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محتويات التقرير الصحفي
اليومي

الصفحة

المـــــــــــوضـــــوع
أخبار الجامعة
تأخير دوام الجامعة األردنية إلى التاسعة صباحا
تعاون بين (األردنية) و مؤسسة ( )DOTفي مجال تدريب
الطلبة على مهارات االبتكار والريادة
وفد من "جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل" يزور "
األردنية"
شؤون جامعية ومحلية
"التعليم العالي" تنفي منع الطالب الحاصل على قرض
دراسي من السفر
“مؤتة” :مشروع الطاقة الشمسية يوفر  % 55من
احتياجات الجامعة للكهرباء
"جامعة التكنولوجيا" عضواً بالهيئة األوروبية للعلوم
طلبة أردنيون يتفاجئون بقرار الغاء القبول ببرامج
الدكتوراه باليرموك
منح دراسية للدراسات العليا من الجمهورية السلوفانية
زوايا الصحف
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أخبار الجامعة
الغد االلكتروني -أخبار األردنية

3542/4/2

األربعاء

تأخير دوام الجامعة األردنية إلى التاسعة صباحا
قرر رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبدالكريم
القضاة تأخير دوام الجامعة ليوم غد األربعاء إلى

الساعة التاسعة صباحا ،نظ ار للظروف الجوية

السائدة حفاظا على سالمة الطلبة والعاملين.
وتتابع دائرة اإلعالم والعالقا
تطو ار

العامة ي

الجامعة

الحالة الجوية مع دائرة األرصاد الجوية

وموقع طقس العرب ،وتقديم أي بيانا

حول الدوام

على موقع أخبار األردنية ومواقع التواصل
االجتماع المختلفة المعتمدة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الرأي ص  - 2أخبار األردنية -الوقائع االخبارية

3542/4/2

األربعاء

تعاون بين (األردنية) و مؤسسة ( )DOTفي مجال تدريب الطلبة على مهارات
االبتكار والريادة

يادية العتيب -

وقع

الجامعة األردنية

ممثلة بمركز االبتكار والريادة ومؤسسة

DOT)Digital Opportunity Trust
 )Jordanمذكرة تفاهم من شأنها تعزيز
التعاون لدعم الشباب وتحفيزهم على
االبتكار والريادة ،وتطوير أيكارهم تح

مظلة تعاون متكاملة تجمع المبتكرين
والرياديين وتزودهم بمها ار

تريع من نسبة

توظيفهم ي سوق العمل.
ونص

المذكرة الت وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور عبدالكريم القضاة وعن المؤسسة مديرتها

التنفيذية نور الحمود ،على توثيق عرى التعاون بين الطريين من خالل تنظيم مؤتم ار وندوا

عمل تساهم ي

تنمية مها ار

التواصل والتفاعل بين الطلبة الرياديين والباحثين ي

ورش

سبيل تعزيز

التبادل المعري والبحث ييما بينهم ،باإلضاية إلى عقد دو ار تدريبية ي مجال ريادة األعمال.
وتضمن

بنود المذكرة الت وقع

بحضور مدير مركز االبتكار والريادة الدكتور أشرف بن محمد

على تويير يرص تدريبية لطلبة الجامعة من أصحاب الريادة لتطوير قدراتهم من خالل المشاركة ي

البرامج التدريبية والتنايسية الت تعقدها المؤسسة .

القائم ما بين مركز االبتكار والريادة والمؤسسة،

وقبيل حفل التوقيع ،ثمن القضاة التعاون النوع

الذي يوير يرصا حقيقة للطلبة ي احتضان أيكارهم الريادية واإلبداعية وتزويدهم بالمها ار

الالزمة

لتحقيق ياعلية أعلى ومؤثرة ي سوق العمل.
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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ي

حين أكد بن محمد على أهمية توقيع مثل هذه المذكرة الت

مؤسسة (دو

جاء

بهدف مأسسة العمل مع

األردن) ي تنفيذ مجموعة من البرامج الت ستنطلق من حرم الجامعة األردنية ي

المرحلة المقبلة ،مشي ار إلى أن هناك قرابة الـ ( )52طالبا وطالبة ي كلية األعمال سيتلقون تدريبا

مكثفة من قبل المؤسسة ي المرحلة المقبلة.
بدورها أعرب

الحمود عن استعدد المؤسسة لتنفيذ أي شكل من أشكال التعاون تطرحه الجامعة

االردنية يهدف إلى دعم الشباب وتحفيزهم على االبتكار واإلبداع ،ومواكبة متطلبا

سوق العمل

الريادي المتجددة ،سعيا إليجاد منصة متكاملة تربط طلبة الجامعة الدارسين بمتطلبا

واحتياجا

السوق؛ ما يتيح لهم يرصة الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة ي مجاال

