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طلبة دراسات عليا بـ «األردنية» يشكون إلغاء شعب دراسية
حاتم العبادي  -شكا طلبة دراسات عليا في
الجامعة االردنية من إلغاء شعب تدريس بسبب
تدني عدد الطلبة المسجلين اقل من الحد المسموح
به ،في وقت أكد رئيس الجامعة الدكتور اخليف
الطراونة التزام الجامعة بتأمين الطلبة بشعب
تدريسية بديلة عن تلك التي اغلقت.
واشار طلبة في اتصال مع «الرأي» ان عملية
إعادة التسجيل في شعب اخرى لنفس المواد غير
ممكن بسبب ان جميع تلك الشعب مغلقة ،االمر
الذي اربكهم ،خصوصا وان العملية التدريسية
بدأت.
ولفت بعضهم الى أنهم انخرطوا في في محاضرات في شعبهم التي الغيت ،ما يؤدي ،بحسبهم ،الى
ارباك ،في حال تغير استاذ المادة.
من جهته ،أكد رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة ان الجامعة ملتزمة بتوفير شعب تدريسية للطلبة،
حتى ولو كان في الشعب الملغاة.
ودعا الطراونة في تصريح الى «الرأي» اي طالب سواء على مستوى الدراسات العليا او البكالوريس
يواجه اي مشاكل في هذا االطار مراجعة رئاسة الجامعة لحل مشكلته.
وعزا اسباب إلغاء الشعب الى تدني عدد الطلبة المسلجين في الشعب الى حد اقل من المسموح به.
وبحسب المعمول به ،فإن الحد االدنى لطلبة الماجستير يعتمد على تنسيب عميد الكلية ،والذي يراعي فيه
عدد الطلبة مع عدد اعضاء الهيئة التدريسية واالعباء التدريسية على المدرسين ،إال انها تقدر في العادة
بين ( )8-11طالب في الشعبة ،إال أن هذا العدد يكون اقل في التخصصات العلمية.
وأكد الطراونة ضرورة تعاون الجميع من طلبة وادارة تسجيل واعضاء هيئة تدريس من أجل مواجهة
الضغط الذي شكله القبول المرتفع بأعداد الطلبة لهذا العام ،حيث يفرض هذا الواقع ضرورة التعاون
والتنسيق.
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وبلغ عدد الطلبة المقبولين في الجامعة العام الحالي بلغ نحو ( )11الف طالب وطالبة في حين وصل عدد
طلبتها الى حوالي ( )43ألفا ً في جميع التخصصات والبرامج الدراسية ،بحسب تصريحات سابقة للدكتور
الطراونة.
وكان مجلس التعليم العالي قرر زيادة عدد المقبولين في الجامعات لهذا العام بنسبة قدرت بحوالي
( )%01من العدد المقرر قبوله ،بما يضمن توفير فرص التحاق بالجامعات للطلبة خريجي التوجيهي،
في ظل ارتفاع عدد الطلبة الذين حصلوا على معدالت مرتفعة بنسب عالية.
وتحرص الجامعة االردنية على اتباع نظام «المجموعات» للمواد التدريسية لطلبة السنة االولى
(المستجدين) حسب التخصصات ،بما يسهل عليهم عملية التسجيل بداية ،وكذلك لضمان عدم وقوعهم
بالخطأ ثانيا ،نظرا لعدم درايتهم وقلة خبرتهم المسبقة في عملية التسجيل.
وتشهد جميع الجامعات الرسمية في بداية كل عام دراسي عملية ازدحام وشكاوى طلبة من عملية
التسجيل خصوصا طلبة السنوات الثانية فما فوق ،بحيث يسعى الطلبة الى إعداد برنامج يتوافق مع
ظروفهم من حيث التوقيت وااليام ،ما قد يتعارض في تسجيل مادة او أكثر.
الى جانب أن هنالك طلبة ،خصوصا من الذين يقطنون محافظات او مدن بعيدة عن موقع الجامعة،
يحرصون على ترتيب برنامجهم الدراسي الى ايام محددة ،وليس في جميع ايام االسبوع ،االمر الذي قد
يتعارض مع توقيت الشعب او ان الشعب التي يرغبون بها تكون مغلقة ،خصوصا وان بعض الطلبة ال
يستكمل تسجيل برنامجه في الوقت المحدد ،ويؤجله الى فترة «السحب واالضافة».
وقدرت بيانات وحدة تنسيق القبول الموحد ،عند إعالن نتائج القبوالت الجامعية ،ان يصل اجمالي
المقبولين في الجامعات على البرنامج العادي من مختلف القبوالت الى حوالي ( )4884الف طالب
وطالبة ،في حين بلغ عدد الطلبة الذين قبلوا ضمن قائمة القبول الموحد ( )4280الف طالب وطالبة.
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اإلسالمي األردني وكلية الشريعة في الجامعة األردنية يوقعان مذكرة تفاهم
وقع البنك اإلسالمي األردني وكلية الشريعة في الجامعة األردنية مذكرة تفاهم يقوم البنك من خاللها
بتوفير فرص تدريبية لعدد من طلبة قسم المصارف اإلسالمية في كلية الشريعة وذلك في أقسام البنك
وفروعه المختلفة في إطار تعاون المؤسستين المستمر في خدمة المسيرة التعليمية األردنية.
ووقع االتفاقية نيابة عن البنك موسى شحادة نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للبنك اإلسالمي
األردني وعن الجامعة األردنية األستاذ الدكتور محمد الخطيب عميد كلية الشريعة وذلك في مبنى
اإلدارة العامة للبنك يوم الخميس الموافق .2113/11/3
وحضر توقيع االتفاقية كل من األستاذ الدكتور محمود صالح جابر نائب العميد والدكتورة هيام السعودي
رئيسة قسم المصارف اإلسالمية والدكتور رائد أبو مؤنس مدرس في قسم المصارف اإلسالمية.
وقال شحادة «أنه انطالقا من الدور الريادي الذي يقوم البنك اإلسالمي األردني في دعم المسيرة التعليمية
والنشاطات األكاديمية وانسجاما مع رسالته ومسؤولياته االجتماعية تجاه فئات المجتمع المحلي ،جاءت
هذه االتفاقية لفتح المجال أمام طلبتنا الجامعيين في كلية الشريعة بتوفير فرص تدريبية لهم في فروع
وأقسام مصرفنا المتنوعة انطالقا من إيماننا بأهمية ترسيخ الثوابت األكاديمية لدى الطلبة وتطبيقهم العملي
لما تدارسوه من نظريات عن واقع المصارف اإلسالمية وترجمة لتطبيقاتها العملية في بيئة األعمال
