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  مؤتمر التحوالت یناقش أوراق عمل ألبعاد سیاسیة واقتصادیة
  

-١٩٨٤ن اختتم مؤتمر التحوالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في األرد -صالح العبادي وبترا
  .امس االربعاء جلساتھ النقاشیة في الجامعة االردنیة ٢٠١٤

  
  

  الجلسة األولى
ل  د الخرابشة ك دكتور عب ة مكافحة الفساد ال وتحدث في الجلسة االولى التي ادارھا عضو مجلس ھیئ
ز  دیر مرك رزاز و م ر ال دكتور عم ة ال اني للتنمی دهللا الث ك عب ندوق المل اء ص س امن یس مجل ن رئ م

رئیس الدراس ر االقتصادي و ال ات االستراتیجیة في الجامعة االردنیة الدكتور موسى اشتیوي و الخبی
  .التنفیذي لشركة الرؤیة لالستشارات االقتصادیة واالداریة الدكتور یوسف منصور

یة  ھ النقاش ي ورقت رزاز ف دكتور ال ز ال غیل « ورك ي والتش ل االردن وق العم ي « س رات ف ول التغی ح
ي تركیب سوق » ردني عبر الثالثة عقود األخیرة وخیارات المستقبلسوق العمل األ رات ف على التغی

وة العمل  ن ق العمل بین القطاع الخاص والعام والتغیرات في البطالة والتغیرات في نسبة المشتغلین م
  .وخیارات المستقبل

  
ینھ  ة لتحس رات جذری ة تغی ھ ای م یطرأ علی ي ل دم وبین ان الھیكل االقتصادي االردن ى ع باإلضافة ال

ذي  ر ال ھدھا االردن االم ي ش دة الت ة الجدی رات الدیموغرافی ع التغی حیح م ل الص ى التعام درة عل الق
  .یتطلب من الدولة االردنیة تعزیز دور الشباب وخاصة اولئك اللذین یبحثون عن عمل

وسطى في االردن وقال الدكتور شتیوي في ورقتھ حول الطبقة الوسطى البنیة والتحوالت ان الطبقة ال
ا الوسطي نتیجة عوامل اقتصادیة  واجھت تحدیات كبیرة ادت الى التقلیل من عددھا واضعاف دورھ
ة  وم الطبق ى مفھ مختلفة االمر الذي ادى ظھور العدید من المشاكل االجتماعیة المتالحقة، موضحا عل

  .لطبقة باألردنالوسطى وطرق المحافظة علیھا ودعمھا والعوامل المساعدة في تشكیل تلك ا
و االقتصادي  دالت النم وان مع دالت  ٢٠١٤-١٩٨٤وبین الدكتور منصور في ورقتھ النقاشیة بعن مع

ادیة  ات االقتص ة والتجاذب نفط العالمی عار ال ة واس اعدات الخارجی ة والمس ادي والبطال و االقتص النم
  .واالزمات العالمیة والتي اثرت على الوضع االقتصادي الذي نعیشھ

  
  الثانیة الجلسة

ي  الح السیاس ول االص د ح ي العای ابق عل الم الس ر االع ا وزی ي ادارھ ة الت ة الثانی ي الجلس دث ف وتح
ل  واب النائب جمی س الن وتطور الحیاة السیاسیة كل من رئیس لجنة االعالم والتوجیھ الوطني في مجل

ة والباح و علب ة اب ي عبل دیمقراطي االردن عب ال زب الش ین االول لح ري واالم ز النم ي مرك ث ف
  .الدراسات االستراتیجیة ابراھیم الغرایبة

ة شھدت حاالت  ة االردنی ذ تأسیس الدول ة من ات المتعاقب ات والبرلمان وقال النائب النمري ان الحكوم
ریعات  ن التش د م ا العدی تج عنھ ھدھا االردن ون ة ش ة وداخلی ل خارجی ة عوام دة نتیج ات عدی وتقلب

  .ا بارزا في بلورة العدید من المواقف السیاسیة التي عاشھاواالنظمة المختلفة والتي لعبت دور
ا  ي م ة المتطورة والت ة والفكری اة الثقافی ى الحی ة ال و علب واشارت االمین االول لحزب الشعب عبلة اب
ى وجود  ر ال وصلت الى ھذا المستوى لوال وجود االحزاب السیاسیة المختلفة التي اسھمت بشكل كبی

 أخبار الجامعة 

                                                                                                  ٣٠/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                              ١١ص  رالدستو - ١١ الرأي -بترا
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دیولوجي  ري وای وع فك ل تن ین العام ة ب ة وجذری ة وثیق اك عالق ة ان ھن ام مبین كل ع اة بش ي الحی ف
ة لكي  ة شاملة ومتكامل ن منظوم السیاسي واالقتصادي حیث ان تطور العمل الحزبي یجب ان یأتي م

  .یكون مؤثرا وناجحا
ر  أثرت بشكل كبی ي االردن ت ة االخوان المسلمون ف ة ان حرك راھیم الغرایب ال الباحث اب من جھتھ ق

وء با ة النش ھدت مرحل ث ش ة حی ة المحیط ة والخارجی یة الداخلی ات السیاس ة والتجاذب ل االقلیمی لعوام
ة  ي بدای ة ف اة السیاسیة للدول ي الحی ة ف ة ادت المشاركة الفاعل للحزب عالقة حمیمة مع الدولة االردنی

  .معھا تأسیسھا سواء في االنتخابات النیابیة او الشراكة االیجابیة مع الحكومات والتنسیق
  

  الجلسة الثالثة
ة  ر التربی ا وزی ي ادارھ ة، الت ة والزراعی ادر الطبیعی ول المص ة ح یة الثالث ة النقاش ي الجلس دث ف وتح
ة  ن الجامع ة م دكتور عوني طعیم اس سالمة وال دكتور الی دران، ال والتعلیم االسبق الدكتور ابراھیم ب

  .احمد حیاصاتاالردنیة ومدیر عام شركة المشرق لخدمات الطاقة الدكتور 
وقال الدكتور سالمة إن األردن یعاني من عجز مزمن في موارده المائیة، وان مستقبلھ المائي سیكون 
د  ي تزوی ى ف ناعیة، وحت ة والص وارده الزراعی ة م ي تنمی ھ ف ن طموحات ر م ً لكثی ددا ً ومح ا حرج

  .المواطنین بالكمیات الكافیة من المیاه المنزلیة للمحافظة على الصحة العامة
ا ي االردن، وأبرزھ ة ف اع الطاق ا قط ي یواجھھ دیات الت ات إن التح دكتور حیاص ال ال اض : وق انخف

ى  ر، أدى إل إمدادات الغاز المصري واستبدالھ بالدیزل وزیت الوقود التي ارتفعت أسعارھا بشكل كبی
قت المناسب خسائر كبیرة لشركة الكھرباء الوطنیة فیما كان تردد وزارة الطاقة وعدم تصرفھا في الو

  .٢٠١٨إلیجاد البدائل والحلول، قد فاقم المشكلة التي ستستمر إلى ما بعد 
  

  الجلسة الرابعة
ة  ن الجامع ا م ي ادارھ دیاتھا، والت ریة وتح ة البش ول التنمی ة ح یة الرابع ة النقاش ي الجلس دث ف وتح

دكتور ة الھاشمیة ال یس الجامع ن رئ اني،  االردنیة الدكتور محمد عدنان البخیت، وكل م ي ھ ال بن كم
ین عام  ي، وام دهللا الزعب دكتور عب ومدیر عام صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعلیم العالي ال

  .وزارة التنمیة االجتماعیة االسبق محمد الخصاونة
ل  ي ظ ا ف ًرا وملموًس ھد تطوًرا كبی ي االردن ش حي ف اع الص اني ان القط ي ھ ال بن دكتور كم ال ال وق

داد اھتمام المملكة ب ادة أع ي زی ن خالل ف ع، م ات المجتم ع مكون ة الصحیة الشاملة لجمی دیم الرعای تق
ز  املة ومراك ة والش حیة األولی ز الص داد المراك حي وأع اع الص ي القط رة ف دد األس فیات وع المستش

ام  ذ ع حة من وزارة الص ة ل نان التابع ادات األس ة وعی ة والطفول ام  ١٩٨٤األموم ة ع  ٢٠١٣ولغای
ار اض انتش ي  وانخف رة ف حة المنتش ز وزارة الص ر مراك ا عب الل مكافحتھ ن خ اریة م راض الس األم

  .جمیع أنحاء المملكة
ث ساھمت  ي االردن حی ة ف و السیاحة العالجی واضاف ان ھذا التطور أدى الى ارتفاع ملحوظ في نم

ا ان أبرزھ ة وك و السیاحة العالجی ي نم دة عوامل ف ى: ع ة والحصول عل ة دقیق ات نوعی  إجراء عملی
دد  ا ان ع حیة، مبین اد المؤسسات الص س اعتم ن مجل ة م ھادة االعتمادی ة وش ة الدولی شھادة االعتمادی

غ  ة بل دف السیاحة العالجی ة بھ ف شخص عام  ١٨٠القادمین إلى المملك دد  ٢٠٠٩ال ا أصبح الع بینم
  .٢٠١٣الفا عام  ٢٦٠

ن سیاسات  ر یجب ان یتكون م ن وبین الخصاونة ان التعامل مع ظاھرة الفق یس م ة وشاملة، ول عام
یم ة والتقی ات المتابع ھا آلی ة ینقص دخالت آنی الل ت ذي . خ ام ال ري االھتم ر الحض إیالء الفق ى ب واوص

یستحقھ، وتحسین آلیة استھداف المعونات النقدیة والدعم الحكومي الموجھ لتحسین مستوى المعیشة، 
ن  اص م اع الخ ة للقط ؤولیة االجتماعی وم المس ل مفھ ز وتفعی اص وتعزی اع الخ جیع القط الل تش خ
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ي  للمساھمة في تمویل وتبني مشاریع وبرامج تنمویة تھدف لمحاربة الفقر وتحسین مستوى المعیشة ف
  .المناطق الفقیرة

  
  الجلسة الخامسة

دكتور  ا ال ي ادارھ بات، والت ة والمكتس ي التنمی اوت ف یة الخامسة حول التف ي الجلسة النقاش دث ف وتح
دكتورة مجدالدین خمش من الجامع ة ال ة االردنی ي الجامع رأة ف دیرة مركز دراسات الم ة، م ة االردنی

ات  د وریك عبیر دبابنة، والدكتور محمد الشحاتیت من جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا، والدكتور عای
  .من الجامعة االردنیة

  
و ة استدعت أن یق رات وتحوالت اقتصادیة عالمی دوث تغی ى ح م األردن واشار الدكتور الشحاتیت ال

ین  وة ب یص الفج ق تقل ن طری واطنین ع ین الم اعي ب ادي واالجتم دماج االقتص ل واالن ز التكام بتعزی
وبین أن معظم المؤشرات التنمویة تشیر إلى تركز . المحافظات في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة

وب ومحافظة ا ي الشمال التنمیة في محافظة العاصمة وأن محافظتي معان والطفیلة في الجن رق ف لمف
  .ھي األقل حظا في معدالت النمو االقتصادي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               ة یــــــــالجـــــــامعــــة 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 

7 

  
  

  
  

  "األردنیة"في " التحوالت"ضمن مؤتمر " اإلصالح السیاسي"جلسة نقاشیة حول 
  

  البالد تعود لمربع التردي اإلداري والتنموي واألخالقي: النائب النمري
  
  

ل ال -تیسیر النعیمات د الزمی ي أك ع األردن ل النمري أن الواق ب جمی عاد یطرح قضیة اإلصالح "نائ
ع  ة والمجتم ك بالدول ي تفت ة الت راض القدیم س األم یش نف ادت تع بالد ع اك، ألن ال ال انفك ي ب السیاس

ى "وتبقیھما عند حالة من التردي اإلداري والتنموي وحتى األخالقي دد إل ذا الص اقم "، مشیرا في ھ تف
  ".تمعي وتراجع ھیبة القانون والمؤسساتالعنف الجامعي والمج

ة  الل جلس ك خ اء ذل یة"ج اة السیاس ور الحی ي وتط الح السیاس ؤتمر "اإلص من م دت ض ي عق ، الت
ي األردن" ة ف ادیة واالجتماعی یة واالقتص والت السیاس ز " ٢٠٠٤-١٩٨٤: التح ھ مرك ذي ینظم ال

  .الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة
ي األردن"طلع ورقتھ لموضوع وعرض النمري في م ام "اإلصالح السیاسي ف ا أن الع  ١٩٨٤، مبین

اب  د غی ان بع ي نیسان  ١٠شھد عودة البرلم ھ ف ان جرى انتخاب ان آخر برلم ا ك ل(أعوام، فیم ) إبری
ام  ١٩٧١وتم التمدید لھ العام  ١٩٦٧ ي اعترفت  ١٩٧٤وُحل الع اط الت ة الرب رارات قم ر إعالن ق إث

س بمنظمة التحریر ال تبدالھ بصیغة المجل ً للشعب الفلسطیني، وجرى اس ً وحیدا ً شرعیا فلسطینیة ممثال
  .، حین أعید البرلمان بأعضائھ القدامى والذي یمثل الضفتین١٩٨٤الوطني االستشاري حتى العام 

ام  ل الع س ُح ى المجل ار ال راء  ١٩٨٨وأش رض إج ان یفت اط، وك ك االرتب رار ف الي لق وم الت ي الی ف
ات جد ت انتخاب ى وقع ذ حت م یتخ دد ل ذا الص رارا بھ ن ق ط، لك رقیة فق فة الش مل الض ان یش دة لبرلم ی
ات  اة ١٩٨٩احتجاج د للحی ار جدی دء مس ة وب فة الغربی ن الض ائي ع ال النھ ل االنفص رس بالفع ، لیتك

  . السیاسیة األردنیة
ة الحك مة بإقال وات حاس ور بخط ام األم ذ زم الل أخ ن ط ین ب ل الحس ك الراح ح أن المل ة وأوض وم

ام  ي الع ة ف ات نیابی دعوة النتخاب داف ١٩٨٩وال ت أھ ي حمل ة الت الت االنتخابی ت الحم ، وكان
  .االحتجاجات الشعبیة بذاتھا ثورة سیاسیة جدیدة أعطت دفعة قویة جعلت التحول الدیمقراطي نھائیا

وانین  ام بتشریع ق ة"و" األحزاب"وأضاف أن البرلمان الحادي عشر ق انون ق"و" االجتماعات العام
وطني"ألغى األحكام العرفیة، وتم إنشاء لجنة ملكیة لصیاغة " طوارئ ام "المیثاق ال ي الع  ١٩٩٣، وف

اني عشر بموجب  ابي الث س النی ات المجل د"جرت انتخاب نجح "الصوت الواح ن حزب  ١٦، ف ا م نائب
ة اإلسرا ة السالم األردنی ع اتفاقی م توقی س ت ذا المجل د ھ ي عھ ت جبھة العمل اإلسالمي، وف ئیلیة ودخل

، حیث "انتكست اآلمال وحجر على الدیمقراطیة عند مستوى معین"البالد في مرحلة ركود سیاسي، و
  .استمر تدویر الحكومات والمناصب بالطریقة القدیمة

ام  ي الع ھ ف ى أن ري إل بب  ١٩٩٧وأشار النم المیین بس ة اإلس ط مقاطع دة وس ة جدی راء انتخابی م إج ت
وت الواح ام الص تمرار نظ ر اس ن العناص دود م دد مح تثناء ع ون باس ادي الل ان أح بح البرلم د، وأص

دا"القومیة والیساریة، وأصبحت المعارضة  رزت ظاھرة المعارضة " متواضعة ج س، وب ي المجل ف
  . البرامجیة والمصلحیة والجھویة والشللیة والمنافسة على السلطة والنفوذ

م اني الحك دهللا الث ك عب ة المل ولي جالل ح أن ت دیث  وأوض دة وتح ة جدی اؤل بانطالق ن التف وا م ر ج نث
ر الرئیسي  یس سیاسیا"أسالیب الحكم، لكن التغیی ا ول ا فنی ذ طابع ة "أخ ى فئ د عل ك الجدی ز المل ، ورك