المتقدمة.
وأوضح

أساليب التطوير والريادة

أن التعاون مع الجامعة األردنية ممثلة بمركز االبتكار والريادة ،يشكل حلقة وصل وطريق

عبور رئيس إلى المجتمع الشباب الممثل بالجسم الطالب  ،حيث تضم الجامعة نخبة متنوعة من

أطياف المجتمع المحل

متميزة ومختلفة وجب استثمارها لتحقيق نهضة

ممن يحملون مها ار

اقتصادية ي ظل محدودية الموارد.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار األردنية

3542/4/2

األربعاء

وفد من "جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل" يزور " األردنية"

ويد من
آية العبادي  -زَار ٌ
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن

ييصل من المملكة العربية
السعودية وحدة القبول والتسجيل
ي

ودائرة اإلرشاد الطالب

عمادة شؤون الطلبة ي الجامعة

األردنية لالطالع على أبرز

الخدما

الت

تقدمها الجامعة

للطلبة من ذوي االحتياجا

الخاصة.

وضم الويد رئيس قسم التربية الخاصة ي كلية التربية الدكتور يوسف أحمد بوسعد يرايقه الدكتور

أحمد عبداهلل الربابعة.

ضمن سلسلة زيا ار

وويقاً لبوسعد يإن الزيارة تأت

والدولية ي مجال دمج الطل بة من ذوي االحتياجا

لالطالع على التجارب والخدما

الخاصة ببيئا

المحلية

التعلم الجامعية من أجل تهيئة

البيئة الجامعية وتويير الفرصة لتحقيق دمج يعال وايجاب ي العديد من التخصصا .
من جهته عرض نائب المسجل العام ي

والتسهيال
مع ق ار ار

الت تقدمها الوحدة لتعزيز حق األشخاص ذوي اإلعاقة ي التعليم والت تأت انسجاماً
مجلس التعليم العال

كالتخفيض من رسوم الساعا

من الترتيبا

وحدة القبول والتسجيل محمد مصطفى أبرز الخدما

المعتمدة لكاية التخصصا  ،باإلضاية إلى تقديم الخدما

التيسيرية كمترجم

الجدول الدراس ي وق

بالتنسيق مع المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين

لغة اإلشارة ،ومساعدتهم ي

المساندة

تسجيل المواد األكاديمية وتنظيم

مبكر.
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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وقدم

الت

مساعدة مديرة دائرة اإلرشاد الطالب ي عمادة شؤون الطلبة غادة حمد نبذة عن التسهيال

تقدمها الدائرة كاستقبال الطلبة الجدد من ذوي اإلعاقة وتعريفهم بمرايق الجامعة ،إلى جانب

متابعة إجراءا

حصولهم على الخصم الممنوح على رسوم الساعا

البكالوريوس والدراسا

العليا.

ولدى لقاء الويد بمترجم لغة اإلشارة دار نقاش حول الخدما

من ترجمة المحاض ار

للصم ي

المعتمدة والبالغ  %09لطلبة

المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

قاعة المحاض ار ؛ وترجمة االمتحانا

ي

قاعة االمتحانا ،

يضال عن تدريس المواد األكاديمية واعادتها للطلبة الصم والبكم ي دائرة اإلرشاد الطالب .

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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شؤون جامعية ومحلية
الدستور ص 5

3542/4/2

األربعاء

"التعليم العالي" تنفي منع الطالب الحاصل على قرض دراسي من السفر
نف

و ازرة التعليم العال والبحث العلم عبر منصة حقك تعرف ،منع الطالب الخريج والحاصل على

قرض من الو ازرة من السفر وتقييد حركته ،ي حال لم يسدد القرض ودون إنذار مسبق.

الو ازرة أنه تبدأ مطالبة الخريج بعد سنتين من تخرجه ،على أن يتم التسديد خالل مدة ال

وأوضح

تتجاوز  2سنوا

للطالب  7سنوا
وأضاي

بعد السنتين ويق النظام المعدل لصندوق دعم الطالب لعام  ،5902مما يوير

لسداد القرض.

