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  بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لمعركة الكرامة" األردنية"ندوة في 

 

استذكر رئيس  -سناء الصمادي

مجلس النواب المهندس عاطف 

رعايته الندوة التي الطراونة خالل 

عقدتها جمعية عون الثقافية بالتعاون 

مع الجامعة األردنية اليوم الذكرى 

الحادية والخمسين لمعركة الكرامة 

 .الخالدة

انه في حضرة الشهداء والكرامة، ليس بوسع المرء اال "وقال الطراونة في كلمة القاها بهذه المناسبة 

وا اهلل عليه، فكان ألبطال الجيش العربي في معركة الكرامة أن ينحني اجالال لرجال صدقوا ما عاهد

من الفعل في الذود عن ثرى األردن، ما لقن المعتدي اآلثم درسا قاسيا، أعاد االعتبار للجيوش 

 ."العربية بعد فاجعتي النكبة والنكسة

لعدو وأضاف أن الحديث عن الكرامة يقود إلى الحديث عن القدس، فالجيش العربي الذي صفع ا

ورده خائبا مدحورا كان له من التضحيات على أرض فلسطين الطهور ما يدفع ألن تكون تلك 

 .األمجاد حاضرة في أذهان األجيال

 بار الجامعةأخ

 5صدى الشعب ص  -تور ص أولىالدس -2الرأي ص  -بترا

 األنباط -عمان نت -المدينة نيوز -المقر -دنيةأخبار األر



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

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

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

4 

وزاد أن القدس ليست للمساومة وال تفريط بها، وال تنازل وال قبول بالمساس بالوصاية الهاشمية عليها، 

ني التضحيات تلو األخرى دفاعا عن القضية الفلسطينية، فاألردن قدم بقيادة جاللة الملك عبد اهلل الثا

 .إلى أن ينال الفلسطينيون حقهم التاريخي والشرعي في إقامة دولتهم

وتابع الطراونة أنه وفي مجلس النواب سيواصل جهوده في تعرية ممارسات االحتالل وقوانينه 

ائيلية المستمرة على المقدسات في العنصرية، واتخاذ االجراءات الالزمة لمواجهة االعتداءات اإلسر 

 .القدس المحتلة

إن أرواح شهداء الجيش العربي ستبقى عنوان الكرامة، نستلهم من طهرها معاني " وختم كلمته بالقول 

 ."الفخر والعزة، ومهما قدمنا من تضحيات فلن نجاريهم وأهلهم الصابرين مكانة أو منزلة

لكريم القضاة أن لمعركة الكرامة أعظم ذكرى للفخر واالعتزاز  وبدوره أكد رئيس الجامعة الدكتور عبد ا

في نفوس أبناء األسرة األردنية، ففيها سطر الجيش العربي على ثرى غور األردن الطاهر بدماء 

أبنائه أروع ملحمة تاريخية، نقشت الكرامة الخالدة بطولة جنود الجيش العربي على صفحات التاريخ 

 . لسالفين في حطين واليرموك وعين جالوتوعانقت أمجاد األجداد ا

وبين أن اإلنسان األردني سيظل على الدوام قادرا على مواجهة التحديات والتحوالت الصعبة لنهضة 

 .الوطن وصياغة النسيج الوطني

وتحدث رئيس هيئة إدارة جمعية عون الثقافية أسعد العزام عن ما يمثل بعض جوانب مشروع جمعية 

 .تاريخ األردنيعون في توثيق ال

وقال أنه ال يخفى على أحد بأن األردن البلد الوحيد ممثال بجاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني الذي ال زال 

قامة الدولة الفلسطينيِّة  يتحدُث عن القضية الفلسطينية في كل مناسبة، ويطالب بحل الدولتين، وا 

 .واإلقليمية والدولية صامدًا بوجه المؤامراتوعاصمُتها القدُس الشرقيٌة في مختلف المحافل المحلية 
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وأضاف أن األردن وبقيادته الهاشمية يؤمن  بعدالة القضية الفلسطينية التي ورث راية الدفاِع عنها 

عن ملوِك آل هاشم طيب اهلل ثراُهم الذين كانت القدس في قلوِبِهم كما هي في قلب كل أردني،  

 .ه الُمشرفةفمنهم من دفَع حياَتُه ثمنًا لمواقفِ 

منوها إلى أن األردن لم ولن تنتهي تضحياته وهمُتهم العالية ولن يثنيهم أي شيء عن الوقوف إلى 

 .جانب الشعِب الفلسطيني، والدفاع عن حقوِقِهم المشروعة

وأسهب المنتدون في الحديث عن نقطة التحول الكبيرة في الصراع العربي اإلسرائيلي في معركة 

د عنوان النصر والصبر، والصفحة المشرقة من صفحات الكبرياء األردني ، التي الكرامة، التي تع

انعشت آمال األردنيين والعرب بأن األمة قادرة على دحر الصهاينة، وعلى الصمود واإلصرار على 

