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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

 ٣  تشارك السفارة الصینیة احتفاالتھا بعید الربیع الصیني" األردنیة"

   شؤون جامعیة

 ٤  التربیة النیابیة تؤكد أھمیة تعزیز التبادل الثقافي بین األردن وألمانیا

 ٥  اطالق موقع الكتروني لجامعة الیرموك

 ٦  الجامعاتیعتمد برامج اكادیمیة في » مجلس التعلیم«

 ٧  المعلم ھو محور العملیة التربویة وسنتصدى لالعتداءات بحقھ: الرزاز

 ٨  »متشغن األمریكیة»تعاون أكادیمي بین جامعة األمیرة سمیة و

 ٩  االحتفال بفوز السلط الوجھة السیاحیة الممیزة االولى في األردن

 ١٠  شعراء من األردن ٤لجنة تحكیم مسابقة أمیر الشعراء تختار 

 ١١  العالم یشھد عھدا جدیدا في تاریخ الملكیة الفكریة في العالم: أبوغزالة

   مقاالت

 ١٢  مھند مبیضین. د/األردن ودافوس للتعلیم واستمرار التراجع

ّف القیمة  ١٣  ابراھیم العجلوني/تقدم العلم وتخل

 ١٤  وفیات

  ١٧-١٥  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 

3 

 
  
  
  
  
   

  ة الصینیة احتفاالتھا بعید الربیع الصینيتشارك السفار" األردنیة"
  
  

شاركت الجامعة  - سناء الصمادي
األردنیة احتفاالت السفارة 
الصینیة في عمان بعید الربیع 
الصیني الذي یصادف الثامن 
والعشرین من شھر كانون الثاني 

  .لھذا العام
  

ویأتي اقامة االحتفال بھذه 
المناسبة في اطار العالقات 

تمیزة التي تجمع الثقافیة الم
  .البلدین في مختلف المجاالت 

وقال السفیر الصیني في عمان 
بان وي فانغ إن عید الربیع الصیني یعد من أھم األعیاد التقلیدیة الصینیة وأكبرھا التي یحتفل بھا 

  .الصینیون كل عام ویحمل معاني الحب والخیر والسعادة واألمل
  

الجامعة األردنیة، التي تتمتع بمستوى عال على الصعید  وأعرب واي فانع عن سعادتھ لوجوده في
االكادیمي في تخصصاتھا، وإعداد طلبة متمیزین مؤھلین للدخول إلى سوق العمل، الفتا إلى أن 
تدریس اللغة الصینیة من خالل شعبة اللغة الصینة في كلیة اللغات األجنبیة یعد جسر تواصل على 

  .نالصعید الثقافي بین األردن والصی
  

واشتملت فعالیات االحتفال الذي رعاه مندوب رئیس الجامعة الدكتور أحمد مجدوبة وحضره 
وعمید كلیة اللغات االجنبیة الدكتور محمود الشرعة وأعضاء " جان یان"المستشار الثقافي الصیني 

غة الصینیة الھیئتین التدریسیة واإلداریة في الجامعة وحشد من الطلبة األردنیین والعرب الدارسین لل
  .على العدید من الفقرات الفنیّة والفلكلوریة والكومیدیة وفعالیات ثقافیة وترفیھیة وغنائیة منّوعة

  
  .وقدم طلبة  كلیة اللغات لوحات فنیة شعبیة راقصة وقراءات شعریة تعبر عن البیئة الصینیة

  
حكومة الصین على مستوى یشار إلى أّن عید الربیع، ھو احد اشھر االعیاد الرئیسیة الذي ترعاه 

سنة، وتجري خاللھ في كّل المقاطعات والمدن الصینیة احتفاالت فلكلوریة  ٤٠٠٠العالم، ویعود إلى 
تجّسد الرقص الصیني وأصالة الفن والغناء والفنون األخرى ھناك، إضافة إلى العروض السینمائیّة 

.ما للجذب السیاحي في الصینواألوبرا والفعالیات التثقیفیة والترفیھیة، ویعد عامال مھ

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز/شفقنا/حمرین نیوز/أخبار األردنیة
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  التربیة النیابیة تؤكد أھمیة تعزیز التبادل الثقافي بین األردن وألمانیا

  
  

استعرض رئیس لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة مصلح الطراونة عالقات التعاون القائمة بین 
زیزھا وتنمیتھا خدمة لمصالح األردن وألمانیا في جمیع المجاالت، خصوصا البرلمانیة وسبل تع

  .البلدین والشعبین الصدیقین
  

وأكد خالل لقائھ الیوم األربعاء بدار مجلس النوب وفدا طالبیا المانیا من الجامعة األردنیة األلمانیة، 
أھمیة التعاون وتعزیز التبادل الثقافي واألكادیمي بین األردن وألمانیا، وتعزیز التشاركیة بین طلبة 

   .البلدین
  

ودعا الطلبة األلمان إلى التعرف على طبیعة الثقافة العلمیة والسیاحیة في األردن، وزیارة األماكن 
السیاحیة بالمملكة، ونقل تجاربھم العلمیة والعملیة والثقافیة التي اكتسبوھا من األردن والطلبة 

  .األردنیین
  

ردنیین المتمیزین للتعرف على الحیاة وأشاد الطراونة بمنحة البرلمان األلماني المقدمة للطلبة األ
ً عن االستفادة من التجربة األكادیمیة األلمانیة، والتعرف على الثقافة  البرلمانیة األلمانیة، فضال

ً األلمانیة منھا   .األوروبیة، وخصوصا
  

وأوضح أن مجلس النواب ولجانھ یسعون دوما إلى عقد مثل ھذه اللقاءات، وإدامة التواصل والتعاون 
  .طلبة مختلف الجامعات األردنیة مع