  .الشباب والتحدیث االقتصادي وإدخال تكنولوجیا المعلومات

                                                                                                  ٣٠/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                                                          ٨ص العد  
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بابا محسوبة: "وقال النمري ر ش دة أكث م شخصیات جدی ذه السیاسة صعود نج ر  واكب ھ ى التفكی عل
اللیبرالي، إنما اللیبرالیة االقتصادیة أكثر منھا السیاسیة، وشھدت سیاسة الخصخصة تسریعا شمل كل 

  ".المؤسسات االقتصادیة الكبرى، من االتصاالت الى اإلسمنت والبوتاس والفوسفات
ام : "وأضاف د حكوم ٢٠٠١كان یفترض أن تجري أول انتخابات مع الملك الجدید الع ي عھ ي ف ة عل

ى  وى السیاسیة عل ي ظل إصرار الق د لالنتخاب، ف أبو الراغب لكنھا تأجلت بذریعة إنشاء قانون جدی
ة  ة العراقی ى الجبھ وتر عل و الت ن رسمیا ھ ھذا الطلب، ثم تأجلت االنتخابات عاما ثانیا بسبب غیر معل

ي ي جعل مصلحة األردن ف ل  وتھدیدات الحرب، فتم طرح شعار األردن أوال الذي یعن ة، مقاب المقدم
  ".  خطاب المعارضة الذي یرید األردن في صف العراق وضد الوالیات المتحدة

ابع ة : "وت ات النیابی رت االنتخاب الم، فج ا بس رت إقلیمی راق وم ى الع ودة عل رب الموع رت الح م ج ث
ي ٢٠٠١لسنة  ٣٤بالقانون المؤقت رقم  س، وشھد تحسینات ف ، الذي أعدتھ الحكومة في غیاب المجل

مقاعد، وتصغیر الدوائر الى مستوى اللواء  ١١٠إلى  ٨٠اإلجراءات، وزیادة عدد المقاعد النیابیة من 
  ".بحیث إن نسبة عالیة منھا أصبحت دائرة بمقعد واحد

ري أن  د النم د "وأك دد المقاع ع ع وات م دد األص ادل ع ب تع ا لمطل تجیب جزئی ان یس ر ك ذا التغیی ھ
م تقس ة، إذ ت ة البریطانی اوز وبالطریق د لتج دد المقاع دوائر بع د"یم ال وت الواح ق " الص زوء وف المج

ا . تعبیر الحركة اإلسالمیة لكن ثبت أن الدوائر الصغیرة والصوت الواحد تحل المشكلة ریاضیا، بینم
  ".عملیا فاقمت ظاھرة نائب الواسطة والخدمات المحلیة والعشائریة وتدني النوعیة

ال یة : "وق ة السیاس ت المعارض ماء انتعش ت أس ارع وأعط ى الش بوعیا ال ت أس ي، ونزل الربیع العرب ب
یس  ام ول الح النظ دف إص رعة أن الھ حت بس ا أوض وریة، لكنھ ة والس ة الیمنی ى الطریق ع عل للجم
ب  ي مطال ى تبن ك ال ادر المل ي، وب اعي تراجع ع دف ي وض ة ف وى المحافظ بحت الق قاطھ، وأص إس

كلت  ة، وتش ي فرص ع العرب ر الربی ل اعتب الح ب م اإلص توریة ث دیالت الدس ة للتع دة ملكی ان واح لجنت
  ".واحدة بقرار حكومي لتغییر قانوني األحزاب واالنتخاب

وائم أي : "وأضاف النمري د الق ن مقاع تج ع م ین كما كان متوقعا من البعض ومن كاتب ھذه الورقة، ل
ن ل مراضاة  تغییر بل مفارقات الفتة بالنسبة لألصوات والمقاعد، بما أكد أن المشروع لم یك ر ب للتغیی

دا  یس أب س ول ي المجل ادة نسبة الفلسطینیین ف ب زی ذلك لمطال ب المعارضة، وك زائفة وتحایلیة لمطال
وار  ة الح روع لجن دیال لمش روع ب ذا المش دمت ھ لطة ق دفة أن الس ن ص م یك ي، ول الح السیاس لإلص

  ".الوطني الذي یقوم على التمثیل النسبي للقوائم المفتوحة في المحافظات
دم، "وأشار إلى أن الملك كان  وى متق دیم أوراق نقاشیة ذات محت بدأ قبل االنتخابات واستمر بعدھا بتق

ین  داول ب دة الت ى قاع ة، عل ة منتخب ات برلمانی ى حكوم فكرتھا األساسیة التدرج باإلصالح وصوال ال
ة ات البرلمانی ة الحكوم دء تجرب دا بب دم وع ة، وق ة واألقلی د. األغلبی راء تع م إج ام وت ى النظ یالت عل

ة العمل والتصرفات الخشنة انون . الداخلي لمجلس النواب لضبط آلی ة بالق ات بلدی ت انتخاب د أجری وق
  ".القدیم لكن مع وعد بتعدیالت جوھریة الحقا

ور  دهللا النس ة عب ح أن حكوم ي، "وأوض ت السیاس الح اإلداري واالقتصادي ونّح ى اإلص زت عل رك
ي قطاع حیث لم تكن ھناك رؤیة محددة  ة، وخصوصا ف ة االقتصادیة والمالی ل األزم ومستعجلة مقاب

الطاقة، ولكن بعد عامین نجحت فیھما الحكومة نسبیا بتطبیق أجندتھا، عاد اإلصالح السیاسي یطرح 
ام أن  وعي الع ع ال نفسھ عبر المشروع العتید والدائم لتغییر قانون االنتخاب وأیضا قانون األحزاب، م

  ". لى جانب قانون البلدیات ومشروع الالمركزیة الذي نحي لفترة طویلةأھمیتھ ثانویة، ا
ي األردن"وفي ورقة  دیات: األحزاب السیاسیة ف ع والتح ین األول "الواق ب السابق األم ، أشارت النائ

د(لحزب الشعب الدیمقراطي األردني  ى ) حش ة، ال و علب ة أب ة المتطورة، "عبل ة والفكری اة الثقافی الحی
ر والتي ما و ي أسھمت بشكل كبی ة، الت صلت الى ھذا المستوى لوال وجود األحزاب السیاسیة المختلف

ین "في وجود تنوع فكري وأیدیولوجي في الحیاة بشكل عام ة ب ة وجذری ة وثیق اك عالق ة أن ھن ، مبین
  .العاملین السیاسي واالقتصادي
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اة إجرا"واعتبرت أبو علبة أن التعدیالت التي تمت على قانون األحزاب  ئیة ال تخدم األحزاب أو الحی
  .، مؤكدة ان األحزاب ھي حجر األساس في العملیة الدیمقراطیة"الحزبیة

  ".الصوت الواحد المجزوء"وجددت انتقادھا لقانون االنتخاب الذي یعتمد مبدأ 
ي  ة، فأشار ف راھیم الغرایب ل إب ب الصحفي الزمی ز الدراسات االستراتیجیة الكات ي مرك أما الباحث ف

ان "، الى أن "إلى أین؟: الحركات اإلسالمیة في األردن"رقتھ و ي األردن ك تأسیس جماعة اإلخوان ف
ي مصر، إذ إن إخوان األردن  ن التنظیم األم ف ون ع انوا یختلف برعایة رسمیة، وأن أخوان األردن ك

ین أعضائھم ن ب ان م ة، وك ة الخالف ى إقام دعون ال یس  كانوا مصلحین اجتماعیین وتربویین وال ی رئ
  ".الوزراء الشھید ھزاع المجالي والعدید من الشخصیات الوطنیة

إخوان مصر تراوحوا بین تیار حسن البنا وتیار سید قطب ومن ثم تیار حسن "وأشار الغرایبة الى أن 
  ".الھضیبي

ة،"ورأى أن التیار المسیطر على إخوان األردن ھو  ة جاھلی ة القائم ر األنظم ذي یعتب  التیار القطبي ال
ن  فضال عن سیطرة التیار الموالي لحركة حماس على قیادة الجماعة في األردن، ما أدى الى العدید م

  ".االنقسامات داخل اإلخوان بین تیار معتدل ومتشدد
ي  ١٩٤٥في العام : "وقال ة ف ع الحكوم ظھرت الجماعة في األردن كجماعة دعویة تأثیریة شریكة م

ة رسالتھا الدعویة والتعلیمیة، وأسس ھا عدد من األردنیین والذین من بینھم رجال أعمال ورجاالت دول
  ".وحتى بعض األشخاص من غیر المسلمین

وكان وزیر الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال األسبق علي العاید أكد في بدایة الجلسة التي ترأسھا، أن 
ي اعترضت مسیرة  ات الت ة الماضیة تجاوز العقب ة اإلصالحیة، األردن استطاع خالل المرحل العملی

  .متوقعا استمرار اإلصالحات بما یبشر بمستقبل أفضل
ھ  ى ثوابت ھ بحفاظھ عل ع، وأن رام الجمی وشدد العاید على أن األردن حقق إنجازات إصالحیة نالت احت
ة ومصالحھا، وأن  ت األم ن ثواب دفاع ع ي ال سیبقى دولة مؤثرة ذات وزن سیاسي، تستثمر جھودھا ف

  .دفع مسیرة اإلصالح إلى األمام، وتخطي جمیع العقباتاألردن ماٍض في 
ریعات  ى تطویر التش دأ العمل عل اني ب دهللا الث ك عب ة المل ن جالل ھ مستمٍر م ال إن األردن وبتوجی ق و
ة  اة برلمانی س لحی ي تؤس ة الت ات المھم ن الملف د م ز العدی ي، وأنج الح السیاس ة اإلص ة لعملی الناظم

  .دیمقراطيوحزبیة متقدمة، تعزز النھج ال
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  ویحذرون من اآلثار السلبیة الرتفاع كلفة الطاقة خبراء یدعون لمعالجة شح المیاه 
  

أكد خبراء وأكادیمیون ضرورة معالجة مشكلة شح المیاه في األردن، مشیرین الى  - تیسیر النعیمات
  .ع كلفة الطاقة على البالدانعكاسھا على القطاع الزراعي، محذرین من اآلثار السلبیة الرتفا

 – ١٩٨٤: التحوالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في األردن"جاء ذلك خالل مؤتمر 
، الذي عقده مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة أول من أمس بمناسبة مرور "٢٠١٤

  .ثالثین عاما على تأسیس المركز
  

في " مشكلة المیاه في االردن وآفاق المستقبل"جامعة االردنیة عن وتحدث الدكتور الیاس سالمة من ال
التي ترأسھا وزیر التربیة والتعلیم االسبق الدكتور ابراھیم " المصادر الطبیعیة والزراعة"جلسة 
  .بدران

  
ً بالنسبة للتزوید المائي"وقال سالمة  ، مبینا ان المجتمع والسیاسات "أصبح وضع األردن حرجا

ي أدت لموجات الھجرات لألردن من فلسطین والعراق ولبنان وسوریة وغیرھا، علیھا أن الدولیة الت
  .تعوض األردن عما ألم بھ من كوارث مائیة وبیئیة

  
األردن یعاني من عجز مزمن في موارده المائیة، وان مستقبل الوضع المائي "وأما بدران فرأى أن 

ً لكثیر من طموحاتھ في تنمی ً ومحددا ة موارده الزراعیة والصناعیة، وحتى في تزوید سیكون حرجا
  ".المواطنین بالكمیات الكافیة من المیاه

  
واكد بدران ان اختالل معادلة الموارد والسكان وعلى رأسھا الموارد المائیة، عائق رئیس في 

  .الوصول لمستویات أفضل من التطور، وسرعة الوصول للمستوى الجید
بید انھ لم یحالف الحظ "كثیر من المشاریع لتطویر المصادر المائیة  واشار الى انھ نفذت في األردن

كافة المشاریع المنفذة، فقد أتى بعضھا دون الطموحات وفشل بعضھا اآلخر وأصبح بعضھا عالة 
  ". على االقتصاد  والبیئة والصحة

  
ویضع ھذا "لجمیع واعتبر ان العائق الرئیس اآلخر، یكمن في التشریعات المائیة وعدم تطبیقھا على ا

التحدي األخصائیین والسیاسیین تحت ضغوط شدیدة وقلق على مستقبل األردن االقتصادي، في 
  ".ضوء المشاكل الكثیرة التي یعاني منھا ھذا القطاع

تحوالت وتحدیات  تطرق الدكتور عوني طعیمة من كلیة : القطاع الزراعي في االردن"وفي ورقتھ 
  .من تغییرات وتحدیات ١٩٧٥یة لما یواجھ القطاع الزراعي منذ العام الزراعة في الجامعة االردن

وبین طعمة أن القطاع یعاني من محدودیة الموارد المائیة واالستنزاف المستمر لمساحات األراضي 
الصالحة للزراعة، الفتا الى مساھمة التشریعات على تعمیق معوقات القطاع واشتداد المنافسة على 

  استخدام موارده؟
  

وأشار الى خروج مساحات واسعة من االنتاج الزراعي، لتدني امكانیة زراعتھا وتشكل التغییرات 
المناخیة وعملیات التصحر تحدیا كبیرا یھدد مستقبل القطاع بأكملھ، وتحد من امكانیة استدامتھ 

  . مستقبال

                                                                                                  ٣٠/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                                                                ٨د ص الغ
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فتناول مدیر عام  ،"الماضي، الحاضر وتحدیات المستقبل: الطاقة في األردن"وفي ورقتھ حول قطاع 
أحمد حیاصات تاریخ صناعة الكھرباء في األردن ونشوء شركات . شركة المشرق لخدمات الطاقة د

  .التوزیع، مرورا بإنشاء سلطة الكھرباء األردنیة
واشار الحیاصات الى إنشاء وزارة الطاقة والثروة المعدنیة وإعادة ھیكلة القطاع بتحویل سلطة 

رباء الوطنیة، وفصل نشاطات التوزیع والتولید والنقل وإنشاء ھیئة تنظیم الكھرباء إلى شركة الكھ
  .مستقلة

  
وتحدث طعمة عما یواجھھ القطاع من تحدیات، أبرزھا انخفاض إمدادات الغاز المصري واستبدالھ 
بالدیزل وزیت الوقود الذي ارتفعت أسعارھما بشكل كبیر، ما أدى لخسائر كبیرة لشركة الكھرباء 

  .الوطنیة
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  "أردنیة العقبة"تتام فعالیات المؤتمر الدولي للعلوم البحریة في اخ
  
  

  
  

ة  ة األردنی ت الجامع اختتم
ات  وم فعالی ة الی رع العقب ف
مؤتمر العقبة الدولي للعلوم 

لساحلیة البحریة والمناطق ا
اول  ام تن الذي امتد لثالثة أی

ر ون وخب ا مختص اء خاللھ
ة  وم البحری ال العل ي مج ف

ن  ة  ١٣م ة عربی دول
ى  د عل ا یزی ة م  ٦٠وأجنبی

  .ورقة بحثیة
   

ام  ي خت ودعا المشاركون ف
ین  المؤتمر إلى ردم الھوة ب

رارات  اذ الق ي اتخ اث ف ات واألبح ات الدراس ن مخرج تفادة م رار لالس انعي الق ة وص وم البحثی العل
  .ي إطار مستدامالمناسبة بما یضمن تطویر المناطق الساحلیة ف

   
لة  ات ذات الص د والجامع ع المعاھ راكات م د ش ة عق ى أھمی یاتھم عل ي توص ون ف د المختص وأك

  .بالمواضیع المشتركة في مجالي إدارة المناطق الساحلیة وعلوم البحار
   

ادل  ي لتب وطن العرب ي ال احثین ف ین الب ا ب ل م بكة تواص كیل ش ى تش یاتھ عل ي توص ؤتمر ف دد الم وش
  .ضرورة عقد المؤتمر بشكل دوري كل سنتین في صیغتھ الدولیةالخبرات، و

   
ة  ھ البیئ ي تواج دیات الت ن التح تركة ع اریع مش داد مش ى إع دعوة إل یاتھم بال اركون توص تم المش وخ

  .البحریة، بھدف نقل الخبرات في ھذا المجال والعمل على تطویر خطة متكاملة ومدروسة لحلھا
   

