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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  "األردنیة"إدارة األزمات محاضرة في 

في الجامعة " ایجرین+ "زیاره تفقدیة لمشروع إیراسموس 
  األردنیة

٦  

یبحث افضل السبل للحد من انتشار " اردني امریكي"منتدى 
  السرطانات في عمان

٨ 

ّاع في جال فتتحیالسعد   ١٠  موكریجامعة ال ريیمعرض الرب
   شؤون جامعیة

 ١٢  تسمح لطلبتھا بدراسة تخصصین معا" الھاشمیة"
 ١٣  وفد من الجامعات البریطانیة یزور اعتماد مؤسسات التعلیم العالي

العلوم « لجنة للتحقیق في تخرج طلبة دون إنھائھم مساقاتھم في 
  »والتكنولوجیا

١٤ 

 ١٥  التعاون صندوق الملك عبداهللا للتنمیة وانجاز یبحثان سبل
 ١٦  بحث المنح الداخلیة بالجامعات الرسمیة

 ١٧  مأسسة نھج االبداع یعزز اداء العملیة التربویة: الرزاز 
 ١٨  في الجامعة األلمانیة األردنیة) علماء المستقبل(انطالق 

 ٢٠- ١٩  اعالنات
 ٢١  وفیات

  ٢٤- ٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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دنیةاألر"إدارة األزمات محاضرة في  " 

قال نائب سمو رئیس المركز  -محمد المبیضین

الوطني لألمن وإدارة األزمات العمید الركن عدنان 

العبادي إن رسالة المركز تندرج في إطار تنسیق 

وتوحید الجھود الوطنیة لمواجھة األزمات المحتملة 

  .وتأمین بیئة وطنیة آمنة ومستقرة

لرؤیة الملكیة السامیة الداعیة إلى إیجاد حالة من وأضاف أن فكرة إنشاء المركز جاءت نتیجة ل

  .التفاعل واالستجابة لمخرجات البیئة االستراتیجیة وفق منظور مؤسسي

وأشار العبادي خالل محاضرة ألقاھا في الجامعة األردنیة أمس بدعوة من قسم العمل االجتماعي في 

أنھ تم توجیھ رسالة ملكیة سامیة كلیة اآلداب بحضور رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة إلى 

تقضي بإنشاء المركز، وتم تكلیف صاحب السمو الملكي األمیر علي بن  ٢٠٠٥لرئیس الوزراء عام 

  .الحسین لیكون مشرفا على جمیع مراحل إنشائھ

وفق المعاییر والمواصفات  ٢٠١٣وزاد المحاضر أنھ تم االنتھاء من بناء مقر المركز الدائم العام 

العالمیة من الناحیتین الفنیة والعملیاتیة، فیما صدرت اإلرادة الملكیة السامیة بالمصادقة على  القیاسیة

  .٢٠١٥نظام المركز عام 

   

 أخبار الجامعة

 ٧:الرأي ص/السوسنة/أخبار األردنیة
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وتابع العبادي أن إحدى أدوات المركز المھمة تسخیر اإلمكانیات الوطنیة وتوحید جھود المؤسسات 

لي االستعداد واالستجابة لألزمات الوطنیة ذات العالقة بھدف الوصول إلى االحترافیة في مجا

  .الوطنیة بأقل جھد ووقت وتكلفة وخسائر ممكنة

العبادي، عرض خالل المحاضرة تجربة المركز مع بعض األزمات، الفتا إلى عمل المركز في إدامة 

التواصل والتنسیق مع األجھزة والمؤسسات العامة والخاصة سواء التي تتضمن واجباتھا أدوارا في 

  مع األزمات أو التي لھا دور حیوي في إدامة الحیاة الیومیة للدولة األردنیة التعامل

وأكد اھتمام المركز ببناء جسور وعالقات التعاون مع المحیط اإلقلیمي والدولي إدراكا بأن بعض 

  .األزمات تتطلب تعاونا إقلیمیا أو دولیا من أجل مواجھتھا

لمركز العمید المتقاعد محمد الجبور محاضرة أشار فیھا كما ألقى مدیر وحدة التدریب والتأھیل في ا

إلى أھمیة إنشاء المركز كأداة مھمة لمواجھة التحدیات واألزمات، الفتا إلى أن المركز وضع خططا 

  .وبرامج ومشاریع تطویریة لتمكینھ من أداء مھامھ على الوجھ األكمل

جال إدارة األزمات على المستوى وشرح الجبور الدورات المتخصصة التي ینظمھا المركز في م

الوطني واإلقلیمي وتطویر مھارات وقدرات المركز الفنیة والبشریة فضال عن التعاون في إعداد 

برامج تدریبیة متكاملة للمؤسسات الرسمیة ذات العالقة وعقد ورش عمل تتناول التدریب على مفھوم 

  .إدارة األزمات والتعامل معھا بكفاءة عالیة المستوى

أكد الجبور على أھمیة استثمار طاقات الشباب األردني في الجامعات والمعاھد والمدارس من خالل و

  .تعزیز ثقافة العمل التطوعي في مواجھة المخاطر واألزمات
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بدورھا أشادت رئیسة قسم العمل التطوعي في الجامعة الدكتورة لبنى عكروش برؤیة وتطلعات 

دولة لتوفیر بیئة آمنة ومستقرة في ضوء التحدیات والكوارث المركز في اإلسھام مع أجھزة ال

