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 علماء اجتماع يبصرون مستقبل المجتمع العربي في ظل تحدياته وأزماته

 

بدأت في الجامعة  -فادية العتيبي 

األردنية اليوم فعاليات المؤتمر اإلقليمي 

علم االجتماع في  األول الذي يعقده قسم

: المجتمع العربي"كلية اآلداب بعنوان  

بمشاركة " أزمة الراهن وسؤال المستقبل

نخبة محلية وعربية من العلماء 

والباحثين في مختلف الميادين 

 .االجتماعية

وجاء انعقاد المؤتمر كضرورة ملحة في زمن التحوالت الكبرى، والخوف من المستقبل المجهول الذي 

تمعاتنا العربية، في ظل األوضاع الجيوسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تعصف بها تترقبه مج

في الوقت الراهن، وتمخض عنها تحديات ومشكالت هي في تطور وازدياد وتعقيد، واحتماالت 

انفراجها باتت مجهولة، للوقوف عليها والتباحث فيها أمال في وضع سيناريوهات وتصورات لمستقبل 

 .جتمعات العربية تستند إلى دراسات مستقبلية منهجية وموضوعيةتلك الم

وفي حفل االفتتاح الذي حضره عميد كلية اآلداب الدكتور محمد القضاة وجمع من األساتذة  

راعي المؤتمر الدكتور عبد الكريم القضاة إن تناول موضوع / والطلبة، قال رئيس الجامعة األردنية

 أخبار الجامعة

 هال أخبار  -أخبار األردنية  –43الرأي ص  -بترا  

 33/0/3542                                               الخميس                  الحقيقة الدولية  -وكالة رم -شفقنا نيوز -عمون
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في المجتمع العربي، يحملنا إلى فضاءات الفكر النقدي، الذي نحن في  أزمة الراهن وسؤال المستقبل

 .أمّس الحاجة إلى الّركون إليه في معالجة القضايا الملحة التي تواجه مجتمعاتنا

وأضاف أن مجتمعاتنا تتسم بالتنوع الديني والثقافي، كما تنتمي إلى عالم غني بالوقائع والمعطيات 

د البشرية والطبيعية التي إذا تمت إدارتها بحكمة ودراية فإنها ستحقق الجديدة، فهي تزخر بالموار 

التنمية المستدامة المنشودة المتمثلة في استمرار النمو االقتصادي والتطور االجتماعي عبر األجيال 

 .المتعاقبة في إطار مؤسسي محدد المعالم والتوجه

ى مستوى الفعل والخطاب والتأثير، األمر وأكد أننا اليوم أصبحنا ندرك تغّير معادالت األمس، عل

الذي يتطلب أدوات مختلفة تمكننا من التفاعل اإليجابي مع األحداث والظروف المتغيرة في السياق 

المحلي والعالمي، في عالم يزاوج بين التقدم العلمي والتكنولوجي اإلبداعي الخاّلق وبين استشراف 

 .واريالمستقبل والسمو بالفكر المستقبلي االكت

رئيس قسم علم االجتماع الدكتور اسماعيل الزيود / في حين قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر  

عالم : إن العالم اليوم تحوطه ثورات سريعة تكنولوجية جديدة وعولمة وثراء فاحش وبطالة كبيرة وا 

افتراضية،  عالمي، وحروب جديدة من نوع ومبررات مختلفة، وحركات شباب، وجماعات ومجتممعات

 .كلها تغيرات ال تسمح بالتقاط األنفاس

وأضاف أن هذه المشكالت تضع مجتمعاتنا والقائمين عليها من أصحاب القرار والمخططين 

والمفكرين واالستراتيجيين اليوم في جو من اإلرباك والتشويش، ذلك أنهم أحيانا وقبل أن يتموا 

نتقل إلى حالة أخرى مختلفة عما بدأوا به، لذا يرى السنوات األولى من خططهم، يكون المجتمع قد ا

المالحظون من المفكرين في علم االجتماع أن هذا العلم يجب أن يصبح نشاطا نقديا اجتماعيا 

 .سياسيا، يحلل القضايا اليومية مثلما هو نشاط أكاديمي علمي يدرس القضايا االجتماعية الكبرى
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واقع الحال والظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة  وبين الزيود أن أهمية المؤتمر جاءت من

واالقليم، لتلقي بظاللها على األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والديمغرافية جميعها، 

أفضت إلى واقع خصب باألحداث ومتخم بالتغيرات ومليء بالمشاكل، منوها إلى تهافت نخبة من 

مختلف الدول العربية باإلضافة إلى األردن للمشاركة في  الباحثين واألكاديميين والمشتغلين من

المؤتمر ليتناولوا بالدراسة والتحليل واقع  المشكالت والظواهر االجتماعية المختلفة وأسبابها، ويتنبؤوا 

بمستقبلها من حيث االندثار والتنامي متوقفين على اآلثار التي تنعكس على الفرد والمجتمع، مشيرا 

يه علم االجتماع توجيها تطبيقيا يخدم المؤسسات االجتماعية بأنواعها المختلفة إلى ضرورة توج

 .واالقتصادية والسياسية والتنظيمية والثقافية

وفي الجلسة االفتتاحية التي أدارها الدكتور عبد اهلل المانع، وفي كلمة باإلنابة عن المشاركين في 

الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة كلمة  المؤتمر، ألقت الدكتورة بشرى العكايشي من جامعة

أكدت فيها أهمية تجسيد مثل هذه المبادرات العلمية والمؤتمرات التي تنم عن عظيم المسؤولية 

للجامعات بشكل عام في الخروج من أسوارها إلى فضاء الوطن والعالم الخارجي الذي نعيشه السيما 

وعي بمختلف الجوانب العلمية والتربوية واالجتماعية هذه األيام في ظل مرحلة االنتقال الن

 .واالقتصادية

وفي الجلسة األولى التي عقبت الجلسة االفتتاحية وترأسها الدكتور حلمي الساري، قدم الدكتور وليد  

، والدكتور منير "الدراسات المستقبلية والوطن العربي" عبد الحي من األردن ورقة عمل بعنوان 

التفكير االستراتيجي واستشراف المستقبل، كما تحدث " زائر ورقة بحثية بعنوانصوالحية من الج

 .الدكتور سعود الشرفات من األردن حول العولمة ومستقبل ظاهرة اإلرهاب العالمي في الوطن العربي

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور موسى شتيوي، قدم الدكتور سليمان العقيل من السعودية 

بعنوان المسؤولية الوطنية واالستبعاد االجتماعي، والدكتور عبد العزيز الخزاعلة من األردن ورقة ورقة 

تناقضات المجتمع والدولة في الوطن العربي وانبعاث الهويات المحلية، أما الدكتور بووشمة " بعنوان 
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تبعاد االجتماعي، الهادي من الجزائر فتناول في مداخلته الحديث عن الشباب العربي ومشكالت االس

وجاءت ورقة الدكتور عبد الباسط العزام من األردن حول الشباب العربي بين أزمات الواقع والمستقبل 

المجهول، في حين قدمت الدكتورة نعمة مصطفى من األردن ورقة عمل سلطت فيها الضوء على 

 .التقليديةتجويد مخرجات التعليم العالي ودورها في مواجهة التهديدات األمنية غير 

من الجدير ذكره، أن المؤتمر الذي تستمر أعماله يومين، يشارك فيه باحثون من دول مثل تونس 

واإلمارات والسعودية وليبيا والجزائر وفلسطين، إضافة إلى األردن، يعرضون في أوراقهم  لمحاور 

عالمية ودراسات  .مستقبلية اجتماعية ونفسية واقتصادية وتاريخية وثقافية وديموغرافية وا 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

7 

 

 تبحثان الحلول المرورية على تقاطع الجامعة" األمانة"و " األردنية

أكد أمين عمان الدكتور  -سناء الصمادي

يوسف الشواربة ورئيس الجامعة األردنية 

كانة الدكتور عبد الكريم القضاة، على الم

العلمية التي تحتلها الجامعة األردنية لكونها 

وية الوطنية والعطاء من رموز اله

  . المتواصل، وعمادًا للعلم والمعرفة

جاء ذلك في االجتماع الذي عقد اليوم في الجامعة ، لطرح التحديات المرورية التي تواجه امانة 

عمان في محيط الجامعة وحرمها خالل تنفيذ أعمال مشروع الباص سريع التردد والحلول المقترحة 

 . لمعالجة هذه التحديات

ا الشواربة والقضاة الى ضرورة تعزيز الجهود بين مؤسسات المجتمع لمواجهة تحديات المدينة ودع

في جميع المجاالت السيما في قطاع النقل العام الذي أصبح حاجة ماسة للمدينة في ظل تزايد أعداد 

ة لكل المركبات ، مشيرين إلى أن مسؤولية الجميع تجاه هذا الصرح االكاديمي هو مسؤولية تشاركي

 . ابناء الوطن ومؤسساته

والتأكيد على أن تكون واجهة الجامعة الممتدة من إشارة مسجد الجامعة باتجاه جسر مستشفى 

