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أخبار الجامعة
طلبة نيوز -أخبار األردنية

3512/2/2

االثنين

األردنية" تبحث التعاون األكاديمي مع "الفارابي" الكازاخستانية

سناء الصمادي -بحث رئيس الجامعة
األردنية الدكتور عبد الكريم القضاة
خالل لقائه نائب رئيس جامعة الفارابي
الكازاخستانية الدكتور محمد أرسالن
سبل تعزيز التعاون العلمي واألكاديمي
بين

الجامعتين،

وتبادل

البرامج

األكاديمية المشتركة .
وأكد القضاة أهمية التعاون مع جامعة
الفارابي وتوثيق التعاون األكاديمي والطالبي القائم بين الجامعتين وخصوصا تشجيع ودعم البحث
العلمي والباحثين ،وقبول المزيد من الطلبة الكازاخيين في الجامعة ،مشي ار إلى أن عدد الطلبة
الدارسين في الجامعة األردنية يبلغ ( )12طالبا وطالبة.
وبين أن الجامعة األردنية تضم ( )54ألف طالب وطالبة من مختلف التخصصات ،وفيها زهاء
( )2411عضو هيئة تدريس ،وهي في تصنيف" "QSمن فئة أفضل  011-442جامعة على
مستوى العالم.
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من جانبه قدم أرسالن شرحا موج از عن جامعة الفارابي ،التي تعد أقدم جامعة كالسيكية في جمهورية
كازاخستان ،ولها عالقات مشتركة مع أكثر من  411جامعة حول العالم ،وتضم  14ألف طالبا
وطالبة.
ونوه أن زيارته للجامعة جاءت لبحث التعاون حول إمكانية تدشين كلية مختصة في علم الفضاء
والهندسة الفيزيائية تكون قاعدتها األردن ،باإلضافة إلى تنفيذ برامج مشتركة في درجة الدكتوراه في
تخصصات العلوم اإلنسانية والحقوق واإلدارة واالقتصاد.
وفي ختام اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة األردنية للتخطيط والتطوير والشؤون المالية
الدكتور عماد صالح ،والدكتور عادل القطامين من جامعة الفارابي ،أشاد أرسالن بالمستوى المتقدم
الذي تحتله الجامعة األردنية بين مثيالتها من الجامعات ،داعيا القضاة للمشاركة في فعاليات
المؤتمر العالمي الذي تعقده شركة  ((QSالمختصة بالتعليم في جامعتهم أيلول الجاري.
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االثنين

الرأي ص 35

3512/2/2

اتفاقية بين "األردنية لتطوير المشاريع" و" مركز الدراسات اإلستراتيجية"

وقعت المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية ( ( )JEDCOومركز الدراسات االستراتيجية
في الجامعة األردنية امس األحد اتفاقية يقوم من خاللها المركز بإجراء دراسة شاملة حول الريادة في

األردن بدعم من مشروع "دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة ألجل التشغيل(")MSME

أحد مشاريع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  .GIZووقع االتفاقية المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور

ب ّشار الزعبي ومدير مركز الدراسات اإلستراتيجية الدكتور موسى اشتيوي .وتتكون الدراسة من

عينة ممثلة من ألفي شخص تمثل محافظات المملكة كافّة حول
جزئين :األول يتعلق باستقصاء آراء ّ
محلياً حول مدى
توجهاتهم نحو الريادة .فيما يتعلّق الجزء الثاني باستطالع آراء ستة وثالثين خبي اًر ّ
توفّر بيئة مالئمة لتشجيع ريادة األعمال في األردن؛ تشمل التمويل والبرامج والسياسات الحكومية
والتعليم والتدريب والبحث والتطوير والبنية التجارية وانفتاح األسواق الداخلية والبنية الفيزيائية والثقافة
والعادات االجتماعية .وقال الدكتور الزعبي أنه يشرف على تنفيذ هذه الدراسة مرصد الريادة العالمي

