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  لتمییز تبرئ دكتور في الجامعة األردنیة من تھمة التحرشا

 
برد التمییز المقدم من قبل النیابة العامة بحق الدكتور الجامعي والذي أصدرت محكمة التمییز قرار 

  .ادعت إحدى طالباتھ بأنھ تحرش بھا في مكتبھ في الجامعة األردنیة 
 

وجاء في القرار القطعي لمحكمة التمییز تأیید قرار محكمة الجنایات الكبرى بإعالن براءة األكادیمي 
والدكتور في الجامعة األردنیة مما أسند إلیھ من تھم بالتحرش وھتك العرض وذلك لعدم قیام الدلیل 

  .القانوني والمقنع وذلك وفقا للتناقضات وعدم صدق روایات المشتكیة
 

ي قرار محكمة الجنایات بأن المشتكیة كانت قد رتبت مع عدد من زمالئھا زج الدكتور كما وجاء ف
في الموقف وبعدھا فإن جمیع شھادات المشتكیة وشھود النیابة لم تكن متسقة و متناقضة وتثیر الریبة 

   .والشك لدى المحكمة مما أكد لھا براءة الدكتور من التھمة
 

قال ل جفرا نیوز بأن قرار محكمة التمییز جاء شامال وفند وكیل المتھم المحامي ریاض القیسي 
بالحجة والبرھان القانوني كافة األسباب التي استندت إلیھا النیابة العامة في تمییزھا ضد الدكتور 
حیث أكدت في قرارھا بأن محكمة الجنایات الكبرى لھا سلطة واسعة بحكم القانون في وزن البینة 

أخطأت وكانت قاصرة في تقدیم البینات المقنعة بحق الدكتور واألكادیمي الذي وان النیابة العامة قد 
  .ءة الذیب من دم یوسفالمطلقة كبرامنح أخیرا البراءة 

 
قرار محكمة  ٢٠١٨وقال القیسي بأن محكمة التمییز كانت قد نقضت في كانون ثاني من العام 

اء المزید من الشھود وھم رئیس الجامعة الجنایات بإعالن براءة الدكتور طالبة من المحكمة استدع
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة  ٢٢٦ومدیر مكتب الرئیس وذلك استظھارا للحقیقة وفقا للمادة 

وبعدھا قامت محكمة الجنایات بتنفیذ قرار التمییز وأعادت استجواب الشھود الذین قررت محكمة 
ع الشھادات استقر لدى محكمة الجنایات عدم صدق وبعد أن تم االستماع لجمی.. التمییز استدعائھم

روایة المشتكیة وعزز لدیھا الریبة والشك في أقوالھا وأقوال شھود النیابة من زمالئھا واشقاؤھا الذین 
 .لم یتواجدون في الجامعة اصال

 
  

 أخبار الجامعة

  نیوزاألول  
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 فقط ) 5(وتحافظ على .. جامعة أردنیة) 15(الكویت تلغي اعتماد 
  

حامد العازمي، قرارا یقضي بتحدیث قائمة . أصدر وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي الكویتي، د
 .»الویكند«جامعات فقط، بینما شدد القرار على ایقاف دراسة  5الجامعات االردنیة المعتمدة لتضم 

 
امعة االردنیة، وجامعات العلوم والتكنولوجیا والیرموك واعتمد القرار خمس جامعات ھي الج

 .والھاشمیة، إضافة إلى جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا
 

 15فقط، بعد ان استبعد الـ 5جامعة إلى  20وبذلك ینخفض عدد الجامعات األردنیة المعتمدة من 
المذكورة في القرار  ، وابقى الخمس2014 24جامعة التي نص علیھا القرار االكادیمي السابق 

 .الصادر امس
 

ونص القرار على ان یتبع البرنامج الدراسي الذي یلتحق بھ الطالب نظام التعلیم التقلیدي وان تكون 
كما یطلق » الویكند«الدراسة بنظام الحضور المنتظم خالل االسبوع الدراسي، ما یعني الغاء دراسة 

