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 "األردنیة"في ندوة نظمتھا كلیة الشریعة في 

 األدیان جائزة تمبلتون محطة مضیئة وفارقة في مسیرة جاللة الملك لتحقیق الوئام بین: منتدون

محمد المبیضین ـــ أكد علماء أن جائزة  
تمبلتون التي تسلمھا جاللة الملك عبد هللا 
الثاني الشھر الماضي تشكل محطة مضیئة 
وفارقة في تأریخ مسیرة جاللتھ في تحقیق 
الوئام بین األدیان ورعایة المقدسات 
االسالمیة والمسیحیة في القدس الشریف 

 . ةوحمایة الحریات الدینی

وأشاروا خالل ندوة نظمتھا كلیة الشریعة 
رسالة ( في الجامعة األردنیة الیوم بعنوان 

بمناسبة منح جاللتھ ھذه ) السماحة والوئام 
أن جاللتھ عمل على , الجائزة العالمیة 

 ً ً وعالمیا   ترسیخ نھج فكر االعتدال والوسطیة ولھ دور بارز وفاعل في نشر قیم التسامح والوئام اقلیمیا

أن لھذه الجائزة  " وقال رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة في كلمة افتتح بھا اعمال الندوة 
معاني إنسانیة نبیلة جسدھا جاللتھ في جھوده الحثیثة والمتعاقبة لتحقیق الوئام بین األدیان، وحمایة 

یة الحریات الدینیة، فكان المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في القدس، وحرص جاللتھ الدائم على حما
العالمیة ترجمة صادقة وحیة استحقھا جاللة الملك " تمبلتون"نموذجا عالمیا یُشار إلیھ بالبنان، فكانت 

 ."بجدارة لما قدمھ من أفكار ومبادرات وتوجیھات واھتمام

شر، من وأضاف أن كل ما یبذلھ جاللتھ من جھود یتمثل في تأكیده على المحبة والوئام بین بني الب
خالل تعزیز القوة الرمزیة لمبدأ التعددیة الدینیة التي تحترم االختالف، وذلك في مسعى لنشر الوئام 

 .الدیني واالحترام بین أكثر من ملیار مسلم، ینظرون إلى بعضھم البعض بوئام وانسجام

استطاع أن یجعل    وأكد القضاة أنھ بفضل القیادة الحكیمة والرؤیة الثاقبة ورحابة الفكر لدى جاللتھ
ً رائدا وفریدا في تحقیق الوئام بین األدیان، وخلق حالة وال أبھى من العیش المشترك  األردن نموذجا

بین المسلمین وإخوتنا المسیحیین في وطن الجمیع، بنسیج اجتماعي متماسك متوحد عصّي على 
 .االختالف والفرقة

غایة في األھمیة ألنھا تشكل محورا رئیسیا من وزاد رئیس الجامعة أن رسالة السماحة والوئام   
 .المحاور التي تسعى الجامعة إلى تعزیزھا وتعمیمھا بین الطلبة

 جامعةأخبار ال

الوقائع  - بترا -المدینة نیوز - السوسنة –الحقیقة الدولیة  -24جو  - 4: الغد ص - 4: الدستور ص -8: الرأي ص-أخبار األردنیة
 اإلخباریة
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لفت إلى أن نشر ثقافة التسامح والعیش المشترك وقبول اآلخر حاجة أساسیة وملحة , القضاة   
ً ان ھ ال بّد من زرع ھذه وخاصة في ظل ھذه الظروف الحرجة التي نمر بھا من كافة النواحي، مؤكدا

الثقافة في نفوس وعقول النشء، ألنھا تساھم بشكل فعال في خلق جیل واع قادر على تحمل أعباء 
ً لمعالم  ً قویا المسؤولیة وقیادة المرحلة القادمة بشكل إیجابي وسلیم، ألن مثل ھذه الثقافة تشكل ترسیخا

 .االنتماءالوحدة الوطنیة التي ینبغي بناؤھا على أساس من الثقة و

وشدد القضاة عـلـى اســتمرار الجامعـة في  تشـجیع حریـة التعبیـر وتبـادل األفــكار واآلراء، دون  
السمــاح بــأي خــرق للمبــادئ األخالقیة للســلوك أو أي مــن أشــكال العنــف والمضایقات 

ً إلى الدور الریادي الذي تقوم بھ كلیة  والتمییــز والتطرف، وانتھــاك النزاھــة األكادیمیة،  مشیرا
ّیھا لمضامین ثوابت الوطن والتعامل بھا  الشریعة في نشر رسالة الوسطیة واالعتدال بین طلبتھا، وتبن

ً رائدا على االستمرار في نشر قیم الحق والسماحة والوئام   .لتكون بذلك مثاال

المبادرات الملكیة التي أطلقھا جاللة وأشار مفتي عام المملكة فضیلة  الدكتور محمد الخالیلة إلى  
الملك عبدهللا الثاني  وتستھدف التسامح والوئام وقبول اآلخر وھي رسالة عمان وكلمة سواء 

 . واألسبوع العالمي للوئام

وتبنتھا المملكلة األردنیة الھاشمیة  2004وشرح الخالیلة مضامین رسالة عمان التي صدرت عام 
, رة الحقیقیة المشرفة لإلسالم ووقف التجني علیھ ورّد الھجمات عنھ كنھج یحرص على إبراز الصو

بحكم المسؤولیة الروحیة والتاریخیة التي تحملھا القیادة الھاشمیة بشرعیة موصولة بالرسول محمد 
 . علیھ أفضل الصالة والتسلیم

تور ھایل داوود وأضاف خالل الندوة التي أدارھا وزیر األوقاف والمقدسات اإلسالمیة االسبق الدك
ً إلى أنھا صدرت قبل , أن رسالة عمان جاءت لتصحیح مفاھیم خاطئة متعلقة بالغلو والتطرف  مشیرا

ظھور بعض  المنظمات اإلرھابیة التي مارست القتل واإلجرام والدمار في األردن وبلدان عربیة 
 . وإسالمیة ودول عالمیة

ح بیان ومرتكزات ھذه الرسالة العالمیة التي تدور وحث الخالیلة علماء االمة على االستمرار في شر
 . مع الحق والعدالة ونبذ العنف والتطرف والسعي نحو تحقیق الرحمة والخیر للناس والرخاء العالمي

بدوره بیّن قاضي االستئناف الكنسي األسبق  األب محمد جورج شرایحة اھتمام ورعایة جاللتھ 
ً متینة "ة في األردن وفلسطین وقال لألماكن اإلسالمیة والمسیحیة المقدس إن جاللتھ وضع أسسا

  ." عمادھا العدل والمساواة بین جمیع المواطنین مسلمین ومسیحیین

 

ولفت شرایحة إلى سعي جاللتھ لترسیخ قواعد حقوق االنسان وحقوق المرأة وحریة األدیان والسلم 
 . ین الناسالعالمي بھدف إیجاد أرضیة مشتركة للعیش الكریم والمحبة ب

ً في حمایة كرامة اإلنسان قبل صدور المواثیق الدولیة التي  وأشار شرایحة إلى أن اإلسالم  كان سباقا
ً إلى أن جوھر األدیان عبادة هللا وحده عز وجل  . تحض على حقوق االنسان الفتا
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دي الوصایة وبین أمین عام وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة المھندس عبد هللا العبا
الھاشمیة على المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في فلسطین ومراحل اإلعمار الھاشمي لھذه المقدسات 

ً بالملوك الھاشمیین األخیار  منذ اإلعمار األول في عھد الشریف الحسین بن علي طیب هللا ثراه مرورا
الحسین بن طالل رحمھم هللا  الملك المؤسس عبدهللا األول والملك طالل بن عبدهللا والملك الباني

ً لعھد جاللة الملك عبد هللا الثاني  . وصوال

ً حدیثة لالعمار الذي أنجز للمقدسات اإلسالمیة والمسیحیة ومنھا المسجد  وعرض العبادي صورا
األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة وكنیسة القیامة والقبر المقدس وكنائس محیطة بالقدس 

 . الشریف

ً الى وأكد العب ادي أن األماكن اإلسالمیة والمسیحیة ھي محط اھتمام جاللتھ في المحافل الدولیة مشیرا
اإلتفاقیة بین األردن والقیادة الفلسطینیة واستطاع األردن بموجبھا وضع األماكن المقدسة على الئحة 

لقى كلمة أشار فیھا وكان عمید كلیة الشریعة في الجامعة الدكتور عدنان العساف قد أ . التراث العالمي
إلى أھمیة جائزة تمبلتون التي تسلمھا جاللتھ وھي تمنح للریادیین ممن لھم جھود متمیزة في الوئام 

 .بین األدیان وتعزیز مبادىء الحق والعدالة والتسامح وقبول اآلخر

ً ألصحاب الفضیلة قضاة الشرع الحنیف ورجال الدین  ً الفتا وخالل الندوة التي شھدت حضورا
قدم عدد من الحضور , لمسیحي وأعضاء ھیئة التدریس ونخبة من طلبة الجامعة والباحثین فیھا ا

مداخالت حول مساعي جاللة الملك في تعزیز الوئام بین األدیان والدفاع عن المقدسات اإلسالمیة 
 . والمسیحیة في األمم المتحدة والجامعات والمعاھد العالمیة
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  "األردنیة"الفنون فـي  أمسیة موسیقیة لطلبة كلیة

نظم قسم الموسیقى في كلیة الفنون   - ھبة الكاید 
والتصمیم في الجامعة األردنیة أمسیة موسیقیة للطلبة 

