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 انیةفي الحفل الختامي للدورة الث

 منصة إلطالق طاقات الشباب اإلبداعیة وإحداث التغییر ونبذ العنف) جائزة صدى(

كرم رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة الفائزین بالمراكز الثالثة األولى  - فادیة العتیبي
  .لإلبداع الشبابي في دورتھا الثانیة عن مختلف فئاتھا اإلبداعیة) مشروع صدى(بجائزة 

ذلك خالل الحفل الختامي الذي أقامھ مركز االبتكار والریادة في الجامعة أمس بحضور عدد من جاء 
 .كبار المسؤولین في الجامعة، والمعنیین بالجائزة، وأعضاء لجنة التحكیم والمشاركین فیھا

 لإلبداع الشبابي أحد المشاریع الشبابیة الھادفة التي تشكل منصة إلطالق) مشروع صدى(وجائزة  
طاقات الشباب، والتعبیر عن آرائھم وطاقاتھم القادرة على إحداث التغییر في جملة من القضایا 
المجتمعیة المختلفة مثل التسامح والتعایش وقبول اآلخر، واإلنسانیة ونبذ العنف والتطرف والدمج 

  .االجتماعي لذوي الحقوق المنقوصة واألقل حظا والالجئین

الطالبة سارة حاتم رشید من الجامعة : فاز بالمركز األول عن فئة المقال وبحسب نتائج لجنة التحكیم،
مركز مھنا الدرة، وعن / الرسم الطالب كارلوس كیال من مدیریة تدریب الفنون: األردنیة، وعن فئة

: الطالب عبد الفتاح أبو شعبان من جامعة العلوم والتكنولوجیا، وعن فئة الكاریكاتیر: فئة الصورة
من أكادیمیة منارة األمل الدولیة، أما عن فئة صناعة األفالم فتصدر محمد لباد من كلیة  مجد عایش

 .القدس المركز األول

وخالل الحفل، أعرب محافظة عن سعادتھ بنوعیة اإلنتاج التي خلصت إلیھا نتائج الجائزة، والفوج  
شباب اإلبداعیة وقدرتھم على المتنوع من الطاقات التي كشفت عنھا الجائزة، والتي تعبر عن رؤیة ال

االبتكار والتمیز إلحداث التغییر اإلیجابي في كثیر من القضایا المجتمعیة والدفع لمواجھة العنف 
 .والتطرف

وأكد محافظة دعم إدارة الجامعة المستمر للشباب المبدع الخالق وتوفیر كل اإلمكانیات التي من  
  .ع والتفوق وتحقیق التغییر المنشودشأنھا إتاحة المجال أمامھم للتمیز واإلبدا

من جانبھ أشار مدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور أشرف بني محمد إلى أن جائزة صدى لإلبداع 
الشبابي استقبلت نماذج متمیزة من األعمال اإلبداعیة الشبابیة التي عبرت عن شغفھم بالتمیز 

 .في حال أتیحت لھم الفرصة واالبتكار، ومدى فھمھم لآلخر وقدرتھم على اإلبداع

وقال بني محمد إن الجائزة في دورتھا الثانیة جاءت لتؤكد دورھا المھم في خلق الفرص الذھبیة  
للشباب، وسعیھا المستمر لرقي المجتمع المحلي والعالمي فكریا وإنسانیا وحضاریا مستندة بذلك إلى 

بعد جیل في جعلھا منارة للعلم والتمیز دورھا التاریخي الذي أرسى قواعده ملوك بني ھاشم جیال 
 .واإلبداع

 أخبار الجامعة

 طلبة نیوز – المدینة نیوز –السونسة  –بترا –االلكتروني  الرأي –یة أخبار األردن
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) مشروع صدى(وفي كلمة لھ باإلنابة عن فریق عمل الجائزة قال راكان الشوبكي، إن جائزة  
لإلبداع الشبابي تصنف األولى عربیا من خالل الخطاب المضاد للعنف على موقع التواصل 

، 2017تھا األولى التي أطلقت في بدایة عام والثامنة عالمیا وذلك في دور) الفیسبوك(االجتماعي 
  .رغم أنھا كانت تحتوي فقط على فئتي األفالم القصیرة والمقاالت

وأضاف أن فریق عمل الجائزة التي باتت تتربع على عرش المشاریع الریادیة وأضحت أفضلھا 
عل الفئة العمریة وأكثرھا فاعلیة، عمل جاھدا على التوسع فیھا لتكون أكثر شھرة ونجاحا من خالل ج

سنة، والتوسع في فئات األعمال اإلبداعیة في الدورة الثانیة من خالل ) 25- 12(المستھدفة ما بین 
إلى جانب فئتي صناعة األفالم ) الرسم، والكاریكاتیر، والتصویر(إضافة فئات إبداعیة جدیدة ھي 

  .والمقاالت، لیتسنى ألكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة فیھا

لیس لھ حدود، ورؤیتھ ال تتوقف عند المجتمع ) صدى(الجدیر ذكره أن  طموح فریق جائزة من 
األردني فحسب، بل تتخطى ذلك لتشمل الوطن العربي كلھ، لتكون الجائزة منارة لتعبیر الشباب 