ج الدراسي قد اجتاز المدة الدراسیة المحددة لمنح الدرجة علیھا، بینما اشترط القرار ان یكون البرنام
العلمیة بتخریج الدفعة االولى من الكلیة التي تطرح ھذا البرنامج، بینما لطلبة الماجستیر یشترط 

 .عالوة على ذلك أال یكون البرنامج تنفیذیا
 

د قبول من الملحق الثقافي واشار القرار الى ان ھذا القرار ال ینطبق على الطلبة الحاصلین على اعتما
والملتحقین فعلیا والمستمرین بالدراسة في مؤسسات التعلیم العالي الصادر بھا قرارات تسمح 
بااللتحاق بھا قبل صدور القرار، كما استثنى الحاصلین على قبول معتمد من المكتب الثقافي في 

 .االردن للدراسة قبل تاریخ صدوره امس
 

مة الجامعات االردنیة، بناء على مدى تحقیقھا لمعاییر جودة التعلیم التي وجاء القرار لتحدیث قائ
وضعھا الجھاز الوطني لالعتماد االكادیمي وضبط جودة التعلیم، حیث جاءت الجامعات الخمس 
المعتمدة في القرار، مصنفة عالمیا و عربیا وفق آخر التصنیفات المعتمدة لمؤسسات التعلیم العالي، 

 .حاصلة على االعتماد االكادیمي، من ھیئة اعتماد متخصصةفضال عن انھا 
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  24جو 
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 قرارات ھیئة اعتماد التعلیم العالي
  

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا على استمراریة االعتماد الخاص 
  .وس الصیدلة في جامعة الیرموكلتخصص بكالوری

 
االربعاء، برئاسة الدكتور بشیر الزعبي، تخفیض الطاقة أمس وقرر المجلس خالل جلسة عقدھا 

االستیعابیة وتأجیل البت في االعتماد لتخصص بكالوریوس ھندسة المیكاترونكس في الجامعة 
 .األردنیة

 
یر علم النفس التربوي، وماجستیر كما اجل المجلس البت في االعتماد الخاص لتخصص ماجست

المناھج وأسالیب التدریس، وماجستیر األصول واإلدارة التربویة، واستمراریة االعتماد الخاص 
 .لتخصص بكالوریوس التربیة الخاصة، وماجستیر التربیة الخاصة في جامعة عمان العربیة

 
وم السیاسیة وبرنامجي كما اجل البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص ماجستیر العل

 .بكالوریوس وماجستیر اللغة اإلنجلیزیة في جامعة الشرق األوسط
 

واجل المجلس البت في االعتماد الخاص وتخفیض الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص بكالوریوس 
الھندسة المدنیة، وتأجیل اجل البت في االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس الھندسة المیكانیكیة في 

  .لجامعة األمیركیة في مأدباا

  خبرني
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  ”الجسیم”اجتماع لرؤساء مجالس الجامعات الحكومیة الیجاد حل لرسوم 

خلص اجتماع لرؤساء مجالس أمناء الجامعات األردنیة الرسمیة والذي عقد في جامعة الیرموك الى 
  .”الجسیم”إیجاد حل مناسب فیما یتعلق برسوم 

 
وإعادة ھیكلة الرسوم وتضمن االجتماع ایجاد الحلول الالزمة لتسدید مدیونیة في الجامعات األردنیة، 

الجامعیة في الجامعات ذات الرسوم المنخفضة من أجل تحقیق التوازن بین الرسوم للتخصصات 
  .المختلفة

 
ودعوا في االجتماع الذي تراسھ رئیس مجلس األمناء في جامعة الیرموك الدكتور خالد العمري الى 

یة الرسمیة، والسعي إلیجاد مصادر طرح امكانیة توحید األنظمة المعمول بھا في الجامعات األردن
  .دخل جدیدة للجامعات، ومعالجة التباین في حوافز الموازي

 
وقال العمري أنھ وخالل االجتماع الذي جاء بھدف التحاور بین رؤساء مجالس األمناء حول عدد من 

