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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
 األردنیة تطلق باكورة نشاطات كرسي الملك الحسین األكادیمي

  سینالمجالي یعرض لذكریات نصف قرن عایشھا مع الح
٣  

  ٩  أسرة كلیة الھندسة األكادیمیة واإلداریة تلتقي الطلبة
  ١١  معرض فني تشكیلي للفنان األردني خالد رباع في آل البیت

وحوسبة إدخال ) صیفيال(تدرس اعتماد نظام جدید لـ) األردنیة(
  العالمات

١٣ 

 ١٤  ورشة تدریبیة عن مشاریع ایراسموس بلس
الجامعة االردنیة وجماعة عمان لحوارات المستقبل توقعان مذكرة 

  تفاھم لتنفیذ برامج وطنیة
١٥ 

   شؤون جامعیة
الجامعات األردنیة بدأت في دمج واستحداث تخصصات : الطویسي

  بھدف تعزیز مفاھیم االبتكار
١٧  

   مقاالت
 ١٩  الشتويموسى .د/"نصف قرن مع الحسین"

 ٢٠  مھند مبیضین. د/ثالثة قرویین أردنیین مع علماء العالم الممیزین

 ٢١  عالء الدین ابو زینة/..!استعادة الفلسفة

 ٢٣  وفیات
  ٢٦- ٢٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
3 

  
  

  
  األردنیة تطلق باكورة نشاطات كرسي الملك الحسین األكادیمي

 المجالي یعرض لذكریات نصف قرن عایشھا مع الحسین

 

أطلق  –زكریا الغول 

مركز الدراسات 

ة االستراتیجیة في الجامع

األردنیة باكورة نشاطات 

كرسي الملك الحسین 

األكادیمي الذي أطلق أیار 

الماضي باستضافة رئیس 

الوزراء األسبق الدكتور 

عبد السالم المجالي 

اما عایشھا مع الملك الراحل الحسین بن طالل متحدثا حول ذكریات ومواقف وأحداث خمسین ع

  .طیب هللا ثراه

   

والكرسي الذي یضع نصب عینیھ توثیق التاریخ الشفوي لمسیرة الحسین ضمن حزمة أھدافھ، بدأ 

  .باستضافة المجالي باعتباره شاھدا مھما ومؤثرا على عصر الحسین

   

 أخبار الجامعة

 األردنیةأخبار 
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كافة الصعد السیاسیة والدولیة  المجالي في المحاضرة التي شھدث حضورا نوعیا تحدث على

والشخصیة ولم یبق ذكریاتھ سرا ولم یبخل على المدونین والباحثین بشيء، بدء من التقائھما في 

  .بریطانیا، وانتھاء بحضور جنازتھ

   

  ظاھرة متفردة في القرن العشرین

ً وال یستطیع الق: "واستھل الحدیث بالقول  ً سھال یام بھ وتأدیتھ إال إن الحدیث عن العظماء لیس عمال

ََك الموھبة والمھارة اللتین ال أمتلكھما، فالحسین ظاھرة متفردة في القرن العشرین ومدرسة  من َمل

  ."محددة األھداف متكاملة األبعاد متعددة المناھج حین شكلت بؤرة استقطاب لكل الطامحین للنجاح

   

   

إن تواضعھ وإنسانیتھ وتسامحھ وحبھ ": وتحدث المجالي عن المناقب الشخصیة للملك الحسین وقال

للناس وتفانیھ في تحقیق مطالبھم وخدمة مصالحھم مثل یحتذى، وھذا ما جعلھ موضع حبھم وتفانیھم 

  ."لھ، وااللتفاف حول قیادتھ

   

  خارطة الطریق
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إن الحسین كان صاحب رؤیا یحلم بمستقبل مشرق لوطنھ وأمتھ، ویمتلك خارطة : "وأضاف المجالي

نھ وألمتھ واضحة المعالم، وھذه خاصیة عز نظیرھا، إضافة لما یملكھ من نظرة طریق لوط

استشرافیة مذھلة، ومفھوم یتعلق بالدین الحنیف تفّرد بھ دون غیره من القادة فكان یدعو للتقدم إلى 

ً وعلینا اللحاق بھا   ".اإلسالم ولیس العودة إلى الوراء، سیّما أن الرسالة السماویة ، أمامنا دوما

   

  حكمتھ وحنكتھ

ً نوعیة، نقلھ  وأوضح أن ھذه الصفات ومعھا حنكتھ وحكمتھ وشجاعتھ مّكنتھ من قیادة األردن قیادة

فیھا من موقع التخلف والجھل إلى روابي التطور والعلم الذي جعلھ متمیزا على غیره من دول 

ًا أنھ ورغم صعوبة المراحل التي مر بھا والتحدیات التي واجھھا والمؤامرات التي  المنطقة، مبین

جابھھا إال أنھ استطاع أن یصل ببلده إلى بر األمان، وأن یجعل منھ بلدا فاعال في المنطقة یُصغى إلیھ 

  .عندما یتكلم

   

وعرض المجالي لفترة معاصرتھ للحسین عندما كان أمیًرا، وال یزال دون السابعة عشرة من عمره 

الكنھ تحدث بطالقة وثقة وبأدب جم وال یقاطع أحد في كالمھ ً لقد أیقنت حینھا بعد نظره : "، مضیف

  ."وثاقب فكره وعلو ھمتھ وخرجت من ذلك اللقاء مبھورا

   

ولفت إلى ما تعرض لھ الحسین من صعوبات وأزمات خالل تعرضھ للحكم وكیف قام بمجابھتھا كلھا 

 إال أن حنكتھ ساعدتھ على تجاوزھا كلھا بدًء من تعریب قیادة الجیش وحركة الضباط األحرار

وانقالب العراق ومحاوالت إسقاط حكمھ العدیدة، مشیًرا إلى أن ھذا كلھ جعلھ في وضع ال یحسد علیھ 
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سواء أكان ذلك من األصدقاء أم من األعداء لكنھ في الوقت ذاتھ ضرب رقما قیاسیا بالمحبین 

  .والمعجبین الذین رأوا فیھ قائدا ملھما وسیاسیا محنكا

   

العفو "متواضع متسامح محب للخیر وللناس یطبق الحكمة القائلة  وفوق ھذا كلھ إنسان: "وأضاف