  .العربي ومنصة لعالج أھم القضایا المجتمعیة
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 الجويیطلعون على آلیات اإلسعاف " تمریض األردنیة"طلبة 

اطلع مجموعة من طلبة كلیة التمریض في الجامعة األردنیة على آلیات اإلسعاف  –زكریا الغول 
 .الجوي بالتعاون مع مركز اإلسعاف الجوي األردني

ھبطت في باحة كلیة الفنون ) 139اغوستا (وتلقى الطلبة محاضرة وعرضا عملي على طائرة 
محافظة ونائبھ للتخطیط والتطویر والشؤون المالیة  والتصمیم بحضور رئیس الجامعة الدكتور عزمي

الدكتور عماد صالح، حول تقدیم رعایة طبیة حثیثة ومركزة أثناء رحالت اإلسعاف للحاالت الطبیة 
 .الطارئة والحاالت الطبیة الناتجة عن الحوادث من المناطق النائیة والبعیدة لحین نقلھا للمستشفیات

لطبیة الالزمة لعملیة اإلخالء الجویة لمختلف أنواع اإلصابات أثناء النقل واطلع الطلبة على المعدات ا
مثل جھاز تخطیط القلب ومزیل الرجفان وأجھزة التنفس الكھربائیة واالصطناعیة، ومراقبة 
االكسجین وثاني اكسید الكربون ومراقبة السكر في الدم والمعدات الجراحیة لتأمین المرضى ومنع 

 .في ذلك مقیاس األلتمیترانخماص الرئة بما 

واطلع الطلبة على معدات صناعة الجبائر، وآلیات وقف النزیف الداخلي والتعامل مع الصدمات، 
واستخدامات المحالیل الوردیة، وكیفیة التعامل مع معدات التنبیب الرغامي، ومعدات اإلفراز المتنقلة 

  .والثابتة، ومعدات شفط السائل

الدكتورة منار النابلسي إن البرنامج التدریبي جاء ضمن سلسلة من  وقالت عمیدة كلیة التمریض
البرامج التي عكفت الكلیة على تنظیمھا لطلبتھا سعیا إلى تخریج ممرضین وممرضات مؤھلین لتقدیم 

 .الرعایة التمریضیة وإجراء األبحاث العلمیة وتقدیم الخدمة المجتمعیة

تصبح كلیة رائدة وعالمیة في مجال التعلیم التمریضي وأضافت النابلسي أن الكلیة تتطلع إلى أن 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع، من خالل توفیر بیئة تعلمیة نموذجیة تعمل على تشجیع التعلم مدى 

  .الحیاة واإلبداع والتطور المھني الشخصي

  

 طلبة نیوز -المدینة نیوز –بترا   -10: صالرأي  –السوسنة  –األردنیة أخبار 
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 المجتمع األردني متقدم بكافة المعاییر: حزبیون

أن المجتمع األردني یعد مجتمعا متقدما بكافة المعاییر قیاسا مع أجمع حزبیون على  - زكریا الغول 
 .غیره من المجتمعات المتقدمة

وأكدوا خالل الندوة الحواریة التي نظمھا قسم علم االجتماع في الجامعة األردنیة بالتعاون مع ملتقى 
یة الالزمة لضمان ، أن األردن یملك البنى التحت"الدولة المدنیة ھي الحل"سیدات الجبیھة بعنوان 

 .تقدمھ وازدھاره

ودعا أمین عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع إلى ضرورة البناء على مضامین الورقة الملكیة 
 .النقاشیة السادسة لبناء دولة مدنیة تعزز من مبدأ سیادة القانون

جھھا األردن، وفي وقال إن موقف األردنیین وتماسكھم وتالحمھم أمام التحدیات االقتصادیة التي یوا
ظل الظروف واألزمات التي تعصف بالمنطقة دلیل على وعي المجتمع األردني واعتباره مجتمعا 

 .متقدما بكل المقاییس

من جانبھا عرضت النائب السابق عبلة أبو علبة لمقومات الدولة المدنیة وعواملھا وأسسھا وسبل 
 .اآلخر والمساواة في الحقوق والواجباتإرساء قواعدھا القائمة على السالم والتسامح وقبول 

وأكدت أبو علبة أن مفھوم الدولة المدنیة یتجسد في حمایة كل أعضاء المجتمع بصرف النظر عن 
انتماءاتھم القومیة أو الدینیة أو الفكریة، وھو ما یشبھ إلى حد قریب الحالة األردنیة، التي تعد غنیة 

 .طارومتنوعة من كافة األصول والمنابت واألق

وشددت أبو علبة على ضرورة إزالة بعض التشوھات التي تشوه صورة الدولة المدنیة في األردن، 
 .وتعوق قیامھا بشكل مثالي

إلى ذلك قالت رئیسة الملتقى الدكتورة مریم اللوزي إن الدولة المدنیة حالة دیموقراطیة تتأسس على 
ثقة في عملیات التعاقد والتبادل المختلفة، حیث نظام مدني من العالقات التي تقوم على المساواة، وال