  .والتطورات الراھنة على الساحة اإلقلیمیة

وأكدت عكروش أھمیة فتح أبواب التعاون مع المركز لتبادل الخبرات والمھارات والمعرفة العلمیة 

لى معلومات حول إدارة ومواجھة المخاطر واألزمات، خصوصا وأن حقل العمل االجتماعي یحتاج إ

حول كیفیة إدارة األزمات،  األمر الذي یسھم في تطویر الخطط والبرامج الدراسیة وتأھیل الطلبة 

  .والباحثین في ھذا المجال

واستمع إلى المحاضرتین عدد من كبار المسؤولین وأعضاء ھیئة التدریس  وجمھور من طلبة  

  .الجامعة  وجمع من المھتمین
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في الجامعة األردنیة" ایجرین+ "إیراسموس زیاره تفقدیة لمشروع   

لمشروع  ٢٠١٧نوفمبر  ٢٧أجرى مكتب ایراسموس بلس الوطني في األردن زیارة تفقدیة في 

تطویر مساقات ھندسة البیئة وادخال مفھوم التغیر المناخي في منھاج : ایجرین+":إیراسموس "

الجامعة  - في كلیة الھندسة"وسوریا نقل التجربة االوروبیة لألردن: المرحلة الجامعیة االولى

  .األردنیة

وقد حضر ھذه الزیارة أعضاء فریق مشروع ایجرین في الجامعة األردنیة، بما في ذلك أعضاء ھیئة 

باإلضافة إلى ممثلین عن شركاء . التدریس من مختلف الكلیات، والموظفین اإلداریین والفنیین

م والتكنولوجیا، والجامعة الھاشمیة، وجامعة مؤتة، المشروع في األردن، بما في ذلك جامعة العلو

  .وجامعة ال البیت، وجامعة الزیتونة

وقد بدأت الزیارة التفقدیة بعرض تقدیمي عن وضع المشروع وإدارتھ قدمھا منسق المشروع العام، 

فة في األستاذ الدكتور أحمد السالیمة، تلتھا محاضرات عن تنفیذ حزم العمل المختلفة، وجوانب المختل

  .تنفیذ المشروع في الجامعات الشریكة قدمھا ممثلین عن الشركاء في المشروع

كما أجرى فریق مكتب ایراسموس حلقة نقاشیة مع أعضاء ھیئة التدریس من الجامعة األردنیة 

  .والجامعات الشریكة في المشروع تضمنت اسئلة عن مختلف جوانب المشروع

نھایة الزیارة عن تقییمھ للمشروع،كما أبدى بعض  وتحدث مكتب ایراسموس بلس الوطني في

  .المالحظات البناءة

یھدف إلى تطویر وتحدیث مساقات البیئة والتغیر " ایجرین " ومن الجدیر بالذكر أن مشروع 

وباإلضافة إلى ذلك، یھدف إلدخال . المناخي لطالب المرحلة الجامعیة االولى ووفقا للنظام األوروبي

في الجامعات الشریكة، وكذلك لبناء قدرات ) ECTS(تروني ونظام النقاط االوروبي نظام التعلم اإللك

 زاد األردن
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أعضاء ھیئة التدریس والمساعدین الفنیین والطالب في مجال البیئة والتغیر المناخي، وتعزیز 

  .التعاون مع الشركات والھیئات الحكومیة و الجامعات
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  تشار السرطانات في عمانیبحث افضل السبل للحد من ان" اردني امریكي"منتدى 

قال مدیر مركز العالج بالخالیا الدكتور عبداهللا عویدي العبادي ان كشف البصمة الجینیة للسرطان 

واضاف العبادي خالل اختیار  . اتاح لالطباء اختیار الطرق المثلى لعالج السرطان لجمیع مراحلھ

وبحث افضل " یل االورام السرطانیةبروف"عمان النعقاد المنتدى االردني االمریكي حول تحدید 

السبل لعالج السرطانات والحد من انتشارھا الذي رعتھ جمعیتي االورام وامراض الدم االردنیتین 

واختتم امس بحضور عدد من اختصاصیي االمراض السرطانیة ان فحص الكشف عن البصمة 

اختیار افضل الطرق الحدیثة الجینیة للسرطان متاح حالیا لكن یجرى خارج البالد ویمكن بواسطتھ 

وكشف العبادي امكانیة ادخال ھذه  . والناجحة لعالج بعض السرطانات بغض النظر عن مراحلھا

الفحص الى مركز العالج بالخالیا االردني التابع للجامعة االردنیة مستقبال ولكنھ بحاجة الى تعاون 

وبین امكانیة اجراء الفحص على  .ةواتفاقیات تبرم مع الشركة صاحبة براءة اكتشاف ھذا التقنی

الحاالت السرطانیة المتقدمة خاصة عندما یستدعي االمر استخدام ادویة باھضة الثمن غیر ان 

واشار  . بواسطة ھذا الفحص یمكن اختیار افضل الطرق العالجیة واالدویة التي تقلل من كلف العالج

ھا السرطان حالیا بعد اعتماد تقنیة الكشف عن ان ھذه التقنیة سوف تغیر الطرق القدیمة التي یعالج ب

من جانبھا قالت رئیسة جمعیة االورام االردنیة الدكتورة سناء السخن ان  . البصمة الجینیة للسرطان

االردن كان سباقا في توفیر احدث التقنیات التي تساعد فئة من مرضى االورام ممن لیس لھم خیارات 