ر، وقطر، وخالل أیام المؤتمر استعرض ب ونس، والجزائ احثون من مصر، والعراق، والسعودیة، وت
ى  افة إل ة، باإلض دة األمریكی ات المتح ا، والوالی ا، وبریطانی ا، وتركی ت، وموریتانی یمن، والكوی وال

  .جلسة بحثیة ١٥األردن، أوراق عمل علمیة ممیزة في مختلف قطاعات المؤتمر طرحت عبر 
   

ؤتمر وكان المؤتمر قد شھد جمعا من ا ام الم دار أی ى م لباحثین والمختصین ناقشوا خالل الجلسات عل
وي  وع الحی احلیة، والتن تدامة واإلدارة الس ة المس ة، والتنمی ة البحری ة بالبیئ اور المتعلق ن المح دد م ع

                                                                                                  ٣٠/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                          أخبار األردنیة                             
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والنظام البیئي للشعاب المرجانیة، وأثر التغیرات المناخیة على المناطق الساحلیة، وأخالقیات الصید، 
  .فات البیولوجیة البحریة، والتقنیات الحدیثة المستخدمة إلزالة بعض العناصر السامة من المیاهاالكتشا

   
داعمین  ؤتمر وال ي الم اني الضمور المشاركین ف دكتور ھ ة ال رع العقب ة ف إلى ذلك كرم رئیس الجامع

ؤتمر، وأعرب الم ي إدارة وتنظیم الم ز ف ن وعدد من العاملین في الجامعة لعطائھم المتمی شاركون ع
ي  ات الت ى اإلمكانی افة إل امتھم، إض رة إق م خالل فت دمتھا لھ ي ق ھیالت الت ى التس ة عل شكرھم للجامع

  .وفرتھا إلنجاح أعمال المؤتمر في مناخ علمي وبحثي متمیز
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  تحتضن مسابقة الخطابة باللغة الكوریة" األردنیة " غات ل

  
  

ة احتضنت  كلیة اللغات األجنبیة في الجامعة األردنی
ي  ة الت ة الكوری ة باللغ ابقة الخطاب ات مس س فعالی أم
ة  ان و الوكال ي عم ة ف فارة الكوری ا الس نظمتھ

  .الكوریة للتعاون الدولي
   

ا  ارك فیھ ي ش ابقة الت فت المس ابق ) ١٤(وكش متس
ین  ة والمھتم ة الكوری ین للغ ن الدارس ابقة م ومتس

ن بتعلمھا من مختل ف الجامعات والمراكز الثقافیة ع
ة  ة الكوری م اللغ ي تعل ة ف دراتھم اللغوی داعاتھم وق إب
ي  ات الت ن الكلم ددا م وا ع د أن ألق ا، بع وإجادتھ

  .عبروا من خاللھا عن سبب تعلمھم للغة ومدى  حبھم وتعلقھم بثقافات وعادات المجتمع الكوري
    

اروف" وأحرزت  م الخ ة" ری عبة اللغ ن ش ة م ة  الطالب ي الجامع ة ف ات األجنبی ة اللغ ي كلی ة ف الكوری
ي  ام ف ذي یق األردنیة المركز األول في المسابقة التي جاءت ضمن فعالیات األسبوع الثقافي الكوري ال

  .الشھر الجاري ٣١إلى  ٢٧األردن في الفترة ما بین 
    

انیة ا ات اإلنس وزي  وھدفت المسابقة التي أقیمت بحضور نائب الرئیس لشؤون الكلی دكتور موسى الل ل
اءة  ة وعرض أداء وكف ة الكوری رویج للثقاف وسفیر جمھوریة كوریا في عمان تشوي ھونغ ھي إلى الت

  .الطلبة األردنیین الذین یدرسون اللغة الكوریة
    

الدكتور اللوزي شكر في كلمتھ باإلنابة عن الجامعة األردنیة السفارة الكوریة لمنحھا فرصة احتضان 
ة واستضافة م ن جھ ات الشعوب م ل ونشر ثقاف ي نق ي تسھم ف ة الت ات الثقافی ن الفعالی وع م ثل ھذا الن

یدا  رى، مش ة أخ ن جھ تقبال م راتھم مس ید خب ي  رص ب ف ة تص ارات اللغوی ة المھ اب الطلب واكس
  . األردن وجمھوریة كوریا: بالعالقات الثنائیة التي تجمع بین البلدین 

   
وري  بطب فیر الك اد الس ین أش ي ح ا ف دیقین كوری دین الص ین البل ربط  ب ي ت زة الت ات الممی ة العالق یع

ا  ل ركن ي المقاب واالردن، مؤكدا  أن المسابقة ستسھم بشكل كبیر في تعلم اللغة الكوریة والتي تشكل ف
  .أساسیا لتطویر العالقات وتمتینھا

ا ي شارك فیھ ابقة الت ى أن المس اغي إل ة  بدوره أشار عمید الكلیة الدكتور حسین ی ة اللغ ن طلب دد م ع
ي تطویر  دة ف ن فائ ا م ا لھ وز، لم یقھم للف ن تحق ر بصرف النظر ع النفع الكثی الكوریة ستعود علیھم ب

  .أنفسھم ولغتھم واتساع مداركھم وخبراتھم بثقافات الشعوب
    

ة  دمھا طلب یقیة متنوعة ق رات موس راث الكوري و فق ن الت وري شعبي م وتخلل المسابقة عرض فلكل
ة  ة الكلی ي الكلی ة  ف یة واإلداری ین التدریس اء الھیئت ن أعض ور م اب الجمھ ى إعج ازت عل ة ح بحرفی

  وطلبة الجامعة

                                                                                                 ٣٠/١٠/٢٠١٤الخمیس                             عرب اندكس    -أخبار األردنیة  -صحافتي - طلبة نیوز -السوسنة - آیلة نیوز
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  ضرورة تطویر واقع السیاحة المیسرة: منتدون
  

  
رة  یاحة المیس ع الس ون واق دون مختص ث منت بح
ا  ي یجب أن تكون علیھ في األردن والصورة الت

  .معفي المستقبل بما یلبي احتیاجات المجت
   

م اإلدارة  ا قس ي نظمھ دوة الت الل الن ك خ اء ذل ج
ة  ي الجامع یاحة ف ار والس ة اآلث ي كلی یاحیة ف الس
ة للسیاحة  ع الشبكة االوروبی اون م األردنیة بالتع

رة  ات"المیس وان " این ت عن ي حمل اذا "والت لم
  ".ینبغي أن تكون السیاحة للجمیع

   
اص  رة واالختص دون ذوو الخب ب المنت وطال

ع الجھات ذ وفیر جمی ات العالقة بضرورة تسلیط الضوء على مفھوم السیاحة للجمیع بصورة تضمن ت
ع  ا الحتیاجات شرائح المجتم ق السیاحیة ومنشآتھا وفق الخدمات السیاحیة كتأھیل البنیة التحتیة للمراف

  .المختلفة بما فیھم كبار السن واألطفال والمرضى وإصابات الحروب وذوي االعاقة
   

ن وتحدث الم دد م مثل اإلقلیمي للشبكة االوروبیة للسیاحة المیسرة إبراھیم أبو ھلیّل خالل الندوة في ع
ا ع دون : المحاور منھ اح للجمی ي األردن لتكون حق مت ا ف ة تطویرھ وم السیاحة المیسرة، وأھمی مفھ

  .استثناءات، ومدى الحاجة إلى تطویر أسالیب ترویجھا لتكون متاحة للجمیع
   

ى تسلیط من جانبھ قال  رئیس قسم اإلدارة السیاحیة في الكلیة الدكتور مأمون عالن إن الندوة تھدف إل
ار والمقترحات ومناقشتھا للخروج  دیم األفك ن خالل تق اق السیاحة المیسرة م ع وآف ى واق الضوء عل

  .بتصور یخدم السیاحة ویواكب تطورھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                               ٣٠/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                                             المسلة  -أخبار األردنیة 
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  امسنون یزورون الجامعة ویجولون في مرافقھ
  
  
  

ة لشؤون  اكد نائب رئیس الجامعة االردنی
وزي  دكتور موسى الل الكلیات االنسانیة ال
ع  ة م ل الجامع ز تواص ة تعزی ى اھمی عل
ك  ع وذل رائح المجتم ات وش ف فئ مختل

ن ا د م وم وف تقبالھ الی الل اس نین خ لمس
ما  میر ش ة دارات س ي جمعی ین ف المقیم

  .لرعایة المسنین
   

وزي  ال الل ة "وق وم ان الجامع أت الی ارت
دف  ة بھ استضافة عدد من مقیمي الجمعی
ع  ین مؤسسات المجتم التعاون المشترك ب

اعي  تالحم االجتم ز ال رائحھ لتعزی ع ش ارجي بجمی ور الخ ع الجمھ ل م ور التواص د جس ة وم المختلف
  ".وتوطید العالقات بین مختلف المؤسسات

   
ي اطار  بدورھا قالت الدكتورة رانیا جبر من قسم علم االجتماع في ي جاءت ف ارة الت الجامعة ان الزی

ددھم  الوریوس وع ة البك اعي لطلب ة تجسیدا لرسالة ) ٤٠(مساق مقدمة في العمل االجتم ا وطالب طالب
  .الجامعة االنسانیة في تحقیق التكافل مع جمیع فئات المجتمع

   
ي الجمعی ارة مقیم روش ان زی ى عك دكتورة لبن ة ال س ادارة الجمعی ة مجل ت رئیس ة وبین ة  للجامع

ددھم  ة وع ى ) ١٨(االردنی مة عل فت البس ھم وأض ي نفوس رور ف ة والس ت البھج نة ادخل ن ومس مس
  .شفاھھم، مشیدة بدور الجامعة الداعم للمبادرات االنسانیة

   
ار  ارة لمتحف االث اموا بزی ا، وق ة وكلیاتھ ق الجامع ن مراف ض م ى بع ارة عل الل الزی د خ ع الوف واطل

ر وق مع ة الحق ة كلی تقبال وحدیق ن االس ى حس ة عل ا كاف ة وإدارتھ انھم للجامع كرھم وامتن ن ش بین ع
  .والضیافة وإتاحة الفرص لھم بزیارة الجامعة

   
ام  ت ع ما تأسس میر ش ة دارات س ى ان جمعی ار ال دى  ٢٠٠١یش جلة ل ة مس ر ربحی ة غی ي جمعی وھ

  .بالدار لملء وقت الفراغوزارة التنمیة اإلجتماعیة، وتقوم الجمعیة بتقدیم عدد من البرامج للمقیمین 
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  تعیین الدومي مدیرا للموارد البشریة
  
  
  

  
ة  ف الطراون دكتور اخلی ة ال ة األردنی یس الجامع رر رئ ق
وارد البشریة  دائرة الم دیرا ل دومي م تعین الدكتور حیدر ال

  .اعتبارا من األول من تشرین الثاني المقبل
   

ة  یدني الغربی ة س ریج جامع دومي خ ام   -وال ترالیا ع أس
م  ٢٠٠٦ ي قس تاذا مشاركا ف ة یعمل اس في التغذیة العالجی

ن  د م ة الزراعة وشغل العدی التغذیة والتصنیع الغذائي بكلی
دیر عام  ا لم ا نائب المناصب االكادیمیة واالداریة كان آخرھ

  .مستشفى الجامعة للشؤون االداریة
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  »دات أردنیاتشھرزا«في  عایدة النجار
  

رج الساعة ) شھرزادات أردنیات(ضمن برنامج  رب ب وح ق ي الفضاء المفت د ف الذي یعق
دكتورة  تستضیف وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة في الجامعة األردنیة الكاتبة ال

 ً   .عایدة النجار الیوم الخمیس في الثانیة عشرة ظھرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالجامعة االردنیة" بریك أخضر"شاط مبادرة دورھا براسك تقیم ن
  

اء  وم الثالث ك ی ا براس ادرة دورھ ت مب م  ٢٠١٤-١٠-٢١أقام ل اس اط یحم ك ': نش بری
یعد النشاط األول من نوعھ . في كلیة الھندسة و التكنولوجیا في الجامعة األردنیة ' أخضر

یة رائ ى مشاریع ھندس وا عل ین عمل ادرة باستضافة مھندس ام أعضاء المب ث ق ي حی دة ف
مجال البناء األخضر و األبنیة المستدامة ، و كان من ضمن الفقرات معرض لمواد معاد 
ان  ً و مسابقات شیقة بین الطلبة الحضور و ذلك في ساعتین ك استخدامھا مصنوعة یدویا

  .ملؤھما الترفیھ و الفائدة
  

و تنمیة أفكار و قد رعى النشاط نقابة المھندسین األردنیین التي كعادتھا تسعى الحتضان 
  .المھندسین الشباب

  
ین  ي ب وعي البیئ ر ال ى نش دف إل ة تھ ادرة طالبی ك ھي مب ا براس ادرة دورھ ذكر أن مب ی

  .طالب الجامعة بطریقة مبتكرة و إبداعیة ملفتة للنظر 
  
  
  
  

                                                                                                  ٣٠/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                           ٢٩ص  مرصد الدستور  -٢٢ص  الرأي مرصد 
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  بالمئة نسبة من ینعمون بالحیاة بعد إجراء عملیات زراعة الكلى ٨٠: التمیمي
   

فى  ي مستش ت ف ت التأم دوة تح ال ن اء، أعم وم األربع ة، الی ة األردنی رع "الجامع التب
ة اء "باألعضاء من النواحي الطبیّة والشرعیة والقانونی ادیمیین وأطب ك بمشاركة أك ، وذل

ً من المؤسسات الوطنیة   .ومتخصصین ورجال دین وأصحاب رأي وخبراء یمثلون عددا
  

دوة وقال مفتي عام المملكة سماحة الشیخ عبدالكریم الخ ال الن ھ أعم صاونة، خالل رعایت
د  ى الح دف إل ً عن سمو األمیر رعد بن زید كبیر األمناء، إن التبرع باألعضاء یھ مندوبا
ة أردن  اة لیسھموا بمسیرة تنمی ل بالحی ة واألم من معاناة العدید من المرضى وإعادة الثق

  .معطاء
  

ك ا ة وأضاف إن الجمعیة األردنیة لتشجیع التبرع باألعضاء وبن ي، وجمعی ون األردن لعی
ات  رع بالقرنی ة التب ر ثقاف د لنش ط واح ي خ یرون ف ي یس ون األردن ك العی دقاء بن أص

  .واألعضاء، ما یؤدي إلى بناء مجتمع متكافل متراحم
  

ین،  ٣٦٥٠وأشار الخصاونة إلى أنھ تم حتى اآلن زراعة نحو  رعین أردنی قرنیة من متب
وي فیما بادرت العدید من العائالت إلى الت برع بأعضاء أبنائھا لصالح مرضى الفشل الكل

ى > والكبد من جھتھ، أشار مدیر عام مستشفى الجامعة األردنیة الدكتور أحمد التمیمي إل
وفین  فوائد التبرع ومن أھمھا تخفیف المعاناة اإلنسانیة من خالل زراعة أعضاء من المت

  .آلخرین یعانون ویتألمون
  

د وقال إن نسبة األشخاص الذین ی وي بع بقون على قید الحیاة ممن یعانون من الفشل الكل
ـ ٥ ي األردن تصل ل ى ف ا تصل نسبة من یتمتعون ٣٠أعوام من غسیل الكل ة، فیم بالمئ

  .بالمئة٨٠بالحیاة من الذین أجریت لھم عملیات زراعة الكلى إلى 
  

ي األردن تصل ة ف ى التقریبی ة لمریض غسیل الكل ة المالی ر التمیمي أن الكلف ـ وذك  ١٧ل
ة زراعة  ة عملی غ كلف ا تبل ة، فیم ة المكمل ً بین إجراءات الغسیل واألدوی ألف دینار سنویا

  .آالف دینار ٨الكلیة 
  

رع، ال  رة التب ُسھم في تفعیل فك وأعرب عن أملھ أن تخرج ھذه الندوة بتوصیات ونتائج ت
ي ال ا ف ى تفعیلھ ة، إضافة إل واحي التشریعیة والقانونی ي بل وترسیخھا من الن ب الطب جان

الذي یحتاج الكثیر من المأسسة وفق نھج واضح وسیاسات فاعلة غرضھا األول اإلنسان 
  .المریض وكل ما یرتقي بصحتھ
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ي ترأسھا التمیمي،  ى، الت واشتملت الندوة على ثالث جلسات متخصصة، ناقشت األول

