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 نادي الجامعة األردنية يحتفي بإدارته الجديدة

 
 

امعة األردنية نظم نادي الج -آيه العبادي
حفال بمناسبة تشكيل إدارته الجديدة 
بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم 
القضاة ورئيس الهيئة اإلدارية للنادي حمزة 
الفاعوري وعدد من أعضاء النادي 

 .والموظفين
 

وعبر القضاة عن  فخره بالروح العالية 
أسرة الجامعة، ووصفها بأنها أنموذجًا والتنافس واإلحساس بالمسؤولية الوطنية التي تحلت بها 

حضاريًا متقدمًا في ممارسة الديمقراطية بأفضل صورها، مؤكدًا استمرار إدارة الجامعة بدعم مسيرة 
 .النادي لالرتقاء بمستوى األهداف والغايات التي أنشىء من أجلها 

  
لجامعة ضمن أفضل وأشاد القضاة بجهود العاملين في الجامعة لما لهم من بصمة في تصنيف ا

جامعة على مستوى العالم وجاءت في المرتبة األولى محليًا من حيث السمعة األكاديمية  055
 .والسمعة التوظيفية لخريجيها

  
وأكد القضاة على حرص الجامعة لتحقيق معايير تضمن الحفاظ على سمعة تعليمية وأكاديمية 

 .ديمية وعلمية عالميةمنافسة تتحقق بهيئة أكاديمية وطلبة بمستويات أكا
  

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنية
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ومن جهته قال الفاعوري أن االحتفال جاء تزامنًا مع احتفاالت المملكة بتسلم جاللة الملك عبداهلل 
الثاني ابن الحسين  لسلطاته الدستورية وعيد ميالده السابع والخمسين؛ مؤكدًا تعزيز دور النادي  

 .والوطن للقيام بدوره بمهنية عالية بما يصب في مصلحة الجامعة
  

من كانون الثاني بفوز حمزة الفاعوري برئاسة الهيئة  41يذكر أن انتخابات النادي عقدت في 
 . صوتا 4140اإلدارية للنادي للدورة القادمة التي تستمر لمدة عامين مقبلين، وبحصوله على 
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 (دراسات المرأة)في محاضرة استضافها فيها 
 المرأة تساهم بشكل كبير في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية: عماوي

 
استضاف مركز دراسات المرأة  -فادية العتيبي

في الجامعة األردنية أمين عام المجلس 
األعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي إللقاء 

دور المرأة في "محاضرة  لطلبة المركز حول 
 .لسكانيةتحقيق واستثمار الفرصة ا

 
وتبرز أهمية المحاضرة بحسب منسقتها  

عضو هيئة التدريس في المركز الدكتورة  أمل الخاروف في تمكين الطلبة للربط ما بين النظرية 
كسابهم المزيد من المعرفة حول دور المرأة في المجتمع، وأهمية مشاركتها في  والتطبيق العملي، وا 

النوع "الت، مشيرة إلى أن انعقاد المحاضرة يأتي ضمن مادة تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجا
التي تدرس في المركز وتتناول عددا من الموضوعات ضمن محور " االجتماعي والتنمية المستدامة

 .المرأة والسكان وعالقتها بالتنمية
  

ة، إن المرأة وقالت عماوي في المحاضرة التي حضرتها مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبير دبابن
تساهم بشكل كبير في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية من خالل تعليمها وتزويدها 
بالمهارات المطلوبة لسوق العمل بهدف زيادة مشاركتها االقتصادية وبالتالي زيادة إنتاجيتها كأحد 

 .متطلبات تحقيق الفرصة
   

ين المرأة في المجتمع والمرتبطة بتحقيق األهداف وأشارت الى أن أبرز السياسات ذات األولوية لتمك
االستراتيجية للفرصة السكانية تتمثل في تطبيق الحد األدنى لسن زواج اإلناث نظرًا الرتفاع نسبة 

سنة، وتفعيل سياسات عمل المرأة المتضمنة في االستراتيجية الوطنية ( 41)زواج الفتيات دون سن 
ة للمرأة العاملة مثل الحضانات ووسائل النقل، وتفعيل تطبيق للتشغيل، وتوفير الخدمات المساند

 الوقائع اإلخبارية -طلبة نيوز -أخبار األردنية
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العمل المرن، ودعم توجه المرأة نحو التدريب المهني والتعليم التقني وتعزيز دورها في عملية التنمية 
 .الريفية بالمحافظات

   
تيجيات وأكدت عماوي أهمية توحيد الجهود الوطنية لتنفيذ المخرجات المنبثقة عن الخطط واالسترا
، 0500والسياسات الوطنية المتعلقة بالمرأة كخطة تحفيز النمو االقتصادي األردني، ورؤية األردن 

واالستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة، وذلك بهدف تحسين الفرص المتاحة لتمكين المرأة في المجتمع 
 .ةبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة واستثمار وتحقيق الفرصة السكاني

  
وبحسب عماوي فإن اإلحصائيات والدراسات تشير إلى ضعف مشاركة األردنيات في سوق العمل 
مقارنة بالذكور بالرغم من ارتفاع المستوى التعليمي لديهّن، مبينة أن هناك تحديات تواجه المرأة في 

ات سوق مختلف المجاالت منها االقتصادية، وتتمثل بضعف المواءمة بين نواتج التعليم ومتطلب
العمل، وارتفاع معدل البطالة بين اإلناث خاصة المتعلمات، وعدم المساواة في األجور بين الذكور 

 .واإلناث
   
أضافت أن هناك أيضًا تحديات اجتماعية وثقافية تواجه المرأة في المجتمع من أبرزها ضعف و 

على مسؤولياتهم االجتماعية،  التكامل بين الدور االجتماعي للمرأة والرجل الذي يشكل قيدًا إضافياً 
والقيود التي تضعها العادات والتقاليد على مساهمة المرأة في الحياة العامة، ومحدودية دورها في 

 .  عملية صنع القرار، باإلضافة إلى ارتفاع نسب حاالت زواج القاصرات
عن شكرها وتقديرها   بدورها رحبت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبير دبابنة بعماوي، معربة

لتلبية دعوة المركز إللقاء محاضرة ثرية بالمعرفة والمعلومات والمرتبطة ارتباطا وثيقا بدراستهم 
 .وستنعكس إيجابا على دراستهم وخبراتهم

  
وأكدت دبابنة مدى أهمية إطالع طلبة المركز على خبرات وتجارب عملية لشخصيات أكاديمية 

ال المرأة والتنمية والسكان، ما يعزز من دراستهم النظرية ويكسبهم المزيد أردنية لها باع طويل في مج
 . من الخبرة
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وكانت الخاروف قد استهلت حديثها في تقديم عرض تفصيلي حول السيرة الذاتية للمحاضرة عماوي، 
التي أمضت سنوات عديدة من الخدمة المتميزة داخل وخارج منظومة األمم المتحدة، وشغلت في 

آلونة األخيرة منصب نائب المدير الُقطري لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في باكستان، وكبير ا
برنامج مساعدة / مديري البرامج والمستشار األعلى للسياسات في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

أة في السودان غزة، كما عملت سابقا ممثلة ُقطرية لدى هيئة األمم المتحدة للمر / الشعب الفلسطيني
 .ومصر

  
وقالت الخاروف إن المهام القيادية المتنوعة التي شغلتها المحاضرة جاءت على مستوى عالمي، ما 
أكسبها التجارب الغنية التي تستحق التوقف عندها وتحقيق االستفادة المرجوة للطلبة من خالل 

يتعلق بموضوع المرأة والتنمية  االطالع على تجارب الدول سواء كانت المتقدمة أو األقل حظا فيما
والسكان، والتعرف على المرتبة التي يحتلها األردن على هذا الصعيد، باإلضافة إلى تعريفهم بأهمية 
التخطيط للسكان وعالقته بتنمية المرأة، وكيفية توزيع السكان في األردن ومدى أثر ذلك على 

 .مشاركتها في التنمية وفي سوق العمل
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 (األردنية)في " من هنا األقصى وكل فلسطين"خالل رعايته فعالية 

على الجميع المساهمة في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن : النائب السعود
 األقصى الشريف

 
قال رئيس لجنة فلسطين النيابية  -فادية العتيبي 

في مجلس النواب النائب يحيى السعود إنه ال بد 
ب والمسلمين أن يكونوا على قلب من جميع العر 

رجل واحد تجاه ما يحصل من انتهاكات صهيونية 
تجاه القدس، وعلى الجميع المساهمة قدر 

 .المستطاع لنصرتها وحمايتها
 
األعمال الطالبي بالتعاون مع عمادة كلية  -وأضاف السعود في الفعالية التي نظمها فريق كايزن  

أن الخطر الذي يحيط بالقدس " من هنا األقصى وكل فلسطين" نواناألعمال في الجامعة األردنية بع
 .هو أيضا يحيط باألردن، مشيرا إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية مصلحة أردنية عليا

  
فقط من قيمة مليارات الدنانير التي صرفت في سوريا والعراق % 45لو أنفق : وتابع السعود قائال

ضية، لدعم المقاومة في غزة الستعدنا األقصى الشريف، مشيرا إلى واليمن وليبيا طيلة الفترة الما
شغال العالم بتنظيم  المخطط الصهيوني في إشعال الفتن والحروب في دول مثل اليمن وسوريا، وا 

 .داعش وممارساته لتناسي القضية الفلسطينية واالنشغال عنها
  

انتهاك اسرائيلي مجرم، وعما  وأكد السعود أن الكل مسؤول عما يجري في القدس الشريف من
، مثمنا (باب الرحمة)يتعرض له المرابطين الفلسطينيين بالقرب من المسجد األقصى وتحديدا عند 

جهود الهاشميين ووقفة المرابطين المقدسيين إلزالة السالسل الحديدية التي وضعها االحتالل 
 .د األقصىاإلسرائيلي على بوابة حديدية تؤدي إلى باب الرحمة في المسج

  

 جفرا نيوز -المدينة نيوز -أخبار األردنية -3صدى الشعب ص 
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وختم السعود حديثه بضرورة توعية جيل الشباب بالقدس وقضيتها، والوقوف إلى جانب أشقائنا في 
 . فلسطين ودعم صمودهم، الفتا إلى أن زيارة القدس تعزز من صمود أهلنا هناك

  
في حين أشار مدير مكتب قضايا الطلبة في عمادة شؤون الطلبة الدكتور صهيب الهروط في 

له خالل الحفل الذي حضره مساعد عميد شؤون الطلبة الدكتور عامر الشعار،  إن العالقة  مداخلة
بين فلسطين واألردن أسست فعليا وواقعيا قصة توأمة حقيقية ووحدة شعبين يكمالن بعضا في جسد 

فلسطيني مرصوص وروح قيادة هاشمية ساهرة على تحقيق أماني البلدين –واحد وبنيان أردني 
 .والوحدة واألمن واالستقرار حتى باتت نموذجا يحتذى به للوحدة العربية الشاملة والشعبين

  
والفعالية التي أقيمت بجهود طالبية مطلقة، جاء الهدف من إقامتها بحسب أحد منسقيها الطالب 
سلطان العساف، توعية الطلبة خصوصا جيل الشباب عموما بالقضية الفلسطينية والمساهمة في فهم 

ا، وتوجيه بوصلة اهتماماتهم إلى األزمة الحقيقية التي يعيشها الشعب الفلسطيني واألقصى تاريخه
ومقدساته جراء االنتهاكات الصهيونية التي تمارس عليهم من قبل االحتالل اإلسرائيلي، لتظل 

 .فلسطين وقضيتها في القلب والوجدان وتحتاج من الجميع الدعم والمؤازة حتى التحرير
  

متنوعة شملها برنامج الفعالية حيث قدم الطالب محمد السالم فقرة شعرية تغنى فيها بزهرة فعاليات 
تبعه عرض فيديو تسجيلي وجه من خالله طلبة الجامعة رسائل حب وتضامن إلى ( القدس)المدائن 

الشعب الفلسطيني المرابط، وأمنيات بالفرج القريب، وفيديو آخر تناول تناول في مضمونه أمهات 
 .شهداء ممن تحملن فراق أبنائهن وصبرن على رحيلهم، وأيضا فقرة حول التراث الفلسطينيال
  

ه لتلبية الدعوة ورعاية وفي ختام الحفل سلم الشعار الدرع للنائب السعود معربا عن جزيل شكر 
 .الفعالية
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 أول أستاذة عالج طبيعي في األردن" األردنية"من " عالية الغويري"
 

ك رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبد بار 
الكريم القضاة للدكتورة عالية الغويري 
حصولها على األستاذية؛ لتكون بذلك أول 

أستاذ "أكاديمية في األردن تحظى بلقب 
 ".عالج طبيعي

وعبر القضاة في حفل نظمته كلية علوم 
التأهيل بهذه المناسبة عن فخره بتلك 

صل الجهد العقول العلمية الفذة التي ت
بالجهد للوصول إلى هدفها دون أن تكترث للعراقيل والتحديات التي تواجهها خالل مسيرتها البحثية، 

 .ومتمنيا أن يحذو الجميع حذو الغويري بالمثابرة والعمل الجادين لتحقيق الهدف األسمى لحياتهم
لته الغويري في تطوير نفسها بدوره أثنى عميد الكلية الدكتور زياد حوامدة على الجهد الكبير الذي بذ

في جميع المجاالت وتحديدا في مجال البحث العلمي، داعيا زمالءها من أعضاء الهيئة التدريسية 
إلى التركيز على البحث العلمي إلعالء مكانة الجامعة من جهة وتحقيق مبتغاهم من الترقيات 

 .والدرجات العلمية من جهة مماثلة
امتنانها لكل من شاركها فرحتها في الترقية، مخاطبة زمالءها بأن أي فيما عبرت الغويري عن عظيم 

إنجاز يتطلب ثالثة أمور لتحقيقه كما تم التخطيط له؛ وهي محبة الخير للجميع وبذل جهد مضاعف 
 .والتحلي بالصبر بين كل خطوة وخطوة

ة الدكتورة هيا الحوراني وشارك الغويري حفلها الدكتور شاهر المومني ومديرة اإلعالم والعالقات العام
ونخبة من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في الكلية وعدد من زمالئها في الكليات األخرى إلى 
جانب عدد من المعالجين الطبيعيين في مستشفى الجامعة وآخرين من عمادة البحث العلمي وبعض 

 .الدوائر والمراكز والوحدات اإلدارية في الجامعة
 
 

 " األردنية"يفتتح محطة التعلم المدمج واطالق مشروع تطبيق الهاتف الذكي في مكتبة القضاة 

 طلبة نيوز
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القضاة يفتتح محطة التعلم المدمج واطالق مشروع تطبيق الهاتف الذكي في مكتبة 
 "األردنية"

 
افتتح رئيس الجامعة األردنية  –سناء الصمادي  

الدكتور عبد الكريم القضاة محطة التعلم المدمج 
(BLS )في مكتبة الجامعة . 
 

المحطة التي تم إنشاؤها وتجهيزها ضمن مشروع 
اليب التدريس في التعليم تحديث وتحسين أس

والمدعوم من االتحاد ( METHODS)العالي 
األوروبي ضمن برنامج ايراسموس بلس، تهدف إلى تدريب أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة 
على أفضل وأحدث الوسائل التعليمية والتقنية واألساليب التربوية الحديثة في التعليم، واستغالل 

التصاالت في التعليم من خالل إدخال أحدث نظم إدارة التعلم اإللكتروني تكنولوجيا المعلومات وا
 .لمواكبة الثورة التكنولوجية في التعليم العالي عالميا

 
محطة التعلم المدمج مزودة بنظام الغرف الصفية الذكية، وأجهزة الحواسيب المدعمة ببرنامج 

(Camtazia)ريس في مواكبة الثورة التكنولوجية،األمر الذي يساعد الطلبة وأعضاء هيئة التد. 
 

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد مجدوبة خالل افتتاح المحطة إن 
التعلم المدمج يعد نقلة نوعية في أساليب التدريس وجزء منه تربوي وتعليمي، وذلك لغايات تطوير 

حداث نقلة نوعية في  .المخرجات التعليمية للطلبة أساليب التعليم الحديثة وا 
 

وأضاف أن التعلم المدمج يقوم بمنأى عن البنية التحتية وهو نظام تعلم بمكونات وأدوات عصرية، 
 .ويقود الجامعة نحو ما يسمى بالحرم الجامعي الذكي 

 

 0صدى الشعب ص 
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طالق تطبيق الهاتف  وبين نائب مديرة المكتبة مجاهد الذنيبات أن افتتاح محطة التعلم المدمج وا 
لذكي هو إنجاز جديد من إنجازات المكتبة، لتواكب التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات ا

واالتصاالت والتغير الحاصل على منهجيات التعلم والتعليم، ايمانا منها بواجبها تجاه روادها بإيجاد 
 .بيئة تعليمية مستدامة

 
المحطة تم تجهيزها من  الدكتور أحمد الساليمة أن( METHODS)بدوره أوضح مدير مشروع 

المعني بتحديث أساليب التدريس في األردن وفلسطين والمدعوم من ( MOTHODS)خالل مشروع 
شريكا  41االتحاد االوروبي ضمن برنامج ايراسموس بلس، وتتم إدارته من قبل الجامعة بالتعاون مع 

 .من الجامعات األردنية واألوروبية والفلسطينية منذ ثالث سنوات
 

يهدف إلى تحسين جودة التعليم في جامعات األردن وفلسطين من ( METHODS)ن أن مشروع وبي
خالل دمج األدوات التكنولوجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات التربوية مثل التعلم القائم على حل 

والتعلم المعكوس وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس لتطوير وتصميم المناهج ( pbl)المشكلة
 .ترونيةاإللك

وتابع الساليمة انه ومن خالل المشروع تدرب العديد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
األوروبية الشريكة مثل جامعة وولفرهامبتون في بريطانيا، وجامعة البورغ في الدنمارك، وجامعة 

رشات التدريبية في اليبزيغ في المانيا، وجامعة بلوفديف في بلغاريا، باإلضافة إلى عقد العديد من الو 
 .الجامعة األردنية، وتجهيز قاعتين صفيتين ذكيتين في كل من كليتي الهندسة والعلوم التربوية

وعرض رئيس شعبة مركز إدارة الرسائل الجامعية في المكتبة محمود منصور مشروع تطبيق الهاتف 
الوصول إلى المعلومات الذكي الخاص بالمكتبة وكيفية عمله في االستفسار والبحث في الفهارس و 

 .وخدمات المكتبة
وجال رئيس الجامعة في محطة التعلم المدمج واطلع على آليات استخدام التقنيات الحديثة في التعليم 
المدمج الذي يوفر فرص التفاعل وسهولة العمل والتخطيط بين مجموعات الطلبة داخل القاعات 

اإلنجاز الذي يفتح اآلفاق أمام الطلبة والباحثين التدريسية، معربا عن شكره لكل من ساهم في هذا 
 .لتنمية مداركهم العلمية والثقافية والفكرية ودفع مسيرة الجامعة وتحولها إلى حرم ذكي

حضر حفل االفتتاح نواب رئيس الجامعة، ومديرة المكتبة الدكتورة نشروان الطاهات، وأعضاء الهيئة 
 .التدريسية والطلبة
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 زيارة الملك للجامعة تمثل انطالقة جديدة: «الطفيلة التقنية»رئيس 
 

لسان حال طلبة جامعة ..ولد الخير بزيارة ابناء هاشم لحرم وحضن الطفيلة التقنية -أمان السائح
ى حرم الجامعة التي اعياها التهميش الطفيلة التقنية بالزيارة الملكية لجاللة الملك وسمو ولي عهده ال

واثقلها الهم المادي، وحط على اعتابها القلق بعزوف اساتذة وطلبة للدراسة والتدريس فيها رغم سعيها 
 ..غير المنقطع لتكون ضمن الصفوف االولى تقنيا وتطبيقيا وعمليا

ا، فحمل جاللته الوهج تلك الزيارة التي اضاءت شمس الجنوب رغم برودة الطقس والثلوج التي تحيطه
االيجابي لطلبة الجامعة وهيئتها االدارية والتدريسية، وحملهم وولي عهده االمين ايضا مزيدا من 
المسؤولية، والطموح والصبر والعزيمة بان جامعاتنا باقية شامخة باباء وتميز وتفرد بامور ال تشبه اال 

 .ذاتها
واعتبر ان في هذه المشاغل ثروة وطنية وعلمية  جاللته زار المشاغل الهندسية في حرم الجامعة

واكاديمية وطالبية وفيها روح الجنوب، من اجل المضي بتحويل تلك المشاغل الى وحدة للتطوير 
والنماء واستثمار المكان وكفاءة الطلبة لتكون المشاغل واحدة من اهم المؤسسات التعليمية والعلمية 

 .. توجد اال هنا في قلب الجنوب وقلب جامعة الطفيلة التقنيةفي االردن، الن فيها اجهزة ومعدات ال
محمد خير الحوراني رئيس الجامعة اعتبر الزيارة بمثابة انطالقة جديدة للطفيلة، ورسالة حب وامل . د

ومسؤولية بان الجامعة باقية وشامخة وتزدهر بعهد وقلب ونبض االردن والعائلة الهاشمية، وبانها 
 0542بدعم انساني من جاللته وانها ستعبر الصعوبات باذن اهلل وستكون نهاية ستقف على قدميها 

صفرين بالفاتورة للكهرباء والماء، وهو انجاز سيوضع بين يدي جاللته لنقول له شكرا على الدعم 
 .وشكرا على الثقة

ن هنالك كما ان مشروع سيارة الفورميوال التي فاز طلبتنا بالمرحلة االولى منها سيكتمل وسيكو  
مشروع هام وريادي بسيارة من صنع الطلبة تنافس السيارات العالمية، وهذا ايضا مزيد من النجاح 

 .والثقة والمسؤولية التي وضعها جاللته امام الجامعة وطلبتنا

 شؤون جامعية ومحلية

 3الدستور ص 
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جاللته وبحسب الحوراني سلم الطلبة ليس بيديه الكريمتين فقط، ال بل سلمهم االمل والثقة والحب بآن 
د الجامعة انه على استعداد لدعمها باي مجال تنشده، النه يؤمن بقدرات ابنائه وطاقاتهم واحد، ووع

 .وان العلم بحاجة للدعم وان الطفيلة تمتلك الكثير وعلى االعين جميعها ان تتجه لها
 الحوراني اعتبر الزيارة بمثابة حلم لكل ابناء الطفيلة، والخطوة التي اكملت وتوجت الزيارة هي التوجه

 .الملكي العظيم لدعم العلم واالكاديميا والجامعات االردنية وجامعات الجنوب
الحوراني كان متصالحا مع نفسه عندما قال، اننا ال يمكن ان نجبر اي طالب ان يتوجه للدراسة 
بالطفيلة، لكننا نملك كل مقومات التميز والنجاح بالتعليم التقني المختلف والرائد والمتبع الحدث 

زة والمختبرات، ووزارة التعليم العالي لم تقصر بتشريعات تمنحها للطلبة لتحفيزهم للتوجه للجنوب االجه
 .وجامعاته وللطفيلة التقنية التي تقدم تعليما ذا بصمة مختلفة

الحوراني اعتبر ان اصغاء جاللته لكل من تحدث واهتمامه بكل تفاصيل الجامعة بمثابة قصة نجاح 
ستمر رغم اية عقبات، وسلم زمام المتابعة لرئيس ديوانه الكريم كما قال وتوجيه للجنوب بان ي

معتبرا ذلك شهادة تاكيد على كينونة وبقاء ..الحوراني وللجان تتابع قضايا تخص الجامعة واحتياجاتها
 .االف طالب وطالبة من كافة انحاء المملكة 0الجامعة التي تضم حوالي 

الملكي امام مزيد من المسؤولية لتكون الجامعة كما رآها جاللته وكما  وقال الحوراني اننا بعد االهتمام
رأى من خاللها المشاغل الهندسية التي يحلم ان تكون للمجتمع وان تكون ريادية باالنتاج وااليرادات، 

 وستحقق الجامعة حلم جاللته كما يريد للوطن ان يكون
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 عة البلقاء لالطالع على إنجازاتهالجنة التربية في األعيان تزور جام
 

زارت لجنة التربية والتعليم في مجلس األعيان برئاسة مقرر اللجنة  الدكتور عبداهلل الموسى جامعة 
البلقاء التطبيقية للقاء رئيسها األستاذ الدكتور عبداهلل سرور الزعبي لالطالع على ابرز االنجازات 

 .ماضية وابرز التحديات التي تواجه مسيرة التعليم العالي التي تحققت في الجامعة خالل الفترة ال
وقدم رئيس مجلس األمناء الدكتور هشام الخطيب شكره ألعضاء اللجنة على هذه الزيارة التي تهدف 
الى االطالع على االنجازات التي تحققت في جامعة البلقاء التطبيقية وابرز التحديات التي تواجه 

 .، والجامعة بشكل خاصالتعليم العالي بشكل عام
واشار رئيس جامعة البلقاء التطبيقية األستاذ الدكتور عبداهلل سرور الزعبي إلى االنجازات الكبيرة 
والقفزات النوعية التي تحققت في جامعة البلقاء منذ عامين وتعافيها النسبي من أزمتها المالية 

والمباني والمختبرات سواء في مركز الجامعة او  واإلدارية شيئا فشيئا والتطور الكبير في البنية التحتية
في الكليات التابعة لها ، وقدم شرحا موثقا عن االنجازات التي تمت في الجامعة منذ عامين ونصف 
سواء على المستوى األكاديمي او اإلداري والمالي أو البحث العلمي وخطة االبتعاث او الطلبة او 

 .المجتمع المحلي 
موسى الذي ترأس اللجنة نيابة عن  الدكتور وجيه لتربية والتعليم الدكتور عبداهلل الوقدم مقرر لجنة ا

عويس في ختام اللقاء شكره لرئيس الجامعة باسم اللجنة التي تحرص على اطالع كافة المؤسسات 
الرسمية واألهلية على ما تحققه من انجازات او ما تواجهه من تحديات لرفعة سمعة هذه المؤسسة 

الجامعة  في كافة المجاالت سواء األكاديمية واإلدارية  ،ونحن فخورين ونحن نرى التطور الذي حققته
او البحث العلمي وخدمة المجتمع والتطورات الحاصلة في البنية التحتية ونقل التكنولوجيا وتحديث 

 .المشاغل والمختبرات وخروجها التدريجي من أزمتها المالية 
الجامعة وانعكست ايجابيا على تطوير وأشاد المهندس محمد النجار باالنجازات العلمية التي حققتها 

مشروع ناقل البحرين وساحل البحر الميت ووادي عربه ووادي األردن والتي كانت وزارة المياه 
 .مستفيدة منها مباشرة خالل الفترة التي كان بها وزيرا للمياه والري

ار والمهندس عاطف وقد حضر من لجنة التربية والتعليم الدكتورة أمل الفرحان والمهندس محمد النج
التل والدكتور رضا الخوالدة و الدكتور مناف حجازي، وأعضاء مجلس األمناء واألساتذة نواب رئيس 

 .الجامعة

 44الدستور ص 
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زيارة جاللة الملك واطالعه على مشروعات الطلبة منحتنا حافزا : طلبة الطفيلة التقنية
 لبذل المزيد من العطاء واالنجاز والبحث العلمي

 
عة الطفيلة التقنية الذين انجزوا مقترحات لمشروعات وابتكارات وتصاميم هندسية عن عبر طلبة جام

اعتزازهم بالنهج الهاشمي الحكيم والرؤية الملكية الموجهة الى رعاية المبدعين وتبني مشروعاتهم 
علمي البحثية ،  مثمنين  توجيهات جاللته الملك عبد اهلل الثاني بالمتابعة والدعم لمشاريع البحث ال

 .واالبتكارات التي قدمت اثناء زيارة جاللته لمحافظة الطفيلة في رحاب جامعة الطفيلة التقنية 
 

واكدوا ان جاللته يرافقه ولي العهد المفدى افتتح  مبنى المشاغل الهندسية في جامعة الطفيلة التقنية 
غل الهندسية، ومن المهم جدا افتتحنا اليوم في جامعة الطفيلة التقنية مبنى للمشا"حيث قال جاللته  

زيادة التركيز على التخصصات التقنية والتدريب التقني ألبنائنا، والذي سيساعدهم على دخول سوق 
 ".العمل

 
وبين الطلبة محمد الحمصي ومحمد نافذ جبريل وبالل ياسين البياضي و ادم عبد الرحمن وسالمة 

ر ان اللفتة الملكية السامية بأرسال فريق من النوافلة ومعتصم سامي في لقاءات مع صحيفة الدستو 
الديوان الملكي العامر الى جامعة الطفيلة التقنية االسبوع المقبل للوقوف على المطالب واالحتياجات 
الخاصة بالجامعة بشكل عام ومشروعات البحث العلمي واالبداعات بشكل خاص منحتهم القوة 

مضي في مسيرة البحث واالبتكار مما يسهم في الرقي بكافة والعزم لبذل مزيد من العطاء واالنجاز وال
الصعد التكنولوجيا والتعليمية واالقتصادية وخدمة الوطن والمواطن والتأسيس لنواة اختراعات 

 .وابتكارات وطنية مميزة 
 

وقالوا يشاطرهم االساتذة المشرفين على مشروعاتهم وهم الدكتور وائل مرتضى العضايلة والدكتور 
منصور و ايمن الرواجفة والمهندسة وفاء الطراونة والدكتور جعفر ابو خيط ان نقص االمكانات  ايمن

المالية والحاجة الى اآلالت واالجهزة والمعدات والتقنيات المساندة لعمليات البحث العلمي تقف عائقا 
ز وعبر  فريق امام التقدم في مشروعاتهم والسير في مراحل تنفيذها خاصة ذلك المشروع  الذي  فا

 3الدستور ص 
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من طلبة الهندسة من جامعة الطفيلة التقنية في المرتبة الثانية في مسابقة التصاميم للفورميال على 
 .جامعة من مختلف دول العالم  50مستوى عالمي في العاصمة البريطانية لندن وبمشاركة نحو 

 
األولى على  عرض وبين عضو الفريق الطالب محمد نافذ  أن المسابقة  اعتمدت  في المرحلة 

شاب  40الفريق نسخة الكترونية ألفكار ابداعية لبناء سيارة فورميال حيث تخطى الفريق المكون من 
مهندس هذه المرحلة، ليتأهلو للمرحلة الثانية العام القادم وذلك بتطبيق النسخة اإللكترونية إلى واقعية 

 .اإلبداعيةوسيتم تنظيم معرض سيارات كبير تعرض فيه كافة المجسمات 
 

وبين أن ما تم تحقيقه في هذه المسابقة الهندسية الطالبية  هو إنجاز رفع  اسم األردن علميًا بين 
الدول، وسجل  كإنجاز علمي بحق جامعة الطفيلة التقنية ويعود بالنفع المادي والعلمي للوطن، 

 .راجين أن يحقق الطلبة األردنيون أينما حلو مزيدًا من التفوق والنجاح
 

الف دينار الستكمال هذا المشروع  405وتابع طلبة مسابقة فورميال  انهم بحاجة الى دعم يصل الى 
والمضي في تصميم سيارة بايدي اردنية مشيرين الى ان جاللته اوعز للديوان الملكي العامر بمتابعة 

 .هذا المشروع لجهة المضي في انجازه وتحقيق ما يصبوا له الطلبة المبدعين 
 

ل رئيس جامعة الطفيلة التقنية ان زيارة جاللته لجامعة الطفيلة التقنية وافتتاح مبنى المشاغل وقا
الهندسية يعتبر نقطة مضيئة في مسيرة الجامعة ومنعطف تاريخي من عمر الجامعة والتي ستحظى 

دسية بمزيد من الدعم والرعاية الملكية ، حيث تم المباشرة بعقد لقاءات مع رؤساء االقسام الهن
ومجموعات الطلبة ممن لديهم مشروعات بحثية مميزة وابتكارات الطالعهم على توجيهات جاللته 
ووضع تصورات حيال مشروعاتهم لتقديمها لفريق من الديوان الملكي العامر وان يعمل كل فريق 

دى اهتمامه بحثي بغية المساعدة في عملية التمويل او تقديم الخبرات الالزمة مشيرا الى ان جاللته اب
 .بهذه المشروعات النوعية

 
واشار الى دعم ورعاية الجامعة لألبحاث العلمية وتوفير كافة االمكانات الالزمة للطلبة البراز 
مشروعاتهم على ارض الواقع مشيرا انه تم وضع تصور للعديد من المشروعات البحثية والتي ستقدم 

لتي تعنى بالبحث والمبدعين ،  مشيرا الى اهتمام للفريق والمؤسسات العلمية والبحثية والوطنية ا
جاللة الملك بتسويق االبداعات واستثمار االنسان وطاقاته وابداعاته فيما المطلوب من الطلبة 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة معــــة األردنــالجـــــــا       
 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 

18 

استخراج المشروعات  االكفأ واالجدر للتطبيق واالقرب لحاجة السوق لها ، خاصة وان  جاللته يرى 
البداع والتميز برؤية ثاقبة ،  فجامعاتنا وطلبتنا وبحثنا العلمي وينظر الى  البحث العلمي ومتطلبات ا
 .بألف خير بوجود قيادة هاشمية حكيمة 

 
وبين الطلبة ان مشروعاتهم تنوعت بين  مشروع تصميم الفورميال ومشروع انجاز روبوت للكشف عن 

ر الى المتر والنصف االلغام االرضية والتعامل معا فبل الوصول اليها بمسافة تتراوح ما بين المت
ويعتمد الربوت على االنظمة الذكية وحساسات تساعد على اتخاذ القرار في الكشف عن االلغام في 

بتحليل المياه من " بنزين + ماء " الوقت المناسب الى جانب مشروع نظام هجين لوقود المركبات 
ذا سيخفف اثر احتراق للسيارة وه" وقود مساعد " طاقة البطارية الى هيدروجين كمصدر طاقة 

البنزين على البيئة ويزيد من فعالية وعمر محرك السيارة ويقلل من استخدام البنزين الى جانب االثار 
 .االقتصادية االخرى 

 
واضافوا ان مشروعاتهم تتضمن كذلك مشروع الكتل الخرسانية الذي يهدف الى اعادة توزيع الحرارة 

رسانة الكتلية لتجنب ارتفاع درجات الحرارة فوق الحد المسموح الناتجة عن تفاعل االماهة داخل الخ
بها وتنظيم توزيعها داخل جسم الخرسانة فيما تم تنفيذ مشروع تنظيف الخاليا الشمسية بشكل الي 

 .وذاتي 
 

وتأمل الطلبة ان تجد مشروعاتهم الدعم الستكمالها وتحقيقها على ارض الواقع فضال عن تصنيعها 
انب تسويقها مؤكدين ان مبادرات جاللته ودعمه لمشروعات البحث العلمي والمبدعين وتطبيقها الى ج

 .كانت وال زالت من ابرز اهتمامات جاللته
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 اسماء المناقالت بين الجامعات

 
تمت الموافقة على إجراء (  601)تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد بعد قليل اسماء  -حاتم العبادي
 .ونشرت الوحدة اسماء المقبولين على موقعها االلكتروني .ن التخصصات والجامعاتمناقلة لهم بي

   
مكن مجلس التعليم العالي الطلبة من االنتقال من تخصص الى اخر ومن جامعة الى أخرى، شريطة 

   .0542تحقيق الحد االدنى لمعدالت القبول التنافسية على الدورة الشتوية الحالية 
 

نتقال بان يكون معدل الطالب مساويا أو أعلى من معدل القبول التنافسي للتخصص وتعتمد عملية اال
،الى جانب توفر الشواغر في التخصص المطلوب  0542المطلوب، وحسب معدالت الدورة الشتوية 

وأكدت الوحدة إنه إذا تمت الموافقة على  .الراغب االنتقال اليه، وأخيرا موافقة مجلس التعليم العالي
قال الي من التخصصات المطلوبة في طلب االنتقال فسيتم إلغاء قبول الطالب في التخصص االنت

 .السابق، وال يحق له المطالبة بالعودة اليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6الغد ص  -0الرأي ص 
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 وکمساق إجباري بالجامعات ..لطلبة المدارس“ التربية اإلعالمية”نعد إلدراج : المعاني
 

الوزارة  هعالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني عن توجكشف وزير التربية والتعليم والتعليم ال
ة للطلبة بالمدارس اعتبارا من العام هيم التربية اإلعالمية، في حصص األنشطة الموجهإلدراج مفا

تم أيضا مخاطبة الجامعات أيضا إلدراج مساق التربية  هأن هفي وقت أوضح فی. الدراسي المقبل
  .كن دون تحديد موعد بدء ذلكاإلعالمية كمتطلب إجباري، ل

 
طلبة المدارس، وانما  هلن تكون مبحثا منفصال يدرس”أمس، ان التربية االعالمية “ لغد“وبين، لـ

السابع والثامن : ستكون في حصص النشاط المتعلقة بمبحث التربية الوطنية والمدنية لصفوف
الى ان يتم ”العام الدراسي المقبل، والتاسع، وفي مبحث الحاسوب لطلبة العاشر، اعتبارا من بداية 

ج بالصورة الصحيحة، بحيث تكون بكتابي التربية الوطنية والمدنية والحاسوب وحدة، هيز المناهتج
ا هلتتحدث عن التربية اإلعالمية ودون أن يطرأ أي زيادة في عدد الوحدات الدراسية التي يتضمن

ا هتدريس التربية االعالمية او ما يطلق علیدف من هوأشار المعاني إلى ان ال .“الكتاب المدرسي
ا على مجموعة من هالحتوائ”و ه، سواء في المدارس او الجامعات، “التربية االعالمية والمعلوماتية”
ا هكما ان .“ا بأمانةهارات والكفاءات، التي تمكن األفراد من البحث عن المعلومة واستخدامهالم
يضيف المعاني،  “ا سواء ايجابا او سلباهالة اعالمية، ونقدتجعل األفراد قادرين على تقييم أي رس”

مع انتشار وسائل التواصل االجتماعي يتحتم علينا أن نمكن ونسلح مستخدمي ” هوالذي يوضح ان
م بالحوار والنقد واحترام الخصوصيات واالخالقيات المتعلقة هارات، التي تساعدهذه الوسائل بالمه

جزء من مشروع دعم االعالم في ”أوضح المعاني أن التربية االعالمية و  .“بقضايا االعالم بشكل عام
م وتطبيق مبادئ التربية االعالمية والمعلوماتية، هالذي تم تنفيذه مؤخرا من أجل تعزيز ف“ االردن

د االعالم هومع“ اليونسكو”على صعيد وزارة التربية والتعليم مع  همشروع تم تطبيق هالفتا الى ان
اندية للتربية االعالمية للصفوف السابع والثامن والتاسع  1انشأت ”ن المعاني ان الوزارة وبي .االردني

د االعالم هبالتعاون مع اليونسكو ومع 0546/ 0541في عدد من المدارس الحكومية، خالل العام 
ا هارك بذه االندية التي شهمعلما ومعلمة وقاموا بانشاء  01ومبادرة التعليم االردنية، وقمنا بتدريب 

سيصبحون مدربين لمن سيقومون بتدريس مادة “ 01وقال ان المعلمين الـ  .“طالبا وطالبة 405
اعد دليال ارشاديا لمساعدة المعلمين ”د االعالم هوشرح اكثر ان مع. “التربية االعالمية في المدارس

 6الغد ص 
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اإلعالم  اج متخصص لدى اليونسكو يتعلق بأساسياتهبتشكيل النوادي االعالمية، اضافة لمن
يئة ها، اضافة الى اعضاء من الهكما اشار الى ان الوزارة ابتعثت عددا من كوادر .“والمعلوماتية

التدريسية في جامعتي آل البيت والحسين بن طالل الى الجامعة األميركية ببيروت للمشاركة لمدة 
تريية االعالمية بالمدارس اج الهاسبوعين ببرنامج تدريبي، واالطالع على التجربة اللبنانية بتدريس من

تشمل التوسع بنشاطات “ 0542ا الوزارة في العام هوأكد أن المرحلة الجديدة التي بدأت .والجامعات
موضحا ان التوسع شمل محافظات اربد والزرقاء ومعان، . “االندية الثمانية، لتشمل محافظات اكثر

كما . دية الثمانية التي انشئت سابقاذه المحافظات اضافة الى األنهناديا إعالميا ب 40وانشئت 
د االعالم، همعلما ومعلمة جددا بدورة تدريبية بمع 55الماضي ( يناير)دربت الوزارة في كانون الثاني 

 .ةمدير مدرسة على المبادئ االساسية للتربية االعالمي 40اضافة الى تدريب 
 

معلم ومدير بكل محافظة من  ما بين 40تسعى لتدريب ”وقال ان الوزارة خالل العام الحالي 
وتوقع المعاني ان  .“اعالميين مختصين بالمجال التكنولوجي 45محافظات المملكة، اضافة لتدريب 

يتم إعداد كتب التربية الوطنية والحاسوب التي تتضمن وحدة دراسية خاصة بالتربية االعالمية في 
ذا الشأن خالل هم بهين الذين تم تدريبناك اعداد كافية من المعلمهسيكون ”،وبالتالي  0505العام 

الى ذلك وفيما يتعلق بقرار مجلس التعليم العالي االخير، بضرورة طرح مادة التربية  .“ذه المدةه
 .االعالمية للطلبة كمتطلب إجباري في الجامعات األردنية

 
 
ية االعالمية خاطبت الجامعات بشأن ادراج مساق الترب”أوضح المعاني ان وزارة التعليم العالي  

وأضاف . “ي سنة تحضيرية للطلبةهكمتطلب اجباري في الخطة الدراسية، على اعتبار السنة االولى 
ا كمتطلب إجباري في الجامعات، وذلك بانتظار أن يتم إعداد هلم يتم تحديد موعد تطبيق” هان

ل لجنة من وزارتي واوضح المعاني ان الوزارة باشرت بتشكي. “ذا المساقهلة لتدريس هالكوادر المؤ
يئة االعالم ووزارة الشباب من اجل البحث في كيفية تدريب الكوادر، هالتربية والتعليم العالي و

ذا القرار، هبما يخص التربية االعالمية، ومتى سيبدأ تطبيق  هم علیهوالمحتوى الذي سيتم تدريب
ذا المساق هلى البدء تدريس ولفت الى ان الجامعات لن تقدم ع .“مة اللجنةهوكل ذلك سيكون من م”
ذا المساق، دون زيادة األعباء على هاال بعد التاكد من توفر الكوادر المدربة والقادرة على تدريس ”

 .“الطلبة
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 أكاديمية القدس للبحث العلمي تعلن عن دعم مشاريع البحث العلمي و االبتكار
 

االسبوع الماضي عن إطالق نداءها الثاني لدعم البحث العلمي  اعلنت أكاديمية القدس للبحث العلمي
و لجميع Applied Research and Innovation Fund (ARIF ))التطبيقي و االبتكار 

المهتمين من الجامعات األردنية و الفلسطينية و العربية من األساتذة و الباحثين و طالب الدراسات 
ية و ابحاث االستدامة و المياه والغذاء و الطاقة عالوة على العليا و ذلك في مجاالت العلوم الطب

 .تكنولوجيا الذكاء االصطناعي و البيانات الكبيرة و انترنت االشياء و التطبيقات المالية
وفي بيان صحفي صدر عن االكاديمية صرح رئيس مجلس ادارة االكاديمية االستاذ الدكتور اخليف 

ألف دينار  65ن خالل هذا النداء لتوفير دعم مالي مباشر يصل الى الطراونة ان االكاديمية تسعى م
للمشروع البحثي الواحد كمساهمة من االكاديمية لتشجيع الباحثين ( ألف دوالر أمريكي 455)أردني 

و المبتكرين في الجامعات العربية على تطوير حلول و منتجات قادرة على التصدي للتحديات التي 
 .و بما يسهم في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة لشعوبنا تواجه عالمنا العربي

وصرح الطراونة ان مجلس ادارة االكاديمية قد حدد آخر موعد الستقبال الطلبات في الثالين من 
الفتا الى ان تقديم طلبات المشاركة تتم من خالل النموذج  0542شهر نيسان من العام الحالي 

و داعيا  www.alqudsacademy.comالموقع االلكتروني لألكاديمية المعد لذلك و المتوفر على 
جميع الباحثين والمبتكرين لالستفادة من هذه الفرصة و مؤكدا االيمان المطلق لالكاديمية و اعضاء 
مجلس االدارة بقدرة الجامعات و الباحثين العرب على تطوير منتجات علمية و ابتكارات معرفية 

 .منافسة عالميا
لجدير ذكره ان اكاديمية القدس للبحث العلمي هي مؤسسة اردنية غير ربحية تساهم بها كل من من ا

مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية و جامعة القدس و تعمل ضمن شراكات مع عدد كبير من 
 الجامعات العربية المتميزة كالجامعة االمريكية في بيروت و جامعة الحسين بن عبداهلل الثاني للتقنية
في االردن و عدد من الجامعات العالمية كجامعة تكساس اوستن و تقدم الدعم المالي للعديد من 
المشاريع و المبادرات العلمية الريادية في العالم العربية سعيا الى تعزيز دور البحث العلمي و 

الفلسطينية و  االبتكار و بناء شبكات متينة للتعاون البحثي بين مؤسسات التعليم العالي األردنية و
 .العربية و العالمية

 طلبة نيوز
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 تطالب التعليم العالي بتوضيحات حول السنة التحضيرية" ذبحتونا"
 

، اجتماعها الدوري ، حيث ناقشت فيه العديد "ذبحتونا"عقدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة 
تعليمية وخرجت بمجموعة من التوجهات والقرارات، من القصايا المتعلقة بالشأن الطالبي والعملية ال

 :تالًيا أهمها
 
جميع "أن قرار مجلس التعليم العالي الصادر قبل عدة أيام والمتمثل بجعل " ذبحتونا"ترى حملة _ 4

، قد أحدث إرباًكا "البرامج والتخصصات لدرجة البكالوريوس ُتمّثل فيها السنة األولى سنة تحضيرية
 .ة واألكاديميين، نتيجة لعدم قيام المجلس بشرح هذا القراروفوضى بين الطلب

 
وأكدت الحملة أن القرار، وفًقا لفهم الحملة لتصريحات وزير التعليم العالي، ما هو إال مطالبة حكومية 
للجامعات بإعادة النظر في خططها الدراسية للسنة األولى، وال عالقة له بمفهوم السنة التحضيرية 

ستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والذي أحدث تطبيقها على الكليات الطبية إرباًكا الوارد في اال
وطالبت الحملة مجلس التعليم العالي . أكايدمًيا وطالبًيا أدى في نهاية المطاف إلى التراجع عنها

 .بنشر إيضاحات أكثر تفصياًل حوله
 

ف السنة التحضيرية مدخاًل للقبول المباشر في كما حذرت ذبحتونا من أية محاوالت رسمية لجعل مل
 .الجامعات، أو ذريعة لرفع الرسوم الجامعية

 
مؤتة، )تؤكد ذبحتونا على رفضها لقرار مجلس التعليم العالي بالسماح لجامعات األطراف _ 0

ل بقبول الطلبة الحاصلين على معد( فرع العقبة/ الحسين، الطفيلة، آل البيت، والجامعة األردنية 
للقبول على البرنامج الموازي، معتبرة أن هذا القرار سيؤدي إلى المزيد من التراجع %( 1142-15%)

 .في جودة التعليم الجامعي وخاصة في جامعات األطراف
 

 جراسا نيوز -0السبيل ص 
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وأكدت الحملة أن هذا القرار هو قرار مالي بحت، ويأتي ضمن التوجه الحكومي الرسمي بخفض 
 .تعويضها عن ذلك عبر السماح لها برفع الرسومالدعم المالي للجامعات الرسمية، و 

 
التأكيد على أن النهوض بجامعات األطراف، ال يتم من خالل قبول طلبة بمعدالت " ذبحتونا"وأعادت 

متدنية، وما يؤديه هذا القبول من تراجع في جودة التعليم ومخرجاتها إضافة إلى خلقه لبيئة تشجع 
عات األطراف يتم من خالل رفدها بالكوادر التعليمية إن النهوض بجام. على العنف الجامعي

 .واألكاديمية المؤهلة، واستحداث تخصصات جاذبة، وخلق بنية تحتية متطورة
 
توقفت الحملة أمام رسوم الدراسات العليا في الجامعات الرسمية، واستمرار هذه الجامعات برفع _ 5

حيث تعكف الحملة . موال من جيوب الطلبةالرسوم وابتكار أساليب جديدة لتحصيل المزيد من األ
 .على تقديم قراءة تفصيلية لهذا المف وطرحه بشكل تفصيلي في وقت قريب

 
عقده ويتناول " ذبحتونا"تم تحديد أواخر شهر آذار موعًدا للمؤتمر الوطني الذي تنوي حملة _ 1

التوجيهي واختيارية  ملفات خصخصة الجامعات الرسمية وتقييد الحريات الطالبية إضافة إلى ملف
 .التوجيهي
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 6الدستور ص  -2ص ي الرأ

 إعالنات
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 عنجرة –منويل جميل ابراهيم قطامي   -
 أحمد عبدالكريم الفاضل الفاعوري  - 
 الدوار الثامن –إبتسام زهدي ملحس  -عين الباشا  – 
 قاعة جمعية حمود الخيرية -بشارة خليل الهلسا   - 
 جمعية آل قعوار –ابراهيم عباسي أمجد يوسف  - 
 
 
 
 

 رحمهم هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات

 الرأي
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  يرعى وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة مساء السبت المقبل حفل اطالق
ندسة المعمارية في نقابة ها شعبة اله، التي تشرف علی“المعماري الريادي”جائزة 

 صر السبت في متحف األردن برأس العينحفل االطالق ينظم ع .ندسينهالم
 

  الة زواتي امس عن المؤتمر هغاب وزيرا المالية عز الدين كناكرية والطاقة والثروة المعدنية
الصحفي الحكومي مع الوفد االعالمي الذي سيشارك بتغطية مبادرة لندن المقرر عقد 

وزراء،  1لرئاسة امس ر الحالي، فيما شارك باللقاء الصحفي بدار اهاية الشها نهمؤتمر
 .م وزراء االعالم واالستثمار والتخطيط والصناعة والتجارةه

 
  ناشطون ونقابيون عماليون نفذوا مساء اول من امس عاصفة الكترونية عبر وسائل التواصل

ا في هاالجتماعي، رفضا لبعض تعديالت مشروع قانون العمل، وللضغط باتجاه تعديل
اء النواب من هوع القانون بحوزة مجلس االعيان بعد انتمجلس االمة حيث ما يزال مشر 

ا هرسائل توضيحية ومعترضة على بنود في مشروع القانون تضمنت. واقراره همناقشت
العاصفة االلكترونية ركزت على ضرورة فتح الباب القامة النقابات المستقلة ورفض بعض 

 .ا تضر بمصالح العمالهالتعديالت التي يرى النقابيون ان
 

  ( مارس)ر آذار ھأواخر ش“ ذبحتونا”حددت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة
ملفات خصخصة الجامعات  ھالمقبل موعدا لمؤتمر وطني تعد الحملة لعقده، تتناول فی
 .ي واختيارية االمتحانھالرسمية، وتقييد الحريات الطالبية، إضافة إلى ملف التوجی

 
 

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد 


