويل من جائزة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح 
ب لتكريم أھل العلم عامة والمتميزين منھم تلبية للنظرة الطموحة والثاقبة لسموه في سعيه الدؤو

  .خاصة ليكون البحث العلمي المحرك الفاعل في تقدم المجتمعات ونھضتھا
  

وأضاف ان الجائزة بمثابة مكافأة للنخبة حيث يتم تخصيص جائزة الفضل بحث علمي لطلبة 
طالقا من اھتمام دولة الدراسات العليا يمتاز باضافة نوعية للمعرفة وبمساھمته في خدمة المجتمع ان

  .الكويت برعاية الثقافة والعلم في الوطن الدول العربية 
  

ان ھذا النشاط ) كونا(من جانبه قال الملحق الثقافي الكويتي لدى االردن الدكتور محمد الظفيري ل
االكاديمي المميز ھو حلقة ضمن سلسلة طويلة من االنشطة التي تسھم فيھا دولة الكويت حكومة 

  .من أجل دعم التنمية البشرية في الدول العربية  وشعبا
  

وأضاف ان دولة الكويت كانت ومازالت وستبقى سباقة في دعم البحث العلمي والنشاط االكاديمي 
  .ولھا دورھا المميز في دعم أنشطة جامعة الدول العربية خاصة البحث العلمي

  
د الجابر الصباح لدعم البحوث المميزة وأوضح ان جائزة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح االحم

على مستوى الماجستير والدكتوراه في الجامعة االردنية تأتي إيمانا من دولة الكويت بضرورة دعم 
  .التنمية البشرية وربط التنمية بالبحث العلمي وتحقيق التكامل العربي ودعم العلم والعلماء 

  
ل تشجيع طلبة الدراسات العليا على نشر االبحاث وتھدف الجائزة االرتقاء بالبحث العلمي من خال

والدراسات التي يعدونھا لما لذلك من أثر بالغ في تعزيز ثقافة البحث العلمي بين الطالب وفي رفع 
  .مستوياتھم العلمية والمعرفية

  
ومن المقرر ان يتم غدا تسليم الجائزة للفائزين عددھم ستة ضمن محاورھا التي تغطي في مجال 

م االنسانية وھي االداب والعلوم االجتماعية والدراسات الدولية ودراسات المرأة والعلوم المالية العلو
واالدارية واالقتصادية والعلوم التربوية والتربية الرياضية والفنون والعلوم القانونية والشرعية 

  .والدراسات االسالمية والدراسات المقارنة 
  

تطبيقية فتشمل الجائزة العلوم االساسية والعلوم الھندسية وتكنولوجيا أما في مجال العلوم االساسية وال
  .المعلومات والعلوم الصحية والعلوم الزراعية والبيئية والمياه والطاقة

  

 ١٧/٤/٢٠١٤       كونا                                                                      الخميس                                             
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ويشترط لقبول البحث ان يكون البحث مستال من أطروحة الدكتوراه أو رسالة الماجستير للمتقدم وأال 
  .ة أو الرسالة أكثر من سنتين يكون قد مضى على مناقشة االطروح

  
وتخضع االبحاث المقدمة للمؤتمر للتحكيم العلمي من قبل لجنة علمية متخصصة حسب االصول 

  .العلمية المتبعة في عملية النشر في المجالت العلمية المعتمدة 
  

ولى وتبلغ قيمة الجائزة على مستوى الدكتوراه في حقول العلوم االنسانية ثالثة آالف دوالر لال
  .دوالر للثانية وألف دوالر للثالثة وكذلك في مجال حقول العلوم االساسية والتطبيقية ١٥٠٠و

ألف دوالر لالولى وألف  ١ر٥أما على مستوى الماجستير فتبلغ الجائزة في حقول العلوم االنسانية 
  .دوالر للثانية وكذلك في حقول العلوم االساسية والتطبيقية

  
عايير حول مدى إسھام البحث في إثراء المعرفة العلمية ودرجة اعتماد البحث وتمنح الجائزة وفق م

كمرجعية بحثية للباحثين في مجال التخصص وأصالة البحث وتميزه باضافة غير مسبوقة ترفد 
المعرفة في مجال التخصص واالمكانيات التطبيقية للبحث ومساھمته في تقديم الحلول للمشكالت 

  بالمجتمع المحليالقائمة ذات العالقة 
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  "األردنية" منتدون يبحثون فرص وصول المرأة للعدالة في 
  
  

نظمت كلية األمير حسين بن عبد هللا الثاني 
للدراسات الدولية والعلوم السياسية  في الجامعة 

العون  –األردنية اليوم بالتعاون مع منظمة أرض 
وصول النساء إلى "عنوان القانوني اليوم فعالية ب

  ".فرص واستراتيجيات: العدالة 
  

وتھدف الفعالية إلى تمكين المرأة قانونيا والتأكيد 
على أھمية رفع مستوى وعيھا بحقوقھا 
والتحديات والضغوط االجتماعية من عادات 
وتقاليد التي تحول ما بين وصولھا للعدالة وتقديم 

تحقق  ضمانات أكثر ديمومة لبناء استراتيجية
  .مفھوم وصول النساء للعدالة

  
" وناقشت الندوة التي افتتحتھا مندوبة عن سمو األمير الحسن بن طالل المديرة التنفيذية لـ

WANA  " منتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا  الدكتور إريكا ھاربر مفھوم العدل والعدالة واسقاطه
  .لقانوني للمرأة في األردنعلى الواقع الحالي والرؤى المستقبلية بخصوص التمكين ا

   
وأكدت ھاربر ضرورة التوافق على إيجاد تشريعات وقوانين تمكن المرأة من تحقيق فرص أكبر من 
العدالة اإلجتماعية مشيرة إلى أنه يتم العمل على إعداد  أجندة لتطوير منظومة التوجه العام  لتمكين 

  .المرأة وكيفية استعمال القانون في إدارة شؤونھا
   

وأشارت ھاربر إلى جھود األمير الحسن بن طالل على كافة المستويات المحلية واالقليمية والعالمية 
في الدعوة إلى استغالل الفرص للتقليل من معاناة األطفال والنساء وحمايتھم من العنف وتحسين 

ه الدائمة للعدالة التي البيئة التحتية والنظر في عدالة المرأة في الدساتير القانونية، مؤكدة على مناصرت
  .يضعھا في سلم أولوياته في التنمية الدولية

   
من النساء معرضين لظروف عمل غير عادلة ال % ٦٥من السكان و% ٤٦وقالت ھاربر إن نحو  

تتوفر فيھا أدنى مستويات األمان واألمان الوظيفي والضمان االجتماعي، األمر الذي يشكل تحديا 
العدالة االجتماعية، داعيا إلى ضرورة وضع استراتيجيات ومحفزات  كبيرا لوصول المرأة إلى
  .تضمن تحسين بيئة عملھا

   
وشددت ھاربر على ضرورة بناء ثقافة تدعم العون القانوني للمرأة،  ونشر العلم والمعرفة واألدوات 

اعي، مشيرة إلى القانونية ومعرفة الناس بھا، وتوفير الفرص المتساوية ومنع التمييز في النوع االجتم
  .أن ھذا التمكين لن يجد النور إلى إذا  تم تمكين المرأة

   

   ٧الغد ص  – ١١الدستور ص  - ٦الرأي ص  - بترا
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وأكد عميد كلية األمير الحسين بن عبد هللا الثاني للدراسات الدولية والعلوم السياسية الدكتور زيد 
عيادات في كلمته أن األردن حقق إنجازات كبيرة في إطار تقديم ضمانات  لتحقيق العدالة وخصوصا 

  .رأة ، إأل أن التحديات مازالت قائمة وتحتاج لعمل كبيرالم
   

وأشار عيادات إلى أن الكلية دفعت إلى تحقيق ھدف الندوة من خالل مداولة النقاشات مع المعنيين من 
المختصين في مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز اإليجابيات وبناء االستيراتيجيات من أجل مواجھة 

  .أكثر ديمومة وشمولية في مسألة العدالة التحديات لتقديم ضمانات
   

ولفت عيادات إلى أن التمييز ضد المرأة صناعة مجتمعية بالمطلق تحالف عليھا الفھم الخاطيء للدين 
والعادات االجتماعية، ما يؤكد ضرورة ايجاد بدائل وآليات لمواجھة ھذه التحديات ومساعدة المرأة 

  .من أجل تمكينھا وعدالتھا
   

ھا قالت مدير عام منظمة أرض العون القانوني المحامية سمر محارب إن المجتمعات العربية من جانب
أدركت معنى وصول المرأة إلى العدالة المجتمعية إلى أنه البد من توحيد الجھود والعمل بجد على 

  .توعية الشعوب بأھمية العدالة واالعتراف بھا كقيمة إنسانية
  

أردن أرض العدل، أن "  ٢٠٢٠منظمة اإلصالحية إلطالق مبادرة وأضافت في إشارة إلى جھود ال
طموح  المنظمة  بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وضمن خطة مدتھا ستة سنوات أن يكون 
لألردن دورريادي في تحقيق العدالة  ليكون منبرا لألمن واالستقرار ويكون أردن أرض العدل عام 

٢٠٢٠.  
   