 .النصر بالرغم من عدم التكافؤ في العدة والعتاد

والفريق الركن المتقاعد العين غازي الطيب، واختتمت الندوة التي شارك فيها معالي عدنان ابو عودة، 

وأحد اعضاء مؤسسي جمعية عون الدكتور بكر خازر المجالي، بفقرة شعرية قدمها الشاعر محمد 

 .فناطل الحجايا
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(األردنية)وزير الدولة لشؤون التعليم في هنغاريا يزور   

استقبل رئيس  -فادية العتيبي 

عبد الكريم  الجامعة األردنية الدكتور

القضاة في مكتبه وزير الدولة 

لشؤون التعليم في هنغاريا الدكتور 

جوزيف بوديز يرافقه السفير 

الهنجاري لدى األردن تشابا تسيبيره 

ومستشارة الشؤون الثقافية والتعليمية 

 .في السفارة إيفا الداني

دكتورة كفاح الجمعاني، وتباحث الطرفان بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية ال

ومديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل الياسين، في جملة من المقترحات التي من شأنها فتح 

آفاق التعاون الثنائي ما بين المؤسسات التعليمية الهنغارية والجامعة األردنية في مختلف المجاالت 

ة تدريس اللغة الهنغارية في الجامعة إلى جانب العلمية واألكاديمية والثقافية أيضا، على رأسها إمكاني

 .اللغات اآلسيوبة واألوروبية التي تدرس في كلية اللغات األجنبية

وقدم القضاة شرحا موجزا عن أبرز مراحل تطور الجامعة منذ نشأتها وحتى يومنا هذا، وما حققته  

المحلي واإلقليمي والدولي،  من إنجازات علمية يشاد بها بين مثيالتها من الجامعات على المستوى

ورؤيتها المستقبلية في أن تتحول إلى جامعة ذكية وقد خطت خطوات جادة في إدخال األساليب 

الحديثة في التعليم مثل التعليم المدمج، واتخاذ قرارات بخصوص إعادة تصميم جميع متطلبات 

 .لكترونيالجامعة اإلجبارية بحيث تنفذ جميعها على مبدأ التعلم المدمج واال

 رأي االلكترونيال -طلبة نيوز -المدينة نيوز -أخبار األردنية -بترا
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وأثنى القضاة على الخدمات العلمية واألكاديمية التي تقدمها الحكومة الهنغارية للطلبة األردنيين  

الدارسين في الجامعات الهنجارية، وما توفره من منح للطلبة لمتابعة دراستهم الجامعية في مرحلتي 

ول األكثر استقبااًل للطلبة للدراسة البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرا إلى أن هنغاريا تأتي ضمن الد

 .ضمن برنامج التبادل الثقافي بين البلدين

بدوره، أشاد بوديز بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها الجامعة األردنية بين نظيراتها، وما تشهده من 

تطور علمي وأكاديمي ملحوظ، منوها بحرص بالده على فتح آفاق التعاون مع الجامعة األردنية بما 

 .صب في مصلحة الطرفيني

وعقب اللقاء، زار الوفد الضيف مكتبة الجامعة لالطالع على الركن الهنغاري الموطن فيها، وما 

 .يضمه من مستلزمات وأدوات تخدم الطلبة وتوسع آفاقهم نحو العالم الخارجي

للقاء وزير التعليم من الجدير ذكره، أن وزير الدولة لشؤون التعليم الهنغاري يقوم بزيارة رسمية لألردن 

العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني لتوقيع برنامج العمل التفاقية التبادل الثقافي لألعوام 

9102/9190. 
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بصدد تنظيم قمة لريادة األعمال في حرم الجامعة" األردنية   

أبرمت الجامعة األردنية  -هبة الكايد 

اتفاقية ممثلة بمركز االبتكار والريادة 

تعاون مع شركة عرب نور إلدارة 

المشاريع واالستشارات بهدف توسيع 

أطر التعاون المشترك في مجال تنظيم 

 .قمة لريادة األعمال األردنية

وجاءت االتفاقية التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور عبد الكريم القضاة وعن الشركة مديرها 

االبتكار والريادة في كافة المجاالت من خالل تنظيم قمة  التنفيذي المهندس محمد أبو شيخة لدعم

 .لريادة األعمال في حرم الجامعة

ونّصت االتفاقية على دعم وتمكين الجانبين من ريادة األعمال التشغيلية والمجتمعية لدى طلبة 

ن الجامعة والمجتمع المحلي وفقا لما تمتلكه الشركة من خبرة في هذا المجال ولما تتمتع به م

 .مؤهالت تسويقية ولوجستية في تنظيم القمم الريادية واألنشطة المصاحبة لها

ت القمة المنوي وقال القضاة إن الجامعة على استعداد لتسخير مدرجاتها وقاعاتها الحتضان فعاليا

عقدها، مرحبا بأي سبل تعاون أخرى كاإلشراف على جدول أعمال القمة والتنسيق اإلعالمي 

لتغطيتها وتصميم المطبوعات والبوسترات الخاصة بها واختيار المتحدثين ومتابعة المراسالت وتأمين 