التي تمر  القضایا والمشاكل التي تعاني منھا الجامعات الرسمیة، وال سیما األوضاع المالیة الصعبة
بھا، تم تشكیل لجنة متابعة برئاستھ وعضویة كل من الدكتور محمد عدنان البخیت رئیس مجلس 
أمناء جامعة آل البیت، والدكتور صبري ربیحات رئیس مجلس أمناء جامعة الطفیلة التقنیة، تعنى 

ابعتھا، وعرضھا بإعداد ترتیب ألولویات العمل على القضایا المتعلقة بالجامعات الرسمیة من أجل مت
  .على وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

 
من جھة أخرى قال الدكتور خالد العمري خالل ترأسھ اجتماع مجلس أمناء جامعة الیرموك ، أن 
المجلس قد نسب إلى مجلس التعلیم العالي بالموافقة على أعداد الطلبة المقترح قبولھم في الجامعة 

  .2020- 2019نامج العادي للعام الجامعي لمرحلة البكالوریوس على البر
 

وأشار إلى أن المجلس ناقش أیضا خالل الجلسة أعداد الطلبة المقترح قبولھم في الجامعة لبرامج 
، وقد تمت الموافقة على 2020-2019الدراسات العلیا لمرحلتي الماجستیر والدكتوراه للعام الجامعي 

  .األعداد المقترحة لكل برنامج
 

المجلس قرر أیضا الموافقة على تخصیص مقعدین في كلیة الطب ضمن البرنامج  ولفت إلى أن
الموازي ألبناء االختصاصیین في مركز الحسین للسرطان، وذلك وفق ملحق االتفاقیة المبرمة بین 
الجانبین، إضافة لمناقشة وإقرار عدد من اتفاقیات ومذكرات التعاون المبرمة بین جامعة الیرموك 

 .امعات والمؤسسات الوطنیة والدولیةوعدد من الج
 
 
 

  
  
 

  االلكترونيالغد 
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 إطـالق مـنـھـاج النـزاھــة فـي الجـامــعـات

  
نیة جدیة لتدریس مادة مستقلة  كشف رئیس جامعة الیرموك الدكتور زیدان كفافي عن وجود

لطلبة الیرموك » اجباري«متخصصة بالنزاھة والشفافیة ومكافحة الفساد بحیث تصبح متطلب جامعة 
من اجل توعیة وتثقیف وارشاد الطلبة حیال ذلك قبل تخرجھم واالنتقال لمواقع العمل المختلفة بحیث 

  .میزة تصبح الیرموك اول جامعة اردنیة تطبق ھذه التجربة الم
 

واشار الى اھمیة وجود كلیة متخصصة لھذه الموضوعات وتدرس بشكل اجباري للطلبة كونھا تعزز 
قیم النزاھة والشفافیة ومحاربة الفساد ال سیما لطلبة القانون واالعالم والعلوم السیاسیة وادارة 

 .االعمال والتي لھا تماس مباشر بھذه الجوانب
 

ان الجامعة ادرجت فصلین كمنھاج في اطار النزاھة ومكافحة الفساد » الدستور«وزاد في حدیثھ لـــ 
ضمن مساق التربیة الوطنیة الذي یدرس حالیا لطلبة الجامعة كمتطلب  ، وان التوجھ القادم 

  .لجمیع الطلبة» اجباري«والمستقبلي ھو تخصیص مادة مستقلة لكي تصبح متطلبا 
 

لمساق كمتطلب جامعي بعد مشاركة الجامعة ضمن واضاف الدكتور كفافي ان الجامعة تبنت طرح ا
فعالیة نظمھا مركز رشید مع منظمة المانیة حیث جرى مناقشة المناھج االردنیة والیة تدریب الطلبة 
المتبعة حول النزاھة والمساءلة والشفافیة ومكافحة الفساد اضافة لمناقشة منھاج فلسطیني واخر 

 .اردني بنفس االطار
اھج التي جرى استعراضھا تضمنت ماھیة الفساد وانواعھ واسبابھ واثاره ودور ولفت الى ان المن

الجھات الرقابیة والوطنیة اضافة لالطار القانوني لمكافحة الفساد ودور االتفاقیات الدولیة بھذا الشان 
. 