الجامعة بصورة حضارية وهندسية تالئم مكانة الجامعة وعراقتها وتراثها المعماري، مما يوفر آفاقا 

 . رحبة لترجمة أفكار إبداعية واكتساب الخبرات

 33/0/3542الخميس                                            رؤيا نيوز – المدينة نيوز -أخبار األردنية -  44الرأي ص  -بترا  
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اربة إلى أن جهود أمانة عمان في توفير الحلول المرورية وتحسين الواقع المروري، ونوه الشو 

يجاد  وانسيابية السير على شوارع العاصمة، يتم من خالل خطة استراتيجية وبرنامج زمني معد وا 

 . منظومة نقل عام حديثة ومتطورة تواكب توسع ونمو ومستقبل المدينة

عادة النظر في الحلول المقترحة الخاصة بشارع خليل الساكت مع وتم االتفاق خالل االجتماع على إ

االخذ بعين االعتبار المكانة العلمية لهذا الصرح بعد تشكيل لجنة مشتركة تضم كافة الجهات المعنية 

دارة السير  . وا 

وعرضت أمانة عمان في االجتماع حلولها المقترحة الخاصة بتقاطع مستشفى الجامعة األردنية التي 

تم تنفيذها بالتزامن مع أعمال الباص سريع التردد، والتي تتضمن الغاء ثالث لوبات مرورية من سي

أصل أربعة على التقاطع واستبدالها بحركات مرورية مباشرة من خالل انفاق وجسور، حيث سيتم 

سارا ، الغاء اللوب الخاص بحركة السير القادمة من شارع المدينة المنورة باتجاه مستشفى الجامعة ي

واللوب الخاص بحركة السير على شارع الملكة رانيا العبداهلل من نفق الصحافة باتجاه شارع المدينة 

 . البوابة الجنوبية باتجاه نفق الصحافة/ المنورة إضافة لحركة السير القادمة من شارع عاكف الفايز

مستقبليا طبيًا  وعرض مستشار رئيس الجامعة لشؤون المشاريع الدكتور غالب صويص، تصورا

وتجاريًا واستثماريا، لخدمة حرم الجامعة ومحيطها وخدمة الحركة المرورية على الشوارع الخارجية 

والداخلية للجامعة، وشبكة تصريف مياه االمطار وتوفير المواقف العامة في محيط الجامعة وتقاطع 

   . جسر المستشفى ، وشارع خليل الساكت/ الجامعة األردنية

الشواربة إلى أن أعمال مشروع الباص سريع التردد في محيط الجامعة ستتضمن توفير وأشار 

وتحسين وتوسيع في شبكة البنية التحية خاصة شبكة تصريف مياه االمطار، مضيفًا أن الكوادر 

المعنية في األمانة ستتواصل مع الجامعة للكشف على المواقع المقترحة لتكون مواقف لخدمة الحركة 

   . ة والمواطنين ومرتادي الجامعةالمروري
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وثمن الدكتور القضاة الجهود التي تبذلها األمانة في مواجهة تحديات المدينة في المجاالت كافة 

السيما المتعلقة بالحركة المرورية على شوارع المدينة السيما في محيط الجامعة األردنية مع األخذ 

خالل تنفيذ أعمال مشروع الباص " األبنة الصغيرة لعمان" بعين االعتبار المكانة التي تحتلها الجامعة

 . سريع التردد

ودعا الجانبان إلى ضرورة فتح المجال أمام الطلبة في الجامعة لتقديم أي مقترحات أو أفكار من 

شأنها خدمة الخطط والمشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها في محيط الجامعة األردنية التي تقع 

 .  شارع الملكة رانيا/ المحاور الرئيسية في المدينة على أحد أهم
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(األردنية)لقاء للتعريف بالمنح والبرامج التي تقدمها السفارة الفرنسية للطلبة في   

  

استضاف قسم اللغة الفرنسية  -فادية العتيبي

في كلية اللغات األجنبية في الجامعة األردنية 

ردن في األ Campus France مسؤولة

هند ملكاوي في لقاء ( الحرم الجامعي الفرنسي)

للتعريف بما تقدمه السفارة الفرنسية من منح 

 .وبرامج دراسية للطلبة يمكن االستفادة منها

وأسهم اللقاء بحسب منسقته الدكتورة شيرين قاقيش من قسم اللغة الفرنسية، في إطالع طلبة القسم 

عليا في فرنسا على المواقع اإللكترونية المهمة التي تمكنهم من لمن لديه الرغبة في مواصلة دراساته ال

التعرف على أنواع المنح وشروط التقدم لها ومستوى اللغة المطلوب للتقدم واآللية التي يتم من 

خاللها التقدم للمنح، ناهيك عن المجاالت والتخصصات المتاحة لهم، والنفقات المترتبة عليهم في 

 .منح دراسيةحال عدم حصولهم على 

وتناولت ملكاوي خالل اللقاء الذي حضره عميد الكلية الدكتور تركي بني خالد، ورئيس قسم اللغة 

الفرنسية الدكتور موسى عواد، الحديث عن كيفية التقدم للحصول على قبول في كبرى الجامعات 

بالخيارات المتاحة لطلبة الفرنسية لمواصلة الدراسات العليا في برنامجي الماجستير والدكتوراه، منوهة 

 .القسم ومواعيد التقدم المناسبة خالل أشهر السنة

  

 33/0/3542         الخميس                                                                                          أخبار األردنية    
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وهو برنامج لتعليم اللغة العربية في  ( assistant d'arabe ) وأشارت ملكاوي إلى برنامج الـ

مكانية االلتحاق به من قبل طلبة القسم ابتداء من (المدارس والمراكز الفرنسية لطلبة فرنسيين ،  وا 

ة الجامعية الثانية في حال توافرت لديهم جميع شروط التقدم على رأسها شرط النجاح في امتحان السن

  .اللغة الكتابي والمقابلة الشخصية

وتخلل اللقاء عرض قدمه حسام معايعة، وهو أحد الطلبة الذين حصلوا على منحة من السفارة 

في فرنسا مدة عام كامل، مشاركا زمالءه  ( Nice )الفرنسية سابقا لتدريس اللغة العربية في مدينة

تجربته التي عاشها في فرنسا، بدءا من تقدمه بطلب الحصول على منحة دراسية، وحتى لحظة قبوله 

والعيش في فرنسا، وما تخللها من إجراءات وجب اتباعها، مشددا على ضرورة االلتزام بجميع شروط 

سفراء لبلدهم يعكسون الصورة المشرفة عنها وعن اتفاقية البرنامج ليكون الطلبة األردنيون خير 

 .زمالئهم

وكان عميد الكلية ورئيس القسم في بداية اللقاء قد رحبا بالضيفة وبالحضور، وأعربا عن شكرهما 

للهدية القيمة التي قدمتها السفارة الفرنسية للقسم وهي عبارة عن مجموعة من الكتب التي تتناول 

 .موضوعات حول فرنسا
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 تزف كوكبة جديدة من طلبتها" األردنية"روضة مدرسة الجامعة 

نثر طلبة روضة  -سناء الصمادي

مدرسة الجامعة األردنية الفرح والسرور 

في حنايا قلوب األهالي التي ترمقهم 

بعيون األمل وهم يخطون الخطوة 

األولى على درجات مسرح عمادة شؤون 

 . الطلبة في الجامعة

( 73)ة البالغ عددهم ورسم طلبة الروض

على خشبة المسرح لوحات فنية صادقة ومعبرة، عن سعادتهم في حفل تخريج الفوج التاسع عشر من 

، الذي رعاه عميد كلية العلوم التربوية ورئيس 1102/1101طلبة روضة المدرسة للعام  الدراسي 

 .مجلس إدارة المدرسة الدكتور صالح الرواضية

إن براعم الخير الذين " ور عوض الطراونة في كلمة ألقاها خالل الحفل وقال مدير المدرسة الدكت

تحتفل بهم المدرسة هم أمل الغد وفرسان الزمان القادم، نزفهم اليوم بأرواب التخرج لبسوها ولبسوا 

 ."معها كل سالح من أسلحة العلم والحياة، سلحتها بهم مدرستهم وأسرتهم

بها مواكبين لمستجدات العصر الذي أصبح رقميا بامتياز، وأضاف أن المدرسة تسعى ألن يكون طال

وذلك بتوفير المناهج المعاصرة لذلك، مع إيالء الثقافة العربية األصلية ولغة الضاد  كل االهتمام، 

 .فهم هدف وأمل المستقبل
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ر وذلك وبين الطراونة أن المدرسة وفرت لطلبتها البنية التحتية والمرافق المناسبة التي تواكب العص

ضمن إمكانياتها كالمالعب، والبيئة الصفية المميزة التي يشرف على توظيفها فريق معد بكفاءة لتقديم 

 .كل الدعم لهذه الثلة من األطفال لصناعة طفل يفكر بعمق، ويتحلى بحسن الخلق

وعبر الطراونة عن شكره لكل من ساهم في رفع سوية مخرجات المدرسة من خالل المتابعة لهذه 