إن ھذه القیم ھي التي تشكل ما یطلق علیھ الثقافة المدنیة، وھى ثقافة تتأسس على مبدأ االتفاق ووجود 
  .حد أدنى من القواعد یتم اعتبارھا خطوطا حمراء ال ینبغي تجاوزھا

ال تعادي الدین أو  - أي الدولة المدنیة– ونفت اللوزي تعارض مفھوم الدولة المدنیة مع الدین، وأنھا
ترفضھ، لكنھا ترفض استخدام الدین لتحقیق أھداف سیاسیة، ما یتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم علیھ 

  .الدولة المدنیة

وقال رئیس قسم علم االجتماع الدكتور إسماعیل الزیود إن اللقاء یأتي ضمن حزمة من البرامج 
محلي یعكف القسم على اقامتھا تفعیال لدوره في خدمة المجتمع وإطالع والمشاریع مع المجتمع ال

  .طلبتھ على آخر المستجدات وتوسیع مداركھم الثقافیة والبحثیة

 طلبة نیوز - المدینة نیوز –السونسة  –بترا    - 5: الغد ص  - أخبار األردنیة
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 تستضیف مؤسس شركة طقس العرب كنموذج متمیز في ریادة األعمال" األردنیة"

ردنیة مدیر مؤسسة طقس استضاف قسم التسویق في كلیة األعمال في الجامعة األ - سناء الصمادي 
 .العرب محمد الشاكر للحدیث عن تجربتھ العملیة في ریادة األعمال

بتمویل بسیط من  2006وتحدث الشاكر عن بدایات فكرتھ عندما أسس مؤسسة طقس العرب في 
العائلة وبعض األصدقاء إلى أن تحولت إلى أكبر شركة عربیة تقدم خدمات الطقس واألرصاد الجویة 

قیقة ونوعیة تضاھي خدمات الشركات العالمیة، وذلك من خالل موقعھا اإللكتروني ومواقع بصورة د
 .التواصل االجتماعي والھواتف الذكیة

الذي یغطي اآلن أكثر من خمسة آالف “ طقس العرب”وسلط الشاكر الضوء على تجربة موقع 
توى العالمي شركات على المس 10ملیون مستخدم ویعمل مع  70منطقة عربیة ویصل إلى 

 .للتكنولوجیا الجویھ في تجربة عربیة فریدة

ودعا الطلبة خالل المحاضرة إلى ضرورة تطویر أنفسھم من خالل خلق افكار ریادیة قابلة للتطبیق، 
  .مشیرا إلى أن إیجاد شراكات وفریق قوي من أھم أسباب النجاح

عدم وجود أشخاص مؤھلین للعمل  وبشأن أبرز العقبات التي واجھت الشركة، یؤكد محمد الشاكر أن
في مجال األرصاد الجویة كان عقبة كبیرة، لكن الشركة تغلبت علیھا بتدریب عدد من طلبة 
الجامعات، وأبدى ترحیبھ بالتعاون مع الجامعة األردنیة في تدریب طلبة متمیزین في شركة طقس 

  .العرب

 طلبة نیوز -المدینة نیوز –السونسة  –بترا   -أخبار األردنیة 
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  ویسھم في تقدم المجتمع التدریس القائم على البحوث یثري عقول الطلبة: البواب

قالت مدیرة صندوق دعم البحث العلمي الدكتورة عبیر البواب إن األردن یحتل  -سناء الصمادي 
ً لألرقام الصادرة عن البنك  المرتبة الرابعة عربیا في اإلنفاق على دعم البحوث العلمیة، وذلك وفقا

 .2016الدولي في عام 

ركز حمدي منكو للبحوث العلمیة في الجامعة األردنیة، جاء ذلك خالل المحاضرة التي نظمھا م
 ".التدریس القائم على البحوث"بمشاركة نخبة من أعضاء الھیئة التدریسیة بعنوان 

وأشارت البواب إلى أنھ البد من إیجاد طرق تدریس حدیثة تواكب التطور والتقدم، وفي مقدمتھا 
تلقین الذي یعد طریقة تقلیدیة وال تحقق األھداف طرق التدریس القائمة على البحوث والبعیدة عن ال

 .الحقیقیة والفعلیة المرجوة من العملیة التعلیمیة في األردن

ونوھت بأن اعتماد عملیة البحوث في المساقات الدراسیة لطلبة الجامعات األردنیة سیثري عقول 
ً نیرة قادرة على التوصل ألبحاث ت ساھم في تقدم المجتمع، الطلبة، عالوة على أنھا ستخلق عقوال

 .وتوطید العالقة بین الطالب والمدرس داخل الحرم الجامعي

وبینت البواب أن صندوق دعم البحث العلمي یسعى إلى دمج البحث والتعلیم معا، وعدم فصل  
أحدھما عن اآلخر، كونھما یكمالن بعضھما البعض، وأن غیاب البحث العلمي یعد سببا من أسباب 