 GEM Global (Global Entrepreneurship Monitorوتتم حسب منهجية معتمدة لكافة

الدول المشاركة في هذا االستطالع .وأضاف أن المؤسسة قامت بإجراء دراسة حول الريادة في
االردن عام  1120وتم نشرها على الموقع االلكتروني للمؤسسة ،وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها

اجراء هذه الدراسة .وأ ّكد الزعبي أنه سيتم اصدار تقرير ريادة األعمال في االردن GEM Report
 2019خالل حفل رسمي مطلع العام المقبل ،وسيتم تعميمه على الو ازرات والمؤسسات ذات العالقة
كافة لالستفادة من النتائج والتوصيات في إعداد سياسات تعمل على تحسين بيئة ريادة األعمال في

األردن والتي سيكون لها أث اًر ايجابياً في تشجيع ريادة األعمال في االردن .وقد صرحت ديانا هولمان
 ،مديرة مشروع "دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة ألجل التشغيل" بأن الوكالة األلمانية

للت عاون الدولي تؤمن بأهمية تنفيذ هذه الدراسة لمساهمتها في دعم النظام البيئي للريادة في األردن،

حيث أن  ،GEMكأداة عالمية للمقارنة بين الدول في مجال الريادة ،ستساهم في مساعدة صانعي
القرار في األردن على اتخاذ الق اررات السليمة فيما يتعلق بمجال الريادة .وعلى المدى البعيد ،وتأمل
الوكالة األلمانية بأن تساهم هذه المبادرة في تمكين المؤسسات في األردن من توفير المعلومات

والبيانات الالزمة إليجاد بيئة عمل واستثمار مالئمة في كافة مناطق المملكة .من جانبه أكد الدكتور
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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زيد عيادات على أهمية هذا المشروع لما له من آثار على رسم السياسات التنموية والريادية في

األردن ،اذ تمثل عينة الخبراء الذي سيتم مقابلتهم من خالل هذا المشروع مصدر رئيسي لرفد
المشروع بخبراتهم ورأيهم في محفزات ومعيقات االعمال في األردن إضافة الى أخذ رأي المواطنين

المتعلق باألعمال الريادية واالستثمار  .واضاف الدكتور عيادات بأن الشراكة مع المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع ليست حديثة ،وانما هي امتداد لشراكات سابقة في مجال الدراسات واألبحاث ،مؤكدا

على أن حجم التعاون ومجاالته سيزداد في المستقبل لتوسيع آفاق التعاون بين الطرفين .يذكر أن

المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع اإلقتصادية تعتبر المظلة الوطنية لتطوير المشاريع اإلقتصادية
في المملكة ،بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها

التنافسية ،وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل باإلضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي
تعمل على خلق بيئة أكثر مالءمة لنموها.
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الدستور ص 15

3512/2/2

االثنين

األردنية" وسبارك الهولندية تطلقان مسابقة وطنية تعنى بالريادة في مجال التكنولوجيا
الزراعية على مستوى المملكة

سناء الصمادي -أعلن مركز االبتكار
والريادة في الجامعة األردنية ومنظمة
سبارك الهولندية أن الثالث عشر من
تشرين األول هو موعد إلطالق
مسابقة وطنية تعنى بالريادة في مجال
التكنولوجيا الزراعية على مستوى
المملكة

بعنوان

)Agritech

Competition ).
وتتضمن المسابقة ،التي سيشارك فيها طلبة وخريجو الجامعات الرسمية الحكومية والخاصة على
مستوى المملكة ،برنامجا تدريبيا لمدة أربعة أسابيع إلكسابهم المهارات والمعارف الخاصة بخطط
األعمال ،وانشاء المشاريع الصغيرة وتحويل األفكار إلى ريادية قابلة للتطبيق على أرض الواقع
وتحديدا في المجال الزراعي.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

هاتف  )263-6( 3533535 – 3533555فاكس )263-6( 3555036 :عمأن  11203األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
QF-DMPR-02.01