واكد الدكتور كفافي على اھمیة ان یعطى دور حقیقي  للطلبة اثناء التدریس  في مكافحة الفساد 
وتعزیز قیم النزاھة والشفافیة ال سیما في ظل المستجدات التي تطرأ على العلوم المختلفة وھنا ال بد 
من مواكبة التطورات وبناء جیل واع ومثقف من الطلبة الذین ھم قیادات المستقبل  واالساس في 

ثقیفھم وتھیئتھم عملیة البناء واالنتاج  التي یعول علیھم مستقبال ولذلك یجب ارشادھم وتوعیتھم وت
  .بھذه المواضیع المھمة 

 
النزاھة «منھاج ) األردن-الشفافیة الدولیة( وللمرة األولى في األردن تطلق رشید للنزاھة والشفافیة   

حیث تم إعدادالمنھاج بالشراكة ، للجامعات الخاصة والحكومیة» والمساءلة والشفافیة ومكافحة الفساد
 –الشفافیة الدولیة (یة واالئتالف من أجل النزاھة والمساءلة مع مؤسسة فریدریش إیبرت األلمان

، في حین قام على تطویره عدد من األكادیمیین االردنیین المتخصصین في ھذا المجال وتم )فلسطین
  .اعتماده من جامعة الیرموك كأول جامعة أردنیة تعتمد ھذا المنھاج

 
الثاني من االستراتیجیة الوطنیة للنزاھة ومكافحة  لھذا المنھاج لدعم تنفیذ الھدف» رشید«ویأتي اعداد 

، الذي یعنى بتھیئة البیئة الوطنیة للمشاركة في مكافحة الفساد من خالل )2025-2017(الفساد 
 .التوعیة الوطنیة للمجتمع والمؤسسات واألفراد

  1: صلدستور ا
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  إقرار أعداد المقبولین بالجامعات األسبوع المقبل
 

توقعت مصادر مطلعة ان یقر مجلس التعلیم العالي في جلستھ نھایة االسبوع المقبل اعداد الطلبة 
المسموح بقبولھم بالجامعات االردنیة الرسمیة، بعدما تسلمت وحدة القبول الموحد حتى االن من ست 

حدة االعداد كاملة من كل جامعات اردنیة الشواغر المتوفرة بكل جامعة، وسط توقعات بأن تتسلم الو
 .الجامعات العشر بدایة االسبوع المقبل

 
واشارت ذات المصادر الى ان االعداد التي ستنسبھا الجامعات ستكون اكبر بقلیل من مثیالتھا العام 
الماضي، لعدم وجود دورة شتویة، وھو االمر الذي من الممكن ان تسمح بھ ھیئة اعتماد مؤسسات 

  .انا إلبقاء الجامعات ضمن الترتیب الفعلي لقبوالتھا السنویةالتعلیم العالي، ضم

  نیوزجفرا 
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  "ربط نتائج البحث العلمي بالواقع العملي"افتتاح مؤتمر 
  

زیدان كفافي فعالیات مؤتمر البحث  مندوبا عن سمو األمیرة سمیة بنت الحسن ، افتتح رئیس جامعة الیرموك الدكتور
نظمھ عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا ، والذي ت"بالواقع العملي ربط نتائج البحث العلمي"العلمي الثاني بعنوان 

وأشار كفافي إلى  .الیرموك، بحضور رئیس مجلس أمناء الجامعة الدكتور خالد العمري، ویستمر یومین في الجامعة
الجامعات في إرساء التقدم العلمي، وأنھ یكتسب أھمیة  أن البحث العلمي یعد أحد الركائز األساسیة التي تعتمد علیھا

والتطبیقیة،  مظاھر الرقي الحضاري والثقافي، ویسھم في توسیع آفاق المعرفة النظریة حیویة باعتباره أحد أبرز
   .الت العلومبحثیة في كافة مجا ویمكن من خاللھ المساھمة في حل مشكالت المجتمع وإعداد كوادر

  
البیئة البحثیة المناسبة، وتبذل  وقال إن جامعة الیرموك تعمل على توفیر المرافق العلمیة والتجھیزات الالزمة لخلق