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٦:تور صالدس
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  اطالق موقع الكتروني لجامعة الیرموك
  

شبكة جامعة الیرموك "أطلق رئیس جامعة الیرموك الدكتور رفعت الفاعوري الموقع االلكتروني لـ 
والتي جاءت كثمرة للتعاون بین دائرة العالقات العامة واإلعالم ومركز الحاسب  YUMNاإلعالمیة 

الجامعة، كمظلة إعالمیة لوسائل الجامعة اإلعالمیة، الموقع اإلخباري، وقناة جامعة والمعلومات ب
  .الیرموك الرسمیة على الیوتیوب، ونشرة أنباء الیرموك بحلتھا الجدیدة

   
وأعرب الدكتور الفاعوري عن فخره واعتزازه بالجھود التي بذلھا القائمون على الموقع والذي 

الجامعة على جمھورھا الداخلي والخارجي بما یواكب عملیة التطویر سیكون منبرا تطل من خاللھ 
والتحدیث التي تشھدھا الجامعة، مشیدا بالتعاون بین العاملین في الدائرة والمركز من أجل تصمیم 

  .الموقع بحلة تواكب الثورة اإلعالمیة والتكنولوجیة التي یشھدھا ھذا العصر
   

تقبل النقد البناء اإلیجابي الذي یجعلنا نتمحص في قراراتنا وقال إن الیرموك جامعة منفتحة ونس
ونوجھھا بالشكل الصحیح، مشیرا إلى أنھ على الرغم من التحدیات التي تواجھ الجامعة إال أنھا تسعى 
إلى فتح قنوات التواصل والتعاون مع مختلف المؤسسات التعلیمیة الدولیة األمر الذي سینعكس إیجابا 

ي واألكادیمي لما لھذه الشراكات من أھمیة في تعزیز التبادل الطالبي وأعضاء على وضعھا المال
الھیئة التدریسیة، وإنشاء برامج أكادیمیة مشتركة، وتنفیذ مشاریع بدعم من جھات دولیة مانحة، 
باإلضافة إلى أنھا بصدد اطالق مجموعة من المبادرات الخالقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع 

  .ليالمدني والدو
وأشار الفاعوري إلى أن ھناك ثورة علمیة وأكادیمیة في الیرموك باآلونة االخیرة وما تضمھ من  

كفاءات ومكتسبات یحملنا مسؤولیة كبیرة في أن نسیر بإیقاع أسرع ألن ھذه الكفاءات واالنجازات 
ي للجامعة، تعتبر البنیة التحتیة لعملیة تحقیق ضمان الجودة في الجامعة ورفع التصنیف العالم

وتحسین مھارات خریجیھا، وضبط منظومة التعلیم باالنتقال من أسلوب التلقین إلى اسلوب التحلیل 
واالستنباط واالستقراء لتخریج رواد ومبدعین في كافة التخصصات األكادیمیة، یسھموا بشكل فاعل 

  .في تنمیة مؤسساتنا الوطنیة واالرتقاء بھا
القات العامة واإلعالم یوسف طبیشات إدارة الجامعة على الدعم الذي من جانبھ شكر مدیر دائرة الع 

 ً تولیھ لمختلف الوحدات اإلداریة لدفع عجلة التنمیة فیھا إلى األمام،  وقال إن الدائرة اختطت نھجا
ً في عملھا ووضعنا نصب أعیننا تحقیق أھداف الخطة االستراتیجیة للجامعة لألعوام  -٢٠١٦جدیدا

لق بدائرة العالقات، فقامت الدائرة بتصمیم خطتھا االستراتیجیة والبرنامج التنفیذي لھا فیما یتع ٢٠٢٠
منھا، الفتا إلى أنھا % ٩٥ونفتخر اننا انجزنا ما وضعنا من اھداف بنسبة تفوق  ٢٠١٦/٢٠١٧للعام 

ً باعداد مقیاس اداء الكفاءة والجودة ورضى الجمھور المستھدف عن اداء الدائرة   .تقوم حالیا
   

وأشار إلى أنھ ومن منطلق اھمیة تطویر وتحدیث الخطاب االعالمي للجامعة للظھور بشكل 
حضاري یواكب المتسجدات ویعظم االنجازات من خالل الوسائل االعالمیة المتاحة جاء انشاء شبكة 
جامعة الیرموك االعالمیة لتكون مظلة اعالمیة تنضوي تحتھا ثالث وسائل اعالمیة ھي الموقع 

یرموك تیوب، ونشرة األنباء بحلتھا الجدیدة، ویمكن / خباري، وقناة جامعة الیرموك الرسمیة اال
، باإلضافة إلى انتاج فیلم وثائقي یغطي مسیرة yumn.yu.edu.joالوصول إلیھا من خالل الرابط 

ً من عمر الجامعة، و فیلم اعالمي قصیر یلخص ھذه المسیرة) ٤٠(   .عاما
   

ئبا رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة، والجودة والمراكز، ومساعدة رئیس وحضر حفل اإلطالق نا
  .الجامعة، وعمداء الكلیات، والعاملین في الدائرة ومركز الحاسب

  ٩:الغد ص
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  یعتمد برامج اكادیمیة في الجامعات» مجلس التعلیم«
زعبي على وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر ال

  .في جامعة مؤتة) برنامج الدكتوراه/االرشاد النفسي والتربوي(االعتماد الخاص لتخصص 
ووفق بیان صحافي صدر امس عن المجلس فانھ وافق على رفع الطاقة االستیعابیة لتخصص 

في جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة وعلى استمراریة ) برنامج البكالوریوس/ ھندسة العمارة(
في جامعة البلقاء ) برنامج البكالوریوس/نظم المعلومات الحاسوبیة(عتماد الخاص لتخصص اال

