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 وولي العهد سيكون كما أراده الملك ممارسة العمل الحزبيعبيدات : 

 
ينها، سوى من مر من بواباتها، ونزل مضام ردنية دوما على أعتاب قصة ال يمكن أن يفهمألتعّرج الجامعة ا

وتحت  حرمها كلمة، وتلقى من وسط محاضراتها، كلمة علم، وجاب في شوارعها من تحت قبابها، وقال في

» من العمر عتيا«إنها ليست فقط أم الجامعات التي بلغت  ..برج ساعتها، وفي ساحاتها، وأشجارها الشامخة

كل بقعة بالكون،  رض، وشخوص جابتأللى أقاصي اماء وصلت اوتّخرج من على منصتها أس علما وثقافة،

الثقافة، والشهادات التي يفاخر بها الدنيا، لتبقى هي  لتسجل انجازا، ال يزال حتى اليوم شاهد عيان على عصر

اليوم تعتلي منصات  ق، وتشبه كل منارات العلم، وتتفوق دوما على نفسهالألبها ا االردنية، التي يليق

 ستقرار المادي، ويؤرق ميزانيتها ما يتم دفعه مكافآت نهايةالتبدأ با االردنية اليوم التصنيفات العالمية باقتدار،

دفعه سنويا نحو ستة ماليين، هي حق  مليون دينار، ويقدر ما يتم 16الخدمة التي ستصل في العام المقبل الى 

ردنية بدأت تجني ثمار تركيب أنظمة الطاقة األ .داخل هذا الحرم العريق لكل من أنهى السبعين وأنهى عمله

المؤسسة  % عن السنوات السابقة، وهو انجاز يتحقق لصالح هذه 90الكهرباء نحو  الشمسية لتوفر في فاتورة

شفافة، وحاسمة بآن  دنية اليوم وعلى لسان رئيسها د. نذير عبيدات تقول كلمات، صريحةرألا ..العظيمة

مين، ويعي تفاصيل هذا المكان والكيان ألطبها ا ردنية وحارس كليةألبن اواحد، فالدكتور عبيدات، ا

الصحافة الورقية، ليقرأ  عبر محطات قصيرة وحازمة، وفتح قلبه وفكره لمنبر» الدستور»لـ األكاديمي، تحدث

تشدده تجاه أية احداث كما اسماها خارجة عن القانون،  محطات عن ممارسة العمل الحزبي للطلبة، وعن

بتجاوز الجامعة  كاديمي، د. عبيدات تحدث بفخر عن البدءالالجامعي، وتعطل العمل ا التي تمس الحرمو

مستشفى الجامعة االردنية، هو الرقم الصعب ورقم  ألزمتها المالية، وبأن المركب تسير نفقات وايرادات، وبأن

الذين يرتادونه، ايمانا منهم  ردن، وما يؤزمه فقط هو ضيق مساحته ومئات اااللفألمستشفيات ا واحد في

الجامعي..  خيرة والشغبالحادثة الجامعة ا :الخارقة.. وتاليا نص الحوار بعظمة فريقه الطبي وقدراتهم الطبية

والذين  قال د. عبيدات إن الجامعة أحالت الطلبة المتورطين بالحادثة األخيرة، وتحديات عمل الطلبة الحزبي

قوم بواجبها وفقا للقوانين واالنظمة ست اسماهم الخارجون عن القانون، الى لجان تحقيق، وهذه اللجان

وجدت  تهاون، وسيأخذ كل طالب عقوبته بالعدل والقانون، فالجامعة كما قال والتعليمات، بال هوادة وال

والطلبة، ولتكون مثاال للمجتمع ونواة لممارسة  لتكون منارة للمحبة والسالم واأللفة بين كل افراد الجامعة،

ليبدعوا بكل مناحي  ع رؤية جاللة الملك عبدهلال الثاني الذي منح المجال للشبابيتوافق م العمل الحزبي، بما

ونحن نتحدث عن الطالب ليستفيد من الخبرات ويتمتع  الحياة، وليعطيهم المجال ليكونوا قادة فكر، فكيف

اسرتهم  تفاصيل الحياة، مع للتعامل السياسي داخل وخارج المجتمع الجامعي، ولينسجوا كطلبة بطرق خالقة

 ..بيئتهم الجامعية ومجتمعهم االكبر وأسرهم وأصدقائهم وحياتهم واالخرين ويتفهموا التفكير والفكر الناقد في

نضوجا وقدرة، ويكتسب القدرات  وقال، إن اصل العمل الحزبي صقل شخصية الطالب والدفع به ليكون اكثر