ً بتطبیق أسس جدیدة لدعم  الجھود الحثیثة في توجیھ البحث العلمي وإعداد الكوادر البحثیة، وقد قامت مؤخرا
بمشاریع التنمیة  شاریع البحثیة التي تنسجم مع األھداف الوطنیة وترتبطالعلمي، وأولت دعمھا للم مشروعات البحث

التطبیقي، الھادفة إلى تطویر الصناعات الوطنیة  الشاملة في كافة المجاالت من جھة، وللمشاریع البحثیة ذات الطابع
 نھا تشجع البحوثالخبرات في أعمالھم التدریسیة والبحثیة من جھة أخرى، كما أ وإكساب أعضاء ھیئة التدریس

على المستوى الوطني أو  والمشاریع التي یشارك بھا طلبة الدراسات العلیا، والمشاریع المشتركة بین الجامعات
  .اإلقلیمي أو الدولي

  
إلى أن عقد ھذا المؤتمر جاء  بدوره أشار عمید البحث العلمي والدراسات العلیا في الجامعة الدكتور قاسم الحموري ، 

بالواقع العملي؛ بما یلبي حاجة القطاعین العام والخاص،  سبل ربط نتائج البحث العلمي ومخرجاتھبھدف مناقشة 
 وذلك انطالقا من إیمان الجامعة العمیق بضرورة مشاركة الجامعات والمؤسسات وخاصة في المجال الصناعي،

  .اجھ القطاعات المختلفةتو البحثیة المتخصصة في إیجاد حلول ناجحة للتحدیات والصعوبات والمشاكل التي
  
الجامعة، ومنھا تخصیص  واستعرض اإلجراءات التي اتخذتھا العمادة من أجل الرتقاء بمسیرة البحث وتطویره في 

الھیئة التدریسیة وطلبة الدراسات العلیا بما یسھم في نشر  جوائز ألفضل الباحثین في الجامعة على مستوى أعضاء
الطلبة  حثین ویعزز المنجز البحثي للجامعة، باإلضافة إلى زیادة عدد مشاریع تخرجبین البا روح المنافسة اإلیجابیة

ولفت  . مشاریعھم، ونشر ثقافة البحث العلمي بینھم المدعومة مالیا من موازنة البحث العلمي، بھدف تمكینھم من إنجاز
ترجمة البحوث في مجاالت العلوم الجامعة ل إلى مبادرة العمادة بوضع مقترح الستحداث قسم لمساعدة الباحثین في

وخاصة البحوث المتخصصة في الدراسات اإلسالمیة الھادفة إلى نقل  اإلنسانیة واالجتماعیة إلى اللغة اإلنجلیزیة،
العالمیة،  السمحة، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة للباحثین للمشاركة في الحركة الفكریة والمعرفیة صورة اإلسالم

 وفي نھایة حفل االفتتاح كرم كفافي عددا من الباحثین المتمیزین في الجامعة وھم صنیف الجامعةوینعكس إیجابا على ت
   .والدكتور ابراھیم جبریل الدكتور عبداهللا قطیش، والدكتور عدنان العتوم، والدكتور ھیثم بني سالمة،

  
العلمي التطبیقي بین الواقع  لبحثا"وتضمن برنامج المؤتمر في یومھ األول عقد جلستین حواریتین، األولى بعنوان 

الیرموك وشارك فیھا كل من الدكتور غاندي انفوقھ نائب  ، ترأستھا الدكتورة حنان ملكاوي من جامعة"والطموح
الحایك من  التطبیقیة، والدكتور ماھر المحروق مدیر عام غرفة صناعة األردن، والدكتور بسام رئیس جامعة البلقاء
والتجارة، وفالنتینا قسیسیة من الرئیسة التنفیذیة  یة، والدكتورة منال الصعوب من وزارة الصناعةالجمعیة العلمیة الملك

   .لمؤسسة عبد الحمید شومان
  

ربا البطاینة من جامعة الیرموك،  ، والتي ترأستھا الدكتورة"معوقات ربط نتائج البحث العلمي بالواقع"والثانیة بعنوان 
صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار، والدكتور سلطان أبو عرابي  وشارك فیھا كل من الدكتور وسیم ھلسة من