باإلضافة إلى تعريف الطلبة بطبيعة األنشطة واألعمال التي يحتاجون إليها في مجال تخصصهم
وإدراكهم بأهمية العمل في المجال المصرفي بصورة عامة واإلسالمي بصورة خاصة مما يكسب
الطالب تجارب عملية تثري خبراته وتعزز من الفرص الوظيفية المستقبلية».
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معهد اإلعالم األردني يحتفل بتخريج طلبة ماجستير
دعا اإلعالمي العربي حمدي قنديل الصحفيين الى أن ال يتحولوا إلى دعاة سياسيين ويتركوا المهنة وراء
ظهورهم ،وعدم االنضمام إلى األحزاب والجماعات السياسية للمحافظة على استقاللهم الشخصي
ومكانتهم المتجردة عن االنحيازات والمصالح.
وقال في كلمة ألقاها خالل تخريج طلبة برنامج الماجستير في الصحافة واإلعالم الحديث بمعهد اإلعالم
األردني برعاية سمو األميرة ريم علي أول من أمس "إن الرسالة األولى ألي مبدع هي التحريض على
التغيير واإلصالح" ،مؤكدا ضرورة محاربة الفساد ومقاومة القمع والتسلط.
بدوره ،قال القائم بأعمال عميد المعهد الدكتور باسم الطويسي إن المعهد يؤمن بالتميز ويدعو إلى تخليص
تعليم الصحافة واإلعالم في العالم العربي من الوعظ واإلنشاء السياسي ونقله إلى فضاء المعرفة
والتطبيق والمهنية.
وفي نهاية الحفل الذي أدارته الصحفية عنود الزعبي ،سلمت سمو األميرة ريم علي بحضور رئيس
الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة الشهادات على الخريجين والخريجات.
ويشكل برنامج الماجستير النواة األساسية للمعهد ،وتمنح شهادته بالتعاون مع الجامعة األردنية
بموجب اتفاقية أكاديمية تربط المؤسستين ،ويركز المعهد على الجوانب التطبيقية والعملية إضافة إلى
المواد النظرية الضرورية.
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أردنية العقبة و"جوجل" العالمية تطلقان مبادرة الحوسبة السحابية
أطلقت كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات في
الجامعة االردنية فرع العقبة أمس وبالتعاون
مع شركة جوجل العالمية مبادرة طالبية
بعنوان "الحوسبة السحابية في البرامج
التعليمية".
وتهدف المبادرة التي تعد األولى من نوعها في
مدينة العقبة إلى تعريف طلبة الكلية بالمنح
التعليمية التي تقدمها "جوجل" العالمية في دعم
الطلبة في كافة تخصصاتهم ،وإيجاد برامج
داعمة ومساندة للبرامج التعليمية الموجودة
والمعمول بها في الجامعات األردنية.
وقال مساعد رئيس الفرع الدكتور حامد البدور ":ان المبادرة تعد باكورة الشراكة الحقيقية مع شركة
جوجل العالمية ،وتأتي انسجاما مع رؤية وتطلعات الجامعة األردنية في التوسع في دائرة العلوم
والتطبيقات والبرامج العلمية الحديثة.
وأضاف البدور خالل حفل اإلطالق الذي حضره عدد من عمداء الكليات وجمع من الطلبة من مختلف
التخصصات إن المبادرة ستتيح للطلبة فرصة االستفادة من تطوير منصة تطبيقات جوجل إلى جانب تقديم
العديد من الخيارات واألدوات المجانية لطلبة الجامعة.
وأثنى البدور في كلمته على جهود الطلبة القائمين على المبادرة ،داعيا إلى مزيد من التفاعل واالنخراط
في مثل تلك المبادرات التي من شانها رفد الطلبة بالعلم والمعرفة والخبرة.
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أردنية العقبة وجوجل تطلقان مبادرة الحوسبة السحابية
ناديه الخضيرات -أعلنت الجامعة األردنية العقبة أمس عن إطالق مبادرة (الحوسبة السحابية في البرامج
التعليمية) والتي أطلقتها كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة بالتعاون مع شركة جوجل العالمية.
وقال مساعد رئيس الفرع الدكتور حامد البدور ان هذه المبادرة تنسجم مع رؤية ورسالة الجامعة
األردنية وتطلعاتها نحو التوسع في دائرة العلوم والتطبيقات والبرامج العلمية الحديثة ضمن حزمة إضافة
إلى أنها تتيح لنا االستفادة من تطوير منصة تطبيقات جوجل وتقديم العديد من الخيارات واألدوات
المجانية لطلبة الجامعة ،إضافة إلى التعريف ببعض المنح التعليمية المقدمة من جوجل لدعم الطلبة في
كافة التخصصات ،وإيجاد برامج داعمة ومساندة للبرامج التعليمية الموجودة والمعمول بها في الجامعات
األردنية  ،وتعد هذه المبادرة األولى من نوعها في العقبة .
وأضاف الدكتور البدور انه هذه الخطوة تعد باكورة الشراكة الحقيقية مع شركة جوجل العالمية ،مثمنا
جهود الطلبة القائمين على هذه المبادرة التي من شانها رفد طلبة الفرع بمزيد من المعارف والخبرات .
وحضر حفل إطالق المبادرة عمداء الكليات في الفرع وعدد من الطلبة من مختلف كليات الفرع.
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فضاء مفتوح للفن التشكيلي في األردنية
تقيم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة األردنية بالتعاون مع رابطة الفنانين التشكيليين
فضاءاً مفتوحا ً للفن التشكيلي ،في شارع اللغات /قرب برج الساعة ،عند الحادية عشرة صباح اليوم
الخميس.
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فضاء للفن التشكيلي في «األردنية»
تقيم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة األردنية بالتعاون مع رابطة الفنانين التشكيليين
فضاءاً مفتوحا ً للفن التشكيلي ،في شارع اللغات /قرب برج الساعة ،الساعة الحادية عشرة من صباح
اليوم.
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Journalists urged to differentiate between media, advertising