وأشار الى أن دور الجامعات أن  .بهذا الخصوصوسمو ولي العهد  بكل اشكالها، وهذا ما يأمله جاللة الملك

وراء  صقل شخصية الطالب واالبتعاد عن المناطقية والطائفية والتمترس يبقى الهدف الرئيسي النشاط الحزبي

دورها أن تفهم هذا التوجه للنشاط الحزبي انتماءات قد ال تكون مقبولة بشكل أو بآخر، لذلك الجامعات 

واألكاديمي  ر مهم ويتقاطع مع دور الجامعة التثقيفيالجامعة نفسها، وللجامعة دو ليساعدها في دور ووظيفة

الجامعات هل تستعد  .وانساني كجزء رئيسي بالمجتمع نفسها ليكون طلبتها خريجين قادرين ولديهم دور مهني

وبين عبيدات أن الجامعات بالفعل، ال  .انتخابات اتحاد الطلبة؟ للنمط الحزبي الجديد أكاديميين واداريين، متى

 تطبيق القانون والنظام، والذي يضمن هذا النشاط ويجب أن يوازيه حيادية ى استعدادات أكثر منتحتاج ال

مسافة واحدة من الجميع بكافة توجهاتهم  تامة، من قبل الجامعة، بأن تؤكد على حيادية الجامعة ووقوفها على

 الدستور
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وبين  ..نقف بجانب أي جهة مهما كانت، وأن ال يؤثر ذلك على العمل االكاديمي السياسية والحزبية، وأن ال

خالل انتخابات اتحادات الطلبة وبما  أن الطلبة من ناحية أخرى مستعدون؛ ألنه عندنا نشاطات حزبية من

بعض  القوائم واعضاء االتحاد، بكثير من االحيان وبشكل غير معلن هي تمثل يشمله من أنشطة والتعامل مع

نتخابات والطلبة، بكل تفاصيلها، ونفهم العملية الا التوجهات الحزبية السابقة، ونحن لدينا خبرة بالتعامل مع

وقال عبيدات إن الحديث والسؤال عن  .ولدينا قدرات كبيرة للتعاطي مع كل أطياف الطلبة االنتخابية برمتها،

 يتم بالوقت المناسب، فالنظام الصادر والذي نصالمبدأ صحيح لكنه س اجراء انتخابات اتحاد طلبة من حيث

أشهر، لكنني ال اتمكن من حسم  على أنه بعد صدوره بالجريدة الرسمية، سيكون هنالك انتخابات خالل ستة

 متحانات والدوام، وقد يكوناليعتمد على مشاورات اضافة الى ا واالمر الموعد فهو ليس قرار رئيس جامعة،

يمنع حتى عدم وجود اتحاد ولن  د، مؤكدا انه الل العام الدراسي الحالي، ولكن حتى اآلن ال موَعد محدالخ

واضاف عبيدات، أننا سنرى ما الذي سيفرزه  .عمل حزبي تنتظر الجامعة وجود اتحاد حتى يكون هنالك

بد أن  أن يكون هنالك دور لغير الحزبيين باالتحاد، فليس كل الطلبة حزبيين، وال نتمنى«الواقع الحالي، قائال 

وقال  .الواقع المالي للجامعة.. هل بدأ بالتعافي؟ .فة الطلبة بشتى اطياف توجهاتهميكون االتحاد يمثل كا

وااللتزامات تحديدا العداد من بلغ  عبيدات، إن أمورنا جيدة بشكل كبير، بالرغم من كل العقبات المالية

 هم، العام القادملمن انهى السبعين تنتهي خدمته هنالك عدد كبير من السبعين، تم هذا العام تطبيق القانون

سببه القرارات السابقة بالتمديد  مليون دينار لمن سينهي خدمته وهذا عبء كبير، 16سيكلف الجامعة حوالي 

 الجامعة وسيكلفها العام القادم مبلغا هو حق لهم لكنه ضغط مالي على لفئة منهم وهو الذي راكم المبالغ على

سنعود الى الرقم السنوي الذي يكلف  لخدمة للعام المقبلالجامعة، موضحا أنه عند دفع مستحقات نهاية ا

 ن وضعهم الصحياآلانون سمح للبعض بتمديد خدمتهم؛ وأوضح أن الق ..الجامعة حوالي ستة ماليين سنويا

نمدد ألحد وكان ال بد من اتخاذ قرار  يسمح لهم بذلك وتحتاج كلياتهم الى خدماتهم، واالن توقف األمر، لم

 جامعات مميزة، وفتح الباب الليفاد من اوائل الكلياتيكونوا خريجي  وبشروط مهمة، وأن بتعيينات جديدة،