  .كلیة االمیر غازي لتكنولوجیا المعلومات/التطبیقیة
في جامعة ) برنامج الماجستیر/االحیاء التطبیقیة(واجل المجلس البت في االعتماد الخاص لتخصص 

لحین تعیین اعضاء ھیئة تدریس والبت باالعتماد الخاص  كلیة الزرقاء الجامعیة/البلقاء التطبیقیة
المركز لحین تعیین اعضاء ھیئة /في جامعة البلقاء التطبیقیة) برنامج الماجستیر/ المحاسبة(لتخصص 

  .تدریس
في جامعة ) برنامج البكالوریوس/الرقابة والتدقیق المالي(ووافق على االعتماد الخاص لتخصص 

برنامج / القراءات والدراسات القرآنیة (ة االعتماد الخاص لتخصص عمان العربیة واستمراری
  .في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة) البكالوریوس

في ) برنامج الماجستیر/انظمة النقل الذكیة(واجل المجلس البت في االعتماد الخاص لتخصص 
  جامعة عمان االھلیة لحین استكمال الجامعة للنواقص

  

  طلبة نیوز
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  ھو محور العملیة التربویة وسنتصدى لالعتداءات بحقھ المعلم: الرزاز
أكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز حرص الوزارة على االرتقاء بأدائھا لتطویر العملیة 

  .التربویة وإصالحھا بمختلف مجاالتھا
نقابة في كما أكد خالل لقائھ نقیب المعلمین األردنیین باسل فریحات وعددا من أعضاء مجلس ال

الوزارة الیوم االربعاء، أھمیة العالقة التشاركیة بین الوزارة والنقابة لتعظیم اإلنجازات ومعالجة 
التحدیات وتحویلھا إلى فرص نجاح للتحسین والتطویر في القطاع التربوي والتعلیمي، مشیرا إلى 

تفعیل دور اللجنة المشتركة استمرار الوزارة في عقد اللقاءات الدوریة الشھریة مع مجلس النقابة، و
  .بین الوزارة والنقابة

وبین الدكتور الرزاز إیمانھ بنھج المؤسسیة في العمل، والبناء على االنجازات التي تحققت في 
ً على الجھود التي بذلت في تطویر العمل التربوي في مجاالتھ المختلفة   .القطاع التربوي، مثنیا

تربویة والعنصر األھم في نجاح أو تطویر أي برنامج تربوي، وقال ان المعلم ھو محور العملیة ال
الفتا إلى أھمیة تمكینھ من التعامل مع التحدیات التي تعیق أداء دوره وإیصال رسالتھ بالشكل 

  .الصحیح، وال سیما أن عملیات التطویر ونتائجھ الملموسة على أرض الواقع تتم من خاللھ
لالعتداءات بحق المعلمین بالتعاون مع األجھزة المعنیة  وأكد أن الوزارة تعمل جاھدة للتصدي

وبالطرائق القانونیة، وانھ تابع بكل اھتمام قضیة االعتداء األخیرة على مدیر التربیة والتعلیم للواء 
الجیزة واللجان اإلشرافیة التي حدثت خالل عقد امتحانات شھادة الثانویة العامة، حیث بحث مع وزیر 

لزعبي السبل الكفیلة بالحد من االعتداء على المعلمین، واتخاذ اإلجراءات القانونیة الداخلیة غالب ا
ً على االستجابة العالیة التي أبداھا وزیر الداخلیة بھذا الخصوص   .الالزمة بحق المعتدین، مثنیا

ي نھج عمل وشدد وزیر التربیة والتعلیم على االستفادة من األوراق النقاشیة لجاللة الملك عبدهللا الثان
َّاء وقبول اآلخر، وإشاعة ثقافة الدیمقراطیة المبنیة على  في مؤسستنا التربویة، وبناء ثقافة الحوار البن

ً من المدرسة باعتبارھا اللبنة األساس في ھذه المؤسسة   .إدارة الخالف دون اللجوء للعنف، بدءا
عاییر ومؤشرات تعلیمیة لقیاس كفاءة ولفت إلى أھمیة التقییم المستمر للسیاسات التربویة واستخدام م

النظام التعلیمي وجودتھ وإجراء الدراسات والبحوث المیدانیة واالختبارات الوطنیة، واالفادة من 
  .التغذیة الراجعة من المیدان التربوي ونقابة المعلمین

ك بإرساء وأشار إلى االستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تجاوز التحدیات التي مرت بھا، وذل
عالقة تكاملیة بین مؤسسات القطاعین العام والخاص، لما لھذه العالقة من أثر إیجابي على تحسین 

  .الواقع التربوي وسرعة تجاوز التحدیات
وأكد الدكتور الرزاز أھمیة االستثمار األمثل للموارد المالیة والبشریة وتحقیق العدالة بین المدراس 

  .تعلیمیة متكافئة للطلبةوتقلیص التباین وتحقیق فرص 
وقدم نقیب المعلمین باسل فریحات وأعضاء مجلس النقابة التھنئة والتبریك للدكتور الرزاز بالثقة 
ً للتربیة والتعلیم، معربین عن حرص النقابة على االستمرار بالعالقة  الملكیة السامیة بتعیینھ وزیرا

َّاء الذي یصب في خدمة العملیة التعلیمیة والبناء التشاركیة القائمة مع الوزارة والتعاون والحوار ال بن
  .على المنجزات التي تمت وتذلیل التحدیات التي تعترض سیر العمل

 ً وأشار فریحات إلى أن النقابة تشارك الوزارة االھتمام بموضوع االعتداء على المعلمین، داعیا
التشریعات التي من شأنھا التصدي  الوزارة إلى رفع مستوى التواصل مع الجھات ذات العالقة لتفعیل

