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  عن الرعایة الصحیة" رواد المستقبل"بجائزة " صیدلة  األردنیة"فوز 
  

فازت  - سناء الصمادي
الطالبة زینب سلیمان احمد 

صیدلة في سلمان من كلیة ال
الجامعة االردنیة تخصص 

رواد "دكتور صیدلة بمسابقة 
، التي اقامتھا "المستقبل

" أصرف"مؤسسة 
)ASRF ( لطالب الجامعات

بمشاركة عدد كبیر ، االردنیة
  .من الطالب

  
واعلن عن فوز الطالبة 
سلمان في حفل الختام الذي 

وذلك ، "الرعایة الصحیة"لجاري عن فئة تم في فندق الند مارك بعمان في الثاني والعشرین من ایار ا
بابتكار قطعة بتكلفة قلیلة جدا النابیب المراھم والكریمات الدوائیة، لالستفادة من المنتج كامال وعدم 

  .إبقاء أي كمیة منھ داخل األنبوب
  

لدعم المبتكرین ) ASRF" (أصرف"التي اشرفت علیھا مؤسسة " رواد المستقبل"وتناولت مسابقة 
المخصصة لطلبة الجامعات األردنیة، من مختلف التخصصات، ثالث ، العلوم التطبیقیة في مجال

  ".        تكنولوجیا المعلومات في السیاحة"و" الرعایة الصحیة"و، " التكنولوجیا الخضراء"فئات 
  

 وعبرت عمید كلیة الصیدلة في  الجامعھ االردنیة الدكتوره عبلھ البصول عن سعادتھا بھذا االنجاز
  .العلمي الذي حققتھ الطالبة زینب سلمان

  
كما شكرت ، وشكرت البصول المشرفة على الطالبة زینب في ھذه المسابقة الدكتوره اریج عساف 

جمیع الطالب الذین تاھلوا للمراحل المتقدمھ في المسابقھ وھم سارة منصور، زینب سلمان، رشا 
الصحیھ و بالل ھاني عن تحدي تكنولوجیا حیاري، دانا مرعي وتمارا عماري عن تحدي الرعایھ 

  .المعلومات في السیاحة
  

وقال مدیر مركز حمدي منكو الدكتور یاسر البستنجي اننا نسعى دائما الى جعل طالبنا متمیزین من 
، باالضافة الى توجیھاتنا والعلم الذي نعطیھم ایاه، خالل االرشادات والنصائح التي نقدمھا لطالبنا

  .لخبرات العملیة التي نقدمھا لھمباالضافة الى ا
  

واضاف البستنجي ان مركز حمدي منكو كان قد عقد ورشھ خاصة بالطالب المشاركین في ھذه 
لتوجیھ الطلبة وحثھم ، المسابقة حیث تم الشرح لھم عن كل احتیاجاتھم لمعرفتھ من معلومات

  .وتشجیعھم على المشاركة في المسابقة والتمیز بھا

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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طالبا من مختلف الجامعات  ٧٥الدكتوره اریج عساف مشرفة الطالبة انھ تقدم حوالي بدورھا بینت  

للمشاركھ بھذه المسابقھ وكان النصیب االكبر في المرحلھ النصف نھائیھ والنھائیھ لطلبة كلیھ الصیدلھ 
  .في الجامعھ االردنیھ

  
ة قد وصلوا الیھا بجھدھم واشارت الى ان الطلبة المتاھلین في ھذه المرحلة المتقدمھ من الجائز

وبتعاون المدرسین المشرفین علیھم حیث كان لدورھم االثر الكبیر في توجیھ الطلبة الى ، الشخصي
  .الطریقھ المثلى في ابراز مشاریعھم بالشكل المطلوب واالفضل مما ساھم في تفوقھم وفوزھم

  
عات الثالث ھم من طالب كلیھ وقالت عساف ان ثلث الطلبھ المتاھلین للمراحل النھائیة في القطا

زینب سلمان و رشا الحیاري عن قطاع الرعایھ الصحیھ وبالل ھاني ( الصیدلھ في الجامعھ االردنیة 
  ).عن قطاع تكنولوجیا المعلومات

  
على الجھد الممیز في تدریب " اصرف"وعبرت عساف عن شكرھا للجنھ المسؤولھ في مؤسسھ  

أحالمھم وتحویل أفكارھم االبتكاریة إلى واقع، من خالل توفیر وتطویر الطلبھ المشاركین لتحقیق 
  .الدعم الفني واإلرشاد لھؤالء المبدعین

  
حیث شجعني على ، من جانبھا قالت الطالبھ زینب الفائزة بالمسابقة ان ھذا الفوز یعني لي الكثیر