بغاية األهمية سيرفع من قيمة  طالبا، وهو أمر 150واالقسام، لذلك من المفترض خالل سنة أن يتم ايفاد 

وأشار عبيدات الى أن قضية التمديد ألي عضو  .من االعباء المالية الجامعة األكاديمية، وسيحررها من العديد

تعميمها اال بحاالت  السبعين له حاالت خاصة جدا يقررها مجلس القسم والكلية وال يمكن وصلهيئة تدريس 

كلية الطب، وقد تم ايجاد حل بوقف خدمتهم والتعاقد  استثنائية ومن أبرز الكليات التي تحتاج لذلك تحديدا

تخذ قرار بالعودة .االعباء المالية الكبيرة معهم، للحد من الجامعة لن تنمو ولن تتطور،  وقال من دون ايفاد ُ 

يعتبر جريئا من الناحية المالية  الليفاد بارقام مقنعة، اضافة للتعيينات، مشيرا الى قرار الجامعة الذي لذلك ا

والقاعات التدريسية بالجامعة التي اهترأت وأصبح وضعها غير  وهو اعادة صيانة وتأهيل المرافق الصحية

الشمسية، وبدأ يعطي أكله، حيث  % من مشروع الطاقة 90تم انجاز حوالي وقال بدأنا بالفعل فقد  .مقبول

وقال عبيدات ما زلنا  %.70%ومستشفى الجامعة حوالي  90الكهرباء  لمست الجامعة تخفيضا بفواتير

قاعة تدريسية، بأقل  516يتحدث عن تجديد وصيانة  ماضين باالنجاز وتجاوز الصعوبات، فالقرار الجريء

بأول وتم  تم اتخاذ قرار بالسماح لنا بشراء الخدمات العمالية والفنيين المهرة، أوال ممكنة، حيثالتكاليف ال

التكاليف قدر الممكن، بما يعيد للجامعة ترتيب  شراء المواد من خالل العقود برسم البيع، وذلك لغايات تخفيض

 هلال ال توجد مشكلة، فالرواتب موجودة، وللمرة وأوضح عبيدات أنه بحمد .ومرض بيتها الداخلي بشكل كبير

سمح لنا بشراء اجهزة وفتح مختبرات.  األولى هذا العام رفعنا النفقات الرأسمالية لتصل الى عشرة ماليين، بما

 ومردها العديد من االمور ومن أهمها أن ارقام الدولي زادت بشكل كبير، االيرادات زادت واالرقام مبشرة،

عليها اتخذنا قرارا بوقف قبول المزيد  لكليات الطبية والدراسات العليا، مبينا، أنه من شدة االقبالوتحديدا في ا

 سباب التي أدت الى تفاقم المشكلة المالية وهي الذممألوتحدث عن ا .التعليم لغايات الحفاظ على السعة وجودة

يستهان فيها، حيث وصلت خالل السنة  ال المترتبة على القوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم وهي أرقام

وهو أمر يكبد الجامعة أعباء مالية أضافية، دون الحديث عن الجسيم  مليون دينار، 20الحالية الى حوالي 

 العالمية، ما حصة األردنية؟ تطوير البرامج والتصنيفات .يعتبر بحد ذاته قضية مختلفة ولها وضعها الذي

التركيز على الخريج كإنسان يواجه  برامج وفقا لتوجهات الجامعة فقد أصبحوقال عبيدات إنه تم تطوير ال
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الخريج بما يرفع من قيمة علمه، وهو أمر يدفعنا الى اعادة النظر  مجتمعه واسرته، والعمل على تطوير

قرار الجامعة بتجميد العديد  من البرامج وانشاء برامج جديدة تتناسب مع متطلبات العمل، اضافة الى بالعديد

وتحدث عبيدات عن انجازات االردنية، قائال، إن حوالي  .العمل عليها بسوق من البرامج التي لم يعد طلب

على  باالردنية حصلوا على مقاعد تخصص بامريكا وهي اكثر كلية بالعالم تحصل طالبا بكلية الطب 140

جامعة بالعالم  800الى  700أول  ردنيةألدث عن تصنيف شنغهاي حيث كانت احمثل هذه المقاعد، كما ت

» كيو اس«ردنية ومن خالل تصنيف ألالتصنيف، كما حصلت ا ل جامعة باالردن تحصل على هذاوهي او

جامعة بالبرامج بالعالم،  500برنامج من أحسن  500جامعة بالعالم بالسمعة االكاديمية،  300اول  لتكون من

وقال  .نتقدم بالتايمزالول مرة  21التايمز  21لتكون رقم  وهي العاشرة عربيا، وتقدم وفقا لتصنيف التايمز

