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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  الخامس تزھو بتخریج فوجھا) أردنیة العقبة (

  ٥  في أولمبیاد الجامعات) األردنیة(أبو غوش یمثل 
 ٦  »األردنیة«سنقیّم تجربة الفصلین الصیفیین في : محافظة

   شؤون جامعیة
تخفیض إضافي للقبول في ثمانین تخصصا جامعیا : الطویسي

  راكدا
٩ 

 ١٠  أردني ینال أعلى درجة دكتوراه بالبحث العلمي
دیة تعاین إشكالیة المنھج في الدراسات األدبیة والنق) الیرموك(

  واللغویة
١٢ 

 ١٥  تأجیل اعتماد تخصصات جامعیة لعدم استكمال المعاییر
انشاء مكتب ارتباط :  USAIDجامعة الحسین التقنیة و

  لتكنولوجیا األعمال
١٦ 

 ١٧  مجمع اللغة یطلق مبادرة مكتبة األطفال
   مقاالت

 ١٨  غازي خالد الزعبي/المجاني والمفتوح.. التعلیم العالي

ذوقان . د/)٥ - ٢(آفاق واسعة لنھضة تربویة .. التعلیم النھضوي
  عبیدات

١٩  

 ٢١  وفیات
  ٢٤- ٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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( تزھو بتخریج فوجھا الخامس) أردنیة العقبة   

احتفلت الجامعة االردنیة فرع العقبة  

أول أمس بتخریج الفوج الخامس من 

بات برامج طلبتھا ممن أنھوا متطل

الماجستیر والبكالوریوس في كلیات 

الجامعة المختلفة، والبالغ عددھم نحو 

طالب وطالبة من حملة )  ٣٠٠(

البكالوریوس، وثمانیة من حملة شھادة 

  .الماجستیر

وقد استھل الحفل الذي أقیم على ستاد مدینة األمیر حمزة الریاضیة في العقبة بدخول موكب 

دیمیة في الجامعة، لتبدأ مراسم التخریج بالسالم الملكي وتالوة من آیات الذكر الخریجین والھیئة اإلكا

  .الحكیم

رئیس الجامعة األردنیة في العقبة الدكتور موسى اللوزي ھنأ في كلمة ألقاھا خالل الحفل الطلبة 

یسھم في الخریجین وذویھم، ودعاھم إلى بذل الجھود لتطویر قدراتھم ومھاراتھم الحیاتیة والعلمیة ما 

  .تنمیة وطنھم ومجتمعاتھم واالرتقاء بأنفسھم، وجامعتھم

وأكد اللوزي حرص مجلس األمناء وإدارة الجامعة على االستثمار في بناء اإلنسان، واالھتمام 

بالبحث العلمي ووضع الخطط والسیاسات الجامعیة الحدیثة لتطویر المرافق والمختبرات وتجھیزھا 

ما یسھم في االرتقاء بالمستوى األكادیمي والفكري لتواصل الجامعة بأحدث المعدات المتطورة ب

األردنیة في العقبة تمیزھا على مستوى الجامعات األردنیة، مؤكدا بذل كافة الجھود واإلمكانیّات 

 لجامعةأخبار ا

 ٩:الغد ص/٩:االنباط ص/العرب نیوز/أخبار األردنیة
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بالتعاون مع كافة الجھات ذات العالقة وفي مقدمتھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والجامعة 

م ، لتتمكن الجامعة من ترسیخ دورھا الجوھري في تنمیة المجتمع المحلي في محافظة األردنیة اال

العقبة واقلیم الجنوب، واستمرارھا في تنفیذ الخطط والبرامج والمشاریع لتطویر ورفع مستوى 

التحصیل العلمي من خالل توسیع حزمة البرامج الدراسیة التي تناسب سوق العمل في المنطقة 

لخاصة واستحداث برامج جدیدة لدرجتي البكالوریوس والماجستیر والتوسع ایضا في االقتصادیة ا

التخصصات المطروحة من خالل الكلیات الجدیدة التي سیتم قریبا العمل على انشائھا ومنھا كلیة 

  . الھندسة اضافة إلى االتفاقیات التي تنوي الجامعة توقیعھا مع مجموعة طالل أبو غزالة

منحة )  ٣٠٠(ى قرار وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الخاص بتوفیر ما یقارب ونوه اللوزي إل

دراسیة مجانیة البناء الوطن ممن تنطبق علیھم الشروط في اقلیمي الشمال والوسط للدراسة في 

  .العقبة اضافة الى صرف مبلغ شھري للطالب طیلة سنوات دراستھ/الجامعة األردنیة 

اللوزي عن شكره وتقدیره لسلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة وذراعھا وفي ختام كلمتھ، عبر 

التطویري شركة تطویر العقبة وكافة العاملین في األجھزة االمنیة والدفاع المدني والى شركة واحة 

ایلھ وشركة الجسر العربي وشركة الدلة لتجھیز االفراح والمناسبات وستدیو معاذ للتصویر على 

یرة في دعم مسیرة الجامعة ومساندتھا الداء رسالتھا السامیة ومواصلة القیام بدورھا جھودھم الكب

  . كمنارة علمیة اجتماعیة تسھم في تطویر مدینة العقبة ورفدھا بالكفاءات البشریة المؤھلة

حضر حفل التخریج عدد من كبار المسؤولین والوجھاء وأعضاء الھیئتین األكادیمیة واإلداریة 

  .وأولیاء أمور الطلبة الخریجین وأقرباؤھم وأصدقاؤھمبالجامعة 
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في أولمبیاد الجامعات) األردنیة(أبو غوش یمثل   

آب  ١٩یشارك العب المنتخب الوطني للتایكواندو أحمد ابو غوش في أولمبیاد الجامعات المقرر 

  .المقبل وضمن وفد االتحاد الریاضي للجامعات وكممثل عن الجامعة األردنیة

وتم االعالن أمس عن إعادة تسجیل الالعب في الجامعة األردنیة كأحد طلبتھا في كلیة التربیة 

ذلك بحسب ما فھم، بعد تقدیم الالعب منذ فترة بطلب خطي رسمي للعودة، وھو ما قابلتھ الریاضیة، و

الجامعة ممثلة برئیسھا االستاذ الدكتور عزمي محافظة وكلیة التربیة الریاضیة باالیجاب، عقب 

  .انجاز كافة االجراءات االداریة المطلوبة وفق االصول والقوانین

یدالیة الذھبیة في أولمبیاد ریو دي جانیرو، في الحدث الریاضي وسیتواجد أبو غوش الفائز بالم

  .العبین من الجامعة األردنیة وفي مختلف الریاضات ١٠الجامعي القادم، برفقة نحو 

وكانت الجامعة األردنیة قررت نھایة شھر كانون االول من العام الماضي حرمان البطل أبو غوش 

وامھ في كلیة التربیة الریاضیة، وھو ما اعقبھ انقطاع من فصل دراسي بسبب تكرار غیابھ عن د

  .الالعب عن الدراسة منذ ذلك الحین، قبل ان یعود للتسجیل بالجامعة أمس

 ١٩:صالرأي 
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ّم تجربة الفصلین الصیفیین في : محافظة األردنیة«سنقی » 

عزمي محافظة ان الجامعة ستقیم تجربة الفصلین . اعلن رئیس الجامعة األردنیة د-امان السائح

الصیفیین لمعرفة نتائجھما على ارض الواقع المكانیة إعادة التجربة او التوقف عنھا، مشیرا الى انھ 

الف طالب وطالبة والفصل الصیفي الثاني الذي سیبدأ الیوم  ٢٢سجل للفصل الصیفي األول حوالي 

 .الفا حتى االن، مؤكدا ان التجربة جیدة جدا وستقیم بكل األحوال ١٧حوالي 

، تضمنت مادة عن الحیاة الجامعیة واخرى عن »متطلبات الجامعة«حافظة عن حزمة مواد وأعلن م

  .القدس، الى جانب وضع خطة استراتیجیة مكملة للخطة الحالیة

وكشف الدكتور محافظة عن البرنامج التحضیري للطلبة الذین سیقبلون بالجامعة، حیث سیتقدم جمیع 

یوس في الجامعة الى امتحانات تصنیف باللغة العربیة الطلبة المقبولین على مستوى البكالور

واالنجلیزیة والحاسوب تعدھا او تعتمدھا الجامعة بعد قبول الطلبة في الجامعة، للوقوف على 

  .مستویاتھم فیھا

وبین انھ بناء على نتائجھم یوجھ الطلبة الذین یعانون من ضعف الى دراسة مادة او اكثر في اللغة 

اكثر في اللغة االنجلیزیة ومادة اساسیات الحاسوب، وذلك بدءا من الفصل االول من  العربیة ومادة او

  .التحاقھم بالجامعة

فلن یتمكن ) العربیة او االنجلیزیة(وبین انھ إذا التحق الطالب في المستوى االول من اساسیات اللغة 

ا ال یسجل الطالب الذي من دراسة المستوى الثاني، إال بعد اجتیاز المستوى االول بنجاح، وعندھ

  .ساعة معتمدة في الفصل ١٢یأخذ مواد البرنامج التحضیري مجتمعة او منفصلة اكثر من 

اما الطلبة الذین سیحصلون على مستوى جید سیتم اعفاؤھم من دراسة مواد البرنامج ویلتحقون 

  .مباشرة بمتطلبات الجامعة االجباریة واالختیاریة

 طلبة نیوز/٣-١:صالدستور 
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ر الجدید الذي سیطبق ھو دراسة تخصصین في آن واحد  وھو األول كما اعلن محافظة ان القرا 

، وسیسمح ٢٠١٨- ٢٠١٧بالجامعات األردنیة، وستطبقھ األردنیة ابتداء من العام الجامعي المقبل 

  .للطالب من خالل القرار ان یتخرج بتخصصین باي مجال یرغب بھ ووفقا ألسس القبول

ماح للطالب بدراسة تخصصین بوقت واحد سیتم اإلعالن وأشار محافظة الى ان األسس الخاصة بالس

عنھا خالل الفترة القریبة القادمة، شریطة ان تنطبق علیھ باألساس أسس القبول بالتخصص الثاني 

  .الراغب بان یدمجھ مع تخصصھ األساسي الذي قبل بھ عند قبولھ بالجامعة

ق على الطالب أسس القبول تنافسیا وأوضح محافظة، ان القبول بالتخصص الثاني وفي حال لم تنطب

بامكانھ ان رغب ان یختار الدراسة على البرنامج الموازي، مؤكدا ان كافة التخصصات متاحة كي 

یحصل الطالب على الدراسة والتخرج حامال شھادة بتخصصین معا، حیث ان للطالب مساحة زمنیة 

  .«double major «نیة بواسعة الن یكمل بتخصصین ویحصل على شھادة من الجامعة األرد

وبین ان التخرج بتخصصین سیزید على الطالب بطبیعة الحال رسوما إضافیة باحتساب عدد 

الساعات الراغب بدراستھا على التخصص الثاني، حیث سیتم احتساب المواد الرئیسیة واالجباریة 

  .التي درسھا وتضاف لھا الساعات المعتمدة للتخصص الثاني

واكد ان ھدف الجامعة تحقیق رغبة الطالب بدراسة تخصصین بوقت واحد ویستطیع فكریا وقدرة 

  .وتكلفة مالیة ان یدرس تخصصین

وأشار الى ان كافة الجامعات العالمیة تطبق ھذا النظام، وھو مساحة ألن یحصل الطالب الراغب 

ف محدد بوظیفة ما او بتخصصین على التخرج من جامعتھ في تخصصین یرغب بھما تحقیقا لھد

  .االستزادة من معلومات تكمل تخصصھ الرئیسي
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وستشمل التعدیالت تشریعات مختلفة بما فیھا تعلیمات الرحالت الجامعیة، التي لم یجر علیھا اي 

، ومنھا تلك المتعلقة باعضاء ھیئة التدریس واعتماد المجالت والمؤتمرات العلمیة ١٩٧٩تعدیل منذ 

الشرف وتسمیة استاذ الشرف والمتمیز واالستاذ الفخري الى جانب عمل اعضاء وتنظیم عمل استاذ 

ھیئة التدریس خارج الجامعة واالجازات المرضیة والطارئة واالمومة وتخفیف العبء التدریسي 

والزیارات العلمیة واالیفاد والتقاعد مع محاضرین متفرغین وتكلیف محاضرین غیر متفرغین 

تعیین المشترك والعمل االضافي العضاء ھیئةاالتدریس والخدمة التطوعیة واالجازات السنویة وال

واالیفاد لغیر اعضاء ھیئة التدریس وتوزیع حوافز الموازي وتعلیمات لمركز العالج بالخالیا 

  الجذعیة
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  تخفیض إضافي للقبول في ثمانین تخصصا جامعیا راكدا: الطویسي

  
عادل الطویسي عن تخفیض إضافي للقبول . كشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د
نیة والتي اعلنھا دیوان الخدمة المدنیة وفقا الخر بالتخصصات الراكدة والمشبعة بالجامعات األرد

  .تخصصا  ٨٠االحصائیات والبالغ عددھا نحو 
% ١٠ان نسبة التخفیض باعداد المقبولین سترتفع » الدستور»وقال الطویسي في تصریحات خاصة لـ

ض وذلك انسجاما مع متطلبات السوق وتخفی% ١٠إضافیة عن نسبة العام الماضي والتي كانت أیضا 
، التي أصبحت ترفد اعدادا ال حاجة لھا في سوق %٢٠عدد المقبولین في تلك التخصصات لتصبح 

العمل وتبعث على مزید من األعباء على الطالب ، حیث لم یعد تخصصھ مطلوب للعمل وفقا 
  .الحصائیات دیوان الخدمة المدنیة 

توصیات اللجنة الوطنیة لتنمیة وأشار الطویسي ان كافة تلك القرارات المتخذه تاتي انسجاما مع 
الموارد البشریة وتطویر منظومة التعلیم العالي والحفاظ على نوعیة ومستویات ومستقبل خریجي 

  .الجامعات ، وإیجاد فرص عمل لخریجي الجامعات األردنیة من الشباب 
مة المدنیة ومن الجدیر بالذكر انھ ووفقا  لتوصیات دراسة العرض والطلب التي اطلقھا دیوان الخد

ً للبعد الجغرافي  والنوع ) المحافظات(العام الماضي  للوقوف بشكل دقیق على واقع التخصصات وفقا
، ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بواقع التخصصات العلمیة وتصنیفھا حسب )الجنس(االجتماعي 

صات التربویة أولویة اإلغالق ، قامت  جامعة البلقاء التطبیقیة بایقاف تدریس عدد من التخص
  واالنسانیة ضمن مؤھل دبلوم كلیات المجتمع الشامل، 

ومن ابرز التخصصات الراكدة والتي ال تطلب في القطاع العام أو القطاع الخاص أو یندر الطلب 
) معلم صف ذكور، تربیة ابتدائیة وطفل، معلم صف لغة انجلیزیة ( علیھا، ھي جامعیون ذكور

یم، اللغة االنجلیزیة وآدابھا، اللغة العربیة وآدابھا، شریعة ودراسات تربیة وتعل( وجامعیات إناث 
ودبلوم ) فلسفة ، علوم سیاسیة ، علم نفس ( وجامعیون ذكور وإناث ) اسالمیة، تربیة ابتدائیة وطفل 

  ).التخصصات التعلیمیة( ودبلوم إناث ) التخصصات التعلیمیة(ذكور 
ھذه التخصصات یكفي احتیاجات المملكة لمدة ال تقل عن ووفقا للدراسة فان  مخزون الدیوان من 

سنوات لواقع تلك التخصصات ) ٥-٣(سنة ولكال الجنسین ، وسیتم إجراء مراجعة دوریة كل ) ١٥(
وكانت قد أوصت دراسة العرض والطلب للعام الماضي على . في ظل مؤشرات سوق العمل األردني

العالي على إعادة النظر في سیاسات ومعدالت القبول ضرورة حث الجھات المعنیة بسیاسات التعلیم 
في الجامعات وكلیات المجتمع بشكل دوري كل ثالث سنوات كحد أقصى، بحیث ترتبط مع عدد من 

  . ولیس اعتماد مبدأ المعدالت فقط) حاجة سوق العمل والتوزیع الجغرافي(المتغیرات منھا 
مع االحتیاجات الفعلیة للمحافظات، وتشجیع واوصت بضرورة ربط عملیة تخطیط التعلیم العالي 

  .ابناء المحافظات على التوجھ نحو التخصصات والمھن التي تحتاجھا محافظاتھم

 شؤون جامعیة ومحلیة

  طلبة نیوز/٥-١:صالدستور 
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كما دعت الدراسة الى  اھمیة السیر بشكل علمي ومدروس بوقف ترخیص تخصصات إنسانیة جدیدة 
ً إلى الحد  المطلوب، وتشجیع الكلیات حتى إشعار آخر، مع تقلیص عدد التخصصات القائمة تدریجیا

  .على استحداث تخصصات تقنیة تطبیقیة
وكانت الدراسة قد دعت  الى اعادة النظر في واقع المساقات التعلیمیة للعدید من التخصصات بما 
یضمن اكتساب الطالب المھارات والكفایات كإتقان اللغات والتفكیر االبداعي والتركیز على الجانب 

  .مكن مخرجات التعلیم من تلبیة متطلبات سوق العمل وتطوراتھالتطبیقي وغیرھا، لتت
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  أردني ینال أعلى درجة دكتوراه بالبحث العلمي

  
لنجار من جامعة العلوم والتكنولوجیا منحت جامعة كرانفیلد للتكنولوجیا البریطانیة الدكتور یوسف ا

وھو أول باحث عربي یحصل على ھذه  DScاالردنیة درجة الدكتوراه العلیا في البحث العلمي 
ُمنح كتقدیر لإلسھامات الجوھریة .الدرجة وتعتبر ھذه الدرجة أعلى درجة دكتوراه في البحث العلمي ت

شار الى أن متطلبات الحصول على ھذه الدرجة ی.المتواصلة نحو المعرفة العلمیة على مستوى العالم
وكان الدكتور النجار . PhDتتجاوز بكثیر متطلبات الحصول على درجة دكتوراه في الفلسفة العادیة 

َة محَكمة ذات معامل تأثیر عاِل،  ١٥٩قد تقدم لھذه الدرجة بـ  َة عالمی بحثا منشورا في مجَالت علمی
ر حاز على العدید من الجوائز العالمیة، منھا جائزة اإلبداع في وكان النجا.في مختلف مجاالت الطاقة

َز في مجال البحث العلمي  ٢٠١١الفكر العربي بمجال الطاقة عام  َة للتمی وجائزة الخوارزمي العالمی
لإلنجازات المتَمیزة في البحث العلمي من الجمعیة " زمیل مدى الحیاة "وجائزة  ٢٠١٣عام 

باإلضافة الى جائزة جامعة فیالدلفیا ألحسن بحث في  ٢٠١٣انیكیة عام االمریكیة للھندسة المیك
  .١٩٩٠ودرجة الزمالة لمؤسسة الطاقة البریطانیة منذ  ٢٠١٦الطاقة المتجددة 

  خبرني
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  تعاین إشكالیة المنھج في الدراسات األدبیة والنقدیة واللغویة) الیرموك(

  
إشكالیة المنھج في الدراسات األدبیة «بعنوان افتتحت أمس فعالیات مؤتمر النقد األدبي السادس عشر 

، الذي ینظمھ قسم اللغة العربیة وآدابھا في كلیة اآلداب في جامعة الیرموك، »والنقدیة واللغویّة
بمشاركة مجموعة من الباحثین والمختصین في اللغة العربیة من العالمین العربي واإلسالمي، 

  .ویستمر ثالثة أیام
  

رفعت الفاعوري الذي رعى حفل االفتتاح، في كلمتھ إلى أن انعقاد ھذا . د وأشار رئیس الجامعة
ِي مثَل ھذه اللقاءاِت  ُْول ً َمَع رؤیِة الجامعِة التي ت َ عشرةَ یأتي انسجاما ِھ السادسة المؤتمُر في دورت

یَّتھا في تعزیزِ  ً ِمْنھا ألھمِّ َتَھا َوُجلَّ اھتماِمھا، إدراكا التواصِل بیَن المختصین  الفكریِّة والثقافیِّة عنای
ِھا االھتماَم بالجوانِب  ِم أولّویات ّ ً أن الیرموِك تضع على ُسل والباحثین في الثقافِة واللغة العربیِّة، مؤكدا
لمیِّة والبحثیِّة عن طریِق إقامِة المؤتمراِت والندواِت، واألنشطِة والفعالّیاِت التي تھدُف إلى تبادِل  الع

عمیِق أواصِر التعاوِن العلميِّ بیَن العلماِء والباحثیَن، وإغناِء الموروِث اإلنسانيِّ األفكاِر والخبراِت، وت
  .بأحدِث األفكاِر والنظریّات

  
بدوره ألقى عمید كلیة اآلداب رئیس المؤتمر الدكتور زیاد الزعبي كلمة رحب فیھا بالمشاركین في 

ً، فأصبح مؤتمر النقد ھذا اللقاء العلمي الذي ما زال یتجدد منذ انطالق دورتھ  األولى قبل ثالثین عاما
ً، حیث استقطب  ً وعالمیا ً من رموز حضورھا عربیا ً من معالم الیرموك السامقة، ورمزا األدبي معلما
ً من العلماء والباحثین الذین أثروا الثقافة العربیة في حقولھا المعرفیة  ھذا المؤتمر في دوراتھ نخبا

  .وك ما تزال ماثلة في أعمالھم وذكریاتھمالمختلفة، ورسموا صورة للیرم
  

من جانبھ ألقى رئیس قسم اللغة العربیة رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور فایز القرعان كلمة 
أشار من خاللھا إلى أن نخبة من العلماء، وطالب العلم قد اجتمعوا في رحاب الیرموك الیوم 

في دورتھ السادسة عشرة، ومناقشة قضایاه النقدیة التي  لیشاركوا في بناء صرح مؤتمر النقد األدبي
ً إلى أن المناھج النقدیة تستحق  طالما أّرقت المشاركین في أعمال بعض مؤتمراتنا السابقة، الفتا
اھتمام العلماء والباحثین، السیما وأنھا الباب الذي یفضي بھم إلى فھم ما یدور في حقل اللغة واألدب 

االھتمام ھو محور المؤتمرات التي عقدھا قسم اللغة العربیة على امتداد ثالثة  والنقد، حیث كان ھذا
  .عقود مضت

  
  نھج علمي مبتكر

  
ألقت الدكتورة بشرى صالح من العراق كلمة المشاركین، أكدت فیھا أن جامعة الیرموك أكدت ،

ارة المؤسسات حضورھا األكادیمي، والعلمي، والثقافي بما ُعرفت بھ من نھج علمي مبتكر في إد
والسعي إلى التفوق في البحث والتدریس في مختلف مجاالت الفنون واآلداب والعلوم االجتماعیة 
طوال ثالثة عقود من عمرھا، مشیرة إلى أن قسم اللغة العربیة في الجامعة ُعرف بانفتاحھ على ما 

ُخرج ال درس النقدي من التقلید یجد في الفضاء النقدي العالمي والعربي الحدیث من رؤى ومنھجیات ت
ً إلى أن عقد ھذا المؤتمر یجسد رغبتھ الواضحة في إقامة الحوار النقدي  والرتابة والمألوف، الفتة

  .واألكادیمي الفاعل لمدارس اإلشكالیة النقدیة المنھجیة
  

  ٣٣:ص الرأي
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وتم خالل فعالیات افتتاح المؤتمر عرض فیلم قصیر حول نشأة قسم اللغة العربیة ومؤتمر النقد 
  .لسنواتھ الخمسة عشر السابقة

  
وحضر افتتاح المؤتمر نواب رئیس الجامعة، ومساعدة رئیس الجامعة مدیرة مركز اللغات، وعدد 

  .لطلبةمن العمداء، والباحثین، وأعضاء الھیئة التدریسیة، وحشد من ا
  

وتضمن برنامج المؤتمر في یومھ األول عقد ثماني جلسات عمل، تناولت األولى والتي ترأسھا 
: النقد الثقافي«، حیث ناقشت موضوعات »النقد الثقافي وتطبیقاتھ«الدكتور زیاد الزعبي محور 

وحالة من لطارق ب» مداخل النقد الثقافي»لبشرى صالح من العراق، و» األصول والتمثالت واألوھام
لمحمد ھموش » نحو مقاومة نمطیة التمثیل: النقد الثقافي»جامعة عبد الحفیظ بوالصوف الجزائریة، و

» قراءة تأصیلیة: انفتاح منھج النقد الثقافي على المنھج التفكیكي»من جامعة ابن طفیل المغربیة، و
  .لنزار السعودي من اإلمارات

  
  المنھج السیمیائي وتطبیقاتھ

  
لجلسة الثانیة والتي ترأسھا الدكتور یوسف أبو العدوس نائب رئیس الجامعة لشؤون الجودة وتناولت ا

السیمیائیة السردیة «، حیث ناقشت موضوعات »المنھج السیمیائي وتطبیقاتھ«والمراكز، محور 
لبكوش یوسف من » روایات فضیلة الفاروق أنموذجا: والخطاب الروائي بین المقاربة واإلسقاط

السیمیائیات التأویلیة، نحو فرضیات قرائیة لبناء معنى النص، » مد زبانة الجزائریة، وجامعة أح
لعبد هللا بریمي من جامعة موالي إسماعیل » )تطبیقات على لوحات تشكیلیة(التشّكل والتجلي 

لموسى ربابعة من جامعة » سیمیائیة النص المائي، قراءة حائیة أوس بن حجر»المغربیة، و
ة غرناطة لرضوى عاشور»الیرموك، و لوصفي یاسین من » من مالمح السَّرد السیمیائّي في ثالثیـَّ

  .السعودیة
  

والتي ترأسھا الدكتور عبد القادر الرباعي، » المنھج األسلوبي وتطبیقاتھ«أما الجلسة الثالثة بعنوان 
عِر العبّ«فتناولت موضوعات  ّّص في الشِّ ً؛ عتبة الن ً إنتاجیا ً األسلوبیَّة منھجا نموذجا ُ إلبراھیم » اسّي أ

ألحمـد مصطفى » المنھج األسلوبي وإشكالیات الممارسة التطبیقي»الدھون من الجامعة الھاشمیة، و
األسلوبیة وقراءة الشعر العربي القدیم في ضوء دراسات »من جامعة عین شمس المصریة، و

لبشرى » سلوبي وقراءة التراثالمنھج األ»ألماني داود من جامعة البتراء، و» الدكتور موسى ربابعة
لحنان » دراسة أسلوبیة نصیة) كلمة هللا(روایة »تاكفراست من جامعة القاضي عیاض المغربیة، و

  .عودة من األردن
  

ً محور  المنھج السیمیائي «في حین تناولت الجلسة الرابعة والتي ترأستھا الدكتورة مي یوسف أیضا
ً دیوان إشكالیة ا«، وناقشت موضوعات »وتطبیقاتھ تاق الجواد «لمنھج السیمیائي تنظیًرا وتطبیقا

العالمة بین »لجھینة الخطیب من فلسطین، و» للشاعر الفلسطیني أسامة حلبي أنموذًجا» الراحة
مبیرتو إیكو ُ لسلیمان عبد الحق من » دراسة نقدیة في المنھج السیمیائي–التأویل والتأویل الُمْفِرط عند أ

الفضاء المنھجي للرؤیا السیمیائیة، قراءة في النتاج الشعري »دیة، وجامعة الملك فیصل السعو
المنھج السیمیائي وسؤال احتواء النص »لشیخة المنذریة وبدر القطیطي من سلطنة ُعمان، و» للسیاب

 ٢٠لفاطمة نصیر من جامعة ) جالل برجس(أفاعي النار للكاتب « مقاربة نقدیة في روایة /السردي 
  .الجزائریةسكیكدة  ١٩٥٥أوت 
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  إشكالیة المنھج
  

والتي ترأسھا » ممارسات نقدیة في حقول الخطاب المختلفة«وتناولت الجلسة الخامسة بعنوان 
الشعریات وخطاب النصوص الموازیة، إشكالیة المنھج وآلیات «الدكتور یحیى عبابنة، موضوعات 

الخطاب منھج »لجزائریة، ولروفیا بوغنوط من جامعة العربي بن مھیدي أم البواقي ا» المقاربة
لعبد القادر الرباعي من جامعة العلوم اإلسالمیة » متعدد االتجاھات، نقد النص الشعري أنموذًجا

» الشعریة وإستراتیجیات الخطاب الجمالي في دیوان الشاعر الدكتور عبد الرحمن بارود»العالمیة، و
ً بالغة الخطاب السیاسي، الملك ع»لفدوى عودة من فلسطین، و » بد هللا الثاني ابن الحسین نموذجا

: حوار المناھج في قراءة النص األدبي»لمحمود الجبور وندوة المساعید من جامعة آل البیت، و
  .لنایف العجلوني من جامعة الیرموك» نموذجا» تحلیل الخطاب«
  

، والتي »اتھإشكالیات المنھج في الدرس اللساني الحدیث وتطبیق«كما ناقشت الجلسة السادسة بعنوان 
إشكالیة تطبیق المناھج اللسانیة على النص القرآني «ترأسھا الدكتور فیصل صفا، موضوعات 

ل خالد » )دراسة صوتیة في القراءات القرآنیة(المماثلة »لـ المغیلي خدیر من الجزائر، و» وإفرازاتھا
) إشكاالت المعنى(مع إشكاالت تبدل الموقف اللغوي بین المتكلم والسا»میّاس من جامعة جدارا، و

َّماسِك »لعبد الرحمن القضاة من جامعة جازان السعودیة، و« ُ وأثُرھا في تحقیِق الت َّقابلیة ُ الت األنماط
َّصيِّ  ُ نموذجا’ الن المفعول بھ بین العالمات الشكلیّة »لمحمد محاسنة من األردن، و» الِحَكُم الَعطائیَّة

  .لمحمد بن موسلینغ من جامعة العلوم اإلسالمیة المالیزیة»ةوالجوھریّة في ضوء القواعدیّة واألفضلیّ
  

  دراسات تطبیقیة
  

، والتي ترأستھا »دراسات تطبیقیة وفق مناھج نقدیة مختلفة«كما تناولت الجلسة السابعة بعنوان 
تمظھرات البنیویة التكوینیة في القراءات «الدكتورة أمل نصیر مساعدة رئیس الجامعة، موضوعات 

تطبیق المنھج البنیوي على »الجزائریة، و ١لزھور شتوح من جامعة باتنة» العربیة المعاصرةالنقدیة 
ّص األدبي العربي القدیم، اإلیجابیات والسلبیات  لزیاد مقدادي من جامعة » نماذج تطبیقیّة مختارة«الن

ّي في روایة»الملك خالد السعودیّة، و ) رحلة ابن فطومة( السَّرد بین التجسید األیدیولوجي والقید الفن
المنھج النقدیوإشكاالت »لعالء الدین الغرایبة من جامعة الزیتونة، و» دراسة بنیویّة/ لنجیب محفوظ 

لنور الدین صدار من جامعة » البنیویة التكوینیة أنموذجا/القراءة في الدراسات النقدیة المعاصرة 
  .مصطفى اسطمبولي الجزائریة

  
، والتي ترأسھا »إشكالیات المنھج في الدرس اللساني القدیم«بعنوان  أما الجلسة الثامنة واألخیرة

ّغوّي ِعنَد سیبوْیھ، دراسة في «الدكتور عبد الحمید األقطش، فقد ناقشت موضوعات  ماع الل السَّ
إشكالیة المنھج عند ابن فارس في مقاییس »إلبراھیم شویحط ویوسف كوفحي من األردن، و» المنھج

ضوابط اإلبالغ اللغوي في خطاب المتقدمین »وري من جامعة دیالى العراقیة، ولمحمـد الجب» اللغة
ّھج الوصفّي عند نحاة العربیّة وجھة »لمحمد عبد العزیز من جامعة اإلمارات، و» )مقاربة تداولیة( الن

َّحويّ »لولید حسین من األردن، و» بنیویة صدر عنھا األوائل ّراث الن  إْخصاُب الدَّرِس اللسانّي بالت
  .لیوسف الجوارنة من جامعة طیبة السعودیة» )نھاد الموسى نَموذًجا(
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  تأجیل اعتماد تخصصات جامعیة لعدم استكمال المعاییر
  

اجل مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا في جلسة عقدھا أمس برئاسة 
بشیر الزعبي اعتماد برنامج الماجستیر في نظم المعلومات االداریة في جامعة مؤتة  الدكتور

وتخصص الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات في جامعة الطفیلة التقنیة وبرنامج الماجستیر في نظم 
  .المعلومات االداریة في جامعة عمان العربیة لحین استكمال النواقص

  
ا حتى بدایة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي المقبل وأمھل جامعة العلوم والتكنولوجی

  .الستكمال نواقص اعتماد تخصص البصریات
  

  .ومنح كلیة التمریض في جامعة الزیتونة شھادة ضمان الجودة على المستوى الفضي
  

ووافق المجلس على استمراریة اعتماد تخصصي الفیزیاء التطبیقیة والریاضیات في جامعة الطفیلة 
  .التقنیة والمحاسبة في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة وتثبیت الطاقة االستیعابیة للتخصص

  
وثبت الطاقة االستیعابیة الخاصة لبرنامج الماجستیر في اللغة االنجلیزیة وادابھا في الجامعة 

  .الھاشمیة

  ٧:الدستور ص/نیوزطلبة /٣:صالرأي 
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  انشاء مكتب ارتباط لتكنولوجیا األعمال:  USAIDجامعة الحسین التقنیة و
  
  
  

عبر ) usaid(وقعت جامعة الحسین التقنیة أمس، مذكرة تفاھم مع الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة 
  .ر القوى العاملة في األردن، إلنشاء مكتب ارتباط لتكنولوجیا األعمالمشروع تطوی

ویھدف المشروع لبناء عالقة مستدامة بین الجامعة وتكنولوجیا األعمال األردني، وتعزیز آلیة 
  .تعاونھم لتدریب طلبة الجامعة ومتابعتھم في ھذا القطاع

ب الخضرا أن مكتب االرتباط سیعالج من جھتھ؛ أوضح رئیس جامعة الحسین التقنیة الدكتور لبی
. الفجوة المتزایدة بین احتیاجات أرباب العمل ومجموع خریجین تخصصات تكنولوجیا األعمال

وبموجب ھذه االتفاقیة، سینشأ مكتب االرتباط ضمن الحرم الجامعي في الجامعة، ویجھز بدعم من 
)usaid( وستخلق قنوات فرصة تدریب  ٧٥٠، مؤكدا أھمیة االتفاقیة اذ ستوفر ،ً لطلبة الجامعة سنویا

  .تواصل فعالة ومستدامة مع القطاعات الھندسیة والتقنیة وتكنولوجیا األعمال
وأضاف ان الجامعة ستعظم االستفادة من الخبرات التراكمیة لتلك القطاعات، ونقل الخبرات البحثیة 

  .یةوالتقنیة إلیھا بما یثري دور المكتب  لتحقیق أھدافھ االستراتیج
بدوره أكد رئیس بعثة مؤسسة بدائل التطویر المھندس عمر القریوتي ان المكتب سیباشر أعمالھ في 

المقبل، مضیفا ان موقع الجامعة الموجود في مجمع الملك حسین لألعمال، ) سبتمبر(نھایة أیلول 
ات سیخلق بیئة محفزة للطلبة وسیسھل قنوات التواصل بین المكتب وكبرى الصناعات والشرك

ویمتد المشروع لثالثة أعوام، یسعى فیھا . الھندسیة وشركات تكنولوجیا األعمال وحاضنات األعمال
  -.باحثا عن عمل ٤٢٣٥لتوظیف نحو 

  ١٠:صالراي 
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  مجمع اللغة یطلق مبادرة مكتبة األطفال
  

  .الجاري ، مشروع مبادرة مكتبة المجمع لألطفال ٢٩یطلق مجمع اللغة العربیة یوم السبت 
  

ً وحتى الثالثة مساء لألطفال  وذكر المجمع أن المكتبة والبھو سیفتحان كل سبت من العاشرة صباحا
  .منھم للقراءة والكتابة والخط العربي من مختلف الفئات العمریة في المملكة، لتشكیل فرق

  
  .الفتین أن تلك مساھمة من المجمع لالرتقاء بالذائقة اللغویة لدیھم، وتشجیعھم على المطالعة

  
  .كما یسعى المشروع لخلق روح المبادرة وغرس االنتماء للغة العربیة في نفوس األجیال

  
  .واإلفادة من نشاطاتھ كما یھدف إلى تنمیة مھارات األطفال وتعریفھم بالمجمع

  
ً المجمع الراغبین في التسجیل االطالع على الموقع اإللكتروني، وصفحتھ على  الفیس «داعیا

  .٠٧٨٠٠٣٥٠٥٠، وھاتف »الواتس اب«وتطبیق »بوك

  ٣٢:صالرأي 
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  المجاني والمفتوح.. التعلیم العالي

  
  غازي خالد الزعبي

  
یشیر الدستور األردني إلى أن األردنیین متساوون في الحقوق والواجبات، مما یعني توفیر الفرص 
ً امام  المتكافئة أمامھم، ولما كان التعلیم العالي ھو أبسط ھذه الحقوق فقد كان ینبغي ان یكون متاحا

لیم العالي الحاضنة االولیة الستیعاب الشباب والشابات لیسھموا في نھضة المجتمع الذي یعتبر التع
 ً   .قدراتھم ورفدھا في عملیة التنمیة والتطور حتى ال تذھب ھدرا

  
غیر أن ذلك لم یحدث بفعل الحواجز المصطنعة التي أفرزتھا األنظمة المتعلقة باألسس العامة لمسیرة 

ي التي بقیت تغرد خارج ھذا التعلیم، كالرسوم الجامعیة، ومعدالت القبول، ونمطیة التعلیم الجامع
  .السرب على مدى عقود

  
فالرسوم الجامعیة الباھظة التي تمول معظمھا نشاطات مكتبیة روتینیة یمكن االستغناء عنھا، وعن 
جیش الموظفین الذین ال حاجة لھم، وھو أمر ینبغي معالجتھ من خالل تحدید عدد الوظائف المعمول 

ً على وضع الجامعات المالي مما یتیح المجال للحكومة بھا في الكادر الجامعي بما ینعكس ایجا با
إلدراج موازنة الجامعات في الموازنة العامة للدولة وبالتالي الغاء او االكتفاء برسوم جامعیة رمزیة، 
كما شرعنت ذلك بعض الدول ووضعت مجانیة التعلیم بمختلف فروعھ موضع التنفیذ وبما یلزم الغاء 

  .حساب المؤسسات المختلفةاالبتعاث والقبول على 
  

أما معدالت القبول فأن العالمات التي یحصل علیھا الطالب من الثانویة العامة، ال تعكس بدقة 
مؤھالتھ الذاتیة، وقدراتھ العقلیة الكافیة للدخول في أي كلیھ تتیح لھ الشھادة الثانویة وھو ما یدعو 

خصصھ یجري من خاللھا تقییم وتأھیل الجامعة الى اضافة سنة جامعیة اولى، تحضیریة قبل ت
  .الطالب للكلیة التي تصلح لھ او التي یرغب االلتحاق بھا

  
ورؤیة التعلیم العالي ینبغي ان تكون ذات ھیكلیة معرفیة تتبنى الرؤیة الشاملة التي تربط التخصص 

ع النظرة الفرعي باستراتیجیة معرفیة كلیة تتسق مع المعطى العام للفھم واالدراك المتساوق م
التاریخیة واالنسانیة لتراث المجتمع الذي تنمو وتترعرع فیھ، وتنمیة روح البحث والتحقیق، والقدرة 

  .على انتاج الجدید، واضافة خالقة لما تم البناء علیھ في مختلف االصعدة
  

العربي  والتعلیم العالي في االردن منذ بدایتھ اخذ منحى ال یعكس الخاصیة المحلیة للمجتمع االردني
االسالمي، وال الطریق المتوارثة لجذور التعلیم العالي التي كانت ینبغي البناء علیھا لوصل دیمومة 
الماضي بالحاضر دون انقطاع بل اقحمت علیھ مفاھیم مستوردة النظمة مجتمعات اخرى، وخضع 

بعاد الجتھادات فردیة قاصرة احتكرت مسیرتھ تحت وطأة اسھامات عشوائیة غیر مدركھ لال
  .التاریخیة واالنسانیة والثقافیة في غیاب رؤیة واعیة ومستنیرة

  ١٣:الرأي ص

 مقاالت
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  )٥ -  ٢(آفاق واسعة لنھضة تربویة .. یم النھضويالتعل
  

  ذوقان عبیدات. د
یمكن على ضوء المقالة السابقة حول فلسفة التعلیم النھضوي، أن نحدد مواصفات المتعلم ) ١(

ً من الكفایات المعرفیة " الیونسكو"لقد حدّدت . النھضوي، والكفایات األساسیة التي یحتاج إلیھا عددا
  :العامة لمتعلم القرن الحادي والعشرین بما یأتي

م كیف تعرف، وتعني ا- ُّ متالك أدوات المعرفة مثل القراءة والتأمل والبحث والتجریب كفایات تعل
  .وتبادل المعرفة

م كیف تعمل، وترتبط بكفایات مثل التخطیط وإدارة الوقت والمشاركة وحب العمل - ُّ كفایات تعل
  .والتنظیم

م كیف تكون، وتعني امتالك مھارات إدارة الذات ومواجھة المشكالت، وبناء الشخصیة- ُّ   .كفایات تعل
م كیف تعیش، وتعني مھارات التواصل واحترام اآلخر، وتحدید الرؤى واألھداف- ُّ   .كفایات تعل

ھذه مھارات عامة قد تكون كافیة لتطویر قدرة الفرد على بناء ذاتھ وكسب عیشھ واإلسھام في بناء 
  .وسنفّصل فیما یأتي مواصفات بموجب ھذه الكفایات. مجتمعھ

  كفایات بناء الذات الشخصیة)٢(
إن امتالك المتعلم لھذه الكفایات تساعده في التعرف على ذكاءاتھ ومیولھ وأنماطھ، وتقوده إلى تحدید 

  :نمط معیشتھ ومستقبلھ ومن أبرز ھذه الكفایات
كفایات الذكاء العاطفي واالتزان، والتعبیر عن المشاعر بطریقة ایجابیة، وتنظیم العالقة النفسیة في -

تبادل الحب، والسیطرة على االنفعال، والقدرة على التكیف في مواقف اآلخر، وإدراك الجمال، و
  .متنوعة

كفایات احترام اآلخر، بما في ذلك مھارات التواصل وتبادل المشاعر، وتقبل االختالف، والثقة بحق -
  .اآلخر، وقبول التنوع بأشكالھ المختلفة، دون تحیز او تمییز

ذلك القدرة على تقبل التغییر والسعي لھ، والمساھمة في كفایات التعامل مع المتغیرات، بما في -
  .صناعتھ، وتوجیھھ باتجاه مرغوب ما أمكن

  كفایات معرفیة عقلیة) ٣(
مھارات إنتاج المعرفة -: ترتبط ھذه الكفایات بقدرة المتعلم على التعامل مع المعرفة بما في ذلك

مھارات -. ئھا او استخدامھا عند الحاجةمھارات تنظیم المعرفة من أجل استدعا-. وامتالك أدواتھا
مھارات -. مھارات تبادل المعرفة مع اآلخرین- . توثیق المعرفة وإرجاعھا إلى أصولھا ومصادرھا

  .استخدام المعرفة ونشرھا
  :وھذا یتطلب أن تتوافر لدى المتعلم الخصائص والقدرات اآلتیة

  .كتشاف والدھشةالرغبة في إنتاج المعرفة مثل الشغف وحب الحیاة واال-١
  .القدرة على إنتاج المعرفة بامتالك أدوات انتاجھا مثل البحث والتجریب والتفكیر-٢
القدرة على فحص المعرفة، والتأكد من سالمتھا، والشك فیھا كوسیلة للتحقق من صدقھا -٣

ً ألي تفكیر نقدي   .وسالمتھا، وتعتبر ھذه المھارات أساسا
صة حول األحداث والظواھر المختلفة وإمكان تطویر وجھة القدرة على تكوین وجھة نظر خا-٤

النظر على ضوء متغیرات تحدث، مع عدم التمسك والقتال من أجل وجھة نظر لیس لھا ما یدعمھا 
 ً   .عملیا

الجرأة في طرح األسئلة من خالل الدھشة والرغبة في المعرفة والوصول إلى بعض یقین، وعدم -٥
  .خالف ذلكالتمسك بالتعیین اذا وجد ما ی

الجرأة في فحص المسلمات والحقائق واالفتراضات التي تمأل فضاءاتھ من مصادر متعددة مثل -٦
  .االعالم والكتب المدرسیة واالخبار واالشاعات واألقوال المتداولة

  ٩:صالغد 
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ً على تحریر عقلھ من -٧ استخدام معیاري العقل والتجریب في إثبات الحقائق، بمعنى أن یكون قادرا
ة أو معلومات راسخة وقناعات قد تكون غیر سلیمة واستخدام الحواس والتجریب في أفكار مسبق

ویدخل في نطاق ذلك وجود ثقافة إعالمیة ومھارات التعامل مع أدوات . التحقق من صحة المعلومة
  .الدعایة واالعالن وغیر ذلك

  كفایات ابداعیة)٤(
وتغییر قناعات، وتتحدد ھذه الكفایات بعدد ترتبط ھذه الكفایات بإنتاج افكار جدیدة واكتشاف حقائق 

  : كبیر من مھارات االبداع التي تساعد على إنتاج األفكار اإلبداعیة مثل
القدرة على الشك وفحص االفتراضات والمسلمات ونفیھا كوسیلة مؤقتة إلنتاج افكار جدیدة، كما قد -

  .كرة جدیدةتشمل عكس المسلمات أو اإلتیان بنقیض أي مسلمة كأداة إلنتاج ف
القدرة على استخدام المجاز كوسیلة لإلبداع، فعلى سبیل المثال، لو شبھنا اإلدارة الحدیثة بالفراشة -

  .لحصلنا على افكار جدیدة عن اإلدارة
القدرة على إیجاد عالقات بین أشیاء ال عالقة واضحة بینھا، مثل العالقة بین الكتاب والحجر، أو -

الخ، إن البحث عن روابط بین األشیاء غیر المترابطة یقود .. أو الزجاج الكتاب والعصفور أو الثوم
  .إلى منتجات إبداعیة

القدرة على إیجاد استخدامات جدیدة ألدوات أو أفكار في غیر ما وضعت من أجلھ، كاستخدام -
  .الخ.. المفتاح في القراءة أو السباحة أو زراعة الشجر
  .فالنھضة تستند إلى فكر ابداعي. إن مھارات اإلبداع ھي ما سیمیز متعلم النھضة

  كفایات اجتماعیة) ٥(
ویمكن عرض ھذه . ترتبط ھذه الكفایات بمھارات التواصل والحوار وأركان العالقات مع اآلخر

ترام التنوع اح-. الثقة بالذات كأساس للثقة باآلخر والرغبة في التواصل معھ-: الكفایات بما یأتي
ً للتواصل مع المختلف-. بأشكالھ كافة وعدم التحیز والتمییز مھارات حل - . اعتماد الحوار أساسا

  .القدرة على العیش والتفاعل مع المختلف- . النزاعات دون استخدام العنف
تحمل المسؤولیة االجتماعیة - . القدرة على العمل في فرق أو مجتمعات وتبادل المعرفة والخبرات-
  .یحترم حقوق اإلنسان ضمن مبادئ الكرامة والعدالة- . االسھام في االعمال التطوعیة والتنمویةو

ً بھذه المواصفات إن مسؤولیة . ھذه نماذج من كفایات متعلم النھضة، فما االدوات التي تنتج لنا مواطنا
اء ھذا المواطن، ولذلك فإن المجتمع مطالب بتوفیر االدوات الالزمة لبن. التعلیم ھي انتاج مواطن

ً والمدرسة ومناھج التعلیم   .وھي االسرة أوال
إننا بحاجة إلى مواطن قادر على اتخاذ القرار على ضوء معطیات ومعلومات معینة، مواطن یمتلك 

مواطن یتحرر عقلھ من خدر الماضي، لیتمكن من التطلع . رؤى خاصة ورؤى ترتبط بالعمل العام
  .مواطن قادر على مواجھة التطرف والعنف وخطاب الكراھیة .إلى المستقبل بثقة ومحبة وأمل

بمعنى عدم جمود حقائقھ والثبات علیھا فترة دون وجود إثبات . نحتاج لمواطن یمتلك سیولة صوابیة
فما ھذه االدوات . مواطن یؤمن بعقلھ وتجربتھ، مواطن یتغیر حسب متغیرات المستقبل. على صحتھا

  . علم والمنھج، فما ھو ومن ھو معلم النھضة؟ ھذا موضوع الحدیث التاليالتي تمكنھ من ذلك؟ إنھا الم
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  الھاشمي الجنوبي -عبدالحمید عثمان عبدالحمید اللحام  -
  
  خلدا - دنان محمد محمود االخرس ع -
  
  بعد عودة األھل - شحادة أحمد أبوعودة  -
  
  عبدون -فدوى فھمي أبوخضرا  -
  
  الكرك -ماھر فرح عودة حدادین  -
  
  دیرغبار - وھب امین خلیل الراوي  -
  
  شارع االردن -إسماعیل محمد عبدالمحسن القشقیش  -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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شباب جماعة االخوان المسلمین غیر المرخصة یرفضون العمل في الحمالت االنتخابیة لصالح قائمة 
مبالغ «التحالف الوطني لالصالح التي ستخوض االنتخابات البلدیة والالمركزیة في اربد اال مقابل 

ي تركیز الجماعة على منصب رئاسة في االطار ذاتھ یجر. وفق مصدر مقرب من الجماعة» مالیة
  .البلدیة وتجاھل االعضاء

  
ون سفیرة لبالدھا في االردن خلفا للسفیرة الرئیس اللبناني میشیل عون یتجھ لتعیین ترایسي داني شمع

  .میشلین باز التي انتھت مھامھا الدبلوماسیة العام الماضي
  
  

طلبات التعیین في الوزارات والمؤسسات الحكومیة غالبیتھا تنحصر البناء العاصمة عمان ومحیطھا 
حیث طالب البعض في المحافظات انصافھم ورفع نسبة حصة التعیینات الحكومیة البناء المحافظات 

  .االخرى
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أكد وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي أنھ تناول موضوع القدس والوضع في سوریا 
بحثت مع وزیر خارجیة روسیا الفروف (ھ على حسابھ تویتر مع نظیره الروسي، وكتب في تغریدة ل

أكدنا التزام البناء على اتفاق عّمان وصوال إلقامة منطقة خفض . وقف التصعید في المسجد األقصى
، كما أكد في تغریدة أخرى أنھ أكد لسفراء االتحاد األوروبي والدول )تصعید في جنوب سوریة

لقدس عبر فتح األقصى كلیا، واحترام اسرائیل للوضع التاریخي اآلسیویة أولویة تطویق األزمة با
  .وایجاد أفق سیاسي

  
عاطف الطراونة للحدیث حول االوضاع التي .یلتقي مجلس النقباء الیوم رئیس مجلس النواب م

یشھدھا المسجد االقصى المبارك وموقف مجلس النواب االخیر من تلك االوضاع، كما سیتم تسلیم 
  .رئیس المجلس مذكرة بھذا الخصوص

  
أوعز وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات للمعنیین في الوزارة بتوفیر مبیدات حشریة متخصصة 
لمكافحة ذبابة ثمار الرمان والتي تسبب خسائر كبیرة للمزارعین، كذلك تنفیذ حمالت رش في 

بعد المناطق المزروعة بأشجار الرمان، وجاء ذلك اإلیعاز خالل جولتھ أمس األول في لواء الكورة 
  .تلقیھ معلومات حول مشاكل مزارعي الرمان

  
الملتقى الثالث (دعا المعھد الدبلوماسي األردني الطالب األردنیین الدارسین بالخارج للمشاركة في 

والذي سیقام في الخامس والعشرین ) لسفراء الدبلوماسیة العامة للطالب األردنیین الدارسین بالخارج
ویھدف الملتقى لتعریف . ري في مقر المعھد عند الساعة التاسعة والنصف صباحامن تموز الجا

الطالب األردنیین الدارسین بالخارج أو من ینوون ذلك على أسس والرؤیة السیاسیة التي ینتھجھا 
األردن على كافة األصعدة، وكیفیة اعتماد الطلبة األردنیین كسفراء لألردن في كافة البلدان 

  .المحافل التي یحضرونھا، منبھة الى أن آخر موعد الستالم نماذج التسجیل ھو الیوموالجامعات و

 صنارة الدستور
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من العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقیھ وقوات أظھرت صور وتسجیالت مصورة أن مدیري األ
الدرك اللواء الركن حسین الحواتمة كانا على رأس القوات األمنیة التي تعاملت صباح أمس مع توافد 
محتجین من عشائر الحویطات إلى عمان، لتنفیذ اعتصامات احتجاجیة على الحكم الصادر بحق 

لحواتمة تسلم من المحتجین مطالبھم، فیما انتھى االعتصام اللواء ا. الجندي المسرح معارك أبو تایھ
  .دون تسجیل أي احتكاكات بین األمن والمحتجین

  
نفذ موظفون في شركة تابعة لشركة الكھرباء األردنیة أمس وللیوم الثاني على التوالي اعتصامین في 
منطقتي المقابلین ورأس العین في عمان، احتجاجا على استمرار تعیینھم في شركة تابعة لھا، بدال من 

نیة، وعدم تلقي خفض عدد العاملین في الورش الف"إلحاقھم بالشركة ذاتھا، إضافة الحتجاجھم على 
  .بحسبھم" العاملین التدریب الكافي الالزم

  
رئیس ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد محمد العالف یتحدث صباح الیوم في جلسة حواریة مغلقة 

مة للسلوك منظو"لمنتدى االستراتیجیات األردني، والتي تخصص لبحث دراسة للمنتدى تحت عنوان 
  ".وسیلة لمكافحة الفساد: والنزاھة

  
أضواء "ینظم المنتدى العربي مساء الثالثاء المقبل محاضرة للباحث الدكتور موفق محادین بعنــوان 

  .، وذلك في مقر المنتدى بعمان"في مصر) تموز(یولیو  ٢٣على ثورة 
  

أوعز وزیر الزراعة خالد الحنیفات للمعنیین في الوزارة أمس بتوفیر مبیدات حشریة متخصصة 
لمكافحة ذبابة ثمار الرمان والتي تسبب خسائر كبیرة للمزارعین، وكذلك تنفیذ حمالت رش في 

 .المناطق المزروعة بأشجار الرمان

 زواریب الغد
  