لفحص الجینات الوراثیة للخالیا السرطانیة مما اعطى عالجیة عن طریق توفیر فحص مخبري 

واكدت السخن ان  . االمل بایجاد عالج فعال لمن لم یكن لدیھم فرصة لتلقي عالج مناسب لحاالتھم

ھذه الفحوصات تناسب فئة معینة یعتمد اختیارھا على خبرة الطبیب وعلمھ بھذه التقنیة التي یأمل 

واشاد اختصاصي امراض  . عض االورام والحد من انتشارھااالطباء من خاللھا التغلب على ب

االورام في جامعة جورج تاون االمریكیة البرفیسور محمد سالم بالمستوى الرفیع للطب االردني 

مشیرا ان برتوكوالت عالجات السرطان في ...وخاصة فیما یتعلق بالتعامل مع االورام السرطانیة 

 ٧:الرأي ص
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وعرض البروفیسور عن النقلة النوعیة التي  . طبق بامریكااالردن مشابھة للبرتوكوالت التي ت

حصلت في مجال عالج السرطانات مشیرا انھ في السابق كان یتبع مقاس واحد یناسب الجمیع في 

عالج الورم وفي حال فشل العالج كان االطباء یقفون حائرین اما خیارات محدودة العالج ونحاول 

قال ولكن في كثیر من الحاالت لم تكن االدویة المختارة للحالة اختیار االنسب منھا لحالة المریض و

فعالة لمحاربة ھذا الورم بالتحدید االمر الذي قد ینعكس سلبا على صحة المصاب من ناحیة فشل 

العالج في محاربة الورم وزیادة معدل السمیة في جسمة نتیجة لتعرضھ لعقار كان باالمكان االستغناء 

ومع تطور علم الجینات والتقنیات المتاحة نحن االن قادرون على تحدید  اما الیوم (...) عنھ

االورام السرطانیة على المستوى الجزیئي وتحلیل المعلومات الجینیة والبروتینات " بروفایل"

واشار  .الخاصة بسرطان كل مریض على حدة مما یسھل علینا تحدید العالج االفضل لھ وبدقة عالیة

انون من بعض السرطانات النادرة مثل الدماغ والجھاز الھضمي او السرطانات ان المرضى الذین یع

في مراحل متقدمھ مثل الرئة والقولون والثدي ھم االكثر استفادة من فحص الجینات وان الوقت حان 

لجعل الطب الشخصي دقیقا وذلك عن طریق تحدید المریض المناسب الجراء فحص البروفیل 

 ٨٧٤٤ووفق التقریر االخیر للسجل الوطني للسرطان تسجیل  . ج بكفاءة ودقةلالورام وتحلیل النتائ

إصابة غیر أردنیین، فیما بلغ عدد  ٣٣٢٨إصابة ألردنیین، و ٥٤١٦إصابة بمرض السرطان منھا 

وكشف السجل تصاعد حاالت اإلصابة بمرض  .إصابة ٢٥٢إصابات أطفال بالسرطان نحو 

ً السجل تضاعف ( ٢٠١٣-  ٢٠٠٣(واقعة بین عامي السرطان في األردن خالل الفترة ال متوقعا

ویعتبر السرطان ثاني مسبب لوفیات األمراض  .٢٠٣٠حاالت اإلصابة بالسرطان مع حلول عام 

من وفیات األردن ناتجة عن %  ٧٦غیر الساریة بعد أمراض القلب واألوعیة الدمویة اردنیا وأن 

 ً ً بین اإلناث  ووفق .اإلصابة باألمراض غیر الساریة سنویا السجل أن أكثر أنواع السرطانات شیوعا

من إجمالي حاالت السرطان لدى اإلناث والقولون %  ٣٨في األردن ھو سرطان الثدي، وبنسبة 

  .والرئة بین الذكور
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ّاع في جالیري جامعة الیرموك   السعد یفتتح معرض الرب

فتتح رئیس جامعھ الیرموك باإلنابة ،ا ٢٠١٧عاصمة الثقافة االسالمیة لعام  - ضمن فعالیات عمان 

الدكتور زیاد السعد، المعرض التشكیلي للفنان خالد ربّاع في جالیري جامعة الیرموك، بعنوان الفن 

اإلسالمي ھویة وطن، وبحضور عدد من كبار الشخصیات وعمداء واساتذة جامعھ الیرموك وطلبتھا، 

ّسمت بجمال طبیعتھا وخطو طھا االسالمیة التي تدخل ألول مرة في حیث تضمن المعرض لوحات ات

معارضة الشخصیة، اضافة الى عدد من البورتریھات التي تحتوي على شخصیات اسالمیة وعربیة 

الربّاع من خالل لوحاتة الزیتیة  .ومحلیة ساھمت في اثراء الحركة الثقافیة والفنیة على مر العصور

العتیق، وسطر بین ثنایاھا البعد التاریخي لالسالم والباستیلیة والفحمیة اخذ طابع الجمال االسالمي 

ودیمومتھ في عصرنا الحالي، حیث وثق بریشتھ االسالمیة العریقھ واقع الفن االسالمي، واختزل التاریخ 

،یعملك  ١٩٧٧الرباع من موالید عام  .االسالمي بثالثین لوحة امتزجت الوانھا رسالة االسالم الحدیث