ثابته وواثقة، مؤكدا أنها وضعت بصمتها  عبيدات إن الجامعة تتطور بشكل ملموس وعلمي ومدروس وبخطى

تلك  بثباتها وعملها وانجازها، بالمقابل هنالك من يدفع الماليين ليصلوا الى ضمن التصنيفات العالمية،

كما قال ليس ان نتقدم لكن الحفاظ  وعلم، والتحديالتصنيفات، ونحن هنا ال ندفع شيئا سوى انجاز وعمل 

د.  وعندما تحدث .مستشفى الجامعة.. االفضل في األردن .ويضعون كل ثقلهم على موقعنا فالمنافسون كثر

بين سطوره عن قصة عظيمة يرويها أللجيال، ليقول  ردنية، كان وكأنه يقرأألعبيدات عن مستشفى الجامعة ا

المستشفى األول  قف وتحدث بكل عنوان وثقة، بأنهالعلمي الطبي الرائد ال بواكي له، لكنه تو إن هذا الصرح

طبيبا اختصاصيا يباهى بهم  180والذين يبلغ عددهم نحو  في االردن، فهو يحمل من عظمة اطبائه المختصين

تحتمل مئات اااللف من  يشبههم أحد، لكن قضيته الوحيدة هو بنيته التحتية، التي أصبحت ال الكون، فليس

حيث تم رصد االموال لتجديد طوابق المرضى وسيتم  المراجعين، وهو أمر سنتمكن من رأب الصدع به،

وقال إن مستشفى الجامعة يبقى  .التاسع ونزوال للطوابق السفلى وسكنات االطباء المقيمين البدء قريبا بالطابق

العلمية  اختصاصيا يحملون اعلى الدرجات 180لذي لديه المستشفى االكبر ا أفضل مستشفى في المملكة، وهو

مستشفى باالردن، وهنالك أجهزة متطورة ويتم  مجتمعون بالمكان نفسه ويعملون بفريق واحد وال نجده في أي

بلغت  تحتاج لذلك، مضيفا أننا ال نرضى أن يكون متخلفا عن التكنولوجيا مهما تجديدها في كل مرحلة

المستشفى مع شركات االدوية تحسن بشكل  ات المالية الكبيرة، مشيرا إلى أن وضعالتكاليف رغم الصعوب

 مشاكل البنية التحتية رغم كل الظروف كبير ونعمل على حل
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 الجامعة األردنيّة تنعى الكاتب األردني القدير إبراهيم العجلوني

 

ور نذير حزن واألسى، ينعى رئيس الجامعة األردنية الدكتبمزيد من ال -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

اح ة صبمنيّ ته العبيدات وأسرة الجامعة الكاتب والشاعر والصحفي األردني إبراهيم خليل العجلوني، الذي واف

 عاًما.  74، عن عمٍر يناهز 2022اليوم الرابع من كانون األّول 

 

حترام لقامة جّرد االمن م وتودّ الجامعة األردنيّة اإلشارة إلى أّن عالقتها مع الّراحل العجلوني تمتدُّ إلى أكثر

فترةً  جامعةفي الأردنيّة كبيرة، بل لكونه جزًءا من نسيجها العضوّي، حيث عمل رئيًسا لقسم المطبوعات 

 طويلةً.

 

مل بعد عطن، حيث ه للووإذ تعتزُّ "األردنيّة" بتاريخ العجلوني الذي اقترن بها، فتفخر  كذلك بمنجزه الذي قدّم

ب ل منصتخّرجه من جامعة بيروت العربيّة بتخّصص األدب العربّي في مجال الصحافة واإلعالم، إذ شغ

ي إذاعة فقافي وكان محّرًرا في جريدة الرأي، ورئيًسا للقسم الث رئيس التحرير في مجلّتي أفكار ومواقف،

اتحاد ونيين عّمان، وأحد موّظفي الخطوط الجويّة السعودية في عّمان، وعضًوا في نقابة الصحفيين األرد

 الصحفيين العرب، وغيرها من المواقع الثقافيّة الحيويّة.