الو ازرة أن أن عند تحويل المطالبة المالية لمديرية األموال العامة ي

و ازرة المالية ،تقوم

الو ازرة بإرسال رسالة نصية للطالب ليعمل على ترتيب أموره المالية وتحديد قيمة القسط الذي يستطيع

تسديده.
وأكد

أن االجراءا

تقتصر على إبالغ المكلفين شفويا لمراجعة المديرية يقط.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الغد ص 7

3542/4/2

األربعاء

"مؤتة" :مشروع الطاقة الشمسية يوفر  % 08من احتياجات الجامعة للكهرباء
أنه

جامعة مؤتة مؤخ ار تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة تصل الى حوال 2

ميغاواط ،ووقع

اتفاقية مع شركة توزيع الكهرباء لربط المشروع الواقع داخل الجامعة على شبكة

الشركة.
ووقع االتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور ظاير الص اريرة والمدير العام للشركة المهندس حسان

الذنيبا  ،وحضر لقاء توقيع االتفاقية المدير التنفيذي لشركة قعوار للطاقة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور ظاير الص اريرة إن جامعة مؤتة كان

حريصة على تنفيذ مشروع انتاج

الطاقة الشمسية ،اليتا الى ان المشروع يعتبر من اهم االنجا از

بها الجامعة ،مشددا

الكهرباء من الطاقة الشمسية التزاما منها بتطوير قد ار ها المختلفة وخصوصا ي
الى ان هذا المشروع سوف يغط ما يقارب  % 29من احتياجا

الت قام

مجال انتاج

الجامعة من الطاقة الكهربائية.

وبين الص اريره ان الجامعة تسعى من خالل تنفيذ مشاريع أخرى إلدارة الطاقة للوصول الى ما

نسبته  % 099من احتياجا
العبء المال والنفقا

الجامعة من الطاقة الكهربائية ،ما يؤدي الى المساهمة ي تخفيف

ي خدمة الطاقة على الجامعة.

وأشار الدكتور الص اريره ،إلى أن المشروع سيوير نفقا

مالية تقدر بحوال

مليون

دينار سنوياً،

مؤكدا أن تخفيض هذه الكلفة المالية على الجامعة تعتبر بحد ذاتها إنجا اًز نوعياً ،معتب ار أن منهجية

الحلول البديلة ذا

الرؤى المستقبلية ،هي الوسيلة الفضلى للتغلب على الصعوبا

المالية الت

تواجه الجامعة.

وأشار الدكتور الص اريره الى الدور الكبير الى كل من ساهم ي إنجاح هذا المشروع وخصوصا مدير
عام شركة توزيع الكهرباء وكادر الشركة وصندوق دعم البحث العلم

ي

و ازرة التعليم العال ،

باالضاية الى شركة الكهرباء الوطنية وو ازرة الطاقة و هيئة تنظيم قطاع الطاقة و شركة
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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قعوار للطاقة .ولف

الى ان يريقا وجها از لالشراف على المشروع من الجامعة مكونا من الدكتور

عل الضمور والدكتور خالد العواسا وعدد من العاملين من جميع دوائر الجامعة ،ساهموا ي اظهار

المشروع الى حيز الوجود.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الرأي ص 2

3542/4/2

األربعاء

"جامعة التكنولوجيا" عضواً بالهيئة األوروبية للعلوم
وايق

الهيئة األوروبية للعلوم والتكنولوجيا على دخول جامعة العلوم والتكنولوجيا عضوا مراقبا ييها.

وأشاد رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسا

الجامعة ي

بهذا اإلنجاز للجامعة الذي «يبرهن على سمعة ومكانة

المحايل العلمية العالمية .وبين أن الهيئة األوروبية توير الدعم لتمويل إنشاء شبكا

البحث ،يتح آياق جديدة للبحث العلم واالبتكار ،كما تشكل مساحة مفتوحة للتعاون بين العلماء ي
جميع أنحاء أوروبا ،وبالتال تقديم الدعم ي البحوث واالبتكار.
وقد ساعد

الهيئة بذلك على عولمة نتائج البحث العلم واالبتكار ليس ي أوروبا يحسب ،بل ي

العالم ككل .وقال خريسا

أنه بالرغم من أن عضوية هذه الهيئة مقصورة على بلدان االتحاد

األوروب  ،إال إن البلدان المجاورة لالتحاد األوروب  ،مثل األردن ،ممثلة بمؤسساتها ،يمكنها الحصول
على عضوية مراقب إذا تم ترشيحها من قبل رئيس الهيئة بناء على ملف استحقاقا

تقدمه هذه

المؤسسا  ،ثم تصوي

األعضاء البالغ عددهم  90عضوا على عضوية هذه المؤسسا

وبين أن الجامعة قدم

ملفاتها وصندوق البحث العلم التطبيق ليمثلى األردن ي الهيئة األوروبية

أواخر عام  5902وقد تم التصوي

ي الهيئة.