الكبیر للمشاركة في  بل اعطاني الدافع، التحدي واالقدام وعدم معرفة الیاس او الخوف او االحباط
  .مثل ھذه المسابقات وغیرھا في المستقبل

  
  .وتابعت قائلھ ان ھذا الفوز یجعلني اتخطى أي مشكلھ ممكن ان تواجھني في المستقبل

  
وكانت ھذه المسابقھ قد انطلقت في شھر شباط الماضي على شكل تحد لحل مشكلة تعاني منھا 

مكلف یبتكره الطالب بالتعاون مع أساتذة من الجامعات  الشركات االردنیة، وإیجاد حل إبداعي غیر
  .  االردنیة

  
وقد حازت كلیھ الصیدلھ في الجامعھ االردنیھ على النصیب االعلى من المؤھلین في المرحلھ  

وذلك بعد عرض المشاریع واألفكار على لجنة التحكیم، وتقییمھا باالعتماد على عدد ، النصف نھائیھ
  .ةمن المعاییر الدقیق

  
وبعد تقیم المشاریع التي تقدم بھا الطالب من قبل لجان التحكیم تم االعالن عن ستھ متأھلین عن كل 
فئھ من فئات المسابقة حیث تأھل طلبھ كلیھ الصیدلھ في الجامعھ االردنیھ  سارة منصور، زینب 

ي عن تحدي سلمان، رشا حیاري، دانا مرعي وتمارا عماري عن تحدي الرعایھ الصحیھ و بالل ھان
  .تكنولوجیا المعلومات في السیاحة

  
وقبل اسبوع من الحفل الختامي تم اختیار ثالث من كل مجموعھ لتدخل في التصفیات النھائیة اعتمادا 

  . على عده معاییر واسس اعتمدت علیھا لجان التحكیم
اضن أعمال في وقد فاز المتسابقون ومشروعاتھم المبتكرة برحلة مدفوعة التكالیف للتدریب في حو

، ومشروع انشاء )INVENT(أوروبا، ضمن مشروع تعزیز ثقافة اإلبداع في الجامعات األردنیة 



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

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

QF-DMPR-02.01 
5 

َن من قبل االتحاد )VTC(مركز التدریب المھني لطلبة وخریجي الجامعات االردنیة  ، والمدعومی
  .األوروبي ضمن مشروعات إیراسموس بلس

  
ھذه المسابقة جاءت لدعم الطاقات الشبابیة، ومساعدة  وقال مدیر المشروع المھندس محمد األحمد إن

رواد األعمال الشباب لتحقیق أحالمھم وتحویل أفكارھم االبتكاریة إلى واقع، من خالل توفیر الدعم 
  .الفني واإلرشاد لھؤالء المبدعین

  
یة التابع للوكالة االمیركیة للتنمیة الدول)  Fhi360(وتأتي ھذه المسابقة بدعم من برنامج 

)USAID( وبمشاركة االتحاد األوروبي ضمن مشاریع إیراسموس بلس، وبتنفیذ من مؤسسة ، )
ASRF ( الشركة الدولیة لدعم البحث العلمي التطبیقي)والذي یدعم المبتكرین في ) غیر الربحیة

، باإلضافة إلى الملكیة األردنیة، التي قدمت تذاكر مجانیة )STEM(مجال العلوم التطبیقیة 
  .سابقین للوصول إلى وجھاتھم المختلفةللمت
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  )ITP(اللوزي یكرم الفائزین بالمراكز الثالثة األولى في اختبار توفل 

  
كرم نائب رئیس   -فادیة العتیبي

الجامعة لشؤون المراكز وخدمة 
رئیس فرع العقبة / المجتمع

الدكتور موسى اللوزي بحضور 
المدیر االقلیمي لمؤسسة 

یة لمنطقة االختبارات العالم
الشرق األوسط الدكتور ابراھیم 
أبو العینین الطلبة الفائزین في 
المراكز الثالثة األولى في الجائزة 
التي خصصتھا المؤسسة الختبار 

لطلبة الجامعة ) ITP(توفل 
  .األردنیة

   
  

د وسلم اللوزي الجوائز بحضور مدیر مركز اللغات الدكتور زیاد قوقزة ، كال من الطالب عمرو جرا
دینار، والطالبة میسر الزعبي التي حازت على الجائزة ) ٣٠٠٠(الذي ظفر بالجائزة األولى وقیمتھا

  .دینار) ١٠٠٠(دینار فیما فازت بالجائزة الثالثة الطالبة رشا بدر وقیمتھا ) ٢٠٠٠(الثانیة وقیمتھا 
   
  