 

حاز تابًا، وكثين ّشعر والنّثر بصنوفه المختلفة فاقت الثالوللعجلوني عديد من المؤلفات التي توّزعت بين ال

ة من وزار لّمهاعددًا من الجوائز على أعماله، منها جائزة الدولة التشجيعية: حقل الفكر العربي، التي تس

 عن كتابه "فصول في الفكر العربي". 1989الثقافة األردنيّة عام 

 

 أخبار األردنية 

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 عالقات العامةالجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم وال                                
 األردن 11942( عمأن  962-6) 5300426( فاكس: 962-6) 5355028 – 5355000هاتف 

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

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

7 | P a g e 

 

 

 

 

 

 

 برعاية نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية

 مركز تنمية وخدمة المجتمع يستكمل فعاليات األسبوع الصحي

 

 

نسانية رئيس الجامعة لشؤون الكليات اإل برعاية نائب -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

 التوعية ف إلىالدكتور سالمة النعيمات، عقد مركز تنمية وخدمة المجتمع فعاليات األسبوع الصحي الذي يهد

لصحي اسلوك بأهم القضايا الصحية التي تمس حياة األفراد اليومية وإعطائهم المعلومات الصحيحة حول ال

 والطبي والدوائي.

  

ة، سليم حّث الطلبة على تبنّي نمط حياة وممارسات صحية وقال النعيمات إن الجامعة األردنية هدفها

ع، ومساعدتهم على تحسين سلوكهم بما يحفظ صحتهم، والسعي المتواصل لتعزيز صحة الفرد والمجتم

لسلوك ات واومحاولة منع أو التقليل من حدوث األمراض، وذلك من خالل التأثير على المعتقدات واالتجاه

 ي معرفتهأثير فالوعي الصحي وذلك بتزويد الطالب بالمعلومات والخبرات بقصد التفرديًّا وجماعيًّا، ورفع 

ات سلوكيوميوله وسلوكه من خالل األنشطة الهادفة إلى االرتقاء بالمعارف وبناء االتجاهات وغرس ال

 الصحية السليمة للفرد والمجتمع.

  

جر حعدّ ي  الزعبي إن التثقيف الصحي  بدورها، قالت مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة جمانة

مضللة ات الاألساس لبناء مجتمع صحي خاٍل من األمراض، ولفتت إلى أنه رغم المعرفة المحدودة والمعلوم

 سات داخللممارفي بعض المجاالت الصحية إال أن التوعية المستمرة والمتنوعة تخلق تحواًل إيجابيًّا في ا

جال بالم ساس عكف المركز على تكثيف المحاضرات واألنشطة التوعويةالمجتمعات المحلية، وعلى هذا األ

ألمراض اتشار الطبي لبناء استراتيجية لتطوير الوعي الفردي ومساعدة اآلخرين، والمساعدة في الحد من ان

مباشرة، وقيقة دفي المجتمع.، مشيرة إلى أنها كي تكون رسائل التثقيف الصحي إيجابية، فال بد من أن تكون 

محاضرات م الوقادمة من خبرات طبية مختصة، وهذا ما عمد إليه المركز عبر إقامة هذه الفعاليات، حيث قدّ 

 أكاديميون شاركوا خبراتهم الصحية وقدموها للطلبة بأسلوب شيق وممتع.

  

سي النف وتناولت أولى المحاضرات التي جاءت بعنوان "مرض ثنائي القطب )البايبولر(" وقدمها الطبيب

ر فراس لدكتوالمعالج السلوكي اللبناني الدكتور ميشال نوفل، وأستاذ علم النفس من الجامعة األردنية وا

حهما توضي الحبيس، وّضحا فيها طبيعة هذا المرض وأعراضه وطرق عالجه دوائيًّا وسلوكيًّا، إضافة إلى

 رض.مخاطره على المجتمع وكيفية التعرف عليه من خالل تحديد اإلشارات لهذا الم

  

سم قمتها من تي قدفيما تناولت المحاضرة الثانية "التغذية والجامعة: الصحة النفسية والتحصيل الدراسي"، ال

صحة ي على اليجابالتغذية والتصنيع الغذائي في كلية الزراعة الدكتورة شذى حّماد، الغذاء السليم وأثره اإل

لضغوطات لتيجة نت القلق والتوتر عند طلبة الجامعة النفسية، خاّصة في الفترات التي تتميز بزيادة مستويا

ي يجب ائية التالغذ التي قد ترافق فترات االمتحانات والواجبات المتالحقة، مع التأكيد على األطعمة والعناصر

الطلبة  أداء التركيز عليها وتلك التي يجب تجنبها خالل فترات التوتر لتحسين الصحة النفسية، وبالتالي

 األكاديمي.

  أخبار األردنية
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بين  دامهاكما جرى خالل المحاضرة إلقاء الضوء على بعض المواد والمكمالت الغذائية التي انتشر استخ

إعطائهم تهم وطلبة الجامعة وتلك التي قد يسّوق لها من أجل رفع األداء الدرسي، مع توضيح أثرها على صح

سليمة ية البط الوثيق بين التغذتوصيات بالمسموح والممنوع منها، كما عمدت المحاضرة إلى تلخيص الترا

 والمتوازنة ورفع مستويات التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة.