  .عملیة التبرع باألعضاء من الناحیة الطبیة
  

دالھ دكتور عب ا ال دم خاللھ وان وق ل بعن ة عم زات ورق ات"ادي بری داف وطموح ، "أھ
وان  ل تحت عن ة عم د مسعود ورق ة"والدكتور ولی ي المملك ى ف دم "زراعة الكل ا ق ، فیم

  .عمید كلیة الطب بالجامعة األردنیة الدكتور معاویة البدور عرض إلنجازات بنك العیون
  

د أما الجلسة الثانیة، والتي ترأسھا عمید كلیة الشریعة في الج دكتور محم ة ال امعة األردنی
وان  ل بعن ة عم ین ورق یم یاس د نع دكتور محم ا ال دم خاللھ د ق ب، فق دین "الخطی رأي ال

ة "اإلسالمي في التبرع باألعضاء در ورق ، ومدیر المركز اإلعالمي الكاثولیكي رفعت ب
  ".رأي الدین المسیحي في التبرع باألعضاء"تحت عنوان 

  
ة  راھیم في حین ترأس الجلسة الثالث دكتور إب ة ال ة األردنی ي الجامع وق ف ة الحق د كلی عمی

اني  ي ھ د بن دكتور أحم اء الحكومي ال الجازي، حیث ناقش كل من مدیر مستشفى الزرق
انوني  ب الق ات الجان میرة دی دكتور س ا ال ة فیالدلفی ب بجامع انون الجنائ تاذة الق واس

ة وان  والتشریعي للتبرع باألعضاء، بینما قدمت إیمان یاسین ورق ل بعن نموذج من "عم
  ".الواقع

  
ون  ك العی اء وبن رع باألعض جیع التب ة لتش ة األردنی ا الجمعی ي تنظمھ دوة، الت دف الن وتھ
جیع  ى تش دان البصر، إل ة من فق ي والوقای ون األردن ك العی دقاء بن األردني وجمعیة أص

دف ال ي بھ ین التبرع باألعضاء، وتعزیز ھذه الفكرة وتعمیقھا في المجتمع األردن ل ب تكاف
رع باألعضاء  اھم هللا للتب ذین توف المواطنین كما تھدف إلى تشجیع أولیاء أمور األفراد ال

  .التي یمكن أن یستفاد منھا في إنقاذ حیاة إنسان آخر أو تحسین نمط حیاتھ
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Speakers highlight benefits of organ donation from medical, 
religious points of view 

  
by Dana Al Emam - Organ and cornea donation helps decrease treatment 
expenses for patients in need of transplants and revives their hopes for a 
healthy life, University of Jordan (UJ) Hospital Director Ahmad Tamimi 
said on Wednesday. 

  
"Only 30 per cent of kidney failure patients remain alive after five years of 

dialysis, while up to 80 per cent of those who undergo kidney transplants 
survive," Tamimi said at a panel discussion on the medical, religious and 
legal aspects of organ donation. 

  
He added that the average cost of dialysis and medication for one kidney 
failure patient stands at JD17,000 per year, while the cost of a kidney 
transplant operation is around JD8,000. 

  
Tamimi called for systemising the organ donation process in order to 
encourage Jordanians to donate their organs and corneas after they pass 
away. 

  
Deputising for HRH Prince Raad, the grand mufti of the Kingdom, Sheikh 
Abdul Kareem Khasawneh, said organ and cornea donation is an 
"everlasting charity" for donors. 

  
"Organ donation is a representation of solidarity among Jordanians," he said, 

calling for spreading the culture of donating organ. 
  
He highlighted that a total of 3,650 corneas from Jordanian donors have 
been transplanted to patients in need since 1979. 

  
Academics, doctors and clerics attended the panel, which included sessions 
on organ donation from a Christian and legal point of view and was 
organised by the Jordan Eye Bank, the Friends Society of the Jordan Eye 
Bank and the Jordan Society for Organ Donation.  
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  األمیرة بسمة تؤكد أھمیة التحلي بروح اإلبداع وااللتزام لدى الطلبة
  

ات ى خلیف وم واالداب  -موس ة العل د كلی اء عمی س االربع الل ام ت ط مة بن رة بس مو االمی ت س التق
  .التربویة واسرة الكلیة من اعضاء الھیئتین التدریسیة واالداریة

ینواطلعت سموھا على الواقع التعلیمي في الكلیة الت ة غوث وتشغیل الالجئ روا» ي تتبع لوكال » االون
ي  توى معلم ع مس ى رف افة ال رجھم اض د تخ ة وبع رة الدراس الل فت ة خ دمھا للطلب ي تق دمات الت والخ

  .مدارس وكالة الغوث في االردن
ة الخریجین  ود لمتابع ن جھ ھ م ا تبذل وأشادت سموھا بالخدمات التعلیمیة التي تقدمھا الكلیة لطلبتھا وم

  .یر فرص العمل لھم في االردن وخارجھوتوف
رة  دیات الكبی م التح ي دراستھم رغ ة ف ا الطلب دى ابنائن زام ل داع وااللت وأكدت اھمیة التحلي بروح االب

  .التي تواجھھم
روا  ة لالون دعم المملك ي كالوس ب دكتورة دوروث ي االردن ال واشادت نائبة رئیس عملیات االونروا ف

رة ل دمات كبی ن خ ھ م ة وما تقدم ي الضفة الغربی ات، وللفلسطینیین ف ي المخیم ین الفلسطینیین ف لالجئ
  .وقطاع غزة

ا  ح امكاناتھ م ش ي االردن رغ طینیین ف ین الفلس اه الالجئ ا تج ي واجباتھ روا ف تمرار االون دت اس واك
  .ومواردھا

دارس  ي م ع التعلیمي ف ة لتطویر الواق وكشفت كالوس عن خطة االونروا خالل الست سنوات المقبل
  .وكالة الغوث في االردن وتحسین البیئة التعلیمیة فیھا

ندوق  ة للص ة التابع ؤولیة االجتماعی اء للمس ة علی ابقة الملك ي مس وث ف ة الغ دارس وكال ارك م وتش
ین  ي ب وعي البیئ ابقة لنشر ال ذین تستھدفھم المس ا ال االردني الھاشمي للتنمیة البشریة من خالل طلبتھ

  .كةالطلبة في جمیع مدارس الممل
دكتور  روا ال ي االون یم ف ة والتعل امج التربی یس برن ھ رئ وخالل اللقاء اسمتعت سموھا الى عرض قدم

ي  روا ف ذه االون ذي تنف امج ال ع  ١٧٤جھاد حمدان حول رسالة ورؤیة الكلیة واھداف البرن مدرسة تتب
  .للوكالة في المملكة

ي  ة ف دارس الوكال ي تواجھ م دیات الت دان التح ن وبین الدكتور حم د م ي تح رة الت دیات الكبی ظل التح
طینیین ین الفلس دمھا لالجئ ي تق دمات الت اء بالخ ى االرتق درتھا عل ا , ق ي حققتھ ازات الت ا  االنج مبین

  .مدارس الوكالة رغم شح امكانیاتھا في امتحان الثانویة العامة واالمتحان الشامل
ستحداث تخصصي اللغة العربیة واللغة ا ٢٠٠٩وعرض البرامج التعلیمیة في الكلیة، مبینا أنھ تم عام 

ات  ة احتیاج دف تلبی الي بھ ي الح ام الدراس ا للع ص الجغرافی تحداث تخص ب اس ى جان ة ، ال االنجلیزی
  .مدارس االونروا

ى   ١٣٠٠ویبلغ عدد الطلبة المسجلین في الكلیة  ف التخصصات موزعین عل ي مختل طالب وطالبة  ف
  .البرنامجین العادي  والموازي

ا عرض ى كم ة الموس دكتورة عروب ة ال ي الكلی ي ف دریب المھن ي والت یم التقن امج التعل ة برن ت رئیس
ى فرص العمل  ي الحصول عل ة ومساعدة الخریجین ف للخدمات االرشادیة والتوجیھیة المقدمة للطلب

  .المالئمة بعد تخرجھم من خالل قسم متابعة الخریجین في الكلیة

                                                                                                  ٣٠/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                                                   ٩الرأي ص  -بترا

 شؤون جامعیة
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ـ وقالت ان القسم تمكن العام الحالي م ي سوق  ٩٦ن توفیر فرص عمل ل ة ف ن خریجي الكلی ة م بالمائ
ة  ة البدیل ات الطاق ي تخصص ع ف ى التوس ة ال ى سعي الكلی ا اشارت ال ي والخارجي، فیم العمل المحل

  .والطاقة الخضراء نظرا لحاجة السوق الى مثل ھذه التخصصات
ة واستمعت ال ة االنجلیزی ر اللغ ة ومختب ھ وجالت سموھا على مرافق الكلی ر قدمت ن المختب ى شرح ع

د  ر جس ي المختب ة ف الدكتورة غادة ابو العنین فیما شاھدت سموھا عرضا مسرحیا قدمھ عدد من الطلب
  .العصر الفیكتوري ركز على اھمیة التعلیم والعمل للمرأة

  
تویات  ول المس رح ح ى ش ي ال یلة العلم دة وس دیرة الوح ن م موھا م تمعت س ل اس م التجمی ي قس وف

ذا التعلیمیة ف ي ھ ة ف ة الالزم ارات العملی ن المھ ي تخصص التجمیل في الكلیة التي تزود الدارسات م
  .المجال لتمكینھن من االنخراط في سوق العمل
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  تقریر أممي یطالب الحكومات بمنع تحول المؤسسات التعلیمیة إلى ربحیة
  

ي األمم المتحدة إن التعلیم الخاص ینتقص من حق االنسان قال تقریر لمفوض التعلیم ف -عمر محارمة
  .في التعلیم وإن على الدولة والمؤسسات القضائیة انصاف المواطنین في ھذا المجال

ة  ا لمواجھ ام بواجباتھ دول القی یر ال وء تقص ي ض یم ف ة للتعل ات المقدم امي الجھ ى تن ر ال ت التقری ولف
ث اصبح  ى الطلب المتزاید على التعلیم بحی دعو ال ادا ت ذ أبع یم الخاص المدرسي والجامعي یتخ التعل

  .الجزع في ظل ضعف رقابة الدولة
دد  ة تع ة بمواجھ ات مطالب ة وان الحكوم ة عام یم بوصفھ منفع ى التعل اظ عل وشدد على ضرورة الحف
ات  ول المؤسس ع تح رص ومن افؤ الف ز وتك دم التمیی ة وع مان العدال یم لض دم التعل ي تق ات الت الجھ

ةالتعلی ات ربحی ى مؤسس ة ال دول . می ؤولیات ال اقض ومس یم تتن ة التعل ر ان خصخص ال التقری وق
الم  ف دول الع ي مختل ة ف ث أدى ضعف الرقاب وق اإلنسان حی ة لحق والتزاماتھا بموجب العھود الدولی
ن  تغالل م االت االس د ح د وتزای ع الواح اء المجتم ین أبن افئ ب ر المتك یم غی اھرة التعل روز ظ ى ب ال

یم الخاصمؤسسات  ادي . التعل یط الھ یا والمح دان آس ي بل یم ف ة سوق التعل ى أن قیم ر ال ت التقری ولف
ددا  ١٦٠٠تجاوزت  ة مش اح المادی ن األرب احثین ع ذا القطاع للب ة ھ ى أھمی ي إشارة ال ملیار دوالر ف

  .على أن ھذه القیمة تدفع لتعزیز منظومة الرقابة الحكومیة لمنع تحول التعلیم الى سلعة تجاریة
وعبر التقریر عن تخوف األمم المتحدة من استخدام رأس المال لنفوذه القوي لدفع الدول نحو انسحاب 
الحكومات من التعلیم لمصلحة التعلیم الخاص ووضع تصورات للتعلیم قائمة على السوق وتبریر ذلك 

  .بسیاسات الخروج من دولة الرفاه وانھاء مبدأ الرعویة
ة وأوصى التقریر الذي رفع ا ة العام ى الجمعی دوره عل لى األمین العام لألمم المتحدة الذي سیعرضھ ب

ع  ا وتمن نظم عملھ یم الخاص ت لالمم المتحدة في دورتھ المقبلة بوضع ضوابط وانظمة لمؤسسات التعل
  .قیامھا باستغالل المواطنین

ي كما طالب التقریر بانشاء ھیئة لرقابة التعلیم الخاص ورصد االنتھاكات الواقعة  فیھ وتنشیط التعلیم ف
ین  ل الشراكة ب المؤسسات العامة باعتباره خدمة اساسیة وتوفیر البدائل المناسبة امام المواطنین وتفعی
ؤولیة  ا بالمس اص مرتبط یم الخ ات التعل ام مؤسس ال وجعل قی ذا المج ي ھ اص ف ام والخ القطاعین الع

اص اع الخ ة للقط ع ا. االجتماعی ات المجتم ر مؤسس جع التقری وق وش ة بحق ا المعنی دني وخصوص لم
ب آداء  یم ویراق ال التعل ي مج ؤلیاتھا ف ة بمس زام الدول د الت ابي یرص ة دور رق ى ممارس ان عل االنس

  .مؤسسات التعلیم الخاص والیات تعامل الحكومات معھا
ة  ودعا التقریر اصحاب المصلحة من المواطنین الى اللجوء نحو القضاء لرفع دعاوى المصلحة العام

دمو لمواج ا مق د یرتكبھ ي ق یئة الت یم والممارسات المس ي التعل ا الحق ف ھة االنتھاكات التي یتعرض لھ
  .التعلیم الخاص

رارات  دار الق واطنین وأص وشدد التقریر على اھمیة قیام القضاء بدور فاعل واساسي في انصاف الم
ي التي تضمن حقھم في تعلیم مناسب تتوفر فیھ فرص العدالة والمساواة ومنع ت غول القطاع الخاص ف

  .ھذا القطاع
ة  ة اداء الدول ي یقومون بمراقب وق الت ة الحق ي مقدم ذا الحق ف كما طالب التقریر البرلمانیین بوضع ھ
ذا المجال  ي ھ ھ ف ى حق واطن عل حیالھا ووضع االطر التشریعیة والقانونیة التي تضمن حصول كل م

  .دون اي انتقاص او انتھاك
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  دین العنف الجامعيی» العمل اإلسالمي«
  

ف  ذلك العن ي الجامعي وك ي ساحات العمل الطالب ف ف داث العن دان حزب جبھة العمل اإلسالمي أح
  .المجتمعي

زب  ام الح ین ع ة ام ذي برئاس ھ التنفی اع مكتب ب اجتم ان عق ي بی ات ف زب ادارات الجامع ب الح وطال
و طني المؤسسي، واتخاذ اإلجراءات محمد الزیود، بإفساح المجال أمام الطلبة لالنخراط في العمل ال

  .المناسبة بحق المخالفین والمتجاوزین على القانون
ات  داءات واالنتھاك ي ظل االعت ة ف دة وادي عرب اء معاھ ى إلغ كما طالب الحزب الحكومة بالعمل عل

  .بحق المقدسات
 ً ة نظرا یض أسعار المشتقات النفطی ة لتخف ى اتخاذ إجراءات حقیقی ة ال ا الحزب الحكوم وط  ودع للھب

 ً   .الحاد في أسعارھا عالمیا
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اإلبداعیة تعزز قدرات معلمینا إلحداث التغییر » أجیال السالم«نشاطات : األمیر فیصل
  الُمستدام

ة  ة الدولی ة للتنمی ة األمیركی دني للوكال ع الم ع ) USAID(عقد برنامج دعم مبادرات المجتم ً م شراكة
 -  ٢٠١٤سالم، تھدف إلى توسیع برنامج مدارس األردن الخاص بالھیئة خالل األعوام ھیئة أجیال ال

٢٠١٦.  
ف وتحسین األداء  ل العن ى تقلی اء، إل س األربع ة أم درتھ الھیئ ان صحفي أص وتھدف الشراكة وفق بی

  .التعلیمي في المدارس بالمجتمعات األردنیة الـُمستضیفة لالجئین السوریین
راكة  ذه الش أتي ھ ار وت ا اختب ن خاللھ م م ي ت امج، والت ة للبرن دورة التجریبی اح ال ً لنج ة دة نتیج الجدی