لتدریس في الجامعة االردنیة و نائب رئیس االتحاد االردني للكیك بوكسینج كرئیس قسم اعضاء ھیئة ا

والناطق االعالمي لھا، ورئیس اللجنة االعالمیة في االتحاد العربي، والحاصل على ماجستیر في اداره 

والفنون البصریة، كذلك حصل على وسام االستحقاق الفني وكتاب شكر من جاللھ  mba االعمال

رحمھ هللا، وحاصل على كتاب شكر من جاللة الملك عبد هللا الثاني  - لملك حسین بن طالل المغفور لھ ا

وكذلك تم  .حفظھ هللا، على دیوانھ الشعري الموسوم بالشعب والملك كما الروح والجسد - ابن الحسین 

 حفظھم هللا، وحاصل على - تكریمھ من سمو االمیره منى الحسین، وسمو االمیر فیصل بن الحسین 

 ٢٠١٠،وجائزة افضل مقال في الجامعة االردنیة لعام  ٢٠١٧شھاده تكریم من الساده االشراف لعام 

،وكذلك حاصل على شھاده تكریم وتقدیر من  ٢٠١١،وجائزة التفوق االدبي في مجال الشعر لعام 

یبیھ في ،والرباع تمكن من حصد الكثیر من الدبلومات التدر ٢٠٠٧مھرجان جرش للثقافة والفنون لعام 

ھندسھ الدیكور والتصمیم الجرافیكي والتصمیم الداخلي والدورات المتقدمة في االدارات العلیا والتوفل 

ومن جھتھ تناول رئیس جامعھ الیرموك الدكتور زیاد السعد الجوانب الفنیة  .والبرمجیات وغیرھا

 ١٦:الرأي ص
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عمل بصمت اللوحة، ویعبر والجمالیة الرائعة للفنان الربّاع ، ووصفھ بانھ الفارس الصامت الذي ی

الرباع بمعرضھ الشخصي الثاني عشر سطر اجمل  .بریشتھ والوانھ عن اجمل العبارات والكلمات

.اللوحات في عواصم المدن الثقافیھ جمیعھا، وبھذا یكون قد حل ضیفا فنیا في قلوب كل االردنیین
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  تسمح لطلبتھا بدراسة تخصصین معا" الھاشمیة"
  

س الجامعة الھاشمیة الدكتور كمال بني ھاني، ان الجامعة ستسمح لطلبتھا بدارسة أعلن رئی
تخصصین في آن واحد في مرحلتي البكالوریوس والماجستیر اعتبارا من الفصل الثاني القادم 

٢٠١٧/٢٠١٨.  
جامعة وقال خالل االحتفال الذي نظمتھ عمادة شؤون الطلبة الیوم بمناسبة استقبال الطلبة الجدد، ان ال

لم ترفع رسومھا الدراسیة منذ تأسیس كلیاتھا المختلفة، ولیس لدیھا النیة في رفعھا، مبینا أن الجامعة 
تعنى بصناعة قادة المستقبل من خالل تطویر وتحدیث البرامج والخطط على الریادة واإلبداع، 

  ).اإللكتروني(والتحول نحو التعلم الرقمي 
ضمنت عروض الدفاع عن النفس ولعبة الكاتا، باإلضافة إلى وتضمن االحتفال، فقرات ریاضیة ت

  .اسكتش مسرحي وفقرات فنیة لفرقة كورال الجامعة، والفلكلور الشعبي

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٦:الرأي ص
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  وفد من الجامعات البریطانیة یزور اعتماد مؤسسات التعلیم العالي

   
ي لدى لقائھ بحث رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعب

الیوم الثالثاء السفیر البریطاني في عمان والوفد المرافق لھ امكانیة توقیع اتفاقیة تعاون بین الھیئة 
  .البریطانیة للجودة وھیئة االعتماد من اجل اعتماد جمیع البرامج لدى الطرفین

  
، مؤكدا ان )QAA(وابدى رئیس الھیئة استعداده العتماد جمیع برامج الھیئة البریطانیة للجودة 

الھیئة بصدد تحدیث معاییر اعتماد البرامج المشتركة والمستضافة الستقطاب مؤسسات التعلیم العالي 
  .االجنبیة وخصوصا البریطانیة تشجیعا للجامعات االردنیة على عمل شراكة مع نظیراتھا البریطانیة

  
ئة تعمل على النھوض بالتعلیم وقدم الزعبي عرضا عن مھام الھیئة وواجباتھا، مشیرا الى ان الھی

العالي في االردن من خالل تطبیق معاییر االعتماد وضمان الجودة وتسعى الى وصول الجامعات 
  .االردنیة الى التنافسیة العالمیة من خالل تطبیق معاییر التصنیف االردني في الجامعات

  
لموارد البشریة وخطة تحفیز النمو وقال ان الھیئة تولي اھمیة كبیرة لالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة ا

  .االقتصادي التي تھدف الى النھوض بالتعلیم العام والعالي والتقني في االردن
  

واشاد الوفد البریطاني بمستوى التعلیم في المملكة وجھود ھیئة االعتماد التي تتبنى المعاییر الدولیة 
  .في االعتماد وضمان الجودة

  
انطالق لتشجیع البرامج المشتركة وتشجیع الطلبة البریطانیین على  واشار الى ان االردن ھو نقطة

