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 افتتاح معرض للكتاب في كلية اآلداب في الجامعة األردنيّة

 

افتتح رئيس الجامعة األردنية  بالوكالة الدكتور   -سناء الصمادي( أ ج أ)أخبار الجامعة االردنية 

 .النشر المحليةسالمة النعيمات اليوم معرًضا للكتاب في ساحة كلية اآلداب، بمشاركة عدد من دور 

 

ويهدف المعرض الذي يستمر أسبوًعا إلى رفع مستوى التواصل بين الكلية والمجتمع المحلي ودمج 

 .الطلبة في القطاعات الثقافية خارج الجامعة وتعزيز الدور الثقافي للطلبة وتوثيق صلتهم بالكتاب

 

احتفاالت الكلية بعيد ويأتي هذا المعرض، حسب عميد الكلية الدكتور إسماعيل الزيود، ضمن 

االستقالل ومساعي الجامعة لوضع الكتاب في متناول الطلبة كي تكون المطالعة جزًءا من السلوك 

والحياة اليوميّة، داعيًا الطلبة إلى اغتنام فرصة المطالعة وجعلها عادةً وتنويع مواضيع القراءة 

 .ثةواختيار الكتب بعناية خاّصةً بعد انتشار التكنولوجيا الحدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عين نيوز/ الرأي/عمان نت/  بترا/ األردنيةأخبار 



 الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                
 األردن 44203عمأن  ( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

0 | P a g e 

 

 

 

 

 

 "األردنية"انطالق فعاليات اليوم العلمي للغة اإلنجليزية في 

 

بمناسبة اليوم العالمي للغة اإلنجليزية نظم مركز اللغات  –هبة الكايد ( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

 English Language – Where"االنجليزية بعنوان  في الجامعة األردنية يوًما علميًّا للغة

Cultures Meet"برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ،. 

  

وأّكدت نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتورة إنعام خلف في كلمة ألقتها مندوبةً عن 

الجامعة األردنيّة وُرؤيتها في توفير خبرةٍ رئيس الجامعة أّن تنظيم هذه الفعالية يُعّد تأكيًدا على رسالة 

تعلُّميٍة متميزٍة للطّلبة، وإجراء بحوٍث منتجٍة للمعرفة، وبناء جسوٍر مجتمعيٍّة متينٍة ضمن بيئٍة جاذبةٍ 

مستقرٍة ماليًّا ومحفّزٍة على اإلبداع واالبتكار والّريادة، مضيفةً أن ذلك ال يمكن أن يتحقق إال من خالل 

 .فة وتبادل معرفيٍّ بين ثقافات العالمعملية ُمثاق

  

وأضافت أّن اللغة اإلنجليزية من أهم اللغات العالمية، إذ تعتبر من اللغات األوسع انتشاًرا، فهي اللغة 

الرسمية لما يزيد عن ستّين دولة، ويتحدث بها ماليين االشخاص في العالم، إضافة إلى أنها اللغة 

ك فهي األكثر انتشاًرا في عالم اإلنترنت والقطاعات األكاديمية الثانية لماليين األشخاص، وكذل

والمهنية وقطاعات التواصل واألبحاث والعلوم الجوية والبحرية، كما إنّها تُعّد اللغة الرسمية للجنة 

الدولية لأللعاب األولمبية واألمم المتحدة ومحطّة الفضاء الدولية وحلف شمال األطلسي واإلنتربول 

 .األوروبي، ما يعني أنها ضرورية لمختلف مناحي الحياةواالتحاد 

  

وأشارت خلف في كلمتها كذلك إلى أن اللغة اإلنجليزية هي إحدى اللغات الستة الرسمية لألمم 

المتحدة، والتي تضّم لغتنا العربية إضافة للغات الصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية، موّضحةً أّن 

ألول مرة في العالم بيوم اللغة اإلنجليزيّة، وبناء على مبادرة المنظمة  شهد االحتفال 3545عام 

حّددت األمم المتحدة يوم الثّالث والعشرين من شهر ( اليونيسكو)العالمية للتربية والثقافة والعلوم 

ل يوًما لالحتفا( الذي يُصادف يوم ميالد الكاتب البريطاني الشهير وليام شكسبير)نيسان من ُكّل عاٍم 