ً  ١٢المبادرة في مدارس للذكور واإلناث في عمان والزرقاء عبر    .شھرا
ة،  س إدارة الھیئ یس مجل س ورئ ین، مؤس ن الحس ل ب ر فیص مّو األمی ال س دورة «وق ت ال د أثبت لق

ھُ التجریبیة للبرنامج أن النشاطات اإلبدا ذي تقّدم ھ ال دریب والتوجی ة والت ال السالم(عی ھ أن ) أجی یمكن
  .»یعمل على تمكین المعلمین إلطالق تغییر ُمستدام في مدارسنا المحلیة

ات «وأضاف إن  ف وعالق اآلثار اإلیجابیة التي تمت مالحظتھا اشتملت على عدد أقل من حاالت العن
  .»داء األكادیميأقوى بین المعلمین والطالب وتحسُّن عام في األ

ابع أن  ن «وت د م ى المزی ول إل ى الوص اعدنا عل ة سیس ة للتنمی ة األمیركی ن الوكال خي م دعم الّس ال
ن  ل م امج ك ن البرن تفید م ـُمستضیفة، سیس ات ال ن المجتمع دارس م ار م الل اختی ن خ دارس، وم الم

ً لذلك   .»األطفال األردنیین والالجئین السوریین في تلك المجتمعات األكثر حاجة
ة  دیرة وكال ت م یج إن ) USAID(وقال ث ب ي األردن بی ار «ف ى االزدھ ي عل باب األردن مساعدة الش

ة  دة الحكوم ي أجن زة أساسیة ف ضمن بیئة مدارسھم، وأن یكونوا عناصر فّعالة في مجتمعاتھم ھو ركی
  .»األردنیة للتطویر، والتي ستحظى بدعم متواصل من الوكالة األمیركیة للتنمیة وشركائھا

  :وقال وزیر التربیة والتعلیم محمد الذنیبات
ال السالم «  ة أجی دریب ووسائل ھیئ دون أن ت م یج وم، إال أنھ یرزح معلمونا تحت ضغط  ھائل كل ی

ة  ق بیئ ن تحقی ّزز م ُع م، وت اتھم بطالبھ ل عالق ى تحوی داعھم وأن تعمل عل ان إلب ُطلق العن یمكنھا أن ت
  .»عنفتعلیمیة ذات إنتاجیة أكبر، خالیة من ال

ن  ى الریاضة والف ة عل ّبع منھاج ھیئة أجیال السالم، یستخدم نشاطات مبنی یذكر أن البرنامج، الذي یت
  .لدمج تعلیم تحویل النزاعات، فیما ستتسع المرحلة التالیة من البرنامج،  لتشمل مدارس في إربد

ّف للمعلمین، اختتمت األسبوع الما ة وكانت المرحلة األولى من التدریب المكث دأ المرحل ا تب ضي، فیم
ن خالل  ف م ل ومعالجة العن ة لتحلی الثانیة الیوم الخمیس لتزوید المعلمین بالمعرفة والمھارات الالزم

  . استخدام أنشطة وأدوات ُمبتكرة
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  اعتماد تخصصات أكادیمیة وتأجیل البت باستمراریة أخرى
  
ى وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي برئا س عل یس المجل ي رئ سة  الدكتور بشیر الزعب

امج  ة برن ات الدولی ال والعالق ص االتص اص لتخص اد الخ رق االعتم ة الش ي جامع الوریوس ف بك
  .االوسط

  
اد  تمراریة االعتم ى اس س عل ق المجل س واف ن المجل اء ع س االربع در أم حافي ص ان ص ا لبی ووفق

ي ج الوریوس ف امج البك یدلیة برن ور ص ص دكت اص لتخص ا الخ وم والتكنولوجی ة العل اد امع واالعتم
  .الخاص لتخصص انتاج وتصنیع الزیتون برنامج الماجستیر في الجامعة االردنیة

  
امج  ة برن ص الھندسة الصیدالنیة والكیمیائی اد الخاص لتخص ووافق المجلس على استمراریة االعتم

  .البكالوریوس في الجامعة االلمانیة االردنیة
  

ل ا س تأجی رر المجل حیة وق ات الص ص االدارة والسیاس اص لتخص اد الخ تمراریة االعتم ي اس ت ف لب
ص  اص لتخص اد الخ ي االعتم ت ف ل الب ا وتأجی وم والتكنولوجی ة العل ي جامع الوریوس ف امج البك برن

  . ھندسة صناعات كیمیائیة برنامج البكالوریوس في جامعة البلقاء التطبیقیة كلیة الحصن الجامعیة 
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  في األردن) ایراسموس بلس الوطني(مالیین یورو منحة لبرنامج  ٥
  

ى  ق عل ي واف ان األوروب اء، أن البرلم و الھیج د أب دكتور أحم وطني ال وس ال ب تمب دیر مكت ال م ق
س  ٥تخصیص مبلغ  امج ایراسموس بل دعم برن ي ل ن االتحاد األوروب مالیین یورو كمنحة إضافیة م

  .ویر التعلیم العالي والتدریس في الجامعاتالوطني لھذا العام بھدف تط
  

نح  وطني والم س ال امج ایراسموس بل ت، حول برن ة ال البی ي جامع ا ف جاء ذلك خالل محاضرة القاھ
وفرة  رامج المت ا الفرص والب ي األردن استعرض فیھ وطني ف والمشاریع التي یقدمھا مكتب تمبوس ال

  .للھیئات التدریسیة والطلبة
  

ن خالل  ودعا الدكتور ابو ك م الھیجاء الى إنشاء قاعدة بیانات لضمان توفیر المعلومات األساسیة وذل
ات  روط والتعلیم داف والش ا األھ الي، مبین یم الع ال التعل ي مج ة ف ات العلمی وث والدراس راء البح إج
رامج  ذه الب ة لھ نح الداعم ى الم رامج والحصول عل دم للب ة التق ن المشروع وكیفی الخاصة لالستفادة م

  .لمیة والبحثیةالع
باب  دریب والش یم والت ي للتعل اد األوروب ن االتح ول م روع مم س مش موس بل امج ایراس ذكر أن برن ی

املین  ٢٠٢٠ – ٢٠١٤والریاضة للفترة ما بین  ویقدم مجموعة من الفرص لطالب التعلیم العالي والع
  .في مؤسساتھ في جمیع أنحاء العالم

  
اون وكان رئیس جامعة آل البیت الدكتور ضی و الیھجاء أوجھ التع دكتور أب ع ال اء الدین عرفة بحث م

  .والتنسیق لدعم مشاریع البحث العلمي والنشاطات والبرامج التي تقوم بھا الجامعة
ة  ات المحلی ة والجامع ین الجامع ا ب ات م ل االتفاقی ى تفعی ة عل رص الجامع ة ح دكتور عرف د ال وأك

ین واإلقلیمیة والدولیة، والتي من شأنھا أن تسھ م في تعزیز الدور الذي تقوم بھا الجامعة من خالل تمت
  .العالقات الدولیة وفتح باب االبتعاث

  
مدیر مكتب تمبوس أكد أھمیة التعاون مع الجامعات في مجال دعم المشاریع التعلیمیة والبحث العلمي 

ي والممول من بعثة المفوضیة األوروبیة في عمان، مشیدا بتعاون جامعة آل البیت ودو رھا الریادي ف
  .دعم مثل ھذه المشاریع ذات العالقة بتطویر التعلیم الجامعي
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  وقفة احتجاجیة تطالب بتوفیر سكن لطالبات كلیة البترا
  

س،  -زیاد الطویسي ن طالل صباح أم نفذت طالبات في كلیة البترا للسیاحة واآلثار بجامعة الحسین ب
ا  البن خاللھ ة ط ة احتجاجی ت وقف د أن أغلق ى، بع ة وادي موس ي منطق ن ف كن لھ وفیر س رورة ت بض

  .الجامعة سكنھن في المنطقة منذ شھر آب الماضي
  

وكانت الجامعة قد أعلنت في ذلك الحین عن نیتھا استئجار سكن جدید لطالبات الكلیة في وادي موسى 
  .بدال من السكن الذي تم إغالقھ، إال أنھا لم تقم باستئجار سكن حتى اآلن

  
تھن نحو  و  ٤٨(وأكدت عدد من الطالبات أنھن یقطن اآلن في سكن بمدینة معان یبعد عن مقر كلی كیل

ن المحاضرات، ) مترا أخر ع ویتكبدن كل یوم مصاریف المواصالت ومعاناة انتظارھن إلى جانب الت
دكتو. مطالبات بضرورة توفیر سكن لھن في مدینة وادي موسى ة ال د الكلی د من جانبھ بین عمی ر محم

د سكنا  الفرجات، أن الجامعة أعلنت أكثر من مرة عن رغبتھا باستئجار سكن للطالبات، إال أنھا لم تج
  .مناسبا ضمن المواصفات والشروط التي وضعتھا

  
دة  ع ع ؤخرا رف م م ث ت ب، حی كن المناس ن الس ث ع ة البح ت إلدارة الكلی ة أوكل ح أن الجامع وأوض

ع أن مقترحات للجامعة عن مبان یمكن است ئجار أحداھا كسكن للطالبات في وادي موسى، ومن المتوق
  .تشكل الجامعة لجنة للكشف علیھا واستئجار أحدھا

  
دور  ز ال ى، لتعزی ي وادي موس ة ف ات الكلی كن لطالب ود س ة وج ى أھمی ات عل دكتور الفرج د ال وأك

  .التنموي واالقتصادي التي تقوم بھ كلیة البترا للسیاحة واآلثار في المدینة
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  االردنیة حنان ملكاوي تفوز بجائزة افضل القادة في التعلیم عن قارة آسیا
  
   

فازت الدكتورة حنان عیسى ملكاوي بجائزة أفضل القادة في التعلیم والریادة واالبتكار عن قارة آسیا 
والریادة واالبتكار واإلبداع ، تقدیرا إلنجازاتھا وتمیزھا في مجال التعلیم والبحث العلمي ٢٠١٤للعام 

.  
  

وقالت الدكتورة حنان عیسى ملكاوي ان ما أھلھا للحصول على الجائزة مشاركتھا المتواصلة ، على 
ً ، في أبحاث مختلفة في مجاالت التكنولوجیا الحیویة وتطبیقاتھا في الطب  ٢٥مدى أكثر من  عاما

الجزیئیة الحدیثة في الكشف السریع والدقیق عن والبیئة والزراعة والغذاء واستخدام طرق البیولوجیا 
المیكروبات الممرضة في المیاه والمنتجات الغذائیة والتربة والعینات الطبیة واستخدام تقنیة 
النانوتكنولوجي في الحفاظ على نوعیة المیاه وحمایتھا من التلوث، والكشف المبكر عن األورام 

حضیر منتجات طبیة لحمایة البشرة والوقایة من إصابتھا السرطانیة ومحاولة الحد من انتشارھا، وت
  .بالجراثیم

  
ً في المجالت العلمیة  ٧٠أن لھا ما یزید على ) بترا ( وأضافت لوكالة االنباء االردنیة  ً منشورا بحثا

الدولیة المرموقة مشیرة الى ما تقوم بھ في مجال التدریس واإلشراف العلمي في مراحل الدراسات 
  .الدراسات العلیا لطلبة في جامعات ومؤسسات بحثیة محلیة وعالمیةالجامعیة و

  
ولفتت الى تكریمھا بعدد من الجوائز، أھمھا جائزة من المغفور لھ جاللة الملك الحسین طیب هللا ثراه 
لحصولھا على أعلى معدل في درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك ، اضافة إلى تسجیلھا بالتعاون 

أردني براءة اختراع في إنتاج جسیمات نانویة ممغنطة متعددة العناصر واستخدامھا  مع فریق بحثي
في الكشف السریع للبكتیریا الممرضة والتخلص منھا، الى جانب تسجیلھا باسمھا وفریق بحثي من 
جامعة إلینوي األمیركیة وجامعة الملك سعود بن عبد العزیز براءة اختراع في مكتب براءات 

میركي، وذلك في استخدام حبیبات السلیكون النانویة في مجال التجمیل وعالج بعض االختراع األ
  .األمراض الجلدیة

  
والدكتورة الملكاوي عضو في المجلس العالمي للشھادات كأول أكادیمي عربي وأردني، اذ أن 

ألفراد المجلس الذي یضم قادة ومفكرین یتم اختیارھم من مائة بلد عالمي یمنح جوائز االعتماد ل
والمؤسسات العلمیة والمنظمات الرسمیة وغیر الرسمیة التي تعنى بالمجاالت األكادیمیة والعلمیة 

  .واألبحاث
  

وقالت أن حصولھا على جائزة مرموقة في حفل توزیع جوائز الریادة اآلسیویة، دلیل على الجھود 
ّز الرامیة إلى تعزیز ثقافة البحث العلمي، والتطویر في المملكة واالل تزام بتأسیس بیئة تعلم تحف

وتشجع على اإلبداع واالبتكار لالستفادة من قوة المعلومات والتكنولوجیا في تحقیق النجاح 
  .االقتصادي المنشود
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واضافت إن األردن اولى اھتماما خاصا بالمراة والنھوض بواقعھا ومشاركتھا في التنمیة المستدامة، 
مرأة األكادیمیة في الحیاة السیاسیة والتعلیمیة واالقتصادیة وخطا خطوات نوعیة لتفعیل مشاركة ال

واالجتماعیة مشیرة الى أن نسبة الطلبة اإلناث تفوق الذكور في الجامعات األردنیة وغالبیتھن 
  .متفوقات أكادیمیا في معظم التخصصات

  
عمید فیھا، ومدیر وكانت الملكاوي عملت مساعدا لعمید كلیة العلوم في جامعة الیرموك ، ثم نائبا لل

كرسي الیونسكو للدراسات الصحراویة والحد من التصحر، وعمیدة للبحث العلمي والدراسات العلیا 
وتعمل حالیا عمیدة , في الجامعة ونائب رئیس الجامعة لشؤون البحث العلمي والعالقات الدولیة 

دینة دبي باإلمارات للبحث العلمي ودراسات الدكتوراه في جامعة حمدان بن محمد الذكیة في م
  .العربیة المتحدة 

وھي حالیا عضو في الجمعیة األمیركیة لعلم الكائنات الحیة الدقیقة، ومجلس إدارة المؤسسة العربیة 
للعلوم والتكنولوجیا، كما انھا خبیر دولي لتقییم المشاریع المدعومة من اإلتحاد األوروبي، وتطویر 

الیونسكو في العلوم - األوروبیة، ومحكم لجوائز لولایر) تمبوس(التعلیم العالي للمشاریع التعلیمیة 
  .للمرأة العربیة الشابة

  
یشار الى ان الجائزة تمنح من قبل منظمة القیادة التعلیمیة االسیویة لتكریم قیادیي التعلیم العالمیین 

  .مجال التعلیمالبارزین في مجال القیادة التعلیمیة في قارة اسیا تقدیرا السھاماتھم الممیزة في 
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  الیوم.. جامعة األمیرة سمیة تستذكر الشاعر الراحل حبیب الزیودي
  

بمناسبة ذكرى رحیل الشاعر حبیب الزیودي، تقدم الفرقة المسرحیة لجامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا 
  .، الساعة الثالثة من عصر الیوم،على مسرح الجامعة»ابن وطني«عرض 

ً حازم ت یقیا دین العیسى، وموس ً عزال ا ً كاشف سمیح، وفنی ھدف المسرحیة، التي یشرف علیھا مسرحیا
  .بیضون، إلى تعریف الطالب بالشاعر الزیودي، والتحفیز على قراءة شعره

اة الشاعر  ى حی ات عل دى الطالب تبدأ أحداث العرض، الذي یخرجھ المنتصر با الجاجھ، بتعریف إح
  .لفاتھ، وتعریف الطلبھ على أجمل ما كتب الزیودي، لجھة تذوق جمالیات شعرهواإلشارة الى مؤ

  
ي  ودي الت عار الزی ردد أش ور لی ین الجمھ ل ب ع ممث ى وض رض إل اء الع ة أثن ة اإلخراجی أ الرؤی تلج
ي  ً ف انیا ده إنس ان الشاعر ینش ذي ك اطفي ال دفء الع ة وال ین الضفاء الحمیمی تطرحھا حوارات الممثل

