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 ضمن فعاليات أسبوع فلسطين الثقافي في الجامعة األردنية  

 

القضية الفلسطينية تبقى قضية العرب األولى رغم كل ما يشهده الحاضر من : القضاة 

 هنة أزمات را
 

 

قال رئيس الجامعة  –هبة الكايد 
األردنية الدكتور عبد الكريم القضاة إن 
القضية الفلسطينية تبقى قضية العرب 
األولى برغم كل ما يشهده الحاضر 

 . العربي من أزمات راهنة
وأضاف لدى رعايته حفال نظمه اتحاد 
طلبة الجامعة ضمن فعاليات أسبوع 

عيد فلسطين الثقافي أن الجامعة ت
خطوط التاريخ من جديد وتكتب في 
دفتر الزمن الراهن أنها منذورة لدعم 

الطالب الفلسطيني الدارس فيها، ودعم الباحثين في الجامعات الفلسطينية من خالل الصندوق الذي 
 9009وما زال حتى اآلن، إضافة إلى إنشائها مركز دراسات القدس عام  4991تم إنشاؤه عام 

 . فلسطين الدولية بالشراكة مع مؤسسة
وأكد القضاة أن الجامعة لطالما آمنت بضرورة تكريس دور العلم والتعليم في إذكاء الذاكرة التاريخية 
في نفوس وأذهان األجيال من الطلبة لتبقى القدس حية في صدورهم، ما جعلها تعتمد مادة عن 

معرفيا للدفاع عن إرثها وحضارتها  القدس تعّرف الطلبة بالتاريخ الحقيقي للقضية الفلسطينية وتؤهلهم
 .وصون مستقبلها ومستقبل أجيالها

  

 أخبار الجامعة

 المدينة نيوز -أخبار األردنية - 43الرأي ص -بترا
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وتابع القضاة بأن الجامعة خصصت جائزة بقيمة عشرة آالف دينار ألفضل رسالة دكتوراه عن القدس 
تمنح كل سنتين، كما أنها تعمل عبر مركز الوثائق والمخطوطات ولجنة التاريخ وبالد الشام على 

 .س وتاريخهانشر دفاتر القد
وأعرب عن أمله بالباحثين الشباب أن يهتموا بقبلة المسلمين األولى مهد األنبياء ومعراج سيدهم  

وهاديهم محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم في ظل ما يقوم به جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن 
ة امتدادا لتاريخ طويل من الحسين من حماية ورعاية للقدس الشريف ودفاعا عن القضية الفلسطيني

 .نضال الهاشميين
من جهته ألقى الطالب علي البيكاوي من قائمة العودة كلمة أشار فيها إلى أن حق العودة ال يمكن  

أن ُينسى، وأن ألم النكبة لم يكسر الفلسطينيين بل مّدهم بالقوة واألمل بحتمية التحرير، مؤكدا أن من 
ة طعمه، بيد أن هذا المرار لم يحنهم ولن يزيدهم إال صالبة وأمال ذاق التهجير واللجوء يعرف مرار 

 .بتحدي الصعاب وكسر القيود وتحرير البالد
وتخللت فقرات الحفل الذي توّلت عرافته الطالبة لين الدبك عرضا تقديميا لبعض خطابات ملوك  

سجل "درويش بعنوان  الدول العربية في موضوع القضية الفلسطينية، وقصيدة للشاعر الراحل محمود
، إضافة إلى عدد من "ظريف الطول"ألقتها الطالبة براء خالد، وعرض مسرحي بعنوان " أنا عربي

 .الدبكات الشعبية قدمتها فرقة القدس للتراث الشعبي الفلسطيني
اشتمل على " ما بين النكبة والعودة"وعلى هامش االحتفال افتتح رئيس الجامعة معرضا بعنوان  

للتراث الفلسطيني ولوحات وصور ومجسمات تروي حكايات المخيمات وقصص الشهداء  معروضات
 .واألسرى
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للتوعية من مخاطر " والسلم المجتمعي ينظمان محاضرة  مركز خدمة المجتمع

 " التطرف واإلرهاب 

 

نظم مركز  خدمة  -آيه العبادي 
المجتمع في الجامعة األردنية 

مع مركز السلم وبالتعاون 
المجتمعي التابع لألمن الوقائي في 
مديرية األمن العام محاضرة حول 

عية من مخاطر التطرف التو " 
وقال مدير دائرة . "واإلرهاب

التواصل مع الشركاء في المركز 
سامي العتيالت إن المحاضرة 
جاءت ضمن سلسة حلقات 

مواجهة الفكر المتطرف والتي تتطلب توعوية تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في 
 .تكاتف جميع األطراف واستخدام األساليب الوقائية والعالجية والتوعوية لمنع انتشارها

من جهته تحدث الرائد مهند الوريكات عن مهام مركز السلم المجتمعي المعني بمكافحة الفكر 
وتشويه فكرهم بفكر مضلل؛ الفتًا المتطرف والتعامل مع القضايا واألشخاص الذين يتم التغرير بهم 

 . إلى دور المركز بالتصدي للقضايا  التي يقع ضحيتها الشباب خاصة 
وبين المالزم ابراهيم القيام كيفية مكافحة التطرف بشتى أشكاله من خالل التصدي لفكر الجماعات 