التي يتفق عليها  كادر عمل محترف إلدارة مهام العمل قبل وأثناء القمة وغيرها من االلتزامات

 .الجانبان

 /أخبار األردنية
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من جهته أشار أبو شيخة إلى ما جاء في االتفاقية من ضرورة تكاتف جهود الطرفين في التخطيط 

والتحضير والتنسيق للقمة من خالل تعزيز الدور المنوط بهما وتقديم المبادرات واألفكار في جميع 

خ راجها بالصورة التي تليق بالمجتمع المجاالت الممكنة وكل ما يلزم القمة لدعمها وتطويرها وا 

األردني لتمثل عالمة فارقة في تمكين ريادة األعمال المحلية، مع منح عدد من الصالحيات لكال 

 .الفريقين بما يتوافق مع األنظمة والتعليمات لدى كل منهما

شعبة حضر توقيع االتفاقية من الجامعة رئيس مركز االبتكار الدكتور أشرف بني محمد، ورئيسة 

التعاون والعالقات الدكتورة لينا الحياري، ومن الشركة مديرة العالقات العامة واإلعالم خديجة أبو 

 .شمة، ومدير تطوير المشاريع قصي محاسيس
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تعتزم رفع أداء طلبتها في مجال خدمة المجتمع" األردنية   

 

وقعت الجامعة األردنية  –هبة الكايد 

مع الجمعية األردنية أمس اتفاقية تعاون 

للماراثونات بهدف تفعيل دور أسرة 

داريين وأعضاء  الجامعة بأكملها طلبًة وا 

 .هيئة تدريس في مجال خدمة المجتمع

وتهدف االتفاقية التي وقعها عن 

رئيس فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي وعن / الجامعة نائب رئيسها لشؤون المراكز وخدمة المجتمع

العام اآلنسة لينا الكرد إلى إتاحة الفرصة أمام أسرة الجامعة للقيام بخدمة المجتمع  الجمعية مديرها

 .في مجاالت التطوع التي توفرها الجمعية المنسجمة مع غايات الجامعة واألسس المتبعة فيها

وقال اللوزي عقب التوقيع إن الجامعة تسعى لرفع أداء طلبتها في مجال خدمة المجتمع بهدف 

شراك أكبر عدد منهم في تقديم خدمات تنموية عالية المستوى تعود عليهم وعلى  االرتقاء في خدمته وا 

المجتمع بالفائدة؛ مضيفا أن ذلك من منطلق الريادة في خدمة المجتمع وتمكينه وبناء قدرات أفراده 

 .وجماعاته علميا وعمليا وصوال به إلى مستوى متقدم من التنمية المستدامة

  

  

 أخبار األردنية -االلكترونيالرأي 
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ضحت الكرد أن الجمعية تعمل وفق هدفها األساسي في التشجيع على ممارسة رياضة بدورها أو 

الجري عبر المسافات الطويلة سواء كان ذلك تنافسيا أو ترفيهيا على حد تعبيرها، منوهة بأن الجمعية 

في تولي أهمية كبرى لسباقات الماراثون التي تعد من أبرز فعاليات األلعاب األولومبية والبارالمبية 

 .مجال رياضة ألعاب القوى

ولفتت الكرد خالل حفل التوقيع إلى أولويات الجمعية في تنظيمها سباقات تنافسية أخرى كسباقات الـ 

كم ونصف الماراثون واأللتراماراثون، إلى جانب تشجيعها ممارسة الجري الترفيهي  5كم، والـ  01

 .بشكل عام

ة الدكتورة رانية جبر على ضرورة عقد مثل هذه وأكدت مديرة مركز خدمة المجتمع في الجامع

االتفاقيات والشراكات مع المجتمع الخارجي لتطوير مفهوم التطوع لدى الطلبة وتدريبهم ورفع قدراتهم 

وتنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم وملء أوقات فراغهم بما ينفعهم ويحفظهم من الناحيتين الصحية 

 .والفكرية على اختالف المجاالت

إلى ذلك ينظم الطرفان برعاية سمو األمير فراس بن رعد صباح يوم بعد غد الجمعة سباقا داخل 

، يشارك فيه عدد من "نحو جامعة خالية من التدخين.. اركض لجامعتك"الحرم الجامعي تحت شعار 

هاء طلبة الجامعة وأعضاء هيئتيها التدريسية واإلدارية والخريجين، وسيتم إعالن النتائج فور انت

 .المسابقة مباشرة وتوزيع الجوائز على الفائزين في ستاد الجامعة الرياضي
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 تبحثان التعاون" البنمية"والسفارة " األردنية

بحث رئيس   -سهى الصبيحي 

الجامعة األردنية الدكتور عبدالكريم 

القضاة مع سفير جمهورية بنما لدى 

المملكة  توماس جارودا سبل التعاون 

 .مي والثقافي بين الطرفيناألكادي

واستعرض الجانبان خالل اللقاء الذي 

حضرته نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتور كفاح الجمعاني ومديرة وحدة الشؤون 