وقبول عضويتهما ،علما بأن الحد األعلى للمؤسسا

من الدولة

الواحدة المسموح بها للعضوية هو مؤسستان يقط ..وابدى الدكتور يهم أبو الرب ،ممثل الجامعة
ي

الهيئة يخره بانضمام الجامعة للهيئة ،وبين أن ذلك سيفتح المجال لالنضمام لشبكا

األوروبية المختلفة مما يمهد الطريق لبناء شراكا

البحث

مع الباحثين ي االتحاد األوروب وتقديم مشاريع

بحثية وريادية مشتركة.
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طلبة نيوز

3542/4/2

األربعاء

طلبة أردنيون يتفاجئون بقرار الغاء القبول ببرامج الدكتوراه باليرموك
وصل البريد اإللكترون ل طلبة نيوز رسائل من عدد من الطلبة األردنيين يشتكون ييها من إلغاء
القبول ببرامج الدكتوراة ي جامعة اليرموك مع اتاحة التقدم لها للطلبة غير األردنيين ،األمر الذي

اعتبره الطلبة األردنيين عقبة ي وجه طموح أبناء هذا الوطن وتاليا ما ورد وكما هو.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

مناشدة

معال وزير التعليم العال األكرم ،،،
تحية طيبة وبعد :

نحن مجموعة من الطلبة االردنيين الحاصلين على درجة الماجستير ي تخصصا
هذا الفصل بقرار الغاء القبول ببرامج الدكتوراه ي

مختلفة تفاجئنا

جامعة اليرموك للطلبة األردنيين يقط ،ويتحه

بالمقابل للطلبة غير األردنيين ،وأننا نستهجن هذه الق ار ار

الت تقف عقبة ي وجه طموح أبناء هذا

الوطن ،يإمكانياتنا تنوء عن تحمل تكاليف إكمال دراساتنا ي الخارج ،ودستورنا األردن كفل لنا حق

الحصول على يرص التعليم ي بلدنا.

ونحن نريع الى مقام صاحب الجالله الهاشميه الملك عبداهلل الثان

بن الحسين حفظه اهلل ورعاه

رسالة تحيه اجالل واكرام وان يوعز بانصاينا بقبولنا ي اكناف جامعاتنا األردنيه ومساواتنا بالطلبة
غير األردنيين.
مجموعة من الطلبة األردنيين
 2كانون األول 5900

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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طلبة نيوز

3542/4/2

األربعاء

منح دراسية للدراسات العليا من الجمهورية السلوفانية
الحكومة السلويانية بالتنسيق مع القنصلية الفخرية ي

أعلن

عمان عن تقديم منح دراسية للطلبة

األردنيين ،حيث أن قيمة هذه المنح مائة ألف يورو مقدمة للطلبة المتفوقين لمرحلة الماجستير
والدكتوراة للعام  ،5959/5900وتم يتح باب الترشيح لهذه المنح عبر الموقع الرسم لو ازرة التعليم

العال خالل الفترة الماضية الختيار أيضل المتقدمين حسب الشروط الت تم اإلعالن عنها سابقا.
هذه المنح من باب زيادة التعاون بين البلدين الصديقين ي مجاال

وجاء

على جمهورية سلويينيا وقبول طلبة سلويينيين ي مؤسسا

الجامعا

التعليم العال  ،واالنفتاح

التعليم العال األردنية وكذلك يتح أبواب

السلويانية للطلبة األردنيين.

من جانبه أكد القنصل الفخري للجمهورية السلويانية ي عمان  /سعادة السيد عل حيدر مراد على
سعيه الدائم لمد جسور التعاون بين البلدين الصديقين ي

جميع المجاال

وخاصة األكاديمية،

عمان تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك خالل
وأضاف أن القنصلية الفخرية للجمهورية السلويانية ي
ّ
الفترة القادمة.
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زوايا الصحف
الرأي

3542 /4/2

األربعاء

 طريق مثلث راكين المعروف بـ «مثلث الوسية» بحاجة الى اشا ار
المركبا

والمشاة ويعد جزءا من الطريق الملوك

ضوئية لخطورته على

الواصل بين قرى شمال محايظة الكرك

وجنوبها .وشهد ي اآلونة األخيرة حوادث متكررة خطرة.
 الوكالة األميركية للتنمية الدولية بالتعاون مع و ازرة الشؤون البلدية تقوم بتنفيذ برنامج تطوير
األداء المؤسس

ي

(  ( 99بلدية ي

جميع مناطق المملكة ..البرنامج بدأ نهاية عام

 5902وينته عام  5950و يشمل جميع يئا

 وزير جديد يجري «تقييما» لموظف

البلديا .

و ازرته بهدف اجراء تنقال

واحاال

على التقاعد ..

الوزير الذي دخل ي التعديل الوزاري االخير ينته من التقييم ي شباط المقبل.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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