 .باللغة اإلنجليزيّة

 

بدوره أوضح مدير مركز اللغات الّدكتور سمير عبابنة أن المركز يضطلُع بُمهّمة ُمسانَدة 

صات الُمتنّوعة في الجامعة من خالل تدريس مهارات اللُّغتين العربيّة واإلنجليزيّة تدريًسا  التّخصُّ

ر  ُمتوافقًا مع ُرؤية الجامعة والّسياق الحضارّي والتّاريخيّ  واالجتماعّي للوطن، ومواكبًا للتّطوُّ

م العلمّي، وُمتطلًّعا إلى اآلفاق الُمستقبليّة الّرحبة في سياٍق عالميٍّ ُمنفتٍح وُمتفاعٍل  الفكرّي والتّقدُّ

 .بإيجابيّةٍ 

  

ا مّما وبيّن عبابنة أن فعاليّة اليوم تجيُء احتفاًء بإحدى أهم اللغات العالمية في واقعنا المعاصر، انطالقً 

تمثّله اللغات من قيمة حضاريّة ذات أهمية علميّة تُجّسد نمط التفكير اإلنساني وأنشطته في أبهى 

 .صورها

 /االنباط/نبض/الرأي/الدستور/  أخبار األردنية 
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وأّكد عبابنة أن اهتمام مركز اللغات بهذا الموضوع يعود لما له من دور في تحقيق هذه الرؤية؛ إذ 

 –في هذا الجانب  –ية، ويغطي يضم المركز ثالث شعب تتمحور حول اللغتين العربية واإلنجليز

متطلبات الجامعة األكاديمية، إلى جانب اعتناء المركز بتقديم اللغة العربية للعالم من خالل شعبة اللغة 

العربية للناطقين بغيرها؛ حيث يستضيف المركز أكثر من مئة طالب أجنبي من خمس عشرة جنسيّةً، 

يستضيف المركز مكتب ميدلبري من أمريكا، ودورة طلبة وفدوا إلى الجامعة لتعلم اللغة العربية، كما 

 .كوبنهاجن من الدنمارك

  

وتتضّمن نشاطات اليوم العلمي جلسات نقاشية حول الترجمة والمثاقفة بمشاركة جمعية المترجمين 

األردنيين وعدد من أساتذة اللغة اإلنجليزية والترجمة في عدد من الجامعات، إضافة إلى ورشات 

ببرامج فولبرايت والمنح الُمقّدمة للطلبة بمشاركة مندوبين من السفارة األمريكية ومكتب تعريفيّة 

فولبرايت، إلى جانب ندوة بعنوان مدى تأثير اللغة اإلنجليزية على المهنة، وبعض األنشطة 

 .الالمنهجية ومسابقات للطلبة

  

الدكتور محمد شاهين واألساذ زهير وفي ختام حفل افتتاح اليوم العلمي كّرمت نائب الرئيس كاّلً من 

 .عيسوة واألستاذ بكر بني طه على جزيل عطائهم في حقل اللغة اإلنجليزية منذ عقود طويلة
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 "األردنية"ينطلق في  2222أسبوع إيراسموس بلس 

 

انطلق اليوم األحد في الجامعة األردنية أسبوع  –حي سهى الصبي( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

جامعة  40بمشاركة " Erasmus+ International Staff Week 2022"إيراسموس بلس 

 .أوروبية شريكة للجامعة

ويُشارك في األسبوع جامعات من كل من إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهنغاريا وتركيا وألمانيا 

 .ورومانيا والتشيك

  

ويهدف األسبوع، الذي افتتح أعماله نائب رئيس الجامعة للكليات اإلنسانية الدكتور أحمد المجدوبة، 

إلى تقوية التعاون والروابط ومناقشة الخطط المستقبلية في ميدان التعليم العالي، وخلق مزيد من 

 .الفرص ألعضاء هيئة التدريس والطلبة لتطوير البيئة األكاديمية والتعليمية

  

بدأت ومنذ تسعينيات القرن الماضي في العمل على " األردنية"وأشار المجدوبة في كلمته إلى أن 