فقد كان ال یعرف الحقد على أحد، وقد برھن على ذلك في معاملتھ لخصومھ " عند المقدرة

  ."ومعارضیھ عبر مراحل حكمھ التي امتدت على مساحة خمسة عقود تقریبا

   

دولة یحضرون جنازتھ، كما  ٩٠د على وقال المجالي إن أخالق وعظمة الحسین جعلت زعماء ما یزی

ا أنھ لم یُجبر أحد على حب الحسین بل أحبھ الناس وبادلوه الحب  ً أنھ أحب الناس فأحبوه، مضیف

ألن الحسین دافع عنا وعن كرامتنا وحمى مواطنینا وانتمى لنا، وعندما كنا نمرض بنى لنا "طواعیة 

الجامعات ولما أردنا سكنا بنى لنا آالف العمارات المستشفیات ولما أرادوا العلم بنى لنا المدارس و

  ."وشید الطرقات وجعلنا أغنى بكثیر مما نحن

   

وذكر أن التناغم عمیق بین القائد والشعب ندر أن یكون في بلد آخر، وھذا التناغم كان قوة حافظت 

بیقا، والجیش على األردن أن یبقى بأمان رغم األعاصیر، فالعدل عند الحسین أساس الملك فكرا وتط

ھو حامي الحمى وضامن األمن، والقدس رمز الشرعیة الدینیة، والمواطن الصالح ھو وسیلتھا 

الجیش بالخزانة : "المنتجة والمحرك وكل ھذه تتفاعل ضمن نظام منسق متكامل وكما قال ابن خلدون

  ."والخزانة بالعمارة والعمارة بالعدل والعدل أساس الملك
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  معاھدة السالم

إن الملك المؤسس والملك : "استعرض المجالي مرحلة السالم مع االحتالل اإلسرائیلي، قائًال  كما

ا ً   ".الحسین كانا یؤمنان بالسالم بعد حساب دقیق لموازین المعركة وھذا اإلیمان لم یأت عبث

   

یل ھي إن الغرب غیّر استراتیجیتھ في المنطقة بعد حرب الخلیج، فبدًال من أن تكون إسرائ: "وأضاف

المخفر المتقدم لھم من أجل حمایة البترول، أصبحوا ھم موجودون في الخلیج فعًال، مما جعل 

  ".إسرائیل دولة حقیقیة في المنطقة، وتم البدء بحرب السالم

   

وأشار إلى تجربتھ في المفاوضات حین ذھب على رأس الوفد إلى مدرید وكیف عین الملك أعضاًء 

  .ق مع االحتاللفلسطینیین على غیر االتفا

   

إن الحدیث عن الحسین ھو حدیث عن مدرسة أخالق وقیم ومبادئ مدرسة : "وختم المجالي بالقول

ّت مثیالتھا في القرن العشرین، وما ذكرتھ وما كان لي أن أذكره منھا لو أتیح لي الوقت  قیادة وقدوة قل

ه لھم معھ موقف إنساني أو قصة لن یكون أكثر من نقطة في بحر، ومع یقیني التام بأن الذین عاصرو

ّھم، فمكونات شخصیتھ متعددة ومكملة لبعضھا البعض إال أن إنسانیتھ تطغى  إن لم یكن كلھم، فجل

على جمیع ھذه المكونات وقد تجلت ھذه اإلنسانیة في أوقات الشدة والضیق وعند المنعطفات الحادة 

  ."التي كانت في حیاتھ رحمھ هللا
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االستراتیجیة الدكتور موسى شتیوي قال إنشاء الكرسي جاء تقدیرا من  مدیر مركز الدراسات

الجامعة إلنجازاتھ الفذه وتخلیدا لذكراه العطرة وإدراكا ألھمیة اإلنجازات التي تحققت في عھده، 

  .وإللقاء الضوء على حیاتھ ومسیرتھ التي قادت الوطن وأھلھ إلى قمم التقدم والنماء

   

یعكف على استضافة باحثین عالمیین وأردنیین متخصصین في العالقات  وأضاف شتیوي أن الكرسي

الدولیة ومنطقة الشرق األوسط للعمل على مشروع بحث أو كتاب ضمن أھداف الكرسي، وإطالق 

  .مشروع بحثي إلجراء دراسات معمقة ومتخصصة حول أھم المحطات في حقبة الحسین

   

لتوثیق كل األعمال واألنشطة الخاصة بمسیرة  ولفت إلى أن الكرسي سیعمل على إنشاء مكتبة

 .الحسین إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات المتخصصة لإللمام بالسیرة الكاملة للحسین
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 أسرة كلیة الھندسة األكادیمیة واإلداریة تلتقي الطلبة

نظم اتحاد طلبة كلیة  -ھبة الكاید 

الھندسة في الجامعة األردنیة لقاًء 

مفتوحا للطلبة مع عمید الكلیة 

الدكتور غالب عباسي ونوابھ 

ورؤساء األقسام  وعدد من أعضاء 

الھیئتین التدریسیة واإلداریة تخللھ 

نقاش حواري مثمر حول احتیاجات 

  .لمشاكل التي تواجھھمالطلبة وا

وعقب االستماع الستفسارات الطلبة تحدث عمید الكلیة عن سعیھم الجاد إلى تحسین الوضع العام 

لمباني الكلیة ومرافقھا ومعالجة بعض المشاكل المتعلقة بالقاعات التدریسیة وتحقیق كافة مطالب 

  .الطلبة

زال قید الدراسة من قبل عمادة الكلیة ولن یتم تطبیقھ وقال عباسي إن نظام إدخال العالمات الجدید ما 

ھذا الفصل، مضیفا أن موضوع الفصلین الصیفیین الذي ال زال قید الدراسة أیضا معمول بھ حتى 

أسبوعا، األمر الذي یسمح للطالب  ١٢ھذه اللحظة وفي حال إلغائھ سیتم دمجھم لیصبح الفصل 

  .ساعة حینئذ ١٥بتسجیل 

وفي معرض حدیثھ أشار رئیس قسم الھندسة الصناعیة الدكتور محمد الطاھات إلى أن تنظیم مواعید 

المختبرات یعتمد بالدرجة األولى على األوقات المناسبة ألغلب الطلبة وبما ال یتعارض مع 