  .بمناسبة قرب انتھاء الفصل الدراسي األول

وجمعت األمسیة التي حضرھا رئیس الجامعة 
الدكتور عبد الكریم القضاة وعدد من نواب الرئیس 

ساتذة والطلبة بین العزف والغناء ونخبة من األ
بمشاركة طلبة القسم من مرحلتي البكالوریوس 

  .والماجستیر

وأشاد رئیس الجامعة بأداء الطلبة الغنائي وإتقانھم  
العزف على اآلالت الموسیقیة وما وصل إلیھ القسم 

الجتماعیة من مستوى فني عاٍل، مؤكدا على دور الموسیقى في إثراء الثقافة وتعزیز الجوانب ا
والنفسیة، وكذلك دور الكلیة في إعداد الفنانین والباحثین في المجاالت الفنیة المختلفة المتعلقة بالفنون 

  .البصریة والمسرحیة والموسیقیة

عمید الكلیة الدكتور رامي حداد أشار إلى أن الكلیة تعتبر حاضنة أمینة لثقافتنا وموروثنا العربي 
زج بخبرات وتجارب أعضاء الھیئة التدریسیة من أكادیمیین وفنانین، یثري والفني الغني الذي إذ امت

  .من مخرجاتھا التعلیمیة والفنیة

وأوضح حداد أن الكلیة تمنح درجة البكالوریوس في الموسیقى والمسرح والفنون البصریة، باإلضافة 
ن كعنصر أساسي ومھم في إلى برنامج الماجستیر في الموسیقى، مبیّنا أن إیماننا العمیق بأھمیة الف

ثقافة مجتمعنا المحلي یدفعنا دوما لتمكین خریجینا وتسلیحھم بالثقافة والخبرات العلمیة والعملیة، 
ّو في مواقعھم مستقبال   .لیكونوا متمیزین وریادیین أینما حل

من جھتھ لفت رئیس القسم الدكتور نضال النصیرات إلى أھمیة القسم الذي یضم ضمن كادره 
یمي خبرات موسیقیة من أساتذة ومدرسین ومساعدي بحث وتدریس ممن لھم باع طویل التعل

  .وخبرات وافیة في مجال التعلیم الموسیقي والبحث الموسیقي والقیادة والتألیف

وتحدث عن سعي القسم إلى إیجاد عالقة وثیقة مع المجتمع المحلي من جھة واجتذاب الموھوبین 
ً وإثراء المھارات الموسیقیة لدیھم من جھة أخرىوالمتمیزین إلعدادھم أكادیمی   .ا

  االمتیاز نت –الوقائع االخباریة  - جفرا -المدینة نیوز - السوسنة -بترا
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 وجامعة جراند فالي عبر االتصال المرئي" الفلسفة"و" أثیر"محاضرة مشتركة بین 

التابع لمركز تكنولوجیا المعلومات في ) شبكة التعلم للتنمیة العالمیة(عقد مركز أثیر  –ھبة الكاید 
فة في كلیة اآلداب محاضرة مع جامعة جراند فالي ستیت في الجامعة األردنیة بالتعاون مع قسم الفلس

 .والیة میشیغن األمریكیة عبر االتصال المرئي

التي " مقدمة في الفلسفة والتفكیر الناقد باللغة اإلنجلیزیة"وجاء تنظیم اللقاء المشترك ضمن مادة 
 .تدرسھا الدكتورة ماجدة عمر مع أستاذ الفلسفة كیلي جیمس كالرك

 Religion and the Sciences ofیة المحاضرة قدم األستاذ كالرك إیجاًزا لكتابھوفي بدا
Origins: Historical and Contemporary Discussions  ،ا ً لع علیھ الطلبة مسبق ّ الذي اط

ودار الحوار والنقاش مع المؤلف حول موضوعات الكتاب التي ضّمت نظریة التطور واألخالق، 
 .ة التوفیق بینھماوالعلم والدین وإمكانی

ولفت مدیر مركز تكنولوجیا المعلومات الدكتور صالح الشرایعة أن مركز أثیر الذي افتتح برعایة 
یوفر الخدمات االتصالیة األكادیمیة للمؤسسات التعلیمیة  2001جاللة الملك عبد هللا الثاني في العام 

لوجیا المعلومات واالتصال على العامة والخاصة، وبذلك یعتبر إنجازا تعلیمیا في مجال تكنو
 .المستوى العالمي، كما یعد خطوة رائدة وإضافة نوعیة تشھدھا الجامعة األردنیة

ویقول الشرایعة إن فكرة شبكة التعلم للتنمیة العالمیة التي ینتمي إلیھا أثیر تتركز حول توظیف 
لك المعرفة، وكذلك تھیئة فرص تكنولوجیا الحاسوب في تھیئة اللقاء بین من لدیھ معرفة ومن یحتاج ت

التعلم التفاعلي المتبادل حول عدد كبیر من القضایا التنمویة والتعلیمیة، إلى جانب تیسیر سبل التعلم 
 .للجمیع من دون حدود

ویوضح أن المركز یسعى إلى االستفادة القصوى من تكنولوجیا المعلومات واالتصال وتوظیفھا في 
القتصادیة في األردن، إلى جانب تسھیل التواصل بین الجامعات األردنیة خدمة التنمیة االجتماعیة وا

عبر سلسلة من المراكز في المملكة، وتحسین عملیة اتخاذ القرار عبر تعلم تفاعلي یرتكز على تبادل 
 .خبرات حیة بین صناع القرار والخبراء على المستوى العالمي والمحلي

األردنیة المشتركة وعبر العالم وذلك بتخطي الحواجز ویقدم أثیر نشاطات تفاعلیة للجامعات 
 . الجغرافیة والزمنیة، ویدعم جھود الجامعات األردنیة للتوجھ نحو التعلیم المفتوح والتعلم عن بعد

ویضم مختبرا تعلیمیا متعدد الوسائط یستخدم في التعلیم والتدریب وإنتاج البرمجیات والمواد 
التي تغطي القارات الخمس، كما أنھ  GDLNة التعلم للتنمیة العالمیة الدراسیة، ویعتبر جزءا من شبك

مزود ومجھز بتكنولوجیا متقدمة في االتصال عبر األقمار االصطناعیة وعبر االنترنت وعبر 
  .ISDNخطوط 

  المدینة نیوز -السوسنة
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 "تمكین األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان الشمول والمساواة" تحت شعار

 یوم العالمي لذوي اإلعاقةتحتفل بال) األردنیة(علوم التأھیل في 

مندوبا عن سمو األمیر مرعد بن رعد، رعى رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد  -فادیة العتیبي 
الكریم القضاة االحتفال الذي نظمتھ كلیة علوم التأھیل في الجامعة الیوم بمناسبة الیوم العالمي لذوي 

 .ن كل عاماإلعاقة الذي یصادف الثالث من شھر كانون األول م

تمكین "وتتشارك دول العالم االحتفال بالیوم العالمي لذوي اإلعاقة الذي جاء ھذا العام تحت شعار 
بھدف تعزیز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة " األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان الشمول والمساواة

ي اإلعاقة في ورفاھھم في جمیع المجاالت االجتماعیة والتنمویة وإلذكاء الوعي بحال األشخاص ذو
 .الجوانب السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة

إن احتفالنا الیوم بذوي اإلعاقة جاء لتمیزھم ال الختالفھم، وھي :" وقال القضاة خالل حفل االفتتاح
مناسبة نسعى من خاللھا إلى الوصول إلى اآللیات التي تسھم في تحقیق التنمیة الشاملة والمنصفة 

 ".ة انسجاما مع شعار ھذا العاموالمستدام

وأضاف القضاة أن الجامعة األردنیة ومن خالل دائرة النشاط الطالبي في عمادة شؤون الطلبة 
تحرص على تقدیم الدعم الالزم والمتخصص لطلبة الجامعة عامة وللطلبة ذوي اإلعاقة خاصة، 

من خطة التنمیة المستدامة في  ورعایة شؤونھم االجتماعیة النفسیة واألكادیمیة لتكون بذلك جزءا
أّال یخلف أحد عن " ، حیث كان التعھد القائم في إطار جدول أعمالھا ھو2030األمم المتحدة لعام 

 ".الركب

وعرض القضاة جملة من الخدمات التي توفرھا الجامعة لھذه الفئة أبرزھا إعداد الطبعة األولى من 
من نوعھ في الجامعات العربیة، وإصدار قاموس لغة  دلیل تسھیالت الطلبة ذوي اإلعاقة وھو األول

اإلشارة لیساعد على التواصل األمثل مع الطلبة الصم، وإطالق مشروع المسار اآلمن للطلبة من 
ذوي اإلعاقة البصریة بدعم من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ما یسھم في تعزیز  مبدأ التشاركیة 

 .االتي تسعى الجامعة إلى تحقیقھ

بدوره قال عمید كلیة علوم التأھیل الدكتور زیاد الحوامدة إن االحتفال الیوم یأتي إیمانا بأھمیة فئة  
ذوي اإلعاقة ودورھا في المساھمة في تحقیق رفاه المجتمع وتقدمھ على جمیع الصعد وفي كافة 

جتماعیة واالقتصادیة المجاالت، ما یزید من شعورھم باالنتماء وتحقیق تقدم في التنمیة البشریة واال
للمجتمع، كما یأتي تأكیدا على الدور الذي تلعبھ الجامعة األردنیة في إبراز أھمیة العنایة بھذه الفئة 
من المجتمع والتي ال تزال تواجھ حواجز تعترض مشاركتھم في المجتمع، ناھیك عن دور الجامعة 