والشباب لتغذيتهم بأفكار  اإلرهابية والتوعية بأهدافها والسلوك والمنهج الذي  تتبعه  باستدراج األطفال
 .متطرفة من خالل الوسائل المختلفة

وشدد القّيام على دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات في التصدي  للفكر المتطرف،ومواجهة 
مخاطر االستخدام الخاطئ لمواقع التواصل االجتماعي في ظل استغالل الجماعات المتطرفة لها 

 .هاده ببعض القصص التي حصلت على أرض الواقع الستقطاب وتجنيد الشباب باستش
 

 

 

 

 ردنيةأخبار األ
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 المجالي يتحدث في األردنية عن  دور النخب السياسية في األردن
 

عقدت كلية األمير الحسين بن عبداهلل 
الثاني للدراسات الدولية في الجامعة 
األردنية محاضرة للعين حسين هزاع 

دور النخب السياسية "المجالي بعنوان 
حضرها عدد من أعضاء "دنفي األر 

 .الهيئة التدريسية والطلبة 
 

وتحدث المجالي عن أهمية تعزيز دور 
الشباب في تبني الفكر البّناء والتفكير 

اإليجابي في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته،  الفتًا إلى أهمية  تشكيل الوعي السياسي العام 
 .ظة على الوطن وأمنه واستقرارهعلى المحاف خاصة لدى الشباب للوصول إلى فكر قادر

  
وبين المجالي أن الظروف السياسية الحالكة هي التي تمتحن رجال الدولة الحقيقيين وحبهم وانتماءهم 

 .لوطنهم والدفاع عنه
  

ومن جهة أخرى تطرق المجالي لمخاطر ظاهرة اإلشاعة واالستخدام الخاطئ لمنصات التواصل 
 .ث بعض المعلومات المغلوطة ونشرها في المجتمعاالجتماعي التي باتت ميدانًا لب

  
و أشار المجالي إلى ما يحظى به األردن من تقدم في المجاالت  المختلفة واحتوائه على مؤسسات 

 .عريقة عجزت عن بنائها دول تضاهي األردن بإمكانياته المادية واالقتصادية
  

دم االستقرار في الدول المحيطة وانعكاساتها وبّين المجالي التحديات التي مر بها األردن من حالة ع
االقتصادية واألمنية عليه، واآلثار المترتبة على الوضع الداخلي في األردن، مشيدًا بدور األردن  في 

 طلبة نيوز -أخبار األردنية -45الرأي ص 
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الوقوف جنبًا إلى جنب إلى تلك الدول في كثير من القضايا واستقبال العديد من األشقاء باعتباره 
 .واجبًا وطنيًا ودينيًا وعربياً 

  
بدوره قدم عميد الكلية الدكتور محمد القطاطشة المجالي كشخصية وطنية لعبت دورًا هامًا في الدولة 
في المجالين العسكري السياسي؛ مضيفًا  إلى أهمية دور المؤسسات األكاديمية في تعزيز الوعي 

 .السياسي  لدى الشباب لتحقيق المصلحة الوطنية على النطاق العام
  

الفعالية ورئيس اتحاد طلبة الكلية  المنتصر باهلل القراله فإّن الفعالية جاءت ضمن وبحسب منظم 
تأكيد جاللة الملك على دور الشباب من خالل األرواق الملكية النقاشية التي ركز فيها جاللته على 
ضرورة تفعيل الدور الشبابي ومدى مساهمته في المشاركة السياسية وتحقيق اإلصالح السياسي 

 .مية دور النخب السياسية باعتبارهم  المؤثرين في الرأي العام  ويشكلون توجهاتهوأه
  

وفي الختام دار نقاش بين المجالي والحضور من الطلبة واألساتذة أجاب فيه عن اسئلتهم  
 .واستفساراتهم 
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 "األردنية"في " حكيم"ورشة تعريفية بمسابقة 

 
نظم مركز    سهى الصبيحي ـــ

االبتكار والريادة في الجامعة 
وبالتعاون مع كلية الصيدلة 

شركة الحوسبة / وأكاديمية حكيم 
الصحية ورشة تعريفية بمسابقة 

التي تنظمها أكاديمية حكيم " حكيم"
بهدف رفع كفاءة مقدمي الرعاية 

قة من الصحية على مستوى المنط
خالل بناء القدرات المحلية الشبابية 

 .الموارد البشرية في مجال المعلوماتية الصحية وتطوير
  

واشتملت الورشة على عرض تقديمي تضمن شروط المشاركة في المسابقة، وآلية التقديم، ومعايير 
 .التحكيم والوصول للمراحل النهائية، وحسب خطة زمنية محددة 

  
العالقات في المركز الدكتورة أثنت رئيسة شعبة التعاون و ، في كلمة ترحيبية ألقتها نيابة عن المركز

لينا الحياري على جهود شركة الحوسبة الصحية بشكل عام وأكاديمية حكيم بشكل خاص في دعم 
االبتكار الشبابي في القطاعات الصحية، مشيرة إلى عمق التعاون الفاعل والمستمر بين الجامعة 

 .واألكاديمية
  

مهارتهم وخططهم الريادية في هذا السياق بما ودعت الحياري الطلبة إلى الكشف عن إبداعاتهم و 
 .يعود بالنفع والفائدة العظمى عليهم وعلى المجتمع

  
" علم"وأشار فريق األكاديمية إلى مبادرة مكتبة األردن الطبية اإللكترونية األولى من نوعها في األردن 