  .لھا، وخاصة فیما یتعلق بمالحقة المعتدین وإحالتھم إلى القضاء
وأشاد بقدرة الوزارة على إدارة العدید من الملفات في المرحلة السابقة السیما امتحان الثانویة العامة، 

رحلة، خدمة للطلبة ومعلمیھم، الفتا إلى جملة التفاھمات التي حققتھا النقابة مع الوزارة في ھذه الم
مشیرا إلى دور النقابة في ووضع الحلول لمشاكل المعلمین بما ینسجم مع سیاسة وزارة التربیة 
والتعلیم، انطالقا من المصلحة المشتركة في خدمة العملیة التعلیمیة، واعتماد الحوار وسیلة 

  .استراتیجیة للوصول لكل الحلول الممكنة

  ٥:الدستور ص
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  »متشغن األمریكیة»بین جامعة األمیرة سمیة وتعاون أكادیمي 
  

مشھور الرفاعي، عمداء كلیات الھندسة والحاسوب . التقى رئیس جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا د
دیربون االمریكیة ، بحضور مدیر مركز الملكة رانیا للریادة  في / واألعمال في جامعة متشغن

العمل : التعاون في العدید من المجاالت، ومن أبرزھا عبدالرحیم ابو البصل، لبحث سبل.الجامعة د
على عقد برامج مشتركة على مستوى برامج الماجستیر، بحیث یدرس الطالب سنة في جامعة 

% ٤٢األمیرة سمیة للتكنولوجیا وسنة في جامعة میتشغن دیربون، كما یُعطى الطالب خصم مقداره 
ً من الرسوم المقررة للدراسة في امریك ا، باإلضافة إلى توفیر منح كاملة لجمیع طلبة جامعة تقریبا

/ األمیرة سمیة للتكنولوجیا الذین یتم قبولھم في برامج الدكتوراة في الھندسة في جامعة متشغن
  .دیربون

 Dualیذكر أنھ تم توقیع اتفاقیتین بین الجامعتین، بھدف حصول الطلبة على شھادة من الطرفین 
Degreesول الطلبة على درجة البكالوریوس من جامعة األمیرة سمیة ، وكذلك إمكانیة حص

  .دیربون/ للتكنولوجیا ودرجة الماجستیر من جامعة متشغن
ویھدف ھذا التعاون إلى تبادل الطلبة بین الجامعتیین في مختلف التخصصات، ونقل الخبرات 

میرة سمیة بنت الحسن التعلیمیة والبحثیة بین الطرفین، وھذا یأتي ضمن توجیھات صاحبة السمو األ
  .رئیس مجلس أمناء الجامعة، في تطویر مسیرة التعلیم وتبني فكر الریادة على المستوى الدولي

  ٩:الدستور ص
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  االحتفال بفوز السلط الوجھة السیاحیة الممیزة االولى في األردن
  

ذي ال' الوجھات السیاحیة الممیزة'حازت السلط الیوم على لقب الوجھة السیاحیة الممیزة ببرنامج 
أطلقتھ وزارة السیاحة واآلثار تموز الماضي بدعم من مشروع السیاحة لتعزیز االستدامة االقتصادیة 

وكان ترشح للمشاركة في البرنامج كل من . في األردن والممول من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة
إعداد طلبات  مدینة الكرك والسلط وجرش وعجلون ومادبا والتي عملت من خالل بلدیاتھا على

وستحصل . المنافسة وتحدید الخصائص السیاحیة التي تمیزھا والمجاالت التي بحاجة إلى تطویر
السلط بفوزھا على دعم الوزارة ومشروع السیاحة الممول من الوكالة األمریكیة للقیام بتطویر 

ً على المدینة وسكانھا وذلك من خالل تطبیق استراتیجی   . تھا السیاحیةسیاحي شامل ینعكس إیجابا
نحتفل الیوم بفوز السلط وبإنجاز كل المدن التي ' : معالي وزیر السیاحة واآلثار السیدة لینا عناب قالت

ً لتقییم ما لدى مدنھم من موارد سیاحیة واقتراح ما یمكن عملھ  شاركت واألفراد اللذین عملوا معا
ً ولكن اللجنة الوطن' : وأضافت. لتطویرھا یة المسؤولة عن دراسة طلبات الترشیح كان القرار صعبا

 ً ً وشفافا   ' .عملت وفق معاییر واضحة للتأكد من أن یكون القرار عادال
وسیعمل مشروع السیاحة مع الوزارة والمدینة الفائزة لتطویر استراتیجیّة سیاحیّة متكاملة للمدینة، 

  . المتوسطة فیھاوخطة عمل مفصلة لھا، ودعم جھود ترویجھا وتطویر المشاریع الصغیرة و
بالمستوى ) عجلون، الكرك، جرش، مادبا، السلط(حیث أشاد سعادة رؤساء البلدیات المشاركة 

المھني العالي للبرنامج وبشفافیة عملیة التقییم التي تمت بحیادیة تامة، وتم عرض آلیة التقییم من قبل 
لمة لدى الوزارة، ویشار إلى أن ممثلي اللجنة الوطنیة للبرنامج والتي قامت بتقییم الطلبات المست

  . عضویة اللجنة الوطنیة كانت قد تشكلت من كافة الجھات المعنیة وذات العالقة
یذكر أنھ كان قد تم اختیار المدن الخمسة للمنافسة وفق معاییر محددة تجعلھا مؤھلة لعملیة التطویر 

التطویر، والمواقع السیاحیة التي  السیاحي، مثل بنیتھا التحتیة التي یمكن أن تشكل انطالقة لعملیة
مع لجان محلیة لتطویر السیاحة تم  تبع ذلك قیام البلدیات بإعداد ملفات الترشح بالتعاون. تضمھا