 .الجامعةفي التواصل مع المجتمع المحلي الذي یشكل جزءا من رسالة 

وأشار الحوامدة في كلمتھ وبحسب منظمة الصحة العالمیة إلى أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في 
منھم في الدول % 80من سكان الكرة األرضیة، یعیش % 15العالم بلغ ملیار معاق أي ما نسبتھ 

حول قضایا النامیة، ما حدا بالحكومات وأصحاب العالقة إلى االعتراف بالحاجة إلى تنمیة شاملة 

  24جو  –المدینة نیوز  - السوسنة -زالعرب الیوم نیو
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اإلعاقة، مؤكدا أن األردن كان سباقا على مستوى المنطقة إلى االھتمام بذوي اإلعاقة والعمل على 
  .ضمان حقوقھم ودمجھم في المجتمع

وتناول الحوامدة الحدیث عن التقریر الذي أطلقھ األمین العام لألمم المتحدة بمناسبة االحتفال بالیوم 
، أكد في نتائجھ أن أھداف التنمیة المستدامة ال یمكن 2018سنة العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة ل

 . تحقیقھا إال بمشاركة جمیع أفراد المجتمع بما فیھم األشخاص ذوي اإلعاقة

كما أشار التقریر أنھ بالرغم من االلتزام العالمي بدعم ھذه الفئة، إال أنھا ال تزال تعاني من تحدیات 
كاملة في المجتمع، والتنمیة، والتمییز، ونقص التسھیالت البیئیة عدیدة منھا محدودیة المساھمة ال

المتوفرة لھم، مسلطا الضوء على مستویات الفقر غیر المتوازنة لدى ھذه الفئة، والعوائق التي 
تواجھھم في التعلیم والخدمات الصحیة والتوظیف والمشاركة السیاسیة، باإلضافة إلى نقص الخدمات 

ھم، األمر الذي یحد من استقاللیتھم ومشاركتھم في التغییر اإلیجابي والتطور التأھیلیة المقدمة ل
 .المجتمعي

أجندة االحتفال جاءت زاخرة ومتنوعة، تضمنت عددا من الفقرات التي ركزت على األشخاص من 
أّداه أشخاص من ذوي اإلعاقة ) عزف موسیقى (ذوي اإلعاقة من حیث المضمون واألداء، منھا 

فقرة ریاضیة قدمھا أطفال نادي أبو نصیر الریاضي، عرضوا فیھا مھاراتھم القتالیة في البصریة، و
فن التایكوندو، وافتتاح بازار یعرض لمنتجات أفراد وجمعیات من ذوي اإلعاقة، إلى جانب إجراء 
فحوصات طبیة من قبل أقسام وعیادات كلیة علوم التأھیل تتعلق باألطراف الصناعیة والعالج 

 .والوظیفي والسمع والنطق للحضور من تلك الفئة الطبیعي

وتخللت الفعالیة عقد محاضرة توعویة تتعلق بقانون اإلعاقة الجدید، باإلضافة إلى فقرة تعرض 
لقصص نجاح عدد من األشخاص من ذوي اإلعاقة، قدموا خاللھا مبادراتھم التي أطلقوھا وإنجازاتھم 

ع أنھم قادرون على التحدي واإلنجاز وتحقیق الذات بالرغم التي حققوھا، مؤكدین بذلك  وأمام الجمی
  .من اإلعاقة
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 توقعان مذكرة تفاھم في مجال التدریب" التدریب المھني" و" األردنیة"

 .ھني مذكرة تفاھم في مجال التدریبوقعت الجامعة األردنیة ومؤسسة التدریب الم -سناء الصمادي 

س للتخطیط والتطویر والشؤون المالیة الدكتور عماد صالح، ووقع المذكرة عن الجامعة نائب الرئی
 .دیرھا العام بالوكالة عمر قطیشاتوعن المؤسسة م

وتھدف المذكرة إلى تعزیز التعاون بین الجامعة والمؤسسة في مجال تقدیم خدمات التدریب، وتوثیق 
رفین بما یخدم كافة شرائح أطر الثقة والتعاون المثمر وصوال لنتائج إیجابیة لھا األثر الواضح الط

  .المجتمع األردني

وبموجب المذكرة یتم التعاون في مجاالت تدریب طلبة وخریجي الجامعات وتجھیزھم لسوق العمل 
 .من خالل إكسابھم مھارات مھنیة مطلوبة في مختلف المجاالت

منتسبیھا للدخول ونصت على المذكرة التعاون والتنسیق لعقد دورات مھنیة تدریبیة ذات جودة عالیة ل
 .إلى سوق العمل

وعقب توقیع المذكرة أكد صالح أھمیة التدریب المھني ودوره في إعداد الشباب األردني للموائمة 
ً قیمة التعاون مع المؤسسة في إعداد الخریجین  بین مھاراتھم وبین متطلبات سوق العمل مؤكدا

 .وتعزیز قدراتھم التنافسیة

ع الجامعة األردنیة الذي جاء في اطار حرص المؤسسة على الشراكة بدوره ثمن قطیشات التعاون م
 .مع المؤسسات األكادیمیة لخدمة الوطن والمجتمع

وحضر توقیع المذكرة مدیر مركز االستشارات والتدریب الدكتور محمد المعاقبة، ومدیر دائرة 
  .االعالم والعالقات العامة في مؤسسة التدریب المھني جمیل القاضي

  الحقیقة الدولیة - الوقائع االخباریة –السوسنة 
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تحدید العوائق واغتنام الفرص : التحدي التعلیمي"طلق نتائج دراسة ی" لدراسات االستراتیجیةا"
 "في التعلیم العالي لالجئین السوریین في االردن

أكد رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة أن تطور المستوى التعلیمي  -سناء الصمادي 
تحسین مستویاتھم االجتماعیة واالقتصادیة، وتأمین مستقبلھم والعلمي یشكل ھاجسا لدى االفراد ل

 .الوظیفي

تحدید العوائق واغتنام الفرص في التعلیم : التحدي التعلیمي"وأشار خالل رعایتھ إطالق نتائج دراسة 
التي أجراھا مركز الدراسات االستراتیجیة على الطلبة " العالي لالجئین السوریین في األردن

لجامعات األردنیة إلى أن الدراسة تعد عالمة ممیزة وفارقة لتناولھا األوضاع السوریین في ا
والظروف التعلیمیة التي یتعرض لھا الالجئون السوریون ویبذلون أقصى ما یستطیعون لتجاوزھا 

 .والتغلب علیھا للحصول على درجات علمیة بمستویات متعددة

ھدفة فیھا لم تأت من بالدھا طوعا للدراسة في األردن وزاد القضاة أن ما یمیز الدراسة أن الفئة المست
أو الدول المجاورة، وإنما الظروف السیاسیة واألوضاع االقتصادیة المتردیة دفعتھم لمغادرة بالدھم 

 .مع حرصھم على إكمال دراساتھم

وثمن القضاة دور مركز الدراسات االستراتیجیة الذي یحرص دوما على طرح قضایا مھمة وأبرزھا 
دراسة التحدي التربوي واستثمار الفرص وتحدید العوائق في التعلیم العالي للطلبة السوریین، التي 
تبین عدد الطلبة السوریین الدارسین في الجامعات األردنیة والرسمیة والخاصة للوقوف على 

الطلبة أثناء األوضاع التعلیمیة لھم من حیث القدرة المادیة وتعامل الھیئتین  التدریسیة واإلداریة و
 .وجودھم على مقاعد الدراسة

وفي السیاق قال مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة الدكتور موسى شتیوي إن الدراسة جاءت مبادرة 
 .من المركز ضمن خطتھ لالستجابة الزمة الالجئین السوریین، التي یشكل التعلیم جزءا أساسیا منھا

دولیة حرصت على توفیر فرص التعلیم للطلبة وأضاف أن الحكومة األردنیة والمؤسسات ال
الفا من الطلبة السوریین الملتحقین  16.000السوریین في كافة المراحل الدراسیة، فھناك ما یقارب 

مسجلین في الجامعات ) 10.655(في الجامعات األردنیة بكافة التخصصات منھم ما یقارب الثلثین 
 .سب بیانات صادرة من وزارة التعلیم العاليبح –الخاصة والباقي في الجامعات الرسمیة 

وبین شتیوي إلى أن ھدف الدراسة استكشاف القضایا الرئیسیة التي یواجھھا الطلبة السوریون في 
الوصول إلى التعلیم العالي في األردن، وتسلیط الضوء على القضایا والعقبات والمشكالت التي 

مدى تكیف الطلبة في بیئتھم واندماجھم االجتماعي تواجھھم في أدائھم وتحصلیھم العلمي، ومعرفة 
 .في الجامعات الدارسین فیھا

 

 

  موقع صحفي  - السوسنة -المدینة نیوز
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ونوه أن المركز یسعى من خالل ھذه الدراسة للوصول إلى نتائج وتوصیات تسھم في مساعدة الطلبة 
السوریین الدارسین في الجامعات األردنیة لتخطي العقبات والسیر في دراستھم الجامعیة أداء 

 .حیاة اجتماعیةوتحصیال و

وبموازة ذلك عرضت منسق وحدة إدارة مشروع فرص ومجاالت التعلیم العالي للسوریین 
)HOPES ( وسام برھومة نبذه عن المشروع الممول من الصندوق االستئماني االقلیمي لالتحاد

لمانیة ملیون یورو، وتقوم ه الھیئة اال 12بقیمة " صندوق مدد"االوروبي لالستجابة لألزمة السوریة 
 للتبادل العلمي 

)DAAD ( بتنفیذه بالشراكة مع المجلس الثقافي البریطاني وكامبوس فرانس، والھیئة الھولندیة
 .Nufficللتعاون الدولي في مجال التعلیم العالي 