7

وأكد مدير مركز االبتكار والريادة الدكتور أشرف بني محمد أن فكرة المسابقة جاءت لتشجيع الشباب
والطلبة المهتمين في القطاع الزراعي على استثمار افكارهم الريادية في قطاعات تكنولوجيا الزراعة
وتحويلها إلى مشاريع ناجحة تدعم األفراد والجماعات في المجتمع.
وأشار بني محمد إلى أن الجامعة ممثلة بمركز االبتكار والريادة تدعم باستمرار مبادرات الطلبة
والشباب من المجتمع المحلي ال سيما ذات األبعاد الريادية‘ حيث تحتضن الجامعة برامج ومسابقات
متنوعة على المستوى الوطني والتي تعنى باالبتكار والريادة بهدف تحفيز الشباب على تنمية التفكير
اإلبداعي والخروج بمشاريع نوعية قابلة للتنفيذ .
ودعا بني محمد الطلبة من مختلف الجامعات على المشاركة في المسابقة مبينا أنها فرصة غنية
للشباب لالنخراط في مشاريع أعمال خالقة لالنطالق نحو الريادية ،مثمنا دور منظمة سبارك
لتعاونها المستمر وجهودها المبذولة لنجاح المسابقة.
ويشار إلى أن جميع الفرق المشاركة من الطلبة ستخضع للتحكيم أمام نخبة من المحكمين من
القطاعات المختلفة وسيضم البرنامج خبراء عرب وأجانب مختصين في قطاعات الريادة واألعمال
والزراعة.
وتقدم المسابقة للفائزين جوائز مالية تصل قيمتها إلى  1411دينار ألفضل مشاريع ريادية زراعية.
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من الجدير بالذكر أن منظمة سبارك  Sparkالهولندية هي منظمة تنموية مستقلة غير ربحية
تأسست في العام  2995تعنى بتطوير التعليم العالي وريادة األعمال وتمكين الشباب الطموح من
خالل التدريب والتطوير ودعم المشاريع الريادية.
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شؤون جامعية ومحلية

الدستور ص أولى – الرأي االلكتروني -طلبة نيوز

3512/2/2

االثنين

بدء التقدم للمنح الخارجية اليوم
أمان السائح -تبدأ و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم االثنين ،باستقبال الطلبات اإللكترونية

لالستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي  ،1111 / 1129ولغاية الساعة  21ليالً من يوم

األربعاء الموافق  22ايلول الحالي ،وذلك من خالل الموقع اإللكتروني لمديرية البعثات

.www.dsamohe.gov.jo

وتشمل الدول المقدمة للمنح كال من الجزائر ومصر وتونس وأرمينيا ورومانيا والمغرب .وناشدت

الو ازرة الطلبة ضرورة االطالع على التفاصيل واالرشادات الخاصة بالمنح الخارجية عبر الرابط

التاليwww.dsamohe.gov.jo :

واشارت الو ازرة الى انه يتم التقدم من خالل جهاز الحاسوب وليس من خالل الهاتف ،ويتحمل

الطالب مسؤولية صحة بيانات االتصال المدخلة (رقم الهاتف/البريد االلكتروني).
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االثنين

الدستور ص0

3512/2/2

دعما للمعلمين
التعليم العالي :ال إضراب لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة ً
نفت و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي عزم طلبة الجامعات الحكومية والخاصة اإلضراب «امس»
دعماً للمعلمين.

وأوضحت الو ازرة عبر منصة «حقك تعرف» ان ما يتم تداوله غير صحيح فدوام الجامعات يبدأ يوم

 11أيلول الجاري ،وال دوام ألي جامعة االن.
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طلبة نيوز

3512/2/2

االثنين

البحث العلمي :تحبير اإلنجازات على ورق ال تسطيرها على أرض الواقع!!..وعهد
جديد من اإلصالح برهن الحسم أمام وليد المعاني!!..