الدولية الدكتورة هديل ياسين، رؤيتيهما من أجل بناء قواعد التعاون المشترك بين الطرفين في مختلف 

 .والثقافية مجاالت األكاديمية

وقدم القضاة إيجازًا حول الجامعة وكلياتها وبرامجها األكاديمية التي تطرحها، مؤكدًا رغبة الجامعة 

ببناء عالقات التعاون مع السفارة ومؤسسات التعليم العالي البنمية بما يخدم مصلحة الجامعة 

   .والطلبة

متينة مع األردن تشمل المجاالت األكاديمية بدوره أكد جارودا رغبة بالده ببناء عالقات تعاون قوية و 

والثقافية، مشيدًا بما لمسه من تميز خالل زيارته الى كلية األمير الحسين بن عبد اهلل الثاني 

 .للدراسات الدولية

لقاء محاضرة فيها خالل زيارتها  وصرح السفير عن رغبة نائبة رئيس جمهورية بالده بزيارة الجامعة وا 

 .المرتقبة للمملكة

 طلبة نيوز -أخبار األردنية
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 تبرمان اتفاقية تعاون في مجال البحث العلمي" الزيتونة"و" األردنية

 

أبرمت الجامعة   -سناء الصمادي

األردنية ممثلة بمركز حمدي منكو 

للبحوث العلمية وجامعة الزيتونة األردنية 

ممثلة بكلية الصيدلة اتفاقية تعاون في 

مجال البحث العلمي والخدمات المخبرية 

  .الستشارات والدراسات العلميةوالعلمية وا

ونصت االتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور عبدالكريم القضاة وعن جامعة الزيتونة رئيسها 

الدكتور تركي عبيدات، على التعاون بين الطرفين في تعزيز مفهوم البحث العلمي وتطبيقاته العملية 

  .العلمي لدى الجامعتين واالستفادة من الباحثين والمختبرات ومواد البحث

وجاءت االتفاقية بهدف تطوير وتوثيق عرى التعاون بين الجامعتين في مجاالت إجراء البحوث 

والدراسات التطبيقية بشكل عام، وخاصة الدراسات الموجهة لخدمة القطاع الصحي والصناعات 

 .نافسيتهاالدوائية وصناعات مواد التجميل والتكنولوجيا الحيوية لتطوير جودتها وت

جراء الدراسات والتحاليل المخبرية والمشاريع  وبموجب االتفاقية تتعاون الجامعتان في إعداد وا 

واألبحاث العلمية المشتركة، والتنسيق لنشر األوراق العلمية المقترحة، باإلضافة إلى المشاركة في 

 .المؤتمرات والندوات العلمية

 

 ة نيوزالمدين -أخبار األردنية
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تعاون سيتيح للجامعتين فرصة تمتين أواصر التعاون لنشر وعقب توقيع االتفاقية قال القضاة إن ال

  .ثقافة البحث العلمي واألكاديمي، ومأسسة العمل المشترك

وفي السياق أعرب عبيدات عن سعادته بتوقيع االتفاقية مع الجامعة األردنية واالستفادة من خبراتها 

اون مع الجامعة األردنية في كافة في كافة المجاالت سيما البحوث العلمية، متمنيا مزيدا من التع

 .المجاالت

وحضر توقيع االتفاقية نائب رئيس الجامعة األردنية  لشؤون الكليات العلمية الدكتورة كفاح 

الجمعاني، ومدير مركز حمدي منكو الدكتور ياسر البستنجي، وعميد كلية الصيدلة في جامعة 

 الزيتونة الدكتور طارق القرم
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حول تعزيز وصول رياديي األعمال إلى " األردنية"رشة تدريبية لدراسات المرأة في و 
  نظام العدالة

عقد مركز دراسات  –هبة الكايد 

المرأة في الجامعة األردنية ورشة 

نحو تعزيز وصول "تدريبية بعنوان 

رياديات ورياديي األعمال إلى نظام 

بالشراكة مع البنك " العدالة في األردن

عادة اإلعمار والتنمية األوروبي إل

 .والمنظمة الدولية لقانون التنمية

وبدأت الورشة بنبذة تعريفية بأهميتها 

وأهمية الشركاء واألهداف المناطة بها والمعولة عليها قدمها السيد أحمد شحاتة، إضافة إلى حلقات 

حاكم وأنواعها نقاشية حول اإلطار النظري والقانوني لرياديي األعمال من كال الجنسين، الم

والمساعدة القانونية والتقاضي كوسيلة لحل المنازعات والوسائل البديلة لحلها، وعروض تقديمية 

  .للقوانين ذات العالقة بريادة األعمال والوساطة في قضية حل النزاعات

ي، الفتة وأكدت مديرة المركز الدكتورة عبير دبابنة في بداية الورشة على أهمية هذا العمل التشارك

إلى ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا ومدى مالءمة مخرجات العمل مع متطلبات السوق باإلضافة إلى 

 .وجوب خروج المرأة من نطاق الوظائف الرعائية إلى التعليم والصحة وانخراطهما بالمجاالت األخرى

