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أخبار الجامعة

أخبار األردنية

3545/43/6

الخميس

إذاعة الجامعة األردنية تحصل على المركز األول والثاني في جائزة صحافة الطفل
هبة الكايد – حصدت إذاعة الجامعة األردنية
المركزين األول والثاني عن فئة المسموع في جائزة

صحافة الطفل لعام  ،8102التي نظمها معهد
اإلعالم األردني بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة

للطفولة "اليونيسيف".

وتسلم كل من لؤي أحمد الذي فاز بالمركز األول
عن تقرير متسولون برفقة األطفال واسماعيل أبو

شخيدم الذي فاز بالمركز الثاني عن تقريره دورات

المياه المدرسية الجوائز في حفل ختام مشروع تعزيز جودة التغطية الصحفية لقضايا حقوق الطفل

وحمايته بحضور وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ومدير

اليونيسيف في عمان روبرت جينكنز ومدير معهد اإلعالم األردني الدكتور باسم الطويسي.

فيما حصلت منى أبو حمور من جريدة الغد على المركز األول عن القصة الصحفية أطفال الشفة

األرنبية ..تهميش وخدمات طبية متواضعة عن فئة الصحافة المطبوعة – التقرير الصحفي ،وفازت
تاال أيوب من جريدة الرأي بالمركز الثاني عن القصة الصحفية الرعاية النفسية المتخصصة لألطفال

األردنيين شبه غائبة ،وعن فئة التحقيقات الصحفية – المواقع االلكترونية فاز تحقيق طالق
القاصرات األردنيات ،حياة زوجية تنتهي قبل أن تبدأ ألنصار أبو فارة من موقع العربي الجديد،

بالمركز األول ،فيما فاز تحقيق اسكندر وهو طفل يقذفه التسول إلى الموت تحت عجالت سيارتين

للزميل بركات الزيود من وكالة األنباء األردنية (بت ار) بالمركز الثاني.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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وحصلت هيام الفراحين من قناة رؤيا على المركز األول عن تقرير أطفال يطفؤون حر أجسادهم

بالماء فيحرقون قلوب أمهاتهم عن فئة التلفزيون ،وايناس الكايد من التلفزيون األردني على المركز
الثاني عن تقرير مركز الدعم المجتمعي – بيئة آمنة.
بدورها شددت الوزيرة في كلمة ألقتها على ضرورة تكثيف العمل من مختلف الجهات لالرتقاء

بالمضمون والمحتوى في الصحافة المتعلقة بشؤون الطفل لتقوية هذا النوع من الصحافة الذي يمس
فئة مهمة من المجتمع ،وتعزيز مهارات وقدرات الصحفيين لزيادة مساحة الصحافة المسؤولة القائمة

على قاعدة أخالقية تراعي حماية األطفال وحقوقهم.
وتحدث ممثل منظمة اليونسيف في األردن روبرت جينكنز عن إيمان اليونيسف بأهمية الصحافة
ّ
واإلعالم في حماية األطفال ،وتعزيز قدرات الصحفيين في القضايا التي تمس األطفال لتكون

التغطية اإلخبارية مهنية وأخالقية ،مشي اًر إلى تطلع اليونيسف إلى تعزيز الشراكات مع اإلعالميين
والصحفيين وكذلك معهد اإلعالم األردني لحماية حقوق الطفل.

وعرضت مديرة المشاريع في المعهد نهاد الجريري المنهاج التعليمي لطلبة كلية اإلعالم التغطية

الصحفية لشؤون الطفل ،الذي سيصار إلى اعتماده من المعهد في التدريس لبرنامج الماجستير في

العام الدراسي .8181-8102

وقالت إن خطوات اإلعداد لمنهاج تعليمي لطلبة كليات اإلعالم في صحافة شؤون األطفال تأتي

انطالقا من اإلدراك بأن إصالح أداء اإلعالم يبدأ من المؤسسات التعليمية.

يشار إلى أن مشروع تعزيز جودة التغطية الصحفية لقضايا حقوق الطفل وحمايته استمر عاما ،تم

خالله تدريب  28صحفياً وصحفية على الصحافة المتخصصة بقضايا الطفل على مرحلتين؛ األولى
– التدريب العام؛ الثانية التدريب التعزيزي ،كما تم تقديم متابعة واشراف مباشر لـ  01من الصحفيين

المتدربين ،وانجاز منهاج للصحافة المتخصصة بقضايا الطفل مع التركيز على العنف ضد الطفل،
واعتماده ضمن الخطة الدراسية لمساق الماجستير في معهد اإلعالم األردني.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الخميس

أخبار األردنية

3545/43/6

"االبتكار والريادة" في "األردنية" يحتضن مسابقة تحدي فيس بوك العالمية
هبة الكايد  -يحتضن مركز االبتكار

والريادة في الجامعة األردنية مسابقة "تحدي

فيس بوك العالمي" ،التي تنظمها شركه

الفيس بوك بهدف تنمية مهارات الطلبة

لتطوير مشاريع ريادية اجتماعية وايجاد
حلول للمشكالت والتحديات التي تواجه

المجتمعات اإلنسانية كمحاربة العنصرية
والتطرف داخل المجتمعات ونشر فكرة تقبل

اآلخر.

وقال مدير المركز الدكتور أشرف بني محمد "لقد تم إشراك مجموعة من طلبة الجامعة من مختلف

يحول
التخصصات بهذه المسابقة وابتكروا مشروعا ريادياً أطلقوا عليه (ّ )Skills To Harmony

األفكار السلبية إلى أفكار إيجابية ،تقوم فكرته على تقديم بعض المهارات للمجتمع دون مقابل من
خالل منصة إلكترونية قوامها موقع إلكتروني وتطبيق على الهاتف يتم من خالله تعلم وتعليم هذه

المهارات بشخصيات مجهولة".
وأضاف أن هذا المشروع يؤدي إلى تبادل المهارات بعد تقييم الشخص حسب المهارة التي يرغب
بتعلمها وما يحتاجه بعيداً عن النظرات الضيقة كالتعامل بحسب األصل أو العرق أو اللون ،الفتا إلى
أن المهارات التي شارك بها الطلبة اشتملت على الخط العربي والرسم والخزف والكروشيه والشطرنج

وصناعة الدمى وورشات لتقدير الذات وتعليم اللغات.
من جهته أشار الطالب أيوب بشايرة أحد المشاركين في المسابقة وعددهم  81طالبا وطالبة إلى أنهم
اآلن في المرحلة األخيرة من المسابقة التي بدأت قبل شهرين بمشاركة عدد كبير من الطلبة من
دائرة اإلعالم والعالقات العامة

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

هاتف  )263-6( 3533535 – 3533555فاكس )263-6( 3555036 :عمأن  44203األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
QF-DMPR-02.01

5

مختلف جامعات العالم ،منوها أن الفريق يأمل من خالل الفكرة أن يصل إلى داخل كل شخص

موهوب ويتمكن من إظهار مهاراته التي يمتلكها ولم يجد الفرصة لنشرها وتنميتها وتطويرها.

يشار إلى أن المرحلة النهائية من المسابقة ستشمل اختيار أربعة فرق على مستوى العالم للتنافس
وعرض المشاريع لتحديد المشروع الفائز ،وسيتم نشر فكرة المشروع التي حازت على أفضل نتائج

وتعميمها لالستفادة منها كقضية عالمية مجتمعية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار األردنية

3545/43/6

الخميس

العيادة الصديقة للشباب في "تمريض األردنية"
تختتم فعالياتها بعقد نشاط توعوي عن"التوصيات الصحية للتغذية لدى فئة الشباب"

سناء الصمادي -اختتمت العيادة الصديقة

للشباب في كلية التمريض في الجامعة

األردنية فعالياتها بعقد نشاط صحي توعوي

بعنوان "التوصيات الصحية للتغذية لدى فئة

الشباب"بالتعاون مع كلية التأهيل.

واستهدف النشاط طلبة كلية علوم التأهيل

للتوعية باألمراض الناتجة عن بعض
األنماط الغذائية الخاطئة.
وجاء النشاط بحسب مسؤولة العيادة الدكتورة نجاح سالمه تعزي اًز ألهداف العيادة التوعوية في تكوين

االتجاهات الصحية السليمة وتعزيزها بين الفئات المستهدفة من الجامعة والمجتمع المحلي ،وتُعنى
العيادة بتقديم خدمة توعوية تلبي احتياجات الطلبة من الرعاية الصحية عبر حزمة من األنشطة
والبرامج التثقيفية ،تعتمد من خاللها على دور الطلبة في عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتقييم

الخدمات واألنشطة المنعقدة.

وهدف النشاط الذي أداره اختصاصي القلب واألوعية الدموية في كلية التمريض الدكتور عامر

حسنين إلى تعريف الطلبة باألنماط الغذائية الخاطئة الناجمة عن قلة اهتمامهم بصحتهم ،وانشغالهم
عنها جراء جملة من العوامل أهمها الدراسة والعمل.
وتناول النشاط الممارسات الصحيحة للتغذية كاالهتمام بنوعية الطعام المتناول واإلكثار من شرب

الماء واإلقالل من تناول المواد الغذائية المحتوية على السكريات واالبتعاد عن الوجبات السريعة
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الحتوائها على سعرات ح اررية عالية وفائدة جسمية قليلة .يشار إلى أن العيادة الصديقة للشباب

تعمل على تعزيز استراتيجية "التعلم باألقران المنظم" ،التي تقوم على تعزيز قدرات الطالب التعليمية
ليصبح هو المعلم لزمالئه وأبناء جيله اآلخرين؛ األمر الذي سيزيد من تفاعل طلبة الكلية والجامعة

مع المجتمع المحلي.

وتعنى العيادة بتقديم خدمة نوعية تلبي احتياجات الطلبة من الرعاية الصحية عبر حزمة من األنشطة
والبرامج التثقيفية ،تعتمد على دور الطلبة في عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتقييم الخدمات

واألنشطة المنعقدة؛ إذ إنهم األقدر على تفهم احتياجات الشباب وتحديد الوسائل الفضلى التي يجب

اتباعها في تقديم الخدمة لهم.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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شؤون جامعية ومحلية
بترا -الدستور ص  –3صدى الشعب ص أولى

الخميس

3545/43/6

ولي العهد يحضر مناظرة شبابية بعنـــوان «التــعليــــم الجــامـعـي مقابل التعليم المهني
والتقني»

حضر نائب جاللة الملك ،سمو األمير الحسين بن عبداهلل الثاني ،ولي العهد ،امس األربعاء مناظرة
شبابية بعنوان «التعليم الجامعي مقابل التعليم المهني والتقني» ،هي األولى ضمن سلسلة من
المناظرات الشبابية التي ستعقد في المستقبل.

ونظمت المناظرة من قبل مؤسسة ولي العهد بالتعاون مع مركز الشباب العربي ومجلس شباب
ُ
اإلمارات ،بمشاركة فريقين من شباب وشابات الوطن ،وبحضور وزيرة الدولة لشؤون الشباب في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،نائب رئيس مركز الشباب العربي شما بنت سهيل المزروعي ،ونحو 011

شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة.

وناقش المشاركون في المناظرة الفروقات وأوجه التشابه بين التعليم الجامعي والتعليم المهني والتقني،

إضا فة إلى الجوانب التي يتعين أخذها بعين االعتبار لصقل مهارات وتنمية قدرات الموارد البشرية

في األردن.

وعرض أعضاء الفريق المؤيد للتعليم األكاديمي وجهات نظرهم حول أهمية التعليم األكاديمي باعتباره

حجر األساس للتعليم المهني والتقني وال يمكن لألخير أن يكون بديال عنه ،فيما أعتبر أعضاء

الفريق اآلخر أن التعليم المهني والتقني يعد أهم عناصر التعليم األساسي للفرد كونه يعتمد على

المعرفة والمهارة المرتبطتين باحتياجات سوق العمل ،بعكس التعليم األكاديمي الذي أصبحت العديد

من تخصصاته ال تتواءم مع متطلبات العصر.

المتميز وطريقة الحوار
وفي ختام المناظرة ،أبدى سمو ولي العهد إعجابه الكبير بمستوى النقاش
ّ
الحضارية التي قدمها الشباب األردني من كال الطرفين إليصال وجهات نظرهم.
وأكد سموه أهمية تطوير القدرات والمهارات للشباب األردني وتعزيز دورهم ومساهمتهم في مسيرة

التنمية واإلنجاز ،معربا سموه عن ثقته الكبيرة بالطاقات األردنية الشابة في بناء المستقبل األفضل.

الشبابية في إطار الشراكة بين مؤسسة ولي العهد ومركز الشباب العربي ،والتي
وتأتي المناظرة
ّ
تهدف إلى تنظيم أنشطة مشتركة لدمج الشباب في مسيرة التنمية وتطوير مهاراتهم عبر سلسلة من
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الجلسات النقاشية ،يسعى من خاللها الطرفين إلى بناء نموذج عالي الحرفية يعزز من مفاهيم النقاش
المفتوح حول مواضيع محورية لها أثر اجتماعي واقتصادي كبيرين ،ويؤهلهم للتعبير عن فكرهم

ومواقفهم بشكل حضاري.

وفي مقابلة صحفية ،أعربت وزيرة الدولة لشؤون الشباب في اإلمارات العربية المتحدة ،نائب رئيس

مركز الشباب العربي ،شما بنت سهيل المزروعي عن سعادتها بالشراكة بين مؤسسة ولي العهد

ومركز الشباب العربي ومجلس شباب اإلمارات ،الفتة إلى أن برنامج المناظرات الشبابية يعد منصة

مهمة للوصول آلراء الشباب وطموحاتهم من خالل الحوار الهادف القائم على الحقائق والمعلومات.

وأضافت أن برنامج المناظرات يمكننا من فهم تطلعات الشباب بصورة أكبر وأكثر دقة ،إلى جانب

كونه بوابة للتعرف على آراء الشباب نحو العديد من القضايا األساسية التي تمسهم ،ومنها أهمية
التوجه للتعليم األكاديمي أو المهني والتقني ،ومدى تبلور أفكارهم نحو هذه الخيارات بصفة عامة.

وأشارت عضو لجنة التحكيم العين هيفاء النجار إلى أن أبرز أهداف هذا البرنامج يكمن في تعزيز

الحوار البناء والهادف بين الشباب بهدف خدمة الوطن وتطويره في شتى المجاالت ،حيث قدم كل
فريق فكرته األساسية التي يريد الدفاع عنها بأسلوب حواري مميز ،يقوم على عرض المعلومات

والحقائق واألرقام التي تدعم وجهة نظره ،إلى جانب إثراء المناظرة بالتحليل العميق والنقد القائم على

احترام اآلخر.

أحد أعضاء الفريق المؤيد للتعليم األكاديمي الطالب زيد الصابر رأى أن التعليم األكاديمي هو بناء

معرفي متكامل وليس كالماً فحسب ،فيما اعتبر أن التدريب المهني يعتمد في مختلف مكوناته على
األسس النظرية التي مصدرها التعليم األكاديمي.

وفي الوقت الذي أشارت فيه الطالبة رهف المغاربة ،إحدى أعضاء الفريق المهني والتقني ،إلى أن

مخرجات التعليم المهني والتقني تلبي احتياجات سوق العمل ،بعكس التعليم األكاديمي الذي ال تلبي

مخرجاته أحياناً احتياجات السوق ،دعت إلى إيجاد منظومة تعليمية توائم بين مخرجات التعليم
واحتياجات سوق العمل.

من ناحيتها ،بينت الطالبة سلسبيل المومني ،إحدى الطلبة الذين حضروا المناظرة ،أن الموضوع

الذي طُرح اليوم «امس» في غاية األهمية بالنسبة للشباب ،ال سيما لمن هم على مقاعد الدراسة،
حيث تبين أهمية االتجاهين ،التعليم األكاديمي والتعليم المهني بصفتهما وجهين لعملة واحدة ،فال بد

من تكاملهما وتفاعلهما مع بعضهما البعض لتطوير الكوادر البشرية األردنية.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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وتتمثل رؤية مؤسسة ولي العهد في تمكين الشباب األردني من تحقيق تطلعاتهم المستقبلية ،حيث

تسعى إلى دعم االنخراط النشط للشباب من خالل المشاركة والقيادة والقدرة التنافسية ،فضال عن أنها

تركز على توفير منصات من شأنها إيصال صوت الشباب في إحداث التغيير اإليجابي.

وتستهدف مبادرات المؤسسة آالف الشباب والشابات كل عام في جميع المحافظات من خالل التركيز
التميز الشبابي والعطاء والخدمة المجتمعية،
على عناصر المهارات واالبتكار والريادة والقيادة و ّ
وتسعى إلى تطوير قدراتهم ليكونوا ملهمين للشباب اآلخرين لخدمة مجتمعاتهم.
ويهدف مركز الشباب العربي إلى االرتقاء بالشباب العربي وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أفضل
للمنطقة ،عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع موجهة للشباب العربي في الدول العربية كافة ،مثلما يعمل

على تنظيم الملتقيات والفعاليات التي تسلط الضوء على مواضيع تهم الشباب العربي حول العالم.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الدستور ص 44

3545/43/6

الخميس

رئيس «آل البيت» بالوكالة :تفاقم االزمة المالية بالجامعة ونواجه صعوبة لتأمين
رواتب العاملين

محمد الفاعوري  -تعاني جامعة ال البيت وخصوصا في السنوات الثالث االخيرة أزمة مالية كبيرة
جراء الظروف التي أصابتها والديون المتراكمة والشيكات المرتجعة والخالفات مع بعض المتعاملين

من موردين ومقدمي خدمات واعضاء هيئة تدريس.

ورغم محاوالت االنعاش...إال أن المحاوالت عاجزة عن القضاء بأي شكل على األزمة التي تعصف
بها وتهدد مستقبلها االكاديمي وارثها الهاشمي االمر الذي دفع بها في نهاية المطاف للكشف عن

عجزها للوفاء بما عليها وضمان توفير رواتب العاملين لديها.

وتتجاوز المعضلة لتصل بالسمعة المالية للجامعة حيث عزوف الكثير من موردي ومقدمي الخدمات
للجامعة عن التعامل معها بسبب عجزها عن الوفاء بألتزاماتها المالية ،فيما شكلت لجنة محايدة على

اعلى مستوى للوقوف على حقيقة الواقع المالي للجامعة.

يقول رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور اسماعيل عبابنه في حديث لـ«الدستور» انه لم يعد بالمقدور
السكوت عن الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الجامعة وحذر من تفاقم األزمة المالية السيما بعد

أن بات توفير رواتب العاملين يشكل تحديا كبي ار مع نهاية كل شهر الى جانب ديون مستحقة داخلية

وخارجية تزداد تفاقما ونموا بسبب العجز المالي عن تسديدها.

وافاد انها مشكلة مالية متراكمة منذ عام  8102حيث ارتفعت المديونية من  02مليون دينار الى 02
مليونا وان ايرادات الجامعة البالغة  81مليون التغطي حجم النفقات حيث تحتاج الجامعة الى نحو

 01مليون دينار لعودة االستقرار المالي لها وتسديد العجز المالي الحالي.

وبين ان الجامعة تعتمد في تمويل نفقاتها ،بدرجة رئيسية ،على األقساط والرسوم الدراسية ،التي

تشكل نحو  %01من عوائدها ،وهي نسبة ال تغطي التكاليف التشغيلية واإلدارية ،وتوازي نفقات

األجور والرواتب تقر ًيبا ،مع األخذ باالعتبار أن نفقات األجور والرواتب تتزايد بشكل مضطرد ،وبما
يفوق الزيادة في إيرادات الرسوم واألقساط الجامعية.

وغالبا ما تتمحور السياسات
ولفت الى عجز دائم في الموازنة نتيجة عدم قدرتها على رفع اإليرادات،
ً
التي تتبعها لمعالجة األزمة حول رفع الرسوم الجامعية لكنه مرفوض بالنسبة للجامعة نتيجة للمسؤولية
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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االجتماعية التي تقوم عليها الجامعة ورسالتها السامية نحو حق التعليم وخدمة المجتمع لكنه دفع

بأتجاه اغالق بعض التخصصات وعدم فتح برامج جديدة .من جانبه كشف مدير الدائرة المالية في
جامعة ال البيت الدكتور مرعي بني خالد ،ان العجز المالي التراكمي دفع بالجامعة الى ان تكشف

حسابها الجاري لدى البنك ليبلغ ( )001002مليون دينار حتى االن.

وأكد « للدستور» انها قيمة مالية متزايدة ويصعب ضبطها والسيطرة عليها وسط ثبات االيرادات
والنمو المتزايد بحكم الرواتب والتشريعات مايؤكد حقيقة ان نمو النفقات اكبر من نمو االيرادات

والحاجة الى دعم مالي يوازي حجم الجهود التي تقوم عليها الجامعة في الجانب االكاديمي
والمسؤولية االجتماعية.

وقال بني خالد ان ضعف االيرادات مقابل زيادة حجم االنفاق المالي ادى الى التأخر في دفع رواتب

العاملين الى جانب عجز الجامعة عن دفع المستحقات المالية المترتبة عليها لتصل قيمة شيكاتها

المرتجعة الى  1ماليين دينار.

وبين « للدستور» ان المستحقات المالية توزعت بين مكافاءات العضاء هيئة التدريس بلغت قيمتها

 2ماليين دينار لم تدفع منذ العام الماضي ومستردات مالية للطلبة ونفقات مياه واجور انشاءات
واثمان محروقات وغيرها الذي يجعل الجامعة بين رحمة الدائنين وسلطة القضاء.

وبين أن الجامعة متعثرة في سداد الديون المستحقة عليها ،مؤكدا ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة

لتوفير السيولة الالزمة لعودة االستقرار المالي للجامعة تفاديا من أن يأخذ الوضع منحنى آخر.

وقال ان صعوبة الوضع المالي ادى الى عجزها عن توفير التدفئة في مرافقها حتى االن بسبب عدم

قدرتها على توفير قيمة الكلفة التشغيلية حيث يستحق مبلغ  012الف دينار لصالح مصفاة البترول
ذمم غير مسددة الى جانب عزوف كثير من الموردين ومقدمي الخدمات للجامعة عن التعامل مع

الجامعة بسبب عدم توفر سيولة مالية لديها.

وقال «إن الوضع الراهن للجامعة يحتاج إلى تفهم ودعم عاجل حتى تستطيع الجامعة تجاوز مرحلة

الخطر الحالية عبر تسديد قيمة العجز المالي الفعلي في البنك للوصول إلى مرحلة من االستقرار
المالي المطلوب والضروري».

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الرأي ص  -3الدستور االلكتروني -طلبة نيوز

3545/43/6

الخميس

هيئة االعتماد توافق على استمرارية االعتماد وتؤجل البت بتخصصات جامعية
أجل مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور بشير الزعبي البت

في استم اررية االعتماد الخاص لتخصص (الصيدلة) في جامعة اليرموك.

ووافق المجلس وفق بيان صحفي صدر عنه اليوم االربعاء ،على استم اررية االعتماد الخاص في

تخصص (تصميم وفنون تطبيقية /برنامج البكالوريوس) وعلى استم اررية االعتماد الخاص في

تخصص (فنون تشكيلية /برنامجي البكالوريوس والماجستير) وعلى استم اررية االعتماد الخاص في

تخصص (الدراما /برنامج البكالوريوس) وعلى استم اررية االعتماد الخاص في تخصص (الموسيقى/
برنامجي البكالوريوس والماجستير) في جامعة اليرموك.

أجل المجلس البت في استم اررية االعتماد الخاص لتخصص (علم النفس/برنامج الماجستير) كما
وّ
اجل البت في استم اررية االعتماد الخاص لتخصص (القياس والتقويم/برنامجي الماجستير والدكتوراه)

في جامعة اليرموك.

أجل البت في
وقرر إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (علم النفس /برنامج الدكتوراه) ،كما ّ
استم اررية االعتماد الخاص لتخصص (القياس والتقويم/برنامجي الماجستير والدكتوراه) في جامعة
اليرموك.

وخفض المجلس الطاقة االستيعابية وتأجيل البت في استم اررية االعتماد الخاص لتخصص (االرشاد

النفسي/برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك.

ووافق المجلس على استم اررية االعتماد الخاص لتخصص (االرشاد النفسي/برنامج الماجستير) وعلى

استم اررية االعتماد الخاص لتخصص (الصحافة/برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك.

وقرر المجلس إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (االرشاد النفسي/برنامج الدكتوراه) وايقاف قبول

طلبة جدد في تخصص (اإلذاعة والتلفزيون /برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك.

أجل
ووافق المجلس على استم اررية االعتماد الخاص لتخصص (الصحافة/برنامج البكالوريوس) كما ّ

البت في استم اررية االعتماد الخاص لتخصص (اإلعالم/برنامج الماجستير)وأجل البت في استم اررية

االعتماد الخاص لتخصص (اإلذاعة والتلفزيون/برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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ووافق على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص (اللغة االنجليزية واللغويات التطبيقية /برنامج

البكالوريوس) وعلى استمرار االعتماد الخاص رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (اللغويات
التطبيقية /برنامج الماجستير) في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

كما وافق على استم اررية االعتماد الخاص لتخصص (اإلدارة الهندسية/برنامج الماجستير) في

الجامعة األلمانية األردنية ،وعلى استم اررية االعتماد الخاص لتخصص (اإلدارة الحكومية/برنامج

الماجستير) في جامعة عمان األهلية.

ووافق على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (التسويق /برنامج البكالوريوس) وعلى
رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (إدارة األعمال /برنامج البكالوريوس) في جامعة

الشرق األوسط.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتورة شرين صبحي حامد عميداً جديداً لكلية األميرة ثروت /كلية

جامعية متوسطة.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الخميس

الرأي ص 6

3545/43/6

مذكرة تفاهم بين معهد اإلعالم األردني وجامعة "رامون" اإلسبانية
وقع معهد اإلعالم األردني وكلية "بالنكويرنا" لالتصاالت والعالقات الدولية – جامعة "رامون" للغات

في إسبانيا ،مذكرة تفاهم أكاديمي مشترك ،لتشجيع التعاون في مجاالت الصحافة واالتصال
والعالقات الدولية ،وتمكين خريجي المعهد من االلتحاق ببرنامج الدكتوراه بتخصص االتصال

والدراسات اإلعالمية.

وتنص المذكرة على تبادل الخبرات األكاديمية واألساتذة والمحاضرين لتطوير دورات وندوات

متخصصة ،وكذلك التعاون في إنتاج األبحاث والدراسات والمشاريع واألوراق العلمية والمبادرات
األكاديمية والعلمية والثقافية.
وسيتمكن خريجو المعهد بموجب المذكرة من االلتحاق ببرنامج الدكتوراه الذي تقدمه الكلية ،وفق

الشروط المتفق عليها بين الجانبين ،كما سيتمكنوا من متابعة جزء من مشروعهم البحثي في األردن
مع الحفاظ على اتصال دائم بالمشرف ،وسيتطلب منهم البقاء مدة  2أشهر على األقل في إسبانيا

لكل سنة أكاديمية.
وقال عميد المعهد د .باسم الطويسي "إن هذه المذكرة تأتي ضمن سعي المعهد لتوسيع شبكة عالقاته

الدولية واإلقليمية مع المؤسسات األكاديمية والمهنية ،حيث سيوفر هذا االتفاق منحاً جزئية وبرسوم
رمزية لخريجي المعهد الراغبين في إكمال دراسة الدكتوراه".

ويهدف برنامج الدكتوراه في الجامعة إلى تطوير المهارات والكفاءات الالزمة لتدريب الباحثين
المميزين ولديهم القدرة على إجراء بحوث ُمح ّكمة في الصحافة والتواصل االجتماعي والدراسات
اإلعالمية واإلعالن والعالقات العامة والدراسات التلفزيونية والسينمائية وغيرها.
يشار إلى أن دراسة الدكتوراه في كلية "بالنكويرنا" تمتد لثالث سنوات ويمكن للطالب من الدراسة فيها

باللغة االنجليزية أو اإلسبانية أو الكتالونية.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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صدى الشعب ص 3

3545/43/6

الخميس

ورشة عمل لتطوير سياسات التعليم العالي
نظمت و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني اليوم االربعاء
ورشة عمل بعنوان " حوار السياسة البريطانية االردنية للتميز في التعليم العالي".

وتهدف الورشة التي شارك فيها اعضاء مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات االردنية ورؤساء

امناء الجامعات وعدد من االكاديميين الى االستفادة من تجربة المملكة المتحدة في اصالح التعليم
العالي.

كما تهدف الى تشجيع الحوار المثمر بين الطرفين في عدة محاور ،خصوصا في تطوير سياسات

التعليم العالي وتحسين بصمة التميز والقيمة على الساحة المحلية واالقليمية والدولية.

وقال امين عام و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة ان الورشة تمثل تطبيقا
عمليا للمحور الرابع من محاور االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية  ،8180 -8101الذي

يتضمن تمكين مؤسسات التعليم العالي االردنية من االطالع على افضل الممارسات العالمية في

مجال التعليم العالي.

وقالت نائبة رئيس المجلس الثقافي البريطاني مي ابو حمدية :ان الحوار يأتي في اطار استم اررية

الشراكة الطويلة مع و ازرة التعليم العالي ،التي تهدف الى تحقيق مقولة "التعليم من اجل االزدهار "

ضمن اطار االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

واضافت :ان هذا الحوار يعد منصة لتبادل افضل الممارسات وتطوير عامل االبتكار في مجال
قطاع التعليم العالي لالستجابة لالقتصاد العالمي المتغير.

وتنظم هذه الورشة من خالل برنامج " تدويل التعليم العالي" ،وهو احد برامج المجلس الثقافي

البريطاني الذي يعنى بتطوير التعليم العالي بالمملكة من خالل وضع االستراتيجيات التعليمية
وتشجيع النقاش والمناظرة حول قضايا التعليم العالي وتحدياته.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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مقاالت
الخميس

الرأي ص 32

3545/43/6

جامعات
عبد الهادي راجي المجالي
أمس شاهدت  ،مجموعة من (الفيديوهات) لمشاجرة في جامعة خاصة ..وسمعت صراخا لمجموعة
من البنات وهروب غير مبرمج  .أنا ال أعرف ماهو المانع من أن يكون هناك شعب أمنية في

الجامعات ..ولماذا في لحظة نقرر أن نرسل  ،جنودا بكامل سالحهم للبنوك من أجل حماية المال
من السطو المسلح  ،ونمنع قوات األمن من الدخول للجامعات بحجة حماية حرماتها ..هل المال في

لحظة صونه وحمايته أهم من حماية العقل ؟ شيء مقزز بكل ما تحمل الكلمة من معنى  ،أن

تشاهد هذا الكم الهائل من الدماء تسفك من قدم طالب،وأن تشاهد هذه الوحشية ..وغياب الحس

اإلنساني حين يتهافت مجموعة على ضرب اخر  ،شيء خارج نطاق العرف اإلنساني ..حين يرمي

الشاب كتابه ويستبدله (بالقنوة) ..وحين نصل لمرحلة تكون فيها أرض الجامعة ساحة لتصفية

الحسابات .في األردن يوجد عشرات األلوف ،من المتقاعدين ..والذين احترفوا العمل في األجهزة
األمنية والعسكرية ،وهؤالء من الممكن أن تزجهم في الجامعات وتمنحهم صفة الضابطة العدلية ،

ومن الممكن تشريع قانون خاص بهم ..يجعلهم يستخدمون الغاز واله اروات..ويمنحهم صفة اإلعتقال
التسامح من الممكن أن يكون في كل شيء  ،إال ساحات العلم فما حدث مؤخ ار هو ليس اعتداء

طالب على اخر  ،ولكنه اعتداء على المعرفة على الكتاب ..على هيبة ووقار األستاذ  ،هو اعتداء
على إرث دولة أنتجت أهم نظام تعليمي في العالم العربي ...وفي النهاية نمرر كل تلك القصص

(بالطبطبة) و(بوس اللحى) ...ويعود من أطلق النار واستعمل (الهراوة) إلى حضن الجامعة معتقدا
...أن الصبايا ستنظر له بعين الفارس المقدام  .كنت أظن أن تلك األفالم ،صورت في المكسيك

..لصراع بين تجار مخدرات  ،أو صورت في كولمبيا ،وتظهر قادة المافيا ...لكن حتى ساحات
كولمبيا والمكسيك صارت أكثر رحمة منا.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الخميس

الرأي ص 32

3545/43/6

الريادة واإلبداع
د .محمد حمدان
إنه لمن الطبيعي أن ننظر الى التقدم الهائل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ،وبخاصة
بإستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بإعتباره إنجا اًز متمي اًز للبشرية جمعاء .ولقد صاحب هذا

تحسن ملحوظ في العملية التعليمية التعلمية ،ليس فقط من حيث المحتوى ،ولكن أيضاً من
التقدم ّ
حيث الطرق والوسائل واالساليب وبيئة التعلم والنتاجات التعليمية .كما أنه من الطبيعي أن نتوقع أن
مثل هذا التقدم يعزز تطلعاتنا الى تحقيق االهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة لعام

، 8121وفي مقدمتها القضاء على الفقر والجوع ،والصحة الجيدة ،والتعليم الجيد للجميع ،وتوفير
فرص العمل الالئق للجميع ،والمساواة بين الجنسين،والحد من عدم المساواة ،والمياه الصحية للجميع،
والطاقة النظيفة للجميع ،والعمل المناخي ،والسالم والعدل ،وعقد الشراكات لتحقيق هذه االهداف.

ومن أجل أن يؤدي التقدم في التعليم العالي والبحث العلمي الدور المطلوب لتحقيق هذه األهداف،

يلزم بالضرورة أن يتميز هذا التقدم بالريادة واالبداع ،ليس فقط على المستوى االكاديمي ،ولكن أيضاً

على المستوى التطبيقي الذي يستند الى االدوات التقنية المتقدمة باالستفادة من أفضل التجارب

العالمية .وبمعنى آخر ،فإنه يجدر بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في وطننا الحبيب ،أن

تتبنى استراتيجيات تسارع في االنتقال الى االقتصاد المبني على المعرفة والريادة واالبداع .وبطبيعة

الحال ،فإن مثل هذا االنتقال ال يمكن أن يتحقق اال من خالل إجراءات تطوير أساسية تتبناها هذه

المؤسسات.

ولعله من األولويات أن يتم تبني اساليب التعليم المفتوح بإستخدام الوسائل الحديثة لتكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت ،وذلك للوصول بالتعليم النوعي الى الجميع كما هو مطلوب في الهدف

الرابع .كما أنه يجدر بالجامعات اجراء مسوحات دورية لحاجات سوق العمل في منطقتنا العربية،
وبالتالي تطوير المناهج التي تعد الطالب للعمل في عالم يتطلب المهارات المستجدة المطلوبة في

القرن الحادي والعشرين .ولعل ذلك يتطلب أيضاً تعزيز االستفادة من مصادر المعرفة العالمية ،وذلك
من خالل برامج تعاون أكاديمي مع جامعات عالمية مرموقة يصاحبه برنامج تبادل الزيارات بين

اعضاء هيئة التدريس المتميزين .وغني عن القول ،فإن جميع أهداف التنمية المستدامة تتطلب رفع
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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سوية البحث العلمي الى المستوى العالمي ،والسعي في هذا السياق الى استقطاب الدعم المطلوب

لذلك من المؤسسات العالمية المعنية .كما أنه يجدر بجامعاتنا الوطنية أن تعمل على إنشاء برامج
للتعاون الوثيق مع مؤسسات االنتاج الوطنية ،وبخاصة الصناعية منها ،والحث على ذلك من خالل

سياسات الحوافز لمشروعات ونشاطات الريادة واالبداع .وختاماً ،فإنه يجدر بجامعاتنا الوطنية أن

تركز في برامجها على الريادة واالبداع سعياً نحو تحقيق االهداف العالمية للتنمية المستدامة ،وذلك

من خالل عدد من اجراءات التطوير في برامجها ونشاطاتها على غرار النماذج الموصوفة في

أعاله.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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وفيات
الخميس

3545/43/6

 انجيل وديع حنا قنزوعة – الشميساني خليل أنطون سالم القنصل – مادبا هيام سليم ذياب حداد – الزرقاء إميل سليم حنا جعنيني – العبدلي كريستوفور سهيل جريس جميعان – الصويفية -سمير مفضي عقلة نفاع  -الفحيص

رحمهم هللا

دائرة اإلعالم والعالقات العامة

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

هاتف  )263-6( 3533535 – 3533555فاكس )263-6( 3555036 :عمأن  44203األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
QF-DMPR-02.01

21

زوايا الصحف
الخميس

زواريب الغد

3545 /43/6

 رئيس الوزراء األسبق أحمد عبيدات يحاضر مساء السبت المقبل في جمعية العلوم
السياسية ،في ندوة حوارية تقام بمقر الجمعية بالمبنى االستثماري للجامعة األردنية .الندوة

تتناول مختلف الشؤون المحلية والدولية.
 فيما تداعى ناشطون في حراكات شعبية إلى اعتصام بمحيط الدوار الرابع في عمان مساء
اليوم الخميس ،تنديدا بالسياسة الحكومية ونهجها االقتصادي ،ينظم الملتقى الوطني
لألحزاب السياسية والفعاليات الشعبية والنقابية في إربد ،بالتعاون مع لجنة حماية الوطن

بنقابة المهندسين وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات بإربد رفضا لقانون ضريبة الدخل
ومشروع قانون الجرائم اإللكترونية.

 وفد إعالمي أردني يزور الكويت حاليا في إطار بحث تعزيز التعاون اإلعالمي بين البلدين
الشقيقين .والتقى الوفد الذي يضم نقيب الصحفيين وعددا من رؤساء تحرير الصحف

اليومية ومدير وكالة األنباء األردنية وعددا من الصحفيين ،بعدد من المسؤولين الكويتيين

واطلع على عمل بعض المؤسسات هناك.

 ألقى البحث الجنائي مساء أمس القبض على ثالثة أحداث ظهروا خالل مقطع فيديو ،انتشر

عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء قيامهم بسرقة أحد المحال التجارية (سوبر ماركت)

بماركا في عمان .وكان األحداث الثالثة غافلوا صاحب المحل وسرقوا مبالغ مالية من
داخل المحل ،وهو ما ظهر خالل مقطع فيديو رصدته كامي ار المحل وانتشر عبر مواقع

التواصل.
 علمت "الغد" أن أمانة عمان الكبرى رفعت الراتب الشهري لمستشار إعالمي باألمانة بقيمة
 011دينار ،ما أثار انتقادات وصخبا في جلسة مجلس األمانة أول من أمس ،والتي اتخذ

بها القرار.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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