ً، قامت لجنة تحكیم وطنیة بتقییم ملفات الترشح واختیار الجھة الفائزة وفق . تشكیلھا لھذه الغایة والحقا
معاییر شملت الخطط التي قدمتھا المدینة، ورؤیتھا، وجاھزیة بلدیاتھا ودرجة التنسیق الذي عملت 

الداخلیة، والسیاحة، والثقافة، والشؤون البلدیة،  بھ، وقد ضمت اللجنة مندوبین عن وزارات
. والتخطیط والتعاون الدولي باإلضافة إلى مندوبین عن جمعیات المطاعم والفنادق والحرف األردنیة

  . ھذا وسیتم إطالق خطة تطویر المدینة الفائزة في احتفال بدایة العام المقبل
أعلنت بأن ھذا البرنامج سیتم تكراره كل سنتین من وما یجدر بذكره ان معالي الوزیرة لینا عناب قد 

أجل إتاحة الفرصة للبلدیات للمشاركة والحصول على اللقب، وقد قامت معالیھا بتسلیم شھادة اللقب 
أتقدم بالشكر الجزیل لمعالي وزیرة السیاحة واآلثار وأمینھا 'إلى سعادة رئیس بلدیة السلط الذي أضاف

لبرنامج الریادي الھام والذي عمل على تحریك البلدیات لتقوم بوضع العام والقائمین على ھذا ا
دراسات لجذب السیاح والمستثمرین، وأن ھذا الملف الذي تم تقدیمھ قد وضع آلیة ومتطلبات البلدیات 
والجھات الداعمة ومؤسسات المجتمع المحلي لتتعاون إلبراز ما عندنا من إرث وتراث وخدمات 

جعلت من مؤسسات المجتمع المدني تبرز دورھا وتشارك بمعرفة قدرات  سیاحیة وغیرھا، والتي
المملكة، وفي النھایة أود ان أبارك لمدینة السلط ومحافظة البلقاء بحصول السلط على لقب الوجھة 

فیما أنھى سعادة رئیس البلدیة حدیثھ بالتأكید على نزاھة وحیادیة التقییم وشكر ' السیاحیة الممیزة
  .یات األخرى المشاركةرؤساء البلد

  ١٠:الدستور ص
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  شعراء من األردن ٤لجنة تحكیم مسابقة أمیر الشعراء تختار 
  

أربعة شعراء من األردن في قائمة الـ " أمیر الشعراء"اختارت لجنة تحكیم الموسم السابع من برنامج 
ً من أصل  ٤٢   .شاعرا ًقابلتھم اللجنة ١٥٠شاعرا

  
  . قیس قوقزة، محمود أبو عاشور وھاني عبد الجواد والشعراء األردنیون ھم وردة سعید الكتكوت،

  
ویأتي اختیار الشعراء في أعقاب اختبارات مباشرة تمّیزت بإبداع الكلمة وجمال الحروف وروعة 
المعاني، أمام لجنة التحكیم المكّونة من كل من الدكتور علي بن تمیم من اإلمارات، والدكتور صالح 

ض من الجزائر، والذین أشادوا بارتفاع المستوى الفني عبد الملك مرتا.فضل من مصر، و د
  .واإلبداعي للكثیر من الشعراء المترشحین

  
ویُعد برنامج أمیر الشعراء أحد أھم البرامج التلفزیونیة في العالم العربي التي تستلھم التراث العربي 

في العربي، وتحفیز العریق، وتھدف الستعادة روائع الشعر واألدب العربي وإحیاء الموروث الثقا
  .الحراك في مشھد الشعر العربي المعاصر

  
شاعرة عربیة، والذین یخضعون بدورھم الختبارات  ١٣دولة، بینھم  ١٦لـ  ٤٢وینتمي الشعراء الـ 

إضافیة أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكیم، وذلك الختیار القائمة النھائیة المكّونة من عشرین شاعرا 
ً من ، والذین سوف یُشاركو شباط  ٢١ن في حلقات البث المباشر عبر قناة أبوظبي وقناة بینونة بدءا

  .أسابیع ١٠المقبل على مدى 
  

ً تراوحت أعمارھم ما بین  ١٦٥وقّدم البرنامج لجمھور الشعر العربي خالل ستة مواسم  ً ُمبدعا شاعرا
بأبوظبي في دواوین سنة، وقد تّم توثیق إبداعاتھم الشعریة من خالل أكادیمیة الشعر  ٤٥ – ١٨

  .شعریة خاصة
  

، ستة شعراء من اإلمارات، ٢٠١٦ولغایة  ٢٠٠٧منذ عام " أمیر الشعراء"وحصل على لقب 
  .موریتانیا، سوریا، الیمن، مصر، والسعودیة

  
واشترطت معاییر الترشح للمرحلة األولى أن تكون القصائد مكتوبة باللغة العربیة الفصحى وبأي 

رك، حیث تقتصر مشاركة الشاعر للترشح على قصیدة عمودیة واحدة ما بین موضوع یختاره الُمشا
ً، أو أن یشارك بقصیدة شعر التفعیلة  ٣٠ - ٢٠ بحیث ال تزید القصیدة عن ) الشعر الحر(بیتا

ً  ١٥مقطعین، كل واحد منھا في حدود    .فیما ال تقبل قصیدة النثر. سطرا
  

یة لفئة البرامج الثقافیة في مھرجان الخلیج لإلذاعة بالجائزة الذھب" أمیر الشعراء"وفاز برنامج 
كما كان البرنامج حصد جائزة العویس . بالمنامة بمشاركة المئات من األعمال ٢٠١٦والتلفزیون 

كما حصل على أھم جائزتین في . عن فئة أفضل برنامج ثقافي محلي تلفزیوني ٢٠١٤لإلبداع للعام 
على الصعیدین العربي والعالمي، كأفضل برنامج ُمبدع في في مجال العمل التلفزیوني  ٢٠٠٩عام 