  

لتصنيع ية واوتناولت المحاضرة الثالثة "االضطرابات الغذائية لدى الشباب"، التي قدمتها من قسم التغذ

مل و العوا لشبابالغذائية لدى الغذائي في كلية الزراعة الدكتورة تمارا الموسى، نسبة انتشار االضطرابات ا

ير غلغذائية انظمة التي تؤدي إلى حدوثها عند هذه الفئة، واآلثار السلبية لالضطرابات الغذائية، وأنواع األ

 تحضيروالصحية، كما قدمت بعض الحلول لهذه المشكلة عن طريق اتباع بعض السلوكيات الصحية لتناول 

 الغذاء.

  

لبحث ميد ا، التي جاءت بعنوان "ساعدني ألعرف مياه شربي" وقدمها نائب عكما تطرقت المحاضرة الرابعة

 ائص جودةق بخصلى عدة محاور تتعلالعلمي للمشاريع البحثية في الجامعة األردنية الدكتور أحمد الجمرة، إ

ها وكيفية ومكونات ردنيةالمياه الطبيعية والكيميائية والبيولوجية، مع نقاش المواصفات القياسية لمياه الشرب األ

 ودة مياهجى أن الحكم على المياه والشروط الواجب توفرها فيها كي تصبح مطابقة للمواصفات، مع التأكيد عل

لمياه ودة اجلمواصفات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية، بينما الشرب األردنية تخضع ل

 المعبأة تخضع للمواصفات الصادرة عن مؤسسة الغذاء والدواء األردنية.

  

بة داد الطللى إعي ذكر أن مركز تنمية وخدمة المجتمع يعمل من خالل برنامج األسابيع التوعوية التثقيفية ع

معية، المجت كبير من المعرفة والوعي، وليتمتعوا بحّسٍ عاٍل من المواطنة والمسؤوليةليكونوا على قدر 

 معية.المجتوويصبحوا أكثر توافقًا مع متطلبات التطور في مختلف المجاالت الصحية والبيئية والسياسية 
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 الدكتور محمد راتب النابلسي يحاضر في الجامعة األردنية

 

الدكتور  برعاية نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

درس من لتي تسالمة النعيمات، نظم فريق مبادرة "نحو خلق حميد" في مساق "األخالق والقيم اإلنسانية" ا

حضور ذلك بوتنسيق متطلبات الجامعة األردنية، محاضرة دينية للدكتور محمد راتب النابلسي،  خالل مكتب

 أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية وحشد كبير من طلبة الجامعة.

 

سالم ة اإلوعبر النعيمات عن ترحيب الجامعة األردنية بالنابلسي وتقديرها لدوره الكبير في نشر رسال

ة األخالق أن تزكي ؛ ذلكن اختيار هذا اللقاء للعنوان "األخالق والقيم اإلنسانية" لم يأِت عبثًاالسمحة، مبينا أ

عليه  ، إذ قالبعثتههي الغاية األولى التي حدَّدها صاحب الرسالة الخاتمة، سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ل

َم مكارَم األخالق"، وأنه حري بأ مة لته، وأن ايات رساغعلى  تقتدي بنبيها أن تقف السالم "إنّما ب ِعثت  أل تّمِ

، مثمنًا العاقبة سالمةتدقق فيها، محاولةً استخالص كل ما فيها من نفائس التطبيق، راجيةً بذلك حسن االتِّباع و

زام هم لاللتتوجيهوالدور التوعوي واإلرشادي الكبير الذي يقوم به النابلسي في توعية المسلمين بأمور دينهم 

  وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم.بكتاب هللا

 

 وب مع أيالتجابمن جانبه، توجه النابلسي بالشكر للجامعة األردنية على دعوته، مؤكدًا على أنه ال يتردد 

 دعوة من أي جامعة، خاصة إذا جاءت م الجامعة األردنية، الصرح الكبير المرموق عالميًّا.

 

ه  سبحاننا هللالبة باألخالق الحسنة والقيم اإلسالمية التي ارتضاها وأشار النابلسي إلى أهمية تحلي الطل

ى لطلبة إلااعيا دوتعالى، قائال "مكارم األخالق مخزونة عند هللا، فإذا أحب هللا عبدًا منحه خلقا حسنا"، 

شيرا مخرين، آلال مع االقتداء بسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، واتباع سنته الشريفة ونهجه الكريم في التعام

 إلى أن رسولنا كان أشد الناس لطفا في تعامله مع أهل بيته وكل من التقاه أو سأله.

