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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
تناقشان سبل تطویر أنظمة " القدس المفتوحة"و " األردنیة"

  التربیة والتعلیم في الوطن العربي
٣  

مختصون یؤكدون أھمیة ترسیخ ثقافة البحث العلمي التطبیقي في 
  قطاع التأھیل

٦  

 ٨  سبوع لمبادرات الطلبةتطلق ا" تمریض األردنیة"
یحصلون على جائزة الباحث " الكیالني ومبارك والمساعدة"

  المتمیز
٩ 

 ١١  خبراء بیئیون یحذرون من مخاطر الزئبق وحرق النفایات
 ١٤  تنظم حملة واسعة للتبرع بالدم" األردنیة"

یصھر " األردنیة"الموسم الثاني لمھرجان اللغات اآلسیویة في 
  الثقافات ویوّحد الشعوب

١٥ 

یناقش مشروعات النھضة في المجتمعات " ھضةالن"مؤتمر 
  العربیة

١٧ 

 ٢٢  )طالبات( ٣*٣الجامعة األردنیة تظفر ببطولة كرة السلة 
 ٢٣  ةیتبتعث أطباء لالختصاص بالجامعة االردن» الصحة

   شؤون جامعیة
ًا والـ ًا بمؤشـر » ٣٤«الجامعات األردنیة الثانیة عربی عالمی

  المعرفة العالمي
٢٤ 

 ٢٦  ٢٠١٨نوي لعام مجمع اللغة العربیة األردني یعقد مؤتمره الس
مناقشة وإشھار كتاب الحركات المتطرفة في الوطن العربي 

  للمؤرخ محافظة
٢٧ 

   مقاالت
 ٢٩  جمال العلوي/الحكومة واستطالع الدراسات اإلستراتیجیة

 ٣٠  وفیات
  ٣٢- ٣١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  دولة ١٤باحثا وباحثة من  ١٧١بمشاركة 

  تناقشان سبل تطویر أنظمة التربیة والتعلیم في الوطن العربي" القدس المفتوحة"و " األردنیة"

التأمت الیوم أعمال مؤتمر  -زكریا الغول 

نحو نظام : التعلیم في الوطن العربي"

في الجامعة األردنیة " تعلیمي متمیز

دولة  ١٤ثا وباحثة من باح ١٧١بمشاركة 

الذي تنظمھ كلیة العلوم التربویة في 

الجامعة بالتعاون مع جامعة القدس 

  .المفتوحة

ورقة بحثیة  ١١٦والمؤتمر الذي یشھد تنوعا في الموضوعات وشموال في الطروحات یبحث في 

التحدیات التي تواجھ األنظمة التربویة في الوطن العربي، بسعیھا نحو التمیز، ومناقشتھا واستشراف 

  .آفاق مستقبل التعلیم في الوطن العربي

نسانیة الدكتور أحمد مجدوبة أكد في كلمة ألقاھا أن نائب رئیس الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات اإل

األردن یتبوأ موقعا متمیزا عربیا وعالمیا وفق مؤشر المعرفة العالمي الذي أعدتھ مؤسسة محمد بن 

   .راشد آل مكتوم بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الجامعة إنھ بات واضحا أن معظم وقال مجدوبة لدى افتتاحھ فعالیات المؤتمر مندوبا عن رئیس 

  .الدول العربیة تجاوزت مسألة الكم وھمھا الكیف والتمیز

 أخبار الجامعة

 ١٠:الغد ص/٧:الدستور ص/٢٢:الرأي ص/بترا/االردنیة أخبار 
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بید : "ولفت مجدوبة إلى أن صورة التعلیم مشرقة بوجھ عام، والمھمة نحو التمیز شاقة وطویلة، قائال

درون على رسم أننا على ثقة بأن خبراءنا وعلماءنا في كلیات العلوم التربویة في الوطن العربي قا

  ."الخرائط المحكمة التي تقودنا إلى بر األمان

وشدد على ضرورة تدخل الخبراء المختصین، وطرح الرأي المبني على التجربة العمیقة والدراسة 

الدقیقة والبحث الرصین في سیاق ممارسات مواقع التواصل االجتماعي والصحف أیضا بتسطیح 

ف اآلراء وتشوش الصورة في وقت لم یبق فیھ أحد مختص أو غیر األمور وشغفھا بالتعمیم، واختال

  .مختص لم یدل بدلوه في مستوى التعلیم وبنجاحھ أو إخفاقھ

رئیس جامعة القدس المفتوحة الدكتور یونس العمرو قال إن مواجھة التحدیات التي تواجة النظام  

بالطرق الحدیثة التي تمكن النظام من  التربوي تتطلب التوغل في البحث عن مواطن الخلل ومعالجتھا

  .التقدم ومواكبة األنظمة العالمیة

ودعا العمرو إلى ضرورة االلتفات إلى التعلم عن بعد والوسائل التعلیمیة الحدیثھ ومواكبة آخر 

المستجدات على صعیدي التربیة والتعلیم سعیا إلى المحافظة على المكاسب التي حققھا التعلیم مرحلیا 

  .طویره والبناء علیھ مستقبالوت

إلى ذلك قالت األمین العام للجمعیة العلمیة لكلیات التربیة في الجامعات العربیة الدكتورة أمل األحمد 

إنھ البد من اإلعتراف بوجود مشكالت تعترض وتتحدى المنظومة التربویة سواء أكان مصدرھا 

ف الحوارات األسرة أم المدرسة أو سواھا ویجب معالجتھا وفقا للتطور السریع من حولنا عبر تكثی

  .العلمیة لوضع الحلول والبدائل

ولفت األحمد إلى ضرورة تظافر الجھود العربیة للعمل على تلبیة االحتیاجات المتنوعة والمتجددة في 

  .المنظومة التربویة وتحقیق خطط التنمیة الشاملة بما یتناسب ومستجدات ما بعد الحداثة
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ة الدكتور صالح الرواضیة رئیس المؤتمر أكد أن المؤتمر یسعى عمید كلیة العلوم التربویة في الجامع

إلى وضع تصورات علمیة واقعیة للكیفیة التي یمكن أن تنھض بھا األنظمة التربویة سعیا للنھوض 

  .بمجتمعاتنا العربیة عبر طرح األوراق العلمیة الرصینة

لمنطقة جلھا العتبارات سیاسیة وأضاف الرواضیة أن األنظمة التربویة أمام تحد خطیر یواجھ ا

  .واقتصادیة واجتماعیة تتطلب تقدیم الحلول والرؤى لتجاوز األزمات

باحثا ) ١٧١(وأعرب الرواضیة عن املھ بأن یتیح التنوع والشمول الذي یشھده المؤتمر بمشاركة 

طالع على دولة الفرصة للمختصین من مختلف مجاالت العلوم التربویة للقاء واال ١٤وباحثة من 

المنجزات البحثیة والعلمیة لبعضھم البعض، وبالتالي تكوین صورة واضحة عن السبل المستقبلیة 

  .لتطویر انطمة التربیة والتعلیم

والمؤتمر الذي یستمر لیومین یھدف إلى التعرف الى التحدیات التي تواجھ النظام التربوي العربي، 

فاقھا المستقبلیة، واالطالع على بعض التجارب العربیة في وواقع المناھج المدرسیة والجامعیة وآ

  .مجاالت العلوم التربویة المختلفة والمستجدات النظریة والتطبیقیة

ویناقش المؤتمر في عشرین جلسة التحدیات التي تواجھ القیادات التربویة العربیة واقتراح الحلول لھا 

عتماد والجودة وآلیات إبراز دور التقنیات الحدیثة في وسبل تطویر البیئة التعلیمیة وفق متطبات اال

العملیة التعلیمیة التعلمیة ودور المكتبات االلكترونیة والبیئة المدرسیة والجامعیة في معالجة التطرف 

الفكري باإلضافة إلى تبادل الخبرات واالطالع على أحدث البحوث والتجارب العربیة المیدانیة في 

  .یمحقل التربیة والتعل
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  "علوم تأھیل األردنیة"خالل فعالیات الیوم العلمي لكلیة 

  مختصون یؤكدون أھمیة ترسیخ ثقافة البحث العلمي التطبیقي في قطاع التأھیل

أكد باحثون ومختصون وعاملون في قطاع التأھیل أھمیة ترسیخ ثقافة البحث العلمي  -سناء الصمادي

   . التطبیقي

وأشاروا خالل فعالیات الیوم العلمي ویوم 

الخریج الذي نظمتھ كلیة علوم التأھیل في 

الجامعة األردنیة  ضرورة إعداد مقدمي 

مدربین لتحقیق الفائدة خدمات تأھیل 

  .القصوى في ضوء التطور الكبیر وزیادة الحاجة إلى الخدمات التأھیلیة عالیة المستوى

وقال نائب الرئیس لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور زید البقاعین مندوبا عن رئیس الجامعة األردنیة 

م واحدث انجازات أعضاء إن ھذا الیوم یشكل فرصة إللقاء الضوء على أھ"الدكتور عزمي محافظة 

  ."الھیئة التدریسیة واإلداریة والطلبة، بتعزیز الممارسات التأھیلیة المدعمة باألدلة العلمیة

وأضاف أن االطالع على أخر ما تقدمھ األبحاث العلمیة بات ضرورة لتحقیق نتائج أفضل بأقل 

  .التكالیف على المرضى ومقدمي الخدمة

لتأھیل الدكتورة نھاد المصري حرص الكلیة على إقامة ھذه الفعالیة من جانبھا أكدت عمیدة كلیة ا

سنویا بھدف إحداث نقلھ ملموسة في المجاالت المتعلقة بالتأھیل أھمھا ترسیخ ثقافة البحث العلمي 

  .لدعم الممارسات السریریة في علوم التأھیل

ة والوعي المجتمعي لرفع ودعت المصري إلى أھمیة االستثمار في القوى العاملة والبنیة التحتی

  .مستوى قطاع التأھیل

 عمون/طلبة نیوز/السوسنة/٢٢:الرأي ص/٣:االنباط ص/بترا/االردنیة أخبار 
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وزادت أن قطاع علوم التأھیل یواجھ تحدیا في تطویر وصنع السیاسات الوطنیة الشاملة وذلك في 

  .عدم وجود بیانات وأبحاث كافیة على المستویین الوطني واإلقلیمي

وعرضت المصري انجازات الكلیة األكادیمیة والبحثیة في أقسامھا األربعة وأھمھا تطویر الخطط 

الدراسیة لمواكبة التطورات العالمیة واحتیاجات سوق العمل ومتطلبات االعتماد العالمي، وما حققھ 

میة أعضاء الھیئة التدریسیة في الحصول على المنح البحثیة ونشر نتائج بعضھا في مجالت عل

  .محكمة

ولفتت المصري إلى حصول قسم العالج الطبیعي على االعتماد العالمي في التخصص، واستحداث 

برنامج للماجستیر في العالج الطبیعي األول من نوعھ في األردن، وتفعیل عیادات العالج الطبیعي 

لیة للمجتمع والوظیفي ومشغل األطراف االصطناعیة والجبائر والتي ستقدم فیھا الخدمات التأھی

وعرض الدكتور جریجوري ھالفورد من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر فیلما یبرز الدور .المحلي

األساسي للتأھیل في تحسین نوعیة الحیاة لألفراد المتلقین للخدمات التأھیلیة في القرن الحالي أعدتھ 

   .منظمة الصحة العالمیة

، "جاھزیة الخریجین وواقع سوق العمل"بعنوان واشتمل فعالیات الیوم العلمي جلسات نقاشیة

ومعرض وظیفي بھدف تجسیر الھوة ما بین المجتمع الجامعي وحاجات القطاع الخاص وسوق العمل 

   .وإلتاحة الفرصة أمام الطلبة للحصول على فرص عمل

وشھد الیوم العلمي مشاركة واسعة الختصاصیین من وزارة الصحة، والخدمات الطبیة الملكیة، 

وجامعات أردنیة، حیث عقدت ورشات عمل متخصصة تناول فیھا المشاركون أخر المستجدات في 

  .قطاع علوم التأھیل

وأقیم على ھامش الیوم معرض علمي وفني یعرض ویبرز انتاجات وإبداعات طلبة األقسام األربعة 

  .في الكلیة
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  تطلق اسبوع لمبادرات الطلبة" تمریض األردنیة"

كلیة التمریض  أطلقت - سناء الصمادي

الجامعة الدكتور عزمي  برعایة رئیس

مبادرات الطلبة والتي  أسبوعمحافظة 

الصحیة  جاءت ضمن مساق مادة الثقافة

في بھو كلیة ) لب جامعة اختیاريمتط(

  .التمریض

 أعضاء أشرافدف المبادرات التي وتھ

زیادة الھیئة التدریسیة في الكلیة الى 

مع نظرائھم الطلبة من الكلیات المختلفة، لغایات التعلم ، من خالل الجامعة طلبةالوعي الصحي لدى 

  .مثقف الصحيال ورللقیام بد ھموإعداد ،نشر المعلومات الصحیة لطلبة الجامعة

  

صحة واالدمان والتدخین، واالحتیاجات الخاصة، كمواضیع الصحیة وتشمل المبادرات عددا من ال

 كبارلالمزمنة  األمراضوالتغذیة السلیمة، والنوع االجتماعي، والوقایة من السرطانات، و، األطفال

  .العنف ضد المرأة، والصحة النفسیةوفقر الدم، و السن،

لوحات جداریة، ومطویات، ومجسمات، واسكتش مسرحي، وفیدیوھات  األسبوعخالل  وأقیم

  .ورسومات، واستیانات لنشر المعلومات الصحیة بطریقة واضحة وسھلة للطلبة

مادة الثقافة الصحیة انھ تم استحداث ھالة بوادي  الدكتورةمادة الثقافة الصحیة  وقالت منسقة 

  .تفاعلیة بین الطلبة والمدرسین، والطلبة فیما بینھموتتناول مواضیع ، العام الحاليوتدریسھا خالل 

الطالب شریك في الحصول على  یجعلالتدریس بواسطة التعلم التفاعلي وأضافت بوادي أن 

بھم مھارات ا، واكسبالمعلومة احتفاظھمئج الطلبة ونسبة نتا على اجابییعكس این األمر الذيالمعلومة، 

   .التفكیر الفعال من اجل حل المشكالت

 /االردنیة أخبار 
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  یحصلون على جائزة الباحث المتمیز" الكیالني ومبارك والمساعدة"

الدكتور : لكل من ٢٠١٨\٢٠١٧قرر مجلس عمداء الجامعة األردنیة منح جائزة الباحث المتمیز لعام 

عالء الدین الكیالني من كلیة الصیدلة، والدكتور 

كلیة العلوم، والدكتور رائد محمد مبارك من 

  .مساعدة من كلیة اإلدارة والتمویل  فرع العقبة

جاءت الجائزة بناء على تنسیب لجان التحكیم و 

من تعلیمات جائزة الباحث المتمیز في الجامعة لقاء ) ج/٦(المتخصصة استنادا إلى نص المادة 

  .٢٠١٧و  ٢٠١٦إنتاجھم البحثي والعلمي خالل العامین الماضیین 

وقال نائب الرئیس لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور زید بقاعین إن الجامعة تسعى جاھدة لتعزیز 

منظومة البحث العلمي عبر استراتیجیتھا، من خالل تھیئة البیئة االتشریعیة، وتوفیر سبل التشبیك مع 

واتاحة قواعد  المؤسسات العلمیة العالمیة، ودعم الباحثین من خالل السعي لتوفیر مصادر التمویل،

  .البیانات في مختلف صنوف المعرفة

ودعا بقاعین أعضاء ھیئة التدریس والباحثین إلى االستفادة من حزمة التسھیالت و الفرص التي 

  .توفرھا الجامعة سعیا للنھوض بالبحث العلمي وبالتالي النھوض بالمجتمع ورقیھ ونمائھ

على الجائزة في كل فرع من الفروع الصحیة والعلمیة ووفقا للتعلیمات یمنح الباحث الذي حصل 

  .واإلنسانیة شھادة تقدیر من رئیس الجامعة ومكافأة مالیة بقیمة أربعة آالف دینار

ومن جملة ما تشترطھ التعلیمات في اإلنتاج العلمي المقدم من الباحث أن یتضمن عددا محددا من 

وأن یكون ) علمي ، صحي(فقا للمجال المعرفي البحوث منشورة في  مجالت من الفئة األولى و

 ٢٢:الرأي ص/٨:الغد ص/بترا/االردنیة أخبار 
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ثماني درجات وعدد ) ٨(ال یقل عن ) Scopus(وفق قاعدة بیانات ) H-index(للباحث مؤشر 

  .مرة قبل بدء فترة الترشح) ٣٥٠(ال تقل عن  Citation((مرات االستشھادات المرجعیة 
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  "األردنیة"خالل ورشة عمل متخصصة في 

  خبراء بیئیون یحذرون من مخاطر الزئبق وحرق النفایات

حذر أكادیمیون وخبراء بیئیون من مخاطر حرق النفایات الصلبة والطبیة لضررھا  –ھبة الكاید 

  . الملموس على البیئة واإلنسان

جاء ذلك خالل ورشة عمل متخصصة  

حول حالة الزئبق ومركباتھ في االردن 

و الطاقة والبیئة  عقدت في مركز المیاه

ضمن اطار تنفیذ مشروع التقییم األولي 

للزئبق، بالتعاون مع وزارة البیئة وبدعم 

  .(GEF) ، والممول من مرفق البیئة العالمي(UNDP)من  برنامج األمم المتحده االنمائي

ً بوزارة بشأن الزئبق التي قامت الحكومة األردنیة ممث" میناماتا"ویندرج المشروع ضمن اتفاقیة  لة

تشرین الثاني  ١٢والمصادقة على االتفاقیة بتاریخ  ٢٠١٣تشرین األول  ١٠البیئة بتوقیعھا بتاریخ 

  .الرامیة الى حمایة صحة االنسان والبیئة من التأثیرات الضارة للزئبق ٢٠١٥

ھداف وقال مدیر إدارة المواد الخطرة والنفایات في وزارة البیئة الدكتور محمد خشاشنة إن أ

المشروع تتمثل في إعداد بیئة تمكینیة على المستوى الوطني وتعزیز وبناء القدرات المحلیة لتنفیذ 

احكام االتفاقیة باالضافة إلى إجراء جرد للزئبق ومركباتھ في مختلف القطاعات للعمل على إعداد 

للوفاء بااللتزامات  تقریر التقییم األولي للزئبق الذي یعد الخطوة االولى العداد وتحضیر األردن

   المقبلة بموجب اتفاقیة میناماتا واتخاذ إجراءات مبكرة من أجل الحد من انبعاثات الزئبق

 /بترا/االردنیة أخبار 
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ودعا خشاشنة في سیاق الورشة إلى ضرورة توعیة أفراد المجتمع بالعدید من السلوكیات التي من 

  .الممكن أن تتسبب برفع نسبة الزئبق في الجسم وتلحق الضرر بھ

ولفت الخشاشنة إلى جملة من السلوكیات منھا إرتداء األحذیة المضیئة التي تحوي نسبا عالیة من 

الزئبق باالضافة إلى التخلص من البطاریات الصغیرة الغنیة بالزئبق المستخدمة في ألعاب األطفال 

ة والكامیرات بطریقة غیر صحیحة، منوھا بضرورة جمعھا وتخزینھا واالتصال بوزارة البیئ

   .للتخلص منھا

وأكد الخشاشة على مجموعة من اإلجراءات الواجب اتباعھا في حال كسر المصابیح الكھربائیة 

وموازین الحرارة وأجھزة الضغط الزئبقیة كتھویة الغرفة وإخالئھا ونزع المجوھرات واستخدام 

 قفازات المطاط وقناع للتنفس ثم اللجوء بعد ذلك اللتقاط قطع الزجاج المتكسرة بملقط بالستیكي،

منوھا بضرورة سحب الزئبق المتراكم بمحقنة وتفریغھ في عبوة بالستیكیة محكمة اإلغالق، 

واستخدام شریط الصق لجمع حبات الزئبق المتناثرة ووضع كافة المواد المستخدمة في تلك العملیة 

   .في كیس نفایات یحفظ بمكان آمن إلى حین االتصال بوزارة البیئة

عیة األرض واإلنسان زیاد عالونة تحدث في مداخلة حول أبرز الناشط البیئي ومؤسس جم

التشریعات األردنیة للوقایة من خطر الزئبق مشیرا إلى توقیع الحكومة على اتفاقیة دولیة لمكافحة 

الذي تم بموجبھ  ٢٠٠٥لعام  ٢٤مخاطر الزئبق وإصدار نظام إدارة المواد الضارة والخطرة رقم 

المواد الممنوعة ما دفع لتخزین نفایات الزئبق ومركباتھ في مركز  إدراج الزئبق ومركباتھ ضمن

معالجة النفایات الخطرة والتخلص من المصابیح الموفرة للطاقة الحتوائھا على نسبة عالیة من 

  .الزئبق
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ولفت العالونة إلى منع استیراد أو إنتاج المبیدات التي یدخل الزئبق في صناعتھا، إضافة إلى منع 

امھ في مواد التجمیل ومصانع الكلور ومختبرات المدارس والجامعات، وتقیید استخدامھ في استخد

  .عدد محدود من الصناعات األخرى كاألخشاب

بدوره أشار مدیر المركز الدكتور معتصم سعیدان إلى أن انعقاد الورشة جاء ضمن مخرجات  

الخاص  UNDP   مم المتحدة اإلنمائيالمشروع الذي تنفذه وزارة البیئة بتمویل من برنامج األ

بمراقبة ومتابعة كافة األنشطة الصناعیة في المملكة للحد من االنبعاثات التي تنشأ عن عملیات 

   .التصنیع والتجارة في المواد التي تحتوي على الزئبق ومركباتھ

ھا من المؤسسات وأكد سعیدان حرص المركز على تعزیز التعاون والتشاركیة مع وزارة البیئة وغیر

الوطنیة المعنیة بقطاعات المیاه والطاقة والبیئة من خالل ایجاد سبل تنفیذ مشاریع محلیة جدیدة في 

ھذه الجوانب، إضافة إلى تبادل الخبرات بشأن التدابیر الالزم اتخاذھا للحد من اإلنبعاثات في الغالف 

  .الجوي وخلق اقتصاد أخضر وبیئة خضراء مستدامة وآمنة

حضر الورشة جمع من الخبراء واألكادییمین من مختلف الجامعات األردنیة وممثلي الشركات  

الوطنیة العاملة في قطاع التصنیع والمؤسسات الحكومیة والنقابات المھنیة وممثلین عن مدیریة 

الدفاع المدني والخدمات الطبیة الملكیة  وغرفتي الصناعة والتجارة، وعدد من أعضاء الجمعیات 

  .البیئیة، إضافة إلى تجمع لجان المرأة
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  تنظم حملة واسعة للتبرع بالدم" األردنیة"

عطاؤنا "نظم مركز خدمة وتنمیة المجتمع في الجامعة حملة للتبرع بالدم بعنوان  - سھى الصبیحي 

بالتعاون مع بنك الدم في مستشفى " بإنسانیتنا

أكبر حملة تبرع "مبادرة الطالبیة الجامعة وال

  ."بالدم

ً من أسرة  والحملة التي شھدت إقباال واسعا

ھدفت الى رفد ، الجامعة طلبة وعاملین

مخزون مستشفى الجامعة بالمزید من وحدات الدم، سیما مع إقتراب شھر رمضان المبارك الذي عادة 

ً في االقبال على التبرع بالدم   .ما یسجل تراجعا

لفعالیات إطالق الحملة إن الجامعة تسعى  وقال رئیس الجامعة الدكتورعزمي محافظة لدى رعایتھ

ً الى تعزیز المسؤولیة االجتماعیة في نفوس الطلبة، عبر تنظیم األنشطة والفعالیات المجتمعیة  حثیثا

  .من خالل مركز خدمة وتنمیة المجتمع

وتسعى الحملة بحسب مدیرة المركز الدكتورة رانیا جبر، والتي تأتي ضمن جملة من األنشطة 

جة والمنھجیة للمركز، الى تعزیز ثقافة التبرع بالدم لدى العاملین والطلبة لما فیھا من فائدة المبرم

  .للمتبرع والمتلقي

ً من  ً استراتیجیا مشرف بنك الدم في مستشفى الجامعة قاسم الشرع قال أن حملة التبرع ستوفر مخزونا

ً خالل الفترة المقبلة الدم، یساعد الى حد كبیر المستشفى القیام بواجباتھا تجاه ا لمرضى، خصوصا

ً في التبرع   .التي من المتوقع ان تشھد تراجعا

 /بترا/االردنیة أخبار 
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  یصھر الثقافات ویوّحد الشعوب" األردنیة"الموسم الثاني لمھرجان اللغات اآلسیویة في 

، بھذه الحقیقة انطلق مھرجان اللغات اآلسیویة بموسمھ الثاني "الثقافة توّحد الشعوب" –ھبة الكاید 

الیوم في مدرج الحسن بن طالل في الجامعة األردنیة 

حضور جمع كبیر ضم سفراء وملحقین ثقافیین ب

وعدد من أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة 

  .الطلبةو

وشھد برنامج حفل المھرجان فقرات فنیة متنوعة 

عكست الموروث الثقافي لشعوب دول تركیا وروسیا وكوریا والصین والیابان؛ قدمھا طلبة القسم 

بأشكال متنوعة اشتملت على كورال ودبكات ورقصات شعبیة لكافة الدول، إضافة إلى عروض 

  .وغیرھا من الفعالیات والمسابقات الثقافیة للتایكواندو الكوري والعرس الروسي والكونغفو الصیني

وساھم المھرجان الذي نظمھ قسم اللغات اآلسیویة في كلیة اللغات األجنبیة من خالل فقراتھ المتنوعة 

في صھر الثقافات والتعرف على طبیعة حیاة الشعوب وما تختزلھ كل بلد من عادات وتقالید 

  .الدكتور محمود الشرعةوحضارة، بحسب ما أفاد بھ عمید الكلیة 

من جھتھ أعرب رئیس الجامعة السلجوقیة التركیة الدكتور مصطفى شاھین بحضور عمید كلیة 

عن عظیم امتنانھ لجمیع القائمین على تنظیم " أحمد كاظم أورن"اللغات في الجامعة الدكتور 

غات التي تدرس في العالم، وأن المھرجان، منوھا في كلمة ألقاھا بأن اللغات اآلسیویة باتت من أھم الل

  .اعتناق الطلبة لھا واختیارھم لدراستھا سیفتح لھم اآلفاق المشرقة أمام مستقبلھم

ماض في تطویر خططھ وبرامجھ " اللغات اآلسیویة"رئیسة القسم الدكتورة باغدال غول أكدت أن 

اللغة الصینیة (ربعة أقسام تشمل المستقبلیة وطرح البرامج الجدیدة في اللغات، مشیرة إلى أنھ یضم أ

  .إضافة إلى تدریسھ للغتین العبریة والیابانیة للمبتدئین) والروسیة والكوریة والتركیة

 المدینة نیوز/الرأي الكتروني/بترا/االردنیة أخبار 
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وأشارت في كلمتھا الترحیبیة إلى أن معظم أعضاء ھیئة التدریس في القسم أكادیمیون أجانب 

  .قدرات ومھارات الطلبة اللغویةمتخصصون یھتمون بتوظیف خبراتھم العلمیة والعملیة في تنمیة 
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یناقش مشروعات النھضة في المجتمعات العربیة" النھضة"مؤتمر   

أكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة أن عدم تحقیق مطالب النھضویین وبناء تطور 

مشروع النھضة لھ أسباب مختلفة من أھمھا طبیعة العملیات والحرمات السلیمة والسلمیة التي تحتاج 

مع الشرق والغرب والعالقات مع  لوقت كي تنضج، وطبیعة العالقات في المنظومة السیاسیة

المشروع الصھیوني وامراض االستبداد والقھر السیئة، وعدم التعاون والتفكك والعمل غیر الجماعي 

   فضال عن الصراع بین القوة والسلطة بین التیارات المختلفة في المجتمع العربي

" تجدید الرسالة الحضاریة: یةالنھضة العرب"وأكد محافظة في كلمة افتتح بھا، أمس، فعالیات مؤتمر 

بالشراكة مع الجامعة األردنیة ومكتبات " ارض"الذي تنظمھ منظمة النھضة العربیة للدیمقراطیة  

الجامعة األمیركیة في بیروت ومنتدى الفكر العربي في األردن، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسیسھا، 

یة واحترامھا وانخراط المواطن العربي في انھ یجب ان یكون ھناك حاجة للتغییر مستندة الى الحر

  الشأن العام، ما یؤدي الى نھوض الفرد والمجتمع ومواجھة االستبداد

ً "وبین أن تمسك المواطنین بحقوقھم األساسیة ومقاومتھم الظلم والقوانین الظالمة  أمر من المھم جدا

ً أنھ علینا القیام بتطویر مؤسسات المجتمع الم"القیام بھ دني وتعزیز االنخراط بالشأن العام ، مؤكدا

وعدم االنشغال بالشأن الفردي والخالص الفردي، مؤكدا على دور الشباب في النھضة وعلى أھمیة 

  .االستثمار بھم ألنھم عماد المجتمعات وزادھا الثقافي والمعرفي

شدد على رئیس مجلس أمناء منظمة النھضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة الدكتور زید عیادات 

ضرورة معاینة الواقع الحالي، واستعراض االزمات التي تمر بھا الشعوب العربیة بھدف استنھاض 

مشروع جدید للنھضة العربیة، مبینا أن العالم العربي تحیط بھ االزمات المتداخلة لتستطوتنھ 

  .وتضعف حالھ

 ٤:االنباط ص/٤:صدى الشعب ص/١٦:صالغد 



  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 
18 

وھو االمر "یر والقیم واستعرض عیادات ھذه األزمات لیكون اولھا أزمة االخالق وفوضى المعای

  ."الذي انتج الفساد السیاسي والمالي

ثاني ھذه األزمات، برأي عیادات، ھي أزمة الھویة لتكون مظاھرھا العنف والتطرف واالنقسام 

ویعاني منھا الفرد والمجتمع والدولة ما یفسر حالة االغتراب التي یعیشھا البشر، مبینا ان ما عمق 

فباتت االزمات واالستبداد والتخلف "الفشل المتراكم في إیجاد الحلول الشعور بأزمة الھویة ھذا 

االقتصادي والضعف العسكري واالحتالل واالستعمار والعولة عوامل جدیدة في تعمیق ازمة الھویة 

  ."المستعصیة

الناتجة عن اختزال الدولة المؤسسة الى الدولة السلطة وتم تسخیر " وتحدث عیادات عن أزمة الدولة

دولة لتجمیع الثروة وتقاسم النفوذ واقصاء المنافسین واستعباد المواطنین وتصارع النخب والعائالت ال

  ."والقبائل ما تسبب بفشل مشروع بناء الدولة

اما عن ازمة المجتمع والجماعة فبین عیادات ان المجموعات تنشأ على أسس المصلحة والمصالح 

ابط البدائیة المفصلة بالدم والقرابة والعرق والدین والمذھب، المتبادلة بین مكوناتھا، إضافة الى الرو

اال ان قانون العمران األھم ھو الثقة حیث انھ بغض النظر عن الروابط البدائیة والمصالح المشتركة "

في االمن والعیش والرفاه التي تربط افراد الجماعة والمجتمع تبقى الثقة االجتماعیة ھي االسمنت 

  . "تمع والجماعةالذي یحمي المج

لم یعد استشراف المستقبل ترفا بل بات حاجة ماسة المن الدول وبقائھا وعلى "وختم عیادات بالقول 

الرغم من اإلنجازات العلمیة والتقنیة التي ابدعھا العقل البشري في العقود القلیلة الماضیة اال ان 

  ."بدایة الطریق قدرتنا على استشراف المستقبل والتنبؤ باتجاھاتھ ما زالت في
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مدیر إدارة الثقافة في األمانة العامة لجامعة الدول العربیة الدكتور محمد سعد الھاجري أكد ان ما 

یحدث للتراث الثقافي العربي من سرقة ونھب وتدمیر بسبب التطرف الفكري واإلرھاب یجعل 

ل شبابھا الذین یمكن ان المجتمعات العربي تدفع ثمن ھذه التصرفات كل یوم من دماء أبنائھا وعقو

تستھویھم ھذه األفكار المغلوطة وال یعرفون انھم بذلك یساھمون في تدمیر مستقبل امتھم وحاضرھا، 

مؤكدا ان التطرف یؤثر سلبا على بناء واستقرار المجتمع وتحقیق التنمیة المستدامة ما یؤكد ضرورة 

  .بالعملیات اإلرھابیة نشر الوعي الكافي بخطورة ھذه األفكار الھدامة المصحوبة

ودعا الھاجري الى فتح الحوار حول الثقافة العربیة وانفتاحھا على الثقافات العالمیة مع تمسكھا بقیمھا 

األساسیة في التسامح والعدل واعتبار ثقافة المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوع أساسا للتنمیة 

  .المستدامة

العربي محمد ابو حمور ان شعار منتدى الفكر العربي منذ  من جھتھ، بین االمین العام لمنتدى الفكر

یعبر عن ضرورة بلورة فكر عربي تنموي ُحّر ومستقّل، ینأى عن " االنتماء واالنماء"تأسیسھ 

ً إلى معالجة القضایا برؤیة تكاملیة، تقوم على  الخالفات السیاسیة وحساسیاتھا، وینتھج الحوار سبیال

افة المشاركة المؤسسیة بین القطاع الرسمي والفكر األكادیمي وعي الحاضر والمستقبل، وثق

  .واالقتصادي والمجتمع المدني، وكذلك تأكید دور المشاركة الشعبیة في صنع القرار

ً مضت العدید من المشروعات ذات الروح  ولفت الى انجاز المنتدى، عبر ستة وثالثین عاما

جت خالل السنوات الخمس الماضیة بإطالق  والمضامین النھضویة، بنظرة استشرافیة واقعیة، توِّ

، ونحن مقبلون )٢٠١٥" (المیثاق االقتصادي العربي"، و)٢٠١٢" (المیثاق االجتماعي العربي"

ً على إطالق  ، في "المیثاق البیئي"و" المیثاق السیاسي"، ومن بعده "المیثاق الثقافي العربي"قریبا

  ."ربیةالنھضة الفكریة الع"إطار المشروع األكبر 
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إن عملنا في ھذه المواثیق وغیرھا من المشروعات الفكریة یأتي في سیاق رسالة "وقال أبو حمور 

المنتدى القائمة على تجسیر الفجوة بین الفكر وصانع القرار، والربط بین الفكر والمواطنة، والحرص 

اتھ، من خالل النظر على إدامة التواصل والتشبیك بین مؤسسات الفكر والمجتمع المدني بكافة قطاع

للجمیع، وذات مسار وأھداف ) تشاركیة(، ومحصلة )سیرورة(إلى النھضة على أنھا عملیة مستمرة 

، مبتداھا تنمیة اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني، واعتماد المواطنة المتكافئة والحاضنة )شمولیة(

  ".لبناء الدولة وتحقیق السلم االجتماعي

ة والثقافیة التي تعیشھا المجتمعات العربیة معتبرا انھا ال تقل خطورة عن ولفت الى األزمة الفكری

باقي األزمات في مجاالت أخرى، إْن لم تكن ھذه األزمة ھي األخطر كونھا نابعة من ظواھر تفتیت 

وتشرذم وتقسیمات على مستوى االنتماءات والھویات الفرعیة، المذھبیة والطائفیة والعرقیة 

ك ما نعانیھ في الوطن العربي من أزمة في البنى االجتماعیة الثقافیة بسبب ظواھر وكذل"والجھویة، 

التطرف والتعصب والتكفیر، وثقافة الكراھیة واالختالل في القیم، وفي إدارة التعددیة والتنوع 

  ."الثقافي، التي أنتجت في كثیر من الحاالت عنفا غیر مبرر وبال أي منطق

ناقشات التي أجریناھا في التحضیر لمشروع النھضة الفكریة العربیة أكدت الم"وأضاف أبو حمور 

أننا ال نستطیع كذلك أن نفصل ھذه األزمة عن امتداداتھا في حقول التعلیم واالقتصاد والتكنولوجیا 

والعلوم، فالمتغیرات الثقافیة من شأنھا أن تؤثر في أداء اإلنسان في ھذه الحقول تقدما وازدھارا، أو 

وال یمكننا كذلك أن نفصل النھضة عن واقعھا العملي ونبقیھا في إطارھا النظري . وخموالتراجعا 

فالمنطقة العربیة ما تزال بحاجة إلى جھود . ألن أوضاع المرحلة التي نحیاھا ال تحتمل رفاھیة الفكر

، ناھیك % ٢٠حثیثة لمكافحة أمیّة القراءة والكتابة، التي ما تزال نسبتھا مرتفعة وتصل إلى حوالي 

  ."عن األمیّة المعرفیة التكنولوجیة وھي األخطر أثرا في المستقبل القریب والبعید على السواء
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ویستضیف المؤتمر طیفا واسعا من المفكرین والخبراء االستراتیجیین من مختلف الدول العربیة؛ 

لى للخروج من أزمات لیتدارسوا األسئلة الجدیدة جول واقع المجتمعات العربیة واالستراتیجیات المث

   .األمة، ونمودج بناء القوة-نموذج الھویة و نموذج الدولة

وعلى ھامش المؤتمر تم افتتاح معرض لمحتویات دلیل النھضة العربیة، الذي أعدتھ مؤخرا، مكتبات 

   ."تاریخ النھضة العربیة"الجامعة األمیركیة في بیروت، والتي تحتفظ بأرشیف كبیر لـ

یتم خالل المؤتمر اإلعالن عن إطالق مركز النھضة الفكري الذي من المؤمل أن ومن المتوقع أن 

یكون منصة للحوار ونواة لمركز أبحاث متخصص لتقدیم األفكار المبتكرة للنھضة في المجتمعات 

  .العربیة

وبدأت جلسات المؤتمر بإثارة الحوار حول سیاقات ونتاجات مشروعات النھضة في المجتمعات 

م تنطلق من سؤال الواقع الیوم وما ھي المسارات االستراتیجیة المتوقعة لھ انطالقا من العربیة، ث

   .قیاس مؤشرات العلم واألخالق والحریة

وینطلق المؤتمر في فلسفتھ من البعد اإلنساني متجاوزا لمقوالت قومیة أو شوفینیة؛ لیستكشف آفاق 

على استراتیجیات التنمیة في منطقة الشرق " نیَّةالنزعة اإلنسا" التغییر الجذري الذي سیُحدثھ مفھوم

على الخطاب الدیني النھضوي  لتوضیح " النزعة اإلنسانیة"كما تنسحب تلك . األوسط وشمال أفریقیا

   .الحضاریَّة للدین في تحقیق النھضة في المجتمعات العربیَّة-مساھمة المقاربة اإلنسانیة

ً لمشروع  في " نھضة"وتطرح منظمة النھضة العربیة للدیمقراطیة والتنمیة، خالل المؤتمر، تصورا

المختلفة " النھضة"المجتمعات العربیة، یستمد مكوناتھ من دراسة عمیقة وشاملة لخبرات وتجارب 

  .في العالم العربي، ویعید تأسیس مقوالتھا على قیم اإلنسانیة والتعایش والعدالة
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  )طالبات( ٣*٣الجامعة األردنیة تظفر ببطولة كرة السلة 

ة توج نائب رئیس جامعة الزیتونة األردنیة مندوبا عن رئیس االتحاد الریاضي للجامعات األردنی

 ٣*٣بعد فوزه ببطولة كرة السلة ) طالبات(الدكتور محمد المجالي فریق الجامعة األردنیة لكرة السلة 

  .التي استضافتھا جامعة الزیتونة األردنیة ضمن بطوالت االتحاد الریاضي للجامعات األردنیة

اآلداء حیث استطاعت الجامعة األردنیة الفوز على  وشھدت البطولة مباریات قویة ومستوى عالي

الجامعة االلمانیة االردنیة في القبل النھائي، لتالقي جامعة العلوم والتكنولوجیا بعد أن فازت على 

  .جامعة األمیر سمیة للتكنولوجیا

البطولة بنتیجة وفي المباراة النھائیة تمیزت األردنیة في تصویبات الالعبة لیلیانا ابو جبارة لتظفر في 

  .نقاط ٩نقاط مقابل  ١٠

 نیوزحمرین 
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 تبتعث أطباء لالختصاص بالجامعة االردنیة» الصحة

 
 أعلنت كلیة الدراسات العلیا بالجامعة األردنیة لألطباء المتقدمین لالختصاص العالي في الطب للعام

الذین جرت مقابلتھم فقط، برغبة وزارة الصحة بابتعاث عدد منھم للحصول ٢٠١٨/٢٠١٩الجامعي 
تخصصات األمراض الباطنیة وجراحة الدماغ  على شھادة االختصاص العالي من الجامعة في

الشرعي، . وطب األسرة والطب" التخدیر والعنایة الحثیثة"واألعصاب وجراحة المسالك البولیة و
ودعت الكلیة الراغبین بااللتحاق بھذه البرامج مراجعة مكتب القبول . مبعوثین لكل تخصص ٣بواقع 

وأوضحت أن وزارة الصحة ستدفع  أیار المقبل ٣في الكلیة بدءا من الیوم األربعاء وحتى الخمیس 
 جمیع الرسوم المستحقة علیھم في برنامج االختصاص العالي للجامعة، وكذلك دفع جمیع الرواتب

   الشھریة مقابل أن یلتزم الطبیب بالخدمة في الوزارة الصحة بعد انتھائھ من البرنامج.

  الكترونيالرأي 
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ًا والـ ًا بمؤشـر المعرفة العالمي» ٣٤«الجامعات األردنیة الثانیة عربی   عالمی
  
  

عندما یكشف مؤشر المعرفة العالمي الذي اطلقھ برنامج االمم المتحدة االنمائي بالتعاون مع مؤسسة 
محمد بن راشد ال مكتوم للمعرفة، تلك الصرخة االیجابیة فاننا ال بد ان نقف باصغاء نستمع الى 

صیلھا التي قالت ان االردن وفي قطاع التعلیم العالي حصل على المرتبة الثانیة عربیا والمرتبة تفا
عالمیا، في حالة اصابت المشككین بالذھول واالیجابیة بالوقت ذاتھ في ظل اصوات تدفع باتجاه  ٣٤

ات العالمیة تقول ان تعلیمنا فقد بریقھ وان جامعاتنا تراجعت، لكن الناظر والمراقب والمتابع والدراس
  .عكس ذلك وتوصل للجمیع رسالة واضحة وحاسمة بأن تعلیمنا ما زال بالف خیر وعافیة 

اعالن المؤشر المعرفي كان ضمن واحة الشمال الیرموك االبیة التي تؤكد دوما كفاءة واصالة 
دنیة یأتي تمازجا واختیار الیرموك كاحدى اھم وابرز الجامعات االر. الخریجین االردنیین اینما كانوا 

مع ان الجامعات االردنیة جمیعھا ھي جامعات وطن وكلھا تتقاسم الخیر والفخر النھا االردن، فقد 
زیاد السعد انھ البد ان یعیدنا ھذا المؤشر الى حالة االعتداد . اكد نائب رئیس جامعة الیرموك د 

قسوة الظروف المالیة واالعباء  واالعتزاز بالذات مرة اخرى وبان تعلیمنا العالي وجامعاتنا رغم
المترتبة علیھا، ما زالت داخل بوتقة التمیز واالنجاز، وعلینا ان نعظم اي ایجابیات لتمنحنا دافعا 
لمزید من العمل واالبداع، ولننظر للسلبیات على انھ نقطة للتحلیل واعادة االعتبار لھا لتتكشف نقطة 

  .تحلیل وكأننا دعاة تدمیر ال دعاة تعمیر تحول لالیجابیة ال ان نعلن السلبیات دون 
واعتبر ان تكون الیرموك نواة العالن مثل تلك االنجازات االردنیة ھو دلیل تشاركیة الجامعات 
وعظمة وجودھا واھلیتھا لتكون داخل وتحت مظلة االنجازات وبان الجامعات كلھا وطن واحد فال 

  .وشقیقاتھا فرق بین االردنیة والیرموك والزیتونة واالسراء
واكد نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة الدكتور زیاد السعد أھمیة الملتقى في اطالع المشاركین 
على نتائج مؤشر المعرفة العالمي الذي یعالج العدید من المحاور، واألخذ بعین االعتبار نتائج ھذا 

  .المؤشر، للبناء على نقاط القوة فیھ، ومعالجة نقاط الضعف
أطلق ثالثة تقاریر معرفیة وصفت اإلطار المفاھیمي القتصاد المعرفة،  ٢٠٠٨البرنامج ومنذ عام 

عالج التقریر الذي تم اطالقھ في خمس عواصم عربیة ومن ضمنھا األردن  ٢٠١٠وفي عام 
قضیة   ٢٠١٤موضوع إعداد األجیال الناشئة للولوج إلى مجتمع المعرفة، كما عالج تقریر عام 

دولة عربیة،  ٢٢تم بناء مؤشر المعرفة العربي الذي شمل  ٢٠١٥توطین المعرفة و في عام الشباب و
تم اطالق مؤشر المعرفة العالمي الذي یعنى بالمعرفة كمفھوم شامل، وھذه التفاصیل  ٢٠١٧وفي عام 

رات اشرت الى أھمیة إطالق بوابة المعرفة للجمیع التي تتیح للباحثین الوصول إلى نتائج ھذه المؤش
  .واستخدامھا في دراساتھم وأبحاثھم

متغیرا، یستھدف  ١٣٣دولة وعالج  ١٣١وبحسب التقریر فإن مؤشر المعرفة العالمي الذي شمل 
والمؤشر یشمل .ثالث فئات ھي صناع القرار، والباحثون، والمھتمون الذین یدعمون صاحب القرار

عي، والتعلیم المھني والتقني، وقطاع سبعة محاور ھي التعلیم ما قبل الجامعي، والتعلیم الجام
  .االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، واالبتكار والبحث والتطویر، واالقتصاد، والبیئات التمكینیة

وقال مستشار االستراتیجیة والمعرفة لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، الدكتور خالد الوزني، أن 
، مستعرضا ما حققھ ٢٠١٧عرفة العالمي للعام في تقریر مؤشر الم ٦٢األردن احتل المرتبة الـ 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢:الراي ص/٣:صالدستور 
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، ٩٨، والتقني والمھني ٧٧األردن في مختلف المحاور، حیث بلغ ترتیبھ في التعلیم قبل الجامعي 
  . إذ یعتبر ھذا القطاع إحدى نقاط التمیز في األردن ٣٤والتعلیم العالي 

یا إذ اشتمل ھذا المحور على عالم ٤٧فیما یتعلق بمحور االقتصاد فإن األردن احتل المرتبة «و 
معالجة متغیرات التنافسیة المعرفیة، واالنفتاح االقتصادي، والتمویل والقیمة المضافة، فیما بلغ 

 ٥٥في البحث والتطویر واالبتكار، و ٨٦كما حقق المرتبة . »٩١ترتیب األردن في البیئات التمكینیة 
األردن كان من الدول السباقة في توطین قطاع  في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، الفتا إلى أن

  .تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مختلف قطاعات الدولیة ومناطقھا
االردن في حالة التعلیم انتفض على نفسھ وخطا خطوات یبدو انھا اتت اكلھا وانجزت نتائج على 

 ٣٤ن بالمركز الثاني عربیا وارض الواقع وارض فعلیة شاءت بھا االقدار العلمیة والعملیة ان تكو
عالمیا اشارة الى حسن صانع القرار على ترتیب اولویاتھ لتحقیق االفضل، والیصال الجامعات الى 

  .واقع مختلف والى ان یصل اسم االردن عبر جامعاتھ وتعلیمھ الى بوصلة العالمیة والعربیة
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  ٢٠١٨مجمع اللغة العربیة األردني یعقد مؤتمره السنوي لعام 
  

اللغة العربیة والفكر «عقد مجمع اللغة العربیة األردني صباح امس مؤتمره السنوي بعنوان 
. خالد الكركي في حفل أقیم في قاعةد.، افتتحھ رئیس المجمع د»التواصل والتكامل بین: المعاصر

استھلَّ الحفل  .شارك فیھ نخبة من األساتذة واالكادیمیین من داخل األردن وخارجھ یفة ،عبدالكریم خل
على المؤتمر  الذي یختتم الیوم، بكلمة لرئیس المجمع ثمن فیھا بالعلماء واالكادیمیین وجھد القائمین

في  رونھا نحن الیوم حاض«: وقال. خلیفة طیلة فترة رئاستھ للمجمع. واستذكر الكركي انجازات د
ً أو نموت دونھ ... مجمعنا في میادین اللغة العربیة وترجمة المصطلحات وتعریبھا، نحاول ملكا

ً غیر ھذا الوجھ فلیجد صحراء غیر ھذه الصحراء، ... ملك والعربیة والعربیة رداؤنا ومن اختار شیئا
وسالمتھا والنھوض ھیكلة وبناء لكل الذي لدینا للحفاظ على اللغة العربیة  ونحن ھنا بصدد إعادة

ً وثقافة ومعرفة والقدس المسرى والقبلة  .«بھا وربط الدكتور الكركي بین اللغة وعاء األّمة فكرا
ً  األولى، وأوصى الجیل أن یتمسكوا باللغة ألنھ تمّسٌك یشیر إلى القدس، فتكاد القدس أن تصبح أندلسا
وأشار الدكتور الكركي إلى جھود  الكركي ...نسمع الرثاء لكل شيء إذا ما تم نقصان أخرى ونكاد أن

ست سنوات، وأوضح أھمیة  اللجنة الوطنیة للنھوض باللغة العربیة التي بدأت عملھا في المجمع منذ
ً النظر  ستخدام اللغة العربیة في األنشطةقانون حمایة اللغة العربیة الذي یلزم با الرسمیة كافة، الفتا

ً من الدولة األردنیة ً كامال بإجراء امتحان الكفایة  إلى أن المجمع ھو الجھة الوحیدة التي تملك تفویضا
وبیّن الرؤى التي یتطلع إلیھا المجمع بإقامة وحدة  .في اللغة العربیة الذي بدأ انعقاده مطلع ھذا العام

المجمع الجھة الوحیدة المسؤولة عن تعلیمھا،  تقلة للغة العربیة للناطقین بغیرھا بحیث یصبحمس
العربیة ألن المعركة التي تخوضھا العربیة  وإقامة وحدة مستقلة لتكنولوجیا المعلومات لحوسبة اللغة
المتنوعة في الخط العربي والرسم والقصة  تتطلب ذلك، وتحّدث عن جھود المجمع بإقامة المسابقات

وترسیخھا في نفوس أبنائھا وتنمیة  القصیرة والكتب المترجمة والتقاریر التي من شأنھا دعم العربیة
الجھود المبذولة في انطالقة إذاعة  قدراتھم اإلبداعیة في التعبیر عن حبھم للغتھم األم، وأشار إلى

ودعا إلى ضرورة تكاتف  .السلیمة وتبث برامجھا بالفصیحةالمجمع التي تتحدث باللغة العربیة 
المتأتي من القصور في  الجھود لوضع الید على مواطن الضعف ومحاولة تقدیم حلول للحد من التشّوه

ً على الصعد ً ومحادثة وترجمة وتعریبا كافة سواء في  استخدام اللغة العربیة قراءة وكتابة واستماعا
 مواقع التواصل االجتماعي أو المطبوعات والمنشورات واإلعالناتالمدارس أو الجامعات أو 

وأكد أن . وغیرھا، وضرورة التعاون مع مجامع الدول األخرى ومقاومة العوائق التي تحد من ذلك
ً منھ أي مشروع وتضمنت الجلسة األولى  .وحدوي لألمة من أجل اللغة العربیة نرید أن نكون جزءا

ً لبحثینالتي ترأسھا األستاذ الدك اللغوي في  الصراع«األول : تور عبداللطیف عربیات عرضا
 ، للدكتورة فتیحة شفیري من الجزائر،«الجزائر وتأثیراتھ السلبیة في تكوین الھویة الجزائریة 

أثر الفكر األصولي والمنطق الیوناني في أصول التفكیر النحوي وأدلتھ الكلیة، الرأي «والثاني 
 .ر أحمد عبدالباسط من مصر، تاله مناقشة شارك فیھا األساتذة والحضورللدكتو ،«والرأي اآلخر

واشتلمت الجلسة الثانیة التي أدارھا األستاذ الدكتور كامل العجلوني مناقشة لألبحاث التي قدمھا كل 
تحدیات الھویة اللغویة العربیة في ظل العولمة «الدكتور رضا عامر من الجزائر، بعنوان  :من

التعدد اللغوي وانعكاساتھ على «والدكتورة صحرة دحمان من الجزائر، بعنوان  ،«ويوالتعدد اللغ
ً : الثقافیة اللغة العربیة والفكر والھویة ، واألستاذ الدكتور محمد الشیخ »المجتمع الجزائري أنموذجا

یة الناتجة عن التقنیة الحدیثة وما أحدثتھ من تراكیب لغو االزدواجیة اللغویة«من مصر، بعنوان 
، تالھا مناقشة شارك فیھا األساتذة »المصري جدیدة وأثر ذلك على الفكر والثقافة في المجتمع

 والحضور

  ٢١:صالراي 
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  للمؤرخ محافظة مناقشة وإشھار كتاب الحركات المتطرفة في الوطن العربي
  
   

الحركات اإلسالمیة «ناقش متخصصون في لقاء منتدى الفكر العربي، امس األربعاء ، كتاب 
لمؤلفة أستاذ التاریخ » نف واإلرھابالجذور الفكریة والتحّول إلى الع: الوطن العربي المتطرفة في

ویشتمل الكتاب على دراسة شاملة تبحث في الجذور الفكریة . محافظة علي. في الجامعة األردنیة د
الحدیث، وتتناول الخلل في تفكیر الجماعات المتطرفة،  لظاھرة التطرف وتطورھا في العصر

اضطھاد واستبداد، وبالتالي محاذیر قھر و والعوامل التي دفعت إلى ممارسة العنف واإلرھاب من
وشعوبھا وھویتھا الثقافیة، وضرورة  امتداد ھذه الظاھرة بما تحملھ من خطر على مستقبل األمة

السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة  إجراء مراجعة فكریة لالتفاق على المبادئ العامة في المجاالت
أدار اللقاء وشارك فیھ  .واإلرھاب من براثن التطرف والثقافیة التي تجمع علیھا األمة إلنقاذ أجیالھا

التاریخ الحدیث  محمد أبوحمور، كما شارك في التعقیب على الكتاب أستاذ. األمین العام للمنتدى د
الحضارة  محمد األرناؤوط، والسفیر السابق وأستاذ. والمعاصر في جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة د

محمد أبوحمور إلى أن . وفي كلمتھ التقدیمیة أشار د .فایز الربیع. ھا داإلسالمیة في الجامعة نفس
المنطقة من العالم، وكإحدى النتائج لما  التطرف نشأ على أرضیة الصراع حول الھویة في ھذه

للھیمنة علیھا، وكذلك الصراع  تعرضت لھ المنطقة العربیة من تیارات االستعمار والصراع الدولي
ِّف فیھا الدین وُحِرَم فیھامع إسرائیل، عدا س الفكر من االستقاللیة،  یاسات االستبداد التي وظ

ً في ً للصراع على السلطة، مما أوجد فراغا ً مرتھنا البیئة الفكریة  وأصبحت بسببھا التنمیة مشروعا
 العربیة، خاصة مع انتكاسة المشروع النھضوي العربي، وزیادة حدة أجندات التدخالت من خارج

ِّف الكتاب د .الوطن العربي من الحفل إن الدین اإلسالمي احتوى : علي محافظة. ومن جھتھ قال مؤل
لنصوصھ ومن الطبیعّي أن یكون . لھ االنتشار بین الشعوب واألمم على منظومة قیمیة رفیعة أتاحت

ثین ومع . وھؤالء قد تأثروا باألوضاع السیاسیة واالجتماعیة. والمتكلمین شّراح من المفسرین والمحدِّ
ً لألمة ذلك حافظ النص اإللھي على أن یكون ً توحیدیا . صورة حیّة للحیاة الدنیویة واألخرویة، وجامعا

ً لدى المسلمین بأن التطبیق سالم سوف تتجدد على ید الحریصین المثالي لتعالیم اإل وظل األمل معقودا
محافظة أن اإلسالم قام بدور مزدوج . وأوضح د .على الصورة النقیة لإلسالم في كل قرن من الزمان

وقد نتج عن ھذا ما عرف . والحداثة من جھة أخرى في المواءمة بین التعالیم الدینیة من جھة والفلسفة
التأویل للنصوص بل تقرأھا قراءة حرفیة،  ت ال تقبلبالصراع بین العقل والنقل، الذي أفرز اتجاھا

د عن مثل ھذه االتجاھات ما ُعرف باألصولیة التي برزت ّ في العصر الحدیث ببعض  ومن ثم تول
الدین اإلسالمي  االتجاھات السلفیة، وأفرزت تعالیمھا بین األتباع الذین انقطعوا عن حقیقة وروح

والمجتمعات إلى درجة  دتھم إلى الغلّو في النظر إلى األفرادفغالوا وتطرفوا في فھم النصوص حتى قا
واالقتصادیة  تكفیرھم واستباحة دمھم، مستغلین في اللجوء إلى العنف تردي األوضاع السیاسیة

محافظة مفكري األمة ومثقفیھا ومؤسساتھا الثقافیة والعلمیة والدینیة إلى إدراك . ودعا د .واالجتماعیة
نفسھا بعد الدمار الفكري والمادي الذي لحق باألمة وعدد من بلدانھا خالل تفرض  الحقیقة التي

ً إلى أنھ ال أمل للعرب بالنھوض أو التقدم والتحرر من الھیمنة  السنوات الست الماضیة، مشیرا
كما دعا إلى مراجعة  .شؤونھم الداخلیة إال بوحدتھم وتضامنھم األجنبیة ووقف التدخل األجنبي في

االنحرافات عن  صادقة للثقافة والتراث الفكري في ضوء العلوم الحدیثة، وإلى إصالح دیني لوقف
محمد . وفي تعقیبھ على الكتاب، أشار د .جوھر الدین ورسالتھ الحضاریة، ووقف الممارسات العنفیة

ف واإلرھاب بالسماء، بل العن محافظة لم یربط تحول بعض الجماعات نحو. األرناؤوط إلى أن د
أمام الشباب  كما أن تعثر اإلصالح وانسداد األفق. بالتحوالت على األرض والتدخالت من الخارج

التغییر  تجتذب مثل ھؤالء الشباب إلى تبني) التكفیریة والجھادیة(جعل الجماعات السلفیة الجدیدة 
الثاني  أما فیما یتعلق بالجانب. ا أمر بھ اهللابالعنف إلسقاط األنظمة القائمة بدعوى أنھا لم تعد تحكم بم

  ٢١:صالراي 
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محافظة على دور الحرب الباردة بین الشرق . أو دور الخارج الذي لم یعد مجھوال فقد رّكز د
الحركات اإلسالمیة إلى «واضاف األرناؤوط انا المؤلف في الفصل األخیر من الكتاب  .والغرب

، وأن نھایتھ )من الداخل والخارج(جاء من األرض یسقط من السماء بل  نوه أن اإلرھاب لم» أین؟
العسكریة للتحالف الدولي وإنما بسالمة العقیدة وصحة توجھھا، وانتھاء  أیضا لن تكون بواسطة القوة
فایز الربیع في تعقیبھ إلى أن التألیف في الفقھ السیاسي . وأشار د .االستبداد السیاسي والفساد

ً كثیرة م النظري الذي ال یتفاعل مع مجریات الحیاة السیاسیة  نحى التقریراإلسالمي ینحى أحیانا
السیاسة الواقعیة، وانتھى إلى أن الفقھ  الفعلیة، مما أدى إلى انفصال علم السیاسة الشرعیة عن

ً یؤثر في عقول الدارسین، ناھیك عن ً تراثیا عملیة التطویع للنصوص وتخریجھا  السیاسي غدا علما
 ً ً  مع رغبة الحكام، وأن الذین ال یقبلون من اآلراء واألفكار إالبما یتالئم أحیانا ما یجدونھ مكتوبا

ً عن أحادیة النظرة والفھم  عندھم كاجتھاد بشري، یحكمون على األمة بالبقاء حیث كانت، فضال
 الوحید للنص، وتطبیق النموذج التاریخي بصرف النظر عن المالئمة الزمانیة والمكانیة، وھو منھج

التطّرف الذي یتناقض وروح االسالم الواسعة في الحوار والتعددیة وإقرار مبدأ االختالف  أصحاب
الربیع أن التطرف ھو المغااله والعصبیة، واإلفراط وھو عكس . وأضاف د .واالجتھاد في الفھم

ً  الوسطیة واالعتدال، فالتطرف مجموعة من المعتقدات واألفكار التي تجاوزت ما اتفق علیھ دینیا
ً، وابتعدت عن نصاب ً واجتماعیا التوازن، ویظھر في التعصب لألفكار تجاوز حد االعتدال  وسیاسیا

كما یتضمن . بالمحاججة مع التعصب الفكري والمبالغة في التمسك بالرأي، ومجانبة الصواب
 ومن أنواع التطرف. والفكریة للمجتمع التطرف الفكري الخروج عن القواعد الثقافیة واالجتماعیة

 الفكري والعرقي والطائفي واالجتماعي واألمني
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  الحكومة واستطالع الدراسات اإلستراتیجیة

  
  جمال العلوي

ردنیة استطالعا لقیاس مدى رضا الرأي العام یجري مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة اال
  .عن اداء الحكومة بعد مرور عام ونصف العام على تشكیلھا

كالعادة ھناك اسئلة عن رضا الرأي العام واسئلة أخرى عن رضا النخب وقادة الرأي العام والشرائح  
تحقیق االھداف  االجتماعیة عن اداء الرئیس بشكل منفصل وعن اداء الحكومة ومقدار النجاح في

  .التي تتطلع الیھا الحكومة 
واضح أن ثمة اسئلة یشملھا االستطالع لن تكون متاحة لخدمة الرأي بعد استخراج النتائج بل ھي  

دراسة تقدم لجھات رسمیة اذا طلبتھا وربما تكون طلبتھا سلفا، ولن  ندخل في مدى رضا ھذه 
م الشرائح عن اداء الحكومة وما ھي توقعاتنا لنتائج االستطالع، لكني شخصیا كانت اجاباتي تتس

  .بمجملھا بعدم الرضا
مجمل نتائج استطالع الدراسات االستراتیجیة عن اداء الحكومات في السنوات االخیرة یبدو انھ یتسم  

بتراجع رضا غالبیة الرأي العام عن اداء الحكومات عاما بعد عام وھذا االمر مراجعة للسیاسات 
  .الحكومیة

یات والعودة الى صیاغات تقوم على مبدأ الوالیة بلدنا یحتاج الى تعزیز المشاركة وتحمل المسؤول 
العامة لتكون الحكومات قادرة على تحمل المسؤولیات الملقاة على عاتقھا وھذا ال یتم اال عبر العودة 

  .الى التفكیر بصیغة الحكومات البرلمانیة
استثنائیة بعد نحو دورة  -ُحكما- وبما أن الدورة البرلمانیة العادیة اوشكت على االنتھاء وسنذھب  

منتصف ایار المقبل اذا تم التفكیر باالستعجال وعدم االھتمام بعقدھا خالل شھر رمضان وربما وھو 
االرجح أن تتجھ النیة الى تأجیل عقدھا الى ما بعد شھر رمضان لضمان توافر النصاب القانوني في 

  .الجلسات
غایات انھاء مشروع قانون الضریبة ،تفتح وھذه الدورة االستثنائیة التي قد تكون اقتصادیة بحتة، ل 

  .المجال بعدھا نحو اي تغیرات مرتقبة في المواقع الرسمیة اذا كانت االتجاھات تمیل نحو ذلك
بین نتائج االستطالع ونتائج الدورة االستثنائیة سیكون مسار التغییر والتبدیل برسم االنتقال نحو  

التوقعات وربما تبقى الحال على ما ھي علیھ نحو مرحلة جدیدة قد تكون مختلفة وفق رأي بعض 
انتظار الدورة العادیة المقبلة وھو الخیار الذي اظن انھ من الصعب االنحیاز  لھ في ظل المعطیات 

  .والظروف العادیة

  ٤:صالدستور 

 مقاالت
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  -دابوق  –الكناني  بیشكري الخط نةیام

  -مادبا  -عماري  لمیسالم سو نھال
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة االردنیة یعقد الیوم مؤتمرا صحافیا لالعالن عن نتائج 
االستطالع شمل بعض .. ھاني الملقي. ونصف على حكومة د استطالع الراي العام بعد مرور عام

  القضایا الراھنة
  
  

.. »ثمل«ضم ممثلین عن القطاعین العام والخاص وھو  ممثل احد القطاعات حضر اجتماعا مؤخرا
   الروحیة تفوح منھ ما اثار استیاء المجتمعین. الممثل كانت رائحة المشروبات

  
خالف بین وزارة الشؤون البلدیة وبعض البلدیات على خلفیة الدعم المالي الذي تحصل علیھ األخیرة 

برت أن ھذه االموال ھي دعم للمملكة ككل ولیس الي بلدیة بحد اعت. الوزارة.. من المنظمات الدولیة
   ذاتھا األمر الذي ترفضھ البلدیات

  
محاضرة یلقیھا مدیر األمن العام اللواء فاضل الحمود االثنین » مالمح االستراتیجیة األمنیة الجدیدة

   البترا «المقبل في كلیة اإلعالم بجامعة
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  



  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 
32 

  
  
  

لغ من قبل نظیره الھنغاري بیتر سیارتوبلغ، أن وزیر الخارجیة أیمن الصفدي أب" زواریب"علمت 
اللقاء جاء على ". تدرس زیادة المنح الدراسیة لألردنیین"الذي التقاه أمس في بروكسل، بأن ھنغاریا 

  .في العاصمة البلجیكیة أمس" دعم مستقبل سوریة والمنطقة"ھامش مؤتمر 
  
  

أن أمین عام مجلس الوزراء سامي الداوود، الذي ترأس أمس اجتماع " الغد"ي لـأوضح مصدر حكوم
عامة "الھیئة العامة لشركة البوتاس العربیة، سیبقى بوظیفتھ بمجلس الوزراء، وأنھ ترأس اجتماع 

المصدر . بصفتھ مندوب الحكومة بمجلس اإلدارة، ألن منصب رئیس المجلس شاغر حالیا" البوتاس
  .سیتم الحقا تعیین رئیس مجلس اإلدارة للشركة أشار إلى أنھ

  
  

یعلن مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة صباح الیوم نتائج استطالع الرأي العام 
حول حكومة الدكتور ھاني الملقي الثانیة بعد مرور عام ونصف العام على تشكیلھا، اضافة الى 

  .بعض القضایا الراھنة
  

من كل عام، تنظم القوى ) مایو(العالمي الذي یحتفل بھ في االول من ایار  بمناسبة عید العمال
والفعالیات القومیة والیساریة واتحاد النقابات العمالیة المستقلة الثالثاء المقبل وقفة احتجاجیة امام 

ال استھداف أمو"مبنى االدارة العامة لمؤسسة الضمان االجتماعي، رفضا لما قالت ھذه الفعالیات انھ 
  ".الضمان

  
یتم صباح األحد المقبل في مركز الحسین للسرطان اطالق االستراتیجیة الوطنیة للرعایة التلطیفیة 

االستراتیجیة اعدت من قبل اللجنة الوطنیة . محمود الشیاب. والمنزلیة، تحت رعایة وزیر الصحة د
  .تعاون مع برنامج التنافسیة االردني الممول من الوكالة االمیركیة للتنمیة الدولیةللرعایة التلطیفیة، بال

  
 

 زواریب الغد
  