البریطاني، وعلى الجائزة الذھبیة كأفضل برنامج في مھرجان الخلیج للتلفزیون  A.I.Bمھرجان 
  .بمملكة البحرین

  ٤٠: الدستور ص
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  العالم یشھد عھدا جدیدا في تاریخ الملكیة الفكریة في العالم: أبوغزالة

  
لعالم یشھد عھدا جدیدا في تاریخ الملكیة الفكریة في العالم وان قال الدكتور طالل ابو غزالة ان ا

 ٢٠١٥طلبات الحصول على ملكیة فكریة ارتفع في جمیع أنحاء العالم في العقود األخیرة وشھد عام 
ً أقل ٢٠١٦ارتفاعا بصورة استثنائیة في تسجیل الطلبات في حین شھد عام    نسبا

  
غزالة قال في كلمة خالل افتتاح مؤتمر دبي للملكیة وحسب بیان صحافي عن مجموعة طالل ابو 

الفكریة وھو المؤتمر األكبر للملكیة الفكریة في الخلیج العربي ھناك مصطلحات جدیدة ھي الفنلدة، 
وستشّكل جمیع االختراعات والتقنیات المتطورة  ٥وارتفاع رسوم الملكیة الفكریة، ونمط التجارة 

ً من إرث الملكیة  وشّدد على حاجة ھیئة اإلنترنت لألسماء واألرقام » .الفكریة العالميالجدیدة جزءا
لتسریع عملیة تعّدد اللغات لإلنترنت من أجل الحیلولة دون حدوث التجزئة ) ICANN(المخصصة 

ً أّن اإلنترنت الصیني قادم   . مضیفا
  

ُحسب وھو التجارة في المنتجات المعرفیة والمنتجات الر ٥واشار الى ان نمط التجارة  قمیة التي ت
ّھا التجارة في الخدمات   .بشكل خاطئ ضمن إحصائیات التجارة على أن

  
، حیث ٢٠٥٠یتحقق في عام  ٥واضاف ان معّدل النمو األعلى في التجارة العالمیة من خالل النمط 

ّل النمط  ّفاقیة العامة لتجارة الخدمات  ٥سیمث ّي االت ة أربع) GATS(ثلث التجارة العالمیة، حیث تغط
تحت أٍي من ھذه  ٥أنماط لتقدیم الخدمات في التجارة العابرة للحدود، وال تندرج منتجات النمط 

ّحاد أو » .قادم) IOT(األنماط كما ان إنترنت األشیاء  ً لتشكیل ات وقال ان ان ھناك حاجة قویة جّدا
ّحاد الد ولي العالمي رابطة لجمیع مؤسسات وروابط الملكیة الفكریة حول العالم، ومن ھذا االت

ّى أنشطة الدعوة إلى معالجة زیادة الرسوم الرسمیة في منطقتنا مع الدول  سیتشّكل فریق عمل یتول
ّفاقیة اقتصاد  المعنیة ، داعیا الى بدء جولة جدیدة من مفاوضات التجارة متعّددة األطراف بشأن ات

  انترنت للنمط

  ٢٥:الرأي ص
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  األردن ودافوس للتعلیم واستمرار التراجع
  مبیضین مھند. د

  
المؤشرات العالمیة عن التعلیم في األردن غیر مریحة، وقد وضع مؤشر جودة التعلیم العالمي 
ً، على  الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس االردن في المرتبة الخامسة عربیا

ً للدول التي  سبقتنا في المستویین الجامعي واالبتدائي، ما یعني أننا في حالة غیر متقدمة قیاسا
الترتیب، وھي دول اعتمد بعضھا في تطویر قدراتھ التعلیمیة في مرحلة سابقة على كفاءات وقدرات 

في الریاضیات  Timssوفي غیر مؤشر دافوس ظھر تراجع لألردن في االختبارات العالمیة. أردنیة
  .وغیرھا

التجانس الدیمغرافي كما الحال وبعض الدول التي تسبقنا مثل لبنان ال تتمتع باالستقرار السیاسي وال 
 ١٤٠في األردن، وتقریر دافوس مھم ألنھ ال یصدر عن شركة أو مؤسسة تجاریة، وقد ضم التقریر 

دول عربیة الفتقارھا لمعایر الجودة في التعلیم، وھي العراق وسوریا والیمن  ٦دولة، ولم یشمل 
ستقرار واالضطراب السیاسي، كما لم ولیبیا والسودان والصومال وھي الدول التي تشھد انعدام اال

  .یشمل التقریر فلسطین وجزر القمر وجیبوتي
معیار للقیاس وھي المؤسسات واالبتكار وبیئة  ١٢ویعتمد تقریر دافوس لقیاس جودة التعلیم على 

االقتصاد الكلي، والتعلیم الجامعي، والتدریب، والصحة، والتعلیم األساسي، وكفاءة سوق السلع، 
سوق العمل وتطویر سوق المال، والجاھزیة التكنولوجیة، وحجم السوق، وتطویر االعمال وكفاءة 

  .واالبتكار
عربیا، وفي اعلى  ٥عالمیا، والـ  ٦٩وقد حل األردن على مستوى التعلیم االبتدائي في المرتبة 

الثانیة عربیا الترتیب جاءت قطر األولى عربیا والتاسعة عالمیا، ومن ثّم اإلمارات العربیة المتحدة 
والثالثة عشر عالمیا ولبنان الثالثة عربیا والرابعة عشر عالمیا والبحرین الرابعة عربیا والثامنة 

  .والثالثون عالمیا ثم األردن الخامس عربیا وفي المرتبة التاسعة والستین عالمیا
عربیا، وتسبقنا دولة  ٥عالمیا، والـ  ٤٥وأما على مستوى التعلیم الجامعي فحل االردن في المرتبة الـ 

قطر واإلمارات العربیة المتحدة ولبنان والبحرین بمعنى أن ھذه الدول تعمل وتجد في تطویر قطاع 
  .التربیة والتعلیم المدرسي، ما انعكس على تعلیمھا الثانوي ومن ثّم الجامعي

نحن قلقون في قانون الیوم في األردن العالم یتقدم في الجودة، ومؤشرات الحاكمیة بیئة االقتصاد، و
التعلیم العالي الذي لم یستقر في آخر سبع سنوات وتغیر أكثر من مرة، قلقون نحن في صالحیات 

قلقون على . مجالس األمناء التي لم تحل مدیونیة أي جامعة، وأضحت مجردة من أي انتاج أو انجاز
حساب لمقصر منھم أو  التعلیم الجامعي وال نشھد أي تقییم من أي رئیس جامعة عن عمدائھ او

  .مراجعة لخطط العمداء في تطویر كلیاتھم، وكل عمید یعین یضمن بقائھ مدتھ القانونیة
وفي مثل ھذه الحالة التي تحول فیھا أداء رؤساء الجامعات إلى عمل بریدي یومي وبحث عن 

في مواقعھم، ال  الراوتب آخر الشھر وغیاب عن الرقابة وقیاس األداء للقیادات العلمیة واألكادیمیة
  تقدم، سیحدث بل سیتراجع الوضع أكثر لألسف

 مقاالت

  ٤٠:الدستور ص
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ّف القیمة   تقدم العلم وتخل
  ابراھیم العجلوني

وقد نھانا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن ان ، العلم الحق ھو ما یبتغى بھ وجھ هللا سبحانھ وتعالى
وفي االثر . جوه الناس الینانطلب العلم لنباھي بھ العلماء أو نماري بھ السفھاء او نصرف بھ و

ً ال یتعلمھ اال لصیب عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنة  ّم علما أي (الشریف الى ذلك ان من تعل
ولما كان الخلق عیال هللا احبھم الى هللا انفعھم لعیالھ فإن خیر العلم ھو ما ینتفع بھ . یوم القیامة) ریحھا

رجاتھ على نحو ما نرى في مبتكرات العلوم الحدیثة من الناس ال ما یشقى بھ الناس أو یشقون بمخ
ومن ضروب التقنیات التي ، ومن تراسانات نوویة كفیلة بابادة الجنس البشري، اسلحة للدمار الشامل

أو ما شئت من ھذا العلم غیر النافع الذي ، تتقّحم خصوصیات الناس أو تستلب ألبابھم أو تقیّد حریّاتھم
  .رض یتوّخون بھ قھر االمم واستعبادھایتولى كبره جبابرة اال

  
إن العلم الحق ھو المرتبط بقیم علیا واخالق رفیعة وایمان راسخ با جل وعال وبتكریم لالنسان 

فاذا لم تكن للعلم حكمة ھذا االرتباط بالقیم واالخالق . الذي كّرمھ وفّضلھ على كثیر من خلقھ تفضیال
ً لالنیاب واالظفار وأدوات القتل ولن ت، فإنھ مناط الضغائن في االرض عدو معطیاتھ كونھا امتدادا

  . التي عرفتھا البشریة في مجتمعاتھا البدائیة أو في وحشیتھا االولى
  

فت االخالق ّ . ووجدت االجساد أعالمھا وفقدت األنفس آفاقھا. لقد تقدمت التقنیات في عصرنا ھذا وتخل
وآلت االدیان الى صور ، التفریغ الحسّیة على ثقافة الروحوغلبت ثقافة االستھالك أو ثقافة االمتالء و

ّق لھا بالقلوب واالذھان ّق على الجدران وال تعل فأي علم ھو والجھالة في سوء المنقلب ، فلكلوریة تعل
ً الى مجتمع ، والضاللة سواء وأي تقدم ھذا الذي یعیدنا الى التوّحش ویرتد بنا على اثارنا قصصا

  .ادنى منھ واقرب الى البھیمیة سبیال الغابة أو الى ما ھو
  

ً عن  عن بناھا المنھجیة وغایاتھا المعرفیة وغیر ذلك مما یتعلق » الثورات العلمیة«لقد كتب كثیرا
ً بحذر  –وكان ثمة تفاؤل . بھا االنعطافات في صالح / بأن تكون ھذه الثورات –وإن كان مشوبا

لكن ھذه الثورات انتھت الى حروب . د عیشھاالنسان ولمزید من حریتھ وكرامتھ وسالمتھ ورغ
) الذي ال تنفك تتجدد أسالیبھ وذرائعھ(والى تمكین اي تمكین لالستعمار ، أزھقت مالیین االرواح

أو لحماقة تعرض ، أو لسورة غضب، والى امكان قائم بفناء معظم البشر لخطأ في الحساب والتقدیر
  .لمسؤول في ھذه الدولة الذریة أو تلك

  
، وانفك من رباط االخالق فاصبح قوة شّر ال قوة خیر في االرض. انفلت العالم من عقال القیمةلقد 

واذا لم یحّصن العلم باالیمان والحكمة والخیریة فھو . وانتھى بنا الى مسالك ال نملك التنبؤ بنھایاتھا
  ..وبئس للظالمین بدال.. من مراتب التكوین» اسفل سافلین«الى مرتبة  –في تقّدمھ االرعن  –عائد بنا 

  ٢٠:الرأي ص
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  البنیات - عمر حمزة ابو راس المدني  -
  
  الكرك  -سامي یعقوب المدانات  -
  
  ضاحیة االقصى - فتحیة عبدالرحمن صالح السعدي  -
  
  دوقرا -ابراھیم موسى عمر الشلول  -
  
  أم تینة - منى عبدالحمید یعقوب االمیر  -
  
  ام السماق -نادیا جمال خلیف حداد  -
  
  الصویفیة -جاتي یوسف ابراھیم سوداح ن -
  
  ماركا الجنوبیة - مریم مصطفى محمود ابو خیزران  -
  
  مشیرفة الرقاد - ارفیفان محمد سالم الرقاد  -
  
  اربد - الشرایري » محمد فرید«منصور محمود  -
  
  اربد -» ام جعفر«علیاء خالد حمد النصیرات  -
  
  اربد - محمد وحذیفة منصور محمود الشرایري  -
  
  اربد -محمد جبر محمد الحمود الخصاونة  -
  
  شارع مكة - وحید ابراھیم كباجھ  -
.  