 

لزوجية قات اوأكد النابلسي أن اإلسالم منهج تفصيلي، ينطلق من أخص خصوصيات اإلنسان، ابتداء من العال

 وانتهاء بالعالقات الدولية.

 

ا أهمية ها، مؤكدلعمل بواألحكام الفقهية الواجب علينا االلتزام واكما قدم النابلسي عددًا من القواعد الشرعية 

كتابه نهم بتحلي الطلبة باألخالق الحسنة التي ترضي هللا عز وجل وتعكس مدى التزام كل طالب وطالبة م

الدنيا  وز فيوسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم، مشددا على ضرورة سعي الطلبة لطلب العلم والتوسع فيه للف

 خرة.واآل

 

 . دينيًّا نشيداوتفاعل الطلبة مع النابلسي في األسئلة والنقاش حول موضوع المحاضرة، كما قدموا مسابقة و

 

الدعوة  رة فيإلى جانب ذلك، قدم النعيمات درع الجامعة األردنية للنابلسي تكريًما له على جهوده الكبي

 اإلسالمية الوسطية والمعتدلة.

 

 

 

 

 أخبار األردنية / الغد / بترا / الرأي / نبض / سواح برس / هال جو  
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 و في األردن يبحثان التعاونمكتبة "األردنية" ومكتب اليونسك

 

بحث مدير وحدة المكتبة في الجامعة األردنية الدكتور   –خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي أ

رص فونغ كيم جمين  مجاهد الذنيبات مع مديرة مكتب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"

ن قافية بين الثاألمم المتحدة في مكتبة الجامعة، وتعزيز عالقات التعاو دعم المكتبة اإليداعية لمطبوعات

 الطرفين.

  

وعات عية لمطبإليداوجرى خالل اللقاء، الذي ع قد اليوم االثنين، مناقشة سيناريوهات تتعلق بتوسيع المكتبة ا

سات ة والمؤسمنظمع بها الاألمم، من خالل إنشاء زاوية ثقافية مالصقة لها إلبراز الجهود والمهام التي تضطل

 المنبثقة عنها.

  

وية الزا ورحب الذنيبات بفكرة طرح مسابقة لطلبة التصميم الداخلي في كلية الفنون والتصميم لتصميم

ة نا إلقامومكا الثقافية، بدعم من مكتب اليونسكو في عمان، توفر للطلبة معلومات ومصادر بحثية إلكترونية

 ة لنشر الوعي حول المنظمة.الندوات واللقاءات الثقافي

  

 .1970وي ذكر أن مكتبة الجامعة تعد مركز إيداع لمطبوعات األمم المتحدة منذ عام 
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 "األردنية" تحتفل باليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

 

ليوم انظمت الجامعة األردنية، ممثلة بكلية العلوم التربوية  –خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي  أ

ن كل عام في كانون األول م 3األحد، احتفاال بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي يصادف 

 جميع أنحاء العالم، حسب منظمة األمم المتحدة.

  

ذب م، وجفال بهذا اليوم إلى حشد الدعم إلدماج ذوي اإلعاقة وتعزيز الوعي بشأن قضاياهويهدف االحت

 االنتباه إلى أهمية إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع.

  

 ة انتشارن نسبوأشارت الدكتورة آمال ابراهيم من قسم اإلرشاد والتربية الخاصة خالل افتتاح الحفل إلى أ

وي % من عدد السكان، وأضافت أن المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذ13.1اإلعاقة في األردن بلغت 

ي ليضمن حقهم ف 2017، فيما جاء قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في 2007اإلعاقة تأسس عام 

لحاصلين % من ذوي اإلعاقة ا66الحصول على التعليم، منوهة إلى إشكالية حصولهم على العمل؛ حيث إن 

 لعمل.على تعليم عاطلون عن ا

  

 2010وتخلل االحتفال عرًضا لعدد من قصص النجاح، حيث عرض بطل العالم في رفع األثقال لعامي 

وله حمعتز الجنيدي لقصة نجاحه وتحديه لكل المعوقات  2008وصاحب برونزية أولمبياد بكين  2014و

 والتحديات المجتمعية.

  

  

 

زار  ة إلى با، إضافالياسمين من ذوي متالزمة داون للدبكةوشمل االحتفال عرًضا فلكلوريًّا قدمته فرقة نشامى 

 للمشغوالت اليدوية في بهو الكلية.
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 كلية اآلداب في "األردنيّة" تعقد محاضرة حول دور الفن في تحسين نوعية الحياة

 

 

لم آلداب في الجامعة األردنية، ممثلة بقسم ععقدت كلية ا -خبار الجامعة االردنية )أ ج أ( سناء الصمادي أ

عنف ضد ة اليوم لمناهض 16النفس، محاضرة عن دور الفن في تحسين نوعية الحياة، وذلك بمناسبة حملة 

 المرأة.