عدالة النوع االجتماعي في المنظمة النا زنانيري نبذة حول مشروع  بدورھا عرضت مديرة وحدة
وصول النساء للعدالة الذي تم تطبيقه في محافظة الزرقاء بتمويل من منظمة أوكسفام لمدة ثالث 
ً في مجال قانون األحوال الشخصية الجديد، وإيجاد السبل لھا  سنوات بھدف تمكين المرأة قانونيا

التي يحدھا قضايا التمييز بين الجنسين والنظرة االجتماعية السلبية ونقص للوصول إلى العدالة 
  .الوعي القانوني

   
فيما عقبت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنية الدكتورة عبير دبابنة في مداخلة لھا 

يز دور قائلة إن المرأة وقعت ضحية أوضاع اقتصادية وإجتماعية ويتطلب تحقيق العدالة لھا تعز
القانون وسيادته وتأسيس مفھوم المواطنة والتشاركية في دعم المرأة لتجسير الفجوة الجندرية من 

  .أجل تحقيق التنمية المستدامة
   

وتخللت الفعالية فيلم وثائقي قصير استعرض قصص لحاالت من نساء المجتمع التي تمكنت من 
قانونيا وتعريفھا بحقوقھا المجتمعية، إلى  تجاوز الضغوط التي عانتھا في مجتمعھا بفضل تمكينھا

جانب عرض مقطع تمثيلي ساخر قدمته مجموع فوق السادة شخص واقع المرأة وحقوقھا في األردن 
، وفقرة قدمھا عدد من طلبة كلية األمير الحسين بن عبد هللا الثاني للدراسات الدولية والعلوم اإلنسانية 

ا الرائد في تحقيق العدالة الجندرية في المجتمع من خالل تحدثوا فيھا عن تجربة الكلية ودورھ
  .أنشطتھا والبرامج الدرسية التي تطرحھا

  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: اكسف) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

9 

  
  

  "الزراعة والتأھيل السني الفوري"تعقد دورة في " طب االسنان
  
  
  

عقدت كلية طب االسنان في الجامعة 
الزراعة والتاھيل "االردنية  دورة حول 

رعات باستخدام الز" السني الفوري
الجانبية والزرعات على شكل البرغي 

  .والزرعات القاعدية 
  

وتھدف الدورة التي اشرف عليھا خبراء 
من الجامعة االردنية والمؤسسة العالمية 

لزراعة االسنان في ميونخ االلمانية 
وجامعة بلغراد الروسية الى توفير 
فرص التدريب السريري المناسب 
  .الجات المناسبة في زراعة وتعويض االسنان لالطباء وتمكينھم من تقديم المع

    
واشتملت الدورة التي شارك فيھا مجموعة من االطباء المتدربين من داخل وخارج االردن على 

  .محاضرات وورش عمل في زراعة وتأھيل االسنان
    

  .يشار الى ان الدورة تأتي ضمن نشاطات لجنة التعليم الطبي المستمر في كلية طب االسنان 
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  "اردنية العقبة"يوم وظيفي لطلبة 
  
  
  
  

العقبة يوم  -نظم فندق الراديسون بلو تاالبيه
وظيفي لطلبة كليتي السياحة واالدارة واللغات 
بھدف توظيف الخريجين وسد احتياجات 

  .الفندق من االيدي العاملة
  

وقدم عميد كلية السياحة والفندقة الدكتور سليم 
للمشاركين ايجازا عن كليات الفرع حنظل 

والبرامج االكاديمية التي يطرحھا، مشيرا الى 
ان تميز خريجي الفرع وكفاءتھم على 

  .المستويين المحلي والدولي
   

وعرضت مديرة الموارد البشرية في الفندق ميس حجيج تعريفا بالفندق من حيث اقسامه ووحداته 
  .لعاملين فيه،والرواتب وطبيعة العمل وبيئتهوالشواغر المطلوبه ومميزات الموظفين ا
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  تبدأ سلسلة دورات اللغة االنجليزية" استشارات العقبة
  
  
  

افتتح الدكتور حامد البدور مساعد رئيس 
فرع الجامعة في العقبة سلسلة دورات اللغة 
االنجليزية والتي يعقدھا مكتب االستشارات 

موظف من  ١٠٠ي والتدريب  لحوال
موظفي سلطة منطقة العقبة االقتصادية 

  .الخاصة 
  

ورحب البدور بالمشاركين مؤكدا سعي 
الجامعة الى قديم دورات نوعية 
واستراتيجيه من خالل  مكتب االستشارات 

والتدريب من شانھا رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص في منطقة العقبة االقتصادية 
ى أيدي متخصصين من الكوادر المدربة والمؤھلة وذلك  لمواكبة عجلة التقدم والتطور الخاصة عل
  .في المنطقة

   
فرع العقبة الى تقديم خدمات االستشارات / ويھدف مكتب االستشارات والتدريب في الجامعة االردنية

لي وقطاع والتدريب في السوق المحلي واالقليمي، وإلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المح
  .األعمال في مجاالت االستشارات والتدريب والدبلومات المھنية
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  مثقفون وأكاديميّون يؤبنون الشيخ المعلم عبدالكريم الغرايبة
  
  
  

برعاية رئيس  -إبراھيم السواعير
الوزراء الدكتور عبدهللا النسور، 
وبحضور رئيس مجلس األعيان 

ف الروابدة والعين الدكتور عبدالرؤو
فيصل الفايز، أقامت جامعة العلوم 
اإلسالميّة بالتعاون مع  المركز 
الثقافي الملكي حفل تأبين المؤرخ 
الشيخ المعلّم الدكتور عبدالكريم 

؛ )حفل الوفاء(الغرايبة، تحت عنوان 
استذكاراً إلسھاماته الكبيرة، وكونه 
أّول من حصل على درجة دكتوراة 

  .ردنالتاريخ في األ
  

استُھّل الحفل، الذي أّمه حضور كبير ومثقف وشخصيات سياسية وأكاديمية، بكلمة للدكتور الروابدة 
، الذي ينتمي )أبو الرائد(تحدث فيھا عن قيمة الوفاء األردنيّة، متناوالً قيمة ما أسھم به شيخ المعلمين 

وطّوف الروابدة بمسيرة الراحل . إلى أسرة عريقة، وأسقى العطاش علماً وحباً لألردن وعشقاً للعرب
  .وجديّته ومشواره الدؤوب بين مدارس المغير وإربد والسلط

  
ً عرف فيھا الغرايبة محلالً الماضي والحاضر بثقة وحياديّة؛ مطلقاً  وعاد الروابدة إلى خمسين عاما

ھويّة الغرايبة ھي ھويّة  وقال الروابدة إنّ . عليه اسم السنديانة الوطنيّة التي تعتّز باالنتماء إلى األردن
جامعة ال تعرف التحيّز أو اإلقصاء والتھميش، مثلما كان أيقونةً قوميّة معتزاً باالنتساب إلى أّمة كان 

  .لھا الدور األكبر في التاريخ
  

وفي كلمته تحدث رئيس مجمع اللغة العربية األردني الدكتور عبدالكريم خليفة عن الغرايبة المولود 
، وكان والده من أوائل المتعلمين ١٩٢٣يّر شمال إربد يوم العشرين من حزيران عام في قرية المغ

ً (في األردن، وكان مديراً لناحية عجلون ثم أصبح  في جرش ومادبا، ليشغل منصب رئيس ) قائمقاما
  .بلدية إربد ويمنحه المغفور له الملك الحسين لقب الباشويّة

  
كريم الغرايبة مبادئ الحساب والقراءة والكتابة في ُكتّاب استرسل خليفة في حديثه عن تلقي عبدال

الشيخ الراحل علي الخليل الحوراني، واستفاض في الحديث عن دراسته في السلط، وكان زامله 
كما تحدث خليفة عن انسحاب الغرايبة من كلية الطب في الجامعة األميركية ببيروت ليدرس . آنذاك

ا أواخر األربعينات من القرن الماضي، وسار متناوالً ابتعاث التاريخ ويتخرج من الجامعة ذاتھ
ً في دائرة اآلثار العامة، ومناصب كثيرة،  الحكومة الغرايبة إلى لندن إلكمال دراساته، ليعيّن مفتشا

  .عدا كونه أستاذاً زائراً في جامعة دمشق والرياض
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تھا خارج األردن، وتحدث عن وانحياز الغرايبة لھا في رحل) قمران(وقف خليفة عند مخطوطات 

إسھام الغرايبة في مجمع اللغة العربية األردني في أواخر السبعينات، مذّكراً بمؤلفاته المھمة عن 
النضال العربي الحديث وتاريخ العرب الحديث وإفريقيا العربية والعرب واألتراك وسوريا في القرن 