  

 أخبار األردنية
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مجال تمكين الفتيات من ولفتت إلى مبادرة المركز األولى من نوعها على مستوى الشرق األوسط في 

 .خالل برنامج التوجيه المهني لإلناث، المعني بتسهيل وصول النساء والفتيات إلى سوق العمل

من جهتها أشارت الدكتورة محاسن الجاغوب إلى ضرورة استخدام العدالة والوصول إلى النظام 

ن فداء الحمود إلى تكثيف القضائي، مشددة على الوسائل البديلة لحل النزاعات، فيما دعت العي

 .حمالت التوعية بالثقافة القانونية لدى رواد األعمال خاصة تلك التي تقع تحت مظلة عملهم

يشار إلى أن تلك الورشة ضمن سلسلة من الورشات التدريبية الموزعة على كافة مناطق المملكة 

 .الجنوب بدأت بإقليم العاصمة عّمان ثم إقليم الشمال امتدادا إلى إقليم
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 سفير المملكة لدى األردن يلتقي رئيس الجامعة األردنية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 

األردن سمو األمير خالد بن فيصل بن 

تركي في مكتبه اليوم، رئيس الجامعة 

 .األردنية الدكتور عبدالكريم القضاة

وأعرب سموه عن اعتزازه بالمستوى 

االكاديمي للجامعة، والسمعة المرموقة التي 

ع بها الجامعة في قطاع التعليم العالي تتمت

وأشاد سمو السفير بالمستوى العلمي و األكاديمي المتميز للجامعة، و ابدى جل اهتمامه .في األردن

بفتح افاق التعاون العلمي والثقافي واألكاديمي، معربا عن شكره وتقديره الى إدارة الجامعة لما تقدمه 

  .رسين فيهامن دعم للطلبة السعوديين الدا

وبحثا سبل تعزيز التعاون االكاديمي المشترك مع الجامعة ، وبلورة أوجه التعاون بما يصب بخدمة 

 .تعزيز الشراكة واالرتقاء بالمخرجات التعليمية العامة، والطلبة السعوديين خاصة

لملحقية الثقافية من جهته ، اثنى رئيس الجامعة األردنية على الدور التشاركي الذي تلتزم به ا

وحضر اللقاء عميد كلية الدراسات الدولية الدكتور محمد .السعودية في متابعة شؤون طلبتها

ونائب سمو السفير األستاذ محمد العتيق والمستشار االقتصادي للسفارة األستاذ غازي . القطاطشة

 .العنزي

 

 الكون نيوز - أخبار األردنية -5صدى الشعب ص  -45ص الدستور 
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مستشفى الجامعة  مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يعتمد وحدة تصوير الثدي في
 األردنية

وحدة تصوير الثدي في مستشفى الجامعة األردنية، وتم  (HCAC) اعتمد مجلس المؤسسات الصحية

 .منحها شهادة اإلعتماد الخاصة بوحدات تصوير الثدي لمدة ثالثة سنوات

مدير عام المستشفى عن فخره واعتزازه بهذا اإلنجاز، مؤكدا حرص وعبر الدكتور عبدالعزيز الزيادات 

المستشفى على المشاركة الدورية والدائمة في المشاريع التي تسعى إلى ترسيخ الجودة المؤسسية ثقافة 

وممارسة على أرض الواقع سواءا على المستوى الوطني أو العالمي، شاكرًا جميع العاملين في 

 .ألشعة على وجه الخصوص الذين ساهموا في تحقيق المعايير المطلوبةالمستشفى وفي دائرة ا

بدوره بّين األستاذ الدكتور وليد محافظة مدير دائرة األشعة والطب النووي أن هذا اإلنجاز ما كان 

دارة مستشفاها وتظافر الجهود لكافة  ليتحقق لوال الدعم الالمحدود الذي أبدته إدارة الجامعة األردنية وا 

العاملين في المستشفى، مضيفًا بأن هذه الوحدة مجهزة بأحدث جهاز رقمي متطور ثالثي األبعاد 

حديث  (Ultrasound) وجهاز تصوير تلفزيوني (3D Digital  Mammogram)لتصوير الثدي 

 .جدًا األمر الذي ُيمّكن المريضة من إجراء فحوصها كاملة داخل الوحدة

محاسن النجار مديرة الوحدة على أن حصول الوحدة على شهادة اإلعتماد من جانبها أكدت الدكتورة 

يؤكد اهتمام المستشفى بالدور الذي تقوم به الوحدة في الكشف عن أورام الثدي وبالتالي توجيه 

المريضات للعالج في المراحل المبكرة، مشيرًة إلى أن هذه الوحدة ملتزمة بالدور الوطني لها 

 .الفحص المبكر التي تجرى في شهر أكتوبر من كل عامبالمشاركة في حمالت 

 

 السوسنة -45ص الدستور  -بترا
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 مبادرة صديقات الشريعة من الجامعة األردنية تزور مجمع اللغة العربية

 