رساء دعائمهاا  .لفئة العمرية وكل من ساهم في بناء رفعة المدرسة وا 

، على فقرات مختلفة "استعراض الخريجين"واشتمل الحفل الذي بدأ بدخول موكب الطلبة الصغار 

 .تنوعت ما بين الرقصات وعرض صور وكلمات ، قدمها الخريجون األطفال

الشهادات للطلبة الخريجين، متمنيا لهم النجاح وفي ختام الحفل سلم الرواضية إلى جانبه الطراونة 

 .في حياتهم المقبلة
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لطلبة كلية " ريد ُبل سوب بوكس "ينفذ فعالية " األردنية"مركز االبتكار والريادة في 
 الهندسة

نفذ مركز  -سناء الصمادي

االبتكار والريادة في الجامعة 

األردنية فعالية تعريفية خاصة 

" ُبل سوب بوكسريد "بعنوان 

في كلية الهندسة، وهو سباق 

وطني للسائقين الهواة، أساسه 

ويعد  .االبتكار والتنافس المرح

" ريد ُبل سوب بوكس"سباق 

سباقا خاصا باآلالت الخالية من المحركات يتحدى فيه  المتسابقون المخضرمون والهواة لكي يقوموا 

نسان والتنافس فيما بينهم في سباق سرعة على بتصميم وبناء صناديق مدولبة خيالية يحركها اإل

السرعة، : منحدرات ومنعطفات، وسيتم تقييم أداء المشاركين من الفرق من خالل معايير ثالثة

 ، يكونوا جزءًا من عالم االبتكار، اإلبداع، والكثير من المنافسة المرحة.واإلبداع، واألداء االستعراضي

 واضحًا في الفعالية من خالل تبادل األسئلة والنقاش مع ممثلي وأبدى الطلبة كلية الهندسة تفاعالً .

شركة ريد بول، مشيدين بدور فريق مركز االبتكار والريادة في التعاون مع الشركة واتاحة الفرصة 

يشار إلى أن مركز االبتكار والريادة يلعب .للطلبة بالتعرف على المسابقة وآلية التقديم لها وشروطها

ن خالل التعاون المستمر مع موسسات المجتمع المحلي العامة والخاصة التي تعنى دورا مميزا م

بالريادة واالبتكار وبالجيل الشبابي لما لذلك من اثر ايجابي على الطلبة ودوره الفاعل في خلق جيل 

  . مبتكر وريادي قادر على اإلبداع واإلنتاج والتميز
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(مركز لغات األردنية)غيرها محاضرة في تطوير مناهج اللغة العربية للناطقين ب  

 

نظمت شعبة اللغة  -فادية العتيبي   

العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات 

" في الجامعة األردنية محاضرة بعنوان 

تطوير مناهج اللغة العربية للناطقين 

قدمتها األستاذة المشاركة في " بغيرها

ن جامعة كوبنهاجن الدنماركية الدكتورة جو 

 .ضاحي

وتناولت ضاحي في المحاضرة التي جاءت بحضور مدير المركز الدكتور زياد قوقزة ونائبه الدكتور  

ابراهيم الربابعة، وأدارها رئيس الشعبة الدكتور قتيبة الحباشنة التسلسل التاريخي لبدء تدريس اللغة 

بغيرها في جامعة كوبنهاجن العربية في الدنمارك، وبناء مناهج في تعليم اللغة العربية للناطقين 

 .الدنماركية

وبينت ضاحي مدى اإلقبال الالفت على تعلم اللغة العربية في الدنمارك التي كانت بداياتها من قبل  

المهاجرين من أصول عربية بهدف تعلم اللغة، حتى أضحت مادة أساسية لدى الشعب الدنماركي 

 .لتعلم أساسياتها والقدرة على إجادتها
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ت ضرورة تطوير سلسلة تعليمية الكترونية في اللغة العربية للناطقين بغيرها تواكب العصر وأكد

ومستجداته الحديثة، معربة عن أملها في مد جسور التعاون والشراكة مع الجامعة األردنية ممثلة 

منطقة بمركز اللغات في هذا المجال لما للسمعة الطيبة والمتميزة التي يتمتع بها مركز اللغات في 

 .الشرق األوسط، والوسائل الحديثة التي ينتهجها في العملية التعليمية

وفي مداخلة له، أكد الدكتور الربابعة أهمية الموضوع الذي تطرحه المحاضرة فيما يتعلق بتطوير 

المناهج خصوصا في هذه المرحلة الحالية التي تحتاج دائما إلى التطوير والتجديد لمواكبة كل ما هو 

  .وحديث كما هو حاصل في نظام التعلم عن بعد جديد

في حين أوضح رئيس شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها الدكتور قتيبة الحباشنة أهمية مثل هذا 

النوع من اللقاءات وما تطرحه من موضوعات مهمة وجديدة تستهدف شريحة كبيرة من األساتذة 

للغة العربية للناطقين بغيرها، وبناء سلسلة من المناهج والطلبة، بهدف تعزيز قدراتهم في مجال تعلم ا

التعليمية على وجه الخصوص، واكتساب خبرة ذات نوعية وفرادة في مجال المناهج االلكترونية 

 .لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
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 يوم توعوي لألمهات المرضعات في مستشفى الجامعة األردنية

مستشفى  ضمن مشروع مبادرة

صديق للطفل وانطالقًا من 

الرضاعة الطبيعية "شعار 

رعى الدكتور " أساس الحياة

عبد العزيز الزيادات مدير 

عام مستشفى الجامعة 

األردنية فعاليات اليوم 

التوعوي الخاص باألمهات 

العامالت المرضعات في المستشفى والذي تّم خالله افتتاح غرف للرضاعة لألمهات العامالت في 

لمستشفى ولألمهات مراجعات المستشفى متخصصة لشفط الحليب دعمًا وتشجيعًا لهّن على ا

الرضاعة الطبيعّية بداًل عن الرضاعة الصناعية، وغرفة أخرى لتقديم االستشارة حول كل ما يخص 

 الرضاعة الطبيعية، وذلك بحضور سعادة األستاذ الدكتورة رائدة قطب رئيس اللجنة التوجيهّية لمبادرة

للطفل  (HCAC) مشروع المستشفيات الصديقة ونائب مدير عام مجلس اعتماد المؤسسات الصحية

ونائب المدير العام للشؤون الطبية األستاذ الدكتور عماد العبدالالت واألستاذ الدكتورة إيمان بدران 

ق للطفل، استشاري طب األطفال والعناية المركزة لحديثي الوالدة ورئيس لجنة مباردة مستشفى صدي

 .وبعض من مدراء وموظفي الداوائر الطبية واإلدارية وأعضاء لجنة المبادرة في المستشفى

بدوره أّكد الدكتور الزيادات بأن تبّني المستشفى لمثل هذه المبادرات ما هو إال تشجيع للرضاعة 

تعمل على بناء أشهر من عمر الرضيع، مضيفًا بأّن الرضاعة الطبيعّية ( 2)الطبيعية الُمطلقة حتى 

وتجسير عالقة وطيدة وحميمّية ما بين األم وطفلها منذ ساعات الوالدة األولى، كما أنها تزّود الطفل 

 33/0/3542الخميس                                                       أخبار األردنية                     -الدستور االلكتروني
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بالعناصر الغذائّية الالزمة لنمّوه بشكل سليم عالوًة على الفائدة التي تعود على األم من حيث الوقاية 

 .من عدة أمراض أهمها سرطان الثدي والمبايض

تورة إيمان بدران رئيس لجنة مبادرة مشروع مستشفى صديق للطفل أّن هذه المبادرة والتي وقالت الدك

بدعٍم من منظمة اليونيسف ومجلس " مستشفيات صديق للطفل"تندرج تحت مظّلة المشروع الوطني 

اعتماد المؤسسات الصحية وجمعية الرضاعة الطبيعّية تتلّخص باالهتمام بالطفل أثناء مراجعة األم 

مستشفى خالل األشهر األخيرة من الحمل وتدريبها على كيفّية وأهمية الرضاعة الطبيعّية، واستمرار لل

ساعة األولى بعد الوالدة مباشرًة  ( 11)العناية لغرفة الوالدة والتمهيد لألم إلبقاء المولود معها خالل الــ 

الخطوات العشر الصحيحة والتي بدأ تطبيقها للمساعدة في تحقيق " جليسة الطفل"ضمن مبادرة 

 .للرضاعة الطبيعية وذلك بوجود مرافقة مع األم لدعمها وتشجيعها ومساعدتها

وأضافت الدكتورة بدران بأّن الغرف التي تّم افتتاحها سيكون لها كبير األثر في مساعدة األمهات 

ليب المرضعات سواء العامالت في المستشفى أو المراجعات ومساندتهن فيما يخص شفط الح

 .وتخزينه بطريقة آمنة ضمن بيئة مناسبة

من جانبها بّينت السيدة النا محيالن مديرة الموارد البشرية في المستشفى بأن هذه المباردة ُتعد جزءًا 