اقتراناً مع ما شهدناه من قضايا في قطاع التعليم العالي التي أخذت بطريقها نحو االزدحام في
مصاف التحديات واإلخفاقات ضمن بعض الملفات والمحاور ..ال نعلم إن كان هناك من يتابع ما
تبقى لدينا من أطالل اإلنجازات التي رأت النور في العهود السابقة وأهمها البحث العلمي؟!

يعين
فبعد أن تم تقزيم البحث العلمي من صندوق له صفة اعتبارية مستقلة الى مديرية تقليدية نمطية ّ
مديرها بتنسيب من األمين العام في و ازرة التعليم العالي...لم نعد نسمع عن البحث العلمي وقضاياه
وانجازاته شيئا ،وكأنه اندثر!
ال نود طرح سؤال ماذا أنجزت هذه المديرية وما هو حجم إسهماتها ضمن منظومة التنمية بمفهومها
الشامل ألنه بات معروفاً كيف تنبطح الراحلة اذا ما ُك ِسرت قوائمها! فالبحث العلمي ليس فقط من
أهم قوائم القطاع انما من أهم مكونات المنظومة االقتصادية الشمولية! ونعلم تماما كيف يتم تحبير

اإلنجازات على الورق ال تسطيرها على ارض الواقع اذا ما استلزم األمر والحال!
ويؤخذ على هذا الحال الذي يراه الغالبية بأنه نكوص وانبطاح ال نعلم ان كان ممنهجاً لإلبقاء على

فرخة لجان ومكان النعقاد اجتماعات َع َدمية وتقاضي مكافآت مالية بشكل أفّاك
البحث العلمي َك َم َ
وهادر!
البعض ممن علقوا الجرس تجاه عدم قانونية اللجان المنبثقة عن هذه المديرية ومخالفتها للنظام
والتعليمات السارية وقت تشكيلها ،لم يقرعوه بالكامل نظ اًر لقدوم وزير م ِ
حدث للتغييرات كما يراه
ُ
البعض بصفته المؤسس لصندوق دعم البحث العلمي ،وعلى اعتبار أنه َيعي مفاصل البحث العلمي
دائرة اإلعالم والعالقات العامة

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

هاتف  )263-6( 3533535 – 3533555فاكس )263-6( 3555036 :عمأن  11203األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
QF-DMPR-02.01

12

وآلية ادارته وتشريعاته الناظمة لعملة وانه من سيعالج األعطال الفنية واللجان التي تكاثرت وتوالدت

ضمن دوائر المحسوبيات والصداقة بشكل انتقائي ال يخضع ألسس وال يحترم النظام والتعليمات
لتشمل ( )21١عضواً!
ولو اضأنا حجم اإلنفاق والهدر المالي على هذه اللجان ضمن لجنة ادارة صندوق دعم البحث
العلمي واالبتكار واللجنة العلمية واللجان القطاعية المتخصصة ولجنة منح طلبة الدراسات العليا،

باحتساب مجموع ما يتم صرفه ( ٥4د.أ) لكل رئيس ولكل عضو عن كل جلسة من اعضاء هذه
اللجان واللجان المنبثقة عنها لوجدنا أن الغاء هذه المديرية هو ما سيعتبر اإلجراء األرحم في ضوء

ما قدمته هذه المديرية!

وتقاطعاً مع هذه التجاوزات والمخالفات والهدر المالي غير المجدي ال نعلم إن كان لدى وزير التعليم

العالي (المعاني) ّنية للبد بإصالح عاجل في البحث العلمي من حيث هيكلته وادارته واستراتيجيته
"ونظامه األحادي المنظور" ولجانه المنبثقة عنه..تمهيداً إلعادة هيبة البحث العلمي في المملكة.
ويذكر في ذات الصعيد اقتراب انتهاء عقد مدير مديرية البحث العلمي واالبتكار وليس من المؤكد إن
ُ
كان قد تم حسم أمر إنهاء عقده في ظل ما عهدناه من الوزير (المعاني) وِفي ضوء تراجع اإلنجازات
واقتران ذلك مع االكتفاء بجني المكتسبات .وهذا ما سيحدد إن كنا سنشهد نهاية نكوص مضى أم أننا
على مشارف تجديد عهد آخر من اإلخفاق والخذالن!!