وبینت برھومة أن الھدف من المشروع  ھو زیادة الفرص التعلیمیة لالجئین السوریین والشباب من 
یف في األردن، ولبنان، ومصر، وتركیا، واقلیم كردستان، من حیث توفر المنح المجتمع المستض

 جلیزیة، وتمویل المشاریع الصغیرةالدراسیة، ودورات اللغة اإلن

تحدید الحواجز واغتنام الفرص في التعلیم العالي لالجئین : التحدي التربوي"وزادت أن المشروع 
ھو أحد المشاریع التي یمولھا " ستراتیجیات المستقبلیةتوصیات السیاسات واال: السوریین في األردن

)HOPES (ولى من وكان أول المشاریع البحثیة التي یمولھا في األردن وأفضلھا في المرحلة األ
 تمویل المشاریع

تحدید العوائق واغتنام الفرص في التعلیم العالي لالجئین : التحدي التعلیمي"وخلصت نتائج دراسة 
 :إلى " ردنالسوریین في اال

أن الغایة األساسیة من التحاق الطلبة السوریین في التعلیم العالي للحصول على وظیفة أفضل في 
المستقبل، وتكوین معرفة ذاتیة وثقافة عالیة، للصمود في وجھ الظروف التي مروا فیھا من خالل 

 .استكمال تعلیمھم

وحاتھم المستقبلیة، وان التخصصات التي ویعتقد غالبیة الطلبة بأن التخصص الذي اختاروه یحقق طم
 .یدرسونھا اآلن جاءت بناء على میولھم ورغبتھم الشخصیة

من الطلبة أنھم یغطون نفقات دراساتھم عن طریق عائالتھم أو شخصیا عن طریق %) 75(ویرى 
منظمات دولیة، وجھات مانحة، ومنظمات أوروبیة، أشخاص "العمل، فیما كان ھنالك جھات مختلفة 

 .من الطلبة% )25(یغطون نفقات " خرونآ

ویعتقد نصف الطلبة تقریبا أنھم واجھوا صعوبات في تغطیة الدراسة وقاموا بتغطیة ھذه الصعوبات 
عن طریق القروض والشیكات المؤجلة، أو عن دعم األھل واألصدقاء واألقارب، أو عن طریق 

تأجیل الدراسة، فیما أظھرت النتائج أن من الطلبة إلى %) 8(العمل أو زیادة ساعات العمل، واضطر 
 .من الطلبة لم یتجاوزا لآلن الصعوبات المتعلقة في تغطیة نفقات الدراسة% ) 5(ھنالك 
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وأفاد غالبیة الطلبة أن نفقات الدراسة الجامعیة باھظة جدا مقارنة بالتعلیم المجاني في الجامعات 
ة في االردن مترد األمر الذي یشكل عائقا السوریة، فضال عن ان الوضع المادي والمعیشي للطلب

أ  .وعبئا اضافیا علیھم وعل

ویؤید غالبیة الطلبة ان اساتذة الجامعات یعاملونھم بالتساوي مقارنة مع الطلبة اآلخرین، وأن غالبیة 
ھؤالء الطلبة راضون عن أداء دائرة القبول والتسجیل معھم وراضون عن أداء الھیئة اإلداریة في 

 .التعامل

منھم عائقا % 42وأكد الطلبة أن بعضا من التخصصات تتطلب معرفة بغیر العربیة وتشكل لدى 
كبیرا، كما یشكل تحدي اختالف المنھاج واللغة مقارنة بالجامعات السوریة من اھم التحدیات 

 .االكادیمیة التي یواجھھا الطلبة السوریون

 

والتواصل مع اآلخرین  أظھرت نتائج الدراسة  فیما یتعلق بموضوع التدریب على المھارات الحیاتیة
 .منھم  بھذه المھارات% 24مشاركة 

وكان انخراط الطلبة السوریین واندماجھم مع المجتمع الطالبي اھم المحاور التي ركزت علیھا 
الدراسة، حیث اظھرت النتائج ان تفاعل الطلبة السوریین مع الطلبة االردنیین أعلى من تفاعل الطلبة 

 .ریین مع اقرانھم السوریینالسو

واظھرت نتائج الدراسة ان الدول االوروبیة تعد الوجھة االولى للطلبة السوریین والھجرة الیھا في 
حال اتیحت لھم الفرصة في ذلك ومن ثم العیش او الھجرة الى دول عربیة غیر االردن، فیما كان 

 .ة او العیش خارج االردنمن الطلبة السوریین الذین لم یفكروا في الھجر% 38ھنالك 

یشار الى ان مركز الدراسات االستراتیجیة استخدم بھذه الدراسة منھجیة البحث الكمي والنوعي،  
) 18(طالبا وطالبة في )  1675(واشتملت الدراسة الكمیة المسح المیداني على عینة مكونة من 

كلي للطلبة السوریین في من الحجم ال% 10جامعة أردنیة حكومیة وخاصة، وھي تشكل أكثر من 
 .الجامعات االردنیة

اما بالنسبة للمنھج النوعي فقد اشتمل على تسعة جماعات مركزة كان ُجلھا من الطلبة السوریین 
والمؤسسات ذات العالقة بالتعلیم العالي والسیاسات التعلیمیة، باإلضافة الى عدد من المقابالت 

  .المعمقة
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 ي عملیات قسطرة لالجئین في مستشفى الجامعة االردنیةالھالل األحمر القطري یجر

أجرى فریق البعثة الطبیة الممثل للھالل األحمر القطري، بالتعاون مع الھیئة الخیریة الھاشمیة في 
ً من عملیات القسطرة التشخیصیة وتوسیع  مستشفى الجامعة األردنیّة للسنة الثانیة على التوالي عددا

 .قسطرة القلب للكبار وحملة عالج الالجئین في األردن وزرع الشبكات ضمن مشروع

وتنوعت جنسیات المستفیدین الذین أجري لھم عملیات القسطرة ما بین سوریین وعراقیین وغزیین 
 .مقیمین في األردن إضافة إلى عدد من المرضى األردنیین

ً ویأتي تنفیذ ھذا المشروع والذي تّم بإشراف أمین عام الھالل األحمر القط ري علي الحمادي تجسیدا
 .للواجب اإلنساني واألخالقي تجاه المرضى غیر القادرین على دفع تكالیف مثل ھذه العملیات

ّعاون الطبي  وثمن مدیر عام مستشفى الجامعة الدكتور عبد العزیز الزیادات ھذا النمط اإلنساني من الت
ین الفریق القطري والفریق الفني في وفرص تباُدل الخبرات ب, والجھود المقّدمة في ھذه العملیات

 .مستشفى الجامعة في ھذا الحقل الطبي

وأكد زیادات أن المستشفى قام بتوفیر كل ما یلزم من مكان وكوادر طبیة ومعدات إلنجاح الحملة 
 .وتمكین الفریق القطري من القیام بمھمتھ

ن ھذا المشروع والذي یضم من جانبھ بین ممثل مؤسسة حمد الطبیة الدكتور عبد الرحمن عرابي أ
ً بعدد من األطباء أصحاب الكفاءة والخبرة في طب القلب التداخلي والقلب العام یُقّدم  ً ممثال ً طبیّا فریقا
على مرحلتین األولى كانت خالل األسبوع الماضي وتضّمنت عمل زیارة لمقر أطباء بال حدود في 

ت الطبیة وترتیب المرضى حسب األولویات محافظة إربد إلجراء فحص للحاالت وتقدیم االستشارا
) 80(أیام وتّم خاللھا إجراء عملیات لحوالي ) 6(والمرحلة الثانیة بدأت یوم الجمعة واستمرت لمدة 

ً ) 80 – 35(مریضا تتراوح أعمارھم بین   .عاما

ً وأعرب الدكتور عرابي عن شكره لمستشفى الجامعة ممثلة بإدارتھا وكفاءاتھا الطبیة والفنیة و خاّصة
وحدة القسطرة القلبیة على ما أبدوه من تعاون ساھم في إنجاح ھذه الحملة ومد ید العون للمرضى 

.المحتاجین

  المدینة نیوز
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  % 50إلى  بكالوریوسلزیادة الطاقة االستیعابیة ل

  
  

عدل مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا، نسبة الزیادة الممنوحة في رفع 
 25، شریطة أن تكون الزیادة % 50الى %  25ستیعابیة الخاصة لبرامج البكالوریوس من الطاقة اال

  .من الطلبة الوافدین، وأن یعین العدد الفعلي من أعضاء ھیئة التدریس لتغطیة ھذه النسبة% 
  

وأوقف المجلس في جلسة عقدھا امس برئاسة رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي، قبول طلبة جدد 
برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط في كلیة / ھندسة العمارة والتصمیم الداخلي: اتفي تخصص

/ برنامـج الدبلوم المتوسط، والتصمیم الجرافیكي/ المجتمع العربي، وفنون التصمیم الداخلي والدیكور
  .في كلیة المجتمع العربي)برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط

  
، )برنامج الماجستیر/ التربیة الخاصة(لطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص كما وافق على تثبیت ا

، )برنامجي البكالوریوس والماجستیر/ العلوم الحیاتیة(واستمراریة االعتماد الخاص لتخصص 
علوم األرض (و) برنامجي الماجستیر/ التقانات الحیویة: (واستمراریة االعتماد الخاص لتخصصات

  .في جامعة الیرموك) برنامج الماجستیر/ علوم بیئیة(و) كالوریوس والماجستیربرنامجي الب/ والبیئة
  