نظمت مجموعة من طالبات كلية الشريعة 

ة اليوم األربعاء العشرين في الجامعة األردني

من آذار زيارة لمجمع اللغة العربية األردني، 

والتقت رئيس المجمع األستاذ الدكتور خالد 

الكركي واألمين العام األستاذ الدكتور محمد 

السعودي، وجاءت الزيارة بهدف االطالع 

نجازاته  على نشأة المجمع وأهدافه وا 

 .رسيخ اللغة العربيةومسيرته، ومناقشة محاور عّدة تتعلق بت

 

وعّبر الدكتور الكركي في حوار مع الطالبات عن استعداد المجمع تقديم كافة أنواع الدعم لمثل هذه 

وأكد . المبادرات وقّدم بدوره مجموعة من اإلرشادات للطالبات المتحمسات لخدمة اللغة والنهوض بها

التواصل الحضاري مع المؤسسات الفكرية أهمية وجود جيل واٍع يؤمن بضرورة تعزيز الفكر اللغوي، و 

 .والثقافية، لتأخذ العربية دورها الحقيقي وتستعيد صورتها المشرقة

 

 

 الدوليةالحقيقة 
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 في نهائي خماسي العاملين للكرة "األردنية ومؤتة"

التي تقام عند  تأهل فريقا العاملين في جامعتي مؤتة واألردنية لنهائي بطولة خماسي كرة القدم،

مؤتة مقعدها وحجزت  .الصرايرة ظافر. صباح اليوم بقاعة مؤتة برعاية رئيس الجامعة د 00الساعة 

،وفي الدور األول  0-4تجاوزت اليرموك  ،بينما األردنية 9-3بالنهائي بعد تخطيها الطفيلة التقنية 

ويدير المباريات الطفيلة على الجامعة الهاشمية  ،9/4فازت األردنية على البلقاء التطبيقية بنتيجة 

على البطولة السنوية التي  يشرف موسى الحطيباتتحكيميًا أحمد الغراغير ومروان الصالحات، و 

 يتم اعتمادها على األجندة تعتبر األولى ألندية العاملين بالجامعات األردنية وبحيث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ج/05ص الرأي 
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الجديدة" الشامل"تخصص وفق خطط ( 33)مدرس في ( 000)تأهيل نحو : الزعبي  

قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية األستاذ الدكتور عبداهلل سرور الزعبي إن الجامعة أنهت تأهيل 

من ( الشامل)عضو هيئة تدريس لتخصصات امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة ( 511)أكثر من 

رات والكفاءات وفق الكليات كافة الحكومية والخاصة والعسكرية، وذلك بهدف تمكينهم من قياس المها

 .الخطط الجديدة لإلمتحان

وبين رئيس الجامعة، أن الورشات هدفت إلى تدريب المشاركين على كيفية قياس مخرجات التعلم في 

 .تخصص( 33)الكفايات والمهارات والموزعين على 

هي مرحلة وقال إنه سيصار إلى البدء بالمرحلة الثانية لتطوير اإلمتحان خالل شهر حزيران المقبل، و 

إعداد األسئلة الخاصة بكل تخصص وبالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، وبحسب المنهجية 

 .الجديدة لإلمتحان

ولفت إلى أن االمتحان سيعقد خالل الدورة الصيفية المقبلة وفق الخطط الجديدة، والتي تعتمد على 

جالس القطاعية المهنية والنقابات قياس المهارات وبمشاركة لجان تقييم مكونة من ممثلين عن الم

المهنية واصحاب العمل من القطاع الخاص وممثل من الجامعة وآخر عن الكليات التي تشرف 

 .عليها الجامعة

بدوره بين مستشار رئيس الجامعة لشؤون التعليم التقني مدير وحدة اإلمتحانات بالجامعة الدكتور 

 ."الشامل"التأهيلية لمدرسي  حسين السرحان أن الوحدة واصلت عقد الورشات

 شؤون جامعية ومحلية

 نيوزطلبة 
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مدرسًا من التخصصات الهندسية ( 35)وأشار إلى أن الوحدة عقدت الثالثاء، ورشة شارك بها 

 .والتقنية، ومن الكليات كافة

وشدد على أهمية مشاركة ممثلي التخصصات الهندسية والتقنية، كونهم العمود الفقري لبرامج الدرجة 

 .(الشامل)الجامعية المتوسطة 

إنه تم تعريف المشاركين باإلطار العام الجديد :" أما عن المحاور التي شملتها وناقشتها الورشة، قال

لإلمتحان وتوجهاته الجديدة، وكيفية إعداد ومخرجات التعلم وطرق استنباط أسئلة القياس سواء نظريًا 

 ."أم تطبيقيًا لكل برنامج

على أصحاب العمل في القطاع الخاص، وأكد على أن مخرجات سلسلة الورشات سيتم عرضها 

وذلك بهدف الوقوف على حاجاتهم ومراجعتها، مشددًا على أهمية هذه الورشات من ناحية تأهيل 