  .الدراسة في االردن
  

وضم الوفد بیل رامیل نائب المستشار لجامعة بیدفورد شیر، والبروفسور ھیلین بیلي العمید التنفیذي 
ة، وجون للشراكة األكادیمیة لجامعة بیدفورد شیر، واللورد جون توملینسون رئیس كلیة لندن للتجار

  فیلیبس من كلیة لندن للتجارة، ومي ابو حمدیة نائب مدیر المجلس الثقافي البریطاني

  ٦:الدستور ص/٦:الرأي ص
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  »العلوم والتكنولوجیا« لجنة للتحقیق في تخرج طلبة دون إنھائھم مساقاتھم في 
  

شكل رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة الدكتور عمر الجراح لجنة برئاسة نائبھ الدكتور 
محمد العبیني للتحقیق في مضمون رد لجنة سابقة حول السماح لعدد من الطلبة دخول حفل تخرج 

في وقرر الدكتور الجراح التحقیق . على الرغم من عدم انھائھم لكافة الساعات الدراسیة بنجاح
. حیثیات حضور عدد من طلبة الجامعة الذین لم یستكملوا ساعاتھم الدراسیة بنجاح كشرط للتخرج 

أن الحادثة » للدستور«واوضح مدیر وحدة الرئاسة في جامعة العوم والتكنولوجیا المھندس رعد التل 
ائھم وقعت خالل تخریج الفوج الثالثین؛ إذ وردت معلومات عن حضور طلبة للتخریج دون انھ

  .متطلبات التخرج؛  وھو مخالف تماما لتعلیمات التخرج
واضاف المھندس التل انھ بناء على ذلك شكلت لجنة تحقیق بتكلیف من رئیس الجامعة الدكتور عمر 
الجراح و باشرت اعمالھا رسمیا وحال ثبت وجود أي خلل فان الجامعة ستتخذ االجراءات المعمول 

افذة بالجامعة وانھ سیتم االعالن عن نتائج التحقیق بمجرد االنتھاء بھا حسب التعلیمات واالسس الن
  .منھا

  ٩-١:الدستور ص
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  صندوق الملك عبداهللا للتنمیة وانجاز یبحثان سبل التعاون
  

عقد صندوق الملك عبداهللا الثاني للتنمیة ومؤسسة إنجاز ومدراء مكاتب التأھیل الوظیفي ومتابعة 
لیوم الثالثاء والذي یستمر یومین، بھدف التنسیق وتوحید الخریجین في الجامعات اجتماعھم السنوي ا

وقال مشرف مشروع برنامج رفع قابلیة التشغیل في  .الجھود وفتح بوابات التواصل وزیادة التعاون
الصندوق الدكتور لیث العتوم ان ھذا اللقاء یاتي بالتعاون مع الشریك االستراتیجي، مؤسسة انجاز، 

بلیة وتحویل التحدیات الى فرص تنمویة واكتساب الخبرات والدروس لتطویر آلیة العمل المستق
مكتبا لالرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین  ٢٧واوضح ان الصندوق یعمل من خالل  .المستفادة

بالشراكة مع الجامعات لتوفیر بیئة مناسبة للطلبة للتعلم واكتساب الخبرات والمھارات التي ترفع من 
اھم بتغییر تفكیر الطلبة تجاه ثقافة العمل والبحث عنھ، بما تقّدمھ من خدمات قابلیتھم للتشغیل وتس

واستعرض  .تتعلق باإلرشاد المھني والتدریب واألنشطة الالمنھجیة بما فیھا األعمال التطوعیة
الدكتور العتوم اھم االنجارات التي تمت خالل العام الحالي والمتمثلة في االنتھاء من تدریب وبناء 

جامعة حكومیة وخاصة، حیث شمل التدریب  ١٢ت العاملین في مكاتب االرشاد الوظیفي في قدرا
على دلیل اإلجراءات الموحد للجامعات االردنیة وخدمات االرشاد الوظیفي والتدریب والتشبیك 

 وبحسب الدكتور العتوم فقد .ونظام المتابعة والتقییم واعداد خطط األعمال والخطط التنفیذیة للمكاتب
جامعة ضمن المرحلة الثانیة، وتقدیم  ١٢تم إعداد خطط االعمال والخطط التنفیذیة للمكاتب في 

مذكرات تفاھم جدیدة لیصبح عدد  ١٠جامعات وتوقیع  ١٠المبالغ المخصصة لدعم االنشطة لــ
 مكتبا، واالنتھاء من تزوید المكاتب باألثاث واجھزة تكنولوجیا المعلومات ٢٧المكاتب االجمالي 

واالجھزة الكھربائیة واألدوات الالزمة للعمل في الجامعات ضمن المرحلة األولى والثانیة التي 
جامعات أخرى، حیث بلغ عدد المستفیدین  ١١جامعة ویجري العمل لالنتھاء من تأثیث  ١٦شملت 

ن م .طالب وطالبة ، من خالل صندوق الملك عبداهللا الثاني للتنمیة ٧٨٠،٣٠في كافة الجامعات 
جھتھ، قال مدیر العملیات في مؤسسة إنجاز طارق الحیاري إن التعاون مع الشریك االستراتیجي، 

اني للتنمیة، بدأت في العام  ّ لیستمر البناء على المنجزات التي تم  ٢٠٠٤صندوق الملك عبداهللا الث
 ٥١٥,٢٠ین بلغ عدد المستفید ٢٠١٧و ٢٠١٦وأضاف أنھ في العامي  .تحقیقھا خالل الفترة الماضیة