في ) برنامج البكالوریوس/ اللغات األوروبیة(كما وافق على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص 
العالقات الدولیة والدراسات (جامعة مؤتة، وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

في الجامعة الھاشمیة، واالستمرار في منح كلیة التمریض في ) ج البكالوریوسبرنام/ االستراتیجیة
المستوى الفضي، ورفع الطاقة االستیعابیة لتخصص / جامعة الزیتونة األردنیة شھادة ضمان الجودة

  .في جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة) برنامج البكالوریوس/ فقھ وأصولھ/ دراسات وشریعة اسالمیة(
  

) برنامج البكالوریوس/ الھندسة الكھربائیة(لى استمراریة االعتماد الخاص لتخصصات ووافق ع
برنامج / الحقوق(و) برنامج البكالوریوس/ الحقوق(، و)برنامج البكالوریوس/ الھندسة الطبیة(و

الھندسة (، كما خفض الطاقة االستیعابیة لتخصصات )برنامج البكالوریوس/ الصیدلة(و) الماجستیر
ھندسة (، و)برنامج البكالوریوس/ ، وھندسة االتصاالت واإللكترونیات)برنامج البكالوریوس/ ةالمدنی

  ).برنامج البكالوریوس/ ھندسة الحاسوب(، و)برنامج الماجستیر/ االتصاالت
  

برنامج الماجستیر وتخفیض / علوم صیدالنیة(وقرر المجلس تخفیض الطاقة االستیعابیة لتخصص 
واستمراریة االعتماد الخاص ) برنامج البكالوریوس/ علم الحاسوب(لتخصص الطاقة االستیعابیة 

برنامج / الشبكات وأمن المعلومات (و) برنامج البكالوریوس/ ھندسة البرمجیات(لتخصصي 
  .في جامعة عمان األھلیة) البكالوریوس

  

  4: الرأي ص/ 7:الغد ص

 شؤون جامعیة ومحلیة
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برنامج / إدارة األعمال(كما قرر تأجیل البت في رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
المشترك بین جامعتي عمان األھلیة ووھیروت وات بأدنبرة، وتخفیض الطاقة االستیعابیة ) الماجستیر

، وتخفیض الطاقة االستیعابیة الخاصة )برنامج البكالوریوس/ تربیة الطفل(الخاصة لتخصص 
لخاص في جامعة اإلسراء، واستمراریة االعتماد ا) برنامج الماجستیر/ ریاض األطفال(لتخصص 
  .في جامعة جرش) برنامج البكالوریوس/ الھندسة المدنیة(لتخصص 

  
برنامج / ھندسة العمارة(ووافق على تأجیل البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص 

برنامج /التمریض(وتأجیل البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص ) البكالوریوس
برنامج / الصیدلة(في االعتماد الخاص لتخصص  في جامعة جرش، و تأجیل البت) البكالوریوس

  .جامعة البلقاء التطبیقیة/ في كلیة معان الجامعیة) الدبلوم الجامعي المتوسط
  

برنامج / فقھ وأصولھ/ دراسات وشریعة اسالمیة(كما وافق على رفع الطاقة االستیعابیة لتخصص 
لبت في االعتماد الخاص لتخصص في جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة، وتأجیل ا) البكالوریوس

، وتأجیل البت في االعتماد )برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/ تكنولوجیا إنشاء وصیانة المباني(
في كلیة ) برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/ مساحة الطرق وحساب الكمیات(الخاص لتخصص 

  .المجتمع العربي
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  مراقبا 50منافسة شدیدة بین الكتل والقوائم وسط مشاركة .. "مؤتة اتحاد"انتخابات 
  
  

جرت أمس في جامعة مؤتة وسط منافسة شدیدة بین الكتل والقوائم االنتخابیة، انتخابات مجلس اتحاد 
مراقبا من قبل المركز الوطني لحقوق  50طلبة جامعة مؤتة في دورتھ الثالثة والعشرین، بمشاركة 

  .اإلنسان
  

مرشحا من الطلبة، من  151مقعدا زھاء  79فس للفوز بمقاعد مجلس االتحاد البالغة عددھا وتنا
طالبة للفوز بمقاعد الكوتا المخصصة لھن، باالضافة الى  32مختلف الكلیات الجامعیة، من بینھم 

  .المنافسة على المقاعد العادیة
  

عة، في حین شھدت كلیات وساحات وشھدت جمیع مراكز االقتراع إقباال كثیفا من قبل طلبة الجام
  .الجامعة عملیات دعایة انتخابیة واسعة النطاق وبوسائل مختلفة

  
وانتھت عملیة االقتراع التي بدأت في الساعة التاسعة صباحا، عند الساعة الرابعة مساء، في غالبیة 

راكزھا االنتخابیة، بسبب المراكز االنتخابیة، باستثناء دائرة كلیة العلوم التربویة، التي تم التمدید لم
  .بالمائة من المقترعین 50عدم حصول مراكز االقتراع فیھا على نسبة 

  
واشار رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات وعمید شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور طارق المجالي، ان عدد 

ھاء عملیات طالبا وطالبة، ولكن مع انت 231المرشحین بعد انتھاء عملیات الترشیح االولیة بلغ 
  .مرشحا یتنافسون للفوز بمقاعد مجلس االتحاد 151طالبا لیبقى  80االنسحاب الرسمیة انسحب 

  
واشار الدكتور المجالي إلى أن عدد الطالبات اللواتي ترشحن لخوض االنتخابات للفوز بمقاعد كوتا 

الجامعة، باالضافة إلى  طالبة، یتنافسن للفوز بستة مقاعد لتمثیل الطالبات بكلیات 32الطالبات بلغ 
  .تنافسھن على المقاعد التنافسیة

  
واضاف ان عدد المرشحین الكلي یتضمن المرشحین على نظام القوائم، وھي التي تشمل مقاعد 

  .الكلیات، باالضافة الى الترشیحات الفردیة للفوز بمقاعد االقسام االكادیمیة
في االنتخابات بكل حریة وشفافیة، من خالل  ولفت إلى أن الجامعة أتاحت لجمیع الطلبة المشاركة

ألف طالب  18الترشیح واالنتخاب، الفتا إلى أن عدد الطلبة في الھیئة العامة لالتحاد یبلغ حوالي 
  .وطالبة، وھم الذین یحق لھم المشاركة في االنتخابات

  
  
  
  
  
  
  

  8: الغد ص
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  تنظم مؤتمر نموذج األمم المتحدة "األلمانیة"
  

  لي التابع لعمادة شؤون الطلبة في الجامعة األلمانیة األردنیةنظم نادي الحوار الدو
  150بمشاركة نحو " Recall The"المؤتمر الدولي الخامس لنموذج األمم المتحدة بعنوان 

  .طالبا وطالبة من مختلف الجامعات والمدارس الرسمیة واألھلیة
  

  جتماعیةویھدف المؤتمر إلى إشراك الطلبة وتنمیة حماسھم نحو القضایا اال
  والسیاسیة واالقتصادیة والبیئیة العالمیة وتنمیة مھاراتھم في الحوار وتقبل الرأي
  اآلخر وتطویر تفكیرھم في ظل التحدیات التي تشھدھا المنطقة لبناء مستقبل أكثر

  .إشراقا
  

  وقالت رئیسة الجامعة الدكتورة منار فیاض أن المؤتمر یعد فرصة غنیة للطلبة لتعلم
  حوار والتفاوض وحل النزاعات بالطرق السلمیة األمر الذي سینعكس إیجابیامھارات ال

  .على شخصیاتھم
  

  وعرض ضیف المؤتمر الدكتور وائل األشھب كلمة لخص من خاللھا مسیرة األمم
  المتحدة من ناحیة تأسیسھا ومھامھا واألھداف التي حققتھا ودورھا في حل النزاعات

  .في شتى أنحاء العالم
  

  رئیسة نادي نموذج األمم المتحدة في الجامعة آیة حمزة واألمین العام حنا أبووبیّنت 
  مجلس حقوق اإلنسان، مجلس األمن، جامعة: جضم بأن المؤتمر یتضمن ستة مجالس

  الدول العربیة، مجلس نزع السالح، مجلس الجمعیة العامة ومحكمة العدل الدولیة
  .التي تستضاف للمرة األولى في ھذا المؤتمر

  
  والمؤتمر ھو یحاكي لجان األمم المتحدة بحیث یمثل كل مشارك ومشاركة إحدى الدول

  األعضاء لمناقشة قضیة معینة والخروج بحلول ونتائج وخالصات، بما ینعكس على
  .شخصیتھم إیجابا ویعزز ثقتھم بأنفسھم ویكسبھم خبرات في المستقبل

  14: الرأي ص
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 ان الجودة في الجامعات األردنیةورشة عمل لتطویر وحدات التطویر األكادیمي وضم

   
في جامعة عمان العربیة ورشة العمل التي تنظمھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  انطلقت

بالتعاون مع المجلس الثقافي البریطاني وأكادیمیة التعلیم العالي البریطانیة وجامعة بلیموث 
إلى تطویر وحدات التطویر األكادیمي وضمان البریطانیة، وتھدف الورشة والتي تستمر لمدة یومین 

الجودة في الجامعات األردنیة، كما تھدف إلى إطالع الباحثین والمختصین بعملیة ضمان الجودة على 
ً إلى جلسات للتعریف  أبرز وأحدث األسالیب في مجال البحث العلمي ومجال التعلیم التفاعلي، إضافة

سات التعلیم العالي، وتصمیم نظام للبحث واالبتكار لدعم بمفاھیم خدمات البحث واالبتكار في مؤس
عملیة التنافس في مجال البحث العلمي مع توضیح أھمیة عملیة قیاس ورصد وتقییم األثر المترتب 