  .ب مریدیھالوصول إلى قل
مة  ودي، المتس ب الزی اعر حبی ال الش ل اعم راءة لمجم ة ق ل ورش د عم اء بع رحیة ج ص المس ن
ذرة  ا ب ي طیاتھ ي ف ات الت اء األبی ذه الورشة انتق ت ھ ن حاول وطن، ولك التغني وحب ال موضوعاتھا ب
عودا  اة الشاعر ص ي حی درج ف ل الت یدة تمث ات بقص ذه األبی ع ھ م جم ن ث ة، وم ة ولمسات وطنی درامی

  .وحتى اخر ما كتب قبل وفاتھ في حبكة درامیة مالئمة لطالب
ورات  ل منظ حة، وعم عریة الواض راءة الش ة للق یطة الحامل ة البس ى الدالل ة إل ة اإلخراجی أ الرؤی تلج
وج  اعریة لمنت القیم الش ر ب ا تزخ ریة، ولكنھ ات بص اھد بجمالی ات والمش ر اللوح ات، تظھ وتكوین

ً عن اشراك األغان   .ي الوطنیة واللوحات الفلكلوریة الُمفادة من أشعارهالزیودي، فضال
ة بخطوط  ة(الدیكور تظھر جمالیاتھ وفق مستویات وھمی ع مساحات ) عرضیة وطولی إلستغالل جمی

ات . خشبة المسرح وان األخرى وبحسب متطلب ة، لألل ون األسود كخلفی ا الل ب علیھ اء یغل بینما األزی
  .الضرورة الشعریة

ات وتجھد الموسیقى والم ة لألبی ي المحصلة اللغوی ة ف ة المبطن ة الداخلی ؤثرات الصوتیة إلظھار النغم
اداء الشخوص. الشعریة وذلك بتركیز على اآلالت الوتریة مثل العود بشار النجار، وباسل : ینھض ب

  .الخلیلي، وراشد عدنان، وعبد الحكیم العلمي، وعطا مزھر، ورامي الناصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           ٣٠/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                                                     ٢٩  صالدستور  



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               ة یــــــــالجـــــــامعــــة 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 

33 

  
  
  

  أماكن تحكي عن التاریخ وبدایة الحضارات: یةالمتاحف األردن
  

یعتبر ارتباط الشعوب واألمم بتراثھا وتقالیدھا وأصالة فنونھا المختلفة واحدا من مؤشرات التقدم 
  .والتطور

  
والمتاحف والصاالت المتخصصة بكل وسائل وسبل العرض الحدیثة واحدة من أسالیب الحفاظ على 

  .نة الفنون المختلفةالتراث واستذكار التقالید وصیا
  

وال شك أن تواجد ھذه المتاحف یساعد الدولة على بقاء الكنوز الثمینة وحمایتھا من الضیاع لتكون 
  .خیر شاھد لألجیال المقبلة

  
والمتاحف األردنیة تعكس تاریخ المملكة وتبین المفاصل التاریخیة التي تحكي عن بدایة الحضارات 

المتزاج والتفاعل الحضاري والثقافي الذي احتضنتھ ارض على ھذه االرض وتعمل على عكس ا
  .األردن

  
وتمتاز المتاحف األردنیة بجاھزیتھا لعامة الشعب خصوصا ذوي االحتیاجات الخاصة من حیث البنى 

  .التحتیة والسالمة العامة والكوادر المؤھلة العاملة في المتاحف
  

وأداة للحوار بین األمم ولرؤیة دولیة مشتركة  ویعتبر المتحف من خالل التراث المحفوظ فیھ عامالً 
ً أن ھذه التنمیة قد تختلف بشكل كبیر من ناحیة طبیعتھا وشكلھا  ترمي إلى تحقیق التنمیة الثقافیة، علما

ً لإلطار التاریخي والثقافي   .وفقا
  

علمیة ویكمن الھدف األساسي للمتاحف في صون التراث بمجملھ والحفاظ علیھ فھي تنجز الدراسات ال
الالزمة بغیة التوصل إلى فھم وتحدید لمعنى ھذا التراث وملكیتھ وتساعد المتاحف في ھذا المنحى في 

  .إعداد أخالقیات عالمیة مرتكزة على الممارسة
  

  الجامعة األردنیة/ متحف الحیاة الشعبیة 
  

ن محتویات ھذا لكي تكو ١٩٧٧جاءت فكرة إنشاء متحف الحیاة الشعبیة في الجامعة األردنیة العام 
المتحف مجاال تطبیقیا لبعض المعارف النظریة التي تدرس في قسم علم االجتماع عن الحیاة 

  .االجتماعیة في المجتمع األردني، وبخاصة تلك المعارف التي تتضمنھا مادة االنثروبولوجیا
التراث  في البدایة؛ قام الطلبة ؛باشراف مدرس مادة االنثروبولوجیا؛ بجمع عناصر كثیرة من

الشعبي من بیوتھم على أساس التبرع ونجحت الفكرة بالفعل إذ أقیم معرض للتراث الشعبي 
  .١٩٨١األردني العام 

وبعد ھذا التاریخ أولى رئیس الجامعة ھذا المتحف عنایة كبیرة وشكل لجنة لمتابعة تطویره إلى أن 
  .أصبح على ما ھو علیھ اآلن

ث الشعبي؛ وھي األدوات التي صنعھا اإلنسان األردني ویضم المتحف عناصر كثیرة من الترا
واشتقھا من البیئة الطبیعیة المحیطة ومن الحیوان لتلبیة متطلباتھ واحتیاجاتھ المتعددة، وكان 

                                                                                                  ٣٠/١٠/٢٠١٤       سوق ومال                                          الخمیس                                         / ٢الغد ص  
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اإلنسان األردني یدخل على ھذا العنصر بعض التجدیدات والتحسینات لتتالءم مع احتیاجاتھ 
  .المتجددة

لمادة التي صنعت منھا األداة وبحسب غرض االستعمال؛ فأصبح وصنفت محتویات المتحف حسب ا
المتحف یضم أدوات الزراعة واللباس والزینة واألثاث المنزلي وأدوات الشرب والطعام والقھوة 

  .وبیت الشعر واألدوات الخاصة بالحیوان ونحوھا
دثار لیكون والھدف من تأسیس ھذا المتحف ھو حفظ التراث الشعبي األردني من الضیاع واالن

عالمة بارزة على إنجازات المجتمع األردني وإبداعاتھ، وأسلوب تفاعلھ مع البیئة الطبیعیة 
  .المحیطة، وكیفیة التعامل معھا وتسخیر مواردھا إلشباع احتیاجاتھ المتعددة

ویھدف المتحف كذلك إلى توفیر العناصر والوسائل التي تلقي بعض األضواء على طبیعة الحیاة 
اعیة التي كانت سائدة في المجتمع األردني في فترة من تاریخھ، والوقوف على القیم االجتم

والعادات االجتماعیة التي كانت سائدة، وذلك الن ھذه العناصر الثقافیة المادیة تعكس أسالیب 
التنظیم االجتماعي في نواح متعددة من الحیاة االجتماعیة، وبخاصة أدوات الطعام والشراب 

  .لباس والزراعةوأدوات ال
  

  متحف آثار إربد
  

تم تأسیس متحف آثار إربد في بدایة الستینیات مع افتتاح مكتب آثار إربد، وكان عبارة عن قاعة 
واحدة تقع على ظھر تل إربد األثري، وكانت ھذه القاعة تحوي بعض القطع التي عثر علیھا من 

  .خالل التنقیبات األثریة التي كانت تجري في المحافظة
 ١٩٨٤مع مرور الزمن، وتعدد الحفریات األثریة في المحافظة، وزیادة المكتشفات األثریة تم العام و

استئجار مبنى في الحي الجنوبي من مدینة إربد، وخصص الطابق األرضي منھ لیكون متحفا واسعا 
  .تعرض فیھ الكنوز األثریة المكتشفة

قطع أثریة فخاریة وزجاجیة تعود بتاریخھا : ومن أھم ما تحتویھ خزائن العرض في متحف آثار إربد
  .إلى مختلف العصور األثریة بدءا بالعصر الحجري القدیم وحتى العصر االسالمي

وتم جمع أعداد كبیرة من اآلثار من نتائج التنقیبات األثریة التي تشرف علیھا دائرة اآلثار أو بالتعاون 
یعود إلى فترات تاریخیة متعددة تبدأ باأللف الثالث قبل مع البعثات األثریة الدولیة، ومعظم ھذه اآلثار 

  .المیالد، وتستمر عبر العصور الرومانیة والبیزنطیة واإلسالمیة
  متحف آثار أم قیس

  
رممت دائرة اآلثار العامة بالتعاون مع المعھد األلماني البروتستانتي لآلثار أحد البیوت القدیمة في 

  .تھ متحفا تم افتتاحھ في نفس الفترةواستخدم ١٩٨٧بلدة أم قیس العام 
  

ویضم ھذا المتحف قاعتین، تضم أوالھما ثالث خزائن، خصصت أحداھما للفخار من أسرجة وجرار 
  . صغیرة وأقنعة وغیرھا، وھي تمتد من الفترة الھلنستیة وحتى الفترة االسالمیة

، وتضم الخزانة الثالثة الحجارة أما الخزانة الثانیة فتحوي ما اكتشف داخل المقابر في منطقة أم قیس
المزخرفة، إضافة إلى جرار فخاریة متوسطة الحجم تعود للعصرین الروماني والبیزنطي وبعض 

  .التماثیل المصریة من الحجر البازلتي والحجر الكلسي
  .أما القاعة الثانیة فقد تم تخصیصھا للتماثیل الحجریة المتنوعة ومعظمھا من الفترة الرومانیة

د داخل المتحف ساحة عامة تضم توابیت حجریة بازلتیة وتیجان أعمدة وقواعد أعمدة من وتوج
  .الحجر الكلسي والبازلتي إضافة لبوابتین من الحجر البازلتي ولوحات فسیفسائیة
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أھمیتھا التاریخیة عبر العصور وھي من المدن العشرة المعروفة ) جدارا(ویؤكد موقع مدینة أم قیس 
تم تنظیمھا على الطراز الروماني، وبالرغم من ازدحام منطقة اآلثار بالمباني السكنیة بالدیكابولس، و

منذ مئات السنین إال أن دائرة اآلثار العامة قد استكملت البلدة بكاملھا كما أنھا بدأت بعدد من المشاریع 
  .األثریة الخاصة بالتنقیب وكذلك مشاریع الترمیم وخاصة في المدرج الروماني في وسط المنطقة

وضم متحف اآلثار فیھا مجموعة كبیرة من لوحات الفسیفساء الملونة وأنواع الفخار والمسكوكات 
  .والزجاج والرخام الذي یمثل الفترات الرومانیة والبیزنطیة واإلسالمیة

  
والى الشمال والغرب من الموقع یشاھد الزائر جبال الجوالن السوریة المحاذیة لنھر الیرموك وكذلك 

  .بل الشیخ وبحیرة طبریا وسھول فلسطین الشمالیةج
  متحف آثار جرش

  
م حیث تم استغالل قبو ساحة معبد ارتمیس لعرض ١٩٢٣تأسس أول متحف آثار في جرش سنة 

  .المكتشفات األثریة التي وجدت في جرش، باإلضافة إلى اللوحات الفسیفسائیة
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Europe Union grants Jordan additional 5 million euros for 

scientific research 
   

The European Parliament has approved allocating five million euros as an 
additional grant by the European Union for this year to support scientific 
research. This will help develop higher education and teaching projects at 
Jordanian universities. 

  
During a meeting at the Al-albayt University on the national "Erasmus +" 
program, the Director of the National Tempus Office, Dr. Ahmed Abu Al-
Hija, highlighted the goals of the program and how to apply for grants in the 
scientific research domain. 

  
He stressed the importance of cooperation with universities in the field of 
educational projects and scientific research programs that are funded by the 
European Union. 

  
It is noteworthy that the "Erasmus +" program is funded by the European 
Union for education, training, youth and sports projects for the period 2014 - 
2020 and offers a range of opportunities for higher education students and 
staff in various institutions all over the world. 

  
The Tempus program is a program funded by the European Union to support 
the development of higher education in partner and neighboring countries in 
Eastern Europe, Central Asia, and Western Balkans and in the 
Mediterranean. 

 
 

 
 
  
  
  

                              ٣٠/١٠/٢٠١٤  بترا                                                                     الخمیس                                              
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  تكریم العلماء والمبدعین

  یديعمار الجن
  
ال  ا ینث عندما تكون إرادة اإلنسان أكبر من حجم المواجع المحیطة بھ والالبسة لبوس اإلصرار؛ حینھ
ة،  ن ضمیر الحكم داع الطالع م م باإلب البوح واإللھام حتى یصیر لمذاق الحرف طعم اإلدھاش المطّع

رى،  م ففي مثل ھذه الِمَحن یبرز المبدعون الحقیقیون ذوو الھمم والشھامات الكب در حج ى ق ا، عل تمام
  .األمل والتحّدي

  
ز،  داع والتمی ى االب مھم وتسعى لتحفیزھم على المثابرة عل ُكرِّ األمم الحیّة تحتفي بعلمائھا وبمبدعیھا وت
ي  ة مناسبة تلبّ وفیر بنی ام بالبحث العلمي، وت ى االھتم دیھم وتشجعھم عل یم اإلنجاز ل َعّزز روح وق ُ وت

، تكریس نھج االنجازات العلمیة، من حیث توفر واتاحة مكتبة الكترونیة احتیاجاتھم العلمیة واإلنسانیة
تحتوي على قواعد البیانات العالمیة التي یحتاجھا الباحث؛ فمن حق المبدع على المجتمع وعلى الدولة 
نیعھ  ل ص د أن یُقاب مھ، وال ب اء جس ض أعض ھ بع ا خانت ة إذا م اه والرعای ن االنتب طا م ال قس أن ین

اإلجالل وا ك أن ب ق؛ ذل س الطری ى نف یر عل ى المس ع عل ض الجمی رِّ ُح ى ن ھ، وحت اء علی ار والثن إلكب
ھ  رب كیان ي تض ة الت ع المحن ھ م د مكابدات اخطة؛ بع ات الس دا بالبكائی رف أب ي ال یعت دع الحقیق المب
ق  ّ ا یتعل ا م األخص منھ ة وب ا األخالقی د بأبعادھ اإلنساني بقساوة ال یشبھھا إال امتحان أصحاب العقائ
ا  ا كم ي؛ تمام میر األخالق ن الض ة م ل المنبجس درات التحّم بر وق ق بالص ّ ا یتعل ده أو م اء جس بأعض
ن  ا أمك للوطن حق على المبدع أن یحمل ھمومھ بین حنایا وتالفیف روحھ وفكره وإنسانیتھ، ویجّسد م

ة ال ي مواجھ ات من معاناة ترھق مجتمعھ حّد الوجع، ولتجسید ما یمّر بھ الوطن من إرھاصات ف معیق
  .التي تعترض مسیرة النھوض والبناء واالرتقاء التي من شأنھا إدانة كل ما ھو سلبي ومعیق للمسیرة

  
وبحصولھ على المركز األول عالمیا، حسب تصنیف صادر عن مؤسسة تومسون رویترز الدولیة في 

ل ال دة مث ة عدی ي مجاالت تطبیقی دخل ف ي ت اء مجال المعادالت التفاضلیة الكسریة، والت ھندسة واألحی
والفیزیاء وغیرھا من العلوم المختلفة؛ حسب تصنیف موقع شنغاي العالمي للجامعات وتصنیف قاعدة 

ي )Scopus(البیانات العالمیة سكوبس  دم ف ؛ حیث یقوم في اعتماده على عدد األبحاث المنشورة للمتق
ورة ف ة المنش ھ العلمی دد أبحاث غ ع ة؛ إذ بل ة العالمی االت العلمی ین المج ة مئت ة محّكم الت علمی ي مج

یات  تاذ الریاض ومني؛ أس دكتور شاھر الم تاذ ال ّل األس ى؛ یحت ة األول ن الدرج ً م ا ً علمیّ ا وخمسین بحث
ن  د م ادیمي كواح اریخ األك ة الت دخل بّواب الخوارزمي، وی ب ب ّ ة، والملق ة األردنی ي الجامع ة ف التطبیقی

أن شاھر أفضل عشرة علماء في العالم، وھي طبقة العلماء األ ً ب ا ً بأبحاثھم، علم ً واستشھادا أثیرا كثر ت
خالل ) Google Scholar(المومني ھو أول أردني یدخل ھذه الطبقة، بتقییمھ حسب الباحث العلمي 

  .، وھو أعلى وأحدث تصنیف وتقییم علمي عالمي٢٠١٤شھر شباط 
  

المعتمدین علیھا من  وصاحب أعلى تصنیف عالمي واألعلى في األردن في مجال عدد األبحاث وعدد
یات  ي الریاض ة ف ة أردنی ة بحثی أ مجموع ان أنش ة، ك ة عالمی وائز علمی ى ج ل عل احثین، والحاص ب

 مقاالت

                                                                                                  ٣٠/١٠/٢٠١٤الخمیس                                                                                                     ١٥ص الرأي    
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ر  ث تعتب المي، حی ى المستوى الع التطبیقیة، تضم نخبة من العلماء في العالم، لھا ُسمعة ونشاطات عل
ادالت التفاضلیة  ھذه المجموعة واحدة من أقوى المجموعات البحثیة والتي یُعتمد علیھا في مجال المع

ة  ة علمی ر تقنی ة عب ة وواقعی وال عملی دم حل ي تق ریة الت لیة الكس ادالت التفاض ا المع ریة، ومنھ الكس
م  ي إعالء شأن اس ة ف ُـنَمِذُجھا ثم تساھم في إیجاد الحلول لھا؛ یساھم بعلمھ وشھرتھ العالمی خاصة، فت

  .تبة المرموقة عالمیاوطنھ عالیا، كونھ أول أردني یصل الى ھذه المر
  

ن أجل  ل م ة ب ات االكادیمی ن أجل الترقی ي مجال البحث العلمي م ومني ف دكتور الم ن انجاز ال لم یك
م  ي عل ة متخصصة ف ة نوعی ا ھي بحوث علمی خدمة العلم؛ ذلك أن البحوث العلمیة التي یشتغل علیھ

رة الریاضیات، فمثل ھذه الطاقات االستثنائیة والمتمیزة ال بد من تكر یمھم لتحفیزھم على البقاء في دائ
ى تظّل بصماتھم  م طموحاتھم حت ن حج ر م دراتھم ولتظّل أكب التفّرد والتمیّز وتحفیزھم على تعزیز ق

  .شاھدة على االنجازات
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  مطلوب االعتراف بحتمیة تطویر التعلیم

  
  جمال العلوي

  
ا ، أ راف جمیع ى االعت اج ال ھ نحت ل مراحل یم بك ویر التعل روریة، لتط ة وض ة ماس بحنا بحاج ا أص نن

ي ظل تراجع مستویات  االبتدائیة  واالعدادیة والثانونیة، فضال عن حتمیة تطویر التعلیم الجامعي، ف
  .التعلیم ونسب النجاح العامة في امتحان الثانویة العامة االخیر

ي ا  لم یعد مقبوال السكوت عن تراجع أنماط التعلیم ف ا جمیع ي ظل الثغرات الموجودة وعلین االردن ف
قوى مجتمع مدني واعالم وسلطات تشریعیة وتنفیذیة أن نبادر الى المشاركة في صیاغة أھداف عامة 
ي  اییر الت ي والمع ى الماض اد عل ة االعتم ن نظری رج م ى نخ ي االردن حت یم ف ع التعل وطموحة لوض

  . حافظة علیھاوضعت التعلیم في مدارات عالیة لم نستطع الم
ي الشرق   ا ف ارة فیھ ر مھ درة واالكث ر ق رة واالكث ر خب ن االكث ن شعارات نح مطلوب منا التوقف ع

  .االوسط 
ة واالعراب  ي اللغ ارات االساسیة ف دم والمھ ة االساسیة یتق ي المرحل ب ف العالم یتغیر ومستوى الطال

ا نسجل  ا كن ا والریاضیات تتراجع ولم نعد نسجل أرقاما مقبولة كم ي جامعاتن ف ف ي الماضي، والعن ف
  .یتمدد ویتفاقم وروح الذھنیة القبلیة تنمو على حساب الذھنیة المدنیة، والكل یكتفي بدور المتفرج

  
ن  دھا، م ف عن ا التوق اج من رازات النظام التعلیمي تحت ة ، وإف ات الیومی ا المعطی أسئلة كثیرة تطرحھ

ة ال ي الثانونی ى یستمر التشعیب ف ى مت ن أمثال ال ا ھي أسباب ضعف مستوى الخریجین م ة ؟ م عام
ن الصفوف  ات م یم اللغ التعلیم العام باللغة االنجلیزیة؟ رغم أن المدارس الحكومیة أصبحت تدخل تعل

ى؟ ى مت ین ال ج التلق تمرار نھ یاق ! االبتدائیة،اس ن س رج ع ي تخ ئلة وھ ذه االس ن ھ ة ع ل االجاب قب
م المساحة ال ة بحك ذه الزاوی ي ھ یم المعالجة ف ي لتطویر التعل اد خطة دب ى أبع متاحة ،أود أن أشیر ال

ث تتضمن الخطة  بحكم ما رشح عبر شبكات التواصل من صفحة أمیرھا وھي قد أقرت مؤخرا ،حی
ا  ام«الجدیدة  لوزارة التربیة إلغاء التشعیب بالمسارین العلمي واألدبي إلى مسارین ھم دم والع ، »المتق

لس  ال الس الب االنتق یح للط یریةلیت نة التحض ة للس ة دون الحاج ى الجامع ة إل ة الثانوی ن  المرحل . م
اییر  د لمع یم  الموح اییر التعل داد مع ة وإع ارات العالمی ع االختب ة م ة متوافق ارات وطنی ویر اختب تط
ا  ة، داعیً ات الحدیث ل للتقنی ف األمث ار والتوظی ى االبتك ائم عل المناھج لالنتقال إلى التعلیم التشاركي الق

ائم ات الق دارس والمؤسس ع الم ي جمی وبین ف ة الموھ ام بالطلب ة لالھتم ات التعلیمی ى المؤسس ین  عل
تقبلیة ذات بصمة  التعلیمیة واعتماد منھجیة الكتشافھم  وتوجیھ مواھبھم والتركیز علیھم كمشاریع مس

  .متمیزة على خریطة االبتكار
  

ار والتو ز روح االبتك یم التشاركي وتعزی ن نعم نحتاج الى التعل ا والخروج م ل للتكنولوجی ف االمث ظی
ظ  ین والحف ى  التلق ائم عل تعلم الق ط ال م(نم رات ) بص ي فت میتھ ف ى تس دارس عل ة الم ا درج طلب كم

  .االمتحان 
  !جمیعھا أسئلة مطروحة ،على بساط البحث وتحتاج الى من یعلق الجرس  
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  التـعـلـیــم والتـنـمـیــة
  عایدة النجار. د

  
ة « یقدم  ورقة علمیة في , عدنان بدران . د  سعدت بسماع وم االجتماعی ع للعل ي  الراب ؤتمر العرب الم

راء)االقتصاد والتعلیم  والتنمیة : ( « ة البت ي جامع د ف وبر )٢٧-٢٦( الذي عق ة .  ٢٠١٤, اكت , الورق
ا  ام وتطوراتھ كل ع ة بش اھیم التنمی ت بمف ي نوقش لة والت ددة ذات الص دى االوراق المتع وان .  اح عن

وان . ورقة د س العن رة تحت نف ى والرئیسیة االخی :( بدران قدمت ونوقشت في الجلسة الرئیسیة األول
ى )  ٢والتعلیم  والتنمیة  ١التعلیم والتنمیة  وھو الموضوع الذي أجده األ ھم في ھذه االیام للوصول ال

دد تحقیق أھداف التنمیة بشكل عام  و االردن بشكل خاص  والذي أكدت علیھ  الورقة من منظور متج
یم منھجي .وبنظرة مستقبلیة  رین كموضوع تعل ل الكثی ن قب كان موضوع التعلیم في االردن  یناقش م

ك . جامد یعتمد على  االرقام واالحصائیات دون نتائج تؤدي للھدف أو التعلیم الذي نرید  وقد یكون ذل
اضي من تطورات على المستوى الوطني منذ سبعینیات القرن الم» التنمیة«بسبب ما مر على  مفھوم 

  .واالقلیمي والعالمي 
یة    ادیة والسیاس ة واالقتص رات االجتماعی یالئم التغی وم  ل م . تطور المفھ ام االم ذ اھتم ك  من اء ذل ج

ى   ي التركیزعل ال البشري « المتحدة بمؤسساتھا المختلفة وأخذت بمفھوم التنمیة الذي یعن «  رأس الم
رة  أي تطویر التوجھات درب والخب تعلم والت ن خالل ال راد م ي یكتسبھا االف درات الت ارف والق والمع

ة .العملیة  اس للتنمی ون المقی دة ولتك ي جاءت جام اھتم المختصون بشكل واضح على االحصاءات الت
اس  ١٩٩٠و تغیر المفھوم  .البشریة  لیوضح أن التنمیة االنسانیة ھي عملیة توسیع حریة  خیارات الن
م , «التنمیة االنسانیة « لیشمل  ة لألم االنسان ھو صانع » أو أن«  أي أن االنسان  ھو الثروة الحقیقی

دفھا  ة وھ ي . «التنمی اقش ف دة لتن عت تقاریرع ل وض یس بالقلی ا ل اھیم زمن ول المف اش ح ذ النق وأخ
دة لیصب. المؤتمرات الوطنیة و االقلیمیة  والدولیة  د تبلور المفھوم في تقاریر االمم المتح ح أشمل وأك

ة ذ . على عوامل التنمیة االنسانیة التي تعني التنمیة الشاملة المتكاملة للناس وللمؤسسات المجتمعی وأخ
ج  ة دم ي عملی ام  وھ كل ع ة بش داف التمنی ق أھ ة لتحقی ة والمتكامل ل المتداخل ار العوام ین االعتب بع

  .یاسیة  وھو بال شك االنسب مقصود لعوامل التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة واالقتصادیة والس
بدران مقترحات  حول كیفیة تطبیق ذلك بالنسبة للتعلیم في األردن ووضع مقترحات . جاء في ورقة د

ة  ة التنمی ي عملی ر وف اھج . عملیة تتالءم مع التطور السریع في عالم متغی رأى ضرورة اصالح المن
رات العصر ع متغی ك م تالءم ذل ا وھي عص -وتدریب المعلمین لی ة . -ر التكنولوجی ى أھمی وركز عل

ة  تعلم الحدیث ة ال ي عملی ة ف دیا الھام ة والمی تعلم ادوات العصر التكنولوجی ین ب تمكین االساتذة والمعلم
ذكرنا  .  «والتعلم من أجل الحیاة , والعمل , التعلم »والتي وضعتھا الیونسكو كعامل ھام للوصول الى ی

وراى أن معدل االستثمار . قلیدیة أصبح ال مكان لھا  في عالم الیوم الت, «نظریة العلم للعلم » ھذا  بأن
ة » من الدخل القومي اال ان ھذه النسبة% ٩٫٥في التعلیم العادي والعالي یبلغ  ود « لیست بالقلیل م تع ل

ھ  یم ومخرجات ى ضرورة .  بالفائدة المرجوة وال المستوى الجید  على  نوعیة التعل ة  ال دت الورق وأك
ا » والتداخل والتكامل بحیث یصبح, الطالب على التفكیر والبحث العلمي  والنقاش تعلیم  الطالب معلم

ا ,  تاذ طالب بح االس ا یص ھ . « كم انیتھ وقیمت عر بانس ان یش ل االنس لوب یجع ذا االس ل ھ ك مث ال ش وب
  .حیاة والتعلیم مدى ال, في عملیة التعلم وتعزز الثقة  على أھمیة التعلیم للجمیع , الحیاتیة 

ط حمل الشھادة الجام یس فق ة اذن التعلیم من اجل الحیاة وبجودة عالیة وخلق اناس لسوق للعمل ول عی
وب  و المطل ا ھ ع  .  أو العلی ع موض ب أن توض دف یج ذا الھ دف لھ ي تھ ات الت ك أن الدراس وال ش
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یس موسمي  ن الخریجین. االھتمام بشكل دائم ول ة م ھ نسبة عالی ا وفی اطلین  بخاصة وأن مجتمعن الع
د » ال یزال الناس یركضون وراء,بالرغم من مثل ھذه النصائح . عن العمل  د والتقلی ي «الجدی ى ف حت

انیة . التخصصات  وم االنس ا العل م ومنھ ت االھ ي السابق كان انیة ف دو , ونذّكر أن الدراسات االنس ویب
ر  كل كبی دت بش ا جم ي, أنھ وم ف ا الی ان لھ اد  أن ال مك الم الت» لالعتق ا ع رة « كنولوجی افة لكث باالض

ن الدارسین . الخریجین الذین ال عمل لھم  د بشكل ضخم م دد المتزای ع الع ذا م وأخشى أن یحصل ھ
. ورقة د. لیضیفوا لعدد الخریجین «نص كم  » أي دراسة«  للتكنولوجیا السریعة وبغیر اتقان ایضا «

ع ربطھ  ا بدران شاملة وتلقي الضوء على التعلیم الذي نرید م ة أرى تعمیمھ ة مھم ة وھي ورق بالتنمی
كما ھو « التعلیم والتنمیة » وللمساھمة في تطبیق أھداف, على اوسع نطاق الفادة االفراد والجماعات 

  .عنوانھا 
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  أردنیة العقبة وحواضن التشغیل

  
  الدكتور زیاد الرواضیة

  
ارتفاع فرص التشغیل التي تتمیز مدینة العقبة عن غیرھا ب

توفرھا المؤسسات والشركات المتوافرة في المدینة للطلبة، فھذه 
المدینة تضم بین جنباتھا عشرات المشاریع االستثماریة العمالقة 
في القطاعات الخدمیة وعلى رأسھا قطاع السیاحة والفنادق 
المتعطش للكوادر البشریة في مختلف المھن ذات العالقة، وھذا 

مر یجعل من الجامعة األردنیة في العقبة مختلفة عن قریناتھا األ
في المدن األردنیة األخرى التي قد یضطر فیھا الطلبة إلى 
اإلعتماد على األھل في توفیر الرسوم الدراسیة وتغطیة تكالیف 
المعیشة، في حین قد یجد الطلبة ضالتھم في مدینة العقبة التي 

جانب الحصول على فرصة  تحتضن أم الجامعات وأعرقھا إلى
عمل في إحدى المنشآت المنتشرة في المدینة على نحو یمّكن الطالب من مواصلة دراستھ معتمدا على 

  .نفسھ من خالل التوفیق بین الدراسة والعمل
  

ھذا األمر یلمسھ المرء منا على نحو جلي، فھناك عدد ال بأس بھ من الطلبة ممن ھم على مقاعد 
العقبة ممن یمارسون العمل في المھن السیاحیة والفندقیة أثناء الدراسة، خصوصا  الدراسة في أردنیة

وأن طبیعة ھذه المھن توفر للملتحقین فیھا فرصة اإلختیار للوقت المالئم من بین الفترات الثالثة 
  .الصباحیة والمسائیة واللیلیة

  
وة بین التعلیم وحاجات سوق العمل أما الجامعة األردنیة في العقبة فإنھا مثال یحتذى في تضییق الھ

من خالل تبني التدریب في برامجھا المختلفة من أجل تقدیم منتج متمیز للقطاعات المشغلة في 
المدینة، وقد عقدت العدید من اإلتفاقیات مع الفنادق من أجل توفیر فرص التدریب مقابل مكافأة 

ى سوق العمل دون معوقات، كما یزداد للمتدربین وھو ما یجعل من الطالب قادرا على الولوج إل
استخدام اللغة اإلنجلیزیة في التدریس وھو ما یعطي للطلبة األدوات الالزمة والضروریة للعمل في 