 .التعلیمیة إحباط العملیة

وزادت أن الجامعات أصبحت بحالة تنافس مختلفة لالستفادة مما یقدمھ الصندوق من مبالغ لدعم 
األبحاث العلمیة، فقد احتلت الجامعة األردنیة خالل السنوات العشر الماضیة من عمر الصندوق ما 

 .بحثیةمن حجم االستفادة وحصولھا على جوائز البحث العلمي والمشاریع ال% 40نسبتھ 

واختتمت البواب المحاضرة بالقول إن غیاب تقییم الھیئات التدریسیة في الجامعات األردنیة من أھم 
المحبطات في العملیة التعلیمیة، حیث ال یوجد أسس تصنف المعلم الجید من غیره، واصفة المرحلة 

ة عن تطویر الذات التي وصل إلیھا الكثیر من الطلبة بالجمود وذلك بسبب طریقة التدریس البعید
  .وغیاب الباحثین الجیدین

 طلبة نیوز -المدینة نیوز –السونسة  –بترا   -خبار األردنیةأ
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 "األردنیة"صدور عدد جدید من المجلة الثقافیة لـ

صدر حدیثا العدد الجدید من المجلة الثقافیة الفصلیة التي تصدرھا الجامعة االردنیة وضم ملفا خاصا 
 ".آفاق المتخیل والمتخیل الروائي"بعنوان 

، واحتوى العدد "المتخیل ھبة اللغة"محمد شاھین العدد بمقال واستھل رئیس تحریر المجلة الدكتور 
لمحمد " التاریخي والمتخیل : "على موضوعات بأقالم عدد من االكادیمیین والمتخصصین منھا

لنبیل سلیمان، " استراتیجیة الالعبین في التخییل الروائي العربي للسلطات والسلطة"عصفور، 
مدن عربیة بین المتخیل والواقع في االدب "د الواحد لؤلؤة، لعب" المتخیل في عالم بال خرائط "

" السیرة الذاتیة والمنفى خارج المكان الدوارد سعید"لمحمود جرن، و" النسوي االیطالي الحدیث
 .للیندا اندرسن ترجمة ھند شاھین ھندي 

ي الھاشمي، لعلو" المفارقة الصارخة.. نزار قباني "وفي ملف الدراسات احتوى العدد على دراسة 
 .للمؤرخ علي محافظة" من اتفاقیة سایكس بیكو ووعد بلفور الى الثورة العربیة الكبرى"و

كما اشتمل ملف الحوارات على حوار مع ادوارد سعید اجرتھ كارل صباغ ونقلھ للعربیة محمد 
.عصفور

 بترا -10: الغد ص
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 اكتمال التحضیرات لسباق نصف ماراثون البحر األحمر

  
، تحضیراتھا إلقامة سباق نصف ماراثون البحر "رن جوردان"ردنیة للماراثونات اكملت الجمعیة األ

  .  األحمر، برعایة األمیر فراس بن رعد یوم غد الجمعة
 

وعقدت الجمعیة خالل ایام الماضیة عدة اجتماعات تنسیقیة مع محافظة العقبة ومدیریات األمن العام، 
ة اإلتصاالت الخاصة والخدمات الطبیة من أجل توفیر الدفاع المدني، الدرك، القوات المسلحة، ھیئ

أفضل وسائل األمن والراحة للمشاركین، حیث سیتم إغالق المناطق والشوارع التي سیمر بھا السباق 
بالتعاون مع محافظة العقبة، كما تم تجھیز خطط أمنیة ذات فعالیة وتأمین تواجد سیارات اإلسعاف 

  .ان سالمة العدائین المشاركینعلى مختلف نقاط مسار السباق لضم
 

كما وقعت الجمعیة اتفاقیة تعاون مع جمعیة الحیاة لمرضى التحسس القمحي في مدینة العقبة، حیث 
، والذي تبنتھ في "اركض لغایات نبیلة"سیتم دعمھم بجزء من ریع السباق الذي یقام تحت شعارھا 

متطوع  900ك في الماراثون ما یزید عن ویشار. السباقات التي تنظمھا في كافة محافظات المملكة
یمثلون الجھات الرسمیة من أفراد وعمال وطن ودرك وأمن عام، إلى جانب الشباب والشابات في 

  .الجامعات واألندیة
 

طفل من المدارس  500وكجزء من شراكتھا مع وزارة التربیة والتعلیم، ستدعم الجمعیة مشاركة 
 .الحكومیة في محافظة العقبة

ررت الجمعیة دعم مشاركة أطفال جمعیة رعایة الطفل المعاق الخیریة بمحافظة إربد في كما ق
ً للمشاركة 50ماراثون البحر االحمر، من خالل رعایة   .عداء ومرافقیھم من فئة المعاقین حركیا

بالتعاون مع » رن جوردن«ولتسلیط الضوء على األبطال من فئة اإلحتیاجات الخاصة، ستقوم 
الراعي الرئیسي ألیلة نصف ماراثون البحر األحمر، شركة واحة أیلة، بدعم مشاركة العدائین 