عن قدرة الغرايبة الفائقة في االستخالص  التاسع عشر وسواھا من المؤلفات، وختم خليفة بحديثٍ 
  .والدرس

  
بدوره تحدث القائم بأعمال رئيس جامعة العلوم اإلسالمية العالمية الدكتور صالح جرار عن أھمية 
ً وَعلماً  االحتفال بالمبدعين واالستعانة بما تركوه من فكر، وتناول جرار الرحل مفّكراً ورمزاً وطنيا

ستعاد جرار لقاءاته بالراحل واالستمتاع بأحاديثه الظريفة وكشفه الثري، وا. من األعالم األردنية
ونادى جرار طلبة الشيخ المعلم بالحفاوة بآثاره، وأفاد أن الجامعة تعمل على مجموعة الوثائق التي 

  .كان يحوزھا الشيخ المعلم الغرايبة
  

واحٌد من أعالم الوطن ومبدعيه،  رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة قال إّن الغرايبة
  .مستذكراً في رحلة البناء والمعرفة قنديل شاكر وعبدالعزيز الدوري وسحبان خليفات وكثيرين

  
تناول الطراونة مضامين يحملھا الراحل في وعيه وتأثيره وحياديّته، فكان مثاالً للمثقف المستقّل 

دنيين والعرب، ووقف على مسائل التأخر صاحب النظر، وسار الطراونة يتحدث عن المثقفين األر
العربي ورسوخ الدول القِطريّة والنزعات الكيانيّة وكثير من المواضيع المشابھة، ومن ذلك انطلق 

  .الطراونة يقرأ الغرايبة في مراحل صعبة عربياً أثرت في التشكيل والوعي
  

الرواضية وفيھا تناول زمالة كلمة مؤسسة آل البيت الملكية للفكر اإلسالمي ألقاھا المھدي عيد 
الغرايبة وانخراط الراحل في لجانھا وبحوثھا ومشروعاتھا، وذكر من ذلك خطة المؤسسة في 
الفھرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط، ومشروع التراث العربي اإلسالمي في فن 

ريّة والعدل والحق، ومن كما تناول الرواضية صالت الغرايبة وإسھامه في الح. العمارة، وغير ذلك
  .صفاته الشخصيّة ذكر وفاءه ورھافة حّسه وسؤاله الدائم المھمّ 

ألقى الدكتور مروان كمال كلمة زمالء الغرايبة، وفيھا وقف على قراءات الراحل وبحثه عن 
دث تح. المفاصل المخفيّة والمفاجآت غير االعتياديّة بعقل المدقق المفكر المتأمل ال المشاھد المسحور

كمال عن نظرة الغرايبة للسلطة والتناقضات، ودعوته إلعادة كتابة التاريخ من المنظور اإلنساني وما 
  .يشتمل من محبٍّة وإخاء، كما تحدث عنه شامالً ومتعمقاً في التفاصيل

ألقى المؤرخ الدكتور علي محافظة كلمته الجامعة عن ) المعلم الفريد: عبدالكريم غرايبة(بعنوان 
الكتاب األردنيين، متناوالً مكانة الراحل بين معلميه الذين خبرھم في الُكتّاب والمدرسة رابطة 

  .االبتدائيّة والثانوية وجامعة باريس وجامعة بون وجامعة السوربون
تناول محافظة جدل الغرايبة ونقاشاته وانفتاحه على المعارف والعلوم واألصدقاء، بصفته ذاكرة 

م والمواقف، وانطلق محافظة يتحدث عن رواية الغرايبة للنصوص لألحداث والسنين واأليا
والروايات والمدونات والقصائد واألدب، واستنباطه منھا األفكار والمواقف واالتجاھات، وربطه 
الماضي بالحاضر والبحث عن المشتركات، وبحوثه في موضوع التفاھم بين األمتين العربية 

لغرايبة الشائق في التدريس واحتفاظه بما يدعم رأيه من الخطب واستذكر محافظة أسلوب ا. والتركية
  .والشعر وروايات الناس وتصريحات السياسيين

وفي كلمة رئيس جمعية المؤرخين األردنيين تحدث الدكتور محمد خريسات عن الغرايبة واھتمامه 
واقف والطرائف ما غير المنقطع بالتاريخ وحّضه تالمذته على االستنتاج فيه، وذكر خريسات من الم
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يؤّكد الُحلُق العظيم للشيخ المعلم في أنّه ال يترك النزاعات أو االختالفات الحاّدة المؤذية في النظر 
  .والرأي تتعدى أسوار المؤسسة األكاديمية أو البحثيّة

خريسات تحدث باستفاضة عن التأريخ وقيمته ومنھجه ومسالكه، متناوالً ھذا المشروع المعرفي 
الذي يحتاج استقالالً وحياديّةً ودأباً وموضوعيّةً وجدھا في عقل الغرايبة وفؤاده ومسيرة ھذا المھم 

  .اإلبداع اإلنساني والعلمي
الصديق الوفي الذي (المؤرخ الدكتور رؤوف أبو جابر ألقى كلمة أصدقاء الفقيد، تحت عنوان 

ر الشيخ الجليل والمؤرخ الكبير عبدالكريم ، وفيھا قال إنّه يعز عليه أن يقف مؤبناً صديق العم)افتقدناه
ولم تشبھا قط شائبة خالل االثنين وسبعين سنة  ١٩٤٢بعد ھذه الصداقة التي بدأت منذ أواخر العام 

التي أينع خاللھا مكللة بالمودة الصادقة والمحبة البريئة الخالية من الغرض فكانت صحبة العمر التي 
 ً   .يشار إليه أغنت الحياة وكان استمرارھا حديثا

وتناول أبو جابر الراحل وقد عاش الواحدة والتسعين من حياته الحافلة في أرجاء الوطن العربي 
ً واثقاً من نفسه ومن عظمة أمته  وكان دائماً العربي األصيل بكل ما في الكلمة من معنى مؤمناً متدينا

ه يشھد أنه عاش حياته المديدة كلھا وحتمية اصطالح أمورھا نزيھاً نظيف الفكر واليد عفيفاً، وقال إنّ 
فلم يسمعه قط يتلفظ بلفظة بذيئة أو بكلمة نابية بحق إنسان، وقد عاش حياته ال يتھاون في أمور 
التاريخ فقد كان يزن األحداث بميزان العقل اعتماداً على ما ورد عنھا من روايات موثوقة وأسانيد 

بھا ُمحكمة خالية من التعصب والتحيز وخالصة لوجه ثابتة فتكون عندھا نتائج األبحاث التي يجھر 
  .هللا الكريم

ً بالتعليم وھؤالء تالميذه من حملة الماجستير والدكتوراه يعدون  وقال إّن الغرايبة كان عالماً مغرما
بالمئات فقد كان إشرافه على دراسة أي تلميذ شرف يُسعى إليه لما كان لديه من اھتمام بمستوى 

بمستوى جيد وأھمية إنجازه المطلوب منه وإحرازه النجاح في نھاية مدة الدراسة  الطالب المعرفي
  .عن جدارة واستحقاق

وفي حديثه عن صفاته قال أبو جابر إّن الغرايبة كان سمحاً كريم النفس في القول والفعل فكان يصدر 
ناصب المتعلقة بھا عن في إدارته ألمور التعليم ومتطلبات المسؤوليات اإلدارية عندما كان يشغل الم

  .طيبة نفس وانشراح صدر
وتحدث أبو جابر عن سمعة الراحل دوماً وإيمانه، ذاكراً قيامه بدفع أكثر من خمسين ألف دينار مقابل 

  .أرشفة أوراقه لتكون خدمة لألجيال القادمة على أفضل مستوى
اةً حافلةً بالعطاء والفائدة كان توافر ألقى كلمة تالميذ الراحل الدكتور عبدهللا العساف وفيھا بيّن أّن حي

عليھا الشيخ المعلّم، وأنّه كان يملك طبيعةً استثنائيّةً وفريدةً متناغمةً مع نفسه، وكان متسامحاً صريحاً 
  .جريئاً في أقواله

وذكر العساف أنّه اعتاد شخصية أستاذه الودود الذي يعرف كّل الشارد والوارد ويتنبّه إلى كّل شيء، 
  .ذا منھج علّمه طلبته في كتابة التاريخوكان 

وكان ألقى كلمة آل الفقيد الكاتب الدكتور فيصل غرايبة مقدراً حفاوة المحتفين والنخبة من رجاالت 
وقال فيصل الغرايبة إنّه يشكر . الوطن، واجداً أّن حديث األصدقاء والمؤبنين كان يفوق كّل حديث

وبارك . في حفل تأبين أخيه الدكتور عبدالكريم الغرايبة لكّل الحاضرين حضورھم وسعيھم للمشاركة
فيصل الغرايبة صالت العلم والمعرفة بين الراحل والعلماء، كما خّص جامعة العلوم اإلسالمية 

  .بالشكر على تقديرھا واشتغالھا على حفل التأبين
م عبدالكريم الغرايبة وأعرب فيصل الغرايبة عن تقديره أمانة عمان وبلدية إربد الكبرى في إطالق اس