 .المدرسين ليتمكنوا من ترجمة توجهات اإلمتحان الجديدة التي تتواءم وحاجات سوق العمل

، وقال "الشامل"على امتحان  بدرورهم بين مشاركون في الورشة على جدوى التغييرات التي طرأت

المهندس أنور المفلح من كلية الهندسة التكنولوجية إن الورشة ركزت على امتحان الشامل بحيث 

 .يكون غير تقليدي، ويركز على الجوانب األساسية ويركز على المهارة وليس الكم من المعلومات

الورشة ركزت على المخطط الجديد  وقال الدكتور عبدالكريم الدواغرة من كلية الحصن الجامعية إن

 .ونهوضه بالخطط الدراسية وأساليب تدريسها وبما يتواءم ومتطلبات سوق العمل" الشامل"إلمتحان 

وأشارت المهندسة شادن غزال من كلية لومينوس إلى أن الورشة شهدت عصفًا ذهنيًا لتطبيق فكرة 

مرة، وأن من شأنها أن تجسر الهوة بين  خاصة وأن الفكرة تطبق ألول" الشامل"قياس المهارات في 

 ".الدبلوم"حاجات سوق العمل والخطط الدراسية لتخصصات 
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ة العلوم والتكنولوجيا األردنية يحققون نسباً  عالية في خريجو كلية الطب من جامع
 القبول ببرامج اإلقامة األمريكية

 
 

حقق خريجو كلية الطب من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية نسباً عالية في القبول ببرامج اإلقامة 
وذلك في مختلف التخصصات (  National Residency Matching Program)األمريكية 

والتي ُتعدُّ النسبة االعلى بين نسب القبول %( 32) الطبية، حيث بلغت النسبة العامة لهذه السنة 
وقال رئيس الجامعة األستاذ الدكتور صائب خريسات إننا نشعر بمزيد من الفخر .للسنوات السابقة

واالعتزاز بهذا التقدم الملموس الذي يضاف للسجل المشرق لجوهرة الجامعات، وأن هذا االنجاز هو 
نتيجة تظافر جهود كوادر الكلية كافة من أجل النهوض بالجامعة والمحافظة على موقعها في 

وأضاف الدكتور خريسات أن الجامعة بصفتها مؤسسة وطنية تشكل قصة .العالميةمصاف الجامعات 
نجاح أردنية تتوقع من الجميع فيها تعزيز سمعة الجامعة بتخصصاتها المختلفة وتخصص الطب 
بالذات في مختلف دول العالم، لما لذلك من أثر في تسويق الجامعة واستقطاب أعداد أكبر من 

بدوره قال عميد .ب وذلك تحقيقاً  للرؤى الملكية السامية للتعليم العالي األردنيالطلبة العرب واألجان
كلية الطب األستاذ الدكتور نائل عبيدات أن هذا التقدم يسجل للجامعة ولكلية الطب شهادة نعتز بها 
ة من جهة عالمية عريقة، كما ويشكل دليال واضحًا على المستوى المتقدم لطلبة كلية الطب في جامع

وأضاف الدكتور عبيدات أن هذا .العلوم والتكنولوجيا بشكل خاص، وفي أردننا الغالي بشكل عام
االنجاز هو ثمرة خريجي كلية الطب أنفسهم واستمرار لجهود أعضاء الهيئة التدريسية وبإشراف 
متواصل من إدارة الجامعة التي تسهم دائما في تحسين وتطوير مخرجات الكليات في جامعتنا 

يذكر ان كلية الطب في الجامعة حلت في موقع الصدارة محليًا والصدارة أيضًا بين مثيالتها .لحبيبةا
في العالم العربي كما حصلت على الترتيب الرابع على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

يو "يف جاء ذلك في إعالن نتائج تصن. على مستوى كليات الطب في العالم 953واحتلت المركز 
 .9102لتخصص الطب السريري للعام ( U.S. NEWS" )اس نيوز

 
 

 

 نيوزطلبة 
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 اإلبداع وقـوة الـذاكرة

 صالح جرار. د
 

والتعبير والتواصل، ومن دونها ال يستطيع اإلنسان  للذاكرة اإلنسانية أهمّية بالغة، فهي منبع التفكير
المستودع الذي يحتوي على  ينتج أفكارًا ورؤى ومواقف أو يصدر قرارات وأحكامًا، ألنها أن

ولئن كانت الذاكرة الصناعية تسعف  .تنبني عليها األفكار واألحكام المعلومات الضرورية التي
التي يحتاجون إليها في كثير من األحيان إاّل أّنها ال  الباحثين في تزويدهم بالبيانات والمعلومات

ذا كان الوصول إلى  تمتثل سريعًا لعقل اإلنسان في لحظات التفكير كما هي حال الذاكرة البشرية، وا 
يحتاج وسيطًا، هو جهاز الحاسوب الذي يحتوي على تلك الذاكرة، فإّن الوصول  صناعيةالذاكرة ال