 ً   .الممیزین الذین یعانون من إعاقات حركیة والمكفوفین أیضا
 

الكرد، عن شكرھا وامتنانھا للدعم والتعاون الذي قدمتھ وأعربت المدیر العام للجمعیة، لینا 
فرع العقبة، حیث ساھمت بتأمین عدد من طالبھا كمتطوعین من جھات أخرى  -الجامعة األردنیة

 .كجامعة العقبة للتكنولوجیا، ھیئة شباب كلنا األردن، وكلیة البلقاء الجامعیة فرع العقبة
) كم 21(نصف الماراثون : ر یشتمل على ثالثة سباقات ھيیذكر أن أیلة نصف ماراثون البحر األحم

) السباق الممتع(كم 10وھو الفعالیة األساسیة الذي سینطلق من أمام فندق إنتركونتیننتال العقبة، سباق 
المقرر من مقابل بوابة ) كم 4.2(والذي یبدأ من البوابة الشمالیة لمشروع أیلة وسباق األطفال 

 .وستنتھي السباقات الثالثة في ساحة الثورةالمشاغل لمشروع أیلة، 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  االلكتروني الغد 
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 تشارك في المؤتمر لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات» المكتبات األردنیة«

  
شاركت جمعیة المكتبات والمعلومات األردنیة بشكل متمیز في المؤتمر الثامن والعشرین لالتحاد 

مصر خالل الفترة ما بین السابع  -ة العربي للمكتبات والمعلومات والذي عقد في مدینة القاھر
شبكات التواصل االجتماعي «والعشرین والتاسع والعشرین من الشھر الماضي، تحت عنوان 

  .»وتأثیراتھا في مؤسسات المعلومات في العالم العربي
 

استخدام : فقد شارك في المؤتمر رئیس الجمعیة األستاذ الدكتور ربحي علیان وقدم ورقة بعنوان
لتواصل االجتماعي في مجال المكتبات ومراكز المعلومات من قبل أعضاء جمعیة المكتبات وسائل ا

  .والمعلومات األردنیة والمشكالت التي تواجھھم من وجھة نظرھم
 

  .وشارك في المؤتمر كذلك الدكتور عمر جرادات الذي ترأس الجلسة العلمیة الخامسة
 

  .سة العلمیة الرابعةكذلك شارك الدكتور نجیب الشربجي برئاسة الجل
 

واقع استخدام طلبة تخصص علم : وشارك األستاذ الدكتور عبد الرازق یونس بورقة بحث بعنوان
المكتبات و المعلومات بالجامعة أالردنیة لمواقع التواصل االجتماعي و خدمات المعلومات المطلوبة 

  .دراسة استطالعیة: لتلبیة احتیاجاتھم العلمیة واالجتماعیة
 

الھیئة االداریة شارك األستاذ عبد المجید أبو جمعة منسق االتحاد في األردن واألستاذ نزار ومن 
  .حمادنة

 
خولة الزغلوان، ایمان العمري، ھدى عباس، عبد الرحیم عبد : ومن الھیئة العامة الزمیالت والزمالء

  .السالم،  فاطمة الرواجفة
 

معیة في االجتماع األول لرؤساء جمعیات كما شارك األستاذ الدكتور ربحي علیات رئیس الج
المكتبات والمعلومات في الوطن العربي وقدم فیھ التطور التاریخي لجمعیة المكتبات والمعلومات 

  .األردنیة وأنشطتھا المختلفة في مال المؤتمرات والندوات والتألیف والنشر والدورات التدریبیة

  27: الدستور ص
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  لخاصة في األردنندوة تتناول واقع توظیف خریجي التربیة ا
 

  
" نظم طلبة الدكتوراة بالجامعة االردنیة في مادة التطبیقات المیدانیة في التربیة الخاصة ندوة بعنوان 

شارك فیھا خبراء ومختصون في مجال التربیة " واقع توظیف خریجي التربیة الخاصة في األردن
  .الخاصة 

 
یة في الجامعة الدكتور صالح الرواضیة واشراف وھدفت الندوة التي رعاھا عمید كلیة العلوم التربو

الدكتورة منى الحدیدي الى تسلیط الضوء على مشكلة توظیف خریجي التربیة الخاصة واستعراض 
دور الوزارات ذات العالقة في التوظیف ومناقشة دور وأھمیة قانون حقوق األشخاص ذوي االعاقة 

عرف على كفاءة ھؤالء الخریجین ومدى تلبیتھا في توظیف خریجي التربیة الخاصة والت 2017لعام 
لحاجة سوق العمل االردني، إضافة الى التعرف على دور المنظمات غیر الحكومیة في استحداث 

 .الشواغر لتوظیف خریجي التربیة الخاصة
 

ضرورة فتح غرف مصادر اضافیة وتعیین خریجي التربیة : وخرجت الندوة بعدة توصیات منھا 
التشریعات الناظمة للعمل مع األشخاص ذوي االعاقة وفتح مساقات في الجامعات  الخاصة وتفعیل