من خطة وسياسة الرفاه التي يتبناها المستشفى ويقدم من خاللها الدعم النفسي والتشجيع لألمهات 

 .العامالت في المستشفى

ل فعاليات اليوم التوعوي تكريم ابنة المرحوم الدكتور عبد القادر الشمايلة على تبرعهم بتأثيث وتم خال

وتجهيز كافة مستلزمات الغرف التي تم افتتاحها، وذلك تجسيدًا لدور ودعم المجتمع المحلي لمثل 

 .هذه المبادرات
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 خطورة إطالق العيارات النارية واستعمال السالح

م مركز تنمية نظ -آيه العبادي

وخدمة المجتمع في الجامعة األردنية 

ندوة توعوية حول خطورة إطالق 

العيارات النارية واستعمال السالح 

ومساوئها على المجتمع األردني  

بحضور مديرة المركز الدكتورة رانيه 

جبر ومدير مركز أمن الرشيد الرائد 

عبداهلل كيوان وعدد من ضباط األمن 

 .العام والشرطة

سب مدير دائره التواصل مع الشركاء سامي العتيالت فإن الندوة جاءت تزامنًا مع دعوة  الحكومة وبح

األردنية لكافة المؤسسات المجتمعية واألكاديمية والمواطنين  للتوقيع على  الوثيقة المليونية التي 

الجامعة  على تعنى  بالتصدي آلفة المخدرات وظاهرة إطالق العيارات النارية، إلى جانب تأكيد 

أهمية تعزيز المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تحرص على  حماية المجتمع وتحصينه من كافة 

  .الشرور

وثمن  مدير شرطة عمان العقيد عماد الرياالت  دور الجامعة األردنية في نشر الوعي ضد اآلفات 

مجتمعية واألكاديمية للنهوض والمخاطر التي تواجه المجتمع،  التي تعبر عن تكاتف المؤسسات ال

 . بالوطن وحماية أرواح مواطنيه  ودعا لضرورة تطبيق القانون بكل حزم على الجميع

 33/0/3542الخميس                                                                                                      األردنيةأخبار   
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واستشهد الرياالت بقصص واقعية تسببت بحاالت مأساوية من ترويع وتخويف وحرمان الكثير من 

 .  جتمعه أو وطنهاألسر من ذويهم دون وجه حق منوهًا أن الظاهرة ال تعبر عن انتماء الفرد لم

وذكر الرياالت أن  ظاهرة إطالق العيارات النارية قديمة كانت تستخدم  للتعبير عن حاالت الفرح أو 

المناسبات،  لكن اختالف الظروف  تدعو للوقوف في وجهها لما أحدثته من مآِس من قتل أو تسبب 

الزدحام العمراني والسكاني ال بعاهات لضحاياها  وأن اختالف الظروف الزمانية المتمثله بازياد ا

 . يسمح باإلطالق العشوائي للنيران

وتحدث عميد كلية الشريعة الدكتور عدنان العساف عن واجب المجتمع لنبذ والتصدي للظاهرة 

لحرمتها دينيًا ألسباب عدة منها ؛ التسبب بإزهاق االرواح والقتل وما يترتب عليه من كوارث إنسانية 

ذوي الضحية، مضيفًا أن االسالم ينهى عن الضرر والضرار واالستهتار   ونفسية للمستهتر أو

بحقوق وأرواح وممتلكات الغير،  وتأتي حرمتها من باب سد الذريعة ألنها تقع في باب إلقاء  الفرد 

 نفسه إلى التهلكة
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 "طبكان"القضاة يلتقي وفدًا من 

التقى رئيس  -سهى الصبيحي 

الدكتور عبد الجامعة األردنية 

الكريم القضاة وفدًا من الشبكة 

يترأسه " طبكان"الطبية األردنية 

المدير التنفيذي للشبكة نضال 

 .يوسف

وقال رئيس الوفد إن زيارتهم إلى 

الجامعة جاءت بهدف التعريف بالشركة والخدمات التي تقدمها فضاًل عن بحث سبل مد جسور 

  .التعاون الممكنة مع الجامعة ومستشفاها

واستمع القضاة إلى شرح مفصل عن نشأة المنصة اإللكترونية الطبية المعنية بتقديم خدمات السياحة 

وأبدى رئيس  .العالجية والصحة الرقمية، باإلضافة الى أهدافها وشركائها داخل المملكة وخارجها

نوعية الجامعة خالل اللقاء دعمه الكامل ألي خطوة تطويرية من شأنها إحداث فرق في جودة و 

من أبرز األنظمة الطبية على مستوى الشرق " طبكان"و .الخدمات الصحية المقدمة للمواطن األردني

األوسط في مجال الصحة اإللكترونية والسياحة العالجية وتعمل كحلقة وصل بين المرضى ومزودي 

إضافة الى  الخدمة الطبية وبين مقدمي الخدمات الطبية أنفسهم من أطباء ومراكز أشعة ومختبرات،

  .توفير خدمات إلكترونية أخرى تشمل الملف الطبي اإللكتروني للمرضى

 33/0/3542الخميس                                                                                                      أخبار األردنية
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 "فورك"و " ايجرين"يطلع القضاة على مشروعي " ايراسموس بلس"وفد من 

أطلع وفد من  -سهى الصبيحي 

مكتب إيراسموس بلس الوطني في 

األردن ضم مديره الدكتور أحمد أبو 

الدكتورة الهيجاء ومسؤولة المشاريع 

ريم الخضر، رئيس الجامعة األردنية 

الدكتور عبد الكريم القضاة على سير 

العمل في المشروعين األوروبيين 

نامج ايراسموس بلس ضمن بر 

 ."فورك"و " ايجرين"

وقدم الوفد بحضور عميد البحث العلمي الدكتور إبراهيم العبادي، وعميد كلية الملك عبداهلل الثاني 

الدكتور أحمد الساليمة من كلية " ايجرين"لومات الدكتور أمجد هديب، ومدير مشروع لتكنولوجيا المع

الدكتورة لينا شبيب من كلية الحقوق، وعدد من أعضاء فريقي " فورك"الهندسة، ومديرة مشروع 

المشروعين من الهيئة التدريسية واإلدارية، إيجازًا عن المشروعين تضمن آخر المستجدات وما تم 

   .تى اللحظةإنجازه ح

تطوير مساقات : ايجرين"عرض الوفد مراحل تنفيذ مشروع ، وفي جلسة تعريفية مفصلة عقب اللقاء

دخال مفهوم التغير المناخي في منهاج المرحلة الجامعية األولى نقل التجربة : هندسة البيئة وا 

 ، "األوروبية لألردن وسوريا

 33/0/3542                  الخميس                                                                                   أخبار األردنية  
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وممثلون عن شركاء المشروع في األردن  حضرها أعضاء فريق المشروع في الجامعة األردنية

  .وسوريا، باإلضافة الى أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة

دارته قدمها منسق المشروع العام الدكتور  وشملت الجلسة على عرض تقديمي عن وضع المشروع وا 

روع والمختبرات التي أحمد الساليمة، تلتها محاضرات تعريفية عن حزم العمل المختلفة ومساقات المش

تم تجهيزها، وجوانب المشروع المختلفة في الجامعات الشريكة قدمها ممثلون عن الشركاء في 

 .المشروع

كما أجرى فريق مكتب ايراسموس حلقة نقاشية مع أعضاء هيئة التدريس من الجامعة األردنية  

م المكتب في نهاية الزيارة وقد. والجامعات الشريكة تضمنت استفسارات عن مختلف جوانب المشروع

  .تقييمه للمشروع مبديًا بعض المالحظات البناءة

الممول من االتحاد االوروبي يهدف إلى تطوير وتحديث "  ايجرين"من الجدير بالذكر أن مشروع =و

  .مساقات البيئة والتغير المناخي لطالب المرحلة الجامعية األولى وفقا لمعايير النظام األوروبي

في   (ECTS)  يهدف المشروع إلى إدخال نظام التعلم اإللكتروني ونظام النقاط األوروبي أيضًا،

جامعة العلوم والتكنولوجيا، والجامعة الهاشمية، وجامعة مؤتة، وجامعة )عدد من الجامعات األردنية 

عن  ، فضالً (جامعة تشرين، وجامعة البعث، وجامعة حلب)والسورية  ( ال البيت، وجامعة الزيتونة

بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والمساعدين الفنيين والطلبة في مجال البيئة والتغير المناخي، 

يسعى إلى بناء القدرات " فورك"ومشروع .وتعزيز التعاون مع الشركات والهيئات الحكومية والجامعات

كمساقات ضمن برامج إلدخالها " الحوسبة الجنائية"الالزمة لتطوير مناهج تعليمية متكاملة في مجال 

البكالوريوس في كليات تكنولوجيا المعلومات والقانون، باستخدام نهج التعلم التكيفي والمستند على 

ويهدف إلى تطوير مسار متكامل ضمن المناهج الحالية لتحقيق االستمرارية وتحقيق . عمليات بولونيا