، ولذا تسعى الجامعة، "عملية بولونيا التعليمية"تطوير أدائها ضمن سياق دولي تزامن مع انطالق 

اتها مع الجهات ضمن خطتها، لتطوير شراكات استراتيجية فاعلة محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، وتعزيز عالق

 .الخارجية التي تدعم البحوث العلمية وبناء القدرات

، 3555وقال إن الجامعة كانت السباقة في األردن في إدخال مساقات التعلم اإللكتروني منذ عام 

وحرصت منذ ذلك الوقت على تطبيق التعلم الُمدمج في مناهجها إلى أن أقره مجلس التعليم العالي 

ضمن الخطة الوطنية إلدماج التعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي  3534رسميًّا عام 

األردنية التي أتت بهدف االستجابة لجائحة كورونا وما بعدها من أجل تطوير عملية التعلّم، األمر 

 .الذي يُعّد مطلبًا قديًما جديًدا إلحداث النقلة المرجوة في التعليم الجامعي

  

ؤون الدولية الدكتورة هديل الياسين إلى تبني الجامعة الستراتيجية تدويل وأشارت مديرة وحدة الش

، مؤكدة دعم الجامعة للتدويل باعتباره (3533-3542)التعليم ضمن خطتها االستراتيجة لألعوام 

عنصًرا أساسيًّا من عناصر جودة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى اعتماد التميز معياًرا 

 .طة التدويللجميع أنش

  

وتطّرق مدير مركز االعتماد وضمان الجودة الدكتور محمود القواريق إلى موقع الجامعة وبرامجها 

ضمن التصنيفات العالمية وإلى البرامج الحاصلة على االعتماد الدولي، بينما قّدم الدكتور إسماعيل 

األثرية وعناصر الجذب  ، تحدث فيه عن أهم المواقع"مملكة الزمن: "أبو عامود عرًضا بعنوان

 .السياحي في األردن

  

  االنباط/بترا/الدستور/ أخبار األردنية 
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التعليم من خالل "وتحدث مدير التسويق في هيئة تنشيط السياحة األردنية عبد هللا كريشان عن مفهوم 

، مشيًرا إلى أن األردن يتمتع بالعديد من المزايا الثقافية واللغوية والجغرافية التي تجعل منه "السياحة

 . وجهة تعليمية مميزة

  

وتتضمن فعاليات األسبوع أنشطة أكاديمية متنوعة تهدف إلى التشبيك األكاديمي والتعليمي والبحثي 

 .مع الجامعات األوروبية، حيث سيشهد يوم الثالثاء معرًضا أكاديميًّا للجامعات األوروبية المشاركة
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 مركز تنمية وخدمة المجتمع ينفذ حملتين بيئيتين داخل الحرم الجامعي

 

نفذ مركز تنمية وخدمة المجتمع  حملتين بيئيتين في شوارع وباحات ( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

الجامعة األردنية وذلك بالتعاون مع دائرتي الصيانه والخدمات المساندة في الجامعة، وذلك لتفعيل 

 .دور الطلبة واستثمار طاقاتهم ضمن المتطلبات اإللزامية للتخرج 

 

و قالت مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة الدكتورة جمانه الزعبي إن المركز نفذ حملة 

دهان ألطاريف وأرصفة شوارع الجامعة وحملة نظافة بيئية أخرى استهدفت باحاتها وشوارعها، 

بهذه  طالبا وطالبة بهدف إضافة مسحة جمالية لهذه األرصفة والشوارع وللعناية 323شارك فيها 

 .المرافق وإدامة برامج وفعاليات التطوع للطلبة دون تحميل الجامعة أية أعباء مادية

 

وأضافت الزعبي أن جميع هذه البرامج والنشاطات والحمالت التي يقوم بها مركز تأتي لتشجيع 

ة الجامعة لجامعتهم، الطلبة لإلنخراط في العمل التطوعي، وترسيخه في أذهانهم وخدمة من طلب

مقدمة شكرها وتقديرها لدائرتي الصيانة والخدمات المسانده لتعاونهما في هاتين الحملتين بتأمين 

 .الدهان والفراشي وأكياس المهمالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردنية  أخبار
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 الجاري 81و 81الجامعات األردنية تستعرض خدماتها للطلبة في المعرض التعليمي الثالث 