طالب وطالبة من خالل تطبیق مجموعة من البرامج الھادفة إلى تعزیز الفرص الوظیفیة للطلبة بعد 
ً أن البرامج یتم تنفیذھا  التخرج، إضافة إلى البرامج المعنیة بریادة األعمال والریادة المجتمعیة، مبینا

تمع في مختلف محافظات تاریخالنشر جامعة وكلیة مج: الثالثاء -2017-11-28-07:25 ٤١في 
ُب على العقبات  .المملكة ن االجتماع مناقشة التحدیات ووضع أفضل الطرق والممارسات للتغل وتضمَّ

وتعمیم الفائدة على أكبر عدد ممكن من الطلبة، والبناء على اإلنجازات التي تم تحقیقھا خالل الفترة 
  .السابقة

  بترا/٥:الدستور ص
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  بحث المنح الداخلیة بالجامعات الرسمیة
  

عقدت لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة اجتماعا الثالثاء برئاسة النائب مصلح الطراونة، استمعت 
خاللھ الى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل الطویسي حول موضوع المنح الداخلیة في 

  .ارجالجامعات الرسمیة والمنح الخارجیة والقضایا التي تھم الطلبة الدارسین في الخ
وقال الطراونة ان اللجنة استفسرت عن تعلیمات وشروط المنح الداخلیة التي تمنح للطلبة في 
الجامعات الرسمیة المعتمدة لدى الوزارة، وضرورة التواصل مع الطلبة الدارسین في الخارج 

ً اوكرانیا لحل المشاكل التي تواجھھم في ظل عدم وجود سفارة اردنیة ھناك، مؤكدا ض رورة وتحدیدا
تعزیز التشاركیة بین اللجنة والوزارة لتذلیل الصعوبات التي تواجھ قطاع التعلیم العالي وطلبة 

  .الجامعات
منحة للفترة الدراسیة كاملة ومنحة (بدوره، قال الطویسي ان صندوق دعم الطالب یقدم منحا داخلیة  

نظام البرنامج العادي ، للطلبة الدارسین على )ساعة دراسیة ٤٥ساعة دراسیة وقرضا لـ  ٤٥
منحة كاملة مخصصة ألوائل المحافظات وااللویة في المملكة،  ٣٧٥، مشیرا إلى وجود )التنافس(

  .باإلضافة الى تخصیص عدد من المنح للمناطق االشد فقرا
وأوضح الطویسي أنھ تم تعدیل نظام الصندوق لغایات تدریس طلبة الطب بحیث یغطي الصندوق 

  .سیة شریطة ان یقوم ھؤالء الطلبة بالعمل على كادر وزارة الصحة بعد تخرجھمكافة رسومھم الدرا
وفیما یتعلق باستثناء الطلبة الدارسین في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة من منح الصندوق، قال 
الطویسي، ان الوزارة قامت بتوجیھ استفسار الى دیوان التشریع والرأي والذي افتى بأن الجامعة 

بموجب قانون خاص وال یجوز ان یتقدم الطلبة فیھا لالستفادة من الصندوق كونھ مخصصا  انشئت
  .للجامعات الرسمیة فقط، وجامعة العلوم االسالمیة لیست رسمیة

نعمل جاھدین على التواصل معھم في ظل "وبالنسبة للطلبة الدارسین في اوكرانیا، بین الطویسي 
  ".عدم وجود سفارة اردنیة ھناك

  ٨:الغد ص/ابتر/٦:الرأي ص
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   مأسسة نھج االبداع یعزز اداء العملیة التربویة: زاز الر
  

أكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز حرص الوزارة على نشر ثقافة التمیز ومأسسة نھج 
اإلبداع واالبتكار لتحفیز وتعزیز معلمیھا وكوادرھا وأصحاب اإلنجازات والمبادرات الداعمة لعملھا، 

ً إلى أن معلمین وأشار الدكتور  .ا المبدعین یستحقون الحفاوة والتكریم وتقدیر قدراتھم وإمكاناتھممشیرا
الرزاز إلى أھمیة تسلیط الضوء على قصص التمیز واإلبداع في كافة جوانب العملیة التربویة 
ً ومعاییر واضحة وشفافة  ً أن الوزارة اعتمدت أسسا والتعلیمیة والتي یزخر بھا المیدان التربوي، مبینا
ً منھا لالرتقاء بأداء المعلم  لتكریم المتمیزین، عممتھا على مدیریات التربیة والتعلیم للعمل بھا، سعیا

كما تھدف الوزارة إلى االستفادة من  .وتعزیز مكانتھ في المجتمع األردني والنھوض بالعلمیة التربویة
لتربوي، ما یسھم في تطویر تجارب المعلمین ودراساتھم ومشاریعھم ومبادراتھم الخالقة في الحقل ا

ً مع إستراتیجیة اإلبداع واالبتكار في الوزارة وبین الدكتور الرزاز أن  .النظام التربوي، إنسجاما
الوزارة تدرك أھمیة بث روح المنافسة وتجذیر ثقافة التمیز في وسط المعلمین واإلداریین وتعزیز 

تقدم، وتشجیع أفكارھم اإلبداعیة والعمل على البیئة الحاضنة لذلك، وتحفیزھم للمزید من العطاء وال
نشرھا، وتطویر ممارساتھم العلمیة اإلیجابیة من خالل دعمھا، إضافة إلى تمكینھم من اكتشاف 

