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  مؤتمر األعمال واإلدارة اإللكترونیة وتطبیقاتها الثامن في "األردنیة" انطالق فعالیات

  

انطلقت صباح الیوم في الجامعة األردنیة  –هبة الكاید 

فعالیات المؤتمر العلمي الدولي الثامن المشترك بین 

كلیة األعمال في "األردنیة" وكلیة العلوم اإلداریة 

عنوان واالقتصادیة في جامعة القدس المفتوحة ب

"األعمال واإلدارة اإللكترونیة وتطبیقاتها في المنظمات 

  ."الخاصة والعامة

وقال رئیس "األردنیة" الدكتور عبد الكریم القضاة في كلمة ألقاها خالل الجلسة االفتتاحیة إن نجاح 

عملي انعقاد المؤتمر یعد مؤشرا داال وحقیقیا على ضرورة تطبیق النظریات األكادیمیة على الواقع ال

  .والتطبیقي من خالل البحوث والدراسات والخبرات العلمیة واألكادیمیة

وأضاف أن الجامعة األردنیة تحرص على استمرار هذا التعاون الذي یتیح الفرصة لألكادیمیین 

والباحثین لتبادل علومهم ومعارفهم مع خبرات أصحاب القرار ومدیري المؤسسات في الشؤون اإلداریة 

بما یسهم في تحسین أداء هذه المؤسسات من خالل المشاركات والمناقشات البحثیة التي واالقتصادیة 

  .تدعمها الجامعة في المقام األول

 أخبار الجامعة

  24/4/2019                                          أخبار األردنیة/الرأي ص:/بترا/                                األربعاء          
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ولفت إلى أن ترسیخ مبدأ الربط بین األدبیات والنظریات من جهة، وتطبیقاتها في المؤسسات العامة 

الجودة واإلبداع والتنافسیة؛ األمر والخاصة من جهة أخرى یحقق بالضرورة مفهوم ممارسات التمیز و 

الذي یأمل أن یحققه المؤتمر بما سیطرح من أوراق بحثیة، وتجارب عملیة على كافة المستویات 

المحلیة واإلقلیمیة والدولیة، معرجا على الثورة الصناعیة الرابعة وضرورة االستعداد بكل الوسائل 

  .21التقنیة المتقدمة لمواكبة متطلبات القرن 

را على نهج الهاشمیین وموقفهم الثابت واألصیل في وصایتهم الشرعیة و   أكد القضاة أن الجامعة وسیْ

على المقدسات الدینیة في القدس لتؤكد استمرار وقوفها علمیا ومعرفیا وأكادیمیا إلى جانب اإلخوة 

  .الفلسطینیین، ودعمهم وهم یرزحون تحت نیر االحتالل وظلمه الغاشم

لن تدخر وسیلة وال جهدا في دعم صمود األهل في القدس مادیا ومعنویا وأكادیمیا  وأشار إلى أنها

من جهة، وترسیخ مكانتها في القلوب من جهة مماثلة؛ لتبقى هي القضیة الحیة أمام مخططات 

  .تهویدها، ولتبقى القدس عاصمة األمة في الثقافة واألدب والفكر والتاریخ

بحسب القضاة بضرورة تكریس دور العلم والتعلیم في إذكاء الذاكرة  ولطالما آمنت الجامعة األردنیة 

ة في صدورهم؛ فاعتمدت مادة عن  التاریخیة في نفوس وأذهان األجیال من الطلبة لتبقى القدس حیّ

القدس تدرَّس لطلبة الجامعة دلیال على وعي الجامعة بأهمیة إعداد الطلبة وتعریفهم بالتاریخ الحقیقي 

  .طینیة، وتأهیلهم معرفیا للدفاع عن إرثها وحضارتها وصون مستقبلها ومستقبل أجیالهاللقضیة الفلس

من جهته أكد رئیس "القدس المفتوحة" الدكتور یونس عمرو سعي الجامعتین إلى تكریس شراكة  

علمیة وبحثیة حقیقیة في مختلف المجاالت، مشیرا إلى أن هذا المؤتمر الذي یعقد للمرة الثامنة في 

ل اإلدارة واالقتصاد یثبت نجاح رؤیتیهما بحرصهما على تنظیم المؤتمرات الهادفة إلى التغییر مجا

  .المنشود دوما
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وعبّر عمرو عن ثقته بأن هذا المؤتمر سیضیف شیئا إلى عالم اإلدارة اإللكترونیة بفضل جهود 

ن قدموا إلیه من كل حدب وصوب لیناقشوا أوراقهم البحثیة ب مشاركة نخبة من الباحثین ممّ

   .المتخصصین والتوصل إلى توصیات قابلة للتنفیذ أمام المسؤولین عن هذا المیدان

حمة الشعبین األردني والفلسطیني اللذین ال تنفصم العرى بینهما على اإلطالق،  ه عمرو إلى ُل ونوّ

ن قتاال شرسا الفتا إلى أن القیادة في فلسطین هي صنو وصدیق وأخ لقیادة األردن؛ فكالهما یقاتال

  .في الدفاع عن مصالح األمة اإلسالمیة والعربیة بعامة والشعبین بخاصة أمام تصرفات الطغاة

بدوره لفت عمید كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة في "القدس المفتوحة رئیس اللجنة العلمیة الدكتور 

وعا حیویا جدیدا نسبیا خاصة یوسف أبو فارة إلى أن المؤتمر یتناول على مدار أیامه الثالثة موض

في المنظمات العربیة، یتمثل باألعمال واإلدارة اإللكترونیة وتطبیقاتها في المنظمات العربیة كمدخل 

لتجذیر مفهوم التمیز، حیث بات تبني األعمال واإلدارة اإللكترونیة یحقق لهذه المنظمات مزایا كبیرة 

  .ونتائج ایجابیة كثیرة ومتعددة

ارة أن جلسات المؤتمر ستطرح أهمیة موضوع األعمال واإلدارة اإللكترونیة في استخدام وأوضح أبو ف

مداخل جدیدة في األعمال والوظائف واألنشطة والعملیات؛ األمر الذي یسهم في تلبیة حاجات 

الزبائن بصورة أفضل، وتوفیر بدائل جدیدة متعددة، وتقلیل التكالیف وتغییر هیكلها، وتوسیع حجم 

اق، باإلضافة إلى تحقیق عملیة ربحیة أكبر، وتوفیر البیانات والمعلومات على نطاق واسع، األسو 

وتقلیل صعوبات الشراء والتسویق والتوزیع، وتسهیل عملیات التبادل بین البائعین والمشترین، وتقلیل 

  .أهمیة عنصر الموقع في األعمال
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ة بجوانبها ومحاورها المتنوعة، ویتناول دورها في وبیّن أنه سیركز على األعمال واإلدارة اإللكترونی

  .إحداث فارق جوهري في أداء المنظمات بأشكالها المختلفة

وجاء المؤتمر وفقا لعمید كلیة األعمال في "األردنیة" رئیس اللجنة التحضیریة الدكتور فایز حداد 

یعد أولى أولویاتهما ومن  انطالقا مما تركز علیه الجامعتان من اهتمام كبیر بالبحث العلمي الذي

  .أهدافهما الرئیسیة وما تطمحان إلیه من خالل ذلك إلى تحقیق رسالتیهما العالمیة في نشر المعرفة

وتعد هذه الشراكة بحسب ما أفاد به حداد تعزیزا لما یسعى إلیه األردن من تجسید وتقویة للعالقات 

تمثلة بعقد األنشطة المشتركة بصورة دوریة، الفتا بین الدولتین وتوثیقا للتعاون األكادیمي بینهما الم

إلى أن هذا المؤتمر یناقش أحد أهم الموضوعات التي یهتم بها الجسم األكادیمي والحكومة وسوق 

العمل في الوقت الحالي؛ حیث یشهد عالمنا الیوم تسارعا كبیرا في استخدام اإلدارة االلكترونیة وفي 

  .لین في القطاع العام والقطاع الخاصالتواصل مع المستفیدین المتعام

وتنبع أهمیة المؤتمر كما أشار حداد من خالل تناوله للكثیر من المجاالت المرتبطة بالعلوم اإلداریة 

والمالیة والمعلوماتیة، ومن خالل تركیزه على أهم التطورات والمستجدات البحثیة والعلمیة والتطبیقیة 

  .ونیةفي عالم األعمال واإلدارة االلكتر 

وأهم األهداف التي سیحققها المؤتمر من خالل محاوره المختلفة إبراز أهمیة األعمال اإللكترونیة 

ودورها في نجاح منظمات األعمال وزیادة انتشارها وتعظیم مبیعاتها في األسواق المختلفة، والتأكید 

حكومة اإللكترونیة ودورها على اآلفاق اإلستراتیجیة والمجاالت التشغیلیة التي تتحقق من تطبیقات ال

في تسهیل المعامالت واإلجراءات وتحقیق مستویات عالیة من جودة الحیاة للمستفیدین من خدماتها 

  .بصورة مباشرة وغیر مباشرة
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كما یسلط المؤتمر الضوء على األفكار والمفاهیم والنظریات المختلفة التي تتناول األعمال واإلدارة 

یضاح سب ل استثمارها وتسخیرها في التطبیقات والممارسات المثلى في المنظمات اإللكترونیة وإ

بمختلف أنواعها وأحجامها وأشكالها، إلى جانب أنه سیكون سبیال الطالع كوادر المؤسسات الخاصة 

  .والعامة على المتطلبات المختلفة لتطبیقات األعمال اإللكترونیة واإلدارة اإللكترونیة

ى إیضاح التحدیات والصعوبات المختلفة التي تواجه تطبیقات األعمال ویركز المؤتمر أیضا عل 

اإللكترونیة وتطبیقات اإلدارة اإللكترونیة، إضافة إلى تقدیمه المقترحات البناءة والفاعلة التي تعالج 

ذلك، كما سیساهم المؤتمر في إثراء الخریجین من جامعاتنا المختلفة بالمعرفة النظریة والتطبیقات 

یة، وتعمیق الشراكة المهنیة مع المنظمات العامة والخاصة وتزوید إداراتها بالمعرفة العلمیة العمل

  .المتجددة التي تمكنها من تحسین جودة أدائها

ت إدارتها الدكتورة جمانة الزعبي تبادل الجانبان دروع  وفي ختام جلسة افتتاح المؤتمر التي توّل

  المؤتمر التكریمیة.
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  دارة السیاحیة" ینظمون محاضرة حول أثر السیاحة على المجتمع المحليطلبة "اإل

نظم قسم اإلدارة السیاحیة في  –هبة الكاید 

كلیة اآلثار والسیاحة في الجامعة األردنیة 

فعالیة بعنوان "أثر السیاحة على المجتمع 

المحلي" استضاف خاللها مدیر إدارة 

 الشرطة السیاحیة العقید محمد المشاقبة

للحدیث عن األمن السیاحي، ومدیر فندق 

موفنبك / البحر المیت عبد ربه الطویسي 

  .للحدیث حول السیاحة في األردن

وأكد المشاقبة أن الحاجة لوجود شرطة سیاحیة برزت منذ أواخر الخمسینیات من القرن الماضي؛  

ولكون األردن یتمتع بمیزة األمن وذلك نتیجة للعدد الكبیر من المواقع األثریة التي تزخر بها المملكة، 

التي أنعمها اهللا علیه فقد حرصت قیادة هذا الجهاز على إنشاء إدارة متخصصة في األمن السیاحي 

هدفها الرئیسي توفیر األمن للسیاح، الفتا إلى مفهوم األمن السیاحي ودور اإلدارة في توفیر مساحة 

  .خدمات السیاحیة في كل مكانكافیة من األمن لتسهیل عملیة استهالك السائح لل

وتطرق إلى مراحل تشكیل اإلدارة وشركائها االستراتیجیین، مستعرضا أبرز المحاور التي تعمل اإلدارة 

على تحقیق األمن السیاحي من خاللها مثل تأمین الحمایة للمجموعات السیاحیـة وحمایـة المواقـع 

  .حیـة أثناء وجودها وتجوالها داخل تلك المواقعالسیاحیـة واألثریة وتوفیر األمن للمجموعات السیا

   

  24/4/2019األربعاء                                                                          أخبار األردنیة    - الرأي االلكتروني 
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بدوره تحدث الطویسي عن السیاحة في األردن بوصفها رافدا من روافد االقتصاد المحلي ومعززا  

للناتج والدخل القومي، مشیرا إلى تأثیرها على تطویر المجتمعات وأهمیتها في خلق فرص عمل 

  .والمجاالتمتعددة وعلى اختالف المستویات والثقافات 

من جهتها أكدت عمیدة الكلیة الدكتورة ندى الروابدة في كلمتها الترحیبیة على أهمیة الدور الذي  

تلعبه إدارة الشرطة السیاحیة ومدى الحاجة لوجودها في ظل وجود العدید من المواقع السیاحیة في 

فراغهم في التواصل مع أي األردن التي تشكل عامل جذب للسیاح، داعیة الطلبة إلى استثمار أوقات 

  .مؤسسة لها عالقة بمجال تخصصهم وزیارتهم لالطالع على خبراتهم واالستفادة منها

إلى ذلك أوضحت رئیسة قسم اإلدارة السیاحیة في الكلیة الدكتورة نور العقیلي أن هذه الفعالیة التي 

ها من قبل فریق من الطلبة تسعى من خاللها إلى دعم مفهوم ربط الجانب النظري بالعملي؛ تم تنظیم

مكون من خمسة طالب ضمن مادة "إدارة فعالیات" التي تدرسها، متمنیة أن تعزز الفعالیة فهم الطلبة 

ألثر السیاحة على المجتمع المحلي من جهة وأن یكون لهم دور في تطویر أفكار خالقة لدعم قطاع 

  .السیاحة األردني مستقبال من جهة أخرى
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  العقبة تستضیف وفدا من جامعة "مندل" التشیكیة أردنیة

استضاف قسم إدارة الفنادق في  - هبة الكاید 

كلیة السیاحة والفندقة في الجامعة األردنیة/فرع 

العقبة وفدا من جامعة مندل في برنو في 

جمهوریة التشیك مكون من الدكتور "بافیل 

باتشیك" والدكتور "فویتك تاماس" للحدیث حول 

إدارة الفنادق ومزایا الدراسة في الخارج  برنامج

  ."وتحدیدا في "مندل

وقّدم "باتشیك" خالل لقائه بطلبه القسم نبذة عامة عن الجامعة وبرامجها وأهمیة التخصص على  

الصعید العالمي، وأهمیة اكتساب خبرات هذا التخصص من الخارج ودمجها مع محصلة الطالب 

  .التعلیمیة

ب "باتشیك" في العدید من برامج التبادل األكادیمي وتنظم ورش عمل خاصة وتشارك الجامعة بحس 

  .ومؤتمرات وحلقات دراسیة ودورات صیفیة معظمها باللغة اإلنجلیزیة

من جهته لفت "تاماس" إلى أن الطالب في جامعة مندل یمكنهم االستفادة من شبكة الجامعات 

عاون األكادیمي، موضحا أن هناك أسبابا جاذبة الشریكة والعدید من برامج التبادل الدراسي والت

للدراسة في "مندل" كالتعلیم عالي الجودة والحیاة الثقافیة الغنیة والهادئة والمناطق المحیطة الجمیلة 

  .والطبیعة الخّالبة

   

  24/4/2019الرأي االلكتروني                                                   األربعاء                                                 
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بدوره قال رئیس قسم إدارة الفنادق الدكتور أیمن حرب "إن المهارات التي یكتسبها الطالب أثناء 

تهم في الخارج تمنحهم میزة في أي مجال وظیفي"، مضیفا أن خبرة الدراسة في الخارج تمیز إقام

  .الطالب عن باقي الطالب وتفرده في سوق العمل العالمي الذي یزداد فیه التنافس

ه حرب بأن هناك العدید من المشروعات البحثیة قید العمل التعاوني بین الباحثین من جامعة  ونوّ

والفرع وتحدیدا مع كلیة السیاحة والفندقة في المجاالت المتعلقة ببناء القدرات والسیاحة  مندل في برنو

  .والدراسات البیئیة

وأكد األستاذ المساعد في قسم إدارة الفنادق الدكتور عاهد خلیفات  أن العدید من الطالب الذین 

كل أفضل في بیئة یسافرون للخارج للحصول على تعلیمهم الجامعي یكتشفون أنهم یؤدون بش

أكادیمیة مختلفة عما اعتادوا علیه في المنزل،  مشیرا إلى أن تجربة أسلوب تدریس جدید وطرق 

  .مبتكرة لعرض ومراجعة المواد الدراسیة هي واحدة من أعظم مزایا الدراسة في الخارج

ا لهم، إلى ذلك تفاعل الطالب مع المتحدثین الضیوف وفرص الدراسة في الخارج التي أبرزوه 

وأثیرت في ختام اللقاء العدید من األسئلة حول التحدیات والفرص التي یمكن توقعها في عملیة تقدیم 

  .طلب االلتحاق بجامعة مندل وحضورها

یشار إلى أن "مندل" هي أقدم جامعة مستقلة من نوعها في جمهوریة التشیك وسمیت باسم "جریجور 

لذي عاش وأجرى أبحاثه في مدینة برنو حیث یوجد مقر یوهان مندل" مؤسس علم الوراثة الحدیث ا

  .الجامعة
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  وفد من طلبة الجامعة األردنیة یزور المدیریة العامة للدفاع المدني

قام وفد من طلبة الجامعة األردنیة بزیارة إلى المدیریة العامة للدفاع المدني حیث استمع الوفد 

ع المدني األردني واهم الواجبات المناطة به وخططه الضیف إلى إیجاز عن نشأة وتطور جهاز الدفا

المستقبلیة وطبیعة الخدمات اإلنسانیة التي یقدمها هذا الجهاز اإلنساني لكافة شرائح المجتمع تحقیقًا 

  .للهدف األسمى المتمثل بحمایة األرواح وصون المكتسبات والمقدرات الوطنیة من المخاطر

ادیمیة األمیر الحسین بن عبداهللا الثاني للحمایة المدنیة وطبیعة كما استمع الوفد إلى إیجاز عن أك

البرامج التدریبیة والمساقات التدریسیة والدرجة العلمیة التي تمنحها األكادیمیة في تخصصات هندسة 

دارة الكارثة واإلسعاف الطبي المتخصص والهندسة المیكانیكیة (الطاقة المتجددة)  اإلطفاء والسالمة وإ

  . عتبر من التخصصات النادرة على مستوى الشرق األوسط وشمال أفریقیاوالتي ت

كما أطلع الوفد الضیف خالل جولته بجناح القیادة والسیطرة في المدیریة العامة للدفاع المدني على 

احدث األجهزة والتقنیات الفنیة التي یستخدمها جهاز الدفاع المدني في إدارة الحوادث الكبرى 

  . ا میدانیاً والسیطرة علیه

وفي نهایة الزیارة أعرب الوفد الضیف عن مدى إعجابه بالمستوى المتمیز والمتطور الذي وصل إلیه 

  جهاز الدفاع

   

      

  

  24/4/2019                             األربعاء                                      1أحداث الیوم /صدى الشعب ص: -الكون نیوز
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  مناقشة رسالة ماجستیر متمیزة في الجامعة االردنیة

رسالة تمیزت المهندسة دانیه سلیمان الصرایرة من كلیة الهندسة في الجامعة االردنیة تخصص طرق ب

الماجستیر الذي تقدمت بها وتمت مناقشتها بإشراف األستاذ الدكتور عدلي البلبیسي والدكتور خلدون 

  الشطناوي

   وعضویة كل من األستاذ الدكتور محمد العبیدات والدكتور بشار الطراونة والدكتور لیث طاشمان

 investigation of the effect of phosphogypsum as an Additive in road والموسومه

mixtures)I  ( حیث أجمعت لجنة المناقشة على أن تمیز هذه الرسالة تركز في بحثها على مادة

الفوسفوجوسوم بإعتبار أن هذه المادة من المنتجات الثانویة لصناعات األسمدة الفوسفاتیة ذات 

الفوسفات في االردن اإلستخدامات المتعدده في الزراعة والطرق والبناء وما نتج عنها من صناعات 

مؤكدین أن البحث سلط الضوء على إمكانیة إستخدام هذه المادة في إنشاء الطرق الفتین الى أن 

عینات من تربة الكرك من أجل اجراء الفحوصات المعتمدة على معاییر الجمعیة  6الباحثة اختارت 

والنقل مما یشجع في النتائج  االمریكیة الختبار المواد والجمعیة االمریكیة لموظفي الطرق السریعة

على إستخدام مادة الفوسفوجوسوم في أعمال الطرق خاصة ما یتعلق في التربة وتحسین الخواص 

الفیزیائیة والمیكانیكیة للتربة حتى یصبح باإلمكان االستغناء عن إحدى الطبقات مما یؤدي إلى تقلیل 

  كلفة تنفیذ الطرق

مجموعة من التوصیات منها إستخدام مادة الفوسفوجوسوم بإنشاء وبناء على نتائج الدراسة تم اقتراح 

المباني والخلطات الخرسانیة وعمل الفحوصات الالزمه للتاكد من كفائتها في هذا المجال حیث 

  منحت اللجنة الباحثة الصرایرة درجة الماجستیز بإمتیاز واثنت على جهودها في إعداد الرسالة

  24/4/2019                  زاد األردن                                                          األربعاء                              
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  توقعان مذكرة تفاهم” یة االمریكیةالعرب”و” األردنیة“جامعتا 

وقع رئیس الجامعة العربیة األمریكیة علي زیدان أبو زهري ورئیس الجامعة األردنیة عبد الكریم 

  .القضاة مذكرة تفاهم لقبول الطلبة الفلسطینیین في كلیة الطب البشري في الجامعة األردنیة

ب هذه المذكرة ستقوم الجامعة العربیة وقالت الجامعة في تصریح صحفي یوم الثالثاء إنه وبموج

األمریكیة بقبول الطلبة الراغبین بدراسة تخصص الطب البشري مع بدایة العام األكادیمي القادم 

  .، بناء على شروط القبول الخاصة بالجامعة األردنیة2019/2020

ي الجامعة العربیة كما سیدرس الطلبة الملتحقین بالبرنامج مساقات ما قبل السریري لمدة عام واحد ف

األمریكیة، ومن ثم ینتقل الطالب إلى السنة الثانیة في كلیة الطب البشري في الجامعة األردنیة ضمن 

ا للجامعة   .البرنامج الدولي، لیحصل على شهادة دكتور في الطب البشري من الجامعة األردنیة، وفقً

م مع الجامعة األردنیة في المجاالت وقال أبو زهري إن هذه المذكرة تأتي في إطار التعاون القائ

الطبیة واألكادیمیة، وتمثل فرصة حقیقیة لتوفیر مقاعد دراسیة في الطب البشري للطلبة من حملة 

أو شهادة البجروت من فلسطیني الداخل، في كلیة الطب البشري في ” اإلنجاز“شهادة الثانویة العامة 

  .وعلمیة عالیة المستوىالجامعة األردنیة التي تتمتع بسمعة أكادیمیة 

عن بدء القبول في هذا ” القریب العاجل“وأشار إلى أن الجامعة العربیة األمریكیة ستعلن في 

  البرنامج.

  

  24/4/2019      أردن اإلخباریة                                                          األربعاء                                          
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  بالعزیمة واإلرادة یصنع شباب الوطن مستقبًال واعًدا

ؤمن جاللة الملك عبد اهللا الثاني بطاقات شباب الوطن، ومقدرتهم على إحداث التغییر الذي یسهم  یُ

في بناء مستقبل واعد، ولذا یبرق بین الحین واآلخر برسائل الدعم واالهتمام، ولیس آخرها ما جاء 

خالل لقائه عددا من الشباب والشابات الریادیین من أصحاب الشركات الناشئة وممثلین عن الجهات 

  .الداعمة للریادة، بتأكیده أن مستقبل الوطن بین أیدي شبابنا وهم ُصناعه

د هذا الدعم والتأیید الملكي، تأتي رسالة دعم ورعایة من سمو األمیر الحسین بن عبداهللا الثاني وبع

ولي العهد، منطلقًا في مبادراته من وحي رؤى جاللة الملك، وذلك خالل لقائه عددا من الشباب 

  .والشابات في محافظة إربد واطالعه على عدد من تجاربهم ومبادراتهم الناجحة والریادیة

بوجود شباب مثلكم، «إن حوار ولي العهد مع عدد من شباب وشابات اربد، ومخاطبته إیاهم بالقول 

، یبعث في نفوس الشباب األردني، على مواصلة مسیرة البناء، والعمل »المستقبل دائما سیكون أفضل

  .هدهبإرادة وعزیمة قویة، وهم یرون هذا الدعم المتراكم والمتواصل من جاللة الملك وولي ع

رادة شباب الوطن والعمل بنهج تشاركي لتجذیر ثقافة  وعلى النحو الذي أكده ولي العهد، فإن عزیمة وإ

اإلبداع واإلنتاج، وهو سبیلنا نحو مستقبل أفضل، مثلما أن تلك المبادرات الناجحة التي اطلع علیها 

  .سموه، یتوجب تعمیمها على طریق اإلسهام في التنمیة وتوفیر فرص العمل

إن هذا الدعم وهذه الرؤیة تأتي من الحرص والتوجیه الملكي المستمر بضرورة تطویر البرامج 

المجتمع المحلي واهتماماتهم، وبما یمكن الشباب من  الشبابیة وربطها مع متطلبات واحتیاجات أبناء

المشاركة الفاعلة في عملیة التنمیة، وهي مسؤولیة مشتركة یتوجب العمل بها بین القطاعین العام 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  24/4/2019روني                                                  األربعاء                                                الدستور الكت 
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والخاص من أجل مراجعة ورسم السیاسات وتنفیذ الخطط الداعمة لقطاع ریادة األعمال واإلبداع 

  .الشبابي

یوم من مختلف الجهات ذات العالقة أن تقدم مختلف أوجه الرعایة وبالمحصلة فإن المأمول ال

واالهتمام بالمبادرات الشبابیة وتعمیمها، وتقدیم كل أوجه الدعم للمشاریع الریادیة واإلبداعیة، نحو 

  لة.الوصول آلفاق إبداعیة تسهم في إیجاد مشاریع ذات نفع خاص وعام، وتحد من نسب الفقر والبطا
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ا الشباب والشابات: استمروا بهذه الروح والعزیمة واإلرادةو    لـي العهـد مخـاطبً

حاور سمو األمیر الحسین بن عبداهللا الثاني ولي العهد، امس الثالثاء، عددا من الشباب والشابات 

في محافظة إربد ممن لهم بصمات واضحة في مجتمعاتهم من خالل إطالقهم مبادرات ومشاریع 

  .یة وتطوعیة حول تجاربهم بهذا الخصوصتنمویة وریاد

وعرض الشباب والشابات لتجاربهم التي بدأت بأفكار لیصار إلى تحویلها لمشاریع في مجاالت 

  .متنوعة كالتدریب واإلبداع واالبتكار وتطویر قدرات الشباب

د شباب بوجو «وأعرب سمو ولي العهد عن تقدیره إلنجازات هؤالء الشباب والشابات، وخاطبهم قائال 

  .«مثلكم، المستقبل دائما سیكون أفضل

، الفتا إلى ضرورة العمل التشاركي »أرید منكم أن تستمروا بهذه الروح والعزیمة واإلرادة«وتابع سموه 

لتجذیر ثقافة اإلبداع واإلنتاج. وأكد سمو ولي العهد أهمیة المبادرات التي یطلقها الشباب في التنمیة 

سموه الشباب والشابات من أصحاب هذه المبادرات والمشاریع لتعمیم  وتوفیر فرص العمل، داعیا

  »بترا«خبراتهم وتجاربهم الناجحة والمؤثرة على أبناء جیلهم ومجتمعاتهم. 
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  إلغاء استثناءات من معدل القبول للطلبة غیر األردنیین

معاني عن الغاء استثناءات كشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید ال - حاتم العبادي

في القبول الجامعي، بموجب تعدیالت ادخلها مجلس التعلیم العالي على السیاسة العامة لقبول الطلبة 

في الجامعات الرسمیة والخاصة لمرحلة البكالوریوس، سیبدأ تطبیقها اعتبارا من العام الجامعي 

2019 -2020.   

فظات وااللویة، ستكون للطلبة خریجي الدورة العادیة الى جانب أن المقاعد المخصصة الوائل المحا

وشملت التعدیالت  .المتحان الثانویة العامة (المنتظمین)، وال ینافس علیها خریجو الدورة التكمیلیة

الغاء االستثناءات الممنوحة للطلبة غیر االردنیین والمتعلقة بأستثنائهم من شرط المعدل، باالضافة 

مجلس التعلیم العالي، في حاالت خاصة، قبول ما ال یزید عن مئة طالب من الى البند الذي یسمح ل

وینص البند، الذي تم الغاؤه: یجوز للجامعة  .غیر االردنیین والمرتبطة بالمصلحة الوطنیة العلیا

الرسمیة قبول عدد من الطلبة غیر االردنیین في البرنامج الدولي استثناء من شرط المعدل في برامج 

%من مجموع عدد الطلبة المقبولین في البرامج العادیة لكل ) 25یوس بنسبة ال تزید على (البكالور 

عالمات أقل من الحد االدنى لمعدالت القبول التي تحدد في تخصصي )  5تخصص، وبحد اعلى (

عالمة أقل من الحد االدنى لمعدالت القبول التي تحدد االلتحاق في )  15الطب وطب االسنان و(

والتخصصات االخرى، شریطة التقید بفروع الشهادة الثانویة العامة العامة التي تحدد الكلیات 

كما شمل االلغاء االستثناء المخصص للجامعات الخاصة، والذي  .االلتحاق بكل كلیة او تخصص

نصت علیه السیاسة العامة للعام الماضي: یجوز للجامعة الخاصة قبول عدد من الطلبة غیر 

من مجموع )  255ناء من شرط المعدل في برامج البكالوریوس بنسبة ال تزید عن (االردنیین استث

 لمعدالت القبولعالمة اقل من الحد االدنى )  15الطاقة االستیعابیة في كل تخصص، وبحد أعلى (

  .شریطة التقید بفروع الشهادة الثانویة العامة العامة التي تحدد االلتحاق بكل كلیة او تخصص
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  ) مالیین دینار للرواتب 8العالي یوافق لـ " آل البیت"   رفع سقف االئتمان (التعلیم 

)  4وافق مجلس التعلیم العالي لجامعة آل البیت رفع سقف االئتمان المالي في الحساب الجاري من (

مالیین دینار بهدف تلبیة احتیاجاتها ودفع الرواتب للموظفین وفقا لرئیسها الدكتور عدنان )  8الى (

  .العتوم

وقال العتوم في تصریح لـ "الرأي" إن المجلس وافق للجامعة اللجوء إلى البنوك لالقتراض إلدامة 

العمل في الجامعة ودفع رواتب الموظفین الشهر الحالي مشیرا الى أن الحالة هذه سترفع مدیوینة 

) 24الماضي من (ملیون دینار بعدما خفضت الجامعة مدیوینیتها الشهر )  25الجامعة لتصل الى (

ملیونا وذلك بتسدید ما یقارب من ملیون دینار لمتعهد مبنیي الهندسة واالقتصاد اللذین تم )  23الى (

وأوضح العتوم أن الجامعة تجاوزت سقف  .استحداثهما في الجامعة لتطویر العملیة التعلیمیة

ملیون دینار مشیرا )  2(ملیون دینار ما یتطلب االحتصال على مبلغ )  2التسهیالت في البنوك (

ملیون دینار فیما وصل الدعم الحكومي للعام )  9.1الى أن رواتب الموظفین الشهریة تصل الى (

وكان العتوم كشف في وقت سابق الوضع المالي الصعب التي تعاني  . ملیون دینار)  1.5الحالي (

ل بسبب المدیونیة المترتبة علیها الجامعة منه ، متوقعا عدم قدرتها على دفع رواتب شهر نیسان المقب

مالیین شیكات غیرة )  8ملیونا للبنوك تتطلب خدمة و ()  14ملیون دینار منها ()  24والبالغة (

متوفرة ارصدتها في الجامعة لمقاولین وموظفین ومقدمي خدمات وامانات لطلبة الى جانب ملیوني 

وقال إن االدارة  .سدید رواتب للموظفیندینار لصندوق ادخار موظفیها جیرتها الجامعة سابقا لت

الحالیة تبحث كافة أوجه التعاون مع القطاع الخاص بهدف ایجاد استثمارات تعود بالنفع المالي علي 

الجامعة بما یطور العملیة التعلیمیة ویخفف من االنعكسات السلبیة الناجمة عن حجم المدیونیة 

أعضاء هیئة )  405موظفین منهم ()  1305یبلغ (یذكر أن عدد العاملین في الجامعة  .العالیة

  .موظف)  900تدریسیة ، فیما تصل الهیئة االداریة إلى (

  24/4/2019الرأي الكتروني                                              األربعاء                                                 
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تقییم جدید لرؤساء الجامعات منتصف حزیران القادم ...وعدم استبعاد تغییر بعض 
 اإلدارات

یة سیشعر به ذكرت مصادر حكومیة ل طلبة نیوز بأن تقییما جدیدا لرؤساء الجامعات الرسمیة األردن

  .... مجلس التعلیم العالي منتصف حزیران القادم اي بعد عید الفطر

وقالت المصادر إن اآللیة التي سیتم تنفیذها تختلف عن اآللیة التي تم اتباعها في المرة الماضیة وان 

و  ٢٠١٧عملیة التقییم ستشمل نقاط محددة وواضحة وان التقاریر ستكون فقط للفترة ما بین حزیران 

  . ٢٠١٩حزیران 

وأكدت المصادر بأن عملیة التقییم یتبعها بال شك تغییرات وتشكیالت لمعالجة اي مستجدات .وال 

  یستبعد أن یقوم مجلس التعلیم العالي بتغییر بعض رؤساء الجامعات استحقاقا لعملیة التقییم
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  المعاني یدعو الى زیادة ابتعاث الطلبة اللبنانیین لالردن

وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني ورئیس الجامعة اللبنانیة الدكتور فؤاد بحث 

ایوب تعزیز العالقات في المجالین األكادیمي والعلمي وتبادل اعضاء ھیئة التدریس والتشبیك بین 

  .الردنل الباحثین االردنیین واللبنانیین، بحضور السفیرة اللبنانیة بعمان تریسي شمعون

ً لما تمتع بھ   ودعا المعاني الجانب اللبناني إلى ابتعاث مزید من الطلبة إلى الجامعات األردنیة نظرا

  المملكة من األمن واألمان وبرامج جامعیة متمیزة في مختلف المسارات االكادیمیة

ون من الرعیل وقال الدكتور المعاني ان االردن یقدر الجامعات اللبنانیة والتي تخرج منھا الكثیر 

  األول األردني الذي قدم للمملكة جل خبراتھم وساعدوا في نھضتھا وعمرانھا

وأكد ان أھمیة تعزیز التبادل الثقافي والعلمي بین الجامعات األردنیة واللبنانیة وباألخص الجامعة 

ً الى حالة تعلیمیة عربیة متمیزة وى المتمیز من جانبھ أشاد رئیس الجامعة بالمست .اللبنانیة وصوال

الذي وصلت الیھ مؤسسات التعلیم العالي األردنیة من سمعة أكادیمیة طیبة ومستوى عالمي متمیز، 

متطلعا االستفادة من تجربة صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار في دعم االبحاث العلمیة التطبیقیة 

یة النمو االقتصادي في في قطاعات الصحة والطاقة والمیاه والبیئة مما سینعكس ایجابا على عمل

واشار الى ان الجامعة لھا عالقات علمیة واكادیمیة مع جامعة الیرموك والزرقاء ومؤتة معربا  .لبنان

 .عن املھ في تعزیز العالقات العلمیة مع جمیع مؤسسات التعلیم العالي االردنیة في المرحلة المقبلة

طالبا وطالبة، مقابل  127عات اللبنانیة نحو ویبلغ عدد الطلبة االردنیین الذین یدرسون في الجام

  (طالب لبناني یدرسون في مؤسسات التعلیم العالي االردنیة 159(
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  بدران یدعو إلعادة ھیکلة التعلم الوطني من الطفولة المبکرة وحتی الجامعة

ة المبكرة دعا رئیس الوزراء األسبق الدكتور عدنان بدران الى إعادة ھیكلة التعلم الوطني من الطفول

حتى نھایة الجامعة، من خالل تطویر المناھج وفق أحدث األسس والمعاییر العصریة بالمھارات 

المناسبة وطرائق التعلم، جنبا إلى جنب مع تدریب المعلمین وأعضاء ھیئة التدریس على الطرائق 

الذي ینظمھ قسم  وقال خالل افتتاح فعالیات المؤتمر الدولي التاسع .والتقنیات الحدیثة في التعلم

اإلصالح االقتصادي واإلداري وسیاسات التكیف في األردن ”االقتصاد في جامعة الیرموك بعنوان 

، إن إصالح منظومة التعلیم العالي سھلة، ولكنھا تحتاج إلى إرادة سیاسیة جریئة “والوطن العربي

عملیة اإلصالح تتركز في ولفت بدران إلى أن محاور  .للوصول إلى التحدیث والتطویر في جامعاتنا

إعادة استقاللیتھا أكادیمیا وإداریا ومالیا، وبناء التعددیة والتنافسیة بین الجامعات، وأن تقتصر مھام 

  مجلس التعلیم العالي، على وضع السیاسة العلیا التعلیم العالي واستراتیجیتھا الوطنیة ومتابعة تنفیذھا

جالس األمناء، التي تقوم بدورھا بوضع سیاسة ودعا الى إعادة الصالحیات كاملة إلى م .

واستراتیجیة الجامعة المنبثقة عن السیاسة الوطنیة العلیا للتعلیم العالي، بما یسھم في الوصول إلى 

وأشار  .مخرجات ممیزة من المبدعین، ومن البحوث العلمیة الرائدة لبناء االقتصاد المعرفي والوطني

إلدارة الجیدة القتصادیات التعلیم الجامعي، لتحقیق كفاءة اإلنفاق إلى ضرورة التأكید على توفیر ا

 .وفاعلیتھ، وإعادة النظر بسیاسات القبول في الجامعات على أن تكون مبنیة على الكفاءة والجدارة

وقال رئیس جامعة الیرموك الدكتور زیدان كفافي إن موضوع المؤتمر وأھدافھ یعد الشغل الشاغل 

والقتصاداتھا وحكوماتھا وسكانھا، حیث أن التحدیات االقتصادیة على اختالفھا، لمنطقتنا العربیة 

  .حاضرة في دولنا العربیة دون استثناء ولكن بدرجات متفاوتة
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  شبابنا وقیمتهم في وطنهم
  م. هاشم نایل المجالي

  
رد لتنمیة ذاته كلنا یعلم ان قیمة الذات عند اي انسان هي المسعى الحقیقي الذي یسعى الیها الف

واكسابها المهارات المختلفة والمعلومات المفیدة لتحقیق اهدافه وطموحه، فمع بناء النفس وبناء قیمتها 
یستطیع االنسان التغلب على أیة عوائق تعترض مسیرة حیاته العملیة والمعیشیة لیكون في سالم 

  داخلي مع نفسه.
مجتمعهم واهمیة واعتبارا هذا یعني انهم قادرون فاالنسان خاصة الشباب عندما یكون لهم قیمة في 

على العطاء واالنتاج لنفسهم ولمجتمعهم ولوطنهم، وخالف ذلك فانهم یصبحون غیر مرغوب فیهم 
حیث ان هناك قوى تقع خارج نطاق الفرد ستؤثر علیه بشكل سلبي او ایجابي كذلك هناك قوى 

ته على بناء ذاته واثبات موجودیته، لیتفاعل مع داخلیة تؤثر على الفرد لمدى تقبله لذلك ومدى قدر 
المجتمع بشكل ایجابي وبدافع ذاتي وبناء عالقات اجتماعیة حمیمه تحدد مدى اهمیة وجوده في 
مجتمعه، وتعطیه حافزًا ودافعًا لیقدم المزید من العطاء ویصبح ممن ینصتون الیه ال ان یكون منبوذًا 

سلوكیات سلبیة، كذلك لیكون ذا سمعة طیبة لمدى تأثیرها على في حال انحرافه او عند قیامه بأیة 
  وجوده في مجتمعه، ولیصبح له نفوذ ایجابي عقالني موزون في مجتمعه.

فتحفیز هؤالء الشباب للعمل واالنتاج في مجتمعهم یحتاج الى قوة دافعة تقودهم لتفعیل دورهم، من 
نفس، وهذا دور مناط بالعدید من الجهات الرسمیة خالل الفعل مقابل المكافأة لیكون لها تأثیر في ال

واالهلیة والقطاع الخاص لمدى تأثرهم بایة احتجاجات او حراكات شبابیة بسبب البطالة، والتي في 
كثیر من االحیان تؤدي الى االنحراف وهذا ینعكس سلبیًا على أمن واستقرار المجتمعات كما شاهدنا 

  مؤخرًا في العدید من االماكن.
ك یجب علینا كمسؤولین ادخال الواقع لدیهم حیز التنفیذ في مختلف المجاالت لتوفر الرغبة لذل

بداخلهم للعمل حسب االختصاصات، وهذا سیبعث السرور في نفسهم والرضا النفسي، وحتى ال 

 مقاالت
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یصلوا الشباب الى فقدان قیمتهم الذاتیة ویتحولوا الى افراد سلبیین ینبذهم مجتمعهم، ومن تلك 
  هر البلطجة والسرقة والعمل في تجارة المحظورات وغیرها.الظوا

وهنا تقع المسؤولیة على الجهات المعنیة في تنمیة مهارات الشباب ورفع معدالت الذكاء االجتماعي، 
وتعطیه االمل والتفاؤل والتحلي بالروح المرحة والقدرة على التفاوض مع االخرین والوعي على ادارة 

عبة، والتكیف مع الظروف لتجاوزها والتصرف بدبلوماسیة، فهذه مهارات عامة االزمات والمواقف الص
بجانب المهارات الفنیة التي یجب ان یكتسبها الشباب في مجتمعهم ولتصبح لدیهم شخصیات قیادیة 

  وشخصیات جذابة تجعل الفرد مفضالً لدى الجمیع.
والسیاحة لها القدرة على جذب فهناك شخصیات شبابیة في العدید من الدول الناجحة باالعمال 

وكسب الزبائن لتحقیق اهداف مصالحهم، وهذه ال تكتسب اال بالمهارات العامة والفنیة، فما هي 
االستراتیجیات الوطنیة المتبعة بهذا الخصوص من قبل الجهات المعنیة تجاه الشباب في مجتمعهم، 

  وماذا یقدمون لهم من برامج بهذا الخصوص.
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  العھد.. الحاجة لحفظ ھویتنولي ا» ض»
  

  صدام الخوالده
  
یدرك المتابع لمجمل المبادرات التي أطلقھا سمو ولي العھد خالل السنوات القلیلة الماضیة أنھا تتمیز 
بشمولیتھا وتنوعھا وتعددھا حیث تتعاطى مع مختلف الفئات في المجتمع وأھمھا الشباب حیث 

یراد في اي بیئة ال یكون إال من خالل الشباب واالعتماد على الرافعة المعنویة والمادیة الي تغییر 
بالعودة إلى حدیثنا عن مبادرات ولي  .طاقاتھم المتجددة وما یملكونھ من اندفاع وعزیمة نحو المستقبل

ً برؤى بعیدة المدى یؤمل ان تنعكس  ً یحمل اھدافا ً وعمقا العھد وتنوعھا حیث تعطي كل مبادرة بعدا
لدى مجتمعاتنا المحلیة واعتقد ان ثمة نجاحات في فترات قصیرة تحققت وعادت على واقع الحال 

بالنفع واألثر على وطننا الحبیب وعالجت مشكالت وتحدیات بل وأضافت ابوابا جدیدة من الفرص 
أمام شبابنا األردني ومن ھذه المبادرات على سبیل الذكر ال الحصر التي ندرك أثرھا جمیعا على 

ادرة قصي ومبادرة سمع بال حدود ومبادرة حقق والتي أفردت اكثر من مقال تحدثنا ساحة الوطن مب
فیھا عن قصص نجاح خرجت منھا وبطبیعة الحال كل تلك المبادرات تنضوي تحت لواء مؤسسة 
ولي العھد اضافة الى جامعة األمیر الحسین بن عبداهللا الثاني التقنیة والتي شكلت نافذة مھمة أمام 

  .ردني للتمیز العلميالشباب األ
  

ھویتنا باألمس أطلق سموه مبادرة جدیدة تضاف إلى مبادراتھ النوعیة ولكن ھذه المرة بطابع ثقافي 
ینطلق من الحفاظ على أھم ثوابت ھویتنا وھي لغتنا العربیة والتي تعرضت بفعل الثورات 

في صورتھا وربما أدى  التكنولوجیة وبعض المؤثرات المجتمعیة إلى كثیر من االھمال والتشویھ
ابتعادنا عنھا إلى ابتعادنا عن أھم ما یشكل مصادر موروثتا الثقافي والمعرفي وفي كل المجاالت 
ً قیمة مثل ھذه  ولعل حال األجیال الیوم تمثل ھذه الحالة من البعد عن لغتنا، من ھنا ندرك جمیعا

ً من إرادة سیاسیة علیا بتوجیھات  جاللة الملك عبداهللا الثاني ومتابعة ولي المبادرة والتي تمثل جزءا
العھد، الذي وكما قال في معرض إعالن المبادرة ان لغتنا العربیة لغة القرآن الكریم ھویتنا حضارتنا 
وثورتنا وبالتالي فإن سموه الیوم یؤكد أن ھذه المبادرة تمثل حاجة لنا والجیالنا القادمة للمحافظة على 

حتوى العربي في كل المجاالت وبالتاكید أن جھات عدیدة ومؤسسات وطنیة لغتنا وھویتنا وإثراء الم
تتقاطع مع عملھا للقیام بھذا الدور وھذه المبادرة أھمھا مجمع اللغة العربیة، والذي أعلن على لسان 
رئیسھ د. خالد الكركي ترحیبھ بالمبادرة والمساھمة بكل ما یؤدي إلى انجاحھا من خالل ما یتوفر في 

ع من طاقات علمیة مؤھلة في ھذا المجال، وأعتقد أن جامعاتنا ومدارسنا ومؤسساتنا التعلیمیة المجم
بقي أن نقول أن حاجة مثل ھذه  .والثقافیة والمجتمعیة صارت مطالبة بأدوار مھمة على ذات الصعید

ً المبادرة والدور الذي یمكن أن تلعبھ وما ستؤدي إلیھ من نتائج تعبر عن قیمة معنویة لن ا جمیعا
ً من ھویتنا ونحن نعلم وال نعلم   بالحفاظ على ھویتنا الثقافیة والحضاریة في متغیرات فقدنا معھا جزءا
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  الصویفیة –جبرائیل (جابي) فرید میخائیل موسى  -
  الرابیة –یعقوب تیسیر كلبونه  -
  قاعة جمعیة طلیعة التعاونیة -انجیل جریس حبیب قاقیش - 

  السلط –مصلح المبارك ابو عنزه الحیاصات فاطمة ال -
  دیوان السالیمة -محمود ذیب عبدالقادر مقبل  - 
  عرجان - فؤاد عبدالغني عبدالحافظ خضیر القواسمي  - 
  
  
  
  
  

»رحمهم اهللا«

 وفیات

 الرأي 
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  جمعیة أصدقاء الشرطة تستضیف مساء الیوم األربعاء مدیر إدارة العالقات العامة واإلعالم
  .“اإلعالم واإلشاعة”عقید خضر آل خطاب، للحدیث بمحاضرة حول باألمن العام ال

  
  السفارة السیریالنكیة في عمان تفتح الیوم وغدا سجال للتعازي بضحایا وجرحى تفجیرات عید

ب ھزت ضمیر العالم ذھابیة التي ھالفصح التي وقعت بسیریالنكا األحد. التفجیرات اإلر
ابیة واسعة منذ سنوات توقع مثل ھجمات إرھ ا المئات بین قتلى وجرحى في أسوأھضحیت

للشعب السیریالنكي  ھالعدد من الضحایا. األردن كان قد عبر عن أحر تعازی اھذ
  ھا.اب وعصاباتھ، مدینا بشدة اإلرھبمصاب

  
 اشمي یوسف حسن ھمندوبا عن جاللة الملك عبداهللا الثاني، قدم رئیس الدیوان الملكي ال

فاة المرحوم الكاتب الصحفي الكبیر طارق مصاروة، وذلك العیسوي واجب العزاء أمس بو 
عبر زیارة بیت العزاء. وكان العیسوي زار أیضا بیت عزاء المدیر العام السابق لإلذاعة 
والتلفزیون عبد الحلیم عربیات أول من أمس. ونقل العیسوي بالزیارتین تعازي جاللة الملك 

  .لذوي الفقیدین
  
 

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