  .لتأھیل المعلمین في مجال ذوي االعاقة

  5: صدى الشعب ص
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ّغات األجنبیّة ّم الل   نعم لتعل
  صالح جرار.د
  
ّغات األجنبیّة في التعامالت الیومیّة وفي التعلیم   ً من الل ّغة العربیّة بدال الدعوة إلى استخدام الل
ّى مھّمة المحافظة على ا لمدرسي والجامعي وفي األبحاث والمؤسسات الوطنیّة وال سیّما التي تتول

الھویّة الثقافیّة لألّمة كالمؤسسات التعلیمیّة واإلعالمیّة والثقافیّة والتربویّة والدینیّة والعلمیّة، ال ینطوي 
ّغات األجنبیّة، بل على ال م الل ّ ّغات األخرى بأي حال على الدعوة لعدم تعل م الل ّ عكس من ذلك فإّن تعل

 ً ّمھا بدیال ّغات التي نتعل ّغة األّم لھ فوائد جّمة ال تكاد تحصى، ولكن ال یعني أن تكون ھذه الل غیر الل
ٍ أو مجلٍس  ّغات األجنبیّة لھا استخداماتھا في مجاالت محّددة، كأن تكون في جمع عن لغتنا األّم، ألّن الل

یتحدثون لغة أجنبیّة بعینھا، فعند ذلك یحسن بك أن تتحدث لغتھم إذا كنت تتقنھا  أو ندوٍة كلُّ من فیھا
  . أو أي لغة مشتركة یتقنھا الجمیع

  
ً إلى بلٍد تجید لغة أھلھ، فإنھ یحسن بك أن تتحدث معھم بلغتھم، أو أن تقرأ صحیفة  أو أن تكون مسافرا

ً بلغٍة غیر لغتك األّم، أو أن تتفاوض ً صادرا حول مسألٍة ما مع من ال یحسنون لغتك بینما أنت  أو كتابا
ّھا حاالٌت یحسن بك أن تتحدث لغة أجنبیّة فیھا   . تحسن لغتھم، فھذه وسواھا كل

  
ّغة األجنبیّة بین أبناء قومك سواًء في المجالس العاّمة أو مجالس العلم أو وسائل  أّما أن تتحدث بھذه الل

ً اإلعالم دون أّي مسّوغ، فذلك ما ال یق ّغات  .بلھ المنطق السدید وال الذوق السلیم قطعا م الل ّ ولتعل
ّم لغة أجنبیّة واحدة بل  األجنبیّة وإتقانھا فوائد جلیلة، ولعّل من المستحسن أن ال یكتفي المرء بتعل
ً في بدایة التسعینیات من القرن  ً ألمانیا یضیف إلیھا لغة ثانیة أو ثالثة أو أكثر، وقد عرفت صدیقا

ّغات الماضي كا ً على صدیق نمساوي عندما سألتھ عن عدد الل ن یجید ثماني لغات، وتعرفت مؤخرا
ّغات ال یتعّدى خمس لغات، فضحكت من إجابتھ التي یستقل : التي یتقنھا فقال لي ً قلیالً من الل فقط عددا

ّغات التي یعرفھا، وقد سمعتھ بنفسي یتحدث اإلنجلیزیة واأللمانیة والفرنسیة    .فیھا عدد الل
  

ّھا تجعلك على اتصال مباشر مع ثقافات الشعوب وأنماط  ّغات األجنبیة أن ّم الل ومن أھّم فوائد تعل
تفكیرھا وأن تتبیّن مداخل التعامل مع أبنائھا دون ترّدد أو وجل، فضالً عن كونھا تغني معرفة 

دبي الشخص ومداركھ، كما أنھا تمكن الشخص من التواصل مع اإلنتاج العلمي والفكري واأل
ّغات دون وسیط، وال سیّما للباحثین والمتخصصین ّغات  .المنشور بتلك الل م الل ّ كما أّن من أھم فوائد تعل

أنھا تساعد الشعوب على التغلب على نقص المعلومات عن اآلخرین وتحول دون إصدار األحكام 
   .العشوائیة المجحفة بحّق الشعوب وثقافاتھا

  
ّغات وتحقیق مزید من التواصل والتعارف والتفاھم  كما أنھا تساعد على تنشیط حركة الترجمة بین الل

وعلى الصعید الشخصي، فإّن إتقان لغة أجنبیة أو أكثر تساعد الشخص على  .بین الثقافات المختلفة
تعزیز ثقتھ بنفسھ من خالل قدرتھ على التفاعل والمشاركة مع اآلخرین في أحادیثھم ومناقشاتھم، كما 

ً إلى یساعده على ال تواصل مع غیره من أبناء الثقافات األخرى بثقة واقتدار، ویكون ذلك مدخال
ّسع كاٍف أن  .النجاح والتقّدم وعلى ذلك، فإنني أدعو األجیال الناشئة التي ما زال في ذاكراتھا مت

ّغات األخرى واالستفادة مّما لدیھا من معارف وعلوم وأفكار وثقافات ّم الل   .تتوجھ إلى تعل