والمجالت الطبية  ، كموقع إلكتروني مجاني يضم أكبر عدد من الكتب9042التي ُأطلقت في عام 

 أخبار األردنية
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اإللكترونية التي تمّكن المستخدمين من الحصول على المعلومات الطبية الحديثة بشكل إلكتروني 
معاصر لمواكبة التطور المستمر في عالم الطب وتقديم فرص متكافئة للحصول على المعلومات 

 .الطبية الحديثة في كافة أنحاء المملكة
  

من الكتب والمجالت الطبية التي تتطلب اشتراكات سنوية باهظة،  وتضم المكتبة اإللكترونية عدداً 
وتوفرها المكتبة مجانًا لمستخدميها، ويستمر العمل على إضافة المزيد من هذه المصادر من أجل 
الوصول إلى مكتبة إلكترونية شاملة متكاملة تعزز البحث والتعليم وترفع مستوى الرعاية الصحية في 

 .المملكة
  

الية عدد من طلبة كلية الصيدلة والكليات الصحية األخرى جنبًا الى جنب مع أعضاء حضر الفع
 . هيئة التدريس، الذين بدورهم تفاعلوا مع المعلومات التي تم تقديمها في حوار شيق وفعال

  
وتم  9042يشار إلى أن أكاديمية حكيم تأسست كمبادرة لشركة الحوسبة الصحية في أوائل عام 

 .لتكون ذراع الشركة التدريبي لتطوير الموارد البشرية 9042يًا في إطالقها رسم
  

يذكر أن مركز االبتكار والريادة ومنذ إنشائه لعب دورًا بارزًا في نشر الفكر الريادي وتشجيع ريادة 
األعمال لدى الجيل الشبابي الطالبي داخل الجامعة وحث الطلبة على خلق فرص وظيفية باالعتماد 

م ومهاراتهم المميزة، سعيًا إلى إنشاء جيل مبتكر وريادي قادر على اإلبداع واإلنتاج على طاقاته
 .والتميز 
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 يعالج أخطاء سابقة بتطبيق الفکرة“ السنة التحضيرية”قرار : أکاديميون
 

وليد المعاني . فيما اكد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي د  -تيسير النعيمات
ا تعليمات منح درجة البكالوريوس وُتعامل كسنة أولى فيما يخص هالسنة التحضيرية تنطبق علی”ان 

مكانية إعادة السنة، وينسحب ذلك على الجامعات الرسمية والخاصة كافة وعلى  الرسوب واإلكمال وا 
 هخصوص، معتبرين انذا اله، ثمن أكاديميون قرار مجلس التعليم العالي األخير ب“جميع الطلبة

ؤالء هوأكد  .“م برفع سوية مخرجات التعليم العالي في األردن ويحقق العدالة بين جميع الطلبةهيس”
م في هتس”ات مجلس التعليم العالي االخيرة بخصوص السنة التحضيرية ه، أن توجی“الغد”لـ 

قاط الضعف في الخطط ارات الالزمة لسوق العمل، وتعالج نهم بالمهتحسين جودة الخريجين وتزود
      .“الدراسية وصوال إلى خريجين على سوية عالية

 
على قدرة الجامعات على البدء في تطبيق السنة التحضيرية “ الغد“وأكد المعاني في تصريح خاص بـ

ناك وقتا كافيا إلعادة تصميم الخطط ووضع المساقات المناسبة هالعام الدراسي المقبل، وأن 
وكان  .اهمن عدم هات تبين قدرة الطالب على مواصلة الدراسة في تخصصوالتحضير المتحان

الخميس الماضي الجامعات الى البدء بإعادة تصميم الخطط الدراسية  همجلس التعليم العالي وج
ا السنة األولى سنة هللسنة األولى في جميع البرامج والتخصصات لدرجة البكالوريوس بحيث ُتمثل فی

ذه السنة بداية الفصل هنتاجات تعليمية ذات جودة عالية، على أن تطبق تحضيرية وبما يضمن 
     .9049/9090األول من العام الجامعي 

 
المجلس الجامعات الى إدراج مساقات في السنة التحضيرية تتطلب تفوقًا علميًا أساسيًا وقدرات  هووج

ومتابعة دورية، داعيا الجامعات دراسية، على أن يتم استخدام وسائل تدريس متقدمة وعمليات تقييم 
اية السنة التحضيرية لالنتقال هالى تصميم امتحانات مَ شددة قادرة على تقييم استعداد الطلبة في ن

ذا مع ما ورد في االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد هوينسجم قرار المجلس  .إلى السنة الثانية
لبات وأنظمة بعض التخصصات الَمعينة مراجعة متط”والمتضمن ، ُ  2025 – 9042البشرية 

 شؤون جامعية ومحلية

 3الغد ص 
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واالستراتيجية وفق بيان صدر عن المجلس الى توفير فرص  التوجيهويهدف  .“لتشتمل سنة تحضيرية
م لاللتحاق بالسنة الثانية هيلهقبول عادلة تحقق المساواة للطلبة بناء على الجدارة والقدرات، وتأ

مية القصوى من هخصصات والبرامج ذات األبكفاءة عالية وبما يضمن التكيف مع متطلبات الت
     .اراتهمعرفة وم

 
عويس اعتبر  هوجی. وزير التعليم العالي األسبق رئيس اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية د