وإتاحت الوزارة من خالل  .مواطن اإلبداع لدیھم، وربطھا بالقدرة على تطویر الذات وتحسین األداء
التكریم القائم على األداء : س على التكریم ضمن مجاالتھذه األسس الفرصة للمعلمین جمیعھم للتناف

المتمیز في الغرفة الصفیة، والتكریم القائم على المبادرات والمشاریع، والتكریم الفخري الذي یقوم 
على تكریم المعلمین الذین قضوا فترة طویلة في الخدمة وكانت لھم بصمات إیجابیة في العملیة 

بتشكیل لجنة إلدارة عملیة الترشح والفرز وتقییم النتائج، وستقیم الوزارة  وستقوم الوزارة .التعلیمیة
ویذكر أن الوزارة عممت األسس  .احتفالیة لتكریم المعلمین المتمیزین في شھر آذار من كل عام

  .وطلبات وشروط الترشیح ومجاالت التكریم على موقعھا اإللكتروني

  ٦:الرأي ص
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  أللمانیة األردنیةفي الجامعة ا) علماء المستقبل(انطالق 

  
انطلقت في الجامعة األلمانیة األردنیة أمس فعالیات مسابقة علماء المستقبل لطلبة المدارس في  

محافظة مأدبا، والتي تنظمھا جمعیة ابتكار لتنمیة اإلبداع بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم بحضور 
ألستاذ الدكتورة منار فیاض إن انطالق وقالت رئیس الجامعة ا .معلمین وطلبة من مدارس المحافظة

ھذه المسابقة من رحاب الجامعة یتوافق مع رؤیة الجامعة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى الطلبة 
وتحفیز جیل الشباب على االبتكار وریادة األعمال والبحث والتجربة حیث تحتضن الجامعة منصة 

د طلبة الجامعة على المركز األول في ملتقى واشارت إلى حصول أح .وبرنامجا للریادة واالبتكار
الریادة واإلبداع وتحدیات » الشباب اإلبداعي التاسع عشر في اإلمارات العربیة المتحدة تحت عنوان

، مشددة على أھمیة جیل الشباب وقدرتھ على تحویل التحدیات إلى فرص »القرن الحادي والعشرین
شرحا عن الجمعیة وأھدافھا المتمثلة في اكتشاف  وقدمت رئیسة الجمعیة سریا عیاد .وإنجازات

قدرات األطفال والشباب وتنمیتھا وتمكینھا من خالل تقدیم مختلف الخدمات األكادیمیة والتربویة 
وبینت  .واالجتماعیة لھم وللعاملین معھم، وبخاصة في المجاالت المتعلقة بالموھبة واإلبداع واالبتكار

ومجاالتھا وأھدافھا في إكساب الطلبة منھجیة العلماء في البحث  عیاد ماھیة المسابقة وشروطھا
واالكتشاف واالختراع، وتحفیز معلمي العلوم على المشاریع على اإلبداع باإلضافة إلى إشراك 
المجتمع والمؤسسات األكادیمیة في دعم األطفال والشباب لبناء مجتمع داعم للمعرفة العلمیة ومحفز 

لعلمي واالبتكار، ُمقِدمة أمثلة حیة وبیانات حول مشاركات الطلبة من مختلف للشباب على اإلنتاج ا
من جھتھ وجھ  .المحافظات في السنوات السابقة، والمعاییر التي تحدد مستوى جودة المشروع وقوتھ

ممثل مدیریة تربیة مادبا سائد الرضاونة رسالة تحفیزیة للطلبة بضرورة المشاركة بالمسابقات 
اإلبداع موجھا شكره للجمعیة في إنشاء ھذه المسابقة لما لھا من أھمیة وانعكاسات قیمة  المحفزة على

وفي نھایة الحفل قدمت الطالبة آیة ھیثم والمعلمتان آمنة جودة ومھا عوض  .على الطلبة وتمیزھم
  كلمات عن المسابقة وآلیات المشاركة فیھا

  ١٧:الرأي ص
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  ٨:الغد ص/٥:الرأي ص/١٠:ص الدستور

 اعالنات
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  ٨:الغد ص/٥:الرأي ص/١٢:الدستور ص
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  شفابدران –أحمد محمد وراد العنیزات  -
  
  خلدا –تمام سالمة الفاخوري  -
  
  الصویفیة –منیر نعیم الشنودي  -
  
  ضاحیة الكرسي - مریم حسن موسى عوض  -
  
  الشمیساني –سلیمان إسكندر قبعین  -
  
  عبدون –لطیفة قاسم زیدان  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ت من التخصصات ان ھناك محاوالت حكومیة الستقطاب اوائل الجامعا» عین الرأي«علمت 
  .االقتصادیة للعمل في دائرة ضریبة الدخل والمبیعات

  
شركات ومكاتب استشارات ضریبیة فتحت لھا فروع في دول خلیجیة بعد ان طبقت االخیرة ضریبة 

السعودیة كانت استقطبت خبرات اردنیة في مجال ضریبة القیمة المضافة من .. القیمة المضافة
  القطاعین العام والخاص

  
ھذا . ى مؤسسات المجتمع المدني في المفرق أعدت خطة لقیاس مستوى التطرف في المحافظةحد

المشروع یھدف لوضع استراتیجیة للقضاء على ھذه الظاھرة التي باتت دخیلة على مجتمعاتنا 
.المسالمة