بصورة  الذاكرة البشرية ال يحتاج إلى وسيط، حيث أن الفكرة تنهل مباشرة من تلك الذاكرة إلى
وما دام اإلبداع  .الفكرة متواصلة، وتتدفق البيانات والمعلومات لتجعل نفسها في خدمة العقل إلنتاج

الطبيعي أن تكون حاجته إلى الذاكرة  يعتمد على الفكرة وسرعة تدّفق المعلومة وقّوة حضورها، فمن
ن كان ال يستغني عن هذه األخيرة البشرية أكثر إلحاحًا من حاجته للذاكرة الصناعية ولذلك فإّن . وا 

همال الذاكرة البشرية هي دعوات تلحق ضررًا كبيرًا  الدعوات إلى االكتفاء بالذاكرة الصناعية وا 
  .اوتعيقهم باإلبداع والتطّور

 
نتاجها ومواصلتها، من الحفاظ  وعليه، فإّنه ال بّد من أجل ضمان الفاعلية العقلية وتجّدد األفكار وا 

ها وتمكينها من أداء وفاعليت على حيوية الذاكرة ونشاطها وتغذيتها باستمرار بما يساعد في قوتها
المختلفة التي يحتاج إليها اإلنسان في حياته، إذ  وال يكون ذلك إاّل بتزويدها الدائم بالمعلومات. دورها

وكبيرة أن يرجع الشخص إلى جهاز الحاسوب أو إلى مصادر  ليس من الضروري في كّل صغيرة
ج إليها باستمرار في ذاكرته البشرية أن يخّزن بعض المعلومات التي يحتا المعرفة المختلفة، بل عليه

      .الخاّصة
 

 مقاالت

 45ص الرأي 
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من المسؤولية  وال بّد كذلك من تعريض الذاكرة إلى بعض التمارين التنشيطية ألّن طول مّدة إعفائها
واإلبداع والقدرة على التعامل  يؤدي إلى ضعفها على المدى البعيد ويؤدي بالتالي إلى تراجع الفكر

ولذلك، فإنني أرى أّن من الضروري أن يعمل اإلنسان على تحميل  .مع المحيط والتواصل مع الناس
 . األشعار والنصوص واألقوال والّلغات واألمثال والمعلومات وما إلى ذلك ذاكرته ما استطاع من

 
إهمال واجبات المحفوظات للطلبة في المدارس والجامعات، مّما يساعدهم على  وأرى أّنه ال يجوز

 يمّهد لهم الطرق لإلبداع والتطوير واإلنتاجمعارفهم وأفكارهم و  إغناء
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 شفابدران –ربحي رباح سليم حداد    - 

 تالع العلي -سرڤارت هاكوب ناجاريان  -  
 لبنان –طانيوس جورج النمس   - 
 الشميساني –يحيى سليمان استيتية   - 
 الصويفية –ناصيف منير ناصيف خوري  - 
 دابوق –نبيل حنا يوسف حماتي   - 
 تل الرمان -عائشة عبدالفتاح أبوخرمة  - 
 العدسية الشمالية -د الواكد خضر عبدالرحمن فه - 

 
 
 

 

 

 

 

 

«رحمهم هللا»

 وفيات

 الرأي 
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 ”نيةها النقابات المهعنوان ندوة تنظم“ ابهية واثره على تأجيج التطرف واإلرهخطاب الكرا 

يتحدث في الندوة االب نبيل حداد والدكتور . مساء االحد المقبل بمجمع النقابات بالشميساني
 .ادي الفالحاتهندسين الزراعيين عبد الهنوفل ورئيس مجلس النقباء نقيب الم احمد

 
 اء عضويةهيئة العامة لجمعية المركز اإلسالمي، التي تشكلت رفضا النهلجنة المتابعة بال 

 ا حتى استردادهمستمرة باعتصامات”ا هيئة العامة، أكدت أمس انهالعشرات من اعضاء ال
 المقبل بعمان، للمطالبة باجراء( ابريل)نيسان  3م اعتصاما في ا ستنظهوقالت إن. “الجمعية

 .يئة اإلدارية للجمعيةهانتخابات لل
 

 حملة فلنشعل قناديل ”ندسين األردنيين تطلق مساء اإلثنين المقبل في عمان هنقابة الم
منذ ندسين ها نقابة المهلدعم اعمار البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي تنفذ” 8 اهصمود

 .االحتالل اإلسرائيلي هلصمود المقدسيين بوج سنوات دعما
 

  ا هأن اللجنة المحايدة في حادثة غرق وسط عمان أوصت الحكومة، باجتماع“ الغد”علمت
ا هبذات الحادثة، والتي كلفت( انجكون)من أمس، باعتماد تقرير الشركة الخاصة  أول

ا أن هكة المذكورة كانت رأت في تقريرالشر . تقرير فني حول أسباب ما جرى الحكومة بوضع
خلل بمصارف المياه ووجود عوائق أمام حركة  هالمياه وسط البلد كان سبب سبب فيضان

 .طول المطري يوم الحادثة لم يكن استثنائياهاعتبرت أن حجم ال كما. اهالمياه فی
 
 

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