 

تحت رعاية سفير المملكة األردنية الهاشمية لدى الكويت صقر أبو شتّال، تقيم شركة كارل بردجرز 

في فندق كوستا ديل سول " معرض التعليم الجامعي األردني الثالث"لتنظيم المعارض والمؤتمرات 

 .الجاري 42و 45يومي 

 

 3535والثانية  3545األولى  وقال مدير المعارض إياد قدومي، إن المعرض نتاج نجاح النسختين

هذه المرة " كارل بردجرز"لمعرض الجامعات األردنية في الكويت، مشيرا الى انه تم اختيار 

 .لتنظيمه لما تمتاز به من خبرات متراكمة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات

 

دمه لكل نشاط يهدف وأشاد قدومي بدور سفارة المملكة ممثلة بالسفير وطاقم السفارة، للدعم الذي تق

إلى توطيد مجاالت التعاون في القطاعات المختلفة، والتي من ضمنها قطاع التعاون والتبادل 

 .التعليمي

 

 

وأشار إلى أن الجامعات التي ستشارك في هذا المعرض هي الجامعة األردنية وجامعة األميرة سمية 

حا أن المعرض في نسخته الثالثة يهدف للتكنولوجيا، وكلتا الجامعتين مقرهما العاصمة عّمان، موض

إلى إبراز صورة األردن كدولة تتميّز بمستوى عال في قطاع التعليم الجامعي، لما تقدمه من بيئة 

تعليمية متنوعة، وسجل حافل بتخريج أفواج من الخريجين الذين تميّزوا في حياتهم العلمية والعملية، 

خريجين أردنيين وغير أردنيين، إذ يوفّر األردن وكان لهم بصمات مميزة في خدمة بالدهم من 

لطلبته من مواطنين وأشقاء عرب وغيرهم أكثر من جانب لخدمتهم، ويحقق لهم منافع تعليمية في 

 .أجواء طبيعية واجتماعية تناسب السياحة التعليمية اآلمنة

 

األردنيين وغيرهم من وأّكد أن مشاركة الجامعات األردنية يأتي لعرض خدماتها للطلبة الكويتيين و

المقيمين على أرض الكويت، بشكل يرتقي باسم األردن ويليق بمكانته، ويرّسخ مفهوم توطيد 

 .العالقات بين البلدين وشعبيهما، ويتيح فرص تبادل الخبرات والمنافع في القطاع التعليمي الجامعي

 

وإدارة األعمال والقانون  وذكر أن الفرصة متاحة للزوار لالستفسار عن تخصصات الطب والهندسة

وغيرها من التخصصات المتاحة بدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا الماستر والدكتوراه، مبينا 

أن الشركة المنظمة حرصت كل الحرص على استقطاب الجامعات المعتمدة من الجهاز الوطني 

 .عالي بالكويتلالعتماد األكاديمي، وضمان جودة التعليم التابع لوزارة التعليم ال

 

وأعلن أن المعرض يرحب بزواره من كل الجنسيات للقاء ممثلي الجامعات المشاركة، واالستفادة من 

وجودهم بالكويت خالل فترة المعرض، لإلجابة عن استفساراتهم ومناقشة متطلباتهم وطموحاتهم 

بوابه الستقبال الزوار المستقبلية، وتوضيح آليات التسجيل والقبول، الفتا الى أن المعرض سيفتح أ

 .على فترتين صباحية ومسائية

 الجريدة 
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 وزير التربية يوضح بشأن امتحانات التوجيهي

 

قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس إن الوزارة ملتزمة 

عاما بتلقي جرعتين من لقاح ( 45)وا سن الـفيما يتعلق بإلزام المواطنين الذين أتم( 53)بأمر الدفاع 

 .كورونا، حفاظا على صحتهم

 

وأشار عويس األحد، إلى أن الوزارة ستتخذ البروتوكول الصحي بشأن جائحة كورونا في امتحانات 

التوجيهي، وفق مستجدات الوضع الوبائي في األردن، من حيث استخدام الكمامات والمعقمات 

 .والعمل بالتباعد الجسدي

 