 .دة لمجالي الحوسبة والقانوناالنسجام بين المبرمجين من شأنه أن يلبي االحتياجات المتعد
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 علوم التأهيل تنظم يومًا توعويًا حول النشاط البدني

نظم قسم العالج  -آيه العبادي 

الطبيعي التابع  لكلية علوم التأهيل 

في الجامعة األردنية  يومًا توعويًا 

حول النشاط البدني استهدف الطلبة 

و أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

كلية الدكتور زياد بحضور عميد ال

وفقًا  للدكتورة  ويهدف اليوم  .حوامدة

دانية قطيشات لنشر التوعية بأهمية 

النشاط البدني باعتباره يحد من الوفيات ويحسن من صحة العامة للجسم  بحسب إحصائيات منظمة 

والطرف واحتوى اليوم على محطات لتقييم اللياقة البدنية مثل قوة الطرف العلوي  .الصحة العالمية

السفلي والجذع ومهارات التوازن؛ إلى جانب تعلم تمارين مختلفة كتمارين وزن الجسم و تمارين 

و قام طلبة الكلية المتميزون رياضيًا .الكرات و التوازن وتمارين متقدمة لتحسين األداء البدني

دو وكرة الطائرة والمسجلون في االتحادات الوطنية المختلفة بتعريف المشاركين برياضات التايكوان

وكرة القدم والجوجيتسو و ركوب الدراجات الهوائية  إضافة لتعليمهم  بعض المهارات البدنية 

 .البسيطة

يشار إلى أن النشاط هو األول من نوعه على مستوى الجامعة وحقق نجاحًا واقبااًل كبيرًا من الطلبة 

 . العاموالذي يأتي التزامًا  من الكلية بيوم المهن الصحية لهذا 

 

 33/0/3542                الخميس                                                                                     أخبار األردنية  
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 في جنين توقعان ملحقا لمذكرة التفاهم" العربية األمريكية"و" األردنية

وقع رئيس الجامعة األردنية  –هبة الكايد 

الدكتور عبد الكريم القضاة ورئيس الجامعة 

العربية األمريكية في جنين الدكتور علي أبو 

زهري ملحقا لمذكرة التفاهم المبرمة بين 

الجامعتين في مجال التعليم الطبي لقبول ما 

طالبا فلسطينيا في كلية  31ال يزيد على 

يدفع طلبة "من المذكرة ليصبح نصها ( 2)وجاء الملحق لتعديل المادة .الدوليالطب على البرنامج 

الفريق الثاني المقبولين لدى الفريق األول في هذا البرنامج الرسوم الدراسية المعتمدة بموجب قرار 

بتاريخ ( 3/1101)الصادر في جلسته ( 13/1101)مجلس أمناء الجامعة األردنية رقم 

، وهو نافذ 1102حق جزءا ال يتجزأ من المذكرة الموقعة بين الطرفين عام ويعتبر المل2/3/1101

وكانت مذكرة التفاهم قد  .اعتبارا من بدء الفصل الصيفي وينتهي بانتهاء مدة المذكرة أو عند تعديله

نصت على قبول الطلبة ممن أنهوا بنجاح دراسة سنة في برنامج ما قبل الطب لدى الجامعة العربية 

وبحسب المذكرة التي .ة شريطة أن يحققوا شروط القبول في كلية الطب في الجامعة األردنيةاألمريكي

" العربية األمريكية"تمتد لعشر سنوات تطبق على الطلبة الملتحقين ببرنامج ما قبل الطب لدى 

من حيث المواظبة واالمتحانات والمعدالت " األردنية"تعليمات منح درجة دكتور في الطب في 

 .تقال من السنة األولى إلى الثانيةواالن

 

 

 33/0/3542الخميس                                                                                      طلبة نيوز -أخبار األردنية 
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 توصية بنشر رسالة دكتوراه للصرايرة لجودتها وأهميتها

حصل الدكتور عماد الدين سالم الصرايرة على درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من الجامعة 

شعر علي الفزاع » ـ األردنية، بتقدير امتياز مع التوصية من لجنة المناقشة بنشر رسالته والمعنونة ب

 .لجودتها وأهميتها ودون تعديل« دراسة لغوية واسلوبية: 

وحضر المناقشة ضيوف من المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين السابقين والحاليين وعدد 

 .من الشعراء الذين حولوا المناقشة إلى احتفال وطني يتغنون به بمواقف جاللة الملك المساندة للقدس

 .شار إلى أن هناك مجموعة شعرية بعنوان األعمال الشعرية للشاعرعلي أحمد الفزاع ي 
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 "االعتماد الخاص"على معايير « ض»هيئة االعتماد تقر مبادرة ولي العهد 

التي اطلقها سمو « ض»ناقش مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها مبادرة 

 .الحسين بن عبداهلل الثانيولي العهد األمير 

وقرر المجلس ترجمة هذه المبادرة على معايير االعتماد الخاص للتخصصات وامتحان الكفاءة 

 .الجامعية ضمن المستوى العام وتضمين االمتحان بكفايات تهدف الى زيادة مهارات اللغة العربية

ر الحسين بن عبداهلل الثاني إلى ذلك، عبر شباب وشابات في محافظة اربد حضروا لقاء سمو االمي

ولي العهد عن اعتزازهم وفخرهم بولي العهد مؤكدين ان سموه اعطاهم دفعة كبيرة نحو االمام 

 .والمستقبل عبر تحفيزهم وتشجيعهم لبذل مزيد من العطاء واالنتاج لالرتقاء بالوطن والنهوض به

 

 

 

 

 

 

 شؤون جامعية ومحلية
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ن ك( .. ض)مبادرة   تبوا وقرأواإنقاذ أجيال يعانون من األمية وا 
 

« ض»ليست مجرد إشادة وحسب، تلك التي نظر إليها مختصون وشباب لمبادرة   -سناء الشوبكي
التي أطلقها سمو ولي العهد االمير الحسين يوم الجمعة الماضي، والهادفة إلى الحفاظ على مكانة 

ثراء المحتو   .ى العربي على اإلنترنتوألق اللغة العربّية، والعمل على تطوير تقنيات تمكينها رقميًا وا 
  .نحن أمام مبادرة تتفاعل مع واقع معاش، عادت فيه النسبة الغالبة من العامة أميين

يقول رئيس مجمع اللغة العربية االردني الدكتور خالد الكركي إن جل اهتمام المجمع اآلن معالجة 
تحقيق التراث والتأليف ونشر في السياق يقوم المجمع بثنائية  .الخلل في التعامل مع اللغة تعليميا

البحوث التي تنتظم مع الواقع وتعزز من انتشار اللغة حاسوبيا على الشبكة العالمية من خالل 
يدرك الكركي، وهو أحد أبرز أعالم اللغة العربية في  .اصدار المجالت والكتب المتخصصة بذلك

وض باللغة العربية بمجموعة من وفي هذا السياق أشار الى اللجنة الوطنية للنه. االردن، الخلل
الدراسات وفي طليعتها دراسات واقعية للتعامل مع اللغة، عبر معالجة صورة اللغة العربية في 
االعالم واالتصال وصورتها في الفضاء االردني، وصورتها على شبكات التواصل االجتماعي 

ليس على اللغة ما يدعو إلى خطر على الناس و  .وواقعها في الجامعات والتعليم للناطقين بغيرها
على رأس اهتماماتها هو صياغة نهج حياة للناس ترفع اللغة « ض»القلق وقد وضعته مبادرة 

التفكير بالعامية وكتابة العلوم والمعارف والتجارب » .وتضعها في مقامها الذي يجب ان تكون عليه
جمهور، وليس على اللغة العربية ، وهو ما قد يفرز تأثيرا وخيما على ال«من أخطر ما يواجه الناس

وفي الوقت الذي . هذا ما يدعو الى القلق .بصفتها لغة مصانة، تكّفل بها عز وجل في كتابه العزيز
نفاخر فيه بانتشار التعليم في اوساط الشباب، صارت األمية التي تعاني منها اوساط الشباب من 

يد أن تتدخل مبادرة ولي العهد قبل ان يتسع وفي هذا السياق، تر  .الذين يمسكون القلم عامة وطامة
التي « ض»في بيان سارع مجمع اللغة العربية األردني الى اإلشادة بمبادرة  .الرتق على الفاتق

وأضاف المجمع على لسان رئيسه الدكتور  .أطلقها سمو ولي العهد التي تعني التزاما كامال بالعربية
ت من جانب سياسي فقط بل هي من جانب شرعية الدولة خالد الكركي أن أهمية هذه المبادرة ليس

والشهادة، وهذا دعم هائل ليس لمحبي العربية والذين يقفون بجوارها والذين يصرون على التعليم 
واإلعالم بها، بل هي أيضا تمثل الصورة األولى لشرعية النبوة التي كانت العربية هي خيول الفتح 

رئيس لجنة النهوض باللغة العربية أمين عام مجمع اللغة العربية في الوقت الذي يشير فيه  .وسيوفه