 محاضراتھم ومصالحھم، ودعاھم خالل مداخلتھ إلى الجد والعطاء والتمیز في دراستھم، والمحافظة

 المدینة نیوز/طلبة نیوز/األردنیةأخبار 
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على سمعة الجامعة األكادیمیة المتمیزة على المستویین المحلي والعربي والعالمي ونقل الصورة 

  .اإلیجابیة عن الكلیة
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 معرض فني تشكیلي للفنان األردني خالد رباع في آل البیت

، أقام الفنان األردني خالد ٢٠١٧ضمن فعالیات المفرق عاصمة الثقافة األردنیة للعام  –ھبة الكاید 

ة آل البیت افتتحھ رباع معرضا تشكیلیا في جامع

  .ضیاء الدین عرفةرئیس الجامعة الدكتور 

المفرق ثقافة وفن بال "والمعرض الذي حمل عنوان 

وحضره نائب رئیس الجامعة للشؤون " حدود

اإلداریة الدكتور محمد الدروبي ومدیر ثقافة المفرق 

الدكتور فیصل العجیان وعدد من عمداء الكلیات 

مجموعة من اللوحات الفنیة وأساتذتھا وطلبتھا؛ ضم 

لرموز ورواد الحركة الثفافیة في المفرق، إلى جانب اللوحات التي عكست الحیاة التاریخیة 

  .والحضاریة في المنطقة

وأثنى رئیس الجامعة على جودة اإلبداع التي تجلت في رسومات الفنان رباع ذات العمق والبعد 

معرض بالمستوى الفني الرفیع لألعمال الفنیة المعروضة الوطني، مشیدا خالل تجوالھ في زوایا ال

التي تنُم عن حس فني عال، وقدرة الفنان على مزج األلوان وإعطاء عمق للوحاتھ الفنیة على 

  .اختالفات موضوعاتھا

بدوره عبر رباع عن عظیم امتنانھ إلدارة الجامعة على دعمھا النشاطات الالمنھجیة واھتمامھا 

بالحركة الثقافیة، وقدم شرحا توضیحیا حول مكنونات وأبعاد لوحاتھ الفنیة، منوھا في معرض حدیثھ 

  .ھابأنھ استخدم األلوان الزیتیة والفحمیة وألوان الكاریزما والباستیل على اختالف انواع

، حاصل على وسام االستحقاق الفني من جاللة المغفور لھ الملك ١٩٧٧والفنان رباع من موالید 

الحسین ویحمل الماجستیر في إدارة األعمال وبكالوریوس فنون بصریة ویعمل رئیس شعبة ارتباط 

 عمون/األردنیةأخبار 
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ن الثقافیة، أعضاء ھیئة التدریس في الجامعھ األردنیة، وقد نظم ثمانیة معارض فنیة في جمیع المد

وأقام العدید من المعارض ولھ الكثیر من المشاركات العربیة كان آخرھا في إمارة دبي، حاصل على 

دورة ھندسة الدیكور والتصمیم الجرافیكي، وعمل لسنوات في إدارة مھرجان جرش، وھو عضو في 

عر الوطني بعنوان ، وأصدر دیوانین من الش٢٠٠٥المركز العربي للتراث والثقافة والفنون منذ عام 

، واختیرت لوحاتھ »الشعب والملك كما الروح والجسد«و» شمس في ظالل العرب -الملك الحسین «

  .وضمنت في أحد أعداد مجلة أفكار الصادرة عن وزارة الثقافة
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   وحوسبة إدخال العالمات) الصیفي(تدرس اعتماد نظام جدید لـ) األردنیة(

تدرس الجامعة االردنیة إعتماد نظام جدید لدراسة الفصل الصیفي فیھا، بعدما قرر  - حاتم العبادي

للصیفي، الى جانب دراسة حوسبة نظام إحتساب العالمات  مجلس التعلیم العالي إلغاء نظام الفصلین

ة وقال مدیر وحدة القبول والتسجیل في الجامعة الدكتور محمد الشریدة ان اللجنة المكلفة بدراس .فیھا

 ١٢(بالجامعة، نسبت بإعتماد نظام فصل واحد للصیفي تكون مدتھ  وتقییم نظام الفصلین للصیفي

وأضاف في  .ساعة للخریجین )١٨(ساعة دراسیة و( ١٥(اسبوعا، بحیث یستطیع الطالب تسجیل (

ان اللجنة قامت بدراسة وتقییم نظام الفصلین للصیفي، في ضوء قرار مجلس » الرأي«تصریح الى 

استطلعت من خالل استبیان العضاء ھیئة التدریس واخر للطالب، مبینا ان  علیم العالي بالغائھ، إذالت

قصیرة، ما شكل عبئا على المدرس  نتائج االستطالع اوضحت أن فترة الفصل الواحد كانت

وقال ان اللجنة درست الملف بعنایة واطلعت على تجارب عالمیة، حیث نسبت باالخذ في  .والطالب

 ١٥(من ستة اسابیع، بحیث یستطیع الطالب دراسة  اسبوعا للفصل الصیفي، بدال( ١٢(ام اعتماد نظ

مطبق بجامعات  ساعة، الفتا الى ان ھذا النظام( ١٨(ساعات وللخریج ( ٩(ساعة بالفصل، بدال من (

المقترح وأوضح أن اللجنة زودت عمداء الكلیات ب .عالمیة وتحتل مواقع تقدمیة بالتصنیفات العالمیة

المجالس المختصة  لیتم تدارسة من مستوى الكلیات ورؤساء االقسام، ومن بعده سیتم عرضھ على

وعلى صعید متصل، اشار الشریدة الى أن الجامعة تدرس حوسبة نظام  .القراره، إذا تم التوافق علیھ

یضمن عدالة اكبر  المطبقة حالیا، بما للعالمات، بدال من النظام الیدوي» المنحى الطبیعي«احتساب 

 .للطلبة في مختلف الكلیات، بحیث یتم تطویر نظام محوسب قادر على احتساب العالمات

 ١:ص أيالر
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 رشة تدریبیة عن مشاریع ایراسموس بلسو

ورشة تدریبیة ) ١٩/١١/٢٠١٧(نظم مركز الجودة واالعتماد في الجامعة االردنیة یوم االحد الموافق 

الكتساب مھارات كتابة مقترحات مشاریع ضمن برنامج ایراسموس بلس االوروبي، قدمھا االستاذ 