 زوایا الصحف 

 ن الرأي عی
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، وكتب وصف ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا زیارتھ أللمانیا مؤخرا بالتجربة المثمرة
تعلیقا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة على مجموعة من الصور نشرھا عبر حساباتھ الخاصة على 

تجربة مثمرة في ألمانیا خالل (وسائل التواصل االجتماعي خالل نشاطات قام بھا في ألمانیا 
األسبوعین الماضیین، زرت خاللھا عددا من المؤسسات المختلفة، والتقیت بعض المسؤولین 

  ).واطلعت على خبرات واسعة ومتنوعة من مجاالت مختلفة
  

یرعى رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي صباح الیوم افتتاح مھرجان الزیتون الثامن عشر 
  .ومعرض منتجات المرأة الریفیة في حدائق الحسین

  
تماعي، شھدت ذكرى استشھاد الشھید وصفي التل أمس أعلى نسبة تداول عبر وسائل التواصل االج

ّف جدا   .سواء كان بالعبارات أو بالصور، التي تم تداولھا بشكل مكث
  

ینظم مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنیة ومركز اإلعالمیات العربیات بالتعاون مع مبادرة 
وذلك یومي الرابع » دور اإلعالم في تجسیر الفجوة الجندریة«مؤتمرا دولیا بعنوان » أنا ھنا«

  .كانون األول القادم عند الساعة العاشرة صباحا في الجامعة األردنیةوالخامس من 
  

م المركز الكاثولیكي للدراسات واالعالم األمسیة المیالدیة الرسمیة وتشارك بھا فرقة الرعاة  ّ ینظ
، وذلك على مسرح كلیة راھبات الوردیة في الشمیساني یوم السبت «بیت ساحور « القادمة من 

  .األول القادم عند الساعة السادسة مساءالثاني من كانون 
  
  

وبالتعاون مع جامعة الیرموك ووزارة  ٢٩/١١/٢٠١٧ینظم المنتدى الثقافي في اربد الیوم االربعاء 
الثقافة مؤتمر األردن في كتابات المستشرقین  وذلك تحت رعایة رئیس جامعة الیرموك الدكتور 

  .رفعت الفاعوري
  

مؤتمر السنوي لألسواق الحرة تم مؤخرا بالتوافق بین اعضاء جمعیة أن ال» الدستور«علمت صنارة 
االسواق الحرة للشرق االوسط وافریقیا على تغییر زمان ومكان انعقاده، حیث تقرر اختیار مدینة 

الى ذلك یجري مدیر عام شركة االسواق الحرة . دبي بدال عن بیروت، وذلك مطلع الشھر المقبل
ھیثم المجالي  اتصاالت استباقیة . سواق الحرة للشرق االوسط وافریقیا ماالردنیة ورئیس جمعیة اال

  .مكثفة الحتضان االردن للمؤتمر السنوي المقبل
  

و یعزو . دینار ١.٧٥-١.٢٥ال تزال البطاطا تحافظ على ارتفاع اسعارھا ، اذ یتراوح سعرھا ما بین 
ومستوردي البطاطا ، اضافة الى مراقبون لالسواق ارتفاع االسعار لعامل احتكار بعض تجار 

اعتبارھم أن االرتفاع غیر مبرر ولیس منطقیا، وانھ انسحب على السوق بعید انتھاء موسم البطاطا 
  .االردنیة

  
  
  

 صنارة الدستور
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تشرع اللجنة المالیة في مجلس النواب الیوم بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات 
ر اجتماعھا الیوم وزیر المالیة عمر ملحس ومحافظ البنك ، حیث یحض٢٠١٨الوحدات الحكومیة لـ

  .المركزي زیاد فریز وبعض مسؤولي وزارة المالیة لمناقشة المشروعین
  

العربیة " مونیتور"تحت رعایة سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني ولي العھد تنظم مؤسسة 
مونیتور "بل في عمان حفل ختام مسابقة بالشراكة مع الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة الخمیس المق

  ".العربیة لألفالم التوعویة القصیرة للشباب
  

مواجھة اإلجراءات "ینظم ائتالف األحزاب القومیة والیساریة مساء الیوم ملتقى تحت شعار 
، وذلك في مقر حزب الوحدة الشعبیة بجبل "االقتصادیة الحكومیة وإسقاط نھج الجبایة واإلفقار

  .مشاركة شخصیات سیاسیة وحزبیة واقتصادیةالحسین، ب
  

نفذت مدیریة شرطة وسط عمان وأقسام البحث الجنائي ومكافحة المخدرات واألمن الوقائي أمس 
حملة أمنیة على مقاٍه بمنطقة وسط البلد في عمان، بحسب مصدر أمني، قال إنھا جاءت إثر ورود 

. ین والمطلوبین في بعض تلك المقاھيشكاوى ومعلومات حول تواجد عدد من األشخاص المشبوھ
مطلوبین جرى اصطحابھم للتحقیق تمھیدا إلحالتھم لمصادر  ٨وتم إلقاء القبض خالل الحملة على 

  .طلبھم
  

فرقة الرعاة القادمة من بیت ساحور بالضفة الغربیة المحتلة تقیم أمسیة میالدیة رسمیة في مسرح 
 .لسبت المقبلكلیة راھبات الوردیة في الشمیساني مساء ا

 زواریب الغد
  