 11/1/1101                                   خميسال                                      01/ الرأي ص أولى 
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تشهد في .. من حال األمة»إلى أن حال اللغة العربية  الرأيالدكتور محمد السعودي في تصريح لـ 
إنه كلما كانت األمة قوية تكون لغتها قوية : ويقول .«أزمنة علوا وتميزا وتشهد في أزمنة تراجعا

ا عن اسفه من الحال التي وصلت اليها مؤسساتنا التعليمية من رياض األطفال وتضج بالحياة، معبر 
حتى الثانوية العامة، وانتهاء بالجامعة التي صارت ترّكز على اللغة االنجليزية، بصفتها اللغة االكثر 

ى وير  .اغراء، فيما صار العامة يتباهون بالتحدث بغير العربية حتى في منازلهم وحياتهم االجتماعية
تضافر الجهود من أجل خدمة العربية »أننا أمام حالة اجتماعية ثقافية اقتصادية سياسية والبد من 

كيف يقنعنا اآلخر الذي ال يدرس العلوم العربية؟ وكيف »: ويتساءل السعودي .«في سائر المجاالت
لك الفرنسي والياباني يقنعنا األلماني الذي يدرس الطب والهندسة والفنون الجميلة باللغة األلمانية وكذ

 .«، علما أن القانون األردني يجبر المؤسسات العلمية على التدريس باللغة العربية«والصيني
يبدو أن ال .. إال أننا خاطبنا المجتمع والمؤسسات والوزارات باالحتفاء باللغة، ولكن»ويستدرك بالقول 

واقع اللغة العربية في الجامعات  ويشير السعودي الى دراسة قامت بها اللجنة حول .«أحد يريد
، منوهًا بان الدراسة اخذت على عاتقها البعد الوظيفي او الديواني (جامعة مؤتة نموذجا)االردنية 

واضاف ان عينات  .واالكاديمي واالبداعي واالعالمي وركزت على مستويات محددة في اللغة العربية
من خالل المحاضرات والندوات واللقاءات  الدراسة في جامعة مؤتة رصدت واقع اللغة العربية

االذاعية والمجالت والرسائل الجامعية الصادرة عن الجامعة والمراسالت الديوانية بين االقسام 
 .االكاديمية والكليات والمراكز

وبذلك ركزت الدراسة على االبعاد الصوتية والكتابية ورصدت االخبار في الصياغة والتراكيب 
جامعة  011بان الجامعات العربية التي ال تدرس بلغتها االم ليست من أفضل من وينوه  .واالخطاء

ما . في العالم، علما بان اللغة العربية التي يتحدثها بها اكثر من مليار ونصف المليار في العالم
 31جامعة في العالم هي من دول ال يتحدث لغتها اكثر من  011يدعو الى المفاجأة هو ان افضل 

ما يفسر بطالن : وقال .في المعمورة وهي تدرس العلوم بلغتها االم وليست باللغة االنجليزية مليوناً 
لمصلحة من الغي : وتساءل .نظرية أساتذة الجامعات في البالد العربية بعدم تدريس العلوم بالعربية

 وعدم تركيز، لغة عربية في الجامعات الحكومية واستبدالها بمادة محوسبة011–010مساقا 
ويشير إلى اصدر  .الجامعات على الجانب االبداعي في تعليم اللغة والتركيز على الخطط والتلقين

المجمع مؤخرا لسان العرب االقتصادي وهو مجمع للمصطلحات االدارية واالقتصادية اخذت عليها 
 .عاماً  11مؤملين ان الجامعات تستفيد من هذا العمل الذي استغرق اكثر من ( اوبل)دعمًا من 

شباب أحمد بدير، وهو طالب الهندسة الميكانيكية في جامعة البلقاء التطبيقية، أشاد بمبادرة ولي 
إن اللغة العربية لغة القرآن الكريم ويرتبط إتقانها بتعلمها بالطريقة الصحيحة والنطق بها »العهد، قائال
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ويرى ان خلل التعلم باللغة  .«ال بالطريقة المحكية ويرتبط ايضا بتعلمها بكامل قواعدها ومرتكزاتها
العربية يعود الى أمور عدة أهمها النظام التعليمي الذي يقوم على التركيز على الحفظ وليس الكتابة 

كما يعود ايضا الى ضعف مستوى الجيل الحالي  .وتقليل جهد الطلبة مع ان ذلك عاد بالشكل السلبي
ر حيث أصبح قلة من المجتمع من يتمتعون بها باللغة العربية والى ضعف القراءة في وقتنا الحاض

والتي ترسخ القواعد العربية والسبب الثالث هو انتقال التعلم الحديث من الورقة والقلم إلى األجهزة 
الذكية واإللكترونية وهذا ما يدعى إلى نشأة جيل جديد يتمتع باللغة اإلنجليزية ويتقن قواعدها أكثر 

ت عال محمد وهي طالبة في الجامعة الهاشمية إلى ان مشكلة ضعف بينما تلف .من اللغة العربية
وترى ان السبب في ثنائيات اللغة  .اللغة العربية عندنا كشباب في تفشي العامية بصورة غير مبررة

بين المدرسة والبيت والشارع، اضافة الى قلة اهتمام الشباب في ادراك المهارات االساسية لتعلم اللغة 
ي مستوى الطرق التي يستخدمها المعلمون وتدني معرفة المعلمين بطرق التقويم المناسبة وتدن، العربية

بينما يحمل احمد الحبالي وهو طالب هندسة ميكانيكية جامعة البلقاء كلية  .وطرق التدريس المناسبة
ا الى الحصن المسؤولية لعدم متابعة الطلبة بتدريس اللغة العربية بجميع المراحل التعليمية، مشير 

وجود تهميش واهمال باللغة »ويؤكد  .اهتمام المؤسسات التعليمية باللغة االنجليزية اكثر من لغتنا االم
 .«العربية واهتمام كبير باالنجليزية وهذا ما يؤدي إلى ضغف اللغة عند الطلبة
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 طالب سوري يدرسون في مؤسسات التعليم العالي االردنية فاال5

االف طالب وطالبة  1بة السوريين الدارسين في مؤسسات التعليم  العالي االردنية نحو بلغ عدد الطل

 .بحسب االمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي

جاء ذلك خالل االجتماع التنسيقي للشركاء في المشروع الخاص لدعم تعليم الطلبة الالجئين 

من المفوضية االوروبية ضمن اطار برنامج ايراسموس بلس في مقر اتحاد السوريين الممول 

 . الجامعات العربية بعمان اليوم االربعاء

ألف الجئ  211مليون سوري، منهم  0.3وقال الدكتور الحنيطي ان األردن يستضيف حاليا نحو  

موازنتها لالنفاق على مسجل في األمم المتحدة مشيرا الى ان المملكة خصصت مبالغ مالية كبيرة من 

 . الطلبة السوريين سواء في مسار التعليم العالي او التعليم العام

ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته بدعم االردن الستضافته عدد كبير من االشقاء السوريين 

 .بسبب االوضاع التي تمر بها سوريا الشقيقة

وكردستان العراق واالردن بالتعاون مع تركيا والمانيا  وبين الدكتور الحنيطي ان المشروع يضم لبنان

  . واتحاد جامعات البحر االبيض المتوسط

واعرب الدكتور الحنيطي خالل االجتماع الذي شارك فيه جامعة الزرقاء واليرموك والزيتونة عن 

طلبة السوريين شكره لوزارة التعليم العالي االردنية لمساهمتها في حل مشكلة نقص وثائق العديد من ال

من خالل قبولهم بالجامعات االردنية ثم اعطائهم الوقت الكافي للحصول على وثائقهم بسبب 

   .الظروف التي كانت تمر بها بالدهم
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وبين االجتماع يهدف الى متابعة االوضاع الدراسية للطلبة السوريين في الجامعات االردنية مشيرا  

 . جامعة الزرقاء واليرموك والزيتونةالى ان الطلبة السوريين يتركزون في 

واضاف ان الجامعة الزرقاء افتتحت وحدة متخصصة للطلبة السوريين اخيرا يستطيع الطلبة من 

خاللها مناقشة وتبادل الخبرات والمعارف العلمية ومجهزة بعدد كافي من اجهزة الكمبيوتر الثابته 

م عددا كبيرا من امهات الكتب باللغتين والمحمولة وشبكة اتصاالت متعددة االغراض ومكتبة تض

 . العربية واالنجليزية اضافة الى قاعة اجتماعات للطلبة

واكد انه سيتم افتتاح وحدة متخصصة للطلبة السوريين في جامعة اليرموك واخرى بالزيتونة هذا 

متخصص االسبوع مشيرا الى ان هذه الوحدات ستوفر اجواء مالئمة للتعليم والتعلم وتوفير مكان 

 . للطلبة السوريين لتنفيذ الالنشطة الالمنهجية

واوضح الحنيطي ان اتحاد الجامعات العربية سيواصل دعم الطلبة السوريين وسيعمل بالتعاون مع 

الجامعات االردنية والعربية لتوفير ما يحتاجونه لمواصلة دراستهم في بيئة علمية حاضنة لالبداع 