للتصمیم  الجامعات العربیة، واللواء المتقاعد محمد فرغل مدیر عام مركز الملك عبداهللا الثاني األمین السابق التحاد
  .لكل مصنع والدكتور یوسف العبدالالت مدیر البرنامج الوطني دكتور، )كادبي(والتطویر 

  12: صالرأي 
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  اجتماع تنسیقي لضباط ارتباط جائزة الحسن للتمیز العلمي
  

ً لضباط ارتباط جائزة الحسن للتمیز العلمي، عقد المجلس األعلى للعلوم  ً تنسیقیا والتكنولوجیا، اجتماعا
ضابط ارتباط من  40برئاسة أمین عام المجلس الدكتور خالد الشریدة، الیوم االربعاء، وبحضور 

  . مدیریات التربیة من مناطق المملكة كافة
  

العلمي ھو دعم وتشجیع االنشطة  وأكد الدكتور الشریدة أن الھدف من جائزة الحسن بن طالل للتمیز
التعلیمیة والعلمیة والتكنولوجیة في المؤسسات المعنیة بالتعلیم والتدریب، وأن الجائزة ستحتفل ھذا 

  . العام بیوبیلھا الفضي وستخصص لمؤسسات التعلیم العام باستثناء التعلیم المھني
  

یة التقدم لھا، وأجابت على وعرضت مدیرة الجائزة سحر فاخوري، ألسس ومعاییر الجائزة، وآل
  . استفسارات الحضور بھذا الخصوص

  
ً لألنشطة التعلیمیة والعلمیة والتكنولوجیة في  1995یذكر أن الجائزة التي أطلقت عام  تشجیعا

المؤسسات المعنیة بالتعلیم والتدریب، تمنح لثالث فئات، ھي مؤسسات التعلیم العام باستثناء التعلیم 
  . علیم العالي باستثناء التعلیم التقني، ومؤسسات التعلیم المھني والتقنيالمھني، ومؤسسات الت

  
ویُعتمد معیاران لغایات منح ھذه الجائزة، ھما اإلسھام، من خالل مواصفات أكادیمیة متمیزة، في 

. ناجحة ومھامة" منھجیة والمنھجیة"مناحي الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وتطویر برامج 
قیمة الجوائز النقدیة سبعة آالف دینار، وخمسة آالف دینار، وثالثة آالف دینار للفائزین األول  وتبلغ

  . والثاني والثالث، على الترتیب، باإلضافة لكؤوس تحمل شعار الجائزة
  

  5: صالدستور 
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 الوعي الطالبي یؤكد دور الوصایة الھاشمیة علــى المقدســات اإلسالمیة والمسیحیة: الزعبي
 
 

عبي مبادرة طلبة البلقاء من أجل ثّمن رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة األستاذ الدكتور عبدهللا سرور الز
القدس على الجھود التي بذلوھا نصرة للقدس والمقدسات والتأكید على عروبتھا والوصایة الھاشمیة 

  .علیھا
 

وقال الدكتور الزعبي خالل لقائھ طلبة المبادرة، إن الوعي الطالبي تجاه الحقوق العربیة بالقدس، 
یة والمسیحیة، یؤكد على دور الوصایة الھاشمیة في صون والوصایة الھاشمیة على مقدساتھا اإلسالم

المدینة والتفاف كافة مكونات شعبنا األردني  خلف القیادة الھاشمیة بالتصدي لكافة االعتداءات على 
المدینة المقدسة لمحاولة تھویدھا وان القدس عربیة مھما حاول االحتالل من فرض سیاساتھ وستبقى 

 . میةعربیة تحت الوصایة الھاش
 

وأكد رئیس الجامعة، على ضرورة أن یواصل طلبة المبادرة جھودھم في إبراز إرث المدینة 
المقدسة، خاصة لما تمثلھ جامعة البلقاء التطبیقیة من خصوصیة موصولة بتصنیع منبر األقصى 