وقد جرت في جلسة الیوم مناقشات مستفیضة للتحدیات التي , على نظام خدمات البحث واالبتكار
معات األردنیة في مجال البحث العلمي، ویتوقع أن یتبنى تواجھ أعضاء ھیئة التدریس في الجا

 .المشاركون في ختام الورشة توصیات تعمل على تذلیل ھذه التحدیات
 

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه الورشة تأتي ضمن إطار المرحلة الثانیة لمشروع تطویر وحدات التطویر 
في جامعة اإلسراء ) 2018(من عام ) 10(األكادیمي في الجامعات األردنیة والتي انطلقت في شھر 

وتستكمل حالیا في جامعة عمان العربیة بالتعاون مع المجلس الثقافي البریطاني وأكادیمیة التعلیم 
العالي البریطانیة وجامعة بلیموث البریطانیة، كما تجدر اإلشارة إلى أن وقائع ھذه الورشة قد تم بثھا 

لى الصفحة الرسمیة للوزارة على موقع التواصل مباشرة من خالل خاصیة البث المباشر ع
  .االجتماعي الفیس بوك وذلك بھدف إیصالھا إلى أكبر عدد ممكن من المھتمین

  عمون
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  إطالق المقیاس األول من نوعھ للمنتج األكادیمي العربي وفق معاییر عالمیة
  
 

ثیر "یة، األحد من عّمان، للمجالت األكادیمیة والبحثیة العرب" معرفة"أطلقت قاعدة بیانات  ُ معامل التأ
، وھو المقیاس األول من نوعھ للمنتج األكادیمي العربي وفق المعاییر "ARCIFواالستشھاد العربي 

 .العالمیة
البروفیسور سامي " ARCIF"وقال مؤسس ورئیس مبادرة معامل التأثیر واالستشھاد العربي 

ن ھذا المشروع سیقدم مساھمة كبیرة في خدمة البحث الخزندار، خالل ندوة وحفل إشھار المبادرة، إ
العلمي العربي، وإعادة االعتبار لھ، وتحسین المكانة العلمیة لالنتاج الفكري المنشور باللغة العربیة؛ 

 .في ظل تباین األجندات البحثیة، وتراجع حضور العربي منھا في المشھد العلمي العالمي
ا المشروع ھو مفخرة األردن وھدیتھ لألمھ العربیة، وھو أیضا بأن ھذ: "وذھب الخزندار إلى القول

أنھ بالرغم من ضعف : "، وأضاف"ھدیة العالم العربي للعالم الذي سینظر إلینا بمھنیة وموضوعیة
 ".مواردنا المالیة أردنیا، إال أننا نفتخر بأننا أثریاء في العقول وأصحاب المبادرة

 
لجامعات العربیة في التصنیفات العالمیة للجامعات ودور معامل تحسین تصنیف ا"جاء ذلك، في ندوة 

، الیوم األحد، برعایة وزیر الثقافة "معرفة"التي نظمتھا )" ARCIF(التأثیر واالستشھاد العربي 
والشباب الدكتور محمد أبو رمان، بحضور ممثلین عن منظمة الیونسكو، ولجنة األمم المتحدة لغرب 

  .العالمیة لتصنیف الجامعات، واتحاد جامعات الدول العربیة QSومؤسسة  ،)منظمة اإلسكوا(آسیا 
 

ً مؤسس قاعدة البیانات األكادیمیة والعلمیة األضخم في العالم العربي  وبیّن الخزندار، وھو أیضا
عبارة عن مقیاس إقلیمي بمعاییر عالمیة، قادر على تقییس ) ARCIF(، أن معامل أرسیف "معرفة"

ة للمجالت العلمیة واألكادیمیة الصادرة عن الجامعات والھیئات العلمیة العربیة، سواء األھمیة النسبی
  ".باللغة العربیة أو بلغة أخرى

 
ً بمعاییر علمیة إلشكالیة التھمیش ) ARCIF(معامل أرسیف "الخزندار أن . ورأى د یقدم حال

ھیمنة مؤسستین غربیتین، الوجودي، المعرفي والحضاري، للمنتج األكادیمي العربي، الناتج عن 
  ".بشكل أساسي، على معاییر التصنیف العالمیة ومؤشرات قیاس اإلنتاج العلمي المنشور

 
وقّدم الخزندار، تصورات لما سیكون علیھ الواقع األكادیمي عقب إطالق معامل أرسیف 

)ARCIF( لألمة، أو ، سواء لجھة إعادة االعتبار للمنتج العلمي العربي ودوره في المشھد الكلي
  .لجھة إعادة التعریف بالمعرفة العربیة

 
ثیر واالستشھاد العربي "ویعد  ُ ، األول من نوعھ من حیث معاییره الدولیة )ARCIF(معامل التأ

وحجمھ ودقتھ على المستوى العربي، وھو ما رآه مشاركون في الندوة خطوة ضخمة یعّول علیھا 
ً في إعادة االعتبار للبناء المعرفي    .والبحثي األكادیمي العربيكثیرا

 
وقال األمین العام المساعد التحاد الجامعات العربیة البروفیسور خمیس حمیدي، إن ھذه المبادرة 

)ARCIF( أحیت اآلمال بإضافة عربیة للجھد اإلنساني العالمي، ووفق معاییر صارمة، وتأتي في ،

  البلد نیوز –بترا  –عمون 
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اجة لھذا النوع من المقاییس، لتحسین وقت المؤسسات األكادیمیة والعاملون فیھا وعلیھا بأمس الح
  .ترتیبھا على المؤشرات الدولیة، وبین نظیراتھا العالمیة

 
في حین قال نائب رئیس الجامعة األردنیة البروفیسور أحمد مجدوبة، إن التصنیفات أصبحت حقیقة 

لعربي عن واقعة ومؤشر على جودة األداء، مضیفا أن ما یقلق الجامعات العربیة ھو غیاب المنتج ا
الرؤیة؛ فالجامعات التي تتصدر المؤشرات ھي تلك التي تنشر منتجھا باللغة اإلنجلیزیة، وبعبارة 

  .أخرى، ھي الجامعات الناطقة باللغة اإلنجلیزیة
 

وقدمت المدیرة التنفیذیة لمركز األسكوا للتكنولوجیا ریم النجداوي، في كلمة لھا خالل الندوة، لجملة 
صة لتطویر المحتوى العربي التي یقدمھا المركز، في استجابة للتحدیات، من البرامج المتخص

ً وتمكینا لشعوب المنطقة العربیة   .ولتجاوزھا إلى أفق أكثر أمال
 

آناس بوھالل، أن إطالق . من جانبھ، اعتبر ممثل مكتب الیونسكو االقلیمي للتربیة في الدول العربیة د
القیاس األكادیمیة، وفي إعادة االعتبار للمنتج البحثي  لھ أھمیة كبرى لمؤشرات) ARCIF(مشروع 

وأكد األمین العام التحاد الجامعات العربیة سابقا الدكتور سلطان أبو عرابي، المشارك في . العربي
في المائة من ناتج الدخل القومي  1الندوة، أن ما یخصصھ العالم العربي للبحث العلمي ال یتجاوز أل 

في المائة من  6إلى  5، في حین أن العدید من الدول المتقدمة تخصص ما نسبتھ لبعض الدول العربیة
  .ناتج دخلھا القومي للبحث العلمي

 
ً للجھود المبذولة للخروج " ARCIFارسیف "وقدم مستشار معامل  الدكتور نجیب الشربجي عرضا

ً أنھا استندت إلى كم ضخم من البیانات اشتغل ت علیھا قاعدة بیانات بمعامل التأثیر ارسیف، مبینا
  .معرفة، وھي األضخم في العالم العربي

 
عنوان مجلة عربیة علمیة أو  4000تم العمل على جمع ودراسة بیانات ما یزید عن "وزاد الشربجي 

بحثیة في مختلف التخصصات، منشورة باللغة العربیة، أو اإلنكلیزیة أو الفرنسیة أو متعددة اللغات، 
  ".دولة عربیة 20ھیئة علمیة أو بحثیة في  1400ن و الصادرة عن أكثر م

 
تخصصا أكادیمیا متداخال ومتفردا، موزعة  60بیانات ونتائج " ARCIFارسیف "ویشمل معامل 

  .دولة عربیة، ویوفرھا من مصادرھا األصلیة، وضمن معاییر شفافة 18على 
 

ً مختص را للتقریر السنوي لمعامل وشھدت الجلسة الختامیة للندوة الدولیة وحفل االشھار، عرضا
ً إلعالنھا بشكل تفصیلي، إذ استطاعت 2018للعام " ARCIFارسیف "التأثیر   362، وذلك استعدادا

معیارا مخصصة الختیار  31مجلة اجتیاز  4000دوریة ومجلة أكادیمیة محكمة عربیة من أصل 
  .المجالت واعتمادھا
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  الطلبة السوریون في الجامعات األردنیة
   

  موسى شتیوي. د
  

ستة عشر ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في “ 16.000”یلتحق بالجامعات األردنیة أكثر من 
أكثر من عشرین جامعة أردنیة ، ثلثاھم في الجامعات الخاصة ، والثلث اآلخر في الجامعات 

في أنھ ثمرة السیاسة إن وجود ھذا العدد من الطلبة السوریین بالجامعات األردنیة ال شك . الرسمیة
ولكن ال . الحكومیة والمجتمع الدولي في إتاحة فرص التعلیم على المستویات كافة للطلبة السوریین 