  .مثل ھذه القطاعات الحیویة
  

كما تعكف الجامعة على زیادة معارض التشغیل واألیام الوظیفیة التي تقدم الطلبة لمؤسسات القطاع 
لجامعة، حیث ستقیم واحدا من أكبر األیام الوظیفیة خالل شھر تشرین الثاني الخاص في رحاب ا

یستضیف أكبر المؤسسات السیاحیة والفندقیة والمطاعم في مدینة العقبة، وھو ما سیثمر في خلق 
  .فرص عمل للطلبة سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج

  
قبة رائدة في تعزیز المسؤولیة المجتمعیة تجاه إن مثل ھذه السیاسة تجعل من الجامعة األردنیة في الع

األفراد والمؤسسات القائمة في منطقة العقبة اإلقتصادیة الخاصة وھو ما یتناغم مع الخطى الواثقة 
للقائمین على إدارة السلطة ممثلة بالدكتور كامل محادین الذي یلمس الجمیع جھوده المضنیة في جعل 

  .والتعلیمالعقبة مركزا للمال واإلستثمار 
وال شك أن المسیرة شاقة في ھذه المجال، فالجامعة األردنیة في العقبة لن تتوانى عن مواصلة 
جھودھا إلستكمال بنیتھا التحتیة لمختلف الكلیات في ظل ادراك الجمیع ألھمیة وجود حرم جامعي 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               ة یــــــــالجـــــــامعــــة 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 

43 

دینة في غابر متكامل یضم مختلف التخصصات اإلداریة والتقنیة والطبیة التي افتقرت إلیھا الم
الزمان، وفي ھذا السیاق تبرز ضرورة إقامة الفندق التدریبي للجامعة وتعزیز المرافق التدریسیة 
ومباني الكلیات في الجامعة التي ستصبح منجزا وطنیا یجعل العقبة قبلة الطلبة األردنین والعرب 

  .األولى ومھوى أفئدتھم
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  في داعش والنصرة" ؤناأبنا"
  

  محمد أبو رمان
  

أسئلة متعددة، بخاصة أّن ) داعش" (الدولة اإلسالمیة"سعد الحنیطي بتنظیم . یثیر موضوع التحاق د
األوساط القریبة منھ كانت تتحدث عن رؤیة مختلفة توّصل إلیھا خالل محاوالتھ التوّسط بین 

نھ الوالء لداعش تزامن مع األخبار التي تؤّكد بأّن ولعّل المفارقة أّن إعال". جبھة النصرة"و" داعش"
ً إلى ھناك، بالرغم من  أحد أبرز داعمي ھذا التنظیم في األردن، عمر مھدي زیدان، وصل ھو أیضا

 ً ً، وبطبیعة عالقتھ بالتیار السلفي الجھادي عموما   .أّن األخیر كان یشّكك بالحنیطي دائما
  

وقد أنھى الماجستیر في التاریخ اإلسالمي من . ه في التربیةسعد الحنیطي حاصل على درجة الدكتورا
. جامعة آل البیت، وصدرت رسالتھ بكتاب حول عالقة الفقھاء والسلطة في العصر العباسي األول

وھو من طبقة وسطى؛ أّي أننا نتحدث عن شخص لدیھ مؤھل علمي عاٍل، وظروفھ االقتصادیة جیدة، 
، من مثل "داعش"األردني الذي غادر والتحق بالنصرة أو كما ھي حال عدد كبیر من الشباب 

  .الدكتور سامي العریدي، المسؤول الشرعي لجبھة النصرة الیوم
  

ً، على نموذج آخر ً في سوریة، أیضا ُتل مؤخرا . وقد تؤّشر قصة الشاب الحراكي جھاد الغبن، الذي ق
ردنیة، وكان أحد أبرز الناشطین في فھو في مقتبل العمر، بدأ بدراسة اللغة العربیة في الجامعة األ
اتھ الرئیسة ّ ً بتوجھاتھ السلفیة . الحراك الشعبي األردني، وشارك في أغلب محط ولم یكن معروفا

، وعن إجابة للرغبة في التغییر؛ "ھویتھ"الجھادیة، بقدر ما كان، كما یصفھ أحد النشطاء، یبحث عن 
  .ركسیة، وتتسع دائرة عالقاتھ لتشمل مختلف التیاراتفكان ینّوع في قراءاتھ ما بین اإلسالمیة والما

  
؛ إذ  ً ً فریدا ّھ لم یكن نموذجا ً ألغلب أصدقائھ والمقربین منھ، لكن كان سفر الغبن إلى سوریة مفاجئا
كانت ھناك شخصیات عدیدة شبیھة بحالتھ، منھم عدد من رفاقھ في حّي نزال، الذین لم یكونوا قبل 

وأغلب میولھم أقرب إلى العمل التطوعي اإلسالمي العام، ویحبون  ذلك على صلة بجبھة النصرة،
كانت "وباإلضافة إلى تنشئتھم الدینیة، وكما یصف أحد المطلین على ھذه التجربة . الحیاة الكشفیة

  .وبعد انتھاء زخم الحراك، شعروا بفراغ كبیر. یبحثون عن تفریغھا" لدیھم طاقة شبابیة كبیرة
  

جموعة من الشباب خرجوا من مدینة السلط، من عائالت تنتمي للطبقة الحال ال تختلف عن م
الوسطى، وأغلبھم طالب جامعات في تخصصات متنوعة، وكذلك الحال بشأن شبان من مدینة إربد 

لكن . والزرقاء والرصیفة؛ لیسوا كلھم ینتمون إلى السلفیة الجھادیة، بالرغم من أّن األغلبیة ھي كذلك
ادي نفسھ تغّیرت تركیبتھ، فأصبح یضم الیوم مجموعة كبیرة من الشباب الجامعي التیار السلفي الجھ

م، وذوي الشھادات العلیا في تخصصات مختلفة، وأطباء ومھندسین، وجزء كبیر منھم من  ّ المتعل
  .الطبقة الوسطى

  
بالنتیجة، من الضروري تصحیح الصورة النمطیة الدارجة عن األردنیین، بخاصة الشباب، الذین 
ً للظاھرة، وسذاجة في التعامل معھا من  ً إعالمیا ً واختزاال یلتحقون بھذه التنظیمات؛ إذ نجد تسطیحا

ة الحدیث عن الفقر والبطالة والجھل ّ وھي بالمناسبة . قبل نخب سیاسیة رسمیة، عندما توضع في سل
لمجاھد التونسي في ا"اللندنیة بعنوان " الحیاة"حالة لیست أردنیة فقط؛ ففي مقالھ اللطیف في صحیفة 

، یشیر الزمیل حازم األمین إلى ظاھرة "ابن النظام السابق وابن انھیاره.. سوریة متعلم وغیر فقیر
وتبدو المفارقة أن األغلبیة ینتمون إلى المناطق الساحلیة، التي ". داعش"المقاتلین التونسیین في 
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ً منھم من كانت تحظى بدالل اقتصادي أیام نظام زین العابدین بن علي،  ً كبیرا وإلى أّن عددا
  .المتعلمین

  
ً عن االنطباعات الدارجة،  من الضروري، إذن، التفكیر في ھذه الظاھرة بصورة مختلفة، بعیدا
ً من خالل نماذج ھؤالء الشباب عن األسباب والحیثیات والدواعي التي تقودھم إلى تلك  والبحث فعال

  !وجة؟التنظیمات؛ ھل ھي إقلیمیة أم محلیة أم مزد
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  ان رئیس الوزراء طالب الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمیة » عین الرأي«علمت
بإجراء مراجعة شاملة للتشریعات ذات العالقة بعملھا وإعالمھ بالتشریعات التي تحتاج 

مطالبة .. صادقت علیھا المملكةمواءمة مع االتفاقیات والمواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان التي 
  .الرئیس جاءت في تعمیم صادر في نیسان الماضي

  
  عادت لعقد لقاءات مراجعة توصیات مؤتمر ٢٠٢٥اللجان القطاعیة لمحاور رؤیة األردن

البحر المیت بھدف ترتیبھا من حیث األولویة وإضافة أي توصیات جدیدة تمھیدا العتمادھا 
  .ى مجلس الوزراءبصورتھا النھائیة وعرضھا عل

  
  االجتماع اإلقلیمي لمراكز إعادة تأھیل لضحایا التعذیب في منطقة الشرق األوسط وشمال

أفریقیا یعقد في عمان االثنین المقبل بتنظیم من المجلس الدولي لتأھیل ضحایا التعذیب 
  .وبالتعاون مع مؤسسة الملك الحسین

  
 رافیة یلتئم في عمان في الحادي عشر من المؤتمر السابع للخبراء العرب في األسماء الجغ

تشرین الثاني المقبل بمحاور عدة أبرزھا التسمیة والترقیم في الدول العربیة األسماء 
الجغرافیة في الموروث الثقافي والحضاري والتاریخي واالجتماعي وتھوید األسماء 

شعبة العربیة لخبراء المؤتمر ینظم من المركز الجغرافي الملكي بالتعاون مع ال.. الجغرافیة
  .األسماء الجغرافیة واالتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
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  اب د خط ان بع س األعی تح مجل د، یفت داخلي الجدی ھ ال ن نظام ة م ادة الثالث ب الم حس
رآن  ن الق رة م تالوة عط ادم ب د الق ى األح ة األول ي الجلس ھ ف امي، أعمال رش الس الع

  .الكریم

 دوة اكد مدیر اال ى ھامش الن ة عل د الطوالب ق حام دكتور توفی ق اول ال ام الفری من الع
ن  تمرار االم ى اس ة ،عل ارات الناری الق العی اھرة إط ول ظ ة ح ا المدیری ي اقامتھ الت
ن  ات ضبط كل م بتنظیم حمالت امنیة ونقاط تفتیشیة في مختلف مناطق المملكة لغای

  .یقتني االسلحة ویتاجر بھا او یروج لھا

 د مج ھیونیة یعق داءات الص ة االعت بت لمناقش د الس د غ اء بع ا مس اء اجتماع س النقب ل
  .المتكررة على المسجد االقصى والقدس

  ال ة احتف ع اقام ة من ررت وزارة الداخلی الوین«ق ة » الھ ي المملك اطق .ف ال الن وق
ت  د أن خرج ھ بع ي  ان اد الزعب دكتور زی ة المحافظ ال م وزارة الداخلی االعالمي باس

ال ض الحف أمن بع ل ب ابع یخ الت ذات ط ى حف ت ال دافھا وتحول ا وأھ ن غایاتھ ت ع
  .«األردن كان المنع 

  ام ین  لع ع واالربع زاد التاس رح الم ن ط س ع زي ام ك المرك ن البن   ٢٠١٤اعل
ة  دة ) ٢٥( التفاقیات اعادة الشراء الجل  اسبوع بقیم ار  وبسعر فائ ون دین % ٣ملی

  .اء وقد تم عقد المزاد والتسویة امس االربع

  اعة نة الس میر الحباش دس س ة المھن وم والثقاف ة للعل ة االردنی یس الجمعی ر رئ یحاض
ي  وطني واالقلیم ھد ال ول المش یس ح وم الخم ر الی ن ظھ ف م رة والنص ة عش الحادی

  .الراھن وذلك ضمن فعالیات مھرجان االزرق 

 ة ة المتداول از المنزلی ن رداءة ساعات الغ ي  تزایدت  شكاوى المواطنین مؤخرا  م ف
  .االسواق ،  والتي تشكل خطرا كبیرا على السالمة العامة

  ایا ل القض ر العم ع وزی وم م ة الی ات االردنی اعم والحلوی حاب المط ة اص ث نقاب تبح
ر  ي مق اء ف د اللق والمعوقات التي تواجھ القطاع، ومنھا تأمین العمالة الالزمة لھا، یعق

  .غرفة تجارة عمان

 بد خالل قیامھ بأعمال حفر بئر على قنبلة قدیمة وقام عثر احد المواطنین في مدینة ار
  .خبراء المتفجرات بالتعامل مع القنبلة دون وقوع أیة خسائر بشریة أو مادیة 

  ي دة ذات راس وشقیرا ف ن بل اه مقطوعة ع ت المی والي ال زال للیوم الخامس على الت
  .الجنوبي لحلھا  ووضع اھالي البلدة شكواھم امام  مدیر میاه المزار.محافظة الكرك 

  

 ٢٨/١٠/٢٠١٤                                 زواریب الغد                                                             الثالثاء               
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  ا اء ركنھ س بسرقة سیارتھ الخاصة، أثن مریض في مستشفى األمیر حمزة فوجئ أم
ة ة جراحی ھ إلجراء عملی ذي دخل دال . في المواقف الداخلیة للمستشفى، ال المریض ب

  .من أن یعود لبیتھ بعد العملیة توجھ للمركز األمني لتسجیل شكوى السرقة لسیارتھ

 ا %  ٤٢الملكیة خدماتھا لحوالي  تقدم الخدمات الطبیة ة سنویا، فیم ن سكان المملك م
ن  ر م ة، أكث دمات الطبی ع مراكز ومستشفیات الخ ومي لجمی یبلغ عدد المراجعین الی

ف الجادر  ١٧ واء خل ة الل ة الملكی دمات الطبی ألف مراجع، وذلك وفقا لمدیر عام الخ
  .السرحان

 اء تعقد وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة، صبا ع األمن اء یجم د السبت، لق ح بعد غ
یم د ة والتعل وزیر التربی یة ب زاب السیاس امین لألح ى .الع ي مبن ذنیبات ف د ال محم

  .الوزارة

  ق ل، المواف د المقب أعلنت الحركة اإلسالمیة عن تنظیم مسیرة مركزیة یوم الجمعة بع
اني  ٧ رین الث وفمبر(تش ط العاص)ن یني وس جد الحس ام المس ن أم ا م . مة، انطالق

أتي  یرة ت إن المس وظ، ف و محف عود أب ة س ذي للجماع ب التنفی و المكت ب عض وبحس
ن  ى م جد األقص ھ المس رض ل ا یتع اه م ي تج عب األردن ب الش ن غض ر ع للتعبی

  .اقتحامات یومیة منظمة، ومباشرة من المؤسسة االحتاللیة الرسمیة

 ة سمیر الحباشنة، صب وم والثقاف ة للعل وم حول یحاضر رئیس الجمعیة األردنی اح الی
  .المشھد الوطني واإلقلیمي الراھن، وذلك ضمن فعالیات مھرجان األزرق

  ة الخاصة، مساء وم التطبیقی ة العل تحت رعایة األمیرة سمیة بنت الحسن، تقیم جامع
ي قصر  ك ف ة للبرمجة، وذل ة الرابع ابقة الوطنی امي للمس ل الخت بعد غد السبت، الحف

  .المؤتمرات بالجامعة

 ي استیاء شدی رة قاضي القضاة، ف ي دائ ات ف د یعبر عنھ بوضوح مراجعو قسم الترك
دوا  ون أك ام، مواطن ذ حوالي سبعة أی وتر، من الشمیساني، وسببھ تعطل أجھزة الكمبی

ى " زواریب"لـ الث مرات خالل األسبوع الحالي، عل ن ث ر م م أكث م زاروا القس أنھ
زال ق ى أمل أن تكون الدائرة أصلحت العطل، إال أنھ ما ی ة األجھزة حت ي كاف ا، ف ائم

م ال  م أنھ ع إبالغھ دوم، م ل الق ال قب راجعین االتص ن الم وا م ون طلب اآلن، الموظف
  .ةیعلمون متى سیتم إصالح األجھز
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  مزحة رئیس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور الدائمة في مواجھة وزرائھ أثناء العمل
  ".جماعة ترى التعدیل قرب یا" تتشكل بالعبارة التالیة

  سفراء عدة دول عربیة اتصلوا بالحكومة مستفسرین عن خلفیات تصریحات وزیر
التربیة والتعلیم الدكتور محمد ذنیبات حول مخرجات التعلیم العالي ومستوى 

  .الخریجین

  أثار تصریح صدر عن وزیر التنمیة السیاسیة وشؤون البرلمان خالد كاللدة حول
ت بریة جدال حادا في مجلس الوزراء حول استعداد األردن للمشاركة بقوا

  .صالحیات وأحقیة اإلدالء بتصریحات

 قد تزید قیمة … بشرى سارة للطلبة األردنیین الذین تم ابتعاثھم مؤخرا لھنجاریا
  .المخصص الشھري لكل طالب بمعدل مئة دوالر قریبا
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