على شارعين، كما أعرب عن تقديره وزارة التربية والتعليم إلطالقھا اسم الراحل على إحدى 
  .المدارس في عمان، وإصدار وزارة الثقافة ملفاً عن الراحل الجليل
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  سبع جامعات أردنية تلتحق بتحالف إي إم سي لإلبداع العالمي األكاديمي
  
  

عن انضمام سبع جامعات رائدة من األردن والتحاقھا ببرنامج تحالف إي إم سي كشفت إي أم سي 
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا، جامعة البلقاء : وھذه الجامعات ھي. األكاديمي العالمي التابع لھا

 للعلوم التطبيقية، جامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة األردنية األلمانية، جامعة األردن
. كلية العلوم والتكنولوجيا -الخاصة للعلوم التطبيقية، جامعة االردن، جامعة البلقاء للعلوم التطبقية

حيث سجلت مؤخراً في برنامج تحالف إي إم سي األكاديمي وذلك بھدف تأھيل وتدريب الجيل القادم 
ي األكاديمي يمنح برنامج تحالف إي إم س.من خبراء ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات في األردن

ً مناھج دراسية لتثقيف الجيل القادم من خبراء ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات  الجامعات عالميا
ومحللي البيانات بھدف تلبية الطلب المتنامي في ھذا القطاع الحيوي على المھارات التقنية 

خطط التطوير إلى  يحظى قطاع التعليم العالي في األردن باھتمام كبير من الحكومة وتھدف.المتقدمة
ان . إنشاء اقتصاد قائم على التعليم والمعرفة من خالل توفير نظام تعليم عالمي ومناھج تعليم متطورة

مجاالت تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت تشكل العنصر األساسي في جھود األردن نحو 
لتحقيق وتعزيز مجاالت اإلبداع  الحد من الھوة بين العرض والطلب في قطاع تكنولوجيا المعلومات

وقال وزير االتصاالت وتكنولوجيا .في جميع أنحاء األردن على كافة األصعدة واالختصاصات
المعلومات الدكتور عزام سليط  إن جوھر االقتصاد المعرفي في االردن يستند إلى اعداد جيل مؤھل 

يا المعلومات واالتصاالت في من متخصصي تكنولوجيا المعلومات لتعزيز وتطوير قطاع تكنولوج
  .المملكة والتركيز على التعليم المتطور والمناھج المتقدمة على مستوى العالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شؤون جامعية 

 ١٧/٤/٢٠١٤                                             الخميس                                                            ٢٠الدستور ص 
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  »الطفيلة التقنية«أسباب عدة تدعو إللغاء انتخابات : العبادي
  
  

قال رئيس جامعة الطفيلة  -أنس العمريين 
ة التقنية الدكتور شتيوي العبادي، أن عد

اسباب تقود ادارة الجامعة واللجنة العليا 
المشرفة على اجراء انتخابات مجلس اتحاد 
الطلبة إللغاء االنتخابات واجرائھا في موعد 

  .«الحق 
  

» الرأي«واوضح العبادي خالل تصريح الى 
أمس، ان من االسباب التي تدفع الجامعة 

) ٧(باتجاه الغاء نتائج االنتخابات وجود 
صندوقا، معتبرا ان ) ٣٠(سيرھا بالكامل امام مبنى مجمع القاعات التدريسية من أصل صناديق تم تك

  .االوراق التي وجدت في بعض الصناديق التي قام الطلبة بتكسيرھا اصبح مشكوكا في مصداقيتھا
  

أن بقية الصناديق الموزعة في القاعات التدريسية والتي لم تتعرض للتكسير لم « واضاف العبادي 
الوقت الكافي المخصص لعملية االقتراع، في حين ان الطلبة اصيبوا بحالة من الھلع والرعب تأخذ 

جراء عمليات الشغب التي حصلت من مؤيدي بعض المرشحين في الجامعة، ما أجبر الطلبة على 
  .«بالمائة )٥٠(االمتناع عن التصويت وھذا ادى الى انخفاض نسبة التصويت التي لم تتجاوز 

  
ان بعض المرشحين تم مشاھدتھم من قبل بعض الطلبة واالمن الجامعي « عبادي حديثه، قائالً وتابع ال

وھم يقومون بعمليات التخريب داخل القاعات التدريسية، وقيامھم بتكسير الصناديق وإلحاق االضرار 
احد  المادية بالممتلكات العامة داخل الجامعة، حيث ينص قانون اتحاد مجلس الطلبة انه اذا قام

المرشحين لالنتخابات الطالبية بالتخريب او التكسير او االضرار باالموال والممتلكات العامة داخل 
  .»الجامعة تسقط عضويته من الترشح للمجلس

  
طلبا للترشح، ليتنافسوا ) ٨٧(طالبا تمت الموافقة على ) ٩٤(ھذا وترشح لعضوية مجلس االتحاد 

  .مقاعد) ١٠(شحون بالتزكية يمثلون مقعدا، بعد أن فاز مر) ٣٩(على ملء 
  

وتجري االنتخابات في الجامعة وفقا لنظام الثالثة أصوات، الذي يمنح الطالب فرصة االختيار على 
مقاعد ) ٣(مستوى التخصص وعلى مستوى الكلية وعلى مستوى الجامعة، حيث خصص للجامعة 

  .للطالبات) كوتا(منھا مقعد واحد 
طلبة قاموا باخراج صناديق االقتراع من قاعات التدريس المخصصة يشار الى ان مجموعة من ال

للتصويت وتكسيرھا أمام مبنى مجمع القاعات واحراق اوراق التصويت يوم اول من أمس، فيما 
  .مشاجرات عدة اندلعت بين الطلبة اطلق خاللھا العيارات النارية دون وقوع اصابات بليغة
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  لنظام التربويأكاديميون يطالبون بتجديد ا
  
  
  

بدأت في جامعة الزرقاء أمس فعاليات اعمال 
  .المؤتمر الخامس لكلية العلوم التربوية

  
وقال رئيس الجامعة الدكتور محمود الوادي 
الذي افتتح المؤتمر ان التحوالت العميقة 
والسريعة التي يشھدھا العالم في مختلف 
المجاالت العلمية والتكنولوجية واالقتصادية 

لي على نظامنا التربوي االنخراط في عملية تم
التجديد حتى يواكب المستجدات في ظل رؤية 
استشرافية تھدف الى رفع اداء المؤسسات 

  .التربوية
  
قال رئيس المؤتمر عميد كلية العلوم التربوية الدكتور محمد الزبون ان فكرة المؤتمر جاءت من و

خالل التأكيد على التجديد الناتج عن االنجار الفكري والفيضان الھائل من المعلومات والتسارع 
العلم  الرھيب في التطورات واالتصاالت والتكنولوجيا والسعي لبناء مستقبل افضل للطلبة ومتلقي

  .وايجاد طرق االبداع والتجديد لكل ماينفع المواطن
  

وتناول المؤتمر الذي حضره رئيس مجلس امناء الجامعة الدكتور راتب السعود ورئيس مجلس 
شركة الزرقاء للتعليم واالستثمار الدكتور محمود ابوشعيرة وعدد من العمداء ورؤساء االقسام في 

تناول ، »نظرة مستقبلية: قضايا تربوية معاصرة«: معاني بعنوانالجامعة، محاضرة للدكتور وليد ال
  .فيھا مبادرات االمم المتحدة واليونسكو من اجل التعليم وتطويرة والقضاء على االمية واسبابھا

  
كما تناول في محاضرته االولويات التي وضعھا السكرتير العام للالمم المتحدة لتطوير التعليم والتي 

وبناء المواطنة الصالحة الناجمة عن ، كل طفل الى الدراسة، وتحسين نوعية التعليمتمثلت في الحاق 
اضافة الى ما تحدثت عنه المبادرات العالمية المختلفة حول التعليم والنقص في االدوات ، تعليم افضل

، لتعليممليون طفل وتدني مستوى ا ٥٧مما زاد في عدد االطفال الذين ال يتلقون التعليم والبالغ عددھم 
والبنى المدرسية ، داعيا الى تكليف متخصصين في وضع المناھج وتوفير المعلم الكفؤ المتدرب

  .المريحة، وغيرھا من القضايا التي تعود على التعليم بالنفع والتقدم وتخطي الصعوبات والعقبات
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  ھيئة االعتماد تنذر جامعات جرش والزرقاء واالسراء
  
  
  

اعتماد  قرر مجلس ھيئة
مؤسسات التعليم العالي برئاسة 
رئيس الدكتور بشير الزعبي 
توجيه انذارات الى جامعات 

  .جرش والزرقاء واالسراء
  

وبحسب بيان صحافي صدر 
االربعاء عن المجلس فقد تم 
توجيه إنذار إلى جامعة جرش 
وفرض غرامة مالية على 
الجامعة لتجاوزھا الحاصل على 

حسوبة والمستحقة لتخصصات المحاسبة والھندسة المدنية وإدارة األعمال في الطاقات االستيعابية الم
برنامج البكالوريوس وذلك بسبب عدم توفير العدد الالزم من أعضاء ھيئة التدريس المتفرغين 

  .لتغطية أعداد الطلبة في ھذه التخصصات
  

نية وادارة االعمال في وقرر المجلس إيقاف قبول طلبة جدد في التخصصات المحاسبة والھندسة المد
) ٢٠١٤/٢٠١٥( مسار البكالوريوس في جامعة جرش حتى نھاية الفصل األول من العام الدراسي 

  .اضافة الى تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لعدد من التخصصات في الجامعة 
  

صل على ووجه المجلس انذارا إلى جامعة الزرقاء وفرض غرامة مالية على الجامعة لتجاوزھا الحا
وذلك بسبب عدم ) برنامج البكالوريوس/االقتصاد(الطاقة االستيعابية المحسوبة والمستحقة لتخصص 

  .توفير العدد الالزم من أعضاء ھيئة التدريس المتفرغين لتغطية أعداد الطلبة في التخصص
  

جامعة في ) برنامج البكالوريوس/االقتصاد(ووافق المجلس على إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص 
اضافة الى خفض الطاقات ) ٢٠١٤/٢٠١٥(الزرقاء حتى نھاية الفصل األول من العام الدراسي 
  .االستيعابية الخاصة لعدد من التخصصات في الجامعة 

  
وقرر المجلس توجه انذار ثان إلى جامعة اإلسراء واستمرار إيقاف قبول طلبة جدد في كافة 

صيدلة في جامعة اإلسراء حتى نھاية الفصل األول من التخصصات والبرامج المطروحة في كلية ال
، شريطة استكمال الجامعة للنواقص الواردة في قرار مجلس الھيئة )٢٠١٤/٢٠١٥( العام الدراسي 

  .٢٥/٩/٢٠١٣تاريخ ) ٤٨٥/٣٤/٢٠١٣(رقم 
  

برنامج / الجيولوجيا التطبيقية(ووافق المجلس على االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص 
الھندسة المعمارية وأنظمة (في الجامعة الھاشمية وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص ) ستيرالماج

 ١٧/٤/٢٠١٤                       الخميس                                                          ٣العرب اليوم ص   -٨الدستور ص 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: اكسف) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

19 

في جامعة الشرق األوسط وتأجيل تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص ) برنامج البكالوريوس/ البناء
  .في جامعة الشرق األوسط للمرة األخيرة ونھائية) برنامج البكالوريوس/ھندسة العمارة(
  
ھندسة القدرة والطاقة الكھربائية (وافق المجلس على تأجيل تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص  كما

  .في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا) برنامج البكالوريوس/
  

وقرر المجلس إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصصات العلوم المالية واالدارية والمھن الطبية 
كلية مجتمع متوسطة واالستمرار في االعتماد العام /ية المجتمع اإلسالمي والفنون التطبيقية في كل

  .للكلية 
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  مرصد الرأي
  

  المھرجان المسرحي الجامعي العربي السنوي
  

لفعاليات المھرجان المسرحي الجامعي  ١١من الشھر الجاري، الدورة  ٢٥ – ١٩تنطلق في الفترة 
السنوي، بمشاركة فرق جامعية من الجزائر والكويت وسلطنة عمان وليبيا وفلسطين، العربي 
  .اليرموك واألردنية واألميرة سمية ومؤته وفيالدلفيا المنظمة: ومحلية

  
  

  امسية قصصية لخضر
  

 ٢١ينظم بيت تايكي الكائن قرب الدوار الثالث في جبل عمان، عند السادسة من مساء االثنين 
تشمل األمسية فقرة موسيقية غنائية . للقاص الزميل محمد جميل خضرة قصصية الجاري، أمسي

تدير األمسية القاصة بسمة النسور مديرة بيت . للفنان ھاني الدھشان والفنان منذر خليل مصطفى
  .تايكي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مباراتان بطائرة الجامعات اليوم
  

ة الجامعات االردنية بكرة الطائرة للطالب، تشھد اليوم قاعة جامعة فيالدلفيا مباراتان ضمن بطول
ظھرا العلوم والتكنولوجيا مع الزرقاء، تعقبھا مباراة البلقاء والحسين، ضمن  ١٢فيلتقي عند 

  .المجموعة االولى
  
  
  
  
  
  
  

 ١٧/٤/٢٠١٤الخميس                                                                                          ٥الديار ص  – ٢٠الرأي ص 
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   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: اكسف) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

21 

  
  
  
  
  

  المتنفّذون وحرمة الجامعات
  

  ّرارصالح ج. د.أ                                                            
  
  

أستطيع أن أتفھّم توّجه بعض اإلدارات الجامعية 
لالستفادة من الخبرات السياسية واإلدارية واالقتصادية 
والتربوية السابقة للذين خدموا في سلك الدولة سنوات 
طويلة وتشكلّت لديھم رؤى ونظريّات في مجاالت 
خبرتھم؛ بل ربّما يكون استخالص خبرات ھذه الفئة من 

جتمع، سواًء أكانوا من حملة الشھادات العليا التي أبناء الم
تؤھلھم لتقديم خبراتھم للطلبة في الجامعات أو ّممن ليسوا 
ً القتران الدراسة النظرية  من حملة الشھادات، شرطا

  .بالتطبيق العملي
  

ً في ذلك، فالكثير من الجامعات الغربيّة في الواليات المتحدة األمريكية  وأوروبا فاألردّن ليست بدعا
ً عن الرموز السياسية واالقتصادية لالستفادة منھا في إغناء التحصيل العلمي  وسواھا تبحث أحيانا

ولكن شريطة أن يلتزم ھؤالء المسؤولون المتقاعدون أو القدماء أو المشاھير بأنظمة الجامعة . للطلبة
امعة في حّل من االلتزام ولوائحھا وأعرافھا، وفي حال إخاللھم بھذه األنظمة واللوائح تصبح الج

لكّن من . معھم بأّي شيء، حتّى وإن كانوا من الرؤساء السابقين للواليات المتحدة األمريكية وغيرھا
المفترض أنه إذا أسندت مسؤولية أكاديمية لمسؤول كبير متقاعد في الدول الغربيّة أن يراعي في 

ه أولى من غيره في إدراك معنى المسؤولية أدائه للمسؤولية األكاديمية إحساسه بالمسؤولية، إذ إنّ 
وااللتزام بھا، ولذلك فإن من النادر أن تواجه الجامعات في تلك الدول أي إشكالية مع ھؤالء 

  .المسؤولين عندما تسند إليھم مھاّم أكاديمية، ألنّھم أكثر الناس إدراكاً لمسؤولياتھم والتزاماً بھا
  

ً الحاليين –أن بعض من يعيّنون من المسؤولين السابقين إالّ أّن مما يؤسف له في جامعاتنا  –وأحيانا
محاضرين متفّرغين أو غير متفّرغين في جامعات رسميّة أو خاّصة، يستقوون على الجامعة 
ويقفزون على األنظمة والتعليمات المعمول بھا في الجامعة وينتھكون حرمة الجامعة وقداسة العلم، 

مبانيھا وأرصفتھا وأشجارھا وطالبھا وإدارييھا وأساتذتھا، بل من  فحرمة الجامعة ال تستمّد من
  .قداسة العلم نفسه، فإذا لم يخلص عضو ھيئة التدريس في عمله العلمي يكون قد انتھك حرمة الجامعة

أّما االستقواء على الجامعة وعلى إداراتھا وطلبتھا وتجاوز أنظمتھا وتعليماتھا في استعراض للقّوة 
و ّمما ال يليق بأّي مسؤول، إالّ أّن ھذه الظاھرة أصبحت بارزة في بعض جامعاتنا، إذ نجد والنفوذ فھ

بعض المسؤولين السابقين أو الحاليين الذين يقومون بالتدريس في ھذه الجامعة أو تلك ال يلتزمون 
نقلون مواعيد بمواعيد محاضراتھم وأحياناً يتغيبون عنھا دون إبالغ رئيس القسم أو الطلبة، وأحياناً ي

محاضراتھم بما يتناسب مع ظروفھم الخاّصة ومن غير مراعاة لمصالح الطلبة ومواعيد محاضراتھم 
األخرى، وبعضھم يسافر خارج البالد دون استئذان الجامعة، وبعضھم يمضي معظم وقت محاضرته 

 مقاالت
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استھتارھم  في الحديث عن نفسه واستعراض بطوالته، إلى غير ذلك من المخالفات التي تدّل على
  .بالجامعة ولوائحھا

  
في جامعاتنا واستمرارھم في ھذه التجاوزات  –وال أقول كلّھم  –إّن وجود بعض ھؤالء المتنفذين 

والممارسات، يسيء إلى سمعة الجامعة ، ويضيف عامالً جديداً من عوامل التراجع الذي يشھده قطاع 
  .التعليم العالي في بلدنا العزيز

  
نى على إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي وضع ضوابط على تكليف ولذلك فإنني أتم

ً على استقاللية الجامعات  المسؤولين السابقين والحاليين التدريس في الجامعات األردنية، حفاظا
  .وحّريتھا وحرمتھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: اكسف) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

23 

  
  

  ُعقم لدى إدارات البحث العلمي
  

  مصطفى محيالن. د.أ
  
  
أو المقتصر تنفيذه » غير الشكلي«حث العلمي الحقيقي الرصين الب

على أغراض وظيفية، ھو الدراسة المتخصصة المتعمقة األصيلة 
المتفق على أسس إجرائھا عالمياً، المستندة إلى قواعد علمية بشقيھا 
النظري والعملي، تعتمد أصالً على جمع البيانات والمالحظات 

جة حثاً أو المفترضة َعلَناً، بھدف الوصول الموجودة فعالً أو المستخر
إلى حلول لمعضالت محددة، أو اكتشاف حقائق أو ظواھر جديدة وم 
ثم تحليلھا ومناقشتھا، فتُثبِت أو تَنفي ما ھو موجود أصالً، ومن 
خاللھا يتم التوصل إلى بعض القوانين أو النظريات أو الحقائق، 

، والتحكم في أسبابھا بحيث والتنبؤ بحدوثھا في حالة تشابه الظروف
يتم تأويلھا وتفسيرھا وإثباتھا باإلستناد إلى حقائق علمية سابقة أو 

 ً   .إثباتھا منطقيا
  

حيث أن العلم وبالتحديد البحث العلمي ھو باب من أبواب الحكمة، فمن الحكمة مراجعة واقعه 
جازات واإلخفاقات وكفاءة باستمرار، فبالمراجعة مواجھة مع الذات، ووقوف على نوعية وَكم اإلن

ً بأن ھذا ھو حق مشروع ألي مؤسسة تحترم إسمھا وسمعتھا  وتميز الباحثين، وإنني أرى شخصيا
وتسعى بحق نحو التميّز وخدمة الوطن والِعلم، فمن خالل المراجعة الذاتية تكشف العيوب التراكمية 

صادقة تُشكر الجامعة التي تفعل واإلختالالت فيُشَرع في تصويبھا، وھي بحد ذاتھا وقفة شجاعة و
  .ذلك وكذلك العقول التي تدعم فِعلھا

  
إذاً نحن أمام تحديات الھدف منھا تصويب أداء البحث العلمي، تبدأ به من جذوره وتنطلق به إلى 

  :األعلى وھي كما أراھا يمكن أن تأخذ المسارات التالي
  

ھو شكلي، ركيك، سطحي، ليس » ال أَُعِممو«ھل البحث العلمي لدينا في الوطن الحبيب : اإلعتراف
  ُمنفَذ في المؤسسة الخاصة بالباحث وإنما في مكان آخر، أو جھد آلخرين مثالً؟

  
، مما يُعتبر ضعف لدى الباحث !تطبيقي عملي ولكنه يتعامل معه كنظري، ومن ھذا كثير: أساسه

  !وعدم تَمُكن من قِبله
للبعض فيه، وأنما فقط إلضافة إسم ھذا الُمتسلق ضمن مجموعة دون مساھمة حقيقية : تَشاُركي

  الطُفَيلّي أو ذاك؟
  

  فھل الظروف مھيئة إلجراء البحث ودعم الباحثين؟ وھل الدعم كاف وحقيقي لھم؟: التمكين
ً رصينا أصيالً ونحن كمؤسسات علمية ال ندعم البحث بما يستحقه، وال نمكن  فكيف نطلُب بحثا

ؤتمر علمي ولو كان محلي، وإن جاءت الموافقة من إدارة بعض الباحث حتى من المشاركة في م

 ١٧/٤/٢٠١٤وز                                                            الخميس                                                    طلبة ني
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تُنبئ عن عدم » من غير نفس«الجامعات كثيراً ما تكون متأخرة وبعد انقضاء المؤتمر، فتكون موافقة 
! »ال يُرتَق الَخرق بالَخرقِ «وكما قيل ! تقديرھا وال حتى دعمھا أصال للبحث العلمي أو وسائل دعمه

ً بأن الكثير  من أموال الجامعات تصرف في زيارات ونشاطات ليس لھا بالبحث العلمي أي علما
  .فكيف تطلب مخرجات من دون وجود مدخالت! ِصلة

  
بعد دعم الباحث بحق، فإن ما يصون السمعة الطيبة، واإلعتراف باألصالة، والجدية، : المتابعة

كل جدي من قبل مؤسساتھم، والمصداقية للباحث وبحثه ومؤسسته ھو أن تتم متابعة الباحثين بش
الجادة «بحيث ال يُقبل بحث علمي دون مواكبة أداء الباحث، مثال ذلك ما تطلبه العديد من المجالت 

مسؤولين أكاديمين وإداريين في مؤسسة الباحث، تؤكد فيه » شھادة«، من توثيق َخطّي »المحترمة
م من قَبُل، وأثناء، ومن بعُد، بحقيقة صدق وجدية وحقيقة شروع الباحث بالبحث فعالً، وأنھم على عل

وجود بحث علمي يُخص ذلك الباحث بحق في تلك المؤسسة، وھذا ال يعني اإلطالع على مجريات 
البحث وأسراره فال يقبل الباحثون ذلك أصالُ وھذا من حقھم، ولكن العلم والتأكد والتحقق من وجود 

سسات بحثية من دون التحقق فعالً من أنھا منجزة البحث ھو المطلوب، وعليه فال تُقبل أبحاث لدى مؤ
  .»عدول«شھود أكاديميون وإداريون » شھادة«على مرآى ومسمع 

  
فمن الضروري توحيد أسس تقييم األبحاث وقبولھا محلياً، وكيفية إحتساب األبحاث في : العدالة

ا وتكون أسس منطقية، المؤسسات التي تعتمد البحث العلمي أساس للترقية، وعدم التفاوت فيما بينھ
  .تحفظ حق المؤسسة والباحث معاً 

قد طالب » وزارة التعليم العالي والبحث العلمي«واألھم من ذلك كله أن صندوق دعم البحث العلمي 
كل الجامعات التي لم تنفق مخصصات البحث العلمي المرصودة ليھا للعام المنصرم بإعادة تلك 

د من الجامعات ستقوم بإعادة أموال، مما يؤكد أن سياسة المنع المبالغ للصندوق، والغريب أن العدي
  .والتقتير التي انتھجتھا العديد من إداراة تلك الجامعات كانت عقيمة
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  عجز حقيقي ام سوء ادارة موارد................ مديونية الجامعات 
  
  

  سھيل احمد السھيلي. د
  

  
الفينة واالخرى بتقارير وتحليالت وبرامج حوارية تتحدث عن الوضع  تطعالنا وسائل االعالم بين

المالي للجامعات االردنية وعجز موازناتھا ومديونياتھا التي وصلت عشرات الماليين من الدنانيير 
والمتتبع لھذه البرامج والتقارير نجد جلھا ان لم يكن كلھا يتحدث عن االعباء المالية . االردنية

ناھيك عن بعض التقارير التي توحي . ات ھذه الجامعات مقارنة مع االيرادات المتحققةللجامعات ونفق
من ناحية او اخرى ان زيادة نسب اعضاءالھيئات االدارية مقارنة باعضاء الھيئات التدريسية قد 

  .يكون من اھم االسباب لھذا العجز المالي
  

التي يتم طرحھا ابعد ما تكون عن الحقيقة  وبنظرة فاحصة يمكن للمرء ان يجد ان الكثير من االسباب
اذا ان االمرال يغدو كونه سوءادارة موارد مالية . بل انھا اسباب يتم الترويج لھا لغاية في نفس يعقوب

كما ان . من ميزانية الجامعات% ٤٠فرواتب العاملين في الجامعات ال تكاد تستنزف . ال اكثر وال اقل
والذي يحتاج الى الكثير من المال يكاد يكون محدودا جدا ان لم يكن  البحث العلمي في ھذه الجامعات

  .معدما اصال
  

وتكمن المشكلة االساسية لمديونية الجامعات في سوء ادارة الموارد المالية والتى لو تم استغالھا 
الى بل ان االمر قد يؤدي . بالشكل االمثل لتغير الوضع المالي للكثير من الجامعات من حال الى حال

ولو اعطيت الفرصة لكثير من الكفاءات العلمية . وجود وفر مالي عوضا عن المديونية والعجز المالي
الحقيقة المتواجدة في كليات المال واالعمال الدارة ھذه الموارد بالطريقة السليمة لتالشت ھذه 

  .المديونيات المصطنعة
  

شاريع استثمارية تدر دخال للكثير وفي ظل عدم وجود دعم حكومي كافي للجامعات وعدم وجود م
من الجامعات االردنية ينبغي على ادارت الجامعات الموازنة بين االيرادات والنفقات من خالل تنظيم 

  وترشيد ھذه النفقات عبر طرق نذكر منھا على سبيل المثال ال الحصر
  

بدل عمل اضافي مبالغ  ترشيد العمل االضافي االكاديمي اذ ليس من المعقول او المقبول ان يتم منح
ويتضح ذلك جليا في الفصل . تفوق اضعافا كثيرة ما يتم تحصيله من مبالغ جراء ھذا العمل االضافي

الصيفي ففي الوقت الذي يتقاضى فيه عضو ھية التدريس ما يقارب ثالثة االف دينار في الحد االدنى 
الحوال ثالثة ارباع ھذا المبلغ، لقاء تدريس ست ساعات دراسية ال تتجاوز ايراداتھا في احسن ا

بل ان ھذه المبالغ كان سيتم تحصيلھا في الفصول . ناھيك عن المصروفات الجارية من ماء وكھرباء
  .العادية دون الحاجة لدفع بدل عمل اضافي لو تم ترتيب البرامج الدراسية بطريقة سليمة 

  
اية منذ الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة كما ان الطريقة المطبقة حاليا لدوام اعضاء الھيئات االدر

الرابعة مساء دون الننظر الى االنتاجية اذ ان الكثير منھم تقتضي طبيعة عملھم ساعتان او ثالث في 

 ١٧/٤/٢٠١٤  طلبة نيوز                                                            الخميس                                                  
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افضل الحاالت ھي احد اسباب زيادة النفقات الجارية ولو تم تطبيق برامج دوام مرنة حسب االنتاجية 
جامعات الكثير من الفوائد كتوفير النفقات ناھيك عن تحسن اداء والحاجة الحقيقة للعمل لتحقق لل

بل ان . العاملين وبعدھم عن الشعور بالغبن بسبب جلوسھم في المكاتب لساعات طويلة دونما عمل
  .تطبيق نظام الحضور واالنصراف في كثير من الجامعات اصبح غاية اھم بكثير من العمل نفسه

  
تجه الجامعات الى استغالل جزء من ايراداتھا في مشاريع استثمارية واخيرا وليس اخرا ينبغي ان ت

انتاجية مجدية تسھم من ناحية في رفد ميزانية الجامعات ومن ناحية اخرى في التقليل من البطالة في 
  .المجتمعات المحلية المحيطة في الجامعة
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  ٢٠١٤-نيسان-١٧الخميس 
  
  :نھاراً  
  
.   درجات مئوية ٦-٣تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من العام بحدود  

ً ُمشمس في أغلب المناطق، ً وغالبا ً دافئا ً إلى حار . ويستمر الطقس ربيعيا في حين يكون حاراً نسبيا
الرياح غربية ُمعتدلة إلى  وتكون . بية والشرقيةفي األغوار والبحر الميت والعقبة إضافة للبادية الجنو

  .نشطة السرعة وُمثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية
  

  :وفي خليج العقبة
  

. جنوبية ُمعتدلة السرعة حتى ساعات بعد الظھر، تتحول مساًء إلى شمالية ُمعتدلة السرعة: الرياح
 ٢٢: سطح مياه البحر سم  درجة حرارة ٣٠-٢٠: ارتفاع األمواج. خفيف إرتفاع الموج: حالة البحر
خطر تدني مدى الرؤية األفقية خاصة في المناطق والطرق  :حّذر نھار الخميس من، يُ درجة مئوية

 ً   .الصحراوية نتيجة الغبار واألتربة الُمثارة بفعل الرياح النشطة أحيانا
  

  : ليالً 
  
وتكون الرياح غربية  .  تنخفض درجات الحرارة ُمقارنة بالليالي السابقة كما وترتفع نسب الرطوبة 

  . إلى شمالية غربية ُمعتدلة السرعة، تنشط أحياناً في الجبال
  
  

  ٢٠١٤- نيسان-١٨الجمعة 
  
  : نھاراً  
  

 ٤-٢ن العام بحدود تنخفض درجات الحرارة قليالً مع بقائھا أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة م
ي أغلب المناطق، في حين يستمر حاراً نسبياً ويكون الطقس ُمشمساً و ربيعياً ُمعتدالً ف .درجات مئوية

وتكون الرياح غربية إلى شمالية .  فة للبادية الجنوبية والشرقيةفي األغوار والبحر الميت والعقبة إضا
  . غربية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة، وتستمر ُمثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية

  
  
  
  
  
  : وفي خليج العقبة  

حالة الطقس

  ١٧/٤/٢٠١٤                                         طقس األردن                                                          الخميس        
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درجة حرارة  - سم  ٣٠- ١٠: ھادىء  ارتفاع األمواج: حالة البحر. ية ُمعتدلة السرعةشمال: الرياح

خطر تدني مدى الرؤية األفقية في الطرق  حّذر نھار الجمعة مني. درجة مئوية ٢٢: سطح مياه البحر
 ً   . الصحراوية خاصة الشرقية منھا نتيجة الغبار واألتربة الُمثارة بفعل الرياح النشطة أحيانا

  
  : الً لي
  
  ً وتصبح . جزئياً بُسحب متوسطة وعالية يتحول الطقس مرة أخرى ليصبح أدفأ من الُمعتاد وغائما

  . الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة
  

  
  ٢٠١٤-نيسان-١٩السبت 

  
  : نھاراً 

  
 ٨-٦ود العام بحد ترتفع درجات الحرارة ُمجدداً لتصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذه الفترة من 

ويكون الطقس مائالً للحرارة في أغلب المناطق ويتحّول تدريجياً إلى ُمغبر، في حين . درجات مئوية
ً في األغوار و ً كميات كبيرة من  .البحر الميت، وحاراً في العقبةيكون حاراً نسبيا وتظھر تدريجيا

عات العصر لھطول زخات الُسحب المتوسطة والعالية في كافة المناطق، وتتھيأ الفرصة بدءاً من سا
وتكون الرياح جنوبية شرقية ُمعتدلة .  في مناطق متفرقة من البالدمحلية من المطر بمشيئة هللا

وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في . السرعة، تتحول عصراً إلى شمالية غربية نشطة السرعة فترات
  . العديد من المناطق

  
  : وفي خليج العقبة  
  

خفيف : حالة البحر. عتدلة السرعة قبل الظھر، تتحول إلى شمالية نشطة السرعة ليالً جنوبية مُ : الرياح
 درجة مئوية    ٢٢: درجة حرارة سطح مياه البحر -سم  ٣٠-٢٠: ارتفاع األمواج. إرتفاع الموج

خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق نتيجة الغبار واألتربة  :يُحّذر نھار السبت من
ً ا   . لُمثارة بفعل الرياح النشطة أحيانا

  
  : ليالً  
  
ويتوقع . م بُسحب على إرتفاعات ُمختلفةيكون الطقس أكثر حرارة وجفافاً من الُمعتاد وغالباً غائ 

.   ھطول زخات محلية من المطر بمشيئة هللا في مناطق ُمتفرقة من المملكة، قد يصحبھا الرعد أحياناً 
  .   جاھات، خفيفة إلى ُمعتدلة السرعةوتكون الرياح متقلبة اإلت
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  بجانب جامعة عمان االھلية -المحامي خلدون غنيمات  -
  مرج الحمام - سمير محمد حسين البنا  -
  الصويفية -انطون جريس خليل قالنزه الحجازين  -
  عرجان - احمد محمد عيسى الغزاوي  -
  جبل الحسين -فايز محمد زيتون العساف  -
  ديوان عشيرة الشلول -لي محمد ترفه ع -
  السلط -عبدهللا محمود الصالح الوشاح  -
  الزرقاء -رحمة محمد الحميد عبدالرازق  -
  ضاحية الرشيد -صالح الدين محمد فريد الصالح  -
  الرمثا -معزوزة طلب العزة  -
  السلط - ھشام عبد الرحمن ھيشان خريسات  -
  ايدون -ھجر صيتان فريد ابو عاشور  -
  الجندويل - شھور عبدالفتاح الحاج عبد خنفر م -
  مادبا -وداد سالم يعقوب البجالي  -
  الھاشمي الشمالي - احمد بكر يوسف حسن  -
  ضاحية الملك عبدهللا -انيسة احمد سالم ابو ناموس  -
  الفيصلية -موسى عوض مصطفى البدور  -
  بعد عودة االھل من الخليل -يوسف محمد رشاد الشريف  -
  ديوان القعيسات -رحيم سالم عبيد شديفات عبدال -
  السلط -منصور مجد عبد المجيد الرياحي  -
  الزرقاء -رباح نايف سلمان الديك  -
  ديوان اھالي جنين -سليم عزوقة » سميرة«خولة  -
  طبربور -ابراھيم حسن نويران الحمدان الخاليلة  -
  الكرك - جنفياف عبد الرحيم جويحان  -
  جبل اللويبدة - لميعة داود قمي  -
  جبل عمان -مازن مظھر صبحي عصفور  -
  
  
  
  
  
  
  
  

الوفيات

  ١٧/٤/٢٠١٤الخميس                                                         الرأي                                                     
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حالة  ٤٠٠حاالت الزواج في مخيم الزعتري للعام الماضي بلغت وفق إحصائية رسمية  •
  .حالة والدة ٣٥٠٠وفاة وما يزيد عن  ٣٢٠حالة طالق و ١٦٢زواج و

  
ى االستثمار األجنبي في قطاع الدراسة التي تجريھا دائرة مراقبة الشركات لآلثار المترتبة عل •

وكانت الحكومة علقت تسجيل المستثمرين غير األردنيين في . اإلسكان تنتھي الشھر الحالي
  .قطاع اإلسكان لغايات التنظيم

  
تأسيس الجمعيات الخيرية في محافظة المفرق ارتفع بشكل كبير بعد عملية اللجوء السوري  •

 ٢٢٠جمعية واآلن أصبحت أكثر من  ١٠٠تعدى الى المحافظة حيث كانت قبل اللجوء ال ت
  .جمعية تعنى غالبيتھا بمساعدة الالجئين السوريين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زوايا الصحف 

  ١٧/٤/٢٠١٤الخميس                                                       عين الرأي                                                   
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قام رئيس مجلس االعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة مطلع االسبوع الجاري بزيارة الى  •
  .دة كتبفي شارع السلط بوسط البلد، وابتاع ع) ابو طوق(المكتبة االھلية 

  
بمناسبة يوم األسير تنظم رابطة المرأة األردنية وشبيبة حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي  •

الحرية لألسرى «دير غبار، تحت شعار / األردني اعتصاما أمام مقر الصليب األحمر الدولي
وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من » والمعتقلين في السجون الصھيونية الفاشستية

  .ء اليوم الخميسمسا
  

تمنح الجامعة االردنية في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظھر الثالثاء المقبل االمير  •
  .الوليد بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود درجة الدكتوراه الفخرية في االعمال الدولية

  
الذي  أمين عمان الكبرى عقل بلتاجي يرعى في الخامسة من مساء يوم الثالثاء المقبل الحفل •

الحفل يقام في مسرح مركز .. تقيمه ادارة متحف المشير حابس المجالي في ذكرى وفاته
  .الحسين الثقافي براس العين

  
تعقد منظمة كير العالمية في األردن الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس مؤتمرا  •

الحضرية صحفيا في فندق الالندمارك لدعم وضع الالجئين السوريين في المناطق 
ويعد المؤتمر جزءا من الدراسة الجديدة التي نفذتھا .. والمجتمعات األردنية التي تستضيفھم

  .»سنوات من األزمة ٣الحياة غير المرئية لالجئين السوريين بعد «: المنظمة بعنوان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٧/٤/٢٠١٤صنارة الدستور                                                      الخميس                                                 
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ة وصلت الى عدد من آخر افالم النَّصب االلكتروني التي تتم عبر ايميالت مسروقة، رسال •
االردنيين، عبر االيميل الخاص بوزير المياه الدكتور حازم الناصر، تزعم ان الناصر 

  .موجود حاليا في تركيا وقد انقطعت به السبل ويحتاج الى مساعدة مالية
  

تمنح الجامعة االردنية االمير الوليد بن طالل درجة الدكتوراة الفخرية في االعمال الدولية  •
  .م الثالثاء المقبل بحضور االمير الوليد وعلى مدرج سعيد المفتي في كلية الھندسةوذلك يو

  
األمير بندر بن سلطان الذي أعفاه العاھل السعودي أمس األول من منصبه الرسمي وصل  •

  .مجددا إلى واشنطن بعد رحلة استرخاء طويلة في المغرب
  

صدور أي قرار أو مرسوم من  رئيس الجامعة األردنية الدكتور إخليف الطراونة يرفض •
رئاسة الجامعة بخصوص مسألة الطالب المفصولين ويحيل المسألة إلى مجلس التعليم 

  .العالي فقط
  

وسيط أردني مع دمشق حمل مؤخرا رسالة جديدة تم إبالغھا للقصر الجمھوري تطالب  •
ري في عمان بالتدخل لوضع حد للبيانات الصحافية االستفزازية التي تصدر عن السفير السو

  .بھجت سليمان
  

بدأ بعض النشطاء األردنيين جھدا تنسيقيا إلقامة خلية عمل ناشطة في مجال المقاطعة  •
  .االقتصادية إلسرائيل بالتنسيق مع الحملة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٧/٤/٢٠١٤س العرب اليوم                                                الخميس                                            كوالي
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الدكتوراة الفخرية  األمير الوليد بن طالل على موعد الثالثاء المقبل في عمان لنيل درجة •
  .الجامعة تقيم بھذه المناسبة حفال ظھر الثالثاء. في األعمال الدولية من الجامعة األردنية

  
شدد وزير الزراعة عاكف الزعبي على مديري الدوائر، بضرورة استخدام سياراتھم  •

الخاصة، خالل جوالت الوزير على المحافظات، أو داخل عمان، والتقليل من استخدام 
  .رات الوزارة، وذلك ترشيدا لالستھالكسيا

  
رحب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أثناء جلسة أمس، بالوفد البرلماني الصيني،  •

الذي حضر جانبا من الجلسة، وقوبل الترحيب بالتصفيق من أعضاء الوفد الصيني، ومن 
  .النواب تحت القبة

  
وزار شرفة النواب امس . بة المدارستابعت جلسة النواب الصباحية أمس وفود عديدة من طل •

طلبة مجمع التاج للذكور، التابعة لوكالة الغوث، برفقة مسؤول حقوق اإلنسان في المدارس 
  .عدنان أبو عواد

  
تنظم رابطة المرأة األردنية، وشبيبة حزب الوحدة الشعبية، في الرابعة والنصف من بعد  •

الحرية : "دولي بدير غبار، وتحت شعارعصر اليوم، اعتصاما أمام مقر الصليب األحمر ال
  .، وذلك بمناسبة يوم األسير"لألسرى والمعتقلين في السجون الصھيونية الفاشستية

  
تنظم لجنة مكافحة التدخين في جامعة البترا، وبمشاركة اتحاد الجامعات األردنية لمكافحة  •

ع لمكافحة التدخين، وذلك التدخين، في العاشرة من صباح االثنين المقبل، اليوم العلمي الراب
  .برعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان بدران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٧/٤/٢٠١٤زواريب الغد                                                         الخميس                                                  
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  المواطن محور عملية اإلصالح الشامل : الملك •
  رئيس الوزراء يشكل لجنة لصياغة خطة وطنية لحقوق اإلنسان  •
  الحكومة تناقش جريمة اختطاف السفير األردني في ليبيا  •
  يقر مشروعاً معدالً لنظامه الداخلي  مجلس النواب •
  سالح الجو يدمر آليات حاولت العبور من سوريا •
  تقر مناھج جديدة للصفوف الثالثة األولى» التربية« •
  استراتيجية شاملة لتنظيم وتصويب العمالة الوافدة •
  أتعھد أن أستمر في خدمة اللعبة وأتطلع للعمل معكم جميعاً : األمير علي •
  شأة جديدة لغرفة تجارة عمانمن ٣٣٩٩انتساب  •

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  اإلصالح الشامل خياٌر استراتيجي: الملك  •
  الطاقة البشرية األردنية تـتمتـع بالكفـاءة واالحتـرام: النسور  •
  سنبذل أقصى الجھود إلطالق سراح العيطان:مجلس الوزراء  •
  واالحتالل في األقصى» المرابطين«مواجھات عنيفة بين  •
  واجه عواقب إذا واصلت دعم االنفصاليين بأوكرانياروسيا ت: أوباما •
  تتولـى حماية المبـلغيـن والشھـود» مكافحـة الفساد«وحـدة فـي  •
  درجـة السبـت ٣٠مرتفع جوي غدا والحرارة تـالمس  •
  ٢٠١٤نص مسودة نظام الالمركزية لمجالس المحافظات لسنة  •

  

برز عناوين الصحف أ
 اليومية
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  المواطن محور عملية اإلصالح الشامل: الملك •
  وصلنا لطاقتنا االستيعابية في أعداد الالجئين السوريين: جودة •
  مصانع حديد تقترح االندماج إلنقاذ القطاع من االنھيار •
• "IFC " مليون دوالر ٥٠٠تمول مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة  
  أجواء ربيعية ومشمسة اليوم •
  مليون دينار في شھر ١.٣ألردن يستورد مستحضرات تجميل بـ  •

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  اإلصالح خيار استراتيجي لألردن: الملك •
  البطاقة الحمراء في وجه الكرة االسرائيلية •
  مجلس النواب يجري تعديالت على نظامه الداخلي •
  »السياسة«أمن األردن خارج حسابات .. حادثة درعا •
  في مخيم» عدلي«تحقيق .. سابقة قضائية لبنانية •
  "ل العد"العيطان بين مطرقة االرھاب واخفاق  •
  اإلدارات الحصيفة للبنوك األردنية عكست متانة جھازنا المصرفي: فريز •

  
  
  
  