 

ي فدودين،  ب سمروتحدثت المديرة اإلقليمية ورئيسة البرامج في مؤسسة رواد التنمية لتمكين المجتمع والشبا

عن أهمية  المحاضرة التي شهدها عميد كلية اآلداب الدكتور مهند مبيضين وأدارتها الصحفية هبة جوهر،

 فسي.ص النوسيلة تعمل على التعويض عن الشعور بالنق الفن في التخفيف من معاناة المرأة، مبينة أنّه

 

يا ذه القضاهل مع وتناولت دودين تجارب واقعية تجسد معاناة المرأة في قضايا العنف واإلساءة وكيفية التعام

 للحصول على حياة أفضل.

 

عدّ اة؛ إذ ي  الحي كما بينت أهمية االرتكاز على العلم والفن في تمكين األسرة، وأهمية الفن في  تحسين جوده

متعلّم، ة إلى الالفكروجسًرا يربط به المعلّم بين التعليم األكاديمي واألنشطة، ليسهل من خالله نقل المعلومات 

 ع.لمجتمفالمسرح على سبيل المثال يعتبر واحدًا من أهم السبل للتعامل مع قضايا ومشكالت الفرد وا

 

ن والف اعية إلى شحذ الهمم وإدماج الشباب في التطوعواستعرضت دودين دور مؤسسة رواد التنمية الس

 ب علىوحمالت التغيير االجتماعي، مع عملها على تأسيس مراكز أحياء في المناطق التي تسعى للتغل

ل ن خالالتهميش من خالل تعليم وتمكين الشباب، وتعزيز المواطنة لديهم بهدف بناء مجتمع متماسك م

 المعارف والفنون.
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 التعليم العالي : توجه لزيادة مخصصات صناديق دعم الطلبة

 

 الحكومي توزيع الدعمعن توجه لدراسة آلية جديدة لتحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، االثنين،  

 على الجامعات، ما قد يزيد "مخصصات موضوعة لصندوق دعم الطالب".

 

 م العاليلتعليوقال الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب لبرنامج صوت المملكة، إن "هناك توجها لدى مجلس ا

لى لحكومي عدعم اعام، لدراسة آلية جديدة لتوزيع الولجنة الموازنات المنبثقة عن المجلس برئاسة األمين ال

 الجامعات قد يتم من خاللها زيادة المخصصات الموضوعة لصندوق دعم الطالب".

 

داية العام ألفا مع ب 379ويبلغ عدد الطلبة في مختلف الدرجات العلمية في الجامعات الرسمية والخاصة 

 ضا مستشار وزير التعليم العالي.، على ما ذكر الخطيب وهو أي2023-2022الجامعي 

 

 100لقروض، نح واوال يتجاوز عدد الطلبة في البرنامج العادي الذين يحق لهم تقديم طلبات االستفادة من الم

المسلحة  ألف طالب "يدرسون على نفقة مكرمتي القوات 80ألف طالب بحسب الخطيب الذي قال إن أكثر من 

 وأبناء المعلمين".

 

الب بقيمة مالية طألف  33ية المتوفرة حاليا لدى صندوق دعم الطالب "تمكننا من ترشيح قرابة والموارد المال

 مليون دينار" لالستفادة من المنح والقروض في الجامعات وفق ما شرح الخطيب. 40-42

 

 .2023ير ويتوقع الخطيب أن تعلن نتائج المنح والقروض خالل النصف الثاني من شهر كانون الثاني/ينا

بحسب  طلبا، 8723طلبا وجمد منها  89287وعدد الطلبات النهائية لالستفادة من المنح والقروض هو 

الضرورة أن بطلبا "لكن ليس  80564الخطيب الذي قال إن عدد الطلبات التي تنطبق عليها شروط االستفادة 

 منافسة".ت للدها ... وعاديكون هذا العدد النهائي ألن الطلبات التي تجميدها قد تكون عملت على فك تجمي

 

 ذ عاموتصل قيمة األقساط التي "تستحق السداد على الطلبة الحاصلين على قروض من هذا الصندوق من

ا ذكر ممليون دينار" على  33مليون دينار"، في حين "تم تحصيل قرابة  83وحتى تاريخه قرابة  2004

 .على الطلبة وقروض لم يتم سدادها" مليون دينار هي أقساط 50الخطيب الذي قال إن "أكثر من 

 

 مليون دينار 55وتصل قيمة المديونية على صندوق دعم الطالب إلى 
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