 وفیات

  الرأي 
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وزیر التربیة والتعلیم عمر الرزاز قدم استقالتھ من عضویة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق 
  .اإلنسان بعد تولیھ الحقیبة الوزاریة

  
  .اري احیل الى التقاعد لبلوغھ سن الستینفیصل الحی. مدیر عام مؤسسة تنمیة اموال االیتام د

  
وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة ستنتقل في غضون اسبوعین الى مبناھا الجدید في وادي صقرة 

  .»ھیئة االستثمار«المبنى الحالي سیتم تسلیمھ الى المالك .. 
  

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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فات السیر للسیارات اشتكى أصحاب محال في منطقة السوق المركزي للخضار والفواكھ كثرة مخال
  .التي تقف أمام المحالت والمعارض الزراعیة، داعین الى ایجاد حل لمشكلة المواقف في السوق

  
یرعى  وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات صباح الیوم احتفال محافظة الطفیلة بیوم الشجرة في 

  .منطقة الحسا
  

الخدمة المدنیة عند الساعة الحادیة عشرة  توقع وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ودیوان
والنصف من صباح یوم السبت الثامن والعشرین من كانون الثاني الجاري اتفاقیة تعاون في مبنى 

  .الدیوان لغایات أتمتة خدمات الدیوان
  

بین %) ٢١ر٤(أكدت دائرة االحصاءات العامة ان نسبة بطالة حملة شھادة البكالوریوس تصل إلى 
  .بین اإلناث%) ٧٠ر٧(والذكور، 

  
یستذكر األردنیون یوم غد الجمعة الذكرى السنویة الثالثة لالعالن عن استشھاد الطیار معاذ الكساسبة 

  .على ید عصابة داعش االرھابیة في سوریا
  

أسبوع عمان «أنھ تم إعداد خطة إعالمیة شاملة لمتابعة تفاصیل تنظیم » الدستور«علمت صنارة 
لبدء بمتابعة خطوات تنظیمھ حتى اإلعالم رسمیا عن اطالقھ، ویشار إلى أنھ تم ، لیتم ا»للتصمیم

  .اطالق فعالیاتھ العام الماضي برعایة جاللة الملكة رانیا العبد هللا، والقى نجاحا كبیرا
  

وذلك بالتعاون  ٢٠١٧یعكف منتدى الرواد الكبار على إعداد البرنامج الثقافي للفصل األول من العام 
جنة الثقافیة في المنتدى مع المستشار الثقافي األدیبة سحر ملص، حیث ستبدأ النشاطات الثقافیة مع الل

في نھایة شھر شباط المقبل، وكان المنتدى قد أقام مؤخرا أمسیة شعریة للشاعر الفلسطیني مرید 
  .البرغوثي حضرھا جمھور كبیر ونوعي

  
ھد الباكستانیة اجتماعھا في الثالثة مساء یوم بعد غد تعقد الھیئة العامة لنادي خریجي الجامعات والمعا

  .السبت في مجمع النقابات المھنیة بالشمیساني النتخاب ھیئة اداریة جدیدة للنادي
  
  
  

  صنارة الدستور 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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طالبت نقابة المعلمین األردنیین مجلس النقباء المھنیین بعقد اجتماع طارئ للنقابات المھنیة لمناقشة 
وتعترض النقابة وغیرھا من نقابات على عدد من مواد النظام . ة المدنیةالتعدیالت على نظام الخدم

  .المعدل للخدمة المدنیة
  
مخالفات سیر كبیرة سجلت أمس أمام السوق المركزي للخضار والفواكھ، بحسب وصف " مجزرة"

التي  نائب نقیب المھندسین الزراعیین نھاد العلیمي، الذي قال إنھ تم تحریر مخالفات لكل السیارات
تقف أمام المحالت والمعارض الزراعیة من ساحة البطیخ حتى نھایة السوق والمسجد، رغم أن ھذه 

العلیمي . السیارات كانت تقف إما لغرض التحمیل والتنزیل للمحالت، أو تعود ألصحاب المحالت
وفر مواقف ذكر أنھ كان ھناك اتفاق مع إدارة السوق، باستثناء ھذه المنطقة من المخالفات لعدم ت

  .رسمیة باستثناء ما یعیق السیر باتجاه بوابة السوق
  
، عنوان محاضرة للباحث عزمي "آل روتشیلد مثاالً .. أثر المال الیھودي على السیاسات العالمیة"

  .شاھین، یستضیفھا المنتدى العربي، مساء الثالثاء المقبل، في مقره بعمان
  

ت احتفال محافظة الطفیلة بیوم الشجرة، الذي یقام ظھر یرعى وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفا
  .الیوم في منطقة الحسا

  
السفیر اإلیراني في عمان مجتبى فردوسي بور وعقیلتھ یقیمان في الثامن من الشھر المقبل، حفل 

 .النتصار الثورة اإلسالمیة في إیران ٣٨استقبال في فندق االنتركنتیننتال، بمناسبة الذكرى 

  زواریب الغد