، مشيرا الى ان “م في رفع مستوى التعليم العالي في البالدهيس”مجلس التعليم العالي  هتوجی
سنوات وتطبيق السنة  8لسنة التحضيرية بإلغاء الموازي على مدار االستراتيجية ربطت تطبيق ا

التحضيرية بعد رفع مستوى التعليم في المدارس، اال ان الحكومة السابقة ارجأت موضوع إلغاء 
  .  9090الموازي الى عام 

 
ويرى عويس ان المعاني يعمل على معالجة اخطاء سابقة في تطبيق فكرة السنة التحضيرية، 

ا ال ينسجم مع ما ورد في هالسنة التحضيرية كما اقرت سابقا لم تكن عادلة وتطبيق”ان  موضحا
 .االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية

 
و الرغبة والقدرة هي، فاالساس هال يجوز في السنة التحضيرية اعتماد معدل التوجی هويوضح ان 

سنة التحضيرية بحيث يدخل الطالب التخصص ي بل باعتماد عالمات الهوال تحدد بمعدل التوجی
محمد ابو قديس عبر عن تأييده لقرار . رئيس الجامعة العربية المفتوحة د .بناء على الرغبة والقدرة

ات مجلس التعليم العالي، مؤكدا ان جميع الجامعات مع التركيز على جودة المخرجات هوتوجی
ويرى ان السنة  .ة وفي مستوى الخريجينومعالجة نقاط الضعف في الخطط والبرامج الدراسي

ارات ضرورية لسوق هم على مهالتحضيرية تمكن من إعادة النظر بما نريده من الخريجين وحصول
 .تتحسين المخرجام في هذا سيسهارات التخصص، مؤكدا أن هالعمل، إضافة إلى م

نة التحضيرية وترك ودعا أبو قديس مجلس التعليم العالي الى تشكيل لجنة تضع قواعد عامة للس
 .اهالتفاصيل للجامعات لتؤدي السنة التحضيرية الغاية من
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 قرارات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

 
وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور بشير الزعبي على 

والمصارف اإلسالمية في جامعة استمرارية االعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس االقتصاد 
ووافق المجلس وفق بيان صحفي امس على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . اليرموك

ماجستير االقتصاد والمصارف اإلسالمية، واستمرارية االعتماد الخاص لبرنامجي بكالوريوس 
عتماد الخاص كما وافق المجلس على استمرارية اال. وماجستير أصول الدين في جامعة اليرموك

لتخصص دكتوراه الحديث الشريف وعلومه، واستمرارية االعتماد الخاص لتخصص دكتوراه التفسير 
ووافق المجلس على استمرارية االعتماد الخاص لبرنامج الدكتوراه والماجستير في . وعلوم القرآن

الماجستير في أنظمة التربية اإلسالمية في جامعة اليرموك، واستمرارية االعتماد الخاص في برنامج 
وقرر المجلس فتح باب قبول طلبة جدد في برنامج بكالوريوس . النقل الذكية بجامعة عمان األهلية

العلوم المالية والمصرفية في جامعة الحسين بن طالل، واستمرارية االعتماد الخاص في برنامج 
امج الدبلوم في إدارة الفنادق، البكالوريوس بتخصص إدارة الفنادق، واستمرارية االعتماد الخاص لبرن

ووافق المجلس على . واالعتماد الخاص لبرنامج فنون الطهي في كلية عمون الجامعية التطبيقية
تثبيت الطاقة االستيعابية العامة لمعهد موسيقات القوات المسلحة األردنية؛ كلية جامعيـة متوسطة 

بلوم متوسط مساحة الطرق وحساب واجل البت في االعتماد الخاص لتخصص برنامج د .عسكرية
الكميات، وكذلك اجل البت في االعتماد الخاص لبرنامج الدبلوم المتوسط في تخصص الصيدلة في 

كما اجل البت في االعتماد الخاص للدبلوم المتوسط تخصص تمريض مشارك، . كلية القادسية
الدبلوم المتوسط بكلية القادسية، وتخصص وتخصص تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني في برنامج 

ووافق على االعتماد الخاص لتخصص االتصاالت . التصميم الجرافيكي برنامج الدبلوم المتوسط
 .وشبكات حاسوب في برنامج الدبلوم المتوسط بكلية القادسية

 
 
 
 
 

 0األنباط ص  -1الرأي ص 
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 ءبالمدارس والجامعات يلقى صدى إيجابيا بين الخبرا” التربية اإلعالمية“إدراج 
 

يم التربية هالدراج مفا هوزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي التوج هفي الوقت الذي أعلنت فی
عالميون  ذه هاإلعالمية للطلبة في المدارس، وكمتطلب اجباري في الجامعات، اعتبر تربويون وا 

ال التربية اإلعالمية أمس؛ ان ادخ“ الغد“م لــهوبينوا في أحاديث .“ايجابية وباالتجاه الصحيح”الخطوة 
يم المتصلة برسالة اإلعالم ودوره وتأثيره، في ظل هج الدراسية للمدارس والجامعة، يكرس المفاهبالمنا

ور هذا التطور بخاصة مع ظهالتطور الكبير لتكنولوجيا االتصال، والجوانب السلبية التي رافقت 
ذه المواقع والصفحات من ه هفرتمواقع وصفحات التواصل االجتماعي، والمتاحة للجميع، وما و 

ا من األفعال السلبية ها في انتشار إشاعات واغتيال شخصيات وغيرهمساحات للتعبير، تسبب بعض
ذا الفضاء هولفتوا إلى أن العالم أضحى مفتوحا في ظل  .التي تتعدى على القيم والمعتقدات واألفراد

م هالتفكير لألفراد والمجتمعات، وقرارات اإلعالمي غير المحدود، وصاحب التأثير الكبير على طرق
ذه هم، ما يتطلب إعداد أجيال خالل القرن الحادي والعشرين، مستعدين للتعامل مع هاتهواتجا

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم  .الوسائط بوعي ونقد وقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ
أول من أمس، “ الغد“كشف في تصريحات خاصة لـ العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني؛

ة للطلبة؛ مع بدء هيم التربية اإلعالمية، في حصص األنشطة الموجهالوزارة إلدراج مفا هعن توج
جرت مخاطبة الجامعات إلدراج مساق التربية اإلعالمية  هالعام الدراسي المقبل، موضحا أن

بين المعاني ان التربية اإلعالمية لن تكون و  .كمتطلب إجباري، لكن دون تحديد موعد لبدء ذلك
طلبة المدارس، بل ستكون ضمن حصص النشاط المتعلقة بمبحث التربية  همبحثا منفصال يدرس

ج بصورة صحيحة، هيز المناهتج”الوطنية والمدنية، اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل، ليجري 
وب، دون أن تطرأ أي زيادة في عدد الوحدات ا كتب التربية الوطنية والمدنية والحاسهلتتضمن

ذا هعميد كلية اإلعالم في جامعة البترا الدكتور تيسير أبو عرجة؛ اعتبر  .الدراسية للكتاب المدرسي
يم المتصلة برسالة اإلعالم ودوره وتأثيره، خصوصا مع التطور همة، تكرس المفاهخطوة م هالتوج
ذا التطور في مواقع وصفحات هأثيرات السلبية التي رافقت ائل في مجال تكنولوجيا االتصال والتهال

من استخدامات سلبية، قادت النتشار اإلشاعات واغتيال  هالتواصل االجتماعي، وما انتجت
مساق التربية اإلعالمية، سيوفر حماية ”وقال أبو عرجة إن  .ا في اآلونة األخيرةهالشخصية وغير

 3الغد ص 
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ي وسائل اإلعالم المختلفة من موضوعات مضادة لقيمنا لطلبة المدارس والجامعات، مما يقدم ف
من  هوتقاليدنا، باإلضافة إلى اننا معنيون بقيم وببناء سليمين الجيالنا، بخاصة في ظل ما نعيش

نحن نريد جيال يعرف الفرق بين الكلمة السليمة والخاطئة، والخبر واإلشاعة، ”: وأضاف .“تحديات
ا وان اإلعالم أصبح يقدم موضوعات تخدم اغراضا ال وبلده، خصوص هيعرف كيف يحمي نفس

وأوضح ان الفئة العمرية الصغيرة سريعة التأثر، لذلك فإن  .“تتفق مع ما نريده لمجتمعنا وبالدنا
ا على طريق القيم البناءة وااليجابية في غاية ها؛ ووضعها وتقديم المعلومة السليمة لهتحذير

ذا هولفت أبو عرجة إلى أن إدراج  .“م على نحو ايجابيذه خطوة اتمنى أن تتقدهو”مية، هاأل
ج كنشاط، يعني ان يصبح ضمن الممارسة اليومية والتطبيقات العملية، ويتكرس بقوة في حال هالمن

كصفحة إلكترونية واذاعة مدرسية، ليكون مجديا؛ فالممارسة  هوجود وسيلة عملية مباشرة لتطبيق
ذوقان . بالرأي الخبير التربوي د هواتفق مع .ناهدف هالي هاإلعالمية وليس الكالم النظري؛ 

ا تعلم الشك والتفكير هعبيدات؛ الذي رأى ان التربية اإلعالمية من أكثر الموضوعات الحاحا، كون
ا تعني قراءة أي نص أو هوأشار الى ان .والتأمل والتروي، وعدم االنسياق وراء المعلومات الزائفة

ومصدره، حتى لو  هدون تأثير من صاحب هالنص وتمكن من قراءتيبة هخبر عدة مرات، لتزول 
ا، لنتمكن من التفكير ها تفحص المسلمات والحقائق األولية وتحقق التحرر منهما، كما انهكان م

  .بشيء جديد او بطريقة جديدة
 

 يفترض ان تتخلل التربية اإلعالمية المواد الدراسية والصفوف، واال تقتصر على”وقال عبيدات 
ا كاالرسال وتقديم الرسالة ومصادر الرسالة هيمهصفوف السابع حتى العاشر، ما يتطلب تحليل مفا

يم هودعا لتوزيع المفا .“ارات قراءة ما وراء الخبر او النصهولغة الجسد، واكساب المعلمين م
إلضافة اإلعالمية لتستمر مع الطالب في كل مادة، أكانت علوما أو رياضيات أو تربية إسالمية، با

ا عبر االسئلة واالنشطة والتدريبات، والمسائل الحسابية هج على ادماجهلتدريب واضعي المنا
يم، كما هذه المفاهج، اعد قائمة بهوأضاف عبيدات ان فريقا في المركز الوطني للمنا .اهوغير