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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بترا -الرأي ص  -11الدستور ص  -2الغد ص 10

3512/2/2

االثنين

“مجمع اللغة” يطلق الدورة الرابعة للمسابقات الثقافية
أعلن مجمع اللغة العربية ،أمس ،عن إطالق الدورة الرابعة لمسابقاته هذا العام بالتعاون مع مؤسسة
ولي العهد.
وقال المجمع ،في بيان ،إن المسابقات تشتمل على جوائز متعددة لدعم اللغة العربية واالحتفاء بها،
مترجم إلى اللغة العربية وفي حقول محددة ،ومسابقة بعنوان”أحب لغتي
وهي جائزة أفضل كتاب
َ
العربية” لألطفال من سن  21-٥و 21-2١مقسمة إلى أربع فئات :الرسم ،الخط العربي ،النصوص
النثرية/أفضل نص نثري “قصة ،مقالة ،خاطرة ،مقامة ،ورسالة” ،وقراءة في كتاب /المطالعة،

ومسابقة أفضل كتاب مؤلف في تاريخ األردن ،وجائزة لفن الخط العربي ،باإلضافة لمسابقة بعنوان:

“لغتي هويتي” ،وتشتمل على جائزتين؛ جائزة أفضل تقرير أو تحقيق صحفي حول اللغة العربية،

وأفضل مبادرة لغوية .وتهدف الدورة لنشر الوعي اللغوي والتوجيه بأهمية اللغة العربية لغة القرآن

والحديث الشريف.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

هاتف  )263-6( 3533535 – 3533555فاكس )263-6( 3555036 :عمأن  11203األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
QF-DMPR-02.01

14

اعالنات

الرأي ص  -10الدستور ص 5

االثنين
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وفيات
.

الرأي

سهيل انيس عبدالجواد – الرابية رنا مطانس مطر زياده – الزرقاءعدنان فوزي العبد الحسين العواملة – زياحمد عبدالرحيم احمد قعدان – ايدون-اسامه احمد علي ملكاوي – جمعية ملكا التطوعية

«رحمهم هللا»

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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زوايا الصحف

زواريب الغد

 أهالي حي أم نوارة بمنطقة القويسمة بوسط عمان رفعوا مؤخ ار مذكرة لوزير التربية

التعليم والتعليم العالي يناشدونه بتوفير مدرسة للذكور في منطقتهم ،مشيرين إلى أن

حيهم.
أبناءهم يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة قريبة من ّ

 عالمات استفهام كثيرة أثيرت حول المكافآت التي وزعتها بلدية جرش الكبرى للجنة

اإلعالمية المحلية لمهرجان جرش للثقافة والفنون ،والالفت في التوزيع أنه لم يعتمد
على أي معايير مهنية أو عملية ،األمر الذي فتح الباب للتشكيك حول توزيع

المكافآت بأنها تمت تبعا للمحسوبية ،وقد شمل صرف المخصصات عشرات من

األسماء المعروفة وغير المعروفة ،ومن بينهم صحفيون ونشطاء على مواقع
التواصل االجتماعي.
 رغم مضي أكثر من  51يوما على انتخاب اللجنة الفرعية لنقابة األطباء في
محافظة جرش ،إال أن هذه اللجنة لم يتم دعوتها لالجتماع لتوزيع المهام والمناصب

اإلدارية بين أعضائها.

 تسلمت و ازرة الصحة األسبوع الماضي  4ماليين دينار من المعونة األلمانية كدعم
للبرنامج الوطني لمكافحة اإليدز والسل على أن يبدأ العمل بهذا البرنامج اعتبا ار من

العام  1111وتوزع هذه المنحة لمكافحة اإليدز والسل .يشار إلى أن الدعم توقف
حد من نشاطات
عن البرنامج الوطني لمكافحة االيدز منذ تسع سنوات ،األمر الذي ّ
و ازرة الصحة في مكافحة هذا المرض.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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