تعد مركزا وھي مؤسسة أمریكیة غیر ربحیة و) ETS( وكانت مؤسسة االختبارات العالمیة 
دولة في العالم من خالل اختبارات التقییم الدولیة، ) ١٨٠(لالختبارات التربویة الدولیة في أكثر من 
لطلبة الجامعة األردنیة لتحفیزھم على اجتیاز ھذا ) ITP(قد قررت تخصیص جائزة  اختبار توفل 

  .أنحاء العالماالختبار الدولي الذي یتم استخدامھ في مؤسسات حكومیة وخاصة في مختلف 
   
  

وبحسب نتائج الجائزة التي طرحت للمرة األولى على مستوى األردن ومنطقة الشرق األوسط، سجل 
طلبة الجامعة نتائج مشرفة عكست مدى تمیزھم والقدرات العلمیة والمھارات العملیة التي یتمتعون 

  .بھا األمر الذي مكنھم من تحقیق عالمات متقدمة ومنفردة أیضا
   
  

( طالبا وطالبة ، حقق اثنان منھم عالمات تصل إلى ) ١٥٥( عدد الطلبة الذین تقدموا لالختبار  وبلغ
طالبا ) ٦٩(و) ٦٠٠( طالبا وطالبة على ما فوق ) ٧٢(وھي العالمة النھائیة، فیما حصل ) ٦٧٧

على ما فوق ) ٢(وأخیرا  حصول ) ٤٠٠(على ما فوق ) ١٣(و) ٥٠٠(وطالبة حصلوا على ما فوق 
)٣٠٠. (  
   
  

اللوزي وخالل التكریم، أعرب عن سعادتھ بالنتائج التي حققھا الطلبة في اجتیازھم لالختبار الدولي، 
والتمیز الذي حققوه في نتائج االختبار، مؤكدا اعتزازه بالجھود التي بذلھا الطلبة، وشكر في الوقت 

  /أخبار األردنیة
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لبة على تطویر ذاتھم وتنمیة ذاتھ المؤسسة التي خصصت مثل ھذه الجائزة التي من شأنھا تحفیز الط
  .مھاراتھم لما فیھ من مصلحة تعود بالنفع على أنفسھم وجامعتھم ومجتمعھم

   
  

بدوره  أشاد أبو العینین بنتائج الطلبة التي عكست قدرتھم العلمیة ونوعیتھم المتمیزة على مستوى 
لذین تقدموا لالختبار من الطلبة ا% ٧٥إلى ٧٠طلبة الجامعات األردنیة، مشیرا إلى أن ما نسبتھ 

، ومؤكدا أن الھدف من تخصیص الجائزة في المقام األول ھو )ممتاز( حصلوا على نتائج تقدر بـ 
  .تطویر التعلیم والعملیة التعلیمیة والطلبة

   
  

من جانبھ أشار الدكتور قوقزة في حدیثھ إلى التعاون القائم مع مؤسسة االختبارات العالمیة والذي نتج 
في مركز اللغات، حیث یعد المركز األول من نوعھ على ) ETS( افتتاح مختبر الـ  عنھ مؤخرا

مستوى الجامعات األردنیة الذي تعقد فیھ جمیع االختبارات العالمیة المتعلقة بقیاس مستوى الكفایة 
إضافة إلى امتحانات ) GRE(و ) ITP(اللغویة في اللغة االنجلیزیة والفرنسیة كالتوفل والتویك، و

لمستوى المتعددة، مؤكدا أن ھذا المختبر یشكل خطوة رائدة لتحویل مركز اللغات إلى مركز عالمي ا
  . من خالل خدمتھ لكافة األطیاف
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.  
  
  

  
  

  إعالن مفردات الدورة الثانیة لجوائز مجمع اللغة العربیة األردني
  
  

لدورة الثانیة من مسابقاتھ خالد الكركي، عن ا. أعلن مجمع اللغة العربیة األردني، الذي یرأسھ د
  .وجوائزه التي بدأھا العام الماضي، لدعم العربیة واالحتفاء بھا وترسیخھا في نفوس أبنائھا ومحبیھا

وخصص جائزة ألفضل كتاب مترجم إلى اللغة العربیة، في حقول محددة تتعلق بطبیعة عمل المجمع 
  .واھتمامھ، وتشجیع التألیف والترجمة والنشر

بھدف تشجیعھم وتنمیة » أحب لغتي العربیة«مسابقة لألطفال على مستوى المملكة بعنوان وأعلن عن 
قدراتھم اإلبداعیة ومواھبھم المتعددة في التعبیر عن حبھم للغتھم األم، اللغة العربیة، ومسابقة لفن 

  .الخط العربي
  .قریر صحفيألفضل مبادرة لغویة وأفضل ت» لغتي ھویتي«إلى ذلك أعلن عن مسابقة بعنوان 

  :وتالیا شروط المسابقات
  »لفن الخط العربي«شروط مسابقة  

  .یلتزم المتسابق في اللوحة المقدمة بنصوص المسابقة
الكوفي، الثلث، الدیواني، النسخ، الفارسي أن ال تقل : أنواع الخطوط التي یحق للمتسابق المشاركة بھا

  .سن المشارك عن ثماني عشرة سنة
ون إطار مرفقة بسیرة ذاتیة موجزة للمشارك تتضمن االسم والعنوان ورقم ترسل المشاركات بد

بجانب  –شارع الملكة رانیا العبدهللا  –عمان  - مجمع اللغة العربیة األردني: الھاتف إلى العنوان اآلتي
أال یقل عرض العمل المقدم عن ). ١١٩٤٢(عمان  – ١٣٢٦٨: ب.مسجد الجامعة األردنیة ص

  .سم) ١٠٠(طولھ على  سم وال یزید) ٣٥(
أن تكتب اللوحة باستعمال أقالم الخط واألحبار المتعارف علیھا، وللمشارك حریة اختیار األلوان 

  .واألوراق كما لھ حریة توزیع النص بما یناسب عملھ والمقاس المشار إلیھ
  .یسمح لكل مشارك التقدم بلوحة واحدة فقط، ویسمح بوضع التوقیع علیھا

ً للمجمع وال یجوز المطالبة بھااألعمال المشار   .كة تكون حقا
ً من  ، واألعمال التي تصل بعد ھذا ١٥/٨/٢٠١٧إلى  ١٥/٥/٢٠١٧یبدأ تسلم األعمال المشاركة بدءا

ً . التاریخ لن تدخل في المسابقة   .وستعلن النتائج في وقت یحّدد ویُعلن عنھ الحقا
  .المجمعال تقبل مشاركة الفائزین في دورات سابقة في مسابقات 

  .وال تقبل المشاركة إذا أّخلت بأي شرط من شروط المسابقة
 ٥٠٠: دینار والجائزة الثالثة ١٠٠٠: دینار، الجائزة الثانیة ٢٠٠٠: الجائزة األولى: وتبلغ قیم الجوائز

  دینار
  »ألفضل كتاب مترَجم«شروط مسابقة  

  :الكتب المترجمة إلى اللغة العربیة في الحقول اآلتیة
  األساسیة، مثل الفیزیاء والریاضیات والكیمیاء وغیرھاالعلوم 

  .العلوم الطبیة، العلوم الھندسیة، العلوم الزراعیة، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٤:الدستور ص
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یشكل المكتب التنفیذي لجنة خاصة للجائزة مكونة من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة 
  .موضوعات الكتب المرشحة للجائزة وتستعین اللجنة في أحكامھا بمحكمین متخصصین في

، ویعلن )آب(یكون آخر موعد لتسلم طلبات الحصول على الجائزة ھو الیوم األول من الشھر الثامن 
كانون (المترجمین، في احتفال سنوي یقام في الشھر الثاني عشر / عن الكتاب الفائز، المترجم

  ).األول
ً یشترط أن یكون المترجم المتقدم للجائزة أردنی   ا

ّ یكون مضى على نشره أكثر من  ً في موضوعھ، وأال یشترط أن یكون الكتاب المرشح للجائزة أصیال
ً بكتابھ،  سنتین، ولم یقدم لنیل جائزة علمیة داخل األردن أو خارجھ، یقدم مترجم الكتاب تعریفا

ھا في یتضمن فكرة عن موضوع الكتاب ومكوناتھ، وأھدافھ وأھمیتھ واإلضافة العلمیة التي حقق
  ).حوالي أربع صفحات(ویكون التعریف في حدود ألف كلمة . موضوعھ

یقدم المترجم نسخة من سیرتھ الذاتیة، تتضمن تاریخ الوالدة ومكانھا، والجنسیة، والعنوان البریدي 
، والبرید اإللكتروني، والدرجات )فاكس(الحالي، وعنوان السكن، وأرقام الھواتف، والناسوخ 

  .وین األطروحات الجامعیة، والخبرات العملیة، وقائمة باإلنتاج العلميالعلمیة، مع عنا
یجوز أن یكون الكتاب المقدم للجائزة من ترجمة واحد أو أكثر، وفي الحالة الثانیة یتم توزیع الجائزة 

  .على الفائزین بالتساوي
ً على إذن الترجمة من أصحاب حقوق النشر   .أن یكون المترجم حاصال

  .كة الفائزین في دورات سابقة في مسابقات المجمعال تