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 ـــوعالمـــــــــــوضــ                                  

 

 الصفحة

  أخبار الجامعة

تزف كوكبة جديدة من خريجي كليات التمريض واللغات " األردنية
 األجنبية والفنون

5 

الحکومات نتائج  نيب مييتق یثاني أدن یرزاز تحصل علحكومة ال
 استطالع مرکز الدراسات

7 

 2 "األردنية"وفد أكاديمي بريطاني يزور 

 44 تمزج اإلبداع بالعمل الهندسي( ....األردنية)كلية الهندسة في 

 45 المسيرة الدينية في عهد جاللة الملك عبد ااهلل الثاني»ندوة حول 

يومًا لالستجابة لمطالب  41 تمهل مستشفى األردنية( الممرضين)
 منتسبيها

40 

حلول مؤقتة وآمنة لحركة عبور طلبة  جاديضرورة إ ؤكديالشواربة 
 ةيالجامعة األردن
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 46 الجامعة االردنية تنعى الدكتور فالح الشمري

  شؤون جامعية

 47 قراءة في كلمة ولي العهد لخريجي الدراسات العليا في اليرموك

 42 قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

تعقد سلسلة ورش عمل لمناقشة تطوير نتاجات " ة االعتمادهيئ
 التعلم
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 33 اطالق الدورة العاشرة لجائزة الملك عبداهلل الثاني لإلبداع
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 35 المحارمةعلي . د/ اللغة في الجامعات والخطابة واإلعالم

 مبيضينمهند . د/ الرزاز والمعركة التالية
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 35 زوايا الصحف

محتويات التقرير الصحفي 
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 كوكبة جديدة من خريجي كليات التمريض واللغات األجنبية والفنونتزف " األردنية

واصلت الجامعة األردنية احتفاالتها 

بتخريج الفوج الرابع والخمسين من طلبتها 

بتسليمها شهادات التخرج اليوم إلى ما 

خريجا وخريجة من طلبة ( 4801)يقارب 

والفنون  كليات التمريض واللغات األجنبية

  .والتصميم

وقالت عميدة كلية التمريض الدكتورة منار 

طالبا وطالبة ( 341)من طلبة الكلية والبالغ عددهم زهاء (  11)النابلسي عقب حفل تخريج الفوج 

إن الكلية سعت إلى التطور واإلنجاز كما أرادتها القيادة الهاشمية، فقد حققت إنجازات كثيرة في 

خالل برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التمريض لرفد سوق العمل  مجاالت عديدة من

 .المحلي واإلقليمي والعالمي بخريجين متميزين ذوي كفاءة عالية

وأضافت أن الكلية بجهود أعضاء الهيئة التدريسية وطلبتها حصدت العديد من الجوائز الوطنية 

يم األساتذة نظير األعمال المتميزة  وجائزة البحث المتميز وجائزة والعربية والعالمية وأحدثها جائزة تكر 

أطروحة طلبة الدكتوراه المتميزة في التمريض الصادرة عن اتحاد الجامعات العربية، إضافة إلى 

 .حصول أعضاء هيئتها التدريسية على منح بحثية من مؤسسات عالمية

  

 أخبار الجامعة

 35/6/3542                                            خميسال                        أخبار األردنية -الرأي االلكتروني -بترا
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عتماد برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من وتابعت النابلسي أن الكلية عملت جاهدة على ا

وزارة التعليم العالي، وتتويجا لجهدها في السعي نحو / قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

 العالمية، فقد حصلت على االعتمادية العالمية من خالل مؤسسة

"Accreditation Commission for Education in Nursing"  بها ككلية متميزة لالعتراف

ملتزمة بتطبيق معايير الجودة المحلية والعالمية في برامجها ولتصنيفها بمصاف برامج كليات 

على العالم بحسب تصنيف  454-388التمريض األمريكية والعالمية، وحصولها على المركز 

نحها جمعية التي تم 3840، وحصولها على جائزة المؤسسة األكاديمية المتميزة لعام 3840شنغهاي 

اتحاد الجامعات العربية وتبوئها المرتبة الثالثة في أفضل  كليات التمريض /كليات التمريض العربية 

 USNEWS Education “Best Arab Region Universities for في العالم العربي حسب

Nursing”. 

اء لجامعتهم وكليتهم التي وهنأت النابلسي الطلبة وذويهم تخرجهم، وحثتهم على أن يكونوا خير سفر 

  .تعد من الكليات الرائدة والمتطورة على كافة المستويات األكاديمية واإلدارية محليا وعربيا وعالميا

إلى ذلك بارك عميد كلية اللغات األجنبية الدكتور تركي بني خالد تخرج الطلبة البالغ عددهم زهاء 

في مرحلة ( 11)في مرحلة البكالوريوس، و( 144)طالب وطالبة من مختلف التخصصات، ( 088)

في مرحلة الدكتوراه، وهنأ ذويهم حصاد ثمار دعمهم واهتمامهم بأبنائهم، معربا ( 35)الماجستير، و

عن أمانيه في أن يحقق كل واحد منهم أحالمه وطموحاته وقد توجها النجاح واالزدهار، وأن يكونوا 

  .لهم كل ما بوسعها من علم ومعرفة وخبرة خير سفراء لكليتهم التي احتضنتهم وقدمت
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إن كلية اللغات األجنبية تعد ( 44)وقال في تصريحات صحفية عقب مراسم حفل تخريج الفوج الـ 

اللغة اإلنجليزية وآدابها، واللغة )ملتقى لثقافات الشرق والغرب لما تضمه من أقسام أربعة هي 

( 48)يس الفرنسية وآدابها، واللغات األوروبية، واللغات اآلسيوية، حيث تقوم هذه األقسام على تدر 

تخصصات مختلفة على مستوى برنامج البكالوريوس مشيرا إلى تميز تلك التخصصات بثنائية اللغة 

  .كما هو الحال في تخصصي اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية والصينية واإلنجليزية

 وأضاف بني خالد أن الكلية تحتضن في تدريسها لغات لشعوب مختلفة، وتعتبر نافذة األردن على

العالم، فهي سفير لألردن لدى كافة الدول التي تقوم بتدريس لغاتها، منوها إلى رسالة الكلية في 

توفير بيئة أكاديمية واجتماعية محفزة للتعلم المميز واإلبداع واالكتشاف، وتتطلع إلى إقامة عالقات 

استحداث منصب مساعد  مهنية مميزة مع المجتمع المحلي والغربي والعالمي وتطبيقًا لهذه الرسالة تم

  .العميد لشؤون خدمة المجتمع والتواصل الخارجي

وأكد بني خالد تحقيق الكلية مراتب متقدمة بين مثيالتها في مختلف الجامعات بما حققته من إنجازات 

يحتذى بها تواكب كل ما هو جديد ومتطور، حيث تم استحداث برنامج جديد في قسم اللغة الفرنسية 

عادة العمل على تطوير  وهو تخصص اللغتين الفرنسية واإلنجليزية واستحداث خطط دراسية جديدة وا 

 .الخطط السابقة

ولفت إلى أن الكلية بصدد التحضير من أجل الحصول على اعتماد دولي لبعض تخصصاتها، 

ات واستحداث قسم للترجمة يضم بكالوريوس الترجمة وماجستير الترجمة، وقسم التواصل والدراس

  .التطبيقية يلوح في األفق

  



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  نأعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

6 

  

( 408)واحتفلت كلية الفنون والتصميم اليوم بتخريج الفوج الرابع عشر من طلبتها والبالغ عددهم نحو

خريجا وخريجة موزعين على مختلف التخصصات والدرجات العلمية، بحسب ما أفاد به عميدها 

ريج، مبينا أن الكلية تعد حاضنة أمينة الدكتور رامي حداد في تصريح له عقب انتهاء مراسم التخ

لثقافتنا وموروثنا العربي والفني الغني بخبرات وتجارب أعضاء الهيئة التدريسية من أكاديميين وفنانين 

 .ومتخصصين

وهنأ حداد الخريجين، ودعاهم إلى العمل بمصداقية وأمانة في نقل المعرفة العلمية والخبرات العملية 

لة مدة الدراسة ومتابعة كل ما هو جديد وحديث في مختلف الفنون من الناحيتين التي اكتسبوها طي

 .النظرية والتطبيقية واستغاللها أمثل استغالل في تطوير أنفسهم وموهبتهم

وقال إن إيماننا العميق بأهمية الفن كعنصر أساسي ومهم في ثقافة مجتمعنا المحلي يدفعنا دوما 

الفنون بالثقافة والخبرات العلمية والعملية؛ األمر الذي يجعلنا تواقين للتميز لتمكين خريجينا من كلية 

 .واإلبداع والتفوق الريادي

تعد نموذجا للكلية الرائدة التي جمعت تحت سقف واحد أنواعا " الفنون والتصميم"وأضاف حداد أن 

تدريب طلبتها في ، دأبت على تدريس و 3883مختلفة من تخصصات الفنون؛ فمنذ تأسسيسها عام 

 .ثالثة تخصصات مختلفة في الفنون أال وهي الموسيقى، والمسرح، والفنون البصرية

 يشار إلى أنه يتم بث حفل التخريج على الهواء مباشرة عبر اليوتيوب وعلى موقع الجامعة بتقنية

Full HD على الرابط التالي http://ju.edu.jo/ar/grad2019/ية لموقع ، وعلى الصفحة الرسم

 .الجامعة األردنية - The University of Jordan التواصل االجتماعي الفيس بوك
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الحکومات نتائج استطالع مرکز  نيب مييتق یثاني أدن یحكومة الرزاز تحصل عل
  الدراسات

الوزراء، عمر  سيحصلت حكومة رئ

الحكومات  نيب مييالرزاز، على ثاني أدنى تق

حصل وزراؤه على أدنى  مايالمتعاقبة، ف

  .3844منذ العام  مييتق

ذلك بحسب استطالع للرأي أجراه  جاء

بمناسبة مرور  ة،يجيمركز الدراسات االسترات

 .وميعام على حكومة عمر الرزاز، نشرت نتائج ال

. اهاتيبمسؤول اميأن حكومة الرزاز قادرة على الق عتقدوني%  14ر االستطالع أن هكما أظ

. في اتجاه خاطىء ريسيأن أداء االقتصاد  روني نييمن األردن% 07رت نتائج االستطالع أن هوأظ

 58ذكورًا و%  58سنة فأكثر، وبنسبة  40م هشخصًا ممن أعمار 4088 ةيالوطن نةيوبلغ حجم الع

  .كافة ةياشمهال ةيموقعًا تغطي مناطق المملكة األردن 458بشكل عشوائي من  مهاريتم اخت اثاً إن% 

شخص من كل فئة، بنسبة  488شخص من سبع فئات بواقع  088قادة الرأي  نةيحجم ع وبلغ

 . 3847/1/41 -44نياالستطالع في الفترة الواقعة ب ذيتم تنف.% 70استجابة 

  

 5ص الغد 2الدستور ص  -7/5/ الرأي ص أولى -بترا

 35/6/3542                               خميسال         أخبار األردنية3صدى الشعب ص  -5األنباط ص  -5السبيل ص  
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امش الخطأ همشرفًا، وكانت نسبة  41و اً يدانيباحثًا وباحثة م 11ا االستطالع ذه ذيشارك في تنف وقد

قادة الرأي،  نةيعلى ع اتيفت 0وعملت )%، 8.75)عند مستوى ثقة ) 5.3±) ةيالوطن نةيفي الع

  %.70كانت نسبة االستجابة  ثيح

ألداء حكومة الدكتور عمر  مهمييوتق نيياألردن نيات المواطنهتوج اسياالستطالع إلى ق دفهیو 

حول قدرة  نيبيآراء المستج مييا، والى تقهخالل العام االول من عمر اهاتيالرزاز، على تحمل مسؤول

 .السامي فيمات التي وردت في كتاب التكلهالم ذيالحكومة على تنف

 ةيفيالرأي لك قادة نةيات الرأي العام وعهذا االستطالع للتعرف على اتجاهدف هفضاًل عن ذلك، فقد 

  .ومياألردن ال هم المشكالت التي تواجهاتجاه األمور في األردن، وأل ريس

: نة، مثلهالرا ايحول بعض القضا نيدف االستطالع للتعرف على مواقف وآراء المواطنه كذلك،

  .ةيوالثقة في بعض المؤسسات األردن ر،يالحكومي األخ ليالوضع االقتصادي في األردن؛ والتعد

  .مهلمستوى بعض الخدمات في مناطق سكنا نيالمواطن مييالى تق باإلضافة 
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األردنية"وفد أكاديمي بريطاني يزور  " 

زار وفد  –سهى الصبيحي  

أكاديمي بريطاني ضم ممثلين عن 

 Universities UK)  مؤسسة

International)  وممثلين عن

د، سالفور )أربعة جامعات بريطانية 

وساسكس، وسانت ادروز، 

الجامعة األردنية للتعرف ( وورسستر

على الجامعة وبحث سبل التعاون 

 .الممكنة بين الطرفين

وقدم رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة خالل الزيارة التي جاءت بتنظيم من المجلس الثقافي 

امج األكاديمية التى تطرحها في مختلف البريطاني إيجازًا حول الجامعة وكلياتها وأقسامها والبر 

 .الدرجات العلمية

وأشار القضاة إلى أن األردنية ترتبط بالعديد من عالقات التعاون العلمية والبحثية مع مؤسسات 

أكاديمية عربية وأجنبية، مؤكدًا رغبة الجامعة في بناء أواصر التعاون مع مؤسسات التعليم العالي 

  البريطانية المرموقة بما يخدم مصلحة الجامعة والطلبة

  

 35/6/3542                                            خميسال                                          طلبة نيوز -أخبار األردنية
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للقاء رؤيتيهما من أجل تعزيز مختلف مجاالت التعاون بينهم، واتفقوا على واستعرض الجانبان خالل ا

التواصل ومد جسور التعاون األكاديمي بينهما بحيث يشمل تبادل أعضاء هيئة التدريس وتسهيل 

نشاء برامج أكاديمية مشتركة وتبادل  ابتعاث طلبة من الجامعة للحصول على الدرجات العليا وا 

 .لمشترك على رسائل الماجستير والدكتوراهالباحثين واإلشراف ا

حضراللقاء نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتورة كفاح الجمعاني ونائب رئيس الجامعة 

لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد مجدوبة ونائب عميد البحث العلمي لشؤون الكليات اإلنسانية 

 .المومني ومديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل ياسينوالشؤون اإلدارية الدكتورة رناد 
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تمزج اإلبداع بالعمل الهندسي( ....األردنية)كلية الهندسة في   

 

أكد عميد كلية  -فادية العتيبي 

الهندسة الدكتور علي أبو غنيمة 

سعي الكلية الدؤوب ألن تكون 

واحدة من الكليات الرائدة في 

الجامعة األردنية والمتميزة على 

مستوى الجامعات العربية 

 .واإلقليمية

من طلبتها إن الكلية ( 18)اليوم بتخريج الفوج الـ وقال في تصريحات صحفية في احتفال الكلية 

أضحت تتدرج سلم العال سنة تلو األخرى بحسب خطتها االستراتيجية التي تنتهجها فانعكست نتائجها 

اإليجابية على أرض الواقع لما حققته من إنجازات فريدة تضاف إلى سجلها الحافل، مشيرا إلى 

لبرامج الهندسة الكهربائية والميكانيكية  (ABET) الدوليةعلى االعتمادية  3841حصولها في عام 

 .والكيميائية

وأضاف أبو غنيمة أن الكلية تسعى حاليا للحصول على هذه االعتمادية العالمية لبرامج البكالوريوس 

حيث قامت هيئة االعتماد )في أقسام الهندسة المدنية والصناعية وهندسة الحاسوب والميكاترونكس 

كما (  3840بأول زيارة تفتيشية لها إلى األقسام المعنية في شهر تشرين الثاني من عام   العالمية

 يعكف قسم هندسة العمارة حاليا على التحضير للحصول على االعتمادية العالمية لهندسة العمارة

(NAAB). 

 35/6/3542                                            خميسال                                 أخبار األردنية -االلكترونيالرأي 
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طالب وطالبة  وأشار أبو غنيمة  إلى أن كلية الهندسة البالغ عدد طلبتها حاليا حوالي خمسة آالف

، تحرص (411)وعدد أعضاء الهيئة التدريسية حوالي ( في مرحلتي البكالوريوس والماجستير)

وضمن خططها وأهدافها على طرح برامج أكاديمية تطبق أعلى المعايير العالمية وتنسجم مع معايير 

منا بأهمية دمجها مع  الجودة، وتوفير مختبرات مزودة بأحدث التقنيات لتلبية التجارب العملية إيماناً 

الجوانب النظرية، وتزويد الطلبة بالتدريب العملي الذي يمكنه من مواصلة العملية التعليمية وذلك من 

خالل العالقات الفعالة مع مختلف المؤسسات الهندسية، لتظل دائما في القمة حيث التميز واإلبداع 

  .الهندسي

خريجا وخريجة في مرحلة ( 770)يجين البالغ عددهم زهاء وختم أبو غنيمة حديثه مباركا للطلبة الخر 

في مرحلة الماجستير، تخرجهم ولذويهم حصاد تعبهم وسهرهم وصوال لهذه ( 388) البكالوريوس و

اللحظة التي يتسلم فيها أبناؤهم شهاداتهم الجامعية معلنين انتهاء مرحلة من حياتهم توجها الجد 

 .عمل وكفاح واجتهاد والمثابرة وبدء مرحلة جديدة كلها

الهندسة المدنية، وهندسة العمارة، والهندسة الكهربائية، ) وتضم كلية الهندسة ثمانية أقسام هي 

والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيماوية، والهندسة الصناعية، وهندسة الحاسوب، وهندسة 

 (.الميكاترونكس

 مباشرة عبر اليوتيوب وعلى موقع الجامعة بتقنية يشار إلى أنه يتم بث حفل التخريج على الهواء

Full HD على الرابط التالي http://ju.edu.jo/ar/grad2019  وعلى الصفحة الرسمية لموقع

 .الجامعة األردنية - The University of Jordan التواصل االجتماعي الفيس بوك

   



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  نأعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

13 

 

 عبد ااهلل الثاني المسيرة الدينية في عهد جاللة الملك»ندوة حول 

امس، ندوة  شريعة في الجامعة األردنية اول منتحت رعاية رئيس الجامعة األردنية نظمت كلية ال

وذلك بمناسبة مرور « الثاني إضاءات على المسيرة الدينية في عهد جاللة الملك عبد ااهلل»بعنوان 

محمد الخاليلة . الندوة سماحة د وتحدث في. عاما على تولي جاللته سلطاته الدستورية» 38»

عبدالكريم . العساف عميد كلية الشريعة، وأدار الندوة د دعدنان محمو . المفتي العام للملكة وفضيلة د

الشريف في قسم أصول الدين في كلية الشريعة ورئيس جمعية الحديث  وريكات أستاذ الحديث النبوي

في الخاليلة تحدث عن أهم المؤسسات الدينية . سماحة المفتي د .رابطة علماء األردن سابقًا عضو

. اإلفتاء ووزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ودائرة قاضي القضاة دائرة: األردن، وهي

 استقاللية اإلفتاء في األردن وعدم خضوعه ألي مؤثرات داخلية أو خارجية وذلك بأمر من مؤكدا

غيرها من و  جاللة الملك ورعاية كريمة لذلك، عن طريق توفير كل اإلمكانات لقيام هذه الدائرة

العساف عن رعاية جاللة الملك  عدنان. بدوره تحدث د. المؤسسات الدينية بدورها الديني والعلمي

الجامعات وبين دور كليات الشريعة في الوطن  عبد ااهلل الثاني للمؤسسات التعليمية وخصوصاً 

في رفد الوطن و العالم بالكفاءات المميزة؛ وذلك لما تتمتع به  عمومًا وفي الجامعة األردنية خصوصا

 متطورة في المراحل الجامعية والتخصصات المختلفة، والتي تحقق أعلى معايير هذه الكلية من برامج

عبدالكريم وريكات ركز في إدارته . وكان د .إضافة إلى تميز أساتذتها في البحث العلمي. الجودة

الحفاظ على األمن في أردننا العزيز و رعاية المؤسسات الدينية  ر الهاشميين فيللندوة على أهمية دو 

 .يومنا هذا منذ عهد اإلمارة حتى

 

 

 35/6/3542                                            خميسال                                                        42ص الرأي 
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 منتسبيها لمطالب لالستجابة يوما   41تمهل مستشفى األردنية ( الممرضين) 

تصعيدية لمطالبة  يوما قبل البدء بإجراءات 41أمهلت نقابة الممرضين مستشفى الجامعة األردنية 

بعد اجتماع جمع نقيب الممرضين  وجاء قرار النقابة. إدارة المستشفى باالستجابة لمطالب منتسبيها

شفى الجامعة والقابالت القانونيات العاملين في مست خالد ربابعة بمجموعة من الممرضين والممرضات

مطالب الممرضين في المستشفى والمخاطبات التي تم ارسالها إلدارة  األردنية، تم خالله مناقشة

 .والمستشفى بشان تلك المطالب الجامعة

أو  قال ربابعة ان تلك المخاطبات لم تجد اذانا صاغية ولم يصدر عن اإلدارتين أي اجراءاتو 

عام  أشهر على تلك المراسالت ولقاء مدير 0د مرور نحو قرارات تخص هذه المطالب، بع

 واضاف أن نتائج المراسالت واللقاء ترتِق إلى المستوى المطلوب وبناء عليه فقد تم .المستشفى

البدء  يومًا لإلستجابة لهذه المطالب قبل 41اإلتفاق على امهال ادارتي الجامعة والمستشفى 

اليتم اللجوء  ة أن يتم االستجابة لمطالب التمريض وانوتمنى ربابع. باإلجراءات التصعيدية

وتطالب النقابة بتحسين  .لالجراءات التصعيدية حتى ال تتأثر العناية المقدمة للمرضى والمراجعين

منتسبيها العاملين في المستشفى، ومعادلة  ورفع الحوافز و المكافآت والعالوات وتحسين أوضاع

 .وصرف االستحقاقات المالية للمعادلة هاجميع الشهادات العلمية لمنتسبي

 

 

 

 

 35/6/3542                                            خميسال                            رؤيا - 7ص الدستور  – 6ص الرأي 
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 الشواربة يؤكد ضرورة إيجاد حلول مؤقتة وآمنة لحركة عبور طلبة الجامعة األردنية

المشاة بإتجاه  أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ضرورة إيجاد حلول مؤقتة وآمنة لحركة عبور

جاء ذلك خالل تفقده مساء أمس  . الجامعة االردنية وأتخاذ كافة إجراءات السالمة العامة في الموقع

األردنية باتجاه جسر مستشفى الجامعه ضمن  سير العمل في المقطع الممتد من إشارة الجامعه

اقتضت من أمانة عمان إغالق نفق المشاة وتأمين حلول تضمن  مسارات الباص سريع التردد والتي

 .الطلبةعبور 

عمان قامت  وأطلع الشواربة على إجراءات السالمة المرورية وتأمين عبور الطلبة حيث كانت أمانة

بكبسات لطلب قطع الشارع  بتشغيل إشارة ضوئية امام مركز االستشارات مقابل طلوع نيفين مزودة

 . متر تقريبا 58االردنية بـ  مع تأمين ممر مشاة قرب البوابة الرئيسية للجامعة

 

 

 

 

 

 

 35/6/3542                                            خميسال                                    2ص الدستور  – 3ص الرأي 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  نأعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

16 

 

 

 الجامعة االردنية تنعى الدكتور فالح الشمري

   

يتقدم رئيس الجامعة االردنية األستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة، وأسرة الجامعة كافة من أعضاء 

اذ عزيز رحيم الهيئتين األكاديمية واإلدارية والطلبة بأحر مشاعر التعازي والمواساة لسعادة األست

بدر المطيري الملحق الثقافي الكويتي وكافة . د.الديحاني سفير دولة الكويت في األردن وسعادة أ

اعضاء السفارة الكويتية في المملكة بوفاة رئيس المكتب الثقافي الكويتي السابق الدكتور فالح 

 . الشمري الذي انتقل الى جوار ربه بعد صراع مع المرض

 .يد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوانتغمد اهلل الفق

نا إليه راجعون  .إنا هلل وا 

 

 

 

 

 

 35/6/3542                                            خميسال                                                             عمون 
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 في اليرموك قراءة في كلمة ولي العهد لخريجي الدراسات العليا

بن عبدااهلل الثاني خالل رعايته حفل تخريج  حفلت الكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد األمير الحسين

اإلشارات والدالالت وبخاصة  لطلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك بكثير من الفوج األربعين

ودائمًا في  بالتمسك باألمل والرهان على إرادتهم لتخطي الصعاب إصرار سموه على حث الخريجين

ن م .الصخر مدنًا، َدرسوا ودّرسوا وجابوا العالم بخبراتهم االتكاء على إرث األباء واألجداد الذين شقوا

سلسلة اللقاءات  التي ألقاها سموه لتضيف إلى« الشبابية»هنا جاء الترحيب بمضامين الكلمة 

ولتعكس األهمية التي يوليها سموه  والمشاركات والحوارات التي أجراها ولي العهد مع قطاعات شبابية

من الشخصية  الدوام الى صمود وطموح بات جزءًا رئيساً  لقطاع الشباب المتسلح بالعلم والمستند على

استندت وما تزال على الثوابت الوطنية التي تبقي األردني قويًا ال يهتز  األردنية وقيمها النبيلة التي

لهذا كان سموه  .ثابتًا ال يساوم على مبادئه وأولوياته وعلى رأسها كرامته.. به التحديات مهما عصفت

وحقائق الحاضر وهم يتطلعون بأمل  ضيعلى ثقة بأن خريجي الفوج الجديد قد استوعبوا دروس الما

وقلوبهم وسواعدهم ما سطرته القيادة الهاشمية الفذة من  وطموح إلى المستقبل يحملون في عقولهم

لم تساوم أو تفرط أو تستسلم ولهذا كان سموه محقًا وواضحًا في التأكيد على  مواقف وطنية وقومية

والشعب والقيادة  واألردن الوطن.. ن يتنازل عن وصاية المقدسات في القدساألردن ملكًا وشعبًا ل أن

األكثر أمنًا واألعمق تعايشًا  لهذا أيضًا هو األجمل وهو.. الحكيمة فتح ويفتح حدوده لمن لجأ إليه

 إشارة سمو ولي العهد إلى ما يواجهه العالم من تغيرات وتحديات اقتصادية تكتسب .رغم كل شيء

التأثر بهذه  فية ليس فقط ألن سموه لفت نظر الشباب إلى أن األردن ليس استثناء منأهمية إضا

حث الخريجين على أهمية  التغييرات والتحديات االقتصادية التي يواجهها العالم، بل وأيضًا ألن سموه

يخط يزيد من الثقة واليقين بأن األردن لم  في التغلب على هذه التغييرات والتحديات ما« الطموح»

 شؤون جامعية ومحلية

 35/6/3542                                            خميسال                                                        ص أولىالرأي 
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واألمر الذي كان الفتًا في كلمة سموه ... كما يفعل دائماً  ولن يخطو يومًا خطوة للوراء بل سيتقدم

ورهان على إرادة وعزيمة الشباب األردني المتسلح بالعلم والمعرفة هو  التي انطوت على ثقة بالنفس

ليشاركوا بل  ن الثقةالخريجين أنهم مستأمنون على هذا الوطن الذي ينظر اليهم جميعًا بعي طمأنة

والمعلومات الموثوقة على نحو ال  ليصروا على المشاركة في بنائه وكي يبنوا قراراتهم على الحقائق

كي يشقوا طرقًا تفتح لهم آفاقًا جديدًا، وكان مهمًا  يدعون فيه الشك واآلراء الهدامة تئد أحالمهم بل

جاللة الملك عبدااهلل الثاني على المنبر ذاته استشهاد ولي العهد بما قاله  ومفرحًا في الوقت نفسه

المستقبل  في»: عليه سموه عندما خاطب فوجًا سابقًا من خريجي الجامعة نفسها بقوله الذي وقف

 .أنتم من تخلقون فرص العمل وليس من سيبحث عنها
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 العالي قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم

المعلومات في  منح مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها كلية تكنولوجيا

ووافق المجلس خالل جلسة اليوم االربعاء،  .جامعة فيالدلفيا شهادة ضمان الجودة المستوى الفضي

 استمرارية االعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس وماجستير علم برئاسة الدكتور بشير الزعبي على

البت في استمرارية االعتماد الخاص والتأكيد على قرار المجلس السابق بإيقاف  الحاسوب، وتأجيل

 طلبة جدد في تخصص دكتوراه علم الحاسوب، واستمرار االعتماد الخاص لتخصص قبول

معلومات  بكالوريوس وماجستير أنظمة المعلومات الحاسوبية وتخصص بكالوريوس تكنولوجيا

وماجستير الحكومة  ار االعتماد الخاص لتخصص ماجستير ذكاء الشبكة،األعمال، واستمر 

وقرر المجلس إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص ماجستير  .اإللكترونية في الجامعة األردنية

التأكيد على قرار المجلس السابق بإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص  المحاسبة، وأعاد المجلس

 مال، واستمرارية االعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس نظمالمحاسبة وقانون األع بكالوريوس

كما وافق المجلس على استمرارية  .المعلومات المحاسبية، وبكالوريوس المحاسبة في جامعة آل البيت

 .الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما في جامعة البترا االعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس اللغة

األعمال في جامعة  ماد الخاص لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا معلوماتووافق على استمرارية االعت

واجل المجلس البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس  .األميرة سمية للتكنولوجيا

بفرع  واإلعالم لمساري الصحافة اإللكترونية والعالقات العامة في الجامعة العربية المفتوحة الصحافة

واالعتماد  المجلس على االعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط الفقه الشافعي،ووافق  .األردن

دبلوم متوسط الفقه  الخاص لتخصص دبلوم متوسط الفقه الحنفي، واالعتماد الخاص لتخصص

كما وافق على تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة  .المالكي في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

الطرق وحساب الكميات، وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة  احةلتخصص دبلوم متوسط مس
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لمباني، وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة تكنولوجيا إنشاء وصيانة ا العالي لتخصص دبلوم متوسط

 متوسط هندسة العمارة والتصميم الداخلي في كلية تدريب وادي السير الجامعية لتخصص دبلوم

 .المتوسطة
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تعقد سلسلة ورش عمل لمناقشة تطوير نتاجات التعلم" هيئة االعتماد  

برعاية االستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان 
جودتها انطلقت في مقر الهيئة سلسلة ورش عمل لمناقشة تطوير نتاجات التعلم 

عائلة في ضوء نتائج امتحان الكفاءة ( 40)الكفايات لعوائل التخصصات وعددها و 
والتي ستستمر لمدة  3840/3847الجامعية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

اسبوعين، وذلك بحضور عمداء كليات التخصصات المعنية في الجامعات االردنية 
 .الرسمية والخاصة

بشير الزعبي رئيس الهيئة بالحضور، شاكرا حضورهم وتلبيتهم  وفي البداية رحب الدكتور
الدعوة، وقد أكد على اهمية العمل التشاركي بين الهيئة والجامعات االردنية وأصحاب 
سوق العمل لوضع اآللية المناسبة لتطوير امتحان الكفاءة الجامعية للتخصصات بما 

 .يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي

دى اليومين الماضيين تم عرض نتائج امتحان الكفاءة لعائالت الشريعة واآلداب وعلى م
والفنون واالجتماعيات وقد ابدى المشاركون اقتراحاتهم المتعلقة بآلية وسبل تطوير 
الكفايات والنتاجات في امتحان الكفاءة الجامعية، والتي ستؤخذ بعين االعتبار عند 

 .الكفاءة التحضير للدروة القادمة المتحان

وقد أبدى الحضور امتنانهم للمشاركة في هذه الورش، وثمنوا على تواصل هيئة اعتماد 
 .مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدائم معهم
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 اطالق الدورة العاشرة لجائزة الملك عبداهلل الثاني لإلبداع

اعلنت جائزة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين لإلبداع عن فتح باب التقديم للمشاركة في 
 .والتي حددت عدد من الحقول التي تهم المجتمع 3838-3847الدورة العاشرة 

، و "انتشار المخدرات"وحددت الجائزة حقول اآلداب والفنون في موضوع ظاهرة 
، وحقل المدينة العربية "مصادر غير تقليدية للمياه"ل العلوم ، وحق"المواجهة والعالج"
 ."هوية المدينة الحفاظ عليها وتطويرها"

ويشترط في النتاج المقدم بحسب شروط الجائزة ان تتوافر فيه األصالة والتميز وأن 
يتضمن اضافة حقيقية في مجاله وان يكون منشورا او مشروحا باللغة العربية او مترجما 

ا وأن ال يكون قد فاز بجائزة محلية او عربية او دولية، كما يجب على المتقدم ان اليه
يكون احد مواطني الدول العربية وأن يكون ترشيح األفراد عن طريق المؤسسات 

وتشترط تعليمات الجائزة أن ترسل خمس نسخ من العمل الى .والهيئات ذات العالقة
بأن العمل المشارك لم يفز بجائزة محلية او مكتب الجائزة ويوقع المشارك على تعهد 

عربية او دولية، وتعبئة نموذج طلب االشتراك بالتنسيق مع مكتب الجائزة، وأن األعمال 
 .ال تعاد الى مرسليها سواء فازت او لم تفز

ويحصل الفائز على جائزة عبارة عن شهادة ورصيعة ذهبية عليها صورة جاللة الملك 
 .الف دينار لكل حقل من الحقول 35أة مالية مقدارها عبداهلل الثاني ومكاف

كانون الثاني المقبل، وتقدم  14يشار الى أن آخر موعد للترشيحات واألعمال هو 
 راس العين -الترشيحات الى مكتب الجائزة في امانة عمان 
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 اللغة في الجامعات والخطابة واإلعالم

 علي عبد السالم المحارمة .د

 

اللغُة هي وسيلٌة ابتدعها البشُر عبَر عصوٍر ممتدٍة للّتعبير والّتواصل، وتمتاُز لغتُنا العربيُة بالتّفّرد 

ُقْرآًنا َعَرِبيًّا »: بخصائصها الجمالية من حيث البيان واإلعجاز ؛لذا فقد وسعْت كتاَب اهلل  لفًظا وغايةً 

اللغة العربّية من اللغات الخالدة اّلتي تستمد ديمومتها من حفظ اهلل  وتعد  « َغْيَر ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم َيتَُّقونَ 

نَّا َلُه َلَحاِفُظونَ »: تعالى للقرآن الكريم، حتى يوم الدين ْلَنا الذِّْكَر َواِ   .صدق اهلل العظيم« ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

ه للحفاظ على لغة وُأشيُد بمؤسسة ولي العهد ومجمع اللغة العربّية المشروع المشترك الذي أطلقا

الّضاد قبل أيام؛ ال سّيما وأّننا نشهد هذا اللحن والتشويه والضوضاء في اللغة وفي وجداننا العربّي 

 .بشكل عام

ورّبما نقبُل على مضٍض ضعَف األداء اللغوي للعوام  على أّن ذلك أمٌر طبيعيٌّ ساد خالل العهود، 

تعابير ِحكًرا على طبقة المثقفين واألدباء والّشعراء حيث كانت الفصاحُة وطالقُة اللساِن وجزالة ال

والعلماء؛ غير أّننا اليمكننا الّتهاون البّتة  واالستخفاف باللغة في المحافل العلمية وفي اإلعالم، وبين 

 .العاملين في ميادين الخطابة

العمل الجاد في هذه وسالمُة اللغِة ليست أمًرا ترفيًا ثانوًيا تجميلًيا، إّنما هي من أساسيات نجاح 

اللغة هي الوعاء الذي تقدم به األفكار، فيجب »: المحافل وغيرها، وكما تقول الكاتبة ميادة الحوراني
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وال بّد للمضمون الجميل من قالٍب لغويٍّ ...أن تكون سليمة ونظيفة كي نتناول هذه األفكار بتلّذذٍ 

 .«صحيٍح يزيُده جماالً 

م واإلعالميين وخطباء المنابر أن يطّوروا لغتهم من خالل المطالعة وال ُيعيب المثقفين وطالب العل

والّدرس المستمر، على األقل في الّنحو واإلمالء، حّتى نتجّنب ذلك االمتعاض اّلذي يعترينا حين 

يقوم خطيُب جمعٍة برفع االسم المجرور، أو حين يقوم طالٌب بكتابة األلف في اسماء اإلشارة، أو 

 ...ه في التمييز بين النون والتنوين، أو حين يتلعثم مذيٌع في قراءة األرقامحين يسقط أستاذ

لذا؛ فإني أزجي نصيحتي لمؤسسة ولّي العهد ومجمع اللغة بأن يتم إطالق البرامج التأهيلية الشاملة 

والجادة لهذه الفئات للنهوض من جديد بلغتنا السائرة نحو االنحدار، وأن يتم إيالء هذه اللغة في 

المناهج التعليمية االهتمام الذي تستحق، باالضافة لزيادة المساقات اإلجبارّية لّلغة العربّية في 

 .الجامعات، حيث تقتصر اليوم على مساق وحيد ال يدرسه إال من يخفقون في امتحانها البديل

ديد من وحتى نكون منسجمين مع أنفسنا، وكي ال نغدوا منّفرين ال محببين بهذه اللغة، فثمة الع

الدراسات واالبداعات والبرامج واألفكار التي اعتنت بإحياء اللغة العربية وتجديدها وتسويغ الّتعامل 

بها في كاّفة المحافل العلمّية والعملّية، ال زالت غالبيتها على ناصية االنتظار لمن يأخذ بيدها كي 

 .الّنجاحترى النور، وليس أحقَّ من هاتين المؤسستين  باألخذ بيدها نحو 
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 الرزاز والمعركة التالية

 

مهند مبيضين. د  

ة التي يجب أن تستمر عند الحكومة، هي تبني المطالب المعيشية، وهي مطالب المعركة المستمر 

وبعد معركة الدواء وأسعارها، هناك معركة . تسعف الناس في تحقيق مآربهم، وطموحاتهم وآمالهم

 .أخرى

امتالك شقة في عمان أو أي من المدن، بات هو الحلم، والشريحة األكبر من : هذه المعركة هي

 .ازفين عن الزواج يضعون تحدي المسكن أمامهم بشكل رئيسالشباب الع

األسعار للشقق فيها غالء فاحش، وعدم المساءلة والقدرة على مواجهة الحالة السعرية، دفعت الناس 

لخيارين إما لبيع كل ما يملكون لشراء شقة، أو للتوجه للبنوك وتحمل القروض وفوائدها التي اكلت 

 .كبيرًا على جيوب الناسالدخل وباتت تشكل ثقاًل 

عمر الرزاز قال وأكّد مرارًا على أّن ملف السكن يعتبر أولوية وطنية، والناس . رئيس الحكومة د

  .ينتظرون منه، ويشعرون بصدقيته في هذه القضايا
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. والحل يكمن ربما وليس مؤكدًا، بإلزام المقاولين بتسعيرة وفقًا لصنيف ُيعّد للشقق، ويجري اعتماده

يح أن هناك ُفحشا بالغا في األسعار، عند بعض المقاولين وليس الكل، لكن هناك شركات صح

 .إسكان اسعارها معقولة، وممكنة وتقدم تسهيالت للناس، وهي تربح بشكل معقول

في المشهد العام اليوم هناك مشروع اسكان ابو نصير الذي يعد أحد ابزر المشاريع اإلسكانية العامة، 

وقد خلق مدينة وحياة جديدة جمعت الناس من كل األردن ومختلف الطبقات، وهي نموذج فريد سواء 

 .كانت بنايات جاهزة أو في حالة توزيع قطع األراضي والبناء عليها

سكان النقابية أيضًا، كانت تعبيرًا عن حالة التضامن والدعم النقابي للمنتسبين، وهي هناك مشاريع اال

 .مشاريع كانت جّدية، ومفيدة، واليوم اصبحت ضواحي مشمولة بالخدمات

الحكومة اليوم تعمل ألجل الكثير من الملفات، ومنها اإلسكان والشقق، والحل ربما سيخرج باجتهاد 

، والشركات المتخصصة وبوقت قريب حسب ما كان يتحدث رئيس حكومي مع القطاع الخاص

 .الحكومة

الحراك الشعبي كانت وما زالت مطالبه ممكنة التعقل، وقابلة إلعادة الهيكلة بحيث تتبنى الحكومة 

المطالب الحياتية من أسعار أدوية وأسعار الشقق والكهرباء، كل ذلك وغيره قابل للتبني على مستوى 

ُتعّدل من حدة الغضب وتقرر هي ما يجب ان تقوم به ألجل ضمان تلبية حاجات الحكومة، كي 

 .الناس والوقوف عليها

. الشقق اإلسكانية هي المعركة المقبلة التي ربما ستخوضها الحكومة مع المقاولين واصحاب الشركات

 .وهي معركة ايجابية وشعبية بامتياز
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 القصر –نايل توفيق عبدااهلل المجالي  -
 تالع العلي –سمير انطون سليم سعد  - 
 دير السعنة –سليم عثمان الربايعة  - 
 ديوان آل الكيالي –كامل موسى كامل الكيالي  - 
 البارحة –فيصل قويدر كنعان  - 
 ايدون –عبدااهلل عبدالرحيم عبدااهلل السمان  - 
 ضاحية االمير راشد – حسين الجرف عصمت عبدااهلل - 
 

 
 

 

«رحمهم هللا»

 وفيات

 الرأي 
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 ينظم المنتدى اإلعالمي في مركز حماية وحرية الصحفيين وبالشراكة مع شركة زين، حوارا 
مفتوحا لوزير الداخلية سالمة حماد مع اإلعالميين، لكن الحوار المخصص لغايات النشر 

- بالمنتدى بعدم النشر االثنين المقبل في مبنى األعمال، يلتزم اإلعالميون المشاركون يوم
Off Record في حال طلب الضيف ذلك. 

 ر الحالي هاية الشهأن األمانة ستدفع مع ن“ زواريب”يوسف الشواربة أبلغ . أمين عمان د
الشواربة قال إن التقاعدات ستشمل عددا . اهتقاعدات لمجلس الوزراء للموافقة علی بوجبة

 .الموظفين مستحقي التقاعد كبيرا من
 حافلة  415ر الحالي ستجوب العاصمة عمان أكثر من هثاني والعشرين من الشفي ال

ا لشركة رؤيا االستثمارية المملوكة ألمانة عمان الكبرى، وذلك ضمن هملكيت جديدة تعود
الباصات الجديدة الحديثة والصديقة . لتطوير منظمة النقل في العاصمة عمان خطة األمانة

 .ا من خالل ائتالف أردني تركيهتم تشغيلباإلنترنت سي للبيئة والمزودة
 هنقابة الصحفيين طوت أمس ما يعرف بملف العضوية، ووقع نقيب الصحفيين ونائب 

زميال وزميلة صحفية فاقدي العضوية، لوجود  31 هائي الذي اعتبر فیهالن المحضر
ت األخيرة يئة العامة في االنتخاباهوذلك استنادا لقرار صادر عن ال م،هاعتالالت في قبول
 هنيسان الماضي، والتي طلبت فی 38ا العامة في هيئتهانعقاد  أثناء هوعادت وأكدت علی

النقابة  .3841و  3844سابقتين من عمر مجلس النقابة  تدقيق ملف العضوية لدورتين
 يئة مكافحة الفساد بناء على طلب األخيرةهإلى  هسابقا اتخذت قرارا بدفع الملف برمت

 .هللتحقيق في
 تشير إلى حصول أحد األطباء في إحدى محافظات “ زواريب”ا همعلومات حصلت علی

ر براتب مرتفع، غير أن هعلى عقد شراء خدمة في اختصاص القلب منذ عدة أش الجنوب
ا وزارة الصحة حديثا لم تشغل بعد، والطبيب يتقاضى الراتب هالوحدة التي أنشأت الغريب أن

 .عمليات جراحية دون إجراء أي
 
 
 

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