وبشأن اإلجراء الذي سيتم اتخاذه حيال طلبة الثانوية العامة الذين لم يتقلوا جرعتي اللقاح والذين 

 ".لكل حادث حديث"عاما في أثناء امتحاناتهم اكتفى بالقول  45سيكملون الـ

 

مباحث لطالب  5واستثنت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق بعض المواد المقررة للحفظ في 

 .3533ن التوجيهي امتحا

 

، أن المواد التي كانت مطلوبة "فيسبوك"وذكرت وزارة التربية والتعليم في منشور لها عبر موقع 

، لن تكون (تخصص)واللغة العربية ( مشترك)للحفظ في مباحث التربية اإلسالمية واللغة العربية 

 .3533مطلوبة حفظا في امتحان الثانوية العامة 

 

وليس حفظاً " فهما واستيعابا وتحليال"د التي كانت مقررة للحفظ ستكون مطلوبة ولفتت إلى أن الموا

 .كما جرت عليه العادة في السنوات السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاد األردن 
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 البلقاء التطبيقية توقع مجموعة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات من القطاع الخاص

 

تطبيقية مجموعة من ومذكرات التفاهم مع عدد من الشركات والمؤسسات وقعت في جامعة البلقاء ال

المتخصصة في قطاعات مختلفة والتي تهدف الى تعزيز البحث العلمي وتوفير التدريب المتخصص 

 .لطلبة كلية السلط التقنية في المجال التقني 

 

د خالل حفل توقيع مذكرات رئيس جامعة البلقاء التطبيقية األستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني أك

التفاهم ،والذي حضره األساتذة نواب رئيس الجامعة وعميد كلية السلط التقنية ، ان توقيع مجموعة 

من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية والمتخصصة في مجال التقني يأتي 

الخاص والذي يعتبر المشغل في اطار تعزيز الشراكة الحقيقية والتعاون مع مؤسسات القطاع 

الرئيسي للخريجين وخاصة في مجال التخصصات التقنية باإلضافة الى ان توقيع هذه المذكرات 

سيكون  فرصة كبيرة لتعزيز الجانب التطبيقي للطلبة وربطه بالجانب النظري إلعداد طلبة مؤهلين 

 .متميزة وقادرين على الدخول إلى سوق العمل متمتعين بقدرات علمية وعملية

 

فقد وقع رئيس الجامعة األستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني مذكرة تفاهم مع شركة مجموعة خليفة 

للصناعات المتقدمة المتخصصة في تصنيع الشاشات التفاعلية وااللواح الذكية المتحركة وقد نصت 

طوير وإنشاء المختبرات بنود االتفاقية والتي وقعها عن شركة خليفة مديرها العام جليل خليفة على ت

التعليمية و تسهيل تدريب الطلبة  والقيام بزيارات علمية لطلبة جامعة البلقاء التطبيقية وخاصة في 

الكليات التي تحتوي على التخصصات التقنية، وإعطاء دورات تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في 

 . للبرامج التقنية التعليم االلكتروني باإلضافة الى تطوير الخطط الدراسية

 

كما وقع رئيس الجامعة مذكرة تفاهم مع مدير عام شركة منصة دمج االكاديميا بالصناعة خالد 

خريسات وهي من الشركات الريادية والتي ستقوم بتوفير منصة الكترونية لغايات ربط وتسهيل 

ود االتفاقية على التعاون في قطاع البحث العلمي بالقطاع الصناعي المحلي و العالمي ونصت بن

تشبيك الطلبة في الكليات بالقطاع الصناعي والشركات ذات العالقة ما أمكن ذلك لتسهيل عملية 

التدريب لهم وايجاد فرص تدريبية لهم في القطاع الصناعي والخدمي داخل وخارج األردن، كما 

خبراتهم الموجهة لخدمة ستمكن المنصة االلكترونية الباحثين من الجامعة لتقديم أبحاثهم العلمية و

القطاعات المختلفة وذلك بهدف تحويل األبحاث الى منتجات مبتكرة او تطوير جودة منتجاتها 

 .وتنافسيتها، وخدمة القطاع الصناعي من خالل الخبرات الموجودة لدى الجامعة

 