یراسموس االوروبیة حالیا الدكتور أحمد السالیمة المنسق العام والمحلي للعدید من مشاریع ا

  .وتیمبوس سابقا

ھذا وقد حضر الورشة االستاذ الدكتور عمید البحث العلمي وضمان الجودة االستاذ الدكتور شاھر 

المومني، واالستاذ الدكتور عمید كلیة الدراسات العلیا، االستاذ الدكتور محمد الشریدة، ودیر مركز 

ح السواعیر، وعدد من أعضاء الھیئة التدریسیة من مختلف الجودة واالعتماد، االستاذ الدكتور فال

  .الكلیات في الجامعة االردنیة وخارجھا من المھتمین باكتساب ھذه المھارات

وقد تضمنت الورشة عدة محاور شملت التعریف بالخصائص الرئیسیة بالمشاریع االوروبیة ضمن 

ي، والتعریف بمعاییر والیة اختیار المشاریع لبناء القدرات في التعلیم العال) ایراسموس بلس(برنامج 

الناجحة، وتطبیق عملي لكیفیة كتابة مشروع من خالل دراسة حالة مشروع سابق، والتعریف 

عرض لقائمة المشاریع  كلیة الھندسة، وكذلك -بمشاریع ایراسموس بلس الحالیة في الجامعة االردنیة

ھتمین بالمجاالت المختلفة، وبحث مواضیع بمكن التي سیتم التقدم لھا وضم اعضاء من الحضور الم

  .للمتدربین التقدم لھا

تضمنت الورشة ایضا كلمة لألستاذ الدكتور عمید البحث العلمي وضمان الجودة، حث فیھا 

  .المشاركین على التقدم لجمیع المشاریع المتاحة بما فیھا مشاریع ایراسموس بلس

ة للتقدم لھذه المشاریع حیث ان باب التقدم لمشاریع السنة وتأتي الورشة لحث أعضاء الھیئة التدریسی

االتحاد -قد أعلن على مواقع الوكالة التنفیذیة للتعلیم والثقافة السمعیة والبصریة) ٢٠١٨(القادمة 

  .٢٠١٨االوروبي وان اخر موعد للتقدیم سیكون بالثامن من شھر شباط لعام 

 نیوزطلبة 
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  الجامعة االردنیة وجماعة عمان لحوارات المستقبل توقعان مذكرة تفاھم لتنفیذ برامج وطنیة

وقع رئیس الجامعة االردنیة االستاذ الدكتور عزمي محافظة ورئیس جماعة عمان لحوارات المستقبل 

بالل التل الیوم االربعاء مذكرة تفاھم تتضمن تنفبذ برامج وطنیة وتتناول العمل الشبابي في أكثر من 

  . مجال

وسبق توقیع المذكرة نقاش حول دور المؤسسات الوطنیة ومنھا التعلیمیة في المشاركة وتنفیذ البرامج 

واالنشطة العامة وخدمة المجتمع المدني والقطاع الشبابي على وجھ الخصوص، شارك فیھ الى 

الزیود جانب رئیسي الجامعة والجماعة خالد ابو زید والدكتور عمر الریماوي والدكتور محمد صایل 

والدكتورة آمال الجبور وعبدالحافظ الھروط ممثلین عن جماعة عمان وبحضور مدیر االعالم 

  .والعالقات العامة في الجامعة االردنیة الدكتور سلیمان فراجات

ومن ابرز ما ركزت علیھ المذكرة التي وقعت برئاسة الجامعة استثمار االمكانات البشریة والخطط 

عاون في البحوث والدراسات والوثائق وبما ال یتعارض مع مع قوانین الملكیة واالستراتیجیات والت

  .الفكریة وكذلك التعاون في عقد الورش والندوات والحلقات النقاشیة وتبادل مخرجاتھا

  

كما تضمنت مذكرة التفاھم االشتراك بالتنظیم وادارة المؤتمرات واستثمار المنصات االعالمیة 

طنة والحوار وقبول الرأي اآلخر، واطالق مبادرات وتصحیح المفاھیم لترسیخ مفاھیم الموا

  .االجتماعیة ونشاطات التوعیة لتعظیم سیادة القانون والعمل لغایات بث محتوى التماسك االجتماعي

وتم تشكیل لجنة تنسیق للجامعة االردنیة وجماعة عمان لحوارات المستقبل لتتولى مضامین مذكرة 

  .التفاھم

  

 الساعةمدار 
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جماعة عمان وقعت مذكرات تفاھم مع عدد من الجامعات االردنیة والجمعیات ومؤسسات وكانت 

.ومنظمات المجتمع المدني حیث تواصلت الجماعة في لقاءات ونشاطات متنوعة مع ھذه الجھات
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  مفاھیم االبتكار الجامعات األردنیة بدأت في دمج واستحداث تخصصات بھدف تعزیز: الطویسي

  
اب ھم العنصر األساسي في أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، ان الشب

للمواءمة واالستجابة مع عصر الثورة الصناعیة الرابعة، والذكاء  الخطط الحكومیة الموضوعة
لتطویر المزید من  االصطناعي، وان تبني مفاھیم االبتكار واالبداع في التعلیم العالي یؤدي

لبة ُ ریح لمراسل وكالة األنباء وقال الطویسي في تص .التخصصات الجامعیة والمھارات التقنیة للط
ضمن " الرابعة الثورة الصناعیة"في دبي، على ھامش مشاركتھ بجلسة نقاشیة حول ) بترا(االردنیة 

قمة المعرفة بدورتھا الرابعة في مركز دبي التجاري العالمي الیوم األربعاء، إن االستراتیجیة الوطنیة 
ة الرابعة من خالل اعتماد محور االبتكار استجابت لمفاھیم الثورة الصناعی ٢٠٢٥-٢٠١٦لالردن 

المتغیرات المفاجئة والمتسارعة، والتي  واالبداع، بجانب التركیز على تأھیل الشباب في مواجھة
واعتبر الطویسي ان لدى األردن فرصة  .تتطلب تأھیل جیل مرن للتحوالت الكبیرة ومواكب لھا

 إلى مفاھیم الثورة الصناعیة الرابعة، بموجب كبیرة في تصدر قائمة الدول األكثر جھوزیة للتحول
عاما، ونسبة التعلیم المرتفعة،  ٢٥عدد من المقومات ابرزھا ان ثلثي مجتمع األردن من الشباب دون 