ً أن ھذا اإلسھام الذي احتضنتھ الجامعة، وبأوامر جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن  برعایة ملكیة، مبینا
  . الحسین المعظم سیبقى وسام عز تفتخر بھ الجامعة وطلبتھا والعاملین فیھا

  
وخالل اللقاء، والذي جرى بحضور عمداء كلیات  الجامعة، وعمید شؤون الطلبة الدكتور فادي 
سماوي،  استعرض طلبة المباردة الجھود المبذولة في التعریف بالمدینة وإرثھا، وإبراز دور 

الھاشمیة في الدفاع عنھا، خاصة اإلعمارات الھاشمیة الموصولة التي حافظت على إرثھا  الوصایة
وشكر رئیس المبادرة الطالب بالل المعاني والطلبة المشاركین بھا، رئیس الجامعة .  وھویتھا العربیة

  .على الدعم الذي قدمھ للمبادرة وحثھ الطلبة على تبني المبادرات التي تواكب الحدث

  13: صالدستور 
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 راتیجیة في األردنیةمركز الدراسات االست
  عدنان الطوباسي.د

 
في الجامعة األردنیة ، وأنا أتابع نشاطات مركز الدراسات االستراتیجیة،  1984منذ تأسیسھ في العام 

ً في الكتابة عنھ ذلك بأنھ مركز لھ حضور  رغم أنھم ال یدعونني لنشاطاتھم ، إال أنني سأكون منصفا
معظم الذین تولوا رئاستھ أصبحوا إما سفراء أو مدراء أو رؤساء جامعات أو وزراء محلي ودولي و

 ً ً جعلت من ھذه األھمیة أن تكون ھناك مناكفات تبدأ أحیانا ، وھذا یعني أن ھذا المركز مھم ومھم جدا
ن وال تنتھي بین مدراء المركز ورؤساء الجامعة على اختالف میولھم ومشاربھم وأفكارھم ، ال بل أ

ً تكون ساكنة في قلوب بعض الرؤساء ومدراء المركز ال یعلم أسباب ھذه الغیرة إال هللا  الغیرة أحیانا
سبحانھ وتعالى وبعض المعنیین باألمر ، وفي أحیان كثیرة یكون ھناك رغبة من قبل بعض رؤساء 

 !!ارھون الجامعة بتغییر مدیره لكنھم قد ال یستطیعون أو أنھم یصبرون على األمر وھم لھ ك
 

مركز الدراسات لھ حضور ممیز في األردن والعالم ، ویحظى استطالعھ الدائم عن الحكومات 
والشأن العام باھتمام كبیر من كل أركان الدولة ، والمركز یقوم بمھنیة عالیة ولھ مصداقیة ویھتم 

ن یكونوا بقضایا مؤثرة في الوطن وھناك الكثیرون من أعضاء ھیئة التدریس وغیرھم یتمنون أ
ً لمیزاتھ واتفاقیاتھ ومشاریعھ التمویلیة، فكثیر من المؤسسات الدولیة الممولة تأتي  مدراء للمركز نظرا

وھو األول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وفي مرتبة .. إلیھ لمكانتھ وتمیزه ومصداقیتھ 
 .عالمیة عالیة 

 
ثاني ابن الحسین بوسام االستقالل من الدرجة األولى المركز الذي انعم علیھ جاللة الملك عبد هللا ال

ً لدوره في انجاز الدراسات والبحوث واستطالعات الرأي العام  ھذا المركز یعطي الجامعة .. تقدیرا
ً یضيء أركانھا  ً وشعاعا فتحیة للمركز والقائمین علیھ ولجامعتنا الحبیبة عقل .. األردنیة بھجة وألقا

ً یسر الناظرینالوطن المفكر ونبضھ الذ ً ومعرفة وألقا   .ي یخفق علما

  عمون

 مقاالت 
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  !ھل التمّكن من اللغة األّم یمنع اكتساب لغة أخرى؟

  صالح جرار.د
  
وآدابھا  بلدان الوطن العربي إلى المتخّصصین باللغة العربیّة ینظر كثیر من المسؤولین وأصحاب القرار في كثیر من 