" AVE"كما وقع األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مذكرة تفاهم  مع مفوضة مدير عام شركة 

االيطالية والمكتب االقليمي المهندسة هند المحيسن وهي واحدة من رواد الشركات المتخصصة في 

األردن ألنظمة التدفئة وأنظمة تكييف الهواء والمستلزمات الصحية ومواد السباكة، باإلضافة إلى 

زيارات أنظمة التثبيت وأدوات الطاقة ونصت بنود االتفاقية على تسهيل تدريب الطلبة، والقيام ب

 الرأي/ الدستور 
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/ علمية لطلبة جامعة البلقاء التطبيقية وخاصة في الكليات التي تحتوي على التخصصات التقنية 

 .برامج الدرجة الجامعية المتوسطة باإلضافة الى  تطوير الخطط الدراسية للبرامج التقنية في الجامعة

 

مع مدير عام  شركة  كما وقع رئيس الجامعة األستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني مذكرة تفاهم

رامانا ألنظمة الطاقة المتجددة المهندس معاوية العياد والمتخصصة  في مجال الطاقة المتجددة 

والتصميم الداخلي والتكييف المركزي ونصت بنود االتفاقية على تسهيل تدريب الطلبة والقيام 

تحتوي على التخصصات  بزيارات علمية لطلبة جامعة البلقاء التطبيقية وخاصة في الكليات التي

برنامج الدرجة الجامعية المتوسطة، وتطوير الخطط الدراسية للبرامج التقنية في الجامعة / التقنية 

 .وانتداب خبراء من الشركة إلعطاء محاضرات وورشات عمل للطلبة

 

ات، كما وقع رئيس الجامعة مذكرة تفاهم مع مدير عام شركة مانشستر إلدارة المباني ومكافحة اآلف

شادي الخزاعلة وهي من  الشركات  المتخصصة في مجال تقديم خدمات النظافة العامة ومكافحة 

اآلفات والقوارض وتصميم وتنسيق الحدائق وتدوير النفايات ونصت بنود االتفاقية على التعاون في 

حلة االولى مجال اعادة التدوير النفايات الناتجة من كلية السلط التقنية و تزويد الكلية في المر

 .بحاويات لفصل النفايات الناتجة منها، وتطوير وإنشاء مختبرات حاسوب تعليمية في الكلية

 

عميد كلية السلط التقنية االستاذ الدكتور عمر الحياصات قدم شكر  الكلية لرئيس الجامعة لدعمه 

حلية التي تناسب تشبيك الكلية مع القطاع الخاص لالطالع الطلبة وتدريبهم في كبرى الشركات الم

 .احتياجاتهم تخصصات كلية السلط التقنية

 

 .كما قدم الشكر لشركات القطاع الخاص التي أبدت دعمها في التعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية
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 األمير مرعد يكرم أول صماء حاصلة على درجة الدكتوراه في األردن

 

 

ذوي اإلعاقة، األحد، في  كّرم سمو األمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس األعلى لحقوق األشخاص

مقر المجلس الدكتورة إسالم الجدوع، وهي أول شخص أصم يحصل على درجة الدكتوراه في 

 .األردن

 

وأعرب سموه خالل التكريم عن فخره واعتزازه بهذا اإلنجاز، مؤكًدا أن إسالم الجدوع تعتبر قدوة 

ات وتحديات بيئية وحواجز للجميع، خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، فقد تمكنت من تجاوز معيق

 .سلوكية تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة في مسيرتهم التعليمية

 

وأشار سموه إلى أن هذه المعيقات والحواجز هي من تعيق األشخاص عن ممارسة حقهم في شتى 

مناحي الحياة وخاصة التعليمية، وأن الصور والقوالب النمطية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة التي 

 .هي غير حقيقية" غير قادرين"بقًا أنهم تفترض مس

 

وثمنت إسالم دعم سمو األمير مرعد بن رعد والمجلس األعلى، بما في ذلك توفير مترجمي لغة 

اإلشارة في الجامعات للطلبة الصم، والذي من شأنه المساهمة في تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة، 

 .خلف نجاحها وتشجيعها بشكل مستمر كما قدمت الشكر لوالدتها، مشيرة الى أنها كانت تقف

 