 . والتفوق

ن في االجتماع اهمية توفير بيئة دراسية مالئمة للتدريس والبحث العلمي للطلبة بدورهم اكد المشاركو 

السوريين بهدف تنمية مهاراتهم العلمية والفنية والتقنية بما تنسجم مع متطلبات سوق العمل المحلي 

 .واالقليمي والدولي 
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 المدنيةفريق حكومي يلتقي مجموعة من خريجي العلوم السياسية في ديوان الخدمة 

نظم ديوان الخدمة المدنية اليوم االربعاء لقاءًا حواريًا بين ممثلي القطاعات الحكومية المعنية 

بالتشغيل والتدريب وتوفير فرص العمل البديلة ومجموعة من الشباب من خريجي تخصص العلوم 

 .السياسية

ية المهندس موسى المعايطة وشارك في اللقاء بحسب بيان للديوان، وزير الشؤون السياسية والبرلمان

ورئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة، ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبداهلل الزعبي، 

وأمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة العمل زياد عبيدات، ومدير عام 

هيثم الخصاونة، ومدير إدارة الموارد البشرية في  صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

 .وزارة التربية والتعليم سالم الشرايدة

وأكد الفريق الحكومي أهمية تعزيز الدور التشاركي للشباب الواعي مع الحكومة عند وضع الخطط 

عادة التأهيل واألخذ بعين االعتبار مقترحاتهم وتطلعاتهم، و  استثمار المرتبطة بالتشغيل والتدريب وا 

قدراتهم المعرفية وتخصصاتهم العلمية في دفع عجلة التنمية والنهضة التي تشهدها المملكة في 

 .المرحلة الحالية

وبين أن تزايد أعداد طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية في ظل محدودية الوظائف 

رشاد خريجي  الجامعات وكليات المجتمع المحدثة في القطاعات الحكومية يؤكد ضرورة توعية وا 

للتوجه نحو الخيارات التي توفر فرص عمل بديلة للشباب كإعادة تأهيل خريجي التخصصات 

المشبعة والراكدة ومن ضمنها تخصص العلوم السياسية في تخصصات أخرى يحتاجها سوق العمل 

 .المحلي، وتشجيعهم على فكرة إنشاء المشاريع الصغيرة والتشغيل الذاتي
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لفريق الحكومي مبادرة الشباب ووعيهم ، وتم تبادل المقترحات مع التأكيد على عدم وجود وقدر ا

حلول سحرية لحل المشكلة وتم االتفاق على وضع خطط شاملة لالستفادة من خريجي تخصص 

العلوم السياسية خالل الشهرين القادمين حيث يأتي هذا ضمن خطة عمل الحكومة لتسويق خريجي 

 .ةالعلوم السياسي

وستتضمن الخطة الحكومية، حسب البيان، إعداد دراسة من قبل وزارة التربية والتعليم حول إمكانية 

االستفادة من تخصص العلوم السياسية في تدريس مادة التربية الوطنية مع االخذ بعين االعتبار 

ل من النصاب التدريسي الالزم وكذلك إعادة توجيه الخريجين لتخصصات مطلوبة في سوق العم

 .خالل المنح التمويلية أو صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

كما تتضمن خطه العمل التنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حول إمكانية استيعاب خريجي 

العلوم السياسية مستقباًل، ووضع خطط من قبل وزارة التنمية السياسية بعد التنسيق مع الجهات 

 .نية لالستفادة من الخريجين في عملية التنمية السياسية التي تشهدها المملكةالمع
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هيئة االعتماد تتخذ حزمة من اإلجراءات لتوفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل من 
 حملة درجة الدكتوراه

ة ضمن سعي الهيئة المستمر في توفير فرص عمل لألردنيين المتعطلين عن العمل من حملة درج

التي عقدها برئاسة االستاذ ( 01/1101)الدكتوراه فقد اتخذ مجلس هيئة االعتماد في جلسته رقم 

الموافق يوم األربعاء عدد من  01/1/1101الدكتور بشير الزعبي رئيس المجلس قبل أسبوعين في 

القرارات تتمثل في تخفيض نسبة أعضاء هيئة التدريس غير األردنيين في التخصص الواحد من 

علما ان )في التخصصات النادرة التي ال يتوفر فيها اعضاء هيئة تدريس اردنيين % 11إلى % 11

( 1)احد االدنى ألعضاء هيئة التدريس في التخصص الواحد وفق معايير االعتماد الخاص هو 

% 11، وتخفيض نسبة أعضاء هيئة التدريس غير األردنيين في الجامعة من (اعضاء هيئة تدريس

إلى % 11كذلك تخفيض نسبة المحاضرين غير المتفرغين في برامج البكالوريوس من % 11إلى 

في كل تخصص لغايات حساب الطاقة االستيعابية، واعادة العمل في المجال المعرفي اعتبارًا % 01

، وفي جميع االحوال تعطى األولوية لألردنيين في تعيين أعضاء هيئة 01/1/1101من يوم األحد 

ومن المتوقع ان يكون هناك أثر واضح يصب في صالح .سات التعليم العاليتدريس في مؤس

المتعطلين عن العمل من األردنيين من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه خالل الفصل القادم حيث 

سيتم التأكد من قيام مؤسسات التعليم العالي بتطبيق القرار من قبل هيئة االعتماد والتنسيب الى وزارة 

بعدم تجديد تصاريح العمل الممنوحة ألعضاء هيئة التدريس من غير األردنيين في حال توفير العمل 

ويتركز %( 1)علما ان عدد أعضاء هيئة التدريس من غير األردنيين ال يزيد عن . بديل أردني

معظمهم في التخصصات الطبية والصحية وبعض التخصصات الهندسية مثل الهندسة المدنية 

 .رافيكيوالتصميم االج
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 إدخال هندسة العمارة والطب البيطري ضمن القبول الموحد: «الدستور»مصادر لـ

اكدت مصادر مطلعة ان تغييرات جوهرية ستطرأ على اسس القبول للعام الجامعي  -أمان السائح

، حيث سيتم ادخل تخصص الطب البيطري، وهندسة العمارة ضمن القبول  1111-1101المقبل 

 .وقف القبول المباشر واجراء المقابالت الختيار الطلبة للدراسة في التخصصين الموحد، وسيتم

ان يتم اقرار التغييرات اليوم الخميس خالل جلسة مجلس التعليم « الدستور«وتوقعت المصادر لـ

العالي، حيث ستأتي لغايات الحفاظ على العدالة بين الطلبة المتقدمين للجامعات االردنية تحت مظلة 

ل الموحد  ليحظى كل طالب بذات التنافسية بين الجميع، ودون تدخالت شخصية من قبل القبو 

 .الجامعات

الرئيسية » الدورة العامة » كما سيتم اجراء تعديالت رئيسة على قضية قبول اوائل المحافظات على 

ة حقهم بالتنافس، لخريجي الثانوية العامة فقط، وعدم قبولهم بالدورة التكميلية، لغايات اعطاء هذه الفئ

وعدم ادخال طلبة في الدورة التكميلية، لغايات رفع معدلهم والتنافس مع طالب حصل على معدله 

 .» العادية» ضمن الدورة 

على % 1وكانت موزعة على % 01كما سيتم اعادة النظر بتوزيع مكرمة العشائر التي لها نسبة الـ 

توزع على الفئتين، % 01الخاصة، لتصبح على المدارس ذات الظروف % 1مدارس البادية، و

لغايات العدالة بين هاتين الفئتين، خاصة وان قائمة المدارس ذات الظروف الخاصة مظلتها واسعة 

 .وتشكل نسبة اكبر من مدارس البادية

ومن المتوقع ان يعقد مجلس التعليم العالي جلسة اليوم الخميس القرار استراتيجية القبول للعام 

 .لمقبلالجامعي ا
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 السفير العايد يلتقي الطلبة االردنيين الدارسين في مصر

اشاد السفير االردني في القاهرة ، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية علي العايد ، 

بالدور االيجابي الذي يقوم به الطلبة االردنيون الدارسون في الجامعات المصرية ، في رسم الصورة 

 . ائعة والنقية عن وطنهم وشعبهمالذهنية الر 

ولفت العايد خالل لقائه في دار السفارة االردنية في القاهرة اليوم،العشرات من الطلبة االردنيين 

المصرية ،التي  -الدارسين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ، الى آفاق العالقات االردنية 

 الثاني ابن الحسين، واخيه الرئيس عبدالفتاح تتعزز بتوجيهات مباشرة من جاللة الملك عبداهلل

 .السيسي

وحث العايد الطلبة على ان يكونوا خير سفراء لبلدهم من خالل تميزهم العلمي وتفوقهم 

االكاديمي،واخالقهم الرفيعة،وسلوكياتهم الراقية، وهو االمر الذي تشهد به جامعاتهم واساتذتهم 

 .وزمالئهم

ة بين االردن ومصر تتطور باستمرار، ويشكل البلدان مقصدا مهما لطلبة واوضح ان العالقات الثقافي