  15: الرأي ص

 مقاالت
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 علیم والوعدالت
 
  سالمھ یوسف طناش. د
 

وال یمكن لمجتمع أن یرتقي في .التعلیم والتعلم یرتقیان بالطموح، ومنظومة القیم، وھما جوھر الحیاة
وذلك فیما إذا تم توظیف كل االمكانات . جمیع مناحي الحیاة بدونھما، وضمن اإلطار العام للتربیة

نھوض باالقتصاد من خالل التعلم الحقیقي، وغرس المتوفرة وفق رؤیة رشیدة مخلصة لوطنھا،ولل
  .منظومة القیم اإلیجابیة

 
لقد أدركت العدید من الدول النامیة ومنذ خمسینیات القرن الماضي بأن التعلیم ھو الطریق األمثل 

لذلك ركزت على إصالح نظامھا التربوي، والتعلیمي، فاستثمرت في . لتنھض باقتصادیاتھا المتعبة
ة مدرسیة متقدمة، ومؤسسات تعلیمیة علیا، وألزمت نفسھا بتعلیم كل االطفال والشباب، إیجاد أنظم

وقد تطلب ذلك وجود حكومة ذكیة، ومبدعة، مرتكزة إلى سیاسات . والوصول بھم إلى تعلم متمیز
لذا كان ناتج ھذا االستثمار والتركیز على . واضحة، وقادرة على إلزام القطاع الخاص بأنشطة وطنیة

  .متمیزا: تعلیمال
 

وال شك بأن تلك الدول تفخر الیوم بتحقیقھا مراكز متقدمة في التعلیم ومحو األمیة، وطالبھا الصغار 
سنغافورة، ( والكبار یتربعون على مراكز متقدمة في االمتحانات الدولیة، ولیكون نظامھا التعلیمي 

كس بشكل ایجابي على الفرد والمجتمع، كل ذلك انع. من أفضل نظم التعلیم العالمیة) كوریا الجنوبیة
َل ذلك في ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي، ولینعكس ذلك  وبناء اقتصادیات متنوعة ومتقدمة، وتمث

  .بدوره على األفراد،والحیاة وقیمھا، واألمن االجتماعي
 

والمھارات، إن الدول التي تقدم تعلیما متمیزا تدفع بتعزیز رأس مالھا البشري، الممتلك للمعرفة 
والمزود بالتدریب؛ ولیصبح قادرا على المساھمة الفاعلة في اقتصادھا، وتقدیر قیمة العمل، والرقي 

إذ بدون التعلیم وتمیز عملیات . بمجتمعھا في جمیع مناحي الحیاة، وتشكیل قیم المواطنة الصالحة
لى النمو االقتصادي، ویحفز على فھو یؤدي إ. التعلم ال یمكن ألي مجتمع أن یفتح آفاقا جدیدة للمستقبل

  .اإلبداع، ویعزز التماسك االجتماعي
 

كما أن التعلیم الذي یقدم تعلما متمیزا یساعد على التخلص من الفقر المدقع، وللوصول إلى االزدھار 
كیف ال وطلبة الیوم ھم مواطنو الغد، وقادتھ، وعمالھ، وھم آباء . والرخاء االجتماعي، واألمن والسلم

وبكل تأكید ھو االستثمار األمثل للقوى البشریة، وھو رأس المال الثابت، والرصید . تقبلالمس
  .المستمر، والباقي في المجتمع

 
والشيء األھم ھو التعلم الذي یكسب الطلبة . ولكن توفیر التعلیم وحده وبصیغھ الحالیة لیس كافیا

أن الذھاب للمدرسة بدون التعلم إنما ھو إذ من المؤكد . المعارف، والمھارات، والسلوكیات المنشودة
وخاصة عندما یكون التعلیم متحیزا، . مضیعة للوقت، وھدر لألموال ولرأس المال البشري الواعد

  .وسیئا، وذلك كمظھرمن مظاھر عدم قدرة مؤسساتھ في تحقق العدالة
 

  15: الرأي ص
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تعلم سیتم إغراق حیاة إذ بدون ال. العدالة كمعنى یتجلى في تقدیم تعلیم نوعي لجمیع أفراد المجتمع
وھم في الحقیقة . الطلبة بالجھل، والفقر، واالستبعاد، وخاصة لمن یأتون من طبقات اجتماعیة فقیرة

كما وأن . األكثر حاجة لتعلم متمیز، یأخذ بأیدیھم نحو آفاق مستقبلیة، ولیستطیعوا النجاح في حیاتھم
حظا في المجتمع، وبالتالي نتائج التعلم  الظروف التعلیمیة وبیئتھا ھي دائما أسوأ بكثیر لألقل

وھذا األمر یشكل خطرا على المجتمع في جمیع مناحي الحیاة، االقتصادیة، . وانعكاسات التعلیم
والثقافیة، واالجتماعیة، والروحیة، والسیاسیة، ومفھوم المواطنھ؛ مما یحتاج إلى معالجة حثیثة 