HRH Princess Rym Ali and veteran
Egyptian journalist Hamdy Kandil
attend the Jordan Media Institute’s
graduation ceremony in Amman on
)Tuesday (Photo courtesy of JMI
AMMAN — Journalists should not turn
their backs on their profession and
become political preachers, but
maintain their independence by not
associating with specific political
parties, according to veteran Arab
.journalist Hamdy Kandil
In a speech, he delivered during the graduation ceremony of MA students of
journalism and new media at the Jordan Media Institute (JMI) on Tuesday,
Kandil said the first mission of any pioneer is to instigate change and reform,
.reiterating the importance of fighting corruption and resisting oppression
HRH Princess Rym Ali and representatives of the academic and media sectors
.attended the ceremony, according to a JMI statement issued on Wednesday
Kandil urged the graduates to uphold the media’s independence, freedom and
.right of access to information
He also stressed the importance of accuracy and attention to detail, calling for
.differentiating between media and advertising
The Egyptian journalist called for respecting religious beliefs, social values and
national identity, spreading knowledge and avoiding sensationalism, sex and
.scandal
He urged journalists to understand the motives of those who oppose their views,
.and then to stand up to them with integrity and professional criticism
11

Journalists, he said, should always strive to report on their topics with honesty,
and to do that, they need to be honest with themselves, according to the
.statement
JMI acting dean Basim Tweissi said: “The institute believes in excellence, and
calls for ridding Arab media of pontification and political rhetoric, and
replacing it with a media that adheres to professional values based on facts and
”.accountability
He added that journalists who do not learn their profession in competent
.academic institutions learn it at the expense of the public and society
The statement quoted Tweissi as saying that the changes witnessed in the Arab
world during the past three years showed how many media outlets veered
.towards one side of the conflict or the other, instead of guarding the truth
He said that this exposed a huge gap between what was expected of Arab media
.and its actual performance
.We drowned in an inch of media freedom,” Tweissi noted“
The real dilemma of media outlets was in how they changed from being tools in
the hands of the public during an era of change, to becoming tools for the
.management of conflict between centres of power, he argued
At the end of the ceremony, Princess Rym presented certificates to the 20
graduates, who have completed a one-year intensive academic programme,
spending most of their time in field work to produce news reports and scientific
research in print and digital media, radio and television
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لجنة لمتابعة االعتماد الخاص وضمان الجودة لكلية الطب في «العلوم والتكنولوجيا»
أمان السائح -أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تشكيل لجنة فنية لمتابعة االعتماد الخاص
وضمان الجودة لكلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،ولجنة أخرى لدراسة طلب االعتماد
الخاص لتخصص القانون /برنامج البكالوريوس في جامعة البلقاء التطبيقية.
واقر المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة د .بشير الزعبي رئيس المجلس امس تأجيل البت في طلب
االعتماد الخاص لتخصصي اإلرشاد األسري ،واإلرشاد التربوي /برنامج الماجستير في الجامعة
الهاشمية وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص هندسة البرمجيات /برنامج البكالوريوس في جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا.
ووافق المجلس على االعتماد الخاص لتخصص التسويق /برنامج الماجستير في جامعة الزيتونة األردنية
الخاصة وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص اإلدارة السياحية /برنامج البكالوريوس في جامعة الشرق
الوسط.
واقر المجلس الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص التمريض /برنامج الماجستير في جامعة العلوم
التطبيقية الخاصة،واالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص التسويق /برنامج البكالوريوس في جامعة
عمان األهلية.
وقرر المجلس اقرار معايير االعتماد الخاص لتخصصي إدارة الشحن والتخليص ،تكنولوجيا النقل
البحري /برنامج البكالوريوس،و الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية األميرة ثروت،والموافقة