وقالت إسالم إن التسهيالت البيئية داخل الجامعة األردنية أصبحت أفضل بكثير، إذ ارتفع عدد 

مترجمي لغة اإلشارة وأصبحت عملية التواصل معهم أسهل، مضيفةً أن التحديات الحقيقية كانت في 

 .وغياب المدرسين المدربين بصورة صحيحة مرحلة التعليم المدرسي لعدم شمولها على لغة اإلشارة

 

وقالت الجدوع إنها ومنذ صغرها واجهت تحديا في التواصل مع المجتمع المحيط، إضافة لعدم قدرتها 

على توقع ما ينتظرها في المستقبل، إذ لم تكن تطمح إاّل للوصول الى مرحلة الثانوية العامة، لكن بعد 

رادة رغم التحديات تمّكنها من اجتيازها، أدركت كم هي قوية وتملك قدًرا كبيًرا من العزيمة واإل

والحواجز التي واجهتها في مرحلة التعليم المدرسي والجامعة الحقًا، وتمكنت في النهاية من 

 .الحصول على شهادة الدكتوراه في التربية الخاصة

 عمون/بترا
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 للجامعات بكرة السلة” بلينك“بداية قوية لألردنية والهاشمية وسمية بدوري 

 

 

لقاءات، حيث تستقبل  0بكرة السلة، بإقامة ” طالب“تنطلق اليوم منافسات بطولة دوري الجامعات 

التطبيقية فريق جدارا على ملعبها عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، تليها مواجهة سمية واإلسالمية في 

 .تمام الساعة الثانية ظهرا على نفس الصالة

الهاشمية إقامة لقاءين منفصلين وبنفس التوقيت، حيث تحل آل البيت ضيفة وتشهد صالة الجامعة 

على الهاشمية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، يليها لقاء األلمانية واإلسراء عند الساعة الثانية 

 .جامعة حكومية وخاصة 43ظهرا، في البطولة التي تقام وسط مشاركة 

التطبيقية وجدارا وسمية )مجموعات، تضم األولى  0وتم توزيع الجامعات المشاركة على 

، (األهلية والبلقاء واليرموك ومؤتة)، والثالثة (األردنية والتكنولوجيا والبتراء)، والثانية (واإلسالمية

 (.الهاشمية وآل البيت واأللمانية واإلسراء)والرابعة 

ل أول وثاني كل مجموعة من الحالي، ويتأه( مايو)أيار  54وتختتم فعاليات الدور األول يوم 

المجموعات األربع للمرحلة الثانية التي تقام وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، خالل 

المقبل، على أن تتأهل الفرق األربعة األعلى جمعا للنقاط إلى ( يوليو)تموز  30إلى  42الفترة من 

” ذهاب وإياب“ظام الدوري الكامل من مرحلتين والذي يقام وفقا لن” الدور الترتيبي“المرحلة الثالثة 

 .المقبلين( أغسطس)آب  0إلى ( يوليو)تموز  35في الفترة من 

المقبل، والتي ستبدأ بإقامة مباراة فاصلة ( أغسطس)آب  45في ” النهائية“وتنطلق المرحلة الخامسة 

الميدالية “ديد الفريق صاحب بين الفريقين صاحبا المركزين الثالث والرابع في المرحلة الترتيبية لتح

مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب  5، فيما يلعب األول والثاني سلسلة قصيرة من ”البرونزية

 .من نفس الشهر 33من يسبق منافسه في تحقيق إنتصارين، بالبطولة التي تختتم في 

 للطالبات” بلينك“نتائج دوري 

، بفوز كاسح على ”طالبات“للجامعات ” بلينك“استهل فريق الجامعة األردنية مشواره في دوري 

، فيما تغلبت الجامعة الهاشمية على فريق الجامعة (40-455)فريق جامعة عمان األهلية بنتيجة 

 .، في لقاءين أقيما أمس على صالة األردنية(42-03)األلمانية 

على جامعة جدارا باإلنسحاب، فيما تخطت جامعة ( 5-35)تطبيقية كما فاز فريق جامعة العلوم ال

 .، في لقاءين أقيما على صالة التطبيقية(52-33)األميرة سمية فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا 
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