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 ـــــوضـــــوعالمــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
في منطقة عمان القدیمة أمام ) سبیل الحوریات(اعالن افتتاح 

  السیاح والجمھور
٣  

  ٧  )األردنیة(دورة تدریبیة حول التعلم المدمج في 
 ٨  المخدرات تقود لإلھانة والمرض والجریمة: منتدون 

   شؤون جامعیة
 ١٠  لبحث العلمي لطلبة الجامعاتإعالن نتائج الفائزین بجائزة ا

   مقاالت
 ١١  األستاذ الدكتور عمر الجراح//  )المسؤولیة المجتمعیة للجامعات(

 ١٥  وفیات
  ١٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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في منطقة عمان القدیمة أمام السیاح والجمھور) سبیل الحوریات(اعالن افتتاح   

نطقة بات بإمكان سیاح وزوار م -فادیة العتیبي

عمان القدیمة االستمتاع بعیدا عن صخب 

الحیاة فیھا، وارتیاد معلم تاریخي یمثل 

حضارة عمرھا ألفا عام، یحفز على 

االستكشاف واالسترخاء والتأمل، بعد أن تم 

إعادة تأھیلھ وترمیمھ من جدید على مدار 

أربعة أعوام، بدعم من صندوق السفراء 

افي بالسفارة األمریكیة في األردن ومركز حمدي منكو للبحوث األمریكي للمحافظة على التراث الثق

  . العلمیة في الجامعة األردنیة

یوم أمس تم افتتاح متنزه سبیل الحوریات في منطقة وسط البلد لیكون وجھة مثلى لسیاح وجمھور 

القائم المنطقة، واستخدامھ كفضاء للمناسبات الثقافیة، بحضور أمین عمان الدكتور یوسف الشواربة و

بأعمال السفارة األمریكیة في عمان بول مالك، ورئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة، 

واألمین العام لوزارة السیاحة واآلثار الدكتور عیسى قموة ومدیر دائرة اآلثار العامة بالوكالة یزید 

  .علیان

ب من المدرج الروماني ومسرح بالقر، موقع أثري یقع وسط العاصمة عمان" سبیل الحوریات"و

ویعود إلى الفترة الرومانیة في القرن الثاني المیالدي ویعد البناء بشكل عام بناًء ، األودین وجبل القلعة

 ً   .جمالیا

 أخبار الجامعة

  أخبار االردنیة
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ً ببناء  وخالل الحفل، أعرب الشواربة عن سعادتھ بإطالق المشروع الذي دعمتھ األمانة لوجستیا

ً أنھ یتشرف باسم أھالي عمان أن یشكر كل من السور المحیط بالمشروع بعد إعادة تأ ھیلھ؛ مضیفا

ً بالحفاظ علیھ وعلى نظافتھ لخصوصیتھ  شارك في دعم ھذا المشروع النوعي والممیز واعدا

  .التاریخیة التي تمتد منذ ألفي عام

وعبر القائم بأعمال السفارة األمریكیة بول مالك عن غبطتھ بإعادة افتتاح مشروع سبیل الحوریات 

بأن یطفئ سبیل الحوریات، عطش السیاح محبي االستطالع وسكان عمان، ألنھ سیشكل "الذي یأمل 

ً إلى أن األردن یحظى بالعدید من االماكن التاریخیة وشاكرا "مالذا بعیدا عن صخب المدینة ، منوھا

  . جھود كافة العاملین والشركاء في المشروع ومن ضمنھا أمانة عمان الكبرى

یة التراث الثقافي األردني مھمة؛ لیس فقط للتاریخ والفھم اإلنساني، بل لما یحملھ من حما"وقال إن 

، مؤكدا "٪ من الناتج المحلي اإلجمالي ١٤قیمة اقتصادیة، بتعزیزه صناعة السیاحة التي تمثل نحو 

احدا من یحق لألردن الفخر بتاریخھ الثقافي، فأماكن كالبترا وجبل نیبو؛ معروفة عالمیا، لكن و"أنھ 

ھنا في قلب عمان .. كنوزه العظیمة كان مختبئا لسنوات عدیدة، مع أنھ كان على مرأى من الجمیع

  ."قرب المدرج الروماني، ولم یلق االھتمام الذي یستحقھ، لكننا سنسطر نھایة لذلك الیوم

القدرة على مندوب وزیرة السیاحة واآلثار أمین عام الوزارة عیسى قموه، قال في كلمتھ إن لألردن 

ً من خالل القطاع السیاحي وتوفیر فرص العمل للشباب األردني وتقدیم األردن إلى  النمو اقتصادیا

العالم، معربا عن سعادتھ بافتتاح المشروع، ومشیرا إلى أن السفارة األمریكیة ساھمت في تطویر 

ً سبیل القطاع السیاحي في عمان والبترا ووادي رم وفینان، وتطویر اآلثار الروما نیة خصوصا

  .الحوریات والمدرح الروماني

ونوه مدیر عام دائرة األثار العامة بالوكالة یزید علیان أن سبیل الحوریات یمثل صورة للحیاة المترفة 

ً في عمان قبل سقف النھر الذي دفن معھ التي جرت منذ آالف السنین،  التي عاشتھا الحضارات سابقا
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ً إلى أن عمان أقدم مدین ً تماثیل عین غزال المعروفة في الفتا ة تاریخیة صنعت بھا التماثیل خصوصا

  .كل العالم

وقال إنھ فخور بمثل ھذه االنجازات، مشیرا في الوقت ذاتھ إلى دور دائرة اآلثار في الحفاظ على 

الف موقع أثري تتطلب الصیانة والرعایة  ١٠٠المواقع األثریة وصیانتھا حیث أن ھناك أكثر من 

ألف  منھا مسجلة لدى الدائرة من أجل صیانتھا، وھذا العمل یتطلب الكثیر من  ١٤ام، وأن واالھتم

  .الوقت

رئیسة الجمعیة الكیمیائیة األردنیة وأستاذة العلوم الكیمیائیة في الجامعة األردنیة / مدیرة المشروع 

یخیا بارزا من المعالم الدكتورة عبیر البواب قالت في مداخلة لھا إن سبیل الحوریات یمثل معلما تار

ّ تأكیدا من الشركاء  والشواھد التي تدل على تاریخ األردن وتاریخ عمان، وما كان مشروع ترمیمھ إال

  .القائمین علیھ بأن یبقى كما ھو امتداد األجیال القادمة

وأضافت أن إعادة تأھیل وترمیم المشروع استمرت مدة أربعة أعوام وجاءت على مرحلتین، بدعم 

) ٣٠٠(من صندوق السفراء األمریكي للمحافظة على التراث الثقافي بالسفارة األمریكیة یبلغ  مالي

ألف دینار أردني قدمت لمركز حمدي منكو للبحوث العلمیة في الجامعة األردنیة، مستندا إلى دراسة 

اھر السلبیة أسباب تلوث الموقع ومعالجتھ بالطرق الكیمیائیة ثم القیام بأعمال الترمیم وإزالة الظو

وتنظیف األحجار وإعداد المعاییر الالزمة لعملیات المحافظة على الموقع لیصبح منطقة جذب 

  .سیاحي في المستقبل

ولم تترد البواب في ختام حدیثھا أن تشكر فریق العمل المتكامل الذي شارك في إنجاز ھذا العمل، وقد 

ة والسیاحیة، وكذلك الطلبة والباحثین ممن عمل اجتمعت فیھ الخبرات الھندسیة والمعماریة والكیمیائی

في ھذا المشروع، والبعض اآلخر قد تطوع فیھ، ووضعوا جل طاقاتھم وجھودھم  إلحیاء ھذا المكان 

  .من جدید
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وتخلل إطالق مشروع منتزه سبیل الحوریات الذي حضره عدد من كبار الشخصیات والمسؤولین  

موسیقیة للموسیقیین یعرب سمارت وفادي حتر وھمام  معرض للصور الخاصة بالموقع، ومقطوعات

  .عید
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  )األردنیة(دورة تدریبیة حول التعلم المدمج في  

عضو ھیئة ) ٥٠(شارك   -فادیة العتیبي

تدریس في الجامعة األردنیة الیوم في الدورة 

التدریبیة التي عقدھا مركز االعتماد وضمان 

  .)تطبیقي/ التعلم المدمج( الجودة بعنوان 

وتأتي الدورة التي قدمھا الدكتور محمد ریان 

من كلیة اللغات األجنبیة واستمرت یوما واحدا 

ضمن خطة التدریب السنویة التي یعقدھا المركز لتطویر البرامج ووسائل التعلم والتعلیم والتقییم في 

  .الجامعة وتستھدف أعضاء الھیئة التدریسیة فیھا

جمعت ما بین المصطلحات النظریة والتطبیقات العملیة، محاور  وتناول الریان خالل الدورة التي

تناولت الحدیث عن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعلیم، وتعریف حول أساسیات التعلم 

المدمج ومكوناتھ، مشیرا إلى توجھات توجھات الجامعة األردنیة إزاء ھذا النظام الذي بات الخیار 

بة لھا في سبیل إحداث نقلة جوھریة على نظام التعلیم الجامعي بأسالیبھ االستراتیجي األھم بالنس

  .وطرائقھ التقلیدیة، وجعلھ نظام تعلم بمكونات وأدوات عصریة

وركز الریان وھو أحد األساتذة المشرفین على تطبیق ھذا النظام، وممن طبقوه في محاضراتھم، 

م المدمج، وكیفیة تصمیم خطة دراسیة تقوم على مبدأ على آلیة االنتقال من التعلیم التقلیدي إلى التعل

  .التعلم المدمج، وكیفیة االستفادة من االنترنت في التعلم النشط، وبعض من أساسیات نظام إدارة التعلم

ونوه الریان إلى بعض الصعوبات التي قد تعترض أعضاء الھیئة التدریسیة خالل تطبیقھا للنظام، 

ن االستفادة منھا لتفادیھا، مؤكدا وبحسب تجربتھ الشخصیة خالل تطبیق ومع الطلبة، والحلول الممك

  .النظام أن ھناك تطورا كبیرا طرأ على طلبتھ وانعكس على المستوى التعلیمي لدیھم

  أخبار االردنیة
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  المخدرات تقود لإلھانة والمرض والجریمة: منتدون 

محمد المبیضین ــ أكد منتدون أھمیة 

ي توعیة الشباب بأخطار المخدرات الت

   .تقود إلى اإلھانة والمرض والجریمة

وأشاروا إلى ضرورة توجیھ الشباب   

نحو ممارسة النشاطات الثقافیة والفنیة 

واأللعاب الریاضیة والنشاطات البدنیة 

لحمایتھم  من ھذه اآلفة الخطیرة المدمرة 

  . لصحتھم

الریاضة ودورھا في الحد "وخالل ندوة نظمھا قسم العمل االجتماعي في الجامعة األردنیة  بعنوان 

، أشار مساعد مدیر إدارة مكافحة المخدرات العقید أحمد أبوزید إلى " من اإلدمان وتعاطي المنشطات

أن اإلدمان ھو تكرار تعاطي المادة المخدرة التي یصاحبھا رغبة جامحة في الحصول على المادة 

لمدمن بأعراض انسحابیة خطیرة قد ومیل مستمر لزیادة الجرعة ، وعند اإلنقطاع المفاجئ یصاب ا

 ً   .تؤدي إلى الوفاة أحیانا

وعرض أبو زید أنواع  المخدرات وأشكالھا والضرر الذي تسببھ خصوصا ازدیاد جھد القلب 

واألرق والتشنجات والھستیریا والتشویش العقلي والقلق والجنون وتلف في أوعیة الدم بالدماغ 

  . وغیرھا من األمراض الخطیرة

ً إلى مركز وشرح أب و زید الجھود التي تقوم بھا إدارة المخدرات لمواجھة ھذه اآلفة الخطیرة مشیرا

ً في معالجة  ١٩٩٤عالج المدمنین الذي انشأتھ إالدارة عام  وھو من المراكز المتقدمة عالمیا

  .المدمنین

  أخبار االردنیة
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ً ویقدم خدمات صحیة متكاملة )   ١٧٠( وتقدر الطاقة االستیعابیة للمركز بـ   ویضم مرافق سریرا

  . ریاضیة وترفیھیة وثقافیة  وخدمیة وتتم مراحل عالج المدمنین بسریة تامة

وأشار عضو مجلس إدارة رابطة الالعبین األردنیین الدولیین الثقافیة الدكتور فایز أبو عریضة إلى 

ً أن ممارسة الریاضة لھا تأث یر دور التربیة الریاضیة في إعداد اإلنسان وتنمیة شخصیتھ مؤكدا

  . واضح في عدم انجراف الشباب نحو العنف والمخدرات

وشرح أبو عریضة مھمة الرابطة في دعم الحركة الشبابیة والریاضة األردنیة من خالل تشجیع 

ً عن تھیئة الوسائل والسبل الستثمار أوقات فراغھم بما  الشباب وتوجیھھم نحو التربیة الریاضیة فضال

  . یعود علیھم بالفائدة

ً ان الریاضة  وسیلة عالجیة مھمة ولفت أب و عریضة إلى أھمیة الوقایة من العنف والمخدرات مؤكدا

للتخلص من سموم المخدرات واقترح حضور المدمنیین المباریات الریاضیة لتشجیعھم على ترك 

   . ھذه اآلفة المدمرة للمجتمعات اإلنسانیة

، عرضت إدارة مكافحة المخدرات من  وعلى ھامش الندوة التي أدارتھا الدكتورة مھا السمھوري

خالل معرضھا المتنقل نماذج من أنواع المواد المخدرة  بھدف تعریف الشباب الجامعي بھذه اآلفة 

ً في أماكن اللھو المنتشرة في المجتمعات المحلیة    . السامة والحذر منھا خصوصا
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.  

  
  

  
  اتإعالن نتائج الفائزین بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامع

  
  
  

أعلنت اللجنة العلیا المشرفة على جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات األردنیة، أمس، نتائج الدورة 
األردنیة، : العشرین للجائزة التي نظمھا مركز دراسات الشرق األوسط بالتعاون مع جامعات

  .صندوق حیاة للتعلیم فیالدلفیا، العلوم التطبیقیة، العلوم والتكنولوجیا، الزرقاء الخاصة، وبدعم من
بیان العمري، خالل مؤتمر . وأعلن رئیس اللجنة والمدیر التنفیذي لمركز دراسات الشرق األوسط، د

صحفي، عن حجب الجائزتین األولى والثانیة لعدم وصول أي من الطلبة المتنافسین لھا، وفقا 
  .للمعاییر واألحكام المنصوص علیھا في نظام الجائزة

جامعة الیرموك، - الثالثة مكررا الطالبتان نور صالح األسود، ماجستیر دعوة وإعالموفاز بالجائزة 
دور التربیة : "جامعة الیرموك عن بحثھما المشترك-ودعاء خالد الزعبي ماجستیر تربیة إسالمیة

، وفاز بالجائزة الرابعة الطالبة روان محمد المومني، ماجستیر "األسریة في مقاومة تھوید القدس
دور التعلیم العالي ومؤسساتھ في التنمیة السیاسیة في : "جامعة الیرموك عن بحثھا-تشكیلیةفنون 

  ".األردن من وجھة نظر القادة وأعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعات األردنیة
طالب من معظم الجامعات األردنیة في ھذه  ١٠٩وأشار العمري إلى أن الجائزة شھدت تسجیل 

ً بحثیة، فیما نافس  ١٤التخصصات العلمیة واإلنسانیة، قدم  الدورة، موزعین على منھم  ٨منھم خططا
) اكتوبر(الماضي ولغایة تشرین األول ) مارس(في البحوث ضمن جدول زمني محدد منذ مطلع آذار 

  .الحالي
وأھمیة كما لفت إلى مساھمة الشباب الباحثین في تناول ومعالجة ما یمر بھ العالم العربي من أزمات، 

  .الدور الذي تقوم بھ جائزة البحث العلمي في انخراط الشباب بالبحث عن الحلول الخالقة
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الحقیقة الدولیة/٦:الغد ص
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  )المسؤولیة المجتمعیة للجامعات(

  
  األستاذ الدكتور عمر الجراح

  
الجامعات منارات علم واشعاع وتطویر وھي من أھم محركات التغیر والتطویر والتنمیة في 

ً في الشأنین  المجتمعات وقد تطورت ً رئیسا أدوارھا وعال شأنھا في الدول المتقدمة وأخذت تلعب دورا
ً مع التحول نحو االقتصاد  االقتصادي واالجتماعي حیث برز دور قیادة وتنمیة المجتمعات وخصوصا
المبني على المعرفة والتركیز على التنمیة المستدامة ومع ضرورة انفتاح الجامعات على المجتمع 

، وتحول دور الجامعات من التدریس إلى التركیز على التعلیم والتعلم في سعیھا لبناء ومؤسساتھ
  .مجتمعات المعرفة 

  
ودورھا الرئیس في بناء اإلنسان وصقل شخصیتھ وذاتھ وتطویر الموارد البشریة المؤھلة التي ھي 

كأساس للتنمیة عماد مجتمعات واقتصادات المعرفة، وتطور دور البحث العلمي في بناء المعرفة 
المستدامة مع التركیز على تشجیع وتحفیز االبتكار واإلبداع وتطویر مخرجات البحث العلمي 
واحتضان المشاریع والمبادرات اإلبداعیة كضرورة مجتمعیة لتمكین اإلنسان واقتصادیة لبناء 

تنمیتھ وقیادتھ مع برزت أھمیة خدمة المجتمع و .األوطان وتعزیز قوتھا ومكانتھا العالمیة والحضاریة
التحوالت والتحدیات االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة التي برزت مع ظھور ظاھرة 
العولمة وتولد مجتمعات المعلومات في عصر ثورات المعلومات واالتصاالت، فینبغي على الجامعة 

االجتماعیة واالقتصادیة  نشر المعرفة وتمكین األفراد والجماعات وبناء قدراتھم وتطویر المؤسسات
ة الصالحة وتعزیز القیم والثقافیة وتبصیر المجتمع وبناء الفكر السلیم ونشر الوعي وتجذیر المواطن

  .الصالحة
  

فالجامعة جزء ال یتجزأ من مؤسسات المجتمع التي تغذیھ بالموارد البشریة وتؤثر في بناء وتطور 
ك أن عالقة الجامعة بالتغیر والتنمیة عالقة وثیقة وأن والثقافیة ذل البنى االقتصادیة واالجتماعیة 

ً وأن استجابتھا لمتطلبات وحاجات المجتمع  ارتباطھا مع مؤسسات المجتمع ینبغي أن یكون وثیقا
ینبغي أن یكون لحظیا ال بل استشرافیا بھدف تحقیق التنمیة المستدامة وحمایة الفرد والمجتمع من 

ن تغلغل الفقر والبطالة، ومن ھذا المنطلق برزت ضرورة االنحراف الفكري واألخالقي وم
لقد استمدت الجامعات مفھوم المسؤولیة االجتماعیة من قطاع المال  .المسؤولیة االجتماعیة للجامعات

واألعمال وطورتھا لتشمل المسؤولیة األخالقیة ألداء أسرة الجامعة من طلبة وأعضاء ھیئة تدریس 
یمیة والمعرفیة والبیئیة والمجتمعیة التي تنتجھا الجامعة لتحقیق التنمیة وعاملین تجاه اآلثار التعل

  .ومؤسساتھاإلنسانیة المستدامة بالتشارك والحوار الفاعل مع المجتمع 
  
  ً وسوف أستعرض خطة المسؤولیة المجتمعیة التي تم تطویرھا وتنفیذھا خالل فترة عملي رئیسا

 :والتي كانت مكونة من أربعة محاور رئیسیة على النحو التاليلجامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة 
التأثیر التعلیمي تطویر وبناء قدرات أعضاء ھیئة تدریس والعاملین والطلبة في الجامعة : أوالً 

نشر ثقافة خدمة . 1 :لیصبحوا مسؤولین اجتماعیین فاعلین في خدمة مجتمعاتھم من خالل ما یلي

  ١٧ :الرأي ص

 مقاالت



  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 
12 

عمل . أ :ل التطوعي لدى الطلبة والعاملین من خالل النشاطات التالیةوتنمیة المجتمع وثقافة العم
عمل دورات وورشات . ب .محاضرات وندوات عن خدمة وتنمیة المجتمع وثقافة العمل التطوعي

توفیر التدریب والتأھیل الالزم للطلبة إلبراز أھمیة خدمة . 2 .عمل لكافة العاملین في الجامعة
   :من خالل النشاطات واإلجراءات التالیةالمجتمع في حیاة الطالب 

  
اقرار مساق المسؤولیة المجتمعیة في الخطط الدراسیة كمتطلب إجباري على كافة طلبة  . أ

 الجامعة
محاضرة تنویریة فصلیة . ت .إلزام الطلبة بزراعة شجرة كأحد شروط التخرج من الجامعة . ب

المخدرات والوسطیة لكل عضو ھیئة تدریس عن موضوع یقرره مجلس العمداء كأضرار 
 الخ... ومكافحة اإلرھاب وقبول اآلخر

 
اشراك الطالب في نشاط مجتمعي حسب تخصصھ الذي یدرسھ مرة واحدة على األقل خالل  . ت

 انشاء قاعدة بیانات لجمیع الفرص المتاحة للطلبة لخدمة المجتمع. ج .التحاقھ بالجامعة
 

لمجتمعیة لدى أعضاء ھیئة تدریس وضع تشریعات وتعلیمات لتعزیز وتنمیة المسؤولیة ا
 والعاملین من خالل التالي

 
ادراج تشریعات وتعلیمات تتضمن الخدمة المجتمعیة ضمن تعلیمات الترقیة والنقل . أ 

تفعیل دور دائرة خدمة وتنمیة المجتمع وعمل وانجاز ورشات تدریبیة . ب .والعالوات
 مستمرة لعرض الفرص المتوفرة لخدمة المجتمع

 
 .العاملین في الجامعة بعمل نشاط واحد على األقل في الفصل الدراسي لخدمة المجتمعقیام  . ث

 ً التأثیر المعرفي لنشر المعرفة ونقل التكنولوجیا التي تساھم في بناء التصور المعرفي : ثانیا
الالزم للنھوض بكافة شرائح المجتمع في شتى المجاالت التي تعنى بھا الجامعة وذلك من 

 :خالل التالي
 

 تثقیف كافة شرائح المجتمع بالمعارف والخبرات التي تمتلكھا الجامعة .  . ج
 

سوق العمل والتخصصات المطلوبة، مكافحة : تنظیم محاضرات تستھدف مواضیع مثل.  . ح
 الخ ... الفساد على المستوى المجتمعي، مكافحة المخدرات، الصحة العامة، دعم شؤون المرأة

 
ن خالل عقد الدورات والدبلومات المھنیة واالستشارات تكثیف عمل المركز االستشاري م . خ

والفحوصات المخبریة المتخصصة في مجاالت الطب والھندسة والصیدلة والزراعة والطب 
  .البیطري وتكنولوجیا المعلومات وغیرھا

 
تقدیم استشارات مجانیة لمشاریع األعمال الصغیرة والمتوسطة في المجاالت الزراعیة  . د

  5 .عاون مع المؤسسات ذات العالقةوالصناعیة بالت
 

وضع برامج دوریة ومنظمة لزیارة طالب وأساتذة الجامعة إلى مدارس المنطقة ألھداف  . ذ
تثقیفیة وتعریفیة لطالب الجامعة وطالب المدارس بحیث یتم القاء محاضرات وعقد مناقشات 

  .في مواضیع مختارة والتركیز عل زیارة القرى والمدارس البعیدة
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الق دراسات تھدف إلى تحدید حاجات المجتمع المحلي واألولویات والمجاالت التي یمكن اط . ر
  .ان تخدمھا الجامعة كـقطاعي الصناعة والزراعة

 
االستفادة من البرامج الوطنیة لدعم المشاریع التي تخدم المجتمع المحلي من مؤسسات مثل  . ز

  .حث العلمي وغیرھاالمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا أو صندوق دعم الب
 

إصدار مجالت أو دوریات من الجامعة موجھة للمجتمع المحلي وتوزیعھا على المدارس .  . س
 والبلدیات تسلط األضواء على مكافحة اآلفات االجتماعیة كالمخدرات 

 
ً (تفعیل موقع الجامعة .  . ش على االنترنت بحیث یكون ھناك فرع ذو محتوى موجھ ) جماھیریا

األخبار والمقاالت التثقیفیة الموجھة للعامة، واستقبال موضوعات من للمجتمع المحلي ك
 10أفراد المجتمع المحلي

 
العمل على استقطاب دعم من المنظمات الدولیة والجھات المانحة لتنفیذ مشاریع  . ص

خدمة المجتمع المحلي كبرامج بناء القدرات أو تطویر البنیة التحتیة أو المنح التعلیمیة أو 
  .مجتمعیة المتعلقة بالالجئینالخدمات ال

  
 ً المشاركة المجتمعیة بین أسرة الجامعة وكافة فئات المجتمع ومؤسساتھ لتعزیز التنمیة : ثالثا

   :اإلنسانیة ضمن شراكات فاعلة لخدمة وتمكین الفرد والمجتمع من خالل ما یلي
 

ء توجھات رصینة تعمیم مبدأ الشراكة بین الجامعة وبین القطاعات المجتمعیة األخرى لبنا
   .لتحقیق مجتمع المسؤولیة المجتمعیة

  
وضع خطة تسویق إعالمي لناشطات الجامعة في المجتمع المحلي واإلعالن عن أنشطة 
الجامعة وأخبارھا وبرامجھا في المواقع الكترونیة التي تحظى بمتابعة عالیة في المجتمع 

   .المحلي ووضع رابط لموقع الجامعة على ھذه المواقع
  
زیارة طالب وأساتذة الجامعة إلى البلدیات لتقدیم شروحات عما یمكن أن تقدمھ الجامعة .

   .واالستماع إلى المشاكل التي یمكن للجامعة أن تساھم في حلھا
  
التنسیق مع مستثمرین من أھل المنطقة لتقدیم منح دراسات لطلبة متفوقین أو معوزین، . 

 تھمتحمل أسماء ھؤالء المستثمرین أو شركا
 
توجیھ دعوات لطالب المدارس المتفوقین لزیارة الجامعة والتعرف علیھا، وربما تقدیم .

  .بعض الجوائز الرمزیة لھم
 
الشباب للتنسیق معھا حول نشاطاتھا اإلجتماعیة / التربیة والتعلیم  –التواصل مع الوزارات .

ً فیھا ً فاعال   .لتكون الجامعة شریكا
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ضرات والندوات واألنشطة التي تقوم خارج الجامعة بالحضور تفاعل الجامعة مع المحا. 
  .والمشاركة

 
 .تكثیف مشاركة المجتمع المحلي بنشاطاتھ االجتماعیة كاالحتفاالت والمناسبات الوطنیة.
  وضع برامج ثابتة ودوریة لعمل أیام طبیة مجانیة تشمل جمیع المناطق المحیطة .
 
الجامعة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني كالجمعیات  عقد لقاءات تعریفیة بین ممثلین عن. 

  .واألندیة الثقافیة وغیرھا
 
مشاركة الجھات ذات العالقة في مجالس ولجان الجامعة المختلفة وخصوصا اللجان .

ً  .االستشاریة للكلیات والمراكز التأثیر البیئي في إطار تنمیة ودعم برامج البیئة : رابعا
   :لبیئة المحلیة وتطویرھا من خالل التاليالمستدامة والحفاظ على ا

 
التوسع في المساحات الخضراء داخل الجامعة وخارجھا وإنشاء منتزه عام داخل الحرم .

  .الجامعي لخدمة المجتمع المحلي
تفعیل دور قسم التخطیط الحضري لتصمیم حدائق عامة في المجتمعات المحلیة تحمل اسم .

  .الجامعة
ة في مجاالت معینة مثل فحوصات التربة وتقییم األبنیة ودراسات تقدیم دراسات متخصص.

 األثر البیئي
 
تفعیل دور الجامعة ومشاركة المجتمع في الحفاظ على البیئة من خالل تنظیم ورش عمل . 

ومحاضرات داخل وخارج الجامعة تھدف إلى توعیة المجتمع المحلي بالمخاطر البیئیة 
  .والتلوث البیئي

 
ع االستدامة البیئیة بكافة بنودھا في المیاه والنفایات الصلبة وانبعاثات الكربون إطالق مشرو.

وتفعیل مبادرة جامعة بال ) الشمسیة)والطاقة وغیرھا وتشغیل وتطویر مشروع الطاقة البدیلة 
 تدخین

 
تقییم األثر البیئي لكافة مشاریع الجامعة في إطار دور الجامعة المحوري في المحافظة على . 
رئیس جامعة العلوم  .لبیئة المحلیة وحتى یتعزز الدور اإلیجابي لھا في تنمیة البیئة المستدامةا

  والتكنولوجیا األردنیة السابق



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

  
  
  تالع العلي –رسمیھ أحمد عبداهللا العساف  -
  
  دابوق –صالح الدین محمود البیطار  -
  
  الرابیة –یاسمین عبدالرزاق الكبیسي  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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وكان . وزیر العمل السابق المھندس علي الغزاوي یعین رئیسا لمجلس ادارة شركة االسواق الحرة
  .العین مازن الساكت قدم استقالتھ من رئاسة مجلس ادارة االسواق الحرة قبل اشھر

  
مجموعة عبد المجید الرحامنة ما زال رئیسا لمجلس ادارة شركة ال. مدیر عام دائرة الجمارك العامة د

وتولى الرحامنة رئیسا للمجلس خلفا لمنیر عویس الذي . األردنیة للمناطق الحرة والمناطق التنمویة
  .عین وزیرا للمیاه والري في حكومة عمر الرزاز قبل التعدیل

  
مسؤول في الجنوب یدیر شركة حكومیة یؤخر انھاء معامالت المواطنین بحجة انھ مشغول 

  .المسؤول یقضي منذ اسابیع معظم اوقات الدوام خارج الشركة.. ھبارتباطات وعمل خارج مكتب
  

الف دینار من موازنة (  ١٠٠( محافظ المفرق ابلغ وزیر الداخلیة بالموافقة إلجراء مناقلة مبلغ 
المبلغ .. لغایات تنفیذ واستكمال مشروع األذان الموحد في المفرق« الالمركزیة «مجلس المحافظة 

   .بنى جدید للمحافظةكان مرصودا لبناء م
  
 

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  