ّھم ال یعرفون من الدنیا غیر النحوو وإلى من یّدرسون اللغة العربیّة في المدارس والصرف واإلمالء  الجامعات على أن
الناس عن ھؤالء  العربیّة وآدابھا، إلى درجة أّن الصورة النمطیة في أذھان والعروض والبالغة وسائر مسائل اللغة

والفتحة والسكون، بالعربیّة الفصیحة أّن حدود معرفتھم ھي الكسرة والضّمة  المدّرسین أو الذین یؤثرون الحدیث
ّم  ولذلك ّھ یتكل   .بالنحويیصفون من یتحدث العربیّة الفصیحة أن

  
ّوا أّن من یتحّدث ّھم ال یمكن أن یتخیل ّم لغة  وبلغ األمر بالمسؤولین في الدول العربیّة أن العربیّة الفصیحة یمكن أن یتعل

ّى شاع ھذا الوھم ً وأصبح یحكم أخرى أو یتحدث بھا، حت ً كبیرا على من یحمل شھادة في اللغة العربیّة وآدابھا  شیوعا
ّھ ال لكّل الوظائف في ھذه  یصلح ألّي عمل آخر كونھ ال یمكن أن یعرف اللغة اإلنجلیزیة مثالً التي تشترط إجادتھا أن
   .األیّام

  
ً  لقد غاب عن بال كثیر مّمن یتوھّمون ذلك أّن ھنالك الكثیر من كبار أعالم العربیّة ً وحدیثا من أمثال طھ حسین قدیما

األسد ومحمود السمرة ویوسف بّكار مّمن أتقنوا لغاتٍ أخرى أوروبّیة  وصالح فضل ومحمود علي مّكي وناصر الدین
ً ال    .یقّل عن إتفانھم للغة العربیّة وشرقیة إتقانا

  
 ً ا واستخداماتھا ودالالتھا ال وتشّعباتھ  والذي أراه في ذلك أّن من یستطیع أن یتقن اللغة العربیّة بقواعدھا الدقیقة جّدا

ّموا لغات أخرى من  یعجزه أن یتقن أّي لغٍة أخرى مھما كانت صعبة، ّة الكثیرة أّن الذین تعل وقد ثبت بالشواھد واألدل
ّمھا إلى درجة عالیة، ومن األمثلة على ذلك من القدماء أبو ّحیان الغرناطي علماء العربیّة قد الذي عاش في  أجادوا تعل

العربیّة كان یتقن عدة لغات كالتركیة والحبشیة،  ثامن الھجري، فقد كان إلى جانب استغراقھ في دراسة اللغةالقرن ال
 ً ً على إتقان لغات أخرى، ما لم یكتف .وقد ألف فیھا كتبا المتخّصص  ویستنتج من ذلك أّن إتقان اللغة األّم یساعد كثیرا

  .رھابالتعّمق في معرفة لغتھ األّم واالستغناء عن غی

  9: صالرأي 
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ً .. الخمیس    طقس ما بین صیفي إعتیادي إلى حار نسبیا
  

  .یطرا ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدالتھا العامة بقلیل
  

ً في  ً فوق المرتفعات الجبلیة، في حین یكون حارا ویسود طقس ما بین صیفي اعتیادي إلى حار نسبیا
  .لمیت والعقبة والمناطق الصحراویةاألغوار والبحر ا

  
  .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة الُسرعة

  : وفي خلیج العقبة
  . شمالیة غربیة معتدلة السرعة: الریاح -
  ).سم 15-10(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
  .درجة مئویة 26: درجة حرارة سطح میاه البحر -
  

 ً   لیال
ً إلى لطیف بوجھ عامیكون الطقس م   .عتدال

  
  .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة الُسرعة 

  عمون

 حالة الطقس
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  تالع العلي - نظمي نظام الدین المدني  -
  جمعیة آل النبر - فاطمة محمد عبده عباسي  -
  اربد -منور یعقوب سعد حداد  -
  اربد -فاطمة عكاشھ نعمان  -
  العبدلي - نخلھ سبانخ » جوني«حنا  -
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  عمون