ً أنھ یأتي نتیجة إصرار الطلبة السوریین على الصمود بوجھ حالة اللجوء والتسلح بالتعلیم  شك أیضا
وھذا جزء مما . ل األردن أم خارجھالجامعي، لتحسین فرص عملھم المستقبلي ، سواء كان ذلك داخ

أفضت إلیھ الورشة التي أجراھا مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة حول الطلبة 
أحد النتائج الالفتة لالنتباه، ھو أن غالبیة . السوریین في الجامعات األردنیة، وأعلن نتائجھا أول أمس

مع توفر جھات مانحة لبعضھم اآلخر ، وھذا مؤشر الطلبة السوریین یدرسون على حسابھم الخاص 
مھم ، وغیر مباشر، على توفر اإلمكانیات المالیة لدى بعض األسر التي تمكنھم من اإلنفاق على 

  .أبنائھم في التعلیم الجامعي
ً، كما ھي درجة االندماج  الرضى عن الجامعات والتخصصات التي یدرسون بھا عالیة جدا

ً یكون االجتماعي في الجامعا ت ومع الطلبة األردنیین ، وھي نتیجة متوقعة ولكنھا إیجابیة، ألنھ أحیانا
  .ھناك ضعف باالندماج بالجامعات حسب الخلفیات االجتماعیة بین أبناء البلد الواحد 

ھذا ال یعني عدم وجود عقبات أو مشكالت تواجھ الطلبة السوریین بالجامعات األردنیة، مثل ارتفاع 
ً لبعض . شكالت المرتبطة بالحصول على األوراق الثبوتیة بسبب ظروف اللجوءاألقساط والم إضافة

التحدیات التي تواجھھم داخل الجامعات نفسھا ، وأثناء العملیة التعلیمیة ، وعدم وجود جھات داخل 
ة الجامعات للتعامل مع ھذه التحدیات ، سواء كانت مرتبطة باإلجراءات اإلداریة أو العملیة التعلیمی

  .نفسھا
التحدي األكبر أمام الطلبة السوریین واألردن ھو المستقبل بعد التخرج ، وبخاصة الحصول على 

أو لدول ) الغالبیة منھم (تفكر بالھجرة ، إما لدول أوروبیة ) أكثر من النصف(غالبیة . فرص للعمل 
  عربیة ، ولكن أكثر من ثلث الطلبة ال یفكرون بالھجرة ،

تفكر بالعودة لسوریة ، %) 5(كرون بالبقاء في األردن مع وجود نسبة ضئیلة وھذا یعني أنھم یف
  .والغالبیة ال تفكر بالعودة ، إما ألسباب سیاسیة أو اقتصادیة 

. رغبة نسبة كبیرة من الطلبة السوریین في البقاء باألردن تبرز نفسھا كفرصة وتحٍد في الوقت نفسھ
الفئة المتعلمة ھي مھمة ، وقد تشكل دفعة قویة وبخاصة  بالطبع ھي فرصة، ألن االستفادة من ھذه

ً تحٍد الرتفاع نسبة البطالة لخریجي الجامعات األردنیة ولكن من . للقطاع الخاص ، ولكن ھي أیضا
المتوقع أن تكون الدافعیة للعمل لدى السوریین أعلى بسبب ظروف اللجوء ، وغیاب العوامل 

  .االجتماعیة المعیقة لدیھم
عدید من التوصیات التي سوف ُترسل للجھات ذات العالقة ، وبخاصة وزارة التعلیم العالي ، ھناك ال

ولكن لیس من المبكر للجامعات ولوزارة التعلیم العالي أن تفكر بسیاسات تعمل الستقطاب لیس فقط 
ً الطلبة السوریین من داخل سوریة في م رحلة الطلبة السوریین الموجودین في األردن ، وإنما أیضا

  .اإلعمار وما بعدھا

  10: الغد ص

 مقاالت
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  وعد الرزاز وشكًرا لقطر

  
  مھند مبیضین. د

  
أنھ رجل مليء «خالد الطراونھ، ویصفھ . یعلق أحد العارفین بالدكتور عمر الرزاز  وھو د

، وقد أیّدتھ برأیھ، لكن حین سألتھ عن خبرتھ بھ وقد عرفھ حین كان یتعامل معھ بالبنك »بالمبادئ
ألنھ یُقدم افكارا جدیدة وخضع : وسألتھ لماذا؟ قال» یكفي نرید أكثر من عمر عمر ال»:الدولي فقال

لتربیة مختلفة عن سابقیھ من الرؤساء وھو بسیط ومتصالح محیطھ، ولم یكن من مخرطة الرؤساء 
التقلیدیة، جاء وھناك منظومة فساد متفشیة، فمھما یعمل لن یُكمل ما یسعفھ بھ وقت الرؤساء في البلد، 

فإن األمر یحتاج إلى عمر ثاني وثالث والخوف أن یأتي رئیس بعده من الخلطة التقلیدیة فینھي لذلك 
  .»كل ما سینجز الرجل

ھذا األمر في توصیف حال رئیس الحكومة، صحیح، ھناك معركة مفتوحة أمامھ، ھي معركة 
اإلقلیمي فالملك متكفل في داخلیة، في منظومة التعلیم والفساد واالنتاج واإلدارة العامة، أما في الملف 

السیاسات الخارجیة، لكن أوراق الرزاز في العالقات الخارجیة یجب أن تكون في العمل على تصدیر 
الكفاءات وبناء عالقات الشراكة المفیدة لالستثمار لمصلحة الشعب ولیس النقاذ مشاریع متعثرة، ومن 

عدد األردنیین فیھا الیوم نحو اربعة اھم ذلك العالقة النامیة مع األشقاء في قطر، حیث وصل 
 10مغترب إلى الدوحة، من بدء الفزعة القطریة األخیرة الواعدة بـ  1800وخسمین ألفا، وصل منھم 

الف فرصة عمل وھناك رغبة باالستثمار ودعم مشاریع التنمیة وقد بدأ العمل علیھا وزارت لجنة 
مار بھا، وننتظر أن یعاد سفیرنا لقطر لتعزیز قطریة األردن وتم االتفاق على ثالث مناطق لالستث

  .وتحسین المصالح الوطنیة المشتركة ھناك
نعود للدكتور عمر الرزاز، ھناك حاجة ألكثر من عمر ھذا وصف صحیح؛ لالبقاء على األمل، 

فعل والتوفیر في النفقات واصالح اإلدارة العامة والتعلیم، والتنمیة الریفیة، وال یمكن للدكتور الرزاز 
كل ما یأمل بھ، وما یفكر بھ، ال یمكن لھ ان ینجز المطلوب وحده، ال بد لھ من اسناد شعبي بدال من 

  .وضع العصي من قبل بعض النخب السیاسیة امامھ
لكن النقد ال یصب باتجاه الدكتور الرزاز، بقدر ھو موجھ لحقبة طویلة، ولھذا النقد مآرب وغایات 

یمكن انكارھا، لكن الزراز لم یكن جزءا من منظومة الفساد، بل  ومصالح، وفیھ مخاوف وطنیة ال
واستقال من الضمان بعد ان انجز  2006واحب ان یخدم بلده، عین في الضمان عام  2003جاء للبلد 

مھمتھ، وعادة ال یستقیل الناس، ثم تولى صندوق الملك عبدهللا ولم یطل بھ المقام واألرجح أنھ لم یجد 
فاعل، فذھب لعمل خاص دون أن یُغیر مبادئھ، قد نختلف علیھ ومعھ، لكنھ یملك  نفسھ ھناك، بشكل

  .الصفات الموضوعیة لیكون رئیس حكومة محترما یذكره الناس ویحبوه
قضیة مطیع والقبض علیھ بدایة جیدة لحرب ضروس ضد الفساد، والمھم االستمرار في ذلك، 

وجھاتھا اإلصالحیة، وحتى الحراك الرافض واالبقاء على الحراك السلیم الداعم للحكومة وت
ً واألردن  ً بھ، واالحتجاج حالة دیمقراطیة أیضا لسیاساتھا إذا كان عقالنیا حضاریا یقدم البدیل فأھال

  .بلد اعتاد ذلك وال یھّزه الحراك بل ھو جزء من النھكة االردنیة؛ الن األردن ببساطة بلد غیر مستبد
  
  
  

  40: الدستور ص
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 لسعودیةحدث في ا: تطویر المناھج

 
 ذوقان عبیدات. د

 
 ً فلدینا قانون للتربیة والتعلیم نعمل . كان النظام التعلیمي في األردن في القرن العشرین متقدما تربویا

بموجبھ، ولدینا أجھزة تنفیذیة مدّربة، ولدینا مناھج تربویة مقبولة، وكانت نتائج طالبنا متقدمة على 
وي سھل التصدیر إلى دول عربیة عدیدة منھا دول الخلیج، نتائج الطلبة العرب، وكان نظامنا الترب

 .وكان معلمونا وخبراؤنا یمألون وزارات التربیة العربیة ومدارسھا
 :وكان أن تعرض نظامنا التربویة إلى نكسات متتالیة، منھا

ً یقرر وحده، وال یعترف برأي - ً مغمورا غیاب المؤسسیة في النظام التربوي إلى درجة أن وزیرا
 .د، أو یلجأ إلى أنصاف المستشارین وأشباه الخبراءأح
ً غیر قابل للنقد، - ضعف شدید في تكوین مجالس التربیة والتعلیم، إلى درجة أن عضوا یحمل لقبا

 !یقرر ما یشاء دون مساءلة أو كما یقال بغیر حساب
ً بسیطرة ثقافة معینة على وزارة التربیة منعت إحداث نقالت - في النظام  -علمیةولو  –وقلنا مرارا