 2مبينا انه تلقى وعدا من جامعة .. كل بلد،انطالقا من خصوصية التجربة االكاديمية في كل منهما

% 11اكتوبر الخاصة ،بان يحصل جميع الطلبة االردنيين الملتحقين بالجامعة على خصم مقداره 

 .السنوية من الرسوم الدراسية

وجرى خالل اللقاء حوار مفتوح بين السفير العايد والطلبة، تناول العالقة التي تربط الطالب بوطنه 

وبسفارته،والقضايا التي تواجه الطلبة ، والخدمات التي تقدم لهم ، وتم الرد على استفسارات الطلبة 

 .حيال العديد من القضايا التي طرحوها
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واب السفارة والملحقية الثقافية مفتوحة على الدوام من اجل خدمة ابنائنا واوضح السفير العايد ان اب

الطلبة في كل ما يحتاجون اليه ، مشيرا الى ان خدمة المواطن االردني تحتل االولوية في توجيهات 

 .جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين للحكومات واجهزتها الرسمية

ة ابراهيم العموش قد رحب في الطلبة في بداية اللقاء ، فيما القى وكان المستشار الثقافي لدى السفار 

الطالب عبادة كريشان كلمة باسم الطلبة الدارسين في الجامعات المصرية ، ثّمن فيها التواصل 

االيجابي القائم بين الطلبة والسفارة موضحا ان الطلبة  حريصون دائما على تمثيل  وطنهم االردني 

 .اريخه العريقبقيمه  النبيلة وت
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 ألف مشترك بالتوجيهي والتكميلية بعد النتائج بأسبوع 061

كشف وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، عن الطلبة الذين سيتقدمون المتحان التوجيهي 

إن عدد المشتركين الذين : وقال المعاني في تصريحات له األربعاء  .1101والتكميلي، للعام 

من الطلبة  11117مشتركين ومشتركة، من بينهم  111ألفا و  011تقدمون لالمتحان بلغ سي

وتوزعت اعداد المتقدمين لالمتحان بحسب الدكتور  .من طلبة الدراسة الخاصة 11121النظاميين و 

بالفرع  011بالفرع االدبي، و  21273بالفرع العلمي، و 12122المعاني على جميع الفروع، بواقع 

كما بلغ عدد المتقدمين  .بالتعليم الصحي 012بفرع االدارة المعلوماتية، و  1271ي، و الشرع

بالفرع الفندقي والسياحي،  0211بالفرع الزراعي، و  1221في الفرع الصناعي، و  2021لالمتحان 

مشتركا ومشتركة  37كما سيتقدم لالمتحان  .مشتركين بفرع االقتصاد المنزلي 2112باإلضافة إلى 

وبين وزير التربية والتعليم ان االمتحان  .تسع قاعات بمراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز األحداث في

قاعة  11مدرسة في المملكة، فيما هيأت الوزارة  103قاعة مركزية موزعة على  0121سيعقد في 

أعلنت في وكانت وزارة التربية والتعليم . احتياط بواقع قاعة واحدة في كل مديرية ألي حالة طارئة

وقت سابق جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع الفروع، وستبدأ الجلسة األولى لالمتحان الساعة 

العاشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، بحيث يضاف عشر 

ا لكل مشترك دقائق للوقت المخصص لالمتحان لكل جلسة ومبحث، مبينا ان الوزارة خصصت كاتب

كفيف في امتحان التوجيهي، فيما اعفت كذلك المشترك الكفيف من التقدم لالمتحان في مبحثي 

الرياضيات والحاسوب للفرعين االدبي والشرعي، إضافة، إلى الرسومات التوضيحية في الجغرافيا 

 .للطالب الكفيف في الفرع االدبي
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كل المباحث للمشتركين من ضعاف البصر،  كما حرصت الوزارة على تكبير أوراق األسئلة في

وأعفت المشتركين، الصم من التقدم لالمتحان في مبحث الرياضيات في فروع األدبي والشرعي 

وقال الوزير المعاني إن الوزارة أعفت ايضا المشتركين . المسار األول، والتعليم الصحي/ والمعلوماتية

ية واإلنجليزية وأسئلة العروض في مبحث اللغة الصم من موضوع االنشاء في مبحثي اللغة العرب

العربية في جميع فروع التعليم، داعيا الطلبة الى التركيز في استعدادهم لالمتحان على الكتب المقررة 

من الوزارة وعدم االعتماد على الملخصات والكراسات الخارجية والتي يروج لها البعض كبديل للكتاب 

عالن نتائج االمتحان العام، أوضح الدكتور المعاني أن الوزارة حريصة وفيما يتعلق بموعد ا. المقرر

على اعالنها في موعد أقصاه الخامس والعشرين من شهر تموز، ليتسنى لها البدء بإجراءات عقد 

وقال إن الوزارة اتاحت لجميع الطلبة المتقدمين في  .االمتحان التكميلي بعد اسبوع من إعالن النتائج

ام، فرصة التقدم لالمتحان التكميلي سواء لغايات استكمال متطلبات النجاح أو رفع االمتحان الع

المعدل، مبينا أن كل طالب يرغب بالتقدم للدورة التكميلية لن يحتاج إلى التسجيل او دفع اي رسوم 

ى من جانبه، دعا مدير إدارة االمتحانات في الوزارة الدكتور نواف العجارمة المشتركين إل. إضافية

ضرورة االلتزام بالتعليمات الناظمة لالمتحان ومعرفة مكان قاعة االمتحان ووقته، واالطالع بشكل 

كما دعا الطلبة للحضور قبل بدء االمتحان بوقت جيد على جدول االمتحانات والمواد المقررة

عات كاف، واصطحاب الهوية الشخصية، مذكرا الطلبة بعدم اصطحاب األجهزة الخلوية أو السا

االلكترونية واالقالم بأنواعها إلى قاعة االمتحان، حيث ستوفر الوزارة االقالم للمشتركين بجودة عالية، 

 .مؤكدا كذلك ضرورة ترك كل ما يتعلق باالمتحان خارج القاعة
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 الفحيص –قاعة جمعية الطليعة التعاونية  -الدكتور خليل كفوري صويص  -
 ضاحية الحاج حسن -ديوان آل الطباخي  -الطباخي غازي فيصل عبد الغني  -
 دابوق –جمعية الهدف التعاونية  -( حنا ابراهيم)غازي زكي ابراهيم  - 
 في بيت الفحيص  -( ام ملوح)ندى فرحان حداد   - 
 شارع كامل عريقات -( ام طالل)الحاجة نايفة هاشم عريقات  -
 العبدلي – نيسة البشارة للروم االرثوذكسك -( ام سليم)خليل الخوري ( فيوليت)لوريت  - 
 دير غبار -جمعية النبر التعاونية  -الحاجة فاطمة أحمد بكر ظاظا  - 
 أبو نصير -عفيفة صالح الدغمي الزبيدي  - 
 
 
 
 
 
 
 

«رحمهم اهلل»

 وفيات

 الرأي 
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  ا هملحقة ب( سكين)أقدمت عاملة منزل أجنبية أمس باالعتداء على ربة البيت بأداة حادة
وتم في الحادثة . ، فيما أصابت أيضا شخصا آخر حاول إبعاد العاملة عن المصابةجروحا

التي وقعت أمس بمنطقة الفحيص، إسعاف المصابين فيما ألقي القبض على عاملة المنزل 
 .وتم فتح تحقيق بالحادثة

 
  ية ندسة القيمية والمسؤولهال”وزير األشغال العامة فالح العموش يفتتح بعد غد السبت ورشة

ندسين األردنيين بالتعاون مع اتحاد ها نقابة المهفي فندق الالندمارك، والتي تنظم“ نيةهالم
في السياق، يرعى وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني االثنين الذي . ندسين العربهالم
ة في نيهندسين بالتعاون مع اتحاد المنظمات المها أيضا نقابة المهورشة إقليمية تنظم هيلی

ندسي من خالل هتعزيز التنافسية بالقطاع ال”الدول اإلسالمية في فندق الشيراتون، حول 
 .“االعتمادية العالمية

 
 ادة الدكتوراة من المتعطلين عن العمل نظموا أمس اعتصاما أمام دار هعشرات من حملة ش

مون حملوا المعتص. رئاسة الوزراء، للمطالبة بفرص عمل بالجامعات والمؤسسات الحكومية
م وضبط التعليمات الناظمة للعمل بالجامعات هم وتشغيلهيافطات وشعارات تطالب بإنصاف

 .ذه الوظائفهالرسمية والخاصة بما يعطي األولوية لألردني ب
 

  يترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز صباح اليوم الخميس اجتماعا موسعا في وزارة
االجتماع سيضم عددا من . ر رمضان المباركهت لشالصناعة والتجارة لبحث االستعدادا

 الوزراء والمسؤولين ومن ممثلي بعض القطاعات، لبحث موضوع االجتماع
 
 

 الصحف  زوايا

 زواريب الغد

 

 

 


