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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
  ٣  ورش عمل وحلقات نقاشیة على ھامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع للنشر االلكتروني

  ٥  وأساتذتھم واثقون باإلنجاز.... یمسكون الحلم بأیدیھم.... طلبتنا
  ٨  تستضیف المؤتمر العالمي للتفاضل الكسري وتطبیقاتھ األثنین" األردنیة"

 ١٠  ادة واالبتكار في عرض األفكارحول ثقافة الری" األردنیة"جلسة حواریة في 
 ١١  مخاوف لمنح الضابطة العدلیة لحرس األردنیة

 ١٢  أسبوع زاخر بالفعالیات الموسیقیة
 ١٤  السبیل إلرساء قواعد حكومة برلمانیة

 ١٦  دراسة تدعو الستعمال أجھزة تحلیة المیاه بالمنازل
ودعوات الى وقف المھزلة " ...یة األردن"استیاء اكادیمي من اجراءات اخیار رئیس جدید ل 

  بالتعیین المباشر من الحكومة
١٧ 

 ١٨  البدء بتطبیق صفة الضابطة العدلیة لحرس الجامعة األردنیة: ذبحتونا
 شؤون جامعیة

 ٢٠  التعلیم العالي تطلق بوابة إلكترونیة خاصة بمكاتب المستشارین الثقافیین
 ٢١  "ولوجیافتیات التكن"أردنیات یشاركن في برنامج  ٤

 ٢٢  مؤتمر التعلیم العالي في الوطن العربي یختتم أعمالھ
 ٢٣  تسلم نتائج المشاركات لجائزة الملك عبدهللا الثاني لالبداع

 مقاالت
 ٢٤  محمود الحبیس.د//  مرافق الخدمات العامة في البیئة الجامعیة

 ٢٥  حاتم العبادي//  "نالماء الساك"خطوات تشریعیة وتنفیذیة تحرك ".. التعلیم العالي"

 ٢٧  أمان السائح//  بوابة إلكترونیة للمستشارین الثقافیین خطوة تطویریة وتحدیثھا وتفعیلھا ضرورة

 ٢٩  إعالنات
 ٣٠  وفیات

  ٣٣- ٣١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 ورش عمل وحلقات نقاشیة على ھامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع للنشر االلكتروني
 

.. أنشئ "توالت جلسات أعمال المؤتمر الدولي الرابع للنشر االلكتروني بعنوان  -بيفادیة العتی
الذي تنظمھ مكتبة الجامعة األردنیة انعقادھا بمناقشة المزید من أوراق العمل " وتعاون.. تواصل

 .البحثیة التي قدمھا المشاركون وقد اتسمت بتنوعھا وفرادة موضوعاتھا
  

مناقشة ورقة عمل قدمھا كل من " المكتبة وتكنولوجیا التعلیم" بعنوانوتصدرت الجلسة التي جاءت 
مدى فاعلیة استخدام " الدكتور ابراھیم النوري واألستاذ زیاد أبو علي من فلسطین جاءت بعنوان

مختبر الصوتیات في التعلیم المدمج لرفع مستوى التحصیل وتنمیة المھارات اللغویة لدى الطلبة من 
 ). مدیریة جنین/ معلمیھم في مدرسة ذكور الطیبة الثانویة وجھة نظرھم ونظر

  
وقدمت مھا قاسم من وزارة التربیة والتعلیم العالي وجامعة القدس المفتوحة ورقة أخرى تناولت فیھا 
أثر توظیف مستحدثات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعلم النشط والعمیق لمنھاج العلوم 

على تحصیل الطلبة في المدارس الحكومیة في فلسطین، مستنتجة في بحثھا  للصف السابع األساسي
ضرورة توظیف وسائل التكنولوجیا المتنوعة كأداة أساسیة لكل التخصصات لتمكین المعلم والطالب 

 .من استخدامھا بكفاءة في مجال التدریس والتعلیم وفي جمیع المراحل التعلیمیة
   

س المفتوحة مؤمن شریم في ورقتھ البحثیة بضرورة االستمرار في وأوصى األستاذ في جامعة القد
وتطویرھا في الجامعات، لما لھا من دور مھم ) قواعد البیانات االلكترونیة(توفیر البیئة االلكترونیة 

 .في تنمیة وتطویر وتحسین جودة البحث العلمي
   

ذ نشأت محفوظ من فلسطین بحثا طرح األستا) التدریب في المكتبات( وفي الجلسة التي عنونت بـ 
تدریب العاملین في المكتبات الجامعیة الفلسطینیة " أعده باإلشتراك مع الباحثة ھیفاء بدران، بعنوان

، ودلت نتائج دراستھما )مكتبة جامعة فلسطین التقنیة خضوري أنموذجا: وأثره على أدائھم الوظیفي
ن خالل أسالیب التدریب المتبعة في الجامعة والتي على أن ھناك اتجاھا إیجابیا نحو التدریب وذلك م

تعتمد على تقنیة التكنلولوجیا كأساس للتدریب، مشیران إلى وجود معیقات لتدریب العاملین حیث 
 .من وجھة نظر العاملین في المكتبة%) ٧١,٤(وصلت نسبة االستجابة 

   
س النواب األردني موضوعا مھما في حین تناولت الدراسة التي قدمھا الدكتور أشرف قوقزة من مجل

من موضوعات القانون الجنائي وھي الجرائم االلكترونیة وأثرھا على أمن معلومات 
، بھدف اإلحاطة بموضوع الجرائم االلكترونیة وأثرھا على أمن المعلومات "دراسة مقارنة"المكتبات

ترونیة التي باتت تھدد أمن وتحدید مدى كفایة التشریعات الوطنیة لمواجھة ومكافحة الجرائم االلك
 .المعلومات في المكتبة

  
  

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة 
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وتوصلت الدراسة إلى نتائج تعرض المعلومات والبیانات في المكتبات إلى مخاطر حقیقیة أفرزتھا 
الثورة التكنولوجیة وھي بحاجة إلى وسائل حمایة تقنیة وقانونیة في آن واحد لمواجھة مخاطرھا، وأن 

 . نصوص خاصة في قانون الجرائم االلكترونیة لمعالجتھا الحاجة  تبقى ملحة إلى وضع
  

إلى ذلك، تخللت فعالیات المؤتمر، وعقدت بالتزامن مع جلساتھ، سلسلة من ورش العمل والحلقات 
النقاشیة، شارك فیھا أساتذة متخصصون، وجاءت بدعم من شركات رائدة في مجال النشر 

 .االلكتروني ومؤسسات المجتمع المحلي
عید الحلقات النقاشیة، شارك كل من الدكتور مھند مبیضین، والدكتور نضال العیاصرة على ص

دور المكتبات في حمایة حقوق الملكیة ( والدكتور نجیب الشربجي في حلقة نقاشیة جاءت بعنوان
تناولوا فیھا الملكیة الفكریة وحق المؤلف في البیئة الرقمیة وعبر وسائل ) الفكریة وحق المؤلف

صل االلجتماعي،  ودور المكتبات في حمایة حق المؤلف والملكیة الفكریة، وتجربة دائرة التوا
المكتبة الوطنیة في حمایة حق المؤلف في األردن، وأبرز التحدیات التي تواجھ الملكیة الفكریة وحق 

  .المؤلف في العصر الرقمي
  

ناقش ) الواقع والمأمول: یئة الرقمیةاللغة العربیة في الب( وفي الحلقة النقاشیة التي جاءت بعنوان
الدكتور محمد السعودي والدكتورة ابتسام العطیات والشاعر لؤي أحمد، محاور مختلفة : المشاركون

ركزت في المقام األول على النشر االلكتروني ودوره في إثراء المحتوى العربي، وحجم المحتوى 
محتوى العربي والحلول المطروحة، والترجمة الرقمي، والتحدیات والمشكالت التي تواجھ إثراء ال

العلمیة كطریقة إلثراء المحتوى العربي في البیئة الرقمیة، كما تم طرح عدد من المبادرات 
 .والمشاریع التي تسھم في إثراء المحتوى العربي

   
) تحدیاتالفرص وال: التعلیم المدمج في الجامعات األردنیة " أما الحلقة النقاشیة التي جاءت بعنوان

وبمشاركة كل من الدكتور نمر أبو سلیم، والدكتور محمد ریان والدكتورة دانا قاقیش، تم مناقشة 
تجربة الجامعة األردنیة في مجال التعلم المدمج، والصعوبات والتحدیات التي تواجھ ھذا النوع من 

بیة في مجال التعلم التعلم، وأھمیة تفعیل دور المكتبات في ھذا المجال، إلى جانب عرض تجارب طال
  .المدمج وأثر ذلك على تحصیلھم الدراسي

  
مقدمة من ) Scopusالنشر في مجالت سكوبس (فیما یتعلق بورش العمل، أقیمت ورشة عمل 

تعزیز : مھارات الكتابة(إلسیفیر، استھدفت أساتذة الجامعة األردنیة وطلبتھا، وورشة أخرى حول 
ن شركة تكنولیدج، واستھدفت أیضا طلبة الدراسات العلیا بدعم م) مكافحة االنتحال للباحثین

مقدمة من )  APAأسالیب توثیق المعلومات باعتماد أسلوب ال (والباحثین، وأیضا ورشة عمل حول 
مقدمة ) التعلم المبني على التكنولوجیا والتعلم المفتوح(أكادیمیة تبارك لطلبة الدراسات العلیا، وورشة 

  .في ضوء اھتمام الجامعة األردنیة في نظام التعلم المدمجمن منصة إدراك وجاءت 
  

مقدمة من الفھرس العربي الموحد، ) أسالیب الفھرس المفتوحة(من ورش العمل ورشة بعنوان 
مقدمة من ) البحث في بوابة المكتبة الرقمیة(واستھدفت إخصائیي المكتبات والمعلومات، وورشة 

 .مقدمة من أكادیمیة تبارك) ریعة والخرائط الذھنیةالقراءة الس(شركة تكنولیدج، وورشة 
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 وأساتذتھم واثقون باإلنجاز.... یمسكون الحلم بأیدیھم.... طلبتنا
  

اجتمعوا في نفس المكان، مقتربین من تلك اللحظة التي لطالما انتظروھا وحلموا في  -فادیة العتیبي
 .ا معھم تلك اللحظة وذاك الحلمتحقیقھا، على وقع زغارید وھتاف ذویھم الذین عاشو

 
  
 

على خشبة المنصة، وبخطى متسارعة، ووقع أقدام مرتبكة، تحین الفرصة، فیمسكون حلمھم بیدھم، 
ویتسلمون مفاتیح مستقبلھم، وقد تجاوزا أول أبوابھ بعد أن تسلقوا سلم العلم والعال بمثابرة واجتھاد، 

 .فأوصلھم لرأسھ حیث بر األمان
  
  

ملكھم لحظتھا، یصعب على القلم وصفھا وعلى الفكر تحدید طبیعتھا، ھل ھي فرحة النجاح مشاعر تت
أم غصة الفراق،  أحیانا تخالطھا الدموع، وتسارع نبضات القلوب، أحیانا أخرى تزینھا ابتسامات 
وضحكات متلھفة وقد ترافقھا حركات ورقصات متمایلة ، كل ذلك یسیّج بفرحة أھالیھم وبھجة 

 .محبیھم
  
  

الفرحة لم تقتصر علیھم وعلى ذویھم ممن بذلوا مجھودا معھم من سھر وتضحیة ودعم واھتمام، 
ھناك منبعث فرح في الجھة المقابلة، ومن إطاللة واحدة في عیونھم تلمح الفخر واالعتزاز بمن 

ظات، قضوا معھم جمیع مراحل حیاتھم الدراسیة في الجامعة، مستذكرین أمتع الذكریات وأجمل اللح
 .وأصعب المواقف

  
  

األساتذة والعلماء، ممن كانوا وسیظلون منھال للعلوم والمعرفة، یزفون مع تخرج طالبھم كوكبة 
جدیدة من حملة العلم واألدب وبناة المستقبل ودعاة الخیر، یفخرون ویفاخرون بما تحقق على أیدیھم، 

ة ھؤالء الطلبة، صفحة كان فیھا كل وإن كانوا سیطوون صفحة من صفحات حیاتھم الجامعیة بمغادر
 .الدعم والمؤازرة رفیقا على الدوام، لكن تلك ھي رسالتھم وتلك ھي الحیاة

  
  

) أخبار األردنیة(كثیرون عبروا عن فخرھم، وكثیرون عبروا عن حزنھم، وبین ھذا وذاك، كان لـ 
ختلجھم من مشاعر تجاه ھذا االستطالع مع عدد من أعضاء الھیئة التدریسیة الذین فاضوا بما ی
 .طلبتھم لحظة تسلمھم شھاداتھم إیذانا بتخرجھم ومغادرتھم  حضن جامعتھم

  
  

أستاذ اآلثار في كلیة اآلثار والسیاحة الدكتور عدنان الشیاب أشار في حدیثھ إلى النظرة التي یتطلع 
دعم واالھتمام والتوجیھ منذ فیھا إلى الطلبة الخریجین، على أنھم أبناؤه الذین یرعاھم ویقدم لھم كل ال

لحظة والدتھم حتى اشتداد عودھم، مؤكدا رعایتھ وزمالئھ األساتذة للطلبة منذ التحاقھم في الجامعة 
 .وحتى لحظة تخرجھم

 أخبار األردنیة 
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حصاد عنایتي بھؤالء الخریجین قد حان، وأینعت ثماره في اللحظة التي تسلموا فیھا شھاداتھم :" وقال
م المھني، وكم أشعر بالحزن على فراقھم ووداعھم، وقد أصبحوا جزءا ال الجامعیة لیشقوا مستقبلھ

، متمنیا لھم كل التوفیق والنجاح في حیاتھم المستقبلیة، متخذین "یتجزأ من تفكیري وأعمالي الیومیة
 .مما نھلوه من علم ومعرفة بوصلة یتلمسون فیھا طریقھم

  
  

جمیل فیھ كل الفخر حین نشاھد طلبتنا وھم  شعور:" األستاذ في مركز اللغات توفیق عمر قال
یتسلمون شھاداتھم الجامعیة بعد تعب وسھر في طلب العلم والعال في مراسم حفل التخریج الذي ھو 

، وھو ثمرة مشتركة تتجلى لحظة تخرج الطلبة من الجامعة وفي عیونھم "مفخرة لألھل ولألساتذة
 .نجازنظرة مستقبلیة، مؤكدا أنھ أمر یدعو للفخر واإل

  
  

في حین اكتفى الدكتور حامد الطالفحة األستاذ في قسم المناھج والتدریس في كلیة العلوم التربویة 
 ...".أرى الغرسة التي غرستھا، والبد في یوم من األیام أن نستظل بظلھا أو نقطف ثمارھا:" بقولھ 

  
  

ز اللغات الدكتور اسماعیل أما المستشار الثقافي لرئیس الجامعة وعضو ھیئة التدریس في مرك
السعودي فوصف مشاعره التي تجتاحھ لحظة مشاھدة طلبتھ وھم یتسلمون شھاداتھم الجامعیة 

 .بالفرح، وقد جاءت حصیلة جھده معھم في تدریسھم وتوجیھھم
  
  

وقال أشعر بالفراق في ھذه اللحظة، ووداع رؤیتھم وأحادیثھم والمواقف التي جمعتني بھم، معربا عن 
لھ في أن یتابعوا مسیرتھم العملیة بذات الھمة وذات العزیمة وأن یكونوا خیر سفراء لجامعتھم أم

 ".ودعتھ وبودي لو یودعني صفو الحیاة وإني ال أودعھ" ووطنھم، خاتما حدیثھ ببیت الشعر القائل 
  
  

التي تعصف بھ الدكتور أشرف العدوان األستاذ في كلیة الحقوق لم یتمكن من تحدید طبیعة المشاعر 
لحظة رؤیة طلبتھ وھم یتسلمون شھاداتھم، مؤكدا اختالط مشاعره ما بین فرح باإلنجاز المتمثل في 

 .تخرجھم، وحزنھ على مغادرتھم للجامعة تاركین أجمل الذكریات التي جمعتھ بھم
  
  

الذي حققھ  أما الدكتور دوخي الحنیطي األستاذ في كلیة الزراعة فعبر عن سعادتھ وفرحھ باإلنجاز
وسیظل یحققھ في حیاتھ العملیة من خالل تدریس الطلبة وتقدیم كل الدعم واإلرشاد لھم حتى وصولھم 

 .لھذه المرحلة
  
  

الدكتور أمجد ھدیب األستاذ في كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات عبر عن فرحھ 
ا مرحلة جدیدة تغلفھا المثابرة والجد واالجتھاد، بتخرج الطلبة منھیین بذلك مرحلة من حیاتھم، لیبدأو
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لكن یظل ھناك حزن یختلج أحاسیسھ على فراقھم لھ وإن كانوا سیظلون على تواصل دائم معھ، فھم 
 ".أوالدنا الذین تعبنا علیھم حتى اشتد عودھم"بحسب رأیھ 

  
  

لشعور الذي یصیبھ بشعور وشبھ الدكتور عبد الرحمن الھاشمي األستاذ في كلیة العلوم التربویة ا
الفالح عندما یرى محصولھ في البیدر قد أینع بعد أن تعب ومشقة من أجلھ حتى وصل إلى ما ھو 

 .علیھ
  
  

ّصوا أمتھم :" وقال اآلمال معقودة على ھؤالء الخریجین في خدمة بالدھم على أكمل وجھ، وأن یخل
 ".أساتذتھم الذین لم یبخلوا علیھم بشيءالعربیة واإلسالمیة من كبوتھا بعلمھم الذي استقوه من 

  
  

الدكتورة سیناریا عبد الجبار األستاذة في كلیة العلوم التربویة أكدت مشاعر الفرح واإلنجاز التي 
إن :" تجتاحھا في كل مرة یتم فیھ تخریج دفعة جدیدة من طلبتھا الذین تتلمذوا على یدیھا، وقالت 

تعقد اآلمال والتطلعات، وكم أفرح لفرحھم وھم یتسلمون الخریجین ھم أمل المستقبل وعلیھم 
 ".شھاداتھم التي ھي سالحھم في شق حیاتھم العملیة وتجاوز محطاتھا الصعبة

  
  

بدورھا أعربت الدكتورة رلى درویش األستاذة في كلیة الصیدلة عن فرحھا المتجدد سنویا بتخریج 
 .زین بعلمھم وأخالقھم وإنجازاتھمكوكبة جدیدة في كل عام من طلبة الصیدلة، المتمی

  
  

ھذا ھو اإلنجاز الذي یستحق الفرح، فرحنا لفرح طلبتنا بتخرجھم بعد سنوات قضوھا بالعلم :" وقالت
والسھر وطلب العال، وفرحنا بأنفسنا لما حققناه معھم، وقد قدمنا لھم جل علمنا ومعرفتنا وعطائنا، 

 ".بما نھلوه بمنتھى اإلخالص واألمانةلیكونوا خیر من یبني وطنھ ویفید مجتمعھ 
  
  

الدكتورة لبنى ھیجاوي من قسم اإلدارة السیاحیة في كلیة اآلثار والسیاحة أكدت حبھا لطلبتھا وتعلقھا 
إن :" بھم، للكثیر من المواقف التي جمعتھا بھم وكان یطغى علیھا الحب والود والعفویة، وقالت 

العیون لتدمع على فراقھم ومغادرتھم أحضان جامعتھم، وكلي الحب بیني وبین طلبتي متبادل، وإن 
أمل في ینجحوا في حیاتھم العملیة، وتظل الجامعة على الدوام تنتج وتخّرج  أجیاال متمیزة بعلمھا 

 ".وأخالقھا خدمة ألنفسھم ولبلدھم ولألجیال القادمة
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 األثنیناتھ تستضیف المؤتمر العالمي للتفاضل الكسري وتطبیق" األردنیة"

  
المؤتمر "ألول مرة في دولة عربیة، یُعقد في الجامعة األردنیة صباح یوم االثنین المقبل  –ھبة الكاید 

 ٧٠برعایة سمو األمیرة سمیة بنت الحسن وبمشاركة أكثر من " العالمي للتفاضل الكسري وتطبیقاتھ
ي مجال التفاضل والتكامل دولة حول العالم یعرض المشاركون فیھ آخر التطبیقات واألبحاث ف

 .الكسري
 
 :ویدرك الناظر إلى تفاصیل المؤتمر على موقعھ  
  http://conferences.ju.edu.jo/en/icfda2018/Home.aspx  أھمیتھ العالمیة بالنخب

المتمیزة من العلماء والباحثین من مختلف أنحاء العالم مّمن أبدوا حرصھم الشدید على المشاركة فیھ 
وبتعدد أوراقھ البحثیة المطروحة في كثیر من المجاالت والعلوم والتطبیقات من جھة من جھة، 

أخرى؛ سیما وأنھ المؤتمر العلمي األضخم لھذا العام في األردن من حیث المحاور والموضوعات 
 .التي یطرحھا وأعداد العلماء المشاركین والمتحدثین الرئیسیین فیھ

   
مي في الجامعة الدكتور شاھر المومني تحدث في تصریح صحفي رئیس المؤتمر عمید البحث العل

عن أبرز التحضیرات لفعالیات المؤتمر التي تم إعدادھا وال یزال العمل جاریا على تنفیذھا، مؤكدا 
أن انعقاد المؤتمر في األردن وفي الجامعة األردنیة فرصة إلظھار الصورة الحقیقیة لألردن ومدى 

وخبرتھا الواسعة والطویلة في إقامة مؤتمرات على " األردنیة"ي تمتلكھا اإلمكانیات البحثیة الت
 .مستویات دولیة وعالمیة

  
وقال المومني إن أھمیة المؤتمر الذي ستنطلق أعمالھ صباح یوم السادس عشر من تموز الحالي في 

د العلماء فندق الماریوت تكمن في أن انعقاده في األردن جاء بعد تحدیات كبیرة روعي فیھا جھو
ورقة بحثیة یقدمھا نخبة من العلماء  ٢٠٠والباحثین األردنیین، مضیفا أنھ سیناقش أكثر من 

 .دولة عالمیة ٧٠والمتخصصین من أكثر من 
  

جنسیة ویستمر ثالثة أیام یشمل  ١٨متحدثا رئیسیا من  ٢٥ولفت المومني إلى أن المؤتمر الذي یضم 
الریاضیات والبیولوجیا والكیمیاء والطب والمیكانیكا والكھرباء جملة من المحاور المتعلقة بمجاالت 

واالقتصاد والمال والفیزیاء وعلوم األرض والعلوم الحیاتیة والروبوتات والھندسة،  وغیرھا من 
 . العلوم والنظم التي باتت تطبیقات التفاضل الكسري جزءا ال یتجزأ من حساباتھا

  
جدات في مجال التفاضل والتكامل الكسري مما یسھم في ویھدف المؤتمر إلى عرض آخر المست

تشجیع الباحثین على ایجاد مواضیع مھمة للبحث عنھا وكشف الحلول المناسبة لھا، إضافة إلى تنشیط 
 ودفع حركتھ في الجامعات األردنیةالبحث العلمي في األردن 

 
لتقاء بالخبراء وأصحاب فرصة للباحثین األردنیین لال - كما أفاد المومني  - ویشكل المؤتمر

االختصاص القادمین من الخارج، كما یكتسب المؤتمر قیمة علمیة كبیرة نظرا لالھتمام بنشر أوراق 
مجالت علمیة عالمیة محكمة من الفئة األولى، وسیتم نشر كتاب خاص بأعمال  ٤باحثیھ المختارة في 

ع المؤتمر ستنشر في دار النشر ، فضال عن أن وقائ)سبرینغر(المؤتمر في دار النشر العالمیة 
 ).إل سیفییر(العالمیة 

 

 ٤: السبت ص/ الدستور 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
9 

سیزور األردن لیلقي كلمة رئیسیة " آران فرناندیز"وكشف المومني أن الطالب البریطاني المعجزة 
في المؤتمر، منوھا بأنھ تمیز بالعدید من األمور رغم تلقیھ تعلیمھ في المنزل ولیس في المدرسة، 

بریطانیا ونجح بامتیاز في اجتیاز شھادة الثانویة العامة البریطانیة، ویعتبر أصغر طالب في تاریخ 
 ١٧٧٣حیث كان عمره خمس سنوات فقط، وھو أصغر طالب ینضم إلى جامعة كامبریدج منذ عام 

 .وھو في الرابعة عشرة من عمره فقط وقد اختار دراسة علم الریاضیات
   

لباحثین في ھذا المجال منھا جائزتان لطلبة وعلى ھامش المؤتمر سیتم منح سبع جوائز عالمیة ل
الذي وافتھ المنیة في تشرین " رودلف قرنفلو"الدراسات العلیا وجائزة باسم العالم األلماني المشھور 

األول من العام الماضي، وقد خصصت اللجنة التحضیریة للمؤتمر جلسة من جلسات المؤتمر باسمھ 
 .إضافة إلى تلك الجائزة تكریما لھ

  
في مؤسسة عبد الحمید " آران فرناندیز"یندرج ضمن جدول أعمال المؤتمر كذلك استضافة للطالب و

شومان للحدیث حول حیاتھ الشخصیة ومسیرتھ األكادیمیة، وكیف استطاع أن یحقق العدید من 
األرقام القیاسیة في ذلك، إلى جانب یوم ترفیھي للضیوف عقب اختتام فعالیات المؤتمر إلى مدینة 

 .لبترا األثریة بدعم من ھیئة تنشیط السیاحةا
  

وفي جانب من الحدیث عن الجھات الداعمة للمؤتمر، قّدم المومني شكره للجامعة األردنیة وصندوق 
دعم البحث العلمي والجامعة األلمانیة األردنیة ومؤسسة كالرفیت وشركة أورنج وجامعة البترا 

حمید شومان ومدارس النظم الحدیثة وأكادیمیة العالم والشركة األردنیة لألدویة ومؤسسة عبد ال
اإلسالمي للعلوم وھیئة تنشیط السیاحة وغیرھم من المھتمین بالمؤتمر ممن یصلون الجھد بالجھد 

 .وقوفا على حیثیات نجاحھ
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 حول ثقافة الریادة واالبتكار في عرض األفكار" األردنیة"جلسة حواریة في 
 

ف مركز االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة وبالتنسیق مع السفارة األمیركیة استضا -ھبة الكاید 
مدیرة قسم مراجعة تكنولوجیا المعلومات في جامعة واین في دیترویت السیدة جمان دولة العمري في 

 .جلسة حواریة حول ثقافة الریادة واالبتكار وخطط األعمال وتقنیات عرض األفكار اإلبداعیة
  

وحضرھا عدد من طلبة   Zincلت العمري خالل الجلسة التي أقیمت في منصة زین لالبداع  وتناو
الجامعة والمھتمین خطط األعمال الناجحة والتقنیات الفاعلة في عرض األفكاراإلبداعیة والعوامل 

 .التي تسھم في نجاح مشاریع األعمال والصعوبات التي قد تواجھ أصحاب الفكر االبتكاري 
  

ضمن حدیثھا بعض المحطات المضیئة في تجربتھا الشخصیة في مجال األعمال، مشیرة  وعرضت
الى العقبات التي كادت أن تحد من طموحھا وخططھا المستقبلیة لوال إصرارھا ومثابرتھا على 

 .تجاوزھا وإیجاد حلول ناجحة لھا
  

ة وتحویلھا لمشاریع وشددت العمري على دور الشباب األردني الریادي في طرح األفكار الخالق
منتجة، ودعتھم إلى العمل على تعزیز مھاراتھم وقدراتھم واالرتقاء بھا والمثابرة واإلصرارعلى 

 .تطویر أفكارھم وتنفیذ مبادراتھم وتحویلھا إلى واقع إبداعي ملموس 
  
ن واعربت العمري عن سعادتھا بالدور المتمیز الذي یلعبھ المركز من خالل استضافة النخبة م 

الشخصیات الریادیة المحلیة والعربیة وحتى العالمیة ضمن جلسات حواریة ولقاءات مفتوحة مع 
الطلبة لالستفادة من خبراتھم العلمیة والعملیة التي حفلت بالعبر والدروس؛ األمر الذي یسھم على حد 

 .تعبیرھا في خلق جیل مبتكر وریادي قادر على اإلبداع واإلنتاج
  

لنماذج مختلفة لمشاریع إبداعیة وابتكاریة قاموا " األردنیة"حواریة عروض لطلبة وتخلل الجلسة ال
بالعمل علیھا تحت إشراف ودعم مركز االبتكار، أثنت حینھا العمري على جھودھم وتمیز مشاریعھم 
ودعت بقیة الطلبة إلى السیر على ھذا النھج واالستمرار في الریادة والسعي نحو االبتكار واإلبداع 

 .مثمرال
  

من جھتھا أشادت مساعد مدیر مركز االبتكار والریادة الدكتورة دیاال الطراونة بالضیفة مشیرة إلى 
مسیرتھا الحافلة بالكثیر من اإلنجازات والتجارب الفریدة التي مرت من خاللھا لدعم األعمال 

الحالي لمجلس األعمال  والریادة والمرأة، سیما وأنھا الرئیسة السابقة وعضو مجلس اإلدارة التنفیذي
  .للمرأة األمریكیة العربیة

 أخبار األردنیة 
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  األردنیةمخاوف لمنح الضابطة العدلیة لحرس 
  

من خطورة إعطاء صفة الضابطة العدلیة " ذبحتونا"حذرت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
ً، حیث قادت الحملة  الوطنیة من لألمن الجامعي في قانون الجامعات والذي أقره مجلس األمة موخرا

 .ومنظمات حقوقیة ھذه االحتجاجات دون تجاوب جدي من قبل الحكومة" ذبحتونا"أجل حقوق الطلبة 
  .والحظت، في بیان أصدرتھ أن القرار یتزامن مع سلسلة قرارات اقتصادیة ومالیة اتخدتھا 

  
رسوم وتنوي أن تتخذھا إدارة الجامعة، مثل خصخصة كافتیریات الجامعة، والتوجھ نحو رفع 

الكلیات الطبیة حیث یبدو أن إدارة الجامعة تھدف إلى قطع الطریق على أیة تحركات طالبیة 
كما أبدت الحملة دھشتھا من أن یتم تطبیق إعطاء صفة الضابطة  .احتجاجیة على ھذه القرارات

ً للرئیس العدلیة للحرس الجامعي، في الوقت الذي لم یتم فیھ بعد اختیار رئیس للجامعة األردنیة خلف ا
وتوقعت الحملة أن ھذا  .السابق الدكتور عزمي محافظة الذي استقال بعد تسلمھ حقیبة وزارة التربیة

القرار سیلحقھ قرارات مشابھة في معظم الجامعات األردنیة في ظل قرارات وشیكة برفع الرسوم 
   .الجامعیة تستوجب ضبط الشارع الطالبي وتقیید حریة العمل الطالبي

  
لحملة على التبریر بأن ھذا التعدیل سیسھم في الحد من ظاھرة العنف الجامعي، بالقول أن وردت ا

جمیع المؤتمرات وورشات العمل والدراسـات التي قدمتھا جھات رسمیة كوزارة التعلیم العالي 
والجامعات، أو من قبل جھات خاصة كمراكز حـــقوق اإلنسان والحملة، تــشیر إلى أن الــحـرس 

معي ھو جزء رئیسي من ظـاھرة العنف الجامــعي، من ناحیة عدم كفاءتھ في مواجھة ھذه الجا
 .الــظاھــرة أو انحیازه لجھة ضــد أخرى في المشاجرات أو مشاركتھ المباشرة في ھذه المشاجرات

ً على أن تركیبة الحرس الجامعي الحالیة ومؤھالت أفراده ال  كما لفتت الحملة إلى أنھا أكدت سابقا
  .یمكن أن تؤھلھ ألخذ صالحیات الضابطة العدلیة

  
كما أبدت الحملة خشیتھا من أن تصبح سلطة الحرس الجامعي فوق سلطة إدارات الجامعات وھو  

األمر الذي سیزید من تغلیب العقلیة األمنیة في جامعاتنا على حساب الجانب األكادیمي والتعلیمي 
القرار ووقفھ، لما سیلحقھ من أضرار حقیقیة على حریة وطالبت الحملة بالتصدي لھذا . والعلمي

  .العمل الطالبي في الجامعات األردنیة

  ١٥: صالرأي 
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 أسبوع زاخر بالفعالیات الموسیقیة
  

كان األسبوع الماضي زاخرا بفعالیات للموسیقیین في األردن، وفیما یلي مجموعة من األخبار 
 .   لمشاركاتھم وأمسیاتھم الموسیقیة

 
 ھیثم سكریة من قبل الملحق الثقافي الصیني تكریم الدكتور

 
كرم الملحق الثقافي الصیني في عمان الدكتور ھیثم سكریة بعد مشاركتھ وتمثیلھ لألردن في 
األسبوع الثقافي الصیني، والتي قدم خاللھا ورش عمل، وعمل على قیادة أوركسترا شنغھاي 

من تألیف سكریة، واألغنیة األوركسترالیة " سمفونیة البتراء"الفلھارموني، باإلضافة إلى تقدیم 
غناء الفنانة والطالبة المتمیزة من قسم الدراسات العلیا في كلیة الفنون والتصمیم " حبیتك عّمان"

 . في الجامعة األردنیة فیولیتا الیوسف، وھي من تلحین سكریة
 

 وزارة الثقافة تعقد  دورات مجانیة للموسیقى 
 

یریة تدریب الفنون عن عقد دورات مجانیة في الموسیقى للموھوبین في مد/ تعلن وزارة الثقافة 
سنة، باإلضافة إلى تقدیمھا لدورات مجانیة في الفن التشكیلي  ٢٠ –سنوات  ٨الموسیقى من عمر 

 .والمسرح لمدة سنتین، ودورة في الخط العربي لمدة سنة
 

مساء،  ٦:٣٠ – ٣:٠٠ة من الساعة یمكن للراغبین بااللتحاق في ھذه الدورات، وھي دورات مسائی
 . مدیریة تدریب الفنون/ ومن تتوافر لدیھم الموھبة الفنیة مراجعة وزارة الثقافة 

 
 باسم الجابر یشارك في أمسیات زیاد الرحباني 

 
شارك الموسیقي وعازف الكونترباص باسم الجابر في أمسیات الموسیقي العربي زیاد الرحباني في 

 .في لبنان مھرجانات بیت الدین
 

، وكان قائد ٢٠٠٤وھو خریح المعھد العالي في سوریة اختصاص آلة الكونترباص في العام 
مجموعة عازفي الكونترباص في األوركسترا السمفونیة السوریة، وھو حالیا مدرس آللة 

 . الكونترباص في المعھد الوطني للموسیقى في عمان وعازف في األوركسترا األردنیة
 

دید من ورشات العمل الموسیقیة على مستوى عالمي، وعزف مع فرقة السیدة فیروز شارك في الع
 .والموسیقي زیاد الرحباني، وشارك في العدید من العروض الموسیقیة المھمة

 
 الصباغ یشارك بحفل موسیقي بالدار البیضاء  
 

لفنون العرض  شارك الموسیقي والمطرب والعازف العود یزن الصباغ مؤخرا في المھرجان العربي
في الدار البیضاء، حیث قدم في حفل افتتاح المھرجان فقرة موسیقیة غنائیة شملت أغاني من التراث 

 . األردني وأغاني تونسیة وأخرى ومغربیة

  الغــد 
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وممثلین عن عمادة شؤون الطلبة  وجاءت مشاركة الصباغ مع مجموعة من طلبة الجامعة األردنیة،

من إخراج حمزة المومني " اللحاد"رحي في المھرجان یحمل اسم الذین بدورھم شاركوا في عمل مس
 . وسنوغرافیا نور الدین شوابكة وتمثیل عالء الحاج عید وأسامة نشوان ویزن الصباغ

 
في تونس في العام " جائزة المیكروفون الذھبي"ویزن الصباغ حاصل على المركز األول في 

 .لعربیة، باإلضافة إلى المركز الثاني، مصر، والذي تشرف علیھ اتحاد إذاعات الدول ا٢٠١٣
 

مسابقة الغناء الشرقي في  مصر  -وقد حصل على المركز الثاني في مھرجان الموسیقى العربیة 
 . ، باإلضافة إلى جوائز أخرى٢٠١٥للعام 

 
 یحصدون الجوائز " الفنون الموسیقیة"طلبة 

 
فوز طلبة في قسم الفنون الموسیقیة أعلنت كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة عن 

بالمراكز الثالثة األولى في مسابقة التألیف السیمفوني التي نظمتھا القوات المسلحة األردنیة 
بالتعاون مع صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمیة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة في یوبیلھا 

 .الذھبي
 

القصید السیمفوني "سف بالجائزة األولى عن عملھا وفازت طالبة الدراسات العلیا فیولیتا الیو
سیمفونیة البیان "، كما فاز طالب الدراسات العلیا رعد الزبن بالجائزة الثانیة عن عملھ "الكرامة

  ".سیمفونیة الكرامة"، في حین حصدت الطالبة یارا نمر الجائزة الثالثة عن عملھا "١٢رقم 
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  یةالسبیل إلرساء قواعد حكومة برلمان
 

تعزیز مشاركة األحزاب السیاسیة ھو السبیل الوحید إلرساء قواعد حكومة برلمانیة، بحسب ما أكد 
ً إلى أنھ  في الوقت الراھن ، أي حزب 'رئیس ھیئة االنتخابات المستقلة الدكتور خالد الكاللدة، مشیرا

 . 'من الشباب، ھو حزب محكوم علیھ بالفشل% ٣٠سیاسي ال یتضمن 
 

قال الوزیر السابق للشؤون السیاسیة  نظمھا اتحاد طلبة الجامعة األردنیة مؤخرا،وخالل ندوة 
إذ حتى . والبرلمانیة أن األحزاب السیاسیة ضعیفة في األردن بسبب القیود الواقعة علیھا في الماضي
 . 'بعد إصدار قوانین لتعزیز وتنظیم أنشطتھم، ال یزال أعضاؤھا یعیشون بنفس العقلیة القدیمة

 
شدد على ضرورة إشراك الشباب في جمیع جوانب الدولة خصوصا في ظل كون األردن مجتمع و

شباب نسبتھ العظمى تحت سن الثالثین ، مشیرا إلى أن الحل المطلوب اآلن لتحقیق إصالحات 
 . ھو الدیمقراطیة' حقیقیة'سیاسیة 

 
، ' جة لمستوى أعلى من الحریةإذا بدا أن الدیمقراطیة تتسبب في المشاكل، فإن ھذا مؤشر على الحا'

 . بحسب ما قال كاللدة
 

تناقض بین الدعوة إلى تنشیط دور األحزاب 'وخالل الحوار، قال أحد الطالب الحاضرین أن ھناك 
السیاسیة بالتزامن مع اعتقاالت الطالب، أو فصلھم من الجامعة أو حرمانھم من مزایا ومنح إذا كان 

 ' .لھم نشاط في العمل السیاسي
 

نلجأ إلى التعبیر عن أنفسنا من خالل االحتجاجات واإلضرابات في الجامعة ': وعلق طالب آخر قائالً 
 . 'أو في الشوارع ألن مجلس النواب ، الذي من المفترض أن یمثل الشعب ، ال یقوم بعملھ

 
 وأشار كاللدة إلى أن أنظمة الجامعات في مختلف البلدان تحظر أنشطة األحزاب السیاسیة في

 . الجامعات ولكنھا تسمح للطالب بالتعبیر عن آرائھم السیاسیة
 

أنا ال أتفق مع أي ھجوم ضد مجلس النواب ، ألنھم البوابة ألي 'وأكد رئیس اللجنة االنتخابیة المستقلة 
مقیاس نجاح االنتخابات لیس قانون االنتخابات فقط، فاألھم من ذلك ھو '، مضیفا أن ' إصالحات

 . 'نفسھموعي الناخبین أ
 

وقال إن جمیع المرشحین لدیھم برامج انتخابیة أعلنوھا للناس الذین كان لھم خیار التصویت وفقا 
 . لذلك وأشار أنھ واجب على المواطنین متابعة ما أنجز وما یجب أن ینجز

 
  .، أكد كاللدة' نحن بحاجة لرفع الوعي بین الناس للتوقف عن التصویت على أسس جغرافیة أو قبلیة'

 
 . كما شھدت الندوة مشاركة ثالثة متحدثین علقوا على قضایا متعلقة باحتجاجات الدوار الرابع

 

  عمون
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سلطة 'وذكر محمد زواھرة ، وھو مستشار وعضو في مبادرة حكومة الظل، أن األردن یشھد میالد 
 . ، والتي یشكلھا المجتمع المدني والشباب' خامسة

 
أذكیاء ومستعدون إلصالحات 'بادة علي أن األردنیین في غضون ذلك ، قال الناشط السیاسي ع

موضحا أن مشروع قانون ضریبة الدخل كان فقط الشرارة التي دفعتھم للتحرك بشكل ' حقیقیة
 ' .جماعي

 
وقال لیث عالونة ، وھو ناشط طالبي في الجامعة األردنیة، أن األردن یتجھ للتحرر من القیود على 

مشاركة الشباب في 'د من االنفتاح السیاسي ، مشدًدا على أن المشاركة السیاسیة نحو المزی
ً وراء نجاحھ، بینما غیابھم عن األحزاب السیاسیة ھو  ً رئیسیا احتجاج الدوار الرابع كانت سببا

  . 'السبب الرئیسي وراء فشلھا
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 راسة تدعو الستعمال أجھزة تحلیة المیاه بالمنازلد
 

أجھزة تحلیة المیاه وتنقیتھا في المنازل لالستفادة من المیاه  دعت دراسة علمیة حدیثة الستعمال
 .المھدرة في تنظیف المراحیض وغسل السیارات

 
سلوكیات االفراد والمجتمع نحو المیاه من منظور الشریعة 'وطالبت الدراسة التي جاءت بعنوان 

میاه المسابح من اجل تجنب ملء المسابح وإفراغھا من الماء بشكل  بتركیب اجھزة لتنقیة' اإلسالمیة
 .متكرر، ما یوفر كمیات كبیرة من المیاه

 
ودعت الدراسة التي اعدتھا وزارة المیاه والري بالتعاون مع الجامعة االردنیة وبدعم من الوكالة 

ستفادة من المیاه في االلمانیة للتعاون الدولي، إلنشاء محطات معالجة میاه الصرف الصحي لال
  . القطاعات الزراعیة والصناعیة المختلفة

  سرایا
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ودعوات الى وقف المھزلة " ...األردنیة "استیاء اكادیمي من اجراءات اخیار رئیس جدید ل 

 بالتعیین المباشر من الحكومة
 
 

ح لرئاسة قام مجلس امناء الجامعة االردنیة بتوزیع نموذج على االساتذة الذین تقدموا بطلبات ترشی
  .الجامعة االردنیة وذلك بعد انتھاء فترة تقدیم الطلبات مطلع االسبوع الماضي 

 
اكادیمیین عبروا عن استیائھم من االجراءات واالسالیب المتبعة في اختیار رؤساء الحامعات الرسمیة 

ن االساتذة وذلك ان تلك االسالیب واالجراءات فیھا امتھان لموقع رئیس الجامعة وتعامل غیر الئق م
واألكادیمیین والعلماء في الجامعات اضافة الى ان ھذه اإلجراءات تفتقد الى معاییر الشفافیة والنزاھة 

  وان التجارب السابقة تدل بان ما یتم اتباعھ ال یعدو ان یكون ذرا للرماد في العیون
 

والتي كانت على عھد  واكد اكادیمون بان تعیینات رؤساء الجامعات التي تمت خالل الفترة الماضیة
وزیر التعلیم العالي الحالي شابھا الكثیر من الجدل فالمعاییر التي اعلنت عن البحث العلمي والخبرات 
االداریة وغیرھا لم یتم تطبیقھا في أحیان كثیرة وان التعییات كان لھا اعتبارات غیر اكادیمیة وبعیدة 

 .عن الشفافیة والنزاھة وتكافؤ الفرص 
 

في الوسط االكادیمي اكدوا بان ھناك احباط لدى قطاعات واسعة من اساتذة الحامعات مراقبین 
الرسمیة من الكیفیة التي تتعامل بھا الحكومات مع ملف الحاكمیة في الجامعات واعتبروا ان الیات 

ح التعیین التي كانت متبعھ سابقا بالتعیین المباشر ودون اجراء اي منافسات ودون تقدیم طلبات ترشی
ھي افضل بكثیر من االجراءات الحالیة التي تظھر وكأنھا اسالیب عصریة اال انھا في الحقیقة ال 

 تتجاوز ان تكون ضحك على الذقون
 

وبین اكادیمون بان التخبط الذي الزم االعالن عن الترشیح لموقع رئیس الجامعة األردنیة واصدار 
لي واعادة نشر االعالن من قبل مجلس االمناء تعلیمات غیر مبررة قانونیا من مجلس التعلیم العا

  .بشروط مختلفة ألكثر من مرة یدل على ان وراء االكمة ما ورائھا 

  طلبة نیوز
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 البدء بتطبیق صفة الضابطة العدلیة لحرس الجامعة األردنیة: ذبحتونا
  

مح أعلنت الجامعة األردنیة عن إعطاء صفة الضابطة العدلیة لبعض موظفي األمن الجامعي، ما سیس
 .لھم بتحویل الطلبة الى المركز األمني أو المحكمة دون العودة لعمادة شؤون الطلبة

 
الضابطة "وأكد مدیر دائرة األمن الجامعي في الجامعة األردنیة خمیس الزبیدي في تصریح لھ أن 

ى العدلیة تعطي الموظف حق تحویل الطالب الى التحقیق داخل الجامعة في عمادة شؤون الطلبة أو إل
 ".المركز األمني أو المحكمة مباشرة، بموجب ضبط رسمي وبحسب تقدیرات الحالة

 
ویأتي ھذا القرار بعد سلسلة احتجاجات على إعطاء صفة الضابطة العدلیة لألمن الجامعي في قانون 
ً، حیث قادت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة  الجامعات والذي أقره مجلس األمة موخرا

 .منظمات حقوقیة ھذه االحتجاجات دون تجاوب جدي من قبل الحكومة و" ذبحتونا"
 

كما یتزامن إعطاء صفة الضابطة العدلیة للحرس الجامعي مع سلسلة قرارات اقتصادیة ومالیة 
اتخدتھا وتنوي أن تتخذھا إدارة الجامعة األردنیة، مثل خصصة كافتیریات الجامعة، والتوجھ نحو 

حیث یبدو أن إدارة الجامعة تھدف إلى قطع الطریق على أیة تحركات رفع رسوم الكلیات الطبیة 
 .طالبیة احتجاجیة على ھذه القرارات

 
كما أبدت الحملة دھشتھا من أن یتم تطبیق إعطاء صفة الضابطة العدلیة للحرس الجامعي، في الوقت 

ً للرئیس السابق ال دكتور عزمي محافظة الذي الذي لم یتم فیھ بعد اختیار رئیس للجامعة األردنیة خلفا
 .استقال بعد تسلمھ حقیبة وزارة التربیة

 
ویبدو أن ھنالك . ورأت الحملة أن ھذا القرار سیلحقھ قرارات مشابھة في معظم الجامعات األردنیة

استعجال واضح في تطبیقھ، كونھ یخدم التوجھات والسیاسات الحكومیة المتعلقة بالجامعات، في ظل 
الرسوم الجامعیة تستوجب ضبط الشارع الطالبي وتقیید حریة العمل الطالبي،  قرارات وشیكة برفع

 .لذلك جاء قانون الجامعات بالضابطة العدلیة
 

وفیما یتعلق بالذریعة الحكومیة والنیابیة إلعطاء صفة الضابطة العدلیة للحرس الجامعي، على اعتبار 
ً –" ذبحتونا"حملة أن ھذا سیسھم في الحد من ظاھرة العنف الجامعي، أكدت  على أن كافة  - سابقا

المؤتمرات وورشات العمل والدراسات التي تم تقدیمھا من قبل جھات رسمیة كوازرة التعلیم العالي 
، تشیر إلى أن "ذبحتونا"والجامعات، أو من قبل جھات خاصة كمراكز حقوق اإلنسان وحملة 

سواء من ناحیة عدم كفاءتھ في الحرس الجامعي ھو جزء رئیسي من ظاھرة العنف الجامعي، 
مواجھة ھذه الظاھرة أو من ناحیة انحیازه لجھة ضد جھة أخرى في المشاجرات أو مشاركتھ 

 .المباشرة في ھذه المشاجرات
 

ً على أن تركیبة الحرس الجامعي الحالیة ومؤھالت أفراده ال  كما لفتت الحملة إلى أنھا أكدت سابقا
كما أبدت الحملة خشیتھا من أن تصبح سلطة . ضابطة العدلیةیمكن أن تؤھلھ ألخذ صالحیات ال

الحرس الجامعي فوق سلطة إدارات الجامعات وھو األمر الذي سیزید من تغلیب العقلیة األمنیة في 
 .جامعاتنا على حساب الجانب األكادیمي والتعلیمي والعلمي

  مدار الساعة 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
19 

 
ن بالتحرك الفوري للتصدي لھذا وطالبت حملة ذبحتونا كافة القوى الطالبیة ومنظمات حقوق اإلنسا

 .القرار ووقفھ، لما سیلحقھ من أضرار حقیقیة على حریة العمل الطالبي في الجامعات األردنیة
 

یكون للموظفین المفوضین خطیا من الرئیس والذین یعملون على حراسة ): ب/٢٧(نص المادة 
الضابطة العدلیة وذلك في حدود  الجامعة الرسمیة وفروعھا ومنشآتھا وحفظ األمن الداخلي فیھا صفة

  .اختصاصاتھم
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 التعلیم العالي تطلق بوابة إلكترونیة خاصة بمكاتب المستشارین الثقافیین
  

أطلقت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بوابة إلكترونیة جدیدة خاصة بمكاتب المستشارین 
لخارجیة المنتشرة في عدد من الدول العربیة الثقافیین المنتشرة في الجامعات الرسمیة والخاصة وا

 .واألجنبیة
 

وأشار أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة، ان البوابة تھدف إلى 
تمكین الطلبة من اإلطالع على المعلومات التعریفیة بكل مكتب كاالسم والموقع وأسماء العاملین فیھ 

 .التي یقدمھا وتعریفھم بالخدمات 
 

كما تمكنھم من االطالع على البیانات الضروریة التي تمكن كل طالب من التواصل مع المكتب بكل 
ً بأول على جمیع اإلعالنات التي یقوم  یسر وسھولة في حال حاجتھ إلى ذلك إضافة إلى اإلطالع أوال

 .كل مكتب بنشرھا للطلبة
 

صل بین مكاتب المستشارین الثقافیین والطلبة خاصة أولئك وقال الوھادنھ ان ھذه البوابة ستزید التوا
الدارسین خارج األردن مما یمكن ھذه المكاتب من القیام بواجبھا بشكل فعال والعمل على تحقیق 
الھدف الرئیسي من وجودھا وھو تذلیل الصعوبات التي قد تواجھ ھؤالء الطلبة في الدول الدارسین 

 .فیھا
 

زارة لھذه البوابة یأتي ضمن الخطة التي تنتھجھا الوزارة لحوسبة جمیع یشار الى ان إطالق الو
الخدمات التي تقدمھا مما یوفر على متلقي الخدمة الجھد والوقت ویمكنھم من الحصول علیھا بكل 

  .یسر وسھولة

  ١: الجمعة ص/ الدستور 

شؤون جامعیة 
 ومحلیة
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 "فتیات التكنولوجیا"أردنیات یشاركن في برنامج  ٤

  
ذلك لبنان والمغرب واألراضي الفلسطینیة وتونس فتاة من الجزائر ومصر واألردن وك ٢٨تشارك 

إلى األول من آب ) یولیو(، من الثامن من تموزTechGirls" فتیات التكنولوجیا"في برنامج 
  ).أغسطس(
 

بحیث ستقوم المشاركات خالل فترة األسابیع الثالثة . أربع أردنیات من الثماني وعشرین مشاركة
وتطویر المھارات التقنیة من الشبكات األساسیة وإقامة عالقات  األولى في الوالیات المتحدة بتعزیز

  .  مع الموجھین الذین سیؤثرون على مستقبلھم في العمل التقني
 

تمكن الفتیات من جمیع أنحاء العالم أن یصبحن قادة في ) تیك غیرلز" (فتیات التكنولوجیا"مبادرة 
وستقضي فتیات الفریق عطلة نھایة أسبوع . مجاالت العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات

  .واحدة مع عائالت مضیفة في جنوب والیة فرجینیا، لتجربة العیش مع عائلة أمریكیة
 

كما أن المحور األساسي لفریق التبادل الفني سیكون معسكرا تفاعلیا لترمیز لغة جافا، والذي 
ا للتكنولوجیا في بالكسبورغ بوالیة یستضیفھ وینفذه قسم تدریب علوم الكومبیوتر في جامعة فرجینی

فرجینیا والذي سیضم مشاركین من نظراء أمیركیین تم اختیارھم من والیة بنسلفانیا وكذلك والیة نیو 
  .جیرسي ووالیة فرجینیا

 
وستشارك الفتیات بعد معسكر ترمیز جافا في برنامج یجریھ مركز تعزیز التنوع الھندسي لمدة 

وتستكمل برامج جامعة فرجینیا للتكنولوجیا بأنشطة مقرھا في العاصمة  .یومین في الحرم الجامعي
، بما في ذلك عیادات القیادة وورش عمل التخطیط، وكذلك فرص خدمة "واشنطن"األمیركیة 

كما سیقوم كبار القادة . المجتمع ومعایشة یوم عمل حقیقي مع كبرى شركات التكنولوجیا في المنطقة
الوالیات المتحدة والشرق األوسط وشمال أفریقیا، وأیضا برنامج المرأة  في قطاع التكنولوجیا من

  .التكنولوجیة، بإرشاد الفتیات طوال فترة البرنامج
 

للتعلیم الفني، واللواتي یبلغ مجموعھن " فتیات التكنولوجیا"یذكر أن الفتیات الخریجات من برنامج 
وتساھم . أقرانھن في بلدانھن األصلیةمن  ٣١٠٠، قد استخدمن البرنامج لتدریب أكثر من ١٥٨

إنجازات الخریجات ومواھب الصفوف القادمة في تعزیز االلتزام األمیركي العالمي بتنمیة االقتصاد 
العالمي، وكذلك تعزیز حقوق النساء والفتیات في جمیع أنحاء العالم، باإلضافة إلى تعلیم العلوم 

  .والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات

  ٣: صدى الشعب ص
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 ر التعلیم العالي في الوطن العربي یختتم أعمالھمؤتم

  
ركز المشاركون في مؤتمر التعلیم العالي بالوطن العربي الذي نظمتھ جمعیة االكادیمیین االردنیین، 
على البعد اإلنساني المستنیر في التعلیم الجامعي وتعزیز دور الجامعات في تحریر فكر الطلبة 

  .وتمكینھم من العطاء واإلبداع
  
 

ودعوا في ختام جلسات المؤتمر التي استمرت یومین، الى التركیز على مفھوم تعلیم اقل وتعلم اكبر 
في مؤسسات التعلیم العالي، باإلضافة الى الحاكمیة الرشیدة في ادارة الجامعات، والتركیز على 

االردنیة التي تحتاج العلوم وبیان دورھا في التقدم وأنسنتھا، وإعادة النظر في آلیة القبول بالجامعات 
  .الى التمویل الكافي لتمكینھا من النمو والتطور 

  
 

كما اوصوا باالھتمام بالتعلیم المھني والتقني وتخصیص الموازنة الكافیة للتعلیم العالي والبحث 
العلمي والتركیز على التعلیم الرقمي وعدم اقتصار االھتمام بالتعلیم المدمج، باإلضافة الى االرتقاء 

  .لمناھج الجامعیة الى المعاییر العالمیةبا
  
 

واكدوا ضرورة احتضان االبداع والریادة لدى الطلبة وتنمیتھا من خالل تنویع االسالیب وتوظیف 
انماط التعلیم الذكیة، وتفعیل دور الجامعات في المسؤولیة االجتماعیة والتنمیة المستدامة وتكریس 

  .طلبةدورھا في تجذیر مفھوم المواطنة لدى ال
  
 

وشددوا على ضرورة االستقاللیة المالیة واالداریة للجامعات والوعي باھمیة ربط التعلیم العالي 
بالتقدم الصناعي والتكنولوجي من خالل ایجاد حاضنات لتحویل حاضنات االبحاث الى تكنولوجیا 

ي وخفض كلفة صناعیة، وتفعیل دور التكنولوجیا في ثقافة البحث العلمي وتجوید التعلیم الجامع
  .التعلیم العالي

 

  ٥: الدستور ص
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 تسلم نتائج المشاركات لجائزة الملك عبدهللا الثاني لالبداع

  
تسلم مجلس أمناء جائزة الملك عبدهللا الثاني لإلبداع، امس من أعضاء لجان التحكیم من الوطن 

  ). التاسعة(العربي واالردن، نتائج المشاركات في الجائزة للدورة الحالیة 
 

جلس خالل الجلسة، اإلعالن عن أسماء الفائزین بالجائزة رسمیا في مؤتمر صحفي یعقد وقرر الم
  .خالل االیام المقبلة

 
حقل اآلداب والفنون في : وشملت المشاركات في الجائزة ثالثة حقول طرحت في الدورة الحالیة، ھي

لكترونیة وسریتھا، موضوع المواطنة والھویة الوطنیة، وحقل العلوم في موضوع أمن المعلومات اإل
  .واخیرا حقل المدینة العربیة في موضوع إدارة المدینة الذكیة

 
ویضم مجلس أمناء الجائزة الذي یترأسھ الدكتور عبدالرؤوف الروابدة في عضویتھ كال من أمین 
عمان الدكتور یوسف الشواربة، الدكتور كامل ابو جابر، لیلى شرف، الدكتور ابراھیم عزالدین، 

  .جامعة االردنیة، رئیس الجامعة الھاشمیة، وأمین عام منتدى الفكر العربيرئیس ال
 

الف دوالر لكل حقل من حقولھا باالضافة الى  ٢٥یذكر ان الجائزة تمنح مرة كل عامین، وقیمتھا 
  .رصیعة ذھبیة مدموغ علیھا صورة جاللة الملك وشعار األمانة واسم الجائزة

 
ن والعلماء والتعریف بالمتمیزین منھم، والتعریف بالمشروعات وتھدف الجائزة الى دعم المبدعی

  المتمیزة في المدن العربیة في مختلف حقول الجائزة الثالثة

  ٢: الغد ص
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 مرافق الخدمات العامة في البیئة الجامعیة
 محمود الحبیس.د

  
ة وخاصة حظیت الخدمات التي تقدمھا الجامعات باھتمام كبیر في اآلونة األخیرة بسبب تزاید الحاج

بعد تطور التقنیات واألسالیب المستخدمة في توفیر تلك الخدمات، وھو مسعى حضاري الي جامعة 
ولذا كانت اھمیة خریطة ... وكفایة. ترنوا لھ، لتكون قابلة للقیاس ولتحقق العدالة وان تكون بكفاءة

 !مرافق ھل الخدمات العامة، لكن جودة المرافق العامة دون المستوى المطلوب
إن تخطیط خدمات التعلیم الجامعي ال بد وان تكون وفق معاییر ممنھجة لتكون رافعة للبیئة االكادیمیة 
لتستمر العملیة التعلیمیة ولتنعكس على سمعة الجامعة محلیا ودولیا، وتلك المعاییر الكمیة والوصفیة 

یار األمان المرتبطة من اجل النھوض بواقع الخدمات ومالحظة وتحدید تطورھا أو تخلفھا ومنھا مع
بالتصمیم للمرافق والمساحة والمسافة والمعاییر الھندسیة والتصمیمیة وعدالة التوزیع المكاني 
للمرافق، واالستفادة من الوسائط التكنولوجیة الحدیثة مثل االنترنت، الفیدیو، اإلذاعة، 

مع االقرار ان ...ودة عالیةوتأمین الطلبة والمدرسین ببیئة جامعیة ذات نوعیة وج.الخ...المختبرات
وبالمقابل نلمس تخطیطا للمرافق العامة ..الوضع المالي للجامعات الرسمیة ضاغط على االدارة

 ...بالجامعات الخاصة وبنوعیة وجودة ومشاركة للطلبة
على الرغم من ذلك فإن االدارة الجامعیة معنیة بتوفیر البیئة الجامعیة، للطلبة الذین یدفعون المبالغ 
المالیة بدل تلك الخدمات، والى العاملین من االكادیمیین واالداریین، ضمن مسار التفاعل بالبیئة 

 .الجامعیة
من اجل رعایة وعنایة الخدمات فإن االھمیة تستدعي ضرورة الكشف على حالة الخدمات 

المرافق بھدف  وتشخیصھا وتقدیم العالج المناسب لمجابھة الضغط المتزاید المستمر وتقییم كفاءة أداء
عناصر : تحسین المنتج النھائي المرتبطة بمدخالت العملیة التعلیمیة، وفي مقدمة االھتمام بذلك ھي

العملیة التعلیمیة، وھذه االستجابة تبرز المصداقیة في الحصول على الخدمة والتجسید المادي للخدمة 
العلمیة وتطبیقا لنظام الجودة في  لتنعكس اھتمام االدارة بمستوى األداء والوفاء بمتطلبات الطرق

 ..مسار الجامعة
مرافق الجامعات مھمة وضروریة، في مسیرة الجامعة، لتبرزھا بصورتھا الزاھیة لتكون بؤرة 
استقطاب جاذبة وعالمة ممیزة، وھنا فأن اشتراك الطلبة بأعمال تطوعیة داخل الحرم الجامعي من 

ن خالل التدریب المیداني باالستفادة من االفكار التي خالل تنسیق محكم لعمادات شؤن الطلبة او م
یقدمھا طلبة الجامعات في ادامة خدمات المرافق العامة سینعكس ایجابا على حالة الجامعة، سیما وان 

ففي الجامعة االردنیة ال یتخرج الطالب اال اذا قدم مسارا ...الطلبة یملكون افكارا بناءة وھامة وریادیة
امعتھ، وایضا استجابة طلبة كلیة الھندسة وكلیات اخرى بجامعة البلقاء للقیام عملیا في خدمة ج

.. بأعمال التجدید والمحافظة على خدمات المرافق أنما یشكل وعیا لتشاركیة ناجحة لطلبة الجامعة
وكذلك تفسیر شدة العالقة التي ترسمھا جامعة العلوم والتكنولوجیا مع طلبتھا بعد تخرجھم وتجدھم 

لذا بات واضحا ضرورة اشراك الطلبة ...ھون بجامعتھم فھم قدموا خدمات لمرافق جامعتھمیتبا
وبخاصة أن مجالس الجامعات بموجب قانون .. وتحویل ذلك الى أطر مؤسسیة.. بالجامعات االردنیة

الجامعات قد فتح المجال الیجاد قنوات تواصلیة سھلة بحیث یعبر الطلبة عن مطالبھم وفق التشاركیة 
  ...أن یكون تمثیال للجسم الطالبي بآلیة صنع القرار... في البیئة الجامعیة وھذا یحدث الول مرة

  الدستور 

 مقاالت
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  "الماء الساكن"خطوات تشریعیة وتنفیذیة تحرك ".. التعلیم العالي"
 حاتم العبادي 

  
بول الموحد، یشھد قطاع التعلیم العالي في الفترة الحالیة حراكا ذا ابعاد متنوعة، منھا ما یتربط بالق

واخرى بوضع انظمة وتعلیمات تنفیذیة انسجاما مع قانوني التعلیم العالي والبحث العلمي والجامعات 
 .٢٠١٨االردنیة لسنة 

 
لم یأت ھذا الحراك فجأة، إنما ضمن خطوات متدرجة تمثلت في االعالن عن التوجھات وعقد لقاءات 

الحراك بنتائج التغذیة الراجعة، التي لم تھمل  واجتماعات مع معنیین ومختصین، من باب إثراء ھذا
بل على العكس كان محل نقاش ، حتى لو قدمت ھذه التغذیة او المالحظة بشكل غیر رسمي او عبر 

 .منصات التواصل االجتماعي
 

الالفت للنظر، ان ھنالك مواقف تبدلت مع الوقت بعدما كانت تؤید أو تدعم توجھا بعینھ، لكن مع البدء 
اجراءات فعلیة باتت المواقف مغایرة لما كانت علیھ قبل سنوات رغم انھا صادرة من ذات  باتخاذ

االول ان التغییر في الموقف : الذوات، ما ینبىء بان وراء االكمة ما وراءھا، وھذا یحمل تفسیرین
استند الى مستجدات، اما التفسیر االخر ان النقد والمعارضة سمة باتت تعارض كل من ھو خارج 

 .دائرة صنع القرار المباشر
 

بعیدا عن ھذا المحور، فإن ملفات قطاع التعلیم العالي باتت تقسم ضمن ملفات واضحة وموزعة على 
جھات االختصاص، ضمن آلیة تنسیقیة وتكاملیة، ووفق خطوات ثابتة غیر متسرعة، في حال 

 .یر القائم على حقائق وادلةاالبتعاد عن عملیات التشكیك واالتھامیة المسبقة والتشخیص الشخصي غ
 
 

نظام تعیین رؤساء الجامعات ونظام : ویشتمل حراك التعلیم العالي االن على وضع ستة انظمة تشمل
ممارسة العمل االكادیمي ونظام مساءلة وتقییم اداء القیادات االكادیمیة ونظام تنظیم العالقة بین الھیئة 

 .واالبتكار ونظام شؤون الطلبة الوافدین والجامعة الخاصة ونظام صندوق البحث العلمي
 

ویشتبك في وضع ھذه االنظمة لجان ممثلة، كما في عینات استطالعات الرأي العام، من مختلف 
 .دوائر الوزارة ومجلس التعلیم العالي والجامعات ایضا، ودیوان التشریع والرأي

 
یفصح عن تفاصیلھا، وقد  وبحسب مصادر فإن ھذه األنظمة استكملت كمسودات، حتى االن، ولم

، لجھة ان االعالن عن المسودة وتفاصیلھا، كمسودة "مثلب"یكون عدم االفصاح عنھا بشكل علني 
ً سیخدم في الوقوف على المالحظات التي قد تشكل اخطاء او تضاربا او تناقضا، ما  ولیس نظاما

 .یعزز النسخة النھائیة منھا
 

یین رؤساء الجامعات التي ما تزال في طور النقاش ، قد وعلى سبیل المثال، فإن مسودة نظام تع
یحمل النظام في حال صدر كما ھو مخالفة صریحة للقانون، لجھة شروط المترشح لرئاسة الجامعة، 
فالقانون سمح لحامل الجنسیة االردنیة ویحمل رتبة االستاذیة كعضو ھیئة تدریس بینما النظام نص 

  ٢: الرأي ص -الوقائع االخباریة
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دراجھا ضمن النظام كأسس ومعاییر مفاضلة، ال شروط تعیین على شروط اخرى، والتي كان یجب ا
 .او ترشح

 
في ملف القبول الموحد، ھنالك تجربة جدیدة، تتمثل في السنة التحضیریة للطب، ورغم حالة 
السوداویة من قبل البعض تجاھھا، لجھة انھا قد تعزز برجوازیة التعلیم في المجال الطبي، بحیث 

خریجي المدارس ذات المستوى االعلى، والتي ھي باالصل ذات رسوم تكون مقتصرة فقط للطلبة 
 .اعلى، والتي ھي مدارس باالغلب خاصة، ال یستطیع اي طالب االلتحاق بھا، حتى لو كان غنیا

 
ومن المخاوف ایضا، ان التجربة ستكون مقتصرة على الجامعة االردنیة والتكنولوجیا في تخصصي 

ر على نسبة االلتحاق بھما، تخوفا من الطلبة من عدم اجتیاز ھذه الطب وطب االسنان، ما قد یؤث
السنة التحضیریة، التي ھي الزامیة للطلبة االردنیین واختیاریة للوافدین، إال ان السؤال، ھل تحقق 
كلیتا الطب وطب االسنان في ھاتین الجامعتین معاییر االعتماد والطاقة االستیعابیة، ام ال؟ وكم حجم 

 .لى الطاقة؟الزیادة ع
 

ما یعني ان ھذا التخوف، قد ینظر الیھ من زاویة ایجابیة وھو تمكین الجامعة من تحقیق معاییر 
االعتماد وتحقیق الطاقة االستیعابیة، بما یخدم تجوید العملیة التعلیمیة ویعزز التنافسیة العالمیة 

 .والدولیة في التنصیفات
 

رى، قد تعطي الطلبة فرصة أخرى لاللتحاق بالجامعة كما أن ھذه السنة التحضیریة من زاویة اخ
االردنیة او التكنولوجیا، من حیث ان الحد االدنى للقبول في السنة التحضیریة سیكون اقل لو كان 

، في "الكرة ستكون في ملعب الطالب"القبول مباشر في تخصص الطب وطب االسنان، ما یعني ان 
مھام مجالس االمناء، ولیس التعلیم العالي، وعلیھ فإن ما  وقت ان تحدید اعداد المقبولین باتت من

 .سیطلبة مجلس االمناء من اعداد سیتم قبولھا
 

ومن ملف القبول، وھنا یجب ان نمیز بین نوعین االول، یتعلق بالطلبة االردنیین، إذ سیكون ھنالك 
وبحسب تصریحات اسس خاصة تضعھا مجالس االمناء، واخرى عامة یضعھا مجلس التعلیم العالي، 

سابقة لرئیس مجلس التعلیم العالي، الذي تتبع آلیة وحدة تنسیق القبول الموحد، فإن القائمة الموحدة لن 
 .یتغیر علیھا شیيء جوھري

 
اما النوع الثاني، استقطاب الطلبة العرب واالجانب، وھو تحد، وضعتھ الوزارة امامھا، وفق خطة 

الف طالب مع حلول ) ٧٠(الردنیة لرفع عدد الطلبة الى استقطاب وتسویق وترویج للجامعات ا
 .الف طالب خالل ھذه الفترة)٣٠(، اي زیادة الطلبة بواقع ٢٠٢٠

 
وجعلھ یسیل ویسیر باتجاه تحقیق نتائج تخدم القطاع " حرك الماء الراكد"ما یجري في التعلیم العالي

بیة، وھذه خطوة ایجابیة، حتى لو وقع او وتعید لھ ألقھ وتعیده الى دوریات المنافسة العربیة واالجن
حدث اي خلل، فإن عملیة التصویب اسھل وافضل من االبقاء كما ھو علیھ كجمھور متفرج لمجریات 

  .التنافس العمیق على مستوى المنطقة والعالم
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 بوابة إلكترونیة للمستشارین الثقافیین خطوة تطویریة وتحدیثھا وتفعیلھا ضرورة
  

 أمان السائح
 

بوابة إلكترونیة جدیدة خاصة أطلقتھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بمكاتب المستشارین 
الثقافیین سواًء الموجودة داخل األردن والمنتشرة في الجامعات الرسمیة وعدد من الجامعات 

 .الخاصة، أو تلك الموجودة خارج األردن والمنتشرة في عدد من الدول العربیة واألجنبیة
لبوابة واحدة من البوابات التي تم اطالقھا لتتفاعل مع النمط الجدید الذي ینتھجھ الشباب في المرحلة ا

التي أصبحت االلكترونیات ھي لغة التفاعل الوحیدة التي تجمعھم ومن اجل ذلك جاءت تلك البوابات 
سعى لفائدتھم ولتجعل من لتكون نافذة حقیقیة تفتح المجال للطلبة للتفاعل مع األمور اإلیجابیة التي ت

 .تلك المنافع سھلة الفھم والتطبیق وان تأخذ حقھا الذي من المفترض ان یطبق فعلیا على ارض الواقع
البوابة تھدف إلى تمكین الطلبة االطالع على المعلومات التعریفیة بكل مكتب كاالسم والموقع  

لبیانات الضروریة التي تمكن كل طالب من وأسماء العاملین فیھ، وتعریفھم بالخدمات التي یقدمھا، وا
ً بأول على  التواصل مع المكتب بكل یسر وسھولة في حال حاجتھ إلى ذلك، إضافة إلى االطالع أوال

 .جمیع اإلعالنات التي یقوم كل مكتب بنشرھا للطلبة
بة وتجعلھا الوزارة علیھا ان تفّعل تلك البوابات وتضع على صفحاتھا كافة المعلومات التي تفید الطل

منصة تواصل حقیقیة مع كل ما یھمھم وكل ما یمكن ان یقدم لھم خدمة فاعلة تسھل علیھم تفاصیل 
غائبة وھم في بالد الغربة یبحثون عن معلومات او فائدة یمكن ان تبعدھم عن المشاكل او الوقوع 

 .بأخطاء لعدم معرفتھم بالمعلومات
رة ان تكون تلك المواقع جاھزة ومفعلة أوال بأول وعلى الوزارة أیضا ان تعمل جاھدة على بلو

ومتابعة الوضاعھم من اجل ان تكون مصدر جذب وتواصل لھم ال ان تكون مصدرا طاردا 
السئلتھم، وعلى تلك البوابات أیضا ان تقدم المعلومات اآلنیة لھم حیث بالد الغربة التي یدرسون فیھا 

 .وطن حاضر في اذھانھم أینما ابتعدوالیبقوا دوما على تواصل ویؤمنوا دوما ان ال
وعلى طلبتنا ان یمتلكوا مفاتیح الثقة بمؤسساتھم وان یكونوا منفتحین على التعاطي مع تلك البوابات 
االلكترونیة بإیمان وثقة وانتماء بان تلك البوابات ستكون فاتحة خیر لمعلوماتھم وبأنھا ستمنحھم 

فیدھم وتقنعھم بأنھم ان كانوا بحاجة الى ایة معلومة او حالة مساحة من األمان بشأن ایة معلومات قد ت
من التساؤالت فان تلك البوابة ستوفر لھم تلك المعلومة وستحل لھم ھذه القضیة، في حالة ستسھل 

 .امورھم وتمنحھم األمان وتخفف عنھم أي عناء قد یربكھم
صل بین مكاتب المستشارین الثقافیین وتأمل الوزارة من خالل إطالقھا لھذه البوابة إلى زیادة التوا

والطلبة خاصة أولئك الدارسین خارج األردن، مما یمكن ھذه المكاتب من القیام بواجبھا بشكل فعال، 
والعمل على تحقیق الھدف الرئیسي من وجودھا وھو تذلیل أي صعوبات قد تواجھ ھؤالء الطلبة في 

 .الدول الدارسین فیھا
ھذه البوابة تماشیا ضمن الخطة التي تنتھجھا الوزارة لحوسبة جمیع وعمدت الوزارة الى اطالق 

الخدمات التي تقدمھا مما یوفر على متلقي الخدمة الجھد والوقت ویمكنھم من الحصول علیھا بكل 
 .یسر وسھولة

ال یمكننا ان ننكر ما حملتھ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي من خطوات إیجابیة الكترونیة 
قطاع الخدمات فیھا وسھلت على الطلبة حالة من التفاعل اإلیجابي مع كل ما تقدمھ الوزارة نھضت ب

، إضافة لذلك فقد نجحت الوزارة في دمج الھوة وقلصت نسب الخطأ واوصلت الفكرة بشكل كامل 
 وجاد الى الطلبة من خالل وحدة تنسیق القبول الموحد االلكتروني الذي تفوق على نفسھ وحمل الطلبة

  ٢: الدستور ص
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كامل مسؤولیاتھم عندما منحھم كل االلیات التي تمكنھم من الدخول للموقع بقدرات عالیة وتفاصیل 
 .دقیقة فلم تترك لھم مجاال اال وتركت علیھ بصمة تغییر وقبول من قبل الطلبة

السعي لتحویل كل التفاصیل الى بوابات الكترونیة من قبل وزارة التعلیم العالي حالة نفتخر بھا، لكن 
األساس فیھا تفعیل كل المعلومات الموجودة فیھا أوال بأول وعدم تركھا دون تحدیث وتفعیل 
مضامینھا خدمة للطلبة ولكل مطلع، والتركیز على احداث تغییرات في حال وردت مالحظات 
تستحق التغییر، وعلى الطلبة مسؤولیة الحرص على المتابعة وابداء مالحظاتھم لغایات التطویر 

  ..خلق تشاركیة مختلفة لعلھا تغیر في مجال ومسیرة التعلیم العالي نحو اإلیجابیةالدائم ل



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
29 

  
  
  
  

  ١٢: الغد ص -٦: الدستور ص - ١٠: الرأي ص

 إعالنات
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  الزرقاء - محمود احمد صالح القصاص  -
  الرابیة –نمیده محمود حسین باكیر  -
  الفحیص –شفیق سلیم عید صویص  -
  تالع العلي –سعدي عبدالرحمن قطاوي  -
  یةالصویف –سمیرة بندلي زخریا  -
  اربد –عائشة المحامید  -
  شارع الجاردنز –نابلیون عبدالرحمن یعیش  -
  الدوار السابع –محمد محمود ابراھیم العیاط  -
  

  
  »رحمھم هللا«

  
  
  

 وفیات

  الرأي
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  مؤسساتھا الحكومیة دون ان یتم اصالحھا او " كراجات"سیارات رسمیة كثیرة تقف في
  .شطبھا

  
 السالمیة في النقابات یتفرد باتخاذ قرارات تخدم التیار النقابي المحسوب على الحركة ا

اجندتھ دون الرجوع الى الھیئات العامة مثل اقامة ملتقى االحزاب والطلب من الحكومة 
التیار یستخدم قاعات مجمع النقابات القامة فعالیات .. بتفعیل اتفاقیة التجارة الحرة مع تركیا

  .للترویج الجنداتھ دون اشراك الھیئات العامة
  

  مكاتب عدة في وزارات ومؤسسات رسمیة تترك اجھزة التكییف تعمل دون توقف سواء كان
  .المكاتب الحكومیة تبقى مضاءة لیال نھارا.. الموظفون فیھا ام ال

  
  وحضوره اجتماعاتھا " كفاءتھ"نقابة استبعدت عضوا في ھیئتھا العامة من كل لجانھا لعدم

النقابي ھو من  ..ھا لالبتزاز النقابي والسیاسيفي السابق فضال عن استغالل موقعھ فی
  .من یستظلون بظل معارض معروف" جماعة"

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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  ملیون متر مكعب إضافة إلى حوالي  ٣٣٣بلغت سعة السدود التخزینیة في األردن حوالي
  .ملیون متر مكعب سعة السدود الصحراویة والبرك والحفائر الترابیة ١٢٥

  
 المجتمع المدني عند الساعة العاشرة من صباح الیوم فعالیة  تنظم منصة تشبیك بین منظمات

في فندق حیاة عمان، تجتمع خاللھ عدد من المنظمات من عمان » الشراكة إلحداث التغییر«
والزرقاء والبلقاء ومادبا لالحتفال باالنجازات والنجاحات التي حققتھا مؤخرا، وتسلیط 

  .المعنیة إلحداث التغییر الضوء على أھمیة الشراكة مع مختلف الجھات
  

  علمت صنارة الدستور أن رئیس الحكومة الدكتور عمر الرزاز قرر إیقاف كافة االحاالت
على التقاعد والمناقالت والتعیینات في الدرجات العلیا قبل جلسة النواب للتصویت على الثقة 

  .بالحكومة
  

  طوعي تمكن من جمع تبرعات الت» الجبال السبعة«قالت سمو األمیرة غیداء طالل إن فریق
  .فاقت التوقعات التي ستكرس لعالج العدید من المرضى في مركز الحسین للسرطان

 نارة الدستورص
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  الخاص بمخالفات السیر حیز التنفیذ، حیث یتم وفقھ  ٢٠١٨دخل نظام النقاط المروریة لسنة
إضافة النقاط على السائق المخالف حضوریا وحسب شدتھا، بحیث تنتھي بسحب رخصة 

إدارة السیر نشرت توضیحا للنظام، وتوزیع النقاط حسب شدة . سائق لفترات مؤقتة ومتباینةال
نقطة یستوجب حجز الرخصة  ١٩ - ١٦ونوع مخالفة السیر، فیما بینت أن تجمیع ما بین 

لمدة  ٢٧ - ٢٤یوما، وبین  ٩٠حجز الرخصة  ٢٣ - ٢٠یوما، وبین  ٦٠ووقف العمل بھا 
 . یوما ١٨٠أكثر حجزھا نقطة ف ٢٨یوما، ومن  ١٢٠

 
  داخل مجمع عمان في ) سرافیس(حطم مجھولون یوم أمس السبت خمس مركبات عمومیة

وفیما باشرت األجھزة األمنیة تحقیقاتھا بالحادثة التي . مدینة إربد، دون وقوع إصابات
انتشرت صور المركبات المحطمة فیھا عبر وسائل التواصل االجتماعي، فقد رفض 

. بات، وفق مصادر مطلعة، التقدم بشكاوى للشرطة بخصوص ما حدثأصحاب المرك
 ".إربد عمان"المركبات المحطمة بالحادث تعمل كلھا على خط 

  
  أمس السبت، موقعھا اإللكتروني الجدید، بعد " بترا"أطلقت وكالة األنباء األردنیة الرسمیة

 . ع إلى حین اعتماده نھائیاتطویره وتنویع خیارات المتابع لھ، وبدأت البث التجریبي للموق
 

  جدد حزب اإلصالح، خالل مؤتمره العام الذي عقده أمس، للدكتور عید عبدهللا الدحیات أمینا
عاما للحزب للدورة الثالثة على التوالي، فیما انتخب أعضاء المكتب التنفیذي والمجلس 

 .المركز للحزب، وأقر التقریرین المالي واإلداري عن السنة الماضیة
  

 زواریب الغد
  