ً عن الوزارة، وھذا ما كان  !التربوي، ولذلك طولب مرارا بنقل المناھج بعیدا
ربا . عدنان بدران ومركز وطني بقیادة د. للمناھج برئاسة د“ أعلى”جاء القرار بإنشاء مجلس 

التربیة،  البطاینة، ولكن بقیت سلطة إقرار المناھج منوطة بمجلس التربیة والتعلیم الذي یرأسھ وزیر
ً من أن تشرف وزارة التربیة  ومن الطبیعي أن یكون القرار للوزارة بكل ما فیھا من ثقافة، إذن بدال
على عملیات التألیف وتشكیل لجان، صار المجلس ھو المشرف، وبقیت الوزارة ھي صاحبة الكلمة 

كأنك یا أبو زید ما ”عني ی! النھائیة، ولذلك یخشى أن یُفّصل المجلس عملھ وفق معاییر وزارة التربیة
 .“غزیت

ً مما سبق، فإن عملیات التطویر ستبقى مقیدة، حیث تطالب وزارة التربیة باستعادة األندلس،  انطالقا
 :، وأبرز مخاوفي مما یأتي!“الفرنجة”خاصة وأن األندلس لیس فیھا 

ً بتطویر مناھجھا وخططھا وأقّرت تد - 1 تعلیم : ریس مادتيأصدرت المملكة العربیة السعودیة قرارا
 .التفكیر وسیادة القانون

في مادة تعلیم التفكیر قد یكتسبون مھارات البحث العلمي والتجریب والنقد والشكل وفحص 
 .البدیھیات، والتمییز بین األسباب والنتائج وبین الحقائق واآلراء، وكشف المغالطات والتناقضات

فوق الجمیع، وأن المصیب والمخطئ یجب أن یلجأ  وفي مادة سیادة القانون قد یتعلمون أن القانون
إلى المحكمة، وأن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ وال أحكام عشوائیة بالتكفیر، ففي الوطن قانون، وال 
یجوز أن تكون ھناك حسابات ضد القانون، فالسارق یحول إلى المحكمة، والفاسد كذلك، فال حكم 

 !لغیر القانون
ھل ھو شكلي أم حقیقي؟ ھل ! كثر أو أقل، ھذا یعتمد على أغراض ھذا التطویرقد یتعلمون ھذا أو أ

ھو قناعة أم ضغوط؟ ھذا كلھ ال یھمني، ولست من یحاسب على النوایا أو الدوافع ففي السعودیة تعلیم 
 ً  :ما یھمني ما یأتي!! تفكیر وسیادة قانون، وھذا ال شك تطور مھم جدا

، “ریاضة”یة السعودي بأنھ قّرر السماح للطالبات بحصة قبل عشر سنوات صرح وزیر الترب- 1
كانت الریاضة ممنوعة ومحّرمة، حینھا صدرت مئات الفتاوى، بتحریم ریاضة البنات وذكروا 

 !حمایة المجتمع من انحراف مؤكد: عشرات األسباب لمنع الریاضة أھمھا
ریاضة البنات لیست عملیة حصة : المھم، اضطر وزیر التربیة السعودي أن یعّدل تصریحھ، وقال

ومع ذلك، . إنما نظریة، وأن البنت لن تمارس الریاضة في المدرسة، بل ستقرأ عن أھمیة الریاضة
قیل الوزیر بطریقة  ُ  .في أثناء حضور مؤتمر في الكویت“ مھینة”أ

  7: الغد ص
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 .إذن نجحت المؤسسة الدینیة السعودیة في تحقیق عنصري الجمود واالستقرار
ارة في السعودیة ما ھو أكثر خطورة من ریاضة البنات، إنھا تسعى لتعلیم تقرر الوز! واآلن- 2

فما الذي اختلف . ومع ذلك لم یعترض أحد، وسكت جمیع أصحاب األصوات! التفكیر وسیادة القانون
 في الحالتین؟

ً، فھبت بوجھھ عواصف مدعومة بالقرار السیاسي وفي المرة . في المرة األولى، كان الوزیر مغامرا
ً بإرادة سیاسیة قویة، صمت الجمیع، ولم نسمع عن أي تحرك ضد ال ثانیة، كان الوزیر مدعوما

 .القرار
إذن المعادلة واضحة، سلطة سیاسیة قویة تسیطر على القرار، وتخضع لھ مؤسسات الدولة، فسیادة 

رق القانونیة ال القانون فوق الجمیع، ومن ال یعجبھ القانون فعلیھ أن یسعى لتغییره بالط: القانون تقول
 !عن طریق اختطاف المجتمع وإثارة غرائزه

ً، وال یجوز أن تكون مؤسسات الدولة أو بعضھا أو حتى أحدھا ضد قرار  ھذه المعادلة طبیعیة جدا
الحكومة، فوزارات التربیة والشباب والثقافة واألوقاف كلھا مؤسسات حكومیة تخضع للقانون، وال 

 !ج لحن الحكومةیجوز أن تغرد مؤسسة أخرى خار
ً  -جھد وطني: عودة إلى موضوع التطویر التربوي، فإن متطلبات التطویر ھي  - ال یستثني أحدا

حتى لو  - ، فھل یجوز أن یعترض أحد!مدعوم بإرادة سیاسیة ال تخضع ألحد، مھما كان ھذا األحد
 على وجود مواطن في مؤسسة وطنیة؟ - كان بمنصب مھم

قانون فوق الجمیع، ونتمنى أن یفھم الجمیع أن كل مواطن لھ الحق في نتمنى أن تكون لدینا حكومة و
أن یشارك في بناء الوطن، وأن ال یعزل من حیث المبدأ، بل یحاسب على ما یفعل فقط، وال قیمة 

ً وسلوك مخالف لیالً   .الجتماع فردي نھارا
ً لمن ً، نریدھا أن تحسب حسابا ً كما  قوة الدولة وقوة الحكومة ھي قوة لنا جمیعا یرید تعلیم التفكیر تماما

ً بمؤسساتنا  ً، خاصة وأننا نفخر جمیعا ً وعلنیا تحسب ألف حساب لمن یرفضون تعلیم التفكیر سرا
ً أنھا مع تطور الفكر ونمو الحضارة اإلنسانیة  .الدینیة وفي مقدمتھا دائرة اإلفتاء التي تؤكد دائما
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  درجة 12طقس ماطر والعظمى بعمان 
  
ون المملكة الیوم تحت تأثیر المنخفض الجوي والكتلة الھوائیة الباردة المصاحبة لھ، حیث یطرأ انخفاض على تك

درجات الحرارة، وتكون األجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة حیث یمتد تساقط المطر لیشمل 
   .اغلب المناطق

  
في الشمال والوسط واألجزاء الجنوبیة الغربیة من المملكة  ویتوقع أن تكون الھطوالت غزیرة على فترات خاصة

مصحوبة أحیانا بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد فوق بعض المناطق، ما یؤدي إلى تشكل السیول في األودیة 
والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المطر، وتكون الریاح شمالیة غربیة نشطة السرعة مع ھبات قویة أحیانا تثیر 

   .بار في المناطق الصحراویةالغ
  

وبحسب تقریر دائرة االرصاد الجویة تبقى االجواء غدا باردة وغائمة جزئیا، وتبقى الفرصة مھیأة حتى ساعات 
  .الظھیرة لسقوط زخات من المطر في األجزاء الغربیة من المملكة

  
  

ات المساء واللیل تشكل الضباب فوق واعتبارا من ساعات ما بعد الظھر یمیل الجو الى االستقرار ویتوقع في ساع
وتستمر  .المرتفعات الجبلیة العالیة في شمال ووسط وجنوب المملكة، وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة

األجواء یوم السبت باردة مع ظھور بعض الغیوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الریاح خفیفة السرعة متغیرة 
   .االتجاه

  
 - 11درجات مئویة والمناطق الشمالیة  7 - 12الحرارة العظمى والصغرى في عمان الیوم، ما بین  وتتراوح درجات

  .درجة مئویة 12والصغرى  23فیما تصل العظمى في مدینة العقبة إلى  4 -11والمناطق الجنوبیة  7

  الرأي
  

 حالة الطقس
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  أم جوزة –علي سالم سلیمان ابو رمان  -
  انعرج -ابراھیم محمد محمود ایوب  -
  حنینا –میشیل خلیل میالد جمالیة  -
  أم البساتین –سعود شحادة عبید الخبایبة  -
  عجلون –رینیھ جبور عویس  -
السلط -سید جمعة ) مدیحة(حلیمة  -

 وفیات

  الرأي
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  صنع في االردن«عمر الرزاز یرعى الیوم حفل اطالق شراكات حملة . رئیس الوزراء د «
  .عمان مع القطاع الحكومي في مبنى غرفة صناعة

  
  العین حسین ھزاع المجالي شارك في اجتماعات ھیئة امناء جائزة االمیر نایف لالمن

المجالي یشارك في االجتماعات التي تعقد بشكل دوري .. العربي التي عقدت امس في تونس
  .بصفتھ عضوا في ھیئة امناء الجائزة

  
  الصحاب السوابق » امرتع«مبنى جمعیة سیاسیة في جبل الحسین مھجور منذ فترة واصبح

اھالي المنطقة قدموا شكویین عبر الھاتف .. ومتعاطي المشروبات الكحولیة ومكرھة صحیة
  .لوزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة لكن دون جدوى

  
  بعد دخان مطیع انتشر في االسواق المحلیة انواع عدة من الدخان السوري الذي یباع بأسعار

 .زھیدة

 زوایا الصحف 

  عین الرأي
  


