
 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 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعـــــة األردنيــــة

 

 

 

 

 اإلعالم والعالقات العامة  دائرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01/3/1109:التاريخ                                                    األحد : اليوم   



 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 

2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                

 المـــــــــــوضـــــوع         

 

 الصفحة

  امعةأخبار الج

 5 المعاني يدعو إلى االهتمام بالبحث العلمي التطبيقي لحل المشاكل 

 01بدء تنفيذ مشروع انتاج الطاقة الكهربائية من الشمس بقدرة 

 "األردنية"ميجا واط في 

5 

 45 القضاة يستقبل رئيس برلمان جمهورية جزر القمر االتحادية 

 44 ةفي العلوم االجتماعي 1109امرأة .. السوالقة

 45 الدكتوراة في التربية الرياضية للشمايلة

  شؤون جامعية

 40 مهارات للطلبة ألجل التشغيل: الزعبي

السنة التحضيرية والتخصصات الراكدة واستقطاب الوافدين 

 عناوين للقاء أكاديمي اتسم بالودية..

41 

 42 العالي ميالتعل اتيأولو یتوافق مع رؤساء الجامعات عل: المعاني

 35 على التقاعد« الخاصة»عاماً من  31إحالة من خدم : المعاني

 34 رواتب للموظفين" آل البيت"من موازنة %    93

 33 "اليرموك"قسماً بالتزكية في انتخابات اتحاد طلبة  11فوز 

 35 التعليم المهني وسيلة الشباب لتحويل التحديات فرصا

 33 لخوالدة رئيسا لهاوا" البحث العلمي"بدران رئيسا المناء 

 36 شباب يتحدون الصعاب ويسطرون قصص نجاح 

 35 جامعة األميرة سمية تحقق المركز األول بمسابقة تحدي األبحاث

 32 بالعقبة  اتيالنفا ريمشروع لتدو

ما هي قصة المنح الُمخصصة ..قرارات غامضة في التعليم العالي 

 !!التعليم العالي؟ للمركز الجغرافي الملكي األردني يا وزير

54 

  مقاالت    

 53 هيثم أبو كركي. د/ السياسات التعليمية واحتياجات سوق العمل

  اعالنات

 55 اعالن مستشفى الجامعة

 50 وفيات

 53 زوايا الصحف

محتويات التقرير الصحفي 

 اليومي



 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 

3 

 

 

 

 (METHODS ) خالل افتتاحه المؤتمر الختامي لمشروع

مي التطبيقي لحل المشاكل التي تعاني منها المعاني يدعو إلى االهتمام بالبحث العل
 بعض القطاعات

أكد وزير التربية والتعليم  -فادية العتيبي

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

الدكتور وليد المعاني إن البحث العلمي 

التطبيقي هو الطريق إليجاد الحلول 

لتحقيق التنمية ومشكالت القطاعات 

والمياه ذات األولوية مثل الطاقة 

والصحة والبيئة وتقليل الفجوة ما بين 

 .الدول المتقدمة علميا والدول األقل تقدما

المعني بتحديث أساليب  (METHODS ) جاء ذلك خالل افتتاحه أعمال المؤتمر الختامي لمشروع

التدريس في األردن وفلسطين وعقد في الجامعة األردنية، لعرض أبرز نتائج المشروع وآخر 

جات المتعلقة بأفضل الطرق التدريسية ما ينعكس إيجابيا على آلية تطوير وتحديث قطاع االستنتا

التعليم في األردن، بدعم من اإلتحاد األوروبي ضمن برنامج إيراسموس بلس بقيمة مليون يورو 

جامعة أردنية وفلسطينية وأردنية بهدف تحسين جودة التعليم وتطوير وتصميم ( 41)وبالشراكة مع 

 .هج اإللكترونيةالمنا

 أخبار الجامعة

 2الدستور ص  -بترا

 المدينة نيوز -أخبار األردنية -3األنباط ص -5ص صدى الشعب 
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وقال المعاني إن انعقاد هذا المؤتمر جاء في الوقت الذي قرر فيه مجلس التعليم العالي إعادة 

الخطط الدراسية للسنة األولى في جميع البرامج والتخصصات لدى البكالوريوس تمثل فيها السنة 

تطبق السنة التحضيرية األولى سنة تحضيرية بما يضمن نتاجات تعليمية ذات جودة عالية على أن 

  .(9142/9191)بداية الفصل األول من العام الجامعي 

يسهم في تحقيق الوزارة ألهدافها في  رفع معايير مخرجات METHODS) ) وأكد المعاني أن مشروع

التعليم وجودتها ومستوى التدريس والتعلم من خالل التنوع في استراتيجيات التدريس الفعالة التي 

درات الطالب وتكون متسقة مع مخرجات التعلم للمقرر الذي يقوم بتدريسه عضو هيئة تتناسب مع ق

 .التدريس الذي يهدف إلى االرتقاء بجودة التتدريس والعملية التعليمية بالكلية والجامعة

رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبد الكريم القضاة رحب في كلمته بالحضور، معربا عن سعادته  

الذي يأتي في إطار  (METHODS) الجامعة األردنية ملتقى لعرض نتائج مشروعفي أن تكون 

تنفيذ أهداف الجامعة التي خطت خطوات جادة في إدخال األساليب الحديثة في التعليم مثل التعليم 

المدمج، واتخاذ قرارات بخصوص إعادة تصميم جميع متطلبات الجامعة اإلجبارية بحيث تنفذ 

تعلم المدمج وااللكتروني، وتتوفر على منصتها التعليمية االلكترونية اعتبارا من جميعها على مبدأ ال

  .9142/9191مطلع العام الجامعي 

وقال إن مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة عكف منذ تأسيسه على تحسين مستوى األداء 

لبحثية من خالل عقد الدورات والكفاءة والقدرات التنافسية لمختلف الكليات والمراكز األكاديمية وا

 .المتخصصة ألعضاء الهيئة التدريسية إلكسابهم مهارات التدريس الجامعي الحديثة
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وأشار القضاة  إلى أن ذاك كله يأتي ضمن مشروع الحرم الذكي الذي نفذت الجامعة جزءا كبيرا منه، 

وعي وتعزيز أساليب الذي ساهم بشكل فاعل بنشر ال  (METHODS) مشيدا في الوقت ذاته بـ

 .التدريس الحديثة  في الجامعة األردنية والجامعات الشريكة في األردن وفلسطين

إحدى / في حين أشار الدكتور واصل غانم عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة بيرزيت 

التعليم الجامعات الفلسطينية الشريكة في المشروع إلى التحدي الراهن والمستقبلي المطروح على 

الجامعي الذي يتطلب قدرة غير مسبوقة للتعامل معه، مؤكدا أن التغييرات التي لحقت بالنظام الدولي 

واإلقليمي في المجاالت المختلفة تدعو إلى ضرورة ربط التعليم الجامعي باالهتمامات والحاجات 

 .اليومية للناس

ية توفير مخرجات مالئمة لسوق يتطلب علينا إعادة النظر في وظائف الجامعات وكيف:" وقال 

العمل، والتأكيد على تطوير األداء الجامعي ووضع مؤشرات لألداء ونظام لالعتماد الجامعي بغية 

ضمان الجودة والتطوير المستمر للنظم الجامعية، مؤكدا أن دور الجامعات  ليس تلقين الطلبة 

لقدرة والمهارة على التفكير الناقد المعلومات التي تتغير بدرجة متسارعة بقدر ما هو إكسابهم ا

 ."واالبداعي وحل المشكالت ومهارات البحث عن المعلومة وتطويعها لالستفادة منها

بدوره تطرق مدير مكتب إيراسموس بلس الوطني الدكتور أحمد أبو الهيجا  إلى الدور الذي لعبه 

مشروعا علميا في ( 24)لـ  برنامج إيراسموس بلس في تطور  قطاع التعليم العالي من خالل دعمه

 .مليون يورو( 83) الماضية بمبلغ يتجاوز الـ ( 41)السنوات الـ 

ممثل جامعة وولفرهامبتون البريطانية الدكتور كارل رويال أكد مدى االستفادة التي تحققت من 

ات المشروع بالنسبة لكافة األطراف الشريكة فيه، من حيث تبادل التجارب العملية ما بين الجامع
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األردنية والفلسطينية والجامعات األوروبية، ومشيرا في الوقت ذاته إلى تجربة جامعته في مجال 

 .التعليم المعكوس وهو أحد األنظمة التعليمة الحديثة

سفير االتحاد األوروبي جيانماتيو أرينا تناول في مداخلته الدعم الذي يقدمه االتحاد األوروبي لرفع 

مليون يورو، وما يقارب الـ ( 833) ت قيمة الدعم المقدم لقطاع التعليم زهاء جودة التعليم، حيث بلغ

مليون لدعم برامج التبادل الطالبي من خالل برامج إيراسموس بلس وتيمبوس، منوها بأن  (  91)

 .الجامعات األردنية لها نصيب األسد  من من قيمة هذا الدعم

ساب الطالب المهارات الالزمة التي تمكنه من في إك (METHODS) وشدد أرينا على أهمية مشروع

جعله طالبا متعلما ونشطا قادرا على البحث والتقصي واالبتكار ما يسهم في زيادة كفاءة الخريجين، 

 .ومتطلعا إلى استدامة المشروع حتى ما بعد اإلعالن عن نتائجه

إنجازه خالل مدة عمل مدير عام المشروع الدكتور أحمد الساليمة أشار في مداخلته إلى ما تم 

نشاء وحدة للتطوير  المشروع التي استغرقت ثالث سنوات، من إنشاء محطة تدريبية للتعليم المدمج، وا 

األكاديمي في جامعة بيرزيت مهمتها تطوير قدرات أعضاء الهيئة األكاديمية في استخدام التكنولوجيا 

نشاء منصة مساقا وفقا ألس( 89)في التعليم، وتصميم وتطوير ما يفوق  اليب التدريس الحديثة، وا 

تعليمية الكترونية تخدم جميع الشركاء، وعقد الدورات التدريبية في الجامعات األردنية والفلسطينية، 

وتجهيز قاعات صفية ذكية في الجامعات األردنية والفلسطينية ناهيك عن توقيع االتفاقيات لتسهيل 

 .ت علميةتبادل الخبرات ونشر نتائج المشروع في مجال

: ) حفل افتتاح المشروع الذي يدار من قبل الجامعة األردنية بالتعاون مع كل من الجامعات األردنية

بيرزيت  بوليتكنك الخليل، وبيت :) الزيتونة، والهاشمية والعلوم والتكنولوجيا، والجامعات الفلسطينية

تطرقت في محاورها لنتائج  ، تبعه عدد من الجلسات على مدار يوم واحد(لحم والنجاح الوطنية
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المشروع وأثره على تطوير التعليم والتعلم في كافة الجامعات الشريكة من خالل عرض تجاربهم التي 

  .سنوات 8أنجزوها على مدار 

العلوم والتكنولوجيا والحسين بن :حضر حفل االفتتاح عدد من نواب رئيس الجامعة، ورئيسا جامعتي 

دة، وكبار المسؤولين في الجامعة، وممثلون عن االتحاد األوروبي طالل، والدكتور رضا الخوال

 . وجامعات فلسطينية وشركات عاملة في مجال تكنولوجيا التعليم
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 ضمن ثالث اتفاقيات تم توقيعها

ميجا واط في  01بدء تنفيذ مشروع انتاج الطاقة الكهربائية من الشمس بقدرة 

 "األردنية"

عت الجامعة األردنية اليوم وق –هبة الكايد 

ثالث اتفاقيات اثنتين رئيسيتين مع شركتي 

ائتالف مؤسسة "و" بيك إلكتريك/الكفاءة "

وأخرى مع بنك " أحمد بدوية وفيالدلفيا

فرع الجامعة بتسهيل من / القاهرة عّمان 

البنك المركزي؛ بهدف انتاج طاقة 

 .ميجا واط 46كهربائية من الشمس بقدرة 

ممثلها " بيك إلكتريك/الكفاءة "قيات عن الجامعة رئيسها الدكتور عبد الكريم القضاة وعن ووقع االتفا

ممثلها المهندس أحمد بدوية " ائتالف مؤسسة أحمد بدوية وفيالدلفيا"الدكتور اسماعيل الحنيطي و

ان وعن البنك رئيسه التنفيذي كمال البكري، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عدنان بدر

 .ونواب الرئيس وعدد من كبار المسؤولين ومدراء الوحدات والدوائر والمراكز

وجاء في االتفاقيتين الرئيسيتين وفقا للقضاة أن تبدأ الشركتان بتنفيذ مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة 

ميجا واط من خالل تركيب خاليا شمسية على أسطح معظم مباني الجامعة  46الشمسية بقدرة 

مليون دينار من بنك القاهرة  5ف السيارات، منوها بأن الجامعة حصلت على قرض بقيمة ومواق

  .عمان للتمويل وتسديد أجور العطاء وبقية النفقات الالزمة

 أخبار األردنية -المدينة نيوز -36الرأي ص 
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وأكد القضاة أن مدة تنفيذ المشروع ستكون على مدار عام واحد، أن سداد قيمته ستتم خالل عامين 

مليون دينار، الفتا إلى أن هذا االتفاق  5مبلغا سنويا بقيمة ونصف تقريبا، وانجاز المشروع سيوفر 

 .جاء ضمن عطاء قدمته الجامعة سابقا ورست مفاضلته على تلك الشركتين وفقا لألنظمة والتعليمات

من جهته أوضح البكري أن الجامعة األردنية ليست مجرد عميل من عمالء البنك بينما هي شريك 

التمويل وبهذه األسعار ما كان ليتم لوال بادرة البنك المركزي الذي  استراتيجي له، مضيفا أن هذا

 .خاطب البنوك بفتح نوافذ للقروض بكلف منخفضة لعمالئهم في مجال دعم مشاريع الطاقة

بدوره لفت مدير المشروع الدكتور موسى عبد هللا من كلية الهندسة إلى أهمية هذا المشروع الذي 

لجامعة مستقبال وسينقلها نقلة نوعية مميزة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذه سيعود بالنفع الكثير على ا

 .بإشراف دائرة الهندسة
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 القضاة يستقبل رئيس برلمان جمهورية جزر القمر االتحادية اإلسالمية

استقبل رئيس الجامعة األردنية  -آيه العبادي

الدكتور عبدالكريم القضاة  رئيس برلمان جمهورية 

القمر االتحادية اإلسالمية الدكتور عبده جزر 

حسين حمادي والمستشار لدى البرلمان ظاهر الدين 

 . علوي ورئيس إدارة الشؤون العربية محمد معراج

وتأتي الزيارة ضمن سلسة زيارات ُعقدت في المملكة  وذلك على هامش مشاركة الوفد في المؤتمر 

 .ّمانلالتحاد البرلماني العربي  المنعقد في ع 92

وأشاد حمادي بالمؤسسات التعليمية األردنية كالجامعة األردنية لما لها دور في احتضان عدد من 

وجزر القمر في مجال التبادل األكاديمي " األردنية"طلبة جزر القمر، مرحبًا بتوثيق العالقات بين 

انتها العالمية أكد حمادي على أهمية  االستفادة من خبرات الجامعة  ومك. والعلمي والتدريبي

سهامها الفاعل في تقديم تعليم أفضل لطلبة جزر القمر خاصة فيما يتعلق باللغة  واألكاديمية وا 

العربية وغيرها من التخصصات، مشيرًا إلى اهتمام المؤسسات التعليمية في جزر القمر  بزيادة حجم 

  وفي طليعتها الجامعة األردنية التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية األردنية

من جهته أعرب القضاة عن ترحيب الجامعة  بالطلبة من جمهورية جزر القمر الشقيقة والتعاون 

المشترك على الصعيد التعليمي واألكاديمي أو التدريبي فيما بينهما، انطالقًا من ترسيخ التعاون 

األكاديمية والطلبة في جمهورية جزر  وتطوير عالقات الصداقة القائمة بين الجامعة والمؤسسات

 .القمر

 بار األردنيةأخ
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 في العلوم االجتماعية 9102امرأة .. السوالقة

أنس العمريين في واحدة من صور اإلصرار والتحدي وقهر كل الظروف المحيطة، فازت عضو هيئة 

من  9142التدريس في كلية اآلداب في الجامعة األردنية الدكتورة روال عودة السوالقة بلقب امرأة عام 

وتسلمت السوالقة االسبوع الماضي  .العالمية، لتفوقها بالعلوم االجتماعية) Venus فينوس)منظمة 

اللقب في االحتفال التكريمي السنوي المقام في مدينة شيناي الهندية ضمن حفل اقيم للسيدات 

 .البارزات عالميًا في شتى المجاالت احتفااًل في يوم المرأة العالمي

، عن سعادتها بهذا اللقب الذي يليق باالردن، والذي «الرأي»سوالقة، خالل حديثها لـ وعبرت ال 

سيساهم في تسليط الضوء على مختلف قضايا العلوم االجتماعية، حيث حصدت هذه الجائزة بعد 

اجتيازها مراحل الترشح األولية والنهائية، واختيارها من قبل لجنة دولية متخصصة تتضمن خبراء من 

، والتي بدورها تقّيم االنجازات العلمية واالجتماعية للمترشحات، ومدى تأثيرها على المجتمع «كسايب»

واكدت ان المرأة االردنية قادرة على التمييز  .والصعوبات التي واجهتها لتحقيق هذه اإلنجازات

يعتبر من والعطاء في كافة المجاالت، وحققت تطورا وتقدما ملحوظا خاصة في مجال التعليم الذي 

اكثر مجاالت العمل قبوال للمرأة ضمن منظومة القيم االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع 

االردني، الفتة الى فكر ونهج القيادة الهاشمية في تعزيز ودعم المرأة من خالل إطالق برامج طموحة 

اة، مبينة ان المرأة وفتح اآلفاق امامها لتكون شريكا اساسيا مع الرجل في مختلف مجاالت الحي

االردنية ومنذ تولي جاللة الملك عبدااهلل الثاني سلطاته الدستورية خطت خطوات واسعة نحو االبداع 

واالنجاز والتميز، فكان حضورها الفتا سواء على المستوى الحكومي او النيابي او القضائي والحزبي 

دكتوراة بمرتبة الشرف األولى من جامعة والسوالقة، التي حصلت على شهادة ال .والنقابي والتعليمي

القاهرة وتعمل كمحرر ومحكم في العديد من المجالت العلمية ولديها العديد من المؤلفات في علم 

 3الرأي ص 
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االجتماع اإلكلينيكي ومقدمة الى علم االجتماع والمساندة االجتماعية لألحداث، تتطلع دائمًا الى بذل 

اتها في شتى المجاالت وخاصة االجتماعية منها لتتمكن من المزيد من الجهود من اجل تطوير امكاني

يذكر أن جائزة فينوس الدولية للمرأة الشَّابة  .تمثيل االردن في أبهى صوره المعروفة للعالم اجمع

 CARD) الموهوبة والمبدعة في علم االجتماع تقّدم من ِقبل مركز البحوث والتصميم المتقدم كارد

 ) الدولية ومنظمة ابيكس Expert) )ناء على معايير منظمة اكسبيرتلمؤسسة فينوس الدولية ب)

(Apexالعالمية وتمنح بناء على توصية لجنة تحكيم تضم خبراء منها. 
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 الدكتوراة في التربية الرياضية للشمايلة

الجامعة عبدالرحمن الشمايلة على درجة الدكتوراة في التربية الرياضية من . محمد الطراونة حصل د

أثر برنامج تدريبي مقترح لتطوير األداء المهاري للقدم غير المفضلة في مهارة »االردنية بعنوان 

وضمت  .«منتقاه بكرة القدم ومدى االحتفاظ بها للفئات العمرية ليتوج الالعب اللعب بكلتا القدمين

وليد . وعضوية د محمد باكير مشرف مشارك. بسام مسمار مشرفًا ورئيسًا، د. لجنة االشراف د

  .عصام ابو شهاب ومناقش خارجي من جامعة مؤتة. ابراهيم البداينة ود. الرحاحلة، د

عامًا وهو  93وبعد المناقشة منحت اللجنة درجة الدكتوراة بامتياز للشمايلة الذي يبلغ من العمر 

تخب المحافظة العب كرة قدم مثل أندية الشهابية وغور الصافي وشيحان ومنتخب تربية الكرك ومن

 ومنتخب جامعة مؤتة قبل أن تبعده اإلصابة مؤخرًا عن المالعب

 

 

 

 

 34الرأي ص 
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 مهارات للطلبة ألجل التشغيل: الزعبي

قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية األستاذ الدكتور عبداهلل سرور الزعبي إن األردن يعتبر رائدًا في 
  .مجال التعليم العالي

ردني، صباح امس السبت، أن قطاع التعليم العالي حظي برعاية من وأكد في حديث للتلفزيون األ
قبل جاللة الملك منذ تسلم جاللته سلطاته الدستورية، مشيرًا إلى دور اإلستراتيجية الوطنية لتنمية 

  .الموارد البشرية في تنمية اإلنسان األردني

درسة السلط الثانوية والتي وأشار الدكتور الزعبي إلى أن الجامعة لها إرث ممتد وموصول مع م
 .خرجت الرعيل األول من األردنيين، فيما حظيت الجامعة برعاية من قبل القيادة الهاشمية

وقال إن شعار الجامعة هو التشغيل من خالل اكساب الطلبة المهارات، وهي بشكٍل رئيسي جامعة 
 .ل التشغيلتقنية، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى منح الطلبة مهارات وتخصصات ألج

واستعرض الدكتور الزعبي اإلجراءات التي اتخذتها الجامعة خالل العامين الماضيين لتجويد 
تخصص على مستوى  411إن الجامعة جمدت »: التخصصات ومواءمتها لسوق العمل، وقال

 تخصص 438من بين ( الشامل)الدرجة الجامعية المتوسطة 

ال يحتاجها سوق العمل، فيما جاءت هذه القرارات  وأشار إلى أن اإلختصاصات المجمدة هي التي
  .عقب مراجعة سوق العمل وما يحتاجه من تخصصات

ارتفع ( التعليم والتقني والتطبيقي)وقال إن عدد الطلبة الملتحقين ببرامج الشهادة الجامعية المتوسطة 
ببرنامج التعليم  طالبًا وطالبًا التحقوا 44901م ووصل إلى نحو 9140طالب عام ( 0111)من نحو 

 شؤون جامعية ومحلية

 طلبة نيوز -1/ الدستور ص أولى
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من نسبة طلبة % 9061وصل إلى نحو %  44، وبإرتفاع من نحو (الدبلوم)التقني والتطبيقي 
 .الجامعة

وأشار إلى أن هذه اإلجراءات أثمرت عن اقبال الطلبة على تخصصات تقنية وتطبيقية يحتاجها سوق 
% 409مين األخيرين بنسبة العمل، حيث إرتفعت نسبة اقبال الطلبة على برامج الدبلوم خالل العا

  ).الرسمية والخاصة)في كافة كليات المملكة 

وقال إن الجامعة أجرت مسوحات ميدانية لفرص التشغيل وعززت من شراكاتها مع القطاع الخاص 
وأكد أن الجامعة غيرت .  كونه المشغل الحقيقي، وألجل أن يكون له دور تكميلي مع خطط الجامعة

اًء على حاجة سوق العمل، وبما يعزز من مهارات الطلبة، ووفق هذه في خططها الدراسية بن
 .«الدبلوم»الدراسات صممت خطط 

إن جامعة البلقاء كبقية » : وتطرق رئيس الجامعة في حديثه إلى الوضع المالي للجامعة، قائالً 
م 9140ام ، موضحًا أن العجز المالي للجامعة وصل ع«الجامعات تعاني من شٍح في الموارد المالية

مليون، باإلضافة إلى وجود مبالغ مالية مطلوبة من الجامعة مستحقة الدفع (93)إلى ما يزيد عن 
  .مليون ناهيك عن المبالغ المطلوبة لصندوق اإلدخار ومكافأة نهاية الخدمة( 84)بقيمة تزيد 

سديد ما وأكد أن هذه المبالغ حتمت اتخاذ قرارات جريئة تصب في مصلحة الجامعة، حيث تم ت
  .مليونًا مما أسهم في تحسين الوضع المالي للجامعة 13يقارب 

ونوه إلى أن الجامعة ركزت على نقل التكنولوجيا وتحديث المختبرات والمشاغل الهندسية ومشاريع 
البنية التحتية وبناء القدرات لألساتذة والعاملين بالجامعة ودعٍم للبحث العملي، ووصل اإلنفاق على 

 .مليون دينار( 93)ول إلى ما يزيد عن هذه الحق

وقال إن هذه اإلجراءات أدت إلى تحسن موقع الجامعة وتصنيفها بحسب تصنيف هيئة اإلعتماد 
  .محليًا، فضاًل عن تقدم الجامعة على تصنيفات عالمية أخرى( 1)حيث تقدمت إلى الموقع 
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تكنولوجيا واألعمال والمركز الكوري وعن تحسين البيئة الجامعية، قال إن الجامعة أنشأت حاضنات لل
لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومركز اإلبداع واإلبتكار والريادة، فضاًل عن تخصيص مبالغ 

  .مالية في موازنة الجامعة لدعم األفكار اإلبداعية واإلبتكارية للطلبة

طنة والمجتمع، وتم تغيير ولفت إلى أن الجامعة أدخلت مادة األخالق والفلسفة ومادة القانون والموا
  .محتوى مادة التربية الوطنية ألجل بناء شخصية طالٍب منتٍم لوطنه وقيادته

وقال إن هناك اقبااًل كبيرًا من قبل الطلبة على الدورات التأهيلية التي تستهدف تطوير مهارات 
 .الطلبة
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عناوين للقاء أكاديمي ..السنة التحضيرية والتخصصات الراكدة واستقطاب الوافدين 
 اتسم بالودية

لقاء يمكن وصفه بانه بحجم التحديات وربما تذويب اية عثرات من الجليد بين الحكومة  - آمان السائح

ورؤساء الجامعات الرسمية والخاصة وهي بالنتيجة مؤسسات وطن واكاديميات ، وكانت المبادرة 

شرق االوسط التي احتضنت رؤساء الجامعات او بالتنسيق مع الوزارة لتشق طريقها الى جامعة ال

، وهو امر ليس معهود حضور هذه النسبة % 53نوابهم في حالة حضور وصلت الى اكثر من 

الكبيرة، واالهم ان الثقة بين الحكومة وهذه القيادات االكاديمية تؤكد الحرص والمسؤولية والرغبة 

 . لتواصل والحواربالحديث او وضع االمور على طريقها الصحيح بلغة ا

انه اللقاء االول في عهد الدكتور وليد المعاني الذي اتسم وبحسب ردود فعل رؤساء الجامعات بحالة  

من الود ووضع االمور في نصابها الصحيح والتعاطي مع القضايا والمشكالت الموجودة في قطاع 

اعتماد مؤسسات التعليم العالي التعليم العالي على محك النقاش والمتابعة ، وكان لحضور رئيس هيئة 

بشير الزعبي اكبر االثر في ترتيب قاعدة بيانات الرؤساء وتبادل االحاديث حول قضية تطبيق . د 

 . معايير االعتماد على الجامعات الخاصة والتشدد بها مقابل التساهل مع الجامعات الرسمية

تعرض كل التفاصيل المتعلقة بالتعليم ان اللقاء اس« الدستور» المعاني اكد في تصريحات خاصة لـ  

العالي والجامعات من استقطاب طلبة وافدين ، والحديث عن تفاصيل السنة التحضيرية وتقنين 

التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات ، قائال ان اللقاء كان وديا وسيكون دوريا واشتمل على 

 . اقتراحات ومالحظات وتساؤالت بدون غضب

م بحالة من الوعي والنضوج االكاديمي والقيادي في حالة اشبه بصياغة منظومة تفاهمات اللقاء اتس 

بين المسؤولين المعاني والزعبي وبين القادة االكاديميين في الجامعات الوطنية ، حيث اخذ الحوار 

 3الدستور ص 
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صورة  بعدا واسعا بينهم فيما يتعلق باالستعداد للسنة التحضيرية القادمة ووضع المعاني الرؤساء في

السنة التحضيرية ووصفها واهمتيها والغاية منها ، وازال اللبس الموجود في اذهانهم جميعا بكيفية 

 .قيادة جامعاتهم الى بر االمان في قضية  السنة التحضيرية

اتفق ان يكون اللقاء دوريا في كافة الجامعات حتى يستجمع كل مالحظاته ويضعها امام اصحاب  

اء ومعالجة المشكالت واالعتراض ربما على قرارات مختلفة ، وكانوا جميعا القرار لتدارك االخط

على قلب رجل واحد بأن يتم دوما وكما قال الدكتور يعقوب ناصر الدين عقد اللقاءات دوريا من اجل 

 . مناقشة الواقع واستشراف المستقبل في ضوء التغيرات التي يشهدها القطاع االكاديمي التعليمي

الدين الى ضرورة تطوير المدخالت والمخرجات االكاديمية والبحثية والتطبيقية من  ودعا ناصر 

خالل تبادل االفكار اضافة الى ضرورة استثمار قطاع التعليم العالي في مواجهة االزمة االقتصادية 

ية الراهنة ، مؤكدا ان مثل تلك اللقاءات والحوارات بين هذه الفئة االهم بالمجتمع ستكون دوما بدا

 . طريق للتشاور بناء على اسس من المسؤولية المشتركة

لقاءات هامة تبدأ باكورتها دوما مع بدايات كل حكومة وتبدأ لالسف بالتالشي وفقد قيمتها الحقيقية  

 .. مع الزمن

لقاء كبير يشكل حالة من المسؤولية والوطنية بين الحكومة ورؤساء الجامعات ، البد ان يتكرر 

سالة قوية ، وان يحمل بكل مرة قرارات تؤول بالخير على الجامعات كمؤسسات ويكون صاحب ر

 .وطن ، والطلبة كأبناء الوطن االكبر 
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توافق مع رؤساء الجامعات علی أولويات التعليم العالي: المعاني  

علمي ر لقاء جمع وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث الهأظ –تيسير النعيمات عمان

على اولويات التعليم “ توافقا كبيرا”الدكتور وليد المعاني ورؤساء الجامعات الرسمية والخاصة أمس، 

وقال المعاني، في تصريح خاص  .العالي، ال سيما المتعلقة بالتخصصات الجامعية، بحسب المعاني

يئة اعتماد هامس، ان اللقاء الذي جرى بدعوة من جامعة الشرق االوسط وحضره رئيس “ الغد“لـ

يز للسنة هتطرق الى التج”ا الدكتور بشير الزعبي همؤسسات التعليم العالي وضمان جودت

ج والخطط وطرق التدريس والتقويم لتحقق السنة الغاية المرجوة هالتحضيرية للجامعات وتعديل المنا

ا وزارة التعليم هقدميالت التي يمكن ان تهوتناول اللقاء ايضا استقطاب الطلبة الوافدين والتس .“اهمن

وتطرق رؤساء الجامعات الى عالقات الشراكة  .ذا الخصوصهالعالي وباقي المؤسسات الرسمية ب

وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية  التي تجمع بعض الجامعات الرسمية والخاصة، 

يئة ها رسوم هجامعات ومنال هوالتعليم وليد المعاني والمشاكل والتحديات والصعوبات التي تواج

ودعوا الى وضع دراسة لحاالت المتعطلين عن العمل في بعض التخصصات الجامعية، . االعتماد

ذا الخريج، لتبيان ان كان التعطل بسبب ضعف خريجي بعض الجامعات، بحيث هومعرفة من انتج ”

لتكنولوجيا دعوة ت جامعة العلوم واهووج. “مهم اصحاب العمل لضعف مستواهال يقبل على توظفی

 .ا قريباهلعقد لقاء مماثل في رحاب

 

 

 

 3الغد ص 
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 على التقاعد« الخاصة»عاماً من  31إحالة من خدم : المعاني

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني انه سيتم إحالة جميع من أمضى في الخدمة 

من مالك وزارة التربية والتعليم، إال انه عاما فأكثر ممن يحملون الدرجة الخاصة الى التقاعد  ( 81)

 .لم يحدد عددهم

وقال ان جميع الذين سيتم إحالتهم على التقاعد إداريين، وليس من بينهم اي معلم، مؤكدا ان القرار 

 .عاما(  81)لن يشمل من تقل خدمته عن 

م احالته على عاما وتم ترفيعه للدرجة الخاصة ستت 81واكد المعاني أن كل من أمضى في الخدمة 

مشددا الى إن هناك دفعة أخرى من االحاالت . التقاعد، حيث تستهدف الوزارة ضّخ دماء جديدة فيها

 سيعلن عنها يوم االثنين المقبل، وستليها دفعة أخرى يوم االثنين الذي سيليه من االداريين

وشدد المعاني على أن تزامن االحاالت على التقاعد لالداريين مع االنتخابات ال يعني أنها موجهة 

ضدهم، مشيرا إلى أن احالة المعلمين على التقاعد تكون في أضيق الحاالت وذلك لالستفادة من 

 .خبراتهم في الميدان

اتخذ قرارا في وقت سابق  وأضاف ان االحالة على التقاعد ستتم على دفعات، وان مجلس الوزراء

 .بمجموعة منهم، مبينا ان الهدف اتاحة الفرصة للصف الثاني للتقدم لمواقع أعلى وتجديد للدماء 

 

 

 

 0/الرأي ص أولى
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 رواتب للموظفين "آل البيت"من موازنة %    93

من  % )28)قالت مصادر متطابقة في جامعة آل البيت أن رواتب الموظفين تستنزف ما يقارب 
موظف اداري و  )211)موظفين منهم ( 4811)الفتا الى انه يعمل في الجامعة  موازنة الجامعة

ولفتت المصادر الى ان عجز الموازنة للعام الحالي والمتراكم وصل  . اعضاء هيئة تدريسية(  111)
من  . ميلونا ما يضطر الجامعة الى االقتراض من البنوك الخاصة لرواتب الموظفين(  99)الى 

مليون  5.53) )جلس امناء جامعة آل البيت موازنة الجامعة للعام الحالي والبالغةجهة اخرى اقر م
 99)فيما االصل حال عدم التمويل تبلغ مليون بعجز وصل الى ،دينار مشروطة بتمويل خليجي 

مليونا متراكمة على ان يتم المصادقة عليها من ( 41)ماليين للعام الحالي و (  3)مليونا منها (
  . يم العالي ، مثلما وافق على الحساب الختامي للعام الماضيمجلس التعل

جاء ذلك خالل اجتماع المجلس الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور محمد عدنان البخيت بحضور رئيس 
وحدد المجلس الرسوم الذي يتحملها المقبولين في الجامعة من ذوي  . الجامعة الدكتور عدنان العتوم

ووافق المجلس على تحديد  . للموازي(  31)للنظام العادي و % (  21)االعاقة على ان تكون 
رسوم الساعات المعتمدة لبرنامج الدبلوم العالي للمقبولين من الجنسيات العربية والعالمية على ان 

 . دينارا للساعة المعتمدة ضمن البرنامج(  421)تكون 
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"اليرموك"قسمًا بالتزكية في انتخابات اتحاد طلبة  91فوز   

 

 91جرت اليوم انتخابات اتحاد طلبة جامعة اليرموك لدورته السابعة والعشرين ، والتي شهدت فوز 
واكد رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي خالل تفقده سير االنتخابات ،  . قسمًا اكاديميا بالتزكية

مؤسسات المجتمع المدني على اهمية العملية الديمقراطية التي ينتهجها الطلبة ، مشيرا إلى أن 
وقال  27.المتخصصة تشارك وألول مرة في عملية مراقبة انتخابات مجلس اتحاد الطلبة لدورته 

كفافي انه وبهدف منح جميع الطلبة الفرصة لممارسة حقهم االنتخابي، تم االيعاز إلى دائرة القبول 
ب مجانا لهذا اليوم فقط الستخدامها والتسجيل والدائرة المالية، بان يكون اصدار وثيقة إثبات الطال

كإثبات لهوية الطالب مع إبراز بطاقة األحوال المدنية الخاصة به خالل عملية االقتراع في حال عدم 
وجود بطاقته الجامعية، أو عدم وضوح معالم الصورة المثبتة عليها من جهتها ، أشارت عميدة شؤون 

النتخاب شهدت إقباال كبيرَا عكس اهتمام الطلبة الطلبة الدكتورة أمل نصير ، إلى أن عملية ا
بممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم، الفتة إلى أن عدد األقسام األكاديمية التي حسمت 

قسمًا وهي قسم العلوم السياسية، وعلم االجتماع، واللغات الحديثة،  ) 91)نتائجها بالتزكية بلغ 
دارة االعمال ، والعلوم المالية والمصرفية، وهندسة الحاسوب، والفقه وأصوله، والعلوم الحياتية، وا 

وأصول الدين، والموسيقا، ونظم المعلومات االدارية، وصيانة المصادر التراثية، والصحافة، واالذاعة 
والتلفزيون، واللغة االنجليزية وآدابها، والتسويق، وهندسة االتصاالت، واالقتصاد والمصارف 

روبولوجيا، واللغات السامية والشرقية، في حين لم يترشح أحد عن قسمي االدارة اإلسالمية، واألنث
مقعدًا  31ومن المقرر اعالن النتائج الرسمية النتخابات االتحاد البالغ عدد مقاعده  .العامة، واآلثار

 مطلع االسبوع القادم
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 التعليم المهني وسيلة الشباب لتحويل التحديات فرصا
 

 

الحكيم القرالة استطاعت الثالثينية مي العدوان تجاوز سلبية واقع مؤلم يعيشه شباب وشابات عبد.د
الوطن بالركون واالستسالم لفوبيا العيب وهاجس البطالة التي تشكل التحدي االول والرئيس في وجه 

نت بعد مي العدوان خريجة معهد التدريب المهني في ناعور تمك .جيل المستقبل نحو العبور لالفضل
بمنحة « صالون سيدات"حصولها على التدريب الالزم وامتهانها التجميل ان تؤسس مشروعها الخاص

تجاوزت محنة « الرأي»وتروي العدوان قصة نجاحها في حديث الى  .من جهة اقراضية محلية
المر البطالة والجلوس في المنزل بعد ان التحقت بمعهد التدريب وتلقت التدريب المناسب وتخرجت، ا

 .الذي ساعدها ببناء مشروعها الخاص الذي وفر لها دخاًل مناسبا يعينها على االعباء المعيشية
وتنصح اقرانها من الشباب والشابات بعدم الركون الى الواقع المرير والمتمثل بعدم توافر فرص عمل 

والمهن والتعليم في القطاع الحكومي في ظل بطالة كبيرة يعانيها جيل الشباب والذهاب نحو الحرف 
قصص نجاح يعج بها معهد ناعور للتدريب  .المهني برمته النه السبيل االفضل لتأمين دخل مناسب

المهني اطلع عليها االمير الحسين بن عبدااهلل الثاني، ولي العهد، خالل زيارته في االول من أمس 
في تزويد الشباب بالمهارات  للمعهد، اذ اكد سموه خالل الزيارة على اهمية مراكز التدريب المهني

قصة النجاح التي جسدتها العدوان لم تكن  .والتدريب النوعي، وبما يعزز قدراتهم لدخول سوق العمل
الوحيدة في المعهد، إذ أصرت الثالثينية سمر التميمي على أن تتجاوز التحديات والظروف 

التدريب في المعهد في قسم واضطرارها لالنتقال من عمان الى ناعور بهدف االلتحاق ببرامج 
 .التجميل

لم يقف تغيير مكان سكني عائقا امام طموحي وهدفي،الذي اثمر عن والدة المشروع : وتقول التميمي
الذي وفر فرص عمل لعدد من الفتيات فضال عن الدخل الذي يوفره « صالون السيدات»الخاص بي 

ن ظروف اهالي منطقتي دفعتني الى العمل وتلفت في حديث الى الرأي ا .ليعينني على اعباء الحياة
لمساعدة المجتمع المحلي، بما يتوفر لدي من امكانات، حيث قدمت وبالمجان فساتين وتجميال 

طموحنا لم يتوقف فقمنا بتعميم التجربة : ووفق التميمي .عروس من بنات المجتمع المحلي 4111لـ
والمتمثل بمنح « بصمة شباب الخير»بادرة على انحاء المملكة بمختلف اشكال الدعم الخيري ضمن م

 5ص  الرأي                                                                     
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من مرضى السرطان  491وطرود خير وليس آخرها عمرة الخير التي قامت بتأمين العمرة ل
تشير الى ان الحملة اشتملت على توعية وتثقيف الفئات المستهدفة باالسعافات االولية  .والمكفوفين

التشبيك مع القطاع الخاص قالت وحول  .من خالل الشراكة من مختلف الجهات ذات العالقة
التميمي ان الحملة قامت بدور حلقة الوصل بين خريجي المعهد وابناء المجتمع المحلي و الشركات 

وتنصح  .فرصة عمل لفتيات 1111والمصنع،مشيرة في هذا السياق الى ان الحملة وفرت ما يقارب 
المهني والتقني حتى لو كانوا من حملة التميمي اقرانها من الشباب والشابات االتجاه نحو التعليم 

الشهادات الجامعية وااللتحاق بمراكز التدريب المهني وصوال للحصول على مهنة تخرجهم من 
وفي االطار يقول مدير  .صفوف المتعطلين عن العمل وتوفر لهم دخال يساعدهم على عيش كريم

امج التدريبية التي تقدمها المؤسسة عام مؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات ان عدد البر 
برنامج تنفذ في مختلف المجاالت، وتصل الطاقة االستيعابية للمراكز والمعاهد الى  411يصل الى 

الف  91آالف طالب سنويا، اال ان العدد ازداد بشكل ملحوظ خالل العام الفائت ووصل الى  41
معهدا  91لمهني التي تطرح من خالل الـان برامج التدريب ا« الرأي»ويضيف في حديث الى  .طالب

التي تغطي كافة مناطق المملكة تبنى وفق احتياجات السوق،فضال عن سعيها في تلمس الهم 
 .الوطني المتمثل بمشكلتي الفقر والبطالة وسبل تجاوزها

 
منهم،فضال عن  %11ويلفت خليفات الى ان نسبة تشغيل خريجي معاهد التدريب المهني تفوق الـ

وحول  .العديد منهم خارج الوطن أو داخله من خالل االلتحاق بالمؤسسات العسكرية والمدنيةعمل 
نسب االناث من المتدربات وخريجات المراكز يذكر خليفات ان نسبة االناث وصلت الى ما يقارب 

،الفتا في الوقت ذاته الى ان نسبة االناث  4230الف خريج منذا العام  111من اجمالي % 81ال
بدوره، يقول مدير معهد تدريب ناعور المهندس رائد الحماد ان  %.88يا ازدادت وتصل الى حال

مشاغل،تختص بكهرباء  0يستهدف كال الجنسين من خالل  9149المركز والذي اسس في العام 
ويشير في  .المركبات والبناء الجاف والتكييف والتبريد والتجميل وكهرباء تمديات منزلية والحاسوب

خريج، في حين ان  311الى ان عدد الخريجين منذ تأسيس المعهد وصل الى « الرأي»الى حديث 
استحدثنا مشروع التدريب « ويتابع  .شابا 414فتاة و 14منهم  439عدد الملتحقين حاليا يصل الى 

االلكتروني بهدف تسهيل عملية التدريب وذلك بتحويل المحتوى المهني الى الكتروني، الفتا في هذا 
 لصدد إلى ان مركز تدريب ناعور خصص لتطبيق هذا التدريب التقنيا
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 والخوالدة رئيسا لها " البحث العلمي"بدران رئيسا المناء 
 

مجلس امنائها برئاسة رئيس الوزراء   الجمعية االردنية للبحث العلمي والريادة واالبداع شكلت 
عضويته كل من حمدي الطباع وثابت  ويضم مجلس االمناء في. االسبق الدكتور عدنان بدران

الطاهر ومحمود الدويري وفايز الخصاونة وجمال الصرايرة وعيسى حيدر مراد وانور البطيخي 
كما انتخبت الهيئة . وموسى شحادة وعبدالكريم القضاه وعثمان بدير ورئيس الجمعية رضا الخوالدة

كتور رضا الخوالدة رئيسا للجمعية وفاز العامة للجمعية خالل اجتماع عقدته مساء امس باالجماع الد
بعضوية الهيئة االدارية للجمعية الدكتور جميل العموش والدكتور سميح ابو بكر والدكتور مجدالدين 
خمش والدكتورة صباح سعيفان والدكتورة نازك قطيشات والدكتورة ضحى الحديدي ونبيل مسمار 

راء االسبق الدكتور عبدالسالم المجالي رئيسا وتقرر خالل االجتماع تعيين رئيس الوز . وزهير حمد
واكد رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة على الدور الذي تلعبه الجمعية في تعزيز . فخريا للجمعية

ودعم وتعيم ثقافة البحث العلمي انطالقا من توجيهات جاللة الملك عبداهلل الثاني الذي حافظ على 
واعرب عن تقديره للدور المهم الذي . ياسية واالقتصادية الصعبةمسيرة بلدنا في ظروف المنطقة الس

واالسهامات التي  4222قام به رئيس الجمعية االسبق الدكتور انور البطيخي منذ تاسيسها عام 
 .قدمتها الجمعية لخدمة قطاع هام وحيوي وانعكاسات ذلك ايجابا على الوطن
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والتدريب المهني يذلل الصعوبات .. قصص نجاح شباب يتحدون الصعاب ويسطرون 
 امامهم

 
جّسدت مجموعة من شباب الوطن نموذجًا لتحّدي الّصعاب وكسر القالب النمطي والقيود التي 
ُفرضت عليهم، واستطاعوا من خالل معهد التدريب المهني االستفادة من برامجه التدريبية لينتهي 

أصبحت قصص نجاٍح واقعية ومصدر إلهاٍم لغيرهم ممن لم  تدريبهم بإنشاء مشاريعهم الخاصة والتي
ن كان بشكٍل مختلف عن المتوقع منه  .يستسلم لكل ما يثنيه عن تحقيق ذاته وا 

كان طالب وخريجو معهد التدريب المهني في ناعور على موعٍد مع زيارة لسمو األمير الحسين بن 
مع مباشرة من أصحاب قصص النجاح عن عبداهلل، لإلطالع عن كثب على ما يقدمه المعهد وليست

تجاربهم وكيف تحقق األمر بعد أن رسموا قصة طموحهم وتطورهم المهني ورحلتهم لتحقيق ذلك 
الطموح وكيف انتقلوا من مرحلة المتدربين في المعهد إلى أصحاب دور فعال في دفع عجلة اإلنتاج 

 .وتنمية المهارات بما ينعكس إيجابًا على مجتمعاتهم
خف األثر اإليجابي لزيارة سموه إلى المعهد، والذي استمع بدوره لهؤالء الشباب الذين أشادوا بدور لم ي

 . المعهد في تنمية مهاراتهم ومساعدتهم على تطوير الذات من خالل برامجه المختلفة
كما أبدى سموه تشجيعه وفخره بأصحاب قصص النجاح من الشباب، باإلضافة إلى التركيز على 

 .مراكز التدريب المهني في إعداد الشباب وتعزيز قدراتهم لخوض سوق العملأهمية 
لن يمكنك صعود سلم الحياة « » الدستور«محمد الجماعين، أحد أصحاب قصص النجاح قال لـ

 ،«ويداك في جيبك
أبدى فخره واعتزازه بتحقيق . الجماعين أحد خريجي المعهد تخصص صيانة مركبات السيارات

 .ح من أصحاب العمل الخاص بعد أن خاض تجربة العمل فور تخرجه من المعهدطموحه بأن يصب
و مبادرة « بصمة شباب الخير»قصة نجاح أخرى نجدها لدى سمو التميمي، صاحبة مبادرة 

األمر الذي يظهر بوضوح . التي تهدف إلى نشر التوعية بقطاع اإلسعافات األولية« حمايتك هدفنا»
لمعهد لتتمكن بعد تلقيها التدريب الالزم أن تكون نّدًا للرجل وتخط قصة استفادة شابات الوطن من ا

 .نجاحها بفخر
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مي العدوان، تحدت قلة الموارد وحصلت على منحة مالية بعد تلقيها التدريب في المعهد ليكون له 
الدور األساسي بترجمة أحالمها إلى واقع في افتتاحها صالون تجميل للسيدات عاد بالنفع عليها 

 .وعلى المجتمع من خالل توفير فرصة عمل لغيرها من الشابات
أما آدم . قد تكون قصص النجاح السابقة ألشخاص توجهوا للتدريب المهني لرغبتهم الخاصة بذلك

البلبول فقد حاول خوض تجربة القطاع األكاديمي وبعد أن لم يحالفه الحظ توجه للتدريب المهني 
ل سوق العمل ليتدرج في وظيفته فني كهرباء سيارات إلى رئيس قيم لينجح في فترة الدراسة وفي دخو 

صيانة السيارات الهجينة في احدى الشركات الكبرى، ناصحًا الشباب بالتوجه إلى التدريب المهني 
 .بوصفه البوابة األسرع التي يدخلون منها لسوق العمل ليصلوا إلى مواقع ريادية في وظائفهم

شباب وتعمل على تغيير نمط تفكيرهم في وظائف القطاع العام المحدودة فقصص النجاح هذه تلهم ال
والتي تكاد تكون معدومة وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة لتحقيق طموحاتهم بطرق خالقة وخارجة عن 

 .النمط السائد في التعليم
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 بحاثجامعة األميرة سمية تحقق المركز األول بمسابقة تحدي األ

 
حققت جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا المركز األول في مسابقة تحدي األبحاث، التي تم تنظيمها 

جامعات أردنية،  1، على مستوى المملكة، وبمشاركة  CFAمن قبل مؤسسة المحلل المالي المعتمد 
 -أفريقيا-وروبا سويسرا، للمنافسة على مستوى أ/ ليتأهل فريق الجامعة لتمثيل األردن في زيوريخ 

 (.EMEA)الشرق األوسط 
فرح الدميسي، ونور عليان، وعبيده )وضم فريق الجامعة الفائز بالمركز االول، كال من الطلبة 

رشا .من كلية الملك طالل لتكنولوجيا األعمال، وبإشراف د( مبارك، وصقر داود، ويوسف عقل
 .ديات

يق الفائز ومشرفتهم على هذا االنجاز الجديد، وهنأ رئيس الجامعة الدكتور مشهور الرفاعي، الفر 
معربًا عن فخره واعتزازه بهذا الفوز الذي يعد فخرًا لطلبة الجامعات االردنية، ويضع الجامعة في 

 .الصدارة
واشاد بجهود الطلبة واألساتذة المشرفين عليهم وسعيهم المستمر للمشاركة في المسابقات الوطنية 

تاحة الفرصة للطلبة إلثبات قدرتهم والعالمية التي تدعم مسير  تهم العلمية وتصقل مهاراتهم العملية، وا 
وتميزهم وتحفيز روح التعاون والتشارك والتنافس الشريف مع زمالئهم، وهو ما يحقق تطلعات سمو 
األميرة سمية رئيس مجلس أمناء الجامعة، في وضع األردن في مصاف الدول المتقدمة تكنولوجيًا 

 .وتقنياً 
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 مشروع لتدوير النفايات بالعقبة نموذج بيئي تنموي يحظی بإشادة دولية

 
كشف تقرير أممي عن أن وتيرة العمل بشأن العديد من القضايا البيئية المتداخلة في دول مختلفة 

لبحر ، وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، وال سيما في مكافحة تلوث الجو وا“في تسارع كبير”
وفي التقرير  .ا في الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراريهدافها، على تحقيق أهلمساعدت

تسليط الضوء  ر الحالي، تم هوالصادر مطلع الش 9143السنوي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة للعام 
خطط عمل  على كيفية مساعدة البلدان على االنتقال إلى االقتصادات الخضراء الشاملة واعتماد

الك واإلنتاج المستدامين، وفي األعمال التجارية كذلك، حيث يتم التعاون مع الحكومات هاالست
وتم التطرق في  .ات المعنية لجعل سالسل التوريد العالمية أكثر استدامةها من الجهوالشركات وغير

مشكالت متزايدة في  هالتقرير، لمشروع تحويل النفايات إلى شيء ثمين في محافظة العقبة، التي تواج
إلى ما يقرب  2014مليون طن العام  069ذا القطاع، حيث ارتفعت النفايات الصلبة البلدية من ه

على الرغم من معدالت إعادة تدوير  هولفت التقرير إلى أن .9143ماليين طن العام  8من 
در ثلث هفإننا ن” في بلدان مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية، % 11النفايات التي وصلت ألكثر من 

للتخلص من المواد البالستيكية والورقية والمعدنية، التي يمكن إعادة  هونطرح هالطعام الذي ننتج
ذه المخلفات ال تؤدي فقط إلى استنزاف موارد الكوكب ها، وكل ها أو إعادة تدويرهاستخدام

الميثان الذي يسخن المتضائلة، بل تؤدي إلى تغير عالمنا، حيث أن مدافن النفايات تصدر غاز 
ج دائرية من هبدأت مدينة العقبة الساحلية بتطبيق منا”ومع ذلك، ووفق التقرير، في األردن،  .“المناخ

ا إلى شيء ثمين، من خالل خلق فرص العمل، وبناء حالة من هخالل الحد من النفايات وتحويل
المدينة،  .“تمعات الضعيفةج فعال في توفير الموارد وتوفير سبل العيش للمجهاألعمال التباع ن

طنًا من النفايات الصلبة  411ا المرجانية، تتخلص من ها الصافية وشعابههر بمياهالتي تشت
يوميا، بما في ذلك المطاعم والفنادق، وبدعم من االتحاد األوروبي ومنظمة األمم المتحدة للبيئة، 

فندقًا  15والبيئة مع  ،عملت جمعية الطاقة والمياه Med SWITCH MED ومن خالل برنامج
يجاد طرق للحد من تأثير وقام المشروع بتدريب الموظفين  .اهومطعم واحد إلجراء مراجعة للنفايات وا 

عداد خطط للشركات المشاركة لخفض النفايات المحولة للمكب بنسبة  على ممارسات إدارة النفايات وا 
دارة أفضل لألغذية، بما في لتأتي المدخرات من تدابير بسيطة، مثل القوائم ، ال% ، 91 منقحة وا 
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 .ذلك ضمان استخدام المنتجات القصيرة األجل أواًل فضاًل عن إعادة تدوير المعادن والبالستيك
اآلن تدرس المدينة الحوافز للحصول على المزيد من الشركات المشاركة،ً  حيث ”وبحسب التقرير 

ا، من المقرر هعلى أساس المساحة التي تم بناؤ تقوم الفنادق حاليا بدفع ضريبة ثابتة لجمع النفايات
أن تقوم سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بتخفيض رسوم تحصيل الفواتير الخاصة بإدارة 

كما يوفر المشروع سبل العيش، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة،  .“الفنادق بشكل أفضل
عملية تحويل النفايات إلى سلع أكثر )ة التدوير من خالل تدريب المجتمع المحلي في مجال إعاد

وتعلمت النساء من العقبة والمنطقة المحيطة كيفية إنتاج الحرف اليدوية من النفايات، مثل  .(قيمة
وتقول لطيفة  .م في زيادة الدخل ويقلل من النفايات في المكبهالشموع من مخلفات العلب، ما يس

، في تصريحات 9143ا العام ها وشقيقهاء، والتي فقدت والدتؤالء النسهعبد اهلل المحاميد إحدى 
، “مة في إنقاذ البيئةهلقد تمكنا من الحصول على وظيفة مجدية تمكننا من المسا”: ا في التقريرهل

 .من خالل العمل على الورق والنسيج المتطور
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المنح الُمخصصة للمركز الجغرافي ما هي قصة ..رات غامضة في التعليم العالي اقر 

 !!الملكي األردني يا وزير التعليم العالي؟
 

 
أعلنت كلية المركز الجغرافي الملكي األردني للعلوم المساحية عن بدء التسجيل في برامج الدبلوم 

وتضمن اإلعالن للمرة األولى اإلشارة الى استفادة طلبة الكلية من . 9142/9143للعام الدراسي 
 .والقروض المقدمة من صندوق دعم الطالب والذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي المنح

 
هل جاء قرار لجنة إدارة صندوق دعم الطالب : السؤال الذي نضعه على مكتب معالي الوزير

أم جاء ألسباب ...بتخصيص منح لطلبة المركز في إطار التشريعات الناظمة لعمل الصندوق
 !الوزارة والمركز؟ واعتبارات خاصة ما بين

فكما هو معلوم فإّن هذه الكلية ال تتبع لجامعة البلقاء التطبيقية، وال يتضح األساس الذي تم اعتماده 
 !التخاذ هذا القرار الجديد وشمول طلبة الكلية بالبعثات الجزئية المقدمة من صندوق دعم الطالب 

ة صندوق دعم الطالب برئاسة أمين عام الوزارة ويذكر بأّن هذا القرار قد تم اتخاذه من قبل لجنة إدار 
 (. عاهد الوهادنة.د)

كما وأنه في سياٍق متصل فإّن مدير المركز الجغرافي الملكي قد تم تعيينه كعضو في اللجنة العلمية 
لصندوق دعم البحث العلمي واالبتكار من قبل أمين عام الوزارة خالل العام الماضي في الفترة التي 

موافقات على شمول طلبة كلية المركز الجغرافي بالبعثات الجزئية لصندوق دعم الطالب، تلت أخذ ال
 !!وخالل الفترة التي شهدت غياب وزير أصيل للوزارة

ويجدر االشارة الى أّن الكلية اآلن بصدد أخذ موافقة مجلس التعليم العالي لتدريس برامج بكالوريوس 
 ...تحويلها من كلية الى كلية جامعية بعد أن تم الموافقة من قبل المجلس على

فإننا نطلب من وزير التعليم العالي ...ونظرًا لتداخل المعطيات وتسارع القرارات وعدم وضوح المشهد
( كما هو الحال دائماً )حيث نأمل بشدة أن ال يتم التذرع ...أن يقدم توضيحًا شافيًا حول الموضوع
 ..شكل من األشكال لتبرير ما حصلباستراتيجية تنمية الموارد البشرية بأي 

 

 طلبة نيوز
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 السياسات التعليمية واحتياجات سوق العمل
 

 هيثم أبو كركي. د
 
خالل الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى ديوان الخدمة المدنية أخيرًا، قال أن سبب 

تيجتها أن يكون الواقع تراكم طلبات التوظيف يعود إلى أخطاء في السياسات التعليمية، كانت ن
نتفق تمامَا مع طرح الرجل،  .النظري الذي يدرسه الطالب غير متوافق مع متطلبات سوق العمل

فربط الواقع النظري بالعملي في التعليم العالي يشكل تحديًا ال يقل أهمية عن أي تحد تواجهه الدولة 
ذولة في هذا المجال من قبل الجهات وفي هذا المقام فإنني أتساءل عن حجم الجهود المب .األردنية

المعنية، وعن حجم الدعم المقدم لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة بهدف تطوير ودعم 
البحث العلمي، وأتساءل عن حجم العمل المؤسسي المبذول في سبيل مراجعة الخطط و المقررات 

من أن الحكومات المتعاقبة قد شكلت  إنني على يقين .الدراسية لتكون ُمواءمة لمتطلبات سوق العمل
اللجان والتي بدورها قد اجتمعت وأصدرت تقارير ودراسات وربما توصيات قد تساعدنا في الخروج 
من ضائقة بدت آثارها االجتماعية واالقتصادية واضحة للعيان، في مقابل ما يمكن أن نسميه تخبطا 

يستطيع المتابع  .وما يتم على أرض الواقع حكوميا في سياسات التعيين وتناقضات بين التصريحات
تراجع ثقة المواطن باالداء الحكومي،  –بكل سهولة  –لمواقع التواصل االجتماعي أن يرصد 

ويستطيع أن يلمس جيدًا حالة الملل والسخط التي وصل إليها الناس، من تكرار تشكيل اللجان التي 
د، عداك عن اتخاذ خطوات واقعية ملموسة في تنتهي مقرراتها إلى حيث ال يدري أو يسمع بها أح

شماعة »أو « كبش الفداء»طريق الحل بداًل من تقديم األعذار تلو األعذار، و تكرار سيناريو 
إن نظرة متبصرة يمكن أن ندرك من خاللها حجم الوجع الذي أصاب المجتمع، لذلك  .«الظروف

جان المختلفة إلى التطبيق الذي يمكن أن نحتاج إلى خطوات إصالحية جريئة تتجاوز مرحلة عمل الل
 .نلمس آثاره، فالوقت في هذه المرحلة الحرجة لم يعد ترفًا يمكن أن نعب منه كما نشاء

 

 45الرأي ص 

 مقاالت
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 43الغد ص  -2الرأي ص  

 اعالنات
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 بيادر وادي السير –محمود نمر الغول   - 

 وادي صقرة –سليمان داوود سليمان ابو غزالة  -

 خلدا –افلين اسكندر وصايا  - 

 االشرفية -يران تامينيان بيكروهي د  - 

 

 

 

 

 

. 

 

«رحمهم هللا»

 وفيات

 الرأي
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وليد المعاني العتماد عطلة الربيع لطلبة . وزير التربية والتعليم والتعليم العالي د يمهدل ه -
 هعلى صفحت“ غير علمي”ما يبدو من نشر المعاني لنتيجة التصويت باستطالع  هذا! المدارس؟
 19708، أيدوا عطلة الربيع، وذلك من أصل رأيهممن أبدوا م%  31ر أن ه، أظ“تويتر”بموقع 

ل تؤيد ه” :سؤال المعاني، الذي لم يعلق على النتيجة، كان. أشخاص صوتوا على صفحة الوزير
 “وجود عطلة في فصل الربيع ألسبوع أو أسبوعين؟

 
 
لة لخمسة ا أسئهيعقد مجلس النواب صباح اليوم األحد جلسة رقابية، أدرج على جدول أعمال -

رئيس الوزراء  رها، كما يتضمن جدول األعمال للجلسة، التي يحضليهاعشر نائبا وردود الحكومة ع
 .والفريق الحكومي، بند ما يستجد من أعمال

 
 
 منتدى الفكر العربي يستضيف مساء اليوم رئيسة قسم اللغة العربية بجامعة البترا الدكتورة رزان -

 تم”يم للحديث في محاضرة بعنوان هإبرا .“اية العربيةفي الرو  نهضويالت المشروع ال
 
 
الرابع في عمان يومي األربعاء والخميس القادمين،  اجتماعهاالتحاد العربي للقضاء اإلداري يعقد  -

. بمشاركة رؤساء المحاكم العليا ومجالس الدولة في الدول العربية، بحسب المجلس القضائي
خبراء من مجالس الدولة في فرنسا  هالرعاية الملكية، يشارك ب االجتماع الرابع الذي يفتتح تحت

يطاليا واالتحاد األوروبي  .وا 

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