  .وبدون تأخیر، للنھوض بالمجتمع
 

ینعكس من خالل عدم القدرة على التعلم، وعادة یشیر إلى  - وبكل مستویاتھ  –تعلیميإن الفشل ال
إذ الخسارة الكبیرة ھي في خسارة القوى . الفشل األخالقي، وإلى فشل عمیق في النظام التربوي

فكیف تكون األمور مع التغیر . البشریة، غیر المعدة لخدمة االقتصاد ومواءمتھ بشكل مناسب
إذ إن االقتصاد المستقبلي یحتاج فیھ العاملون إلى تملك . السریع الداعم لالقتصادالتكنولوجي 

أساسیات مھاراتیة في الكمبیوتر، وتقنیات تكنولوجیة تتغیر بشكل سریع ومتسارع، وكذلكالقدرة على 
  .التأقلم، واإلبداع، والتعلم مدى الحیاة

 
وھذا األمر . یعني التأكید على التعلم المتمیز وفھم التعلم الواعد ال یعني الذھاب للمدرسة فقط، بل

یعني التزام النظام التعلیمي بالتركیز على األھداف العامة للتربیة، وبكل اشكالھا، ومفاھیمھا، وكذلك 
كما على النظام التعلیمي أن . بقیاس األھداف الخاصة لھا من خالل التعرف إلى درجة التعلم المتحققة

وس لجعل المدرسة تعمل بجدیة نحو التعلم، مما یتطلب بیئة جاذبة للطلبة، یعمل وفق منھج علمي مدر
ومعلمین، ومدربین، وأساتذة معدین وفق منحى شمولي، ولیكونوا قادرین على التواصل بفاعلیة، 

  .وتحقیق األھداف المقاسة بشكل واقعي وحقیقي
 

مدروسة وبكل مستویاتھ لیكون  وأخیرا البد من أن یتم تأطیر النظام التربوي والتعلیمي وفق رؤى
جمیع من یعمل ضمنھ مدركا وساعیا للعمل على تحقیق التعلم ، وأن یكونوا أكثر قدرة على وعي 

  .للمشكالت التي تواجھھم، ووفق اإلمكانیات المتاحة فعلیا، وبواقعیة الیجاد الحلول المناسبة لھا
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 البت االئمة والخطباء بعدم المشاركة وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة ط
االوقاف .. واالذاعات دون اذن رسمي منھا بالندوات والمناظرات على القنوات الفضائیة

 .حذرت من اتخاذ اشد العقوبات بحق كل من یشارك دون موافقتھا
  

  وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة عممت على الوزارات والمؤسسات الحكومیة توقفھا عن
  .والنقل الیھا ل اي طلبات من الموظفین لالنتدابقبو

  
  دائرة ضریبة الدخل والمبیعات ستتوقف عن استالم االقرارات وجاھیا اعتبارا من االول من

سابق انھا ستستقبل االقرارات الكترونیا في  الضریبة اعلنت في وقت.. كانون الثاني المقبل
  .بدایة العام المقبل

  
 8بل في منطقة مؤاب لوضع حجر اساس لمصنع مالبس على یقام احتفال السبت المق 

  .یوسف الطراونة دونمات تبرع بھا نقیب المقاولین السابق احمد
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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  بادر نواب خالل االجتماع الطارئ الذي عقده المجلس ظھر أمس للتباحث بالقرار األمیركي
ع مذكرتین، تطالبان بسحب بنقل السفارة األمیركیة من تل ابیب إلى القدس المحتلة، إلى توقی

السفیر األردني من تل ابیب والغاء معاھدة وادي عربة للسالم مع إسرائیل، ومقاطعة 
 .البضائع األمیركیة انتصارا للقدس وحقوق األمة فیھا

  
  ائتالف االحزاب القومیة والیساریة دعا إلى مسیرة جماھیریة وسط العاصمة بعد صالة

ار الرئیس األمیركي دونالد ترامب بنقل السفارة األمیركیة الجمعة غدا، لالحتجاج على قر
 .إلى القدس المحتلة واالعتراف بھا عاصمة لكیان االحتالل اإلسرائیلي

  
  النقابات المھنیة تنظم األحد المقبل وقفة احتجاجیة بمجمع النقابات المھنیة بالشمیساني

الوقفة . ابیب إلى القدس المحتلة احتجاجا على قرار اإلدارة األمیركیة نقل سفارتھا من تل
 .تأتي ضمن مجموعة خطوات احتجاجیة بحثتھا النقابات ردا على الخطوة األمیركیة

  
  بحثت لجنة فلسطین النیابیة في اجتماع لھا في قاعة الصور في مجلس النواب أمس مع أھالي

بعد أن رفع  المحطة تداعیات قضیة ترحیلھم من مساكنھم وإزالة اإلعتداءات عن األراضي،
 3أصحاب االراضي دعاوى قضائیة بحقھم إلزالة ھذه اإلعتداءات ودفع بدل المثل عن آخر 

 .ووعدت اللجنة بتبني قضیة األھالي. سنوات

 دزواریب الغ
  