ياتية ارات حهواعدت الوزارة دليل نشاطات مدرسية، يتضمن نشاطات إعالمية ونقدية وابداعية وم
د اإلعالم؛ وتربويين وفنيين من وزارة التربية، هوطالب عبيدات بتشكيل فريق وطني من مع .متنوعة

 .اهلوضع أسس للتربية اإلعالمية، خصوصا وان التكنولوجيا ووسائل االتصال، زادت من الحاجة ل
عالمية لطلبة المتمثل بادراج التربية اإل هبدوره؛ اشاد الزميل الصحفي اسامة الرواجفة؛ بالتوج

وبين  .ا مبكراهويتها وهالمدارس والجامعات، بخاصة طلبة المدارس التي تتسم بتشكيل شخصيت
ذا هو”م الذكية يوميا، هواتفهساعات في التعامل مع  2الى  2الرواجفة؛ ان ابناءنا يقضون بين 
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وأشار إلى أن  .“ميةهفي غاية األ هذا التوجهيحتاج لوجود ثقافة حول التربية االعالمية؛ لذلك فإن 
ا، هذه المادة، كوحدة دراسية، ستلقي بالضوء على كثير من المسائل التقنية والتعامل معهادراج 

وأكد  .ومعرفة الحقوق والواجبات، وتثقيف الطلبة بالجوانب القانونية في التعامل مع وسائل التواصلي
فالخلل الموجود اليوم ال ”مستقبال، ذا المساقات؛ سيحد من تداول اإلشاعات هالرواجفة ان ادراج 

ا، اذ تتحمل الجزئية المتعلقة بحق الحصول على المعلومات وتقديم المعلومة هالحكومة وحد هتتحمل
لمنصات  هالمواطن، نتيجة لسوء استخدام هللمواطنين في وقت سريع، لكن الطرف اآلخر يتحمل

م هيم التربوية اإلعالمية من اهد، إن المفا؛ قال الخبير التربوي محمود المساهمن جانب .” التواصل
يم هيم حقوق اإلنسان، والمفاها مثل مفاهيم العابرة للمواد الدراسية في الصفوف المختلفة؛ مثلهالمفا

 .ا في الكتب المدرسيةها وحولها المطلوبة إن تحدثنا عنهميتها تفقد اهالحياتية والسكانية، لكن
مية؛ تبرز عندما تدمج في محتوى الكتب المدرسية في المباحث مية التربية اإلعالهوأشار إلى أن أ
ا، وفي الصفوف المختلفة باشكال االدماج المختلفة، كالنشاطات واالسئلة، باالضافة هالدراسية جميع

ارات وقيم ذات معنى في حياة الطلبة عبر التسريب والتشرب، ها المحتوى المناسب، كمهلتحميل
 م الطبيعيهي سلوكم وتترجم فهلتسرخ في عقول
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 فلسطين النيابية تدعو الجامعات لتشكيل لجان تعنى بالقضية الفلسطينية

 
دعت لجنة فلسطين النيابية، الجامعات الحكومية والخاصة إلى تشكيل لجان خاصة تعنى بالقضية 

 . الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص
وم االربعاء، مع عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم اإلسالمية جاء ذلك خالل لقاء عقدته اللجنة الي

 . الدكتور ياسين المحارمة ووفد طالبي من لجنة القدس بالجامعة
إن جاللة الملك عبداهلل الثاني يولي القدس اهتماما واضحة، ويعيد : وقال رئيس اللجنة يحيى السعود

مشيرا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الزخم اليها في كل المحافل الدولية واالقليمية، 
 . اإلسالمية والمسيحة في القدس الشريف

إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب االولى، وهي القضية المركزية لألردن، : وقال المحارمة
عادة الزخم اليها  . مشيدا بالدور الذي يقوم به جاللة الملك تجاهها وا 

، يسلط الضوء على دور االردن "اردن وطن ومسيرة"قد اطلقت أخيرا برنامج وبين ان الجامعة كانت 
 . في المحافظة على المقدسات اإلسالمية والقضية الفلسطينية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6الرأي ص  -بترا
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ورشة تدريبية في البلقاء تهدف العادة هيكلة امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة 
 9102يفية لعام اعتبارا من الدورة الص

 
تنفيذا لخطة الجامعة  االستراتيجية الهادفة الى اعادة هيكلة امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة 

ليصبح االمتحان امتحانا لقياس مخرجات التعليم كما يراها  9049اعتبارا من الدورة الصيفية لعام 
التعلم للورقتين االولى والثانية نظمت الجامعة ورشة العمل االولى لتحديد مخرجات ، اصحاب العمل 

بين االوراق النظرية لالمتحان الشامل بصورته الجديدة حيث شارك في هذه الورشه نخبة من 
المدرسين المختصين من جامعة البلقاء التطبيقية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف 

 .عليها الجامعة اشرافا فنيا وأكاديميا
 

) لى اعداد مصفوفة مخرجات التعلم للمجاالت المعرفية المتعلقة بالثقافة العامة وخلصت الورشة ا
وسيتم تعميم مخرجات التعلم على جميع ( الورقة الثانية) ومهارات التشغيل والتواصل ( الورقة االولى

تغذية الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية إلبداء الرأي بشأنها وتزويد اللجنة المكلفة بإعدادها بال
الراجعة  حولها لتنقيحها قبل اعتمادها نهائيا تمهيدا لوضع االسئلة المناسبة لقياس كل واحد من 
مخرجات التعلم وقد اشرف على عمل المشاركين في هذه الورشة مستشار  الرئيس لشؤون التعليم 

بمتابعة حثيثة من مدير وحدة التقييم واالمتحانات العامة االستاذ الدكتور حسين السرحان و / التقني 
 . قبل رئيس الجامعة االستاذ الدكتور عبداهلل سرور الزعبي

 
هذا وسيتم عقد ورشات عمل مكثفة في مركز الجامعة في االسبوع المقبل إلعداد مصفوفة مخرجات 
التعلم للمهارات الفنية المتخصصة لجميع التخصصات  المرخصة في جامعة البلقاء التطبيقية والتي 

 .طلبة بموجبها امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة في الصيف القادمسيقدم  ال
 
 
 
 

  45الدستور ص 
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 مذكرة تفاهم بين العلوم والتكنولوجيا والغذاء والدواء

 
وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا والمؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم االربعاء مذكرة تفاهم لعقد 

 .املين في قطاعي الغذاء والدواءدورات تدريبية مهنية مشتركة للخريجين والع
ووقع االتفاقية عن المؤسسة وزير الصحة الدكتور غازي الزبن والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء 

 .والدواء الدكتور هايل عبيدات، ورئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات
الخريجين والعاملين في  وثّمن الدكتور غازي الزبن هذه الخطوة الفاعلة بشأن تبادل الخبرات إلثراء

وأّكد خريسات أهمية وجود شراكات فاعلة بين الجامعة كمؤسسة أكاديمية . قطاعي الدواء والغذاء
رائدة بحثيا وعلميا وبين المؤسسة الغنية بالخبرات الفنية المطلوبة لسوق العمل، مشيرا الى الدور الذي 

بالمجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل ما  تقوم به مثل هذه الشراكات في تطوير الكوادر البشرية
 .يسهم في درء الفجوة بين سوق العمل واألكاديميا

وأشار عبيدات الى تطوير الكفاءات المهنية للعاملين بقطاعي الغذاء والدواء، واطالعهم على 
ثل التشريعات الخاصة بها ما يؤدي الى رفع جودة المعايير المؤسسية في هذه القطاعات، وأن عقد م

 .هذه الشراكات ينسجم مع رسالة المؤسسة في تعزيز التعاون مع الشركاء
وتهدف االتفاقية الى تعزيز الخبرات في قطاعي الدواء والغذاء، بحيث تشمل البرامج دورات مهنية في 
الدراسات السريرية واألنظمة والتشريعات الخاصة بهما، باإلضافة الى دورات متخصصة بالتحليل 

 .الصيدالني
وأشارت مديرة مركز الدراسات الدوائية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتورة رنا عبيدات الى ان 
المركز اجرى أكثر من خمسين دراسة سريرية في المراحل المختلفة للدراسات السريرية، باإلضافة الى 

 . اجراء أكثر من ثالثمائة دراسة تحليلية بالجناح التحليلي
 
 
 
 
 
 

 45الدستور ص 
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 تطلق خدمات الكترونية جديدة اليرموك
 

اطلق مركز الحاسب والمعلومات في جامعة اليرموك مجموعة من الخدمات االلكترونية الجديدة 
صرف، )خدمات لتقديم طلبات لوازم  2للعاملين بالجامعة بالتعاون مع دائرة اللوازم، حيث تم اطالق 

 .وتحويلها، وطلبات ارجاع العهدة (وشراء، وشراء على حساب المشاريع
وأوضح مدير مركز الحاسب والمعلومات في الجامعة المهندس اسحق مطالقة أن مجموع خدمات  

خدمة، وذلك ضمن خطة المركز ألتمتة معظم الطلبات الورقية ( 12)تقديم الطلبات االلكترونية بلغ 
ات، المستخدمة في الجامعة، بهدف توفير الجهد والوقت والمال في الحصول على هذه الخدم

 .والتخلص من الطريقة الورقية اليدوية التقليدية التي تتم من خالل البريد الداخلي العادي
من عام ( السنابل)وأشار إلى أن المركز قام أيضا بإطالق جميع أعداد كتاب الخريجين السنوي 

عدد، بحيث يمكن تصفحه بأي وقت من خالل الموقع  29الكترونيا، بواقع  9048حتى عام  4999
االلكتروني الرئيسي للجامعة، أو من خالل الدخول الى الرابط االلكتروني 

https://sanabel.yu.edu.jo./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44الدستور ص 
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 المعاني يعمم بضرورة تفعيل حصص النشاط بدءًا من الفصل الدراسي الثاني
 

بتفعيل حصص  عمم وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني لمديريات التربية يوم امس االربعاء،
للعام الدراسي الحالي  نيالنشاط، وااللتزام بتنفيذها على نحو فاعل بدءا من الفصل الثا

وذلك ادراكا من وزارة  .عملية التعلم ،من خالل اعتماد دليل االنشطة المدرسية لدعم 9048/9049
سة واكسابهم المهارات الحياتية المدر  التربية والتعليم باهمية تفعيل حصص النشاط داخل اسوار

وتاتي حصص النشاط التي فعله دليل األنشطةمن خالل  .المتنوعة وتنمية المهارات التفكير الخالقة
النشاط الذي اعدته الوزارة مؤخرا الذي يشتمل على مجموعة واسعة من  المنهاج التفاعلي لحصص

ويهدف  .الطلبة ضمن سياق تطبيقي عمليالهادفة لتنمية القدرات والمهارات والقيم لدى  األنشطة
مضامين تتصل بمفاهيم عابرة  دليل االنشطة إلى تقديم محتوى من األنشطة الصفية والمدرسية ذات

تعليم التفكير العليا من جهة أخرى، وتقديم  للمواد الدراسية والصفوف من جهة، وحاملة لمهارات
ألدنى من المساواة امام تباين المدارس في لضمان الحد ا الدعم الفني التربوي للمدارس عموما

ويعمل على زيادة الجانب العملي التطبيقي للمعرفة على حساب  .والتجهيزات الكفاءات والمرافق
 وبعث الحياة والتفاعل في البيئة المدرسية، ما يجعلها بيئة حيوية ودية تشاركية الجانب النظري لها،

وبأجواء مفعمة  ية والعقلية واالجتماعية والعاطفية للطلبة،جاذبة، إضافة إلى تنمية الجوانب الشخص
 وتسعى الوزارة من خالل هذا الدليل إلى تمكين أطراف العمل المعنيين من كوادر .بالحرية والدعم

متقاربة، وتنمية قدرات  االشراف والمتابعة والتنفيذ والتقييم من العمل وفق رؤية واحدة واستراتيجيات
المطلوبة النجاح الدليل وتحقيق أهدافه،  ت ذات العالقة بالمهارات والمعارف والقيمالكوادر والمؤسسا

ويستهدف الدليل خمس  .تسبق تطبيقه وفي أثناء تنفيذه ال سيما عن طريق البرامج التدريبية التي
المعنية بالدليل ومضامينه، والمطلوب  فئات، يأتي الطلبة في مقدمتها باعتبارهم الفئة األولى

التي يتضمنها الدليل وفقا للشروط والمحددات التي يتطلبها  انخراطهم في األنشطة الصفية والمدرسية
ولم يغفل الدليل دورالمعلمين واهميتهم في تنفيذه وانجاحه وتحقيق أهدافه،  .أهدافه لنجاحه في تحقيق

لضمان تنفيذ  لمدرسية باعتبارها المعنية بتوفير جميع المتطلباتيستهدف أيضا القيادة واالدارة ا فيما
وخارجها، في ضوء فهمها العميق  األنشطة المدرسية، سواء في الغرف الصفية او ساحات المدرسة

الدليل دور المشرفين التربويين باعتبارهم أداة الوصل بين  ولم يغفل. لفلسفة هذه النشاطات واالهداف

 0 صرأي لا
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 المدرسي، باإلضافة الى أولياء أمور الطلبة والمجتمع المحلي المحيط بالمدرسة يدانمركز الوزارة والم
 ألهميتها في تقديم الدعم النفسي واللوجستي للمدرسة والطلبة خالل تنفيذمن الفصل الدراسي الثاني 

وينظر الدليل إلى مفهوم األنشطة المدرسية بوصفه مفهوما شاماًل  .األنشطة واالشتراك في دعمها
ة وأخرى ترتبط وتنقسم النشاطات إلى ثالثة أشكال، عام .داخل المدرسة وخارجها متكاماًل تطبيقيا

 الصفية بالمواد الدراسية، والنشاطات
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    .ديوان آل مقدادي/  الشيخ احمد عبدالقادر مقدادي في ذمة اهلل
 

 
 
 

 اهلل وانا اليه راجعون أنا
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  أمس األسباب الموجبة لتعديل نظام األبنية  هأن مجلس الوزراء أقر بجلست“ الغد”علمت
وطلبت . واقراره هلمدينة عمان، وأحال المشروع الى ديوان التشريع واللجنة القانونية لبحث

ما هفتح حوار حول البنود الخالفية بين 44الـ الحكومة من أمانة عمان والقطاعات الشريكة 
 .ا خالل أسبوعهتحت مظلة ديوان التشريع، على أن يكون حسم

 
 ندسين مساء بعد غد السبت ندوة هندسون من أجل فلسطين والقدس بنقابة المهتنظم لجنة م

لندوة يتحدث في ا. “مستقبل األونروا بين حلم العودة وصفقة القرن”بمجمع النقابات، بعنوان 
“ الغد”الباحثون؛ الدكتور أحمد سعيد نوفل، ومديرة تحرير الشؤون الفلسطينية في جريدة 

 .الدكتورة نادية سعد الدين، والكاتبة السياسية لميس أندوني
 
 

 ة العمل اإلسالمي، ردا على هوفد من تيار التجديد الحزبي زار أول من أمس مقر حزب جب
تم خالل الزيارة استعراض . رينهمي لمقر التيار قبل شزيارة سابقة لوفد من العمل اإلسال

 .نة بالوطن وتناول المطلوب من تعديالت على قانوني األحزاب واالنتخاباتهاألوضاع الرا
 
 

  يزور عمان بعد غد السبت وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور صالح عبد اهلل
التعاون بين البلدين  هبحث اوجالجبوري، حيث يتم خالل الزيارة التي تستمر يومين 

ر السبت ملتقى اقتصاديا أردنيا هامش الزيارة تنظم غرفة صناعة األردن ظهعلى . الشقيقين
 .عراقيا بحضور الوزير العراقي والوفد المرافق تعزيزا لالتفاقات األخيرة بين البلدين

 
 

 

 وايا الصحف ز

 زواريب الغد 