وتطور القطاع الخاص في مبادرات ستمكن من احداث تغییر في  بجانب وضوح الرؤیة الحكومیة،
الھرم "وأشار إلى حالة  .الحالي طلب جھدا كبیرا في الوقتمسار اإلقبال على التعلیم التقني، الذي یت

بالمئة من خریجي الثانویة العامة  ١٢التي یعاني منھا التعلیم التقني في االردن، اذ یذھب " المقلوب
من التعلیم فیما النسبة العظمى تذھب للتعلیم األكادیمي، وعند النجاح بعكس ھذه النسب  إلى ھذا النوع
وقال  .الدول جھوزیة لتطبیق مفاھیم الثورة الصناعیة الرابعة سیكون األردن من أكثروتعدیل الھرم 

إن الجامعات األردنیة بدأت بالفعل، في دمج واستحداث تخصصات تھدف إلى تعزیز مفاھیم االبتكار 
التحول نحو الذكاء االصطناعي، على مستوى الدراسات العلیا، مشیرا  واالبداع والمواكبة لمتطلبات

من مراحل التعلیم في المدارس وفق  إلى الحاجة لتعمیم ھذا التحول إلى مراحل التعلیم الثانوي وغیره
وأشار إلى تعاون مھم مع عدد من الوزارات منھا الثقافة  الطویسي مستھدفات االستراتیجیة الوطنیة

من الشباب قادر على  االستراتیجیة الھادفة الى خلق جیل مرن والشباب واألوقاف، في تحقیق الخطط
التحول مع متطلبات الثورة الصناعیة الرابعة، بالتوازي مع تھیئة مزیج من التخصصات العلمیة التي 

لحاجات التطویر في محاور تكنولوجیا النانو والتكنولوجیا الحیویة والذكاء االصطناعي،  تستجیب
وأكد الطویسي أھمیة نظام التعلم عن بعد، والذي  .لثورة الصناعیة الرابعةوھي التي تشكل جوھر ا

التقني والذاتي بأنھ سیسھل  استعد األردن لھ بمنظومة متكاملة وواضحة، واصفا ھذا النظام من التعلیم
استحداث برامج متواكبة مع التطورات التقنیة المتسارعة، وتلبي متطلبات أسواق العمل محلیا 

كما أنھ یتواكب مع إنشاء األردن عددا من حاضنات األعمال ومسرعات األعمال وادماج  وخارجیا،
وخالل جلسة مناقشة الوضع الحالي للتعلیم العالي والبحث  .التعلیم المفتوح مع التعلیم األكادیمي

 واستبدالھا بالذكاء االصطناعي العلمیل، اعتبر الطویسي ان االستعاضة عن بعض األدوار المحددة
ً للكفاءة في أنشطة االقتصاد، یجعل من المھم للغایة التنبؤ بماھیة الوظائف المستقبلیة لشبابنا،  تحقیقا

وھذا یحتم ان تكون األبحاث في العالم العربي موجھة نحو االبتكار واإلبداع إلضافة قیمة ُمستدامة 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  بترا/الكتروني الرأي
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عالي من العالم العربي ھم یذكر ان الجلسة شارك بھا أربعة وزراء للتعلیم ال .للمجتمعات المحلیة
 .ونبیل أحمد، جیبوتي، وخالد الصمدي، المغرب بجانب الطویسي، كال من سعید ولد سالم، موریتانیا،
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  "نصف قرن مع الحسین"

  
  موسى الشتوي.د

  
استھل مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة یوم الثالثاء الماضي، باكورة سلسلة من 

كرسي الملك الحسین بن طالل للدراسات "عالیات والمحاضرات، التي تأتي في إطار برنامج الف
ً من "األردنیة والدولیة ، بمحاضرة شائقة قّدمھا دولة الدكتور عبدالسالم المجالي، سرد فیھا عددا

ي تجاربھ مع الراحل الحسین بن طالل، طیب هللا ثراه، وأضاء فیھا على محطات مھمة من تجربتھ ف
  .العمل السیاسي واإلداري منذ خمسینیات القرن الماضي إلى نھایتھ

وتوقف الدكتور عبدالسالم المجالي عند محطات مھمة في حیاتھ العملیة مع الراحل الملك الحسین 
ً في أسلوب الملك الحسین، وعلى انشغالھ الدائم  والتي ركز فیھا على البُعد اإلنساني الذي كان حاضرا

لد والنھوض بھ، بالرغم من كل التحدیات السیاسیة التي واجھت األردن في عھده، أو لم في تطویر الب
  .؟"إن اإلنسان أغلى ما نملك"یقل الحسین 

ال یسعك وأنت تستمع للمجالي وھو یروي كیف كان الحسین یتعامل مع المواطنین، إال أن تخرج 
یین واألردنیات، وتشعر بأن العالقة بانطباع بأنھ كانت ھناك عالقة عشق تجمع الحسین مع األردن

وأضاف الدكتور المجالي أن . كانت أقرب ما تكون إلى العالقة األبویة من كونھا عالقة قائد بشعبھ
المؤسسات الوطنیة الموجودة الیوم، كالمدینة الطبیة والجامعة األردنیة وغیرھما من المؤسسات، إنما 

قصة ورؤیة تنمویة ثاقبة كان یتمتع بھا الحسین، كما تبّدى  تم بناؤھا بالتدریج، ووراء كل واحدة منھا
  .في المحاضرة

إننا في مركز الدراسات االستراتیجیة نرى في ھذا المشروع الوطني المھم الذي حظي بدعم ومباركة 
من جاللة الملك عبدهللا الثاني، الذي یسیر على درب الحسین ونھجھ، ویعبر بالوطن إلى مرافئ 

األمان،  مساھمة فاعلة نسلط من خاللھا الضوء وبمنھجیة علمیة على حقبة حكم الملك السكینة وبر 
  .الراحل المكللة بالعطاء والتفاني واإلنجاز

ولنتوصل من خالل ھذا الكرسي الى قراءة أردنیة أكادیمیة لألحداث التاریخیة والمحطات المفصلیة 
ونسعى من خاللھ إلى توثیق التاریخ . ن حكمھالتي مّر بھا األردن عبر حقبة امتدت لخمسین عاما م

الشفوي لمسیرة الملك الحسین لیس فقط من قبل السیاسیین الذین عملوا معھ رحمھ هللا، وإنما سیشمل 
والھدف ھو . أیضا توثیقا لتجارب الناس العادیین والبسطاء الذین كانت لھم تجربة مع الراحل العظیم

  .طنیة، واطالع األجیال الحالیة والقادمة على ھذه التجاربالمحافظة على الذاكرة الجمعیة الو
وال تقتصر برامج كرسي الملك الحسین على التاریخ الشفوي للملك الحسین، وإنما ستشمل دراسات 
معمقة ألبرز المحطات السیاسیة واألزمات التي عصفت باألردن خالل حقبتھ، رحمھ هللا، وتقدیم 

تحوالت، وكیف استطاع الحسین برؤیتھ الثاقبة وعزیمتھ وإصراره أن قراءة أردنیة لھذه األحداث وال
  .یتجاوزھا

وبالرغم من أن األردن نأى بنفسھ عن تبني أي أیدیولوجیات، إال أنھ كانت لدیھ فلسفتھ ورؤیتھ 
الخاصة المستندة الى مبادئ الثورة العربیة الكبرى وحملھا بأمانة الملك المؤسس، وأرسى دعائمھا 

  .باني، ویحمل شعلتھا الوقادة الملك المعززالملك ال

  ٩:صالغد 

 مقاالت
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  اء العالم الممیزینثالثة قرویین أردنیین مع علم
  

  مھند مبیضین. د
  

الظروف ال تسمح بالغدق على مشاریع طویلة األمد، التعلیم ھو أولویة الدولة، بھ ومن خاللھ استطاع 
قوة المعرفة، وبرغم كل التقاریر المحلیة الدولیة حول  بلدنا أن یُكّون أفضل ما لدیة من قوة، ھي

  .التعلیم، والتعلیم العالي، نحن ما زلنا نملك القدرة على التطویر الجذري، ونملك المنافسة
ثالثة علماء أردنیین یحققون مرتبة متقدمة في طبقة العلماء الممیزین في العالم، وھناك علماء شباب 

ً منھم  في الطریق لذلك، وھؤالء ال ً من الوقت وال ھم متفرغون للبحث، بل یشغُل قسما یملكون ترفا
مھام إداریة، ومع ذلك تقدموا وبیضوا وجھ البلد وتفوق األردن على دول تنفق ملیارات على التعلیم 
والجامعات وتستقدم جامعات غربیة باسمائھا عندھا  وتوطنھا، ومع ذلك لدینا حصة متقدمة أفضل 

  .ي الطبقة العلیا لمشاھیر العلممن تلك الدول ف
ً وبعد أقل من شھر على انعقاد منتدى العلوم العالمي في األردن، والذي تخللھ تكریم جاللة  مؤخرا
ً في  الملك لعدد من العلماء، عاد بعضھم وظھر ضمن قائمة تصنیف عالمیة للعلماء األكثر تأثیرا

ً ، وھم الدكتور شاھر  العالم، إذ حاز ثالثة اردنیین على مواقع ریادیة في قائمة العلماء األكثر تأثیرا
المومني من الجامعة االردنیة، والدكتور زید عضیبات من جامعة البلقاء التطبیقیة، والدكتور وصفي 

  .شطناوي من الجامعة الھاشمیة
عالم في مختلف التخصصات من بینھم  ٣٣٠٠المنافسة لھؤالء الزمالء كانت ضمن قائمة ضمت 

واحتلت أمریكا وبریطانیا . ء عرب، ثالثة من األردن، وواحد من مصر واثنان من الجزائرستة علما
  .المركزین األول والثاني وحلت الصین بالمركز الثالث 

ھؤالء العلماء ھم قادة المعرفة الدولیة العابرة، ومع ذلك یجب أن یفرغوا للبحث، ویمنحوا االمتیازات 
ریع بحثیة وطنیة مرتبطة بھم، وھؤالء ھم الذین یجب أن یكونوا وأن یكون ھناك مشا. الالئقة بھم

أعضاء في مجلس صندوق البحث العلمي، وأي جھة بحثیة، وھؤالء یجب أن ال یخضعوا الكراھات 
  .الرؤساء في الجامعات ومجالس األمناء

ً شبیھا بغالبیة األردنیین، لیس  ھؤالء األساتذة جاءوا من قرى، ومن جامعات حكومیة، تلقوا تعلیما
فیھم واحد ابن رئیس حكومة أو وزیر، وأظن لیس فیھم من ابتعث للخارج لیدرس البكالوریوس، أو 

تولوا لكي یحصل على منحة تفضیلیة عن سواه، ومثلھم مئات من الشباب والباحثین، وھؤالء لم ی
رئاسة جامعة، أو حتى منصب نائب رئیس، بالكثیر حصل بعضھم على موقع عمادة، وال ھم أعضاء 

ھؤالء ما الضیر أن یكونوا . مجالس أمناء وال رؤساء مجالس أمناء، وال ھم أعضاء لجان عطاءات
لتي تنتمي ھم رؤساء مجالس األمناء ولیس الذین یعینون ألقدمیة السن والوجاھة والمناصب السابقة ا

  .للتاریخ ولیس لدیھم الكثیر من البحوث على محركات البحث العالمي وال على مؤشرات االقتباس
ھؤالء أبناء فالحین وقرى، أتوا بكل غضب القرى للمدن، لدیھم حلم بأن ترعاھم الدولة، وحصلوا 

صروف، ومع على مقعد جامعي في األردنیة أو الیرموك، خضعوا للجوع، والبرد وشح المال والم
ً لھم أنھم أكرموا ب لدھم . ذلك تقدموا، وأبدعوا دون روافع المال والجاه والمحاصصة شكرا

  .بانجازھم، ولم یأخذوا من بلدھم كما اخذ كثیرون واغرقوا مؤسساتھم بالخراب
لتعلیم ألن الدولة حین تكون معافاة ومنتبھة للتنمیة وا. نعم إما الدولة وإما التعلیم، ال خیار وال بدیل
  .الذي ھو رأس التنمیة، فإنھا تنتج خیر ما لدیھا

  ٣٦:صالدستور 
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  ..!استعادة الفلسفة
  

  الدین ابو زینةعالء 
ً في "استعادة الصلة بالفلسفة"أو " استعادة الفلسفة"نقول  ً طبیعیا ، ألننا نتحدث عن جزء كان حاضرا

ادة الفلسفة، ال نتحدث عن وباستع. تكوین العقل العربي في فترة إشراق الحضارة العربیة اإلسالمیة
وال نحن نقیم عالقتنا . استیراد كائن غریب نخاطر باستضافتھ ونحن ال نعرف عالَم ینطوي أھابُھ

ً –بالفلسفة من الصفر، بقدر ما نعید النشاط إلى عضو مھمل وضامر    . من جھازنا الحیوي - جورا
، شكلت "العربیة اإلسالمیة"تي ُسمیت في الفترة المبكرة الحاسمة من والدة الھویة الجدیدة لألمة ال

ً من ُمدخالت التكوین ً ُعضویا لم یكن العاكفون على بناء الحضارة األوائل مستغرقین . الفلسفة جزءا
التي یبدو أنھم " األصول"في التصورات الواھمة والخزعبالت، كما یزعم بعض الداعین للعودة إلى 

ً الس ً واعیا ِل في أن . تیراد معدات بناء العقل الجدیدال یعرفونھا، وإنما بذلوا جھدا وال یُشكك عاق
ً لما أصبحت  الحضارة "ترجمة العلوم والفلسفات الیونانیة، والمعارف الھندیة والفارسیة، كانت أساسا

ثت العقل بمھارة الجدل ورغبة التجریب، وحررتھ من ". العربیة اإلسالمیة َّ وقد فعلت ذلك، ألنھا أث
  .آخر واستكشاف أي مجھولالخوف من مفاوضة أي 

مع ذلك، ھناك الذین یُصّرون الیوم على معاداة الفلسفة، ویتجاھلون دورھا المھم في تكوین الذروة 
وال . الحضاریة التي یتفاخرون بھا ویعتّزون باالنتساب إلیھا، وإنما بإغفال األسباب التي صنعتھا

ً إذا أخفقت في الفكر والعلمیتذكر ھؤالء إال الفتوحات العسكریة، وكأن األمم یمكن  ! أن تسود عسكریا
وال یُقتصر ھذا الرفض ! إذا لم تكن لھا حضارة من األساس" حضارة"أو كأنھا تستطیع أن تنشر 

بین المعادین للعلم والتجریب والجدل، وإنما یتخطاھم إلى تكوینات  للفلسفة على الُجھالء المتعصِّ
دِخل في روعھا أن المعرفیة  ُ ً لحقیقة أن اإلنسان القاِدر . الفلسفیة خطرةمؤسَّسیة أ ٌ أساسا أو أنھا واعیة

ً أو سھل الخداع ّھ ال یعود ساذجا ً علیھا ألن   .على المحاكمة واالستنطاق یشكل خطرا
ً لدى المنظومات الرجعیة السلطویة السكونیّة بالتعریف،  را قد یكون مثل ھذا التناسي للفلسفة مبرَّ

ً في بلد مثل األردن، الذي یُعرف بسعیھ إلى االعتدال لك. كجزء أصیل من طبائعھا را َّھ لیس ُمبرَّ ن
ب واألَحدیة والجھل ورفض التنویع دیة، وبمناھضتھ التعصُّ م والتعدُّ ولذلَك، یُستغرب أن . والتقدُّ

. اإلصالح السیاسي والتعلیمي واالجتماعي ما یزال یتغافل عن استعادة الفلسفة إلى التعلیم المدرسي
ر أن القائمین على إنجاز مشروع وطني وال  ال یُدركون أھمیّة ذلك في تقویم العقل  - ال أقل–أتصوَّ

كل ما ھو –االجتماعي وإكسابھ القدرة على الجدل واالبتكار واالستكشاف واالختیار المنطقي 
  .ضروري لمشروع جامع تقدمي

سفة العالمي، الدعوة إلى ضرورة لذلك، كرر أكادیمیون أردنیون األسبوع الماضي، بمناسبة یوم الفل
ً بتدریس الفلسفة . استعادة تدریس الفلسفة في المدارس األردنیة وقد فعلت الجامعة األردنیة خیرا

ً، مثل مبادئ أو . كمتطلب إجباري لجمیع الطلبة ً واحدا وال أعرف إذا كانت الجامعة ستفرض مساقا
ف إلى الفلسفة سیجعل الكثیرین من . تاریخ الفلسفة، أو ما إذا كان مساٌق واحٌد سیكفي لكّن التعرُّ

ً في ُحبّھا  ٌ بإحداث . وھي تستحقُّ –أصحاب العقول التي فیھا زاویة إشراق، یقعون حتما َة فھي كفیل
تغییر فاتٍن وخّالق في فكر صاحبھا، وتمكینھ من تكوین نظرة عالمیة مختلفة واعیة، قوامھا التحلیل 

َم أي شيء أمتَع من ذلكوی. والتركیب باستعمال المنِطق   .صعب أن یكون في العال
ً، ستكون إعادة المواطنة  ً إلى تدریس الفلسفة في مدارسھ قبل أربعین عاما في األردن، الذي كان سبّاقا

ُھا " إعادة لوصل العالقة"فقط للعالقة المؤسسة معھا، أو " استعادة"للفلسفة مجرد  التي انقطع حبل
ً لنمو بذور التطرف في مجتمعنا بمشورة یصعُب أن تكون حكیمة ّوع الذي أتاح مكانا ، ومن نفس الن

ً إلى التقدم ً ومتطلعا ً، متحمسا كما ستكون ھذه االستعادة للفلسفة خطوة طبیعیة فقط في . الذي بدأ منفتحا
سیاق تصحیح عالقة منطقتنا مع التنویر والعلم اللذین أضاءاھا ذات مرة، في مواجھة قوى الجھل 

ِم وغیَّبت العقل التي أقصت   .العل

  ٩:صالغد 
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ً مع أي  -والفلسفة في القلب منھ–بغیر ذلك، سیكون استمرار الخوف من أي شيء یفتح العقل  متناقضا
لغة –وكما ھو معروف، فإن الفلسفة تعني في اإلغریقیة . ادعاٍء باعتناق مشروع وطني ناھض

، أو التسویف "حب المعرفة"وال شيء یبرر أن یعادي أحد ". حب المعرفة" -الحضارة التي أسستھا
  !في تعلیم األبناء كیف یحبون المعرفة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
23 

.  
  

  
  
  
  عبدون –وداد متري داود زبانة  -
  
  اربد –عادل أحمد عموره  -
  
  حنینا –عائشة عبدالقادر محمود أبو لبدة  -
  
  اربد –منال فارع عیسى معایعة  -
  
  اربد –ایمن محمد طھ العبابنة  -
  
  الصویفیة –لوریس نقوال صالح الراھب  -
  
  خلدا –ماري سلیمان حداد  -
  
  العبدلي –ھنریت جلیل عیسى طنوس  -
  
  جمعیة آل النبر –لمیاء صدقي عبدالسالم امین الطبري  -
  
  أم أذینة –خولة محمد حافظ طوقان  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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وزراء طالب الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات والھیئات العامة التقیید باحكام نظام رئیس ال
القابلة للتحلل وتضمین احكامھ ضمن شروط العطاءات المتعلقة  تنظیم اكیاس التسوق البالستیكیة
  .بشراء اكیاس التسوق البالستیكیة

  
مطار الملكة علیاء الدولي الذي افتتح اول جواز سفر اصدره مكتب االحوال المدنیة والجوازات في 

  .تبین ان جواز االخیر بحاجة الى تجدید امس للمسافر عالء النابلسي بعد ان
  

دینارا بدل تدفئة الى  ٥٠- ٣٠تلزم االھالي بدفع مبالغ مالیة بین » حضانات«دور رعایة اطفال 
  .دینارا بدل فحوصات طبیة ٥٠جانب دفع 

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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دلیل تقییم وتحسین  تحت رعایة رئیس الوزراء تنظم وزارة تطویر القطاع العام حفل إطالق
ممارسات الحوكمة في القطاع العام، وذلك الساعة العاشرة من صباح یوم االثنین السابع والعشرین 

  قاعة عمان الكبرى/ من تشرین الثاني الجاري في مدینة الحسین للشباب
  

األوقاف الیوم الخمیس بزیارة إلى لواء الرمثا یفتتح خاللھا فعالیات ملتقى الوعظ  یقوم وزیر
واإلرشاد والعمل الخیري في مسجد ابو أیوب األنصاري ، كما یفتتح مسجد ذو القبلتین الذي بني 

ویفتتح كذلك الیوم الطبي المجاني في مدرسة االمیرة ھیا بنت . على نفقة المحسن نائل ذیابات 
  .ین ، ویختتم زیارتھ بوضع حجر األساس لقاعة المرحوم فالح ابو الشیح الحس

  
قال السفیر األردني لدى المكسیك ابراھیم عبیدات أنھ التقى نائب وزیر الخارجیة المكسیكي السفیر 
كارلوس دي اكاسا وتباحثا بعدد من القضایا الثنائیة، مشیرا إلى زیارة قریبة ستكون لمسؤول 

  .مكسیكي كبیر لألردن
  

ح الشمري في مناطق وسط فال. تواجد فریق میداني من منطقة المدینة التابعة ألمانة عمان برئاسة م
البلد طیلة یوم امس االربعاء للتعامل مع الحالة المطریة الكثیفة مما اسھم في انسیاب طبیعي لمیاه 

  .االمطار الى المناھل التي تم تنظیفھا وصیانتھا منذ وقت سابق
  

أطلقت وزارة السیاحة واآلثار برنامجا سیاحیا لریاضة الیوغا في منطقة البحر المیت، كونھا أخفض 
» یال على األردن«من خالل برنامجھا بقعة بالعالم واألنقى أوكسجینا وعالجا للروح والجسد، 

  .تشجیعا لسیاحة الشتاء
  

  .ینطلق یوم غد الجمعة ماراثون جرش السیاحي، وھو األول من نوعھ في أحراش جرش ومناطقھا
  

 صنارة الدستور
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. الح ناري من قبل صدیق لھفي طبربور بعمان أول من أمس ضحیة العبث بس) عاما ١٤(ذھب فتى 
. وحسب مصدر أمني فقد توفي الفتى المذكور بعیار ناري أثناء وجوده بالقرب من منزل صدیق لھ

وبعد التحقیق وجمع كافة المعلومات من قبل البحث الجنائي أن صدیق المتوفى الذي كان برفقتھ عند 
لیخرج من السالح عیار ناري إصابتھ، كان یعبث بسالح ناري یعود لوالده أحضره من منزلھ، 

  .أصاب المتوفى
  

عبر عاملون في األسواق المركزیة للفواكھ والخضراوات عن صدمتھم بقیام وزیر العمل بإلغاء 
سابق دون "اتفاقیة كانت وقعتھا الوزارة مع نقابة مصدري الخضار والفواكھ األسبوع الماضي و

، حیث علم أرباب العمل بإلغاء االتفاقیة بصورة مفاجأة عندما توجھ عدد منھم لتجدید تصاریح "إنذار
" الغد"، وذلك بحسب ما أكد لـ"قد ألغیت"العمل في مكتب سحاب أمس، لیتم إبالغھم بأن االتفاقیة 

  .نقیب المصدرین سعدي أبو حّماد
  
وزیر التخطیط والتعاون الدولي رئیس مجلس أمناء صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة عماد  

للتدریب العملي لطلبة " درب"فاخوري یرعى بعد غد تخریج الطلبة المشاركین في مشروع 
  .وبدعم من وزارة التخطیط" لویاك"الجامعات، والمنفذ من قبل الصندوق بالتعاون مع مؤسسة 

  
أمس في تعریف الدكتور أحمد العرموطي، أنھ نقیب األطباء الحالي، " الغد"ورد سھوا في خبر لـ 

والصحیح أنھ نقیب سابق لألطباء، مع االعتذار لنقیب األطباء الدكتور علي العبوس عن ھذا الخطأ 
  .غیر المقصود

  
عنوان محاضرة للمفوض العام السابق للمركز الوطني " مكافحة الفساد في الدول العربیة والحوكمة" 

محیي الدین توق، یستضیفھا منتدى العصریة األربعاء المقبل، والذي تنظمھ .لحقوق اإلنسان د
 .المدارس العصریة ومؤسسة فلسطین الدولیة

 زواریب الغد
  