على رفع الطاقة االستيعابية العامة لكلية تدريب وادي السير /كلية مجتمع متوسطة.
واقر المجلس الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص االقتصاد واإلرشاد الزراعي /برنامج الماجستير
في جامعة جرش،ورفع الطاقة االستيعابية لتخصص هندسة العمارة /برنامج البكالوريوس في جامعة
فيالدلفيا.
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"اعتماد التعليم العالي" يقر عددا من التخصصات
تيسير النعيمات  -قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تأجيل البت في طلب االعتماد الخاص
لتخصصي اإلرشاد األسري ،واإلرشاد التربوي /برنامج الماجستير في الجامعة الهاشمية.
كما قرر المجلس في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور بشير الزعبي ،تثبيت الطاقة االستيعابية
لتخصص هندسة البرمجيات /برنامج البكالوريوس ،في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
ووافق على االعتماد الخاص لتخصص التسويق /برنامج الماجستير في جامعة الزيتونة ،وعلى تثبيت
الطاقة االستيعابية لتخصص اإلدارة السياحية /برنامج البكالوريوس في جامعة الشرق الوسط.
كما وافق على االعتماد الخاص لتخصص التمريض /برنامج الماجستير في جامعة العلوم التطبيقية،
وعلى االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص التسويق /برنامج البكالوريوس في جامعة عمان األهلية.
وأقر المجلس معايير االعتماد الخاص لتخصصي إدارة الشحن والتخليص ،وتكنولوجيا النقل البحري/
برنامج البكالوريوس.
ووافق على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية األميرة ثروت ،وعلى رفع الطاقة االستيعابية العامة لكلية
تدريب وادي السير ،وعلى االعتماد الخاص لتخصص االقتصاد واإلرشاد الزراعي /برنامج الماجستير
في جامعة جرش ،وعلى رفع الطاقة االستيعابية لتخصص هندسة العمارة /برنامج البكالوريوس ،في
جامعة فيالدلفيا.
وشكل المجلس لجنة فنية لمتابعة االعتماد الخاص وضمان الجودة لكلية الطب في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية ،باإلضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لدراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص
القانون /برنامج البكالوريوس في جامعة البلقاء التطبيقية.
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«البحث العلمي» يعتمد عناوين وطنية لدعم المشـروعات البحثية
امان السائح -أعلن مجلس ادارة صندوق البحث العلمي عن اعتماد عناوين وطنية رئيسة للمشروعات
البحثية لنيل الدعم من الصندوق خالل الدورة البحثية القادمة،ضمن كل قطاع علمي وفقا للحاجة الوطنية
لهذه المشروعات ،حيث سيتم التقدم لها بداية العام المقبل .2114
وحددت االولويات عدة قطاعات ومجاالت منها قطاع الطاقة لتشمل «ملف الطاقة في االردن «من حيث
وضع الطاقة الحالي والمستقبلي المرتبط بوضع حلول ورسم سياسات وتقديم توصيات مدعمة بأرقام
ونماذج رياضية وتحليلية واستقصائية ،وذلك ضمن موضوعات تتعلق بنظم الطاقة الذكية وتطوير و/أو
ابتكار نظم الطاقة المتجددة وتخزينها اضافة الى الربط الكهربائي لمصادر الطاقة المتجددة على الشبكة.
وحول أولويات البحث العلمي في قطاع المياه والبيئة سيتم تقديم موضوعات ضمن المحاور العلمية
المتعلقة باقتصاديات المصادر المائية وتطوير تقنيات معالجة المياه وبحث أثر المخلفات السائلة والصلبة
والخطرة على المياه الجوفية واإلدارة المتكاملة للمصادر المائية.
وبالنسبة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووفقا لمجلس االدارة سيتم التقديم عبر المحاور العلمية
التي تتحدث عن أمن المعلومات والبيانات في الشبكات الوطنية والبحث في تطبيقات األجهزة الخلوية
واأللعاب التعليمية.
اما قطاع العلوم األساسية فتتحدث المجاالت عن التكنولوجيا النانوية وتطبيقاتها في علم المواد والعلوم
األساسية التطبيقية،وفي قطاع العلوم الطبية والصيدالنية ،فهي البحوث ذات العالقة باألمراض
السرطانية ،والبحوث الطبية والصيدالنية ذات البعد التطبيقي.
وحول أولويات البحث العلمي في قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية فتتحدث عن تطوير مواد
جديدة مثل المواد المركبة لالستخدامات الصناعية وتطوير وابتكار مواد الستخدامها في المباني والبنية
التحتية «تحسين النوعية ،تقليل التكلفة ،وتوفير الطاقة»اضافة الى تطوير مواد وأنظمة جديدة
لالستخدامات الدفاعية واألمنية.
وحول أولويات البحث العلمي في قطاع العلوم الزراعية والبيطرية ،فهي المتعلقة بالبحث في مجال
األصول الوراثية وإنتاج بذور هجينة تتالءم مع الظروف المحلية واستخدام تقانات المكافحة المتكاملة
لآلفات وتقليل استخدام المبيدات الكيماوية.
اما قطاع العلوم االقتصادية فسيتم الحديث عن السياسات المالية والنقدية واقتصاديات العمل واقتصاديات
القطاع السياحي واقتصاديات ريادة األعمال والمنشأة الصغيرة والمتوسطة واالبتكار والدراسات
االكتوارية لقطاع التعليم العالي ،الطاقة ،االقتصاد «الصناعة» ،المياه والسكان،اما في قطاع العلوم
اإلنسانية واالجتماعية فسيتم الحديث عن تحديات األمن القومي ووسائط التواصل والتغير االجتماعي
والتطرف وانعكاساته على المجتمع والسكان والموارد والمحاكمات العادلة.
14

وحددت الصالحيات لمجلس االدارة دعم مشروعات بحثية ذات صبغة وطنية في أي وقت ،وبدون السير
بإجراءات دعم البحث العلمي المعمول بها ،إذا كان بطلب مباشر من قبل مجلس الوزراء .كما يجوز
لمجلس اإلدارة تشكيل فِرق وطنية للقيام بمشاريع بحثية إذا اقتضت الضرورة لحل مشكلة وطنية يراها
مجلس الوزراء ذات أهمية ،على أن تُقدم الدراسة للصندوق من خالل نموذج الطلب التفصيلي
مباشرة ًوتخضع آللية التقييم المعتمدة في الصندوق.
كما يجوز ووفقا للتعليمات دعم مشروعات تطوير وابتكار ذات مردود اقتصادي أو لها قيمة علمية تؤدي
إلى تسجيل براءة اختراع لباحثين بالمشاركة مع شركات القطاعين العام والخاص في أي وقت وبدون
السير بالمراحل األولية لطلب دعم المشروع.
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الخوالدة :جامعة مؤتة لها دور ريادي بمحافظة الكرك
هشال العضايلة -قال رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالدة إن الجامعة صاحبة الدور الريادي في
محافظة الكرك وقدمت للوطن خبرات وكفاءات في مختلف المجاالت.
وأشار خالل لقائة بالطلبة المستجدين أمس الى أهمية أن يستغل الطلبة كامل وقتهم في االستفادة مما
توفره لهم الجامعة من معارف وحياة جامعية وخبرات ثقافية واجتماعية.
ولفت الى أن جامعة مؤتة تحتوي على مقومات متميزة سواء في البنية التحتية أو المختبرات أو الكفايات
العلمية التي تتوفر فيها ،مشيراً أن غايتها ليست تقليدية التعليم أو حصول الطالب على شهادة جامعية
وحسب ،بل غايتها هي إعداد قادة فكر يساهمون في خدمة وطنهم وأمتهم وقد تسلحوا باليقين والمعرفة
وبشخصيات علمية قادرة على التميز والذي يعد الغاية السامية التي تبذل من أجلها الجهود حسب تعبيره.
وأضاف أن عمادة شؤون الطلبة في الجامعة تمتلك رؤية من شأنها إعداد الطالب وصقل مواهبه
وابداعاته وفي كل مجاالت التفوق ،وعلى الطلبة التوجه اليها واالنخراط في النشاطات الالمنهجية
ومحاولة بناء ذواتهم وتعزيز عوامل القوة فيها.
واستمع الخوالدة الى مالحظات الطلبة حول العديد من القضايا الطالبية وذات العالقة بالعملية التعليمية،
وخصوصا بما يتعلق بالمساقات والشعب الدراسية وأوقات المحاضرات وتوفير المختبرات.
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«المؤتمر العربي الثاني لعلوم الروبوت» يـلـتئم فـي عـمان  01كـانـون األول
تواصل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الثاني لعلوم الروبوت والذكاء االصطناعي عملها الستكمال
التحضيرات الالزمة لعقد المؤتمر العربي الثاني للروبوت الذي تستضيفه العاصمة عمان في الرابع عشر
من كانون االول المقبل .ليكون ثاني فعالية عربية في هذا المجال.
ويهدف المؤتمر الى نشر الوعي المعرفي بعلم الروبوت والذكاء االصطناعي ودوره في التقدم العلمي
والتكنولوج ي ،اضافة الى تبادل الخبرات العربية والعالمية في مجال الروبوت والذكاء االصطناعي
وكيفية االستفادة منه واالطالع على التجارب العالمية الناجحة في مجال الروبوت واستخداماته في الحياة
العملية ،واكساب المشاركين مهارات عملية بالتعامل مع بعض انظمة الروبوت.
كما يهدف الى تكوين شبكة عالقات بين المهتمين في مجال الروبوت والذكاء االصطناعي في الدول
العربية وبحث امكانية تنفيذ مشاريع مشتركة وتشجيع المبادرات العربية في هذا المجال.
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بدء تدريس برنامج ماجستير في «الجغرافي الملكي»
بدأ امس في المركز الجغرافي الملكي األردني بالتعاون مع جامعة مؤتة تدريس برنامج الماجستير في
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد ،لعدد من الطلبة األردنيين الذين استوفوا شروط القبول
لهذا البرنامج حسب معدالتهم.
ويأتي تدريس هذا البرنامج ضمن اتفاقية تعاون بين المركز والجامعة يتم بموجبها تبادل هيئات التدريس
في مقر المركز الذي يضم المركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك لغرب آسيا التابع
لألمم المتحدة الذي يعد األول إقليميا والخامس عالميا.
وقال مدير عام المركز الجغرافي العميد الدكتور عوني الخصاونةّ ،
إن تدريس هذا التخصص بالمركز
جاء لما يوفره من تجهيزات وبرمجيات مناسبة إلغراض الدراسات والتطبيقات الخاصة بتقنيات نظم
المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد ،حيث تم تشكيل فريق متخصص وأكاديمي من الجانبين إلعداد
الخطة الدراسية والمناهج التفصيلية والخطة االسترشادية واإلمكانيات المتوفرة العتماد هذا البرنامج.
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اتفاقية إلنشاء حضانة نموذجية ألطفال العاملين في الجامعة الهاشمية
حسان التميمي  -وقعت الجامعة الهاشمية والمجلس الوطني لشؤون األسرة اتفاقية إلنشاء حضانة
نموذجية في الجامعة ألطفال العاملين ضمن الفئة العمرية تحت سن األربعة أعوام.
وتهدف االتفاقية التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور كمال الدين بني هاني وعن المجلس الوطني
أمينه العام بالوكالة محمد مقدادي أمس ،للتعاون المشترك في اإلشراف والمتابعة والدعم الفني إلنشائها
وفق تعليمات ترخيص دور الحضانة ،وضمن شروط ومعايير البيئة الفضلى التعليمية ،والصحية،
واالجتماعية ،والنفسية ،والترويحية بتوفير األلعاب والوسائل التعليمية التي تسهم في تنمية المهارات
الحركية ،واالجتماعية ،وتزويدها بالتجهيزات الحديثة ،والقصص المناسبة للفئة العمرية المستهدفة بما
تسهم في تنمية المهارات التواصلية واالجتماعية والنفسية.
وتنص االتفاقية على أن يقوم المجلس بتغطية النفقات لتجهيز وتأهيل الحضانة النموذجية التطبيقية للطلبة
والمتخصصين في الجامعة ،والمتابعة واإلشراف على التجهيزات ،وتزويدها بنسخ دليل األنشطة،
وإجراء الزيارات الدورية طوال مدة االتفاقية البالغة عاما واحدا.
وتعمل الجامعة ،في المقابل على تجهيز المبنى الخاص بالحضانة ،واألثاث الالزم من األسرّة والمقاعد
المناسبة لحاجات األطفال لتوفير سبل السالمة والصحة الجسدية والنفسية لألطفال بما يتوافق مع تعليمات
ترخيص دور الحضانة للعام  ،2118وتزويدها بشبكة كاميرات للغايات التعليمية التطبيقية لطلبة الكلية،
كما تعمل الجامعة ،وفق االتفاقية ،على وضع األسس الختيار الكفاءات الرائدة للعمل في الحضانة،
ومتابعتهم وتدريبهم بشكل مستمر ،بما يضمن تقديم التنمية الشاملة لألطفال.
وقال بني هاني إن الجامعة اختارت الموقع بالتعاون مع المجلس وتقوم حاليا ً بتأهيله ،وتجهيزه ،وتأثيثه
بشكل متميز ،وأضاف أن الجامعة تحتضن كلية فريدة على مستوى المنطقة متخصصة بالطفولة هي كلية
الملكة رانيا للطفولة ،وتحتاج إلى حضانة نموذجية لغايات التطبيق األكاديمي للطلبة والمتخصصين في
الكلية.
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التسعون وما فوقها!
د .صالح ج ّرار
ليس شيء أحب إلى النفس من أن تكتشف أن في مجتمعنا أعداداً كبيرة
من األذكياء والمتفوقين والمتميزين والنبهاء ،وليس شيء أكثر مدعاةً
لكدر النفس ونكدها من أن تكتشف أن كثيراً من هؤالء المتميزين
والمتفوقين يقعون ضحية الظلم واإلقصاء والتهميش بسبب تفوقهم
وتميزهم .أقول ذلك وأنا استحضر المئات من طلبة الثانوية العامة ،وربما
اآلالف أحياناً ،ممن حققوا عالمة  %91فما فوق ولم يوفقوا بعد ذلك في
الحصول على المقعد الدراسي الذي كانوا يحلمون به هم وآباؤهم منذ
نعومة أظفارهم ،وال التخصص أو الجامعة التي كانوا يرغبون االلتحاق
بها ،وبذلوا من أجل االلتحاق بها أقصى الجهود ،تحت ذريعة ارتفاع
معدالت الثانوية العامة في هذه السنة أو تلك ،وتحت ذريعة محدودية
المقاعد المخصصة لهذا المجال أو ذاك.
وال تدري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وال اإلدارات الجامعية وال واضعو أنظمة القبول في
الجامعات األردنية وال المخططون التربويّون ما تسببه هذه الحالة من إحباط ال حدود له في نفوس هؤالء
الطلبة المتفوقين ،ومدى ما يمكن أن ينجم عن هذا اإلحباط من آثار نفسية بالغة قد تقتل الطموح لدى
شخص متظلم متبرم ال يثق بالعدالة وال باألنظمة
الطالب وتطفيء جذوة إبداعه وتفوقه وتحوله إلى
ِ
ً
والقوانين ،وال تعود لديه أي رغبة في خدمة بلده ومجتمعه ،بل يأخذ بالنظر خلف الحدود بحثا عن مجتمع
آخر يحتضنه مهما كلفه ذلك من ثمن .ولو أن باحثا ً قام بجمع ما يقوله هؤالء الطلبة في التعبير عن
إحباطاته م لوقف على حقائق في غاية اإليالم واألهمية تستدعي اإلسراع إلى حل لمشكلة هؤالء الطلبة
ووضع حد لنزيف العقول والطاقات األردنية وهجرتها إلى خارج الوطن.
ولتجاوز هذه المشكلة ال بد أوالً من وضع التشريعات والخطط وتوفير البنى التحتية الالزمة الستيعاب
كل من حصل على عالمة  %91فما فوق في الجامعة التي يريد وفي التخصص الذي يرغب ،فذلك هو
أقل مكافأة لهم على جهودهم في الدراسة وتفوقهم في التحصيل ،وبذلك أيضا نستطيع أن نحافظ على
العناصر المبدعة المتميزة في مجتمعنا كي يكونوا رصيداً علميا ً ووطنيا ً يسهم في نهضة هذا الوطن
وتقدمه وازدهاره .وال ب َّد ثانيا ً من إعادة النظر في امتحان الثانوية العامة بما يضمن مراعاته لسلّم معقول
ومنطقي لتوزيع المع ّدالت التي يحصل عليها الطلبة ،ويعكس التفاوت الحقيقي بين مستويات الطلبة.
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حالة الطقس
طقس األردن

الخميس

2113/11/11

الخميس -01تشرين أول3102-
نهارا :يطرأ إرتفاع ملموس على الحرارة بحيث تقترب من ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام.
ويكون الطقس ُمشمسا ً وخريفيا ً ُمعتدالً في أغلب المناطق ،ويُصبح حاراً نسبيا ً عصراً في مناطق األغوار
والبحر الميت والعقبة .وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً .ويكون البحر هادئا ً.
ليال :يتح ّول الطقس ليصبح لطيفا ً في العديد من المناطق .ومائالً للبرودة بعد ُمنتصف الليل في السهول
الشرقية وشرق البالد .وتكون الرياح شرقية ،خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.

الجمعة -00تشرين أول3102-
نهارا :توالي درجات الحرارة إرتفاعها بحيث تُصبح حول ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام إلى أعلى
بقليل .ويكون الطقس ُمشمسا ً وخريفيا ً ُمعتدالً في المرتفعات الجبلية ،ومائالً للحرارة عصراً في بقية
المناطق ،في حين تكون األجواء حارة نسبيا ً في مناطق األغوار والبحر الميت والعقبة .وتكون الرياح
خفيفة ُمتقلبة اإلتجاهات ،تتحول عصراً ومسا ًء لتصبح شمالية غربية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً .ويكون البحر هادئا ً.
ليال :يتح ّول الطقس ليصبح لطيفا ً في العديد من المناطق .ومائالً للبرودة بعد ُمنتصف الليل في السهول
الشرقية وشرق البالد .وتكون الرياح متقلبة اإلتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
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السبت -03تشرين أول3102-
نهارا :يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح ُمجدداً دون ُمعدالتها بقليل بالنسبة لهذا الوقت
من العام .ويكون الطقس ُمشمسا ً وخريفيا ً ُمعتدالً في أغلب المناطق ،في حين تميل األجواء إلى الحرارة
في مناطق األغوار والبحر الميت والعقبة .وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة ،قد
تنشط عصراً في مناطق البادية.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ،وقد تكون ُمثيرة للغبار واألتربة على
فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
ليال :يتح ّول الطقس بعد ُمنتصف الليل ليصبح مائالً للبرودة وخاصة في السهول الشرقية وجبال
الشراه .وتظهر السُحب ال ُمنخفضة في شمال البالد .وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى ُمعتدلة
السرعة
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زوايا الصحف
عين الرأي

الخميس

2113/11/11

 رئيس الوزراء د .عبد هللا النسور يؤدي فريضة الحج لهذا العام  ..الفريضة ليست األولى للرئيس
فقد سبق ان أ ّداها.
 مستحقات أمانة عمان المالية على الحكومة والمواطنين بلغت (  ) 411مليون دينار نصفها
مستحقة على الحكومة على ما أفاد أمين عمان عقل بلتاجي خالل برنامج «سمعنا صوتك» على
إذاعة هوا عمان.
 النقابة العامة ألصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون األردنية أعلنت ان المعاصر ستتقاضى أجور
عصر الزيتون نقدا وإلغاء العمل بالرد العيني ( الزيت ) بدءا من الموسم الحالي ..النقابة عللت
إقدامها على هذا القرار بسبعة أسباب أبرزها دخول كميات كبيرة من الزيت السوري وارتفاع
الكهرباء والمحروقات والمياه وتكاليف العمالة.
 شركة توزيع الكهرباء دعت مشتركيها في مناطق عملها ( الكرك والطفيلة ومعان ومنطقتي
وادي األردن والشرقية ) وفي القطاعات العامة والخاصة كافة الى تسديد أثمان الطاقة الكهربائية
كافة المستحقة عليهم خالل عشرة أيام  ..الشركة حذرت من أنها ستتخذ اإلجراءات القانونية
والفنية لفسخ توزيع الكهرباء وفصلها في حال عدم السداد خالل المدة المذكورة.
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صنارة الدستور

الخميس

2113/11/11

 علمت «صنارة الدستور» أن تعديال أجري على قانون الخدمة المدنية يقضى بفصل أي موظف
حكومي من العمل في حال تغيب  3أيام متتالية أو متقطعة.
 قال مصدر مطلع في وزارة الزراعة إن وزير الزراعة عاكف الزعبي يسعى لتنظيم لقاء يجمع
السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس ومصدري ومنتجي الخضار والفواكه خالل األيام
القليلة المقبلة لبحث مشكالت ومعوقات التصدير للعراق.
 رشحت معلومات الى «صنارة الدستور» تشير الى أنه سيتم الحاق الشركة الوطنية للتشغيل
والتدريب إداريا وماليا وفنيا بمؤسسة التدريب المهني ..وبحسب مصادر مطلعة فان أطرافا
حكومية تدافع بشدة عن «مشروع الدمج» وتعتبره خيارا مالئما يتطابق مع سياسيات الحكومية
الرامية الى تطوير استراتيجيات تشغيل وتدريب االردنيين.
 بحلول نهاية العام الجاري سيتم تخريج نحو الف شاب من محافظات الجنوب االربع تدربوا في
مهن المناجم والتعدين من خالل مشروع مشترك بين مؤسسة التدريب المهني وشركة الفوسفات
االردنية.
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زواريب الغد

الخميس

2113/11/11

 علمت "زواريب" ان الحكومة الفلبينية رفعت اخيرا الحظر المفروض على ارسال العمالة
المنزلية الفلبينية الى األردن ،بعد حظر استمر أكثر من ست سنوات ،فيما تجري وزارتا العمل
في البلدين االجراءات الالزمة للبدء بارسال العمالة المنزلية الى المملكة ،والمتوقع بعد العيد.
جاء ذلك بعد لقاء جمع وزير العمل نضال القطامين بالسفيرة الفلبينية في عمان االسبوع
الماضي.
 24 ألف دونم من االراضي الزراعية نفقدها في األردن سنويا ،بحسب مصدر مسؤول .هذا
االستنزاف يعود السباب لها عالقة بتشريعات وقوانين ،وايضا لغياب سياسات عامة يمكن ان
تحافظ على االراضي الزراعية.
 النقابة العامة الصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون قررت ان تتقاضى معاصر الزيتون ،اعتبارا
من الموسم الحالي ،اجور عصر الزيتون نقدا من المزارعين ،والغاء العمل بالرد العيني
(الزيت) ،الذي كان معتمدا في المواسم السابقة .النقابة بررت قرارها المفاجئ أمس بانه جاء ردا
على االرتفاع الكبير السعار المحروقات واثمان الكهرباء وارتفاع اثمان المياه ،وتكاليف العمالة،
وبالتالي زيادة كلف تشغيل المعاصر بصورة كبيرة ،ويزيد من كلف انتاج زيت الزيتون .النقابة
قالت انه بدأت تلوح باالفق مخاطر االغالق واالفالس أمام عدد من المعاصر ومزارعي
الزيتون.
 اختتم اتحاد المرأة األردنية أول من أمس جلسة حوارية حول مسودة مشروع قانون االنتخاب،
الذي أعده االتحاد بالتحالف مع عدد من منظمات المجتمع المدني ،واستمرت على مدى ثالثة أيام
في فندق الماريوت بالبحر الميت .عدد من الفعاليات واالعالميين والكتاب شاركوا في نقاشات
الجلسة الحوارية.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية









تعطيل المدارس األحد المقبل
جودة يؤكد أهمية الدور االمريكي في رعاية مفاوضات السالم
الحديث الملكي  ..تشخيص لواقع تراجع «اإلدارة» ما ينذر لخطر يجب مواجهته
انتخابات رئاسة «النواب» تزداد سخونة والكتل تبحث عن تفاهمات
هايل :الكوادر اإلدارية والبعثات موجودة لخدمة الحجاج
الناصر :مشروع توسعة «الخربة السمرا» سيحسن الجوانب البيئية
طلبة دراسات عليا بـ «األردنية» يشكون إلغاء شعب دراسية








الملك يأمر بدفع تكاليف عالج طفلين أصيبا بحريق واستكمال عالج الناجي بالمدينة
التوجيهات الملكية للنهوض بأداء القطاع العام تستوجب التنفيذ
األردن يطالب إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقدس
مجلس الوزراء يوافق على طلب «األمانة» بتغيير منفعة أرض تم استمالكها
العدوان :الرؤية الملكية أسهمت بإحداث التغيير اإليجابي في المحافظات
األمير الحسن :المياه النوعية والبيئة النظيفة مطلب وجودي وليس حياتيا
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الكرك :مقتل شاب من التيار السلفي في العراق
إربد" :الحراك" يؤجل مسيرة الجمعة لدواع أمنية
مدارس خاصة تشتكي من تدخل "المعلمين" والنقابة تنفي
 113مليون دينار إنفاق المملكة على األلبان والبيض والعسل
الزرقاء :حريق ضخم يلتهم مطعم وجبات سريعة
فتح باب استقدام عامالت المنازل من الفلبين










مكة تستقبل ضيوفها باألمطار
بالفيديو ..مصريون يسجدون ويطوفون لصورة السيسي
ارتفاع عدد معتقلي شعار ''رابعة'' الى 4
اعتصام في مخيم غزة لالفراج عن معتقليهم وروايات عن تعذيبهم
بعد الفيديو المسرب ..جمعة يتبرأ من وصف ''اإلخوان'' بـ ''الخوارج''
الملك :االدارة االردنية تراجعت وتعاني ترهال غير مقبول
عناصر من حزب هللا يعدمون جرحى سوريين في القصير
تعطيل المدارس األحد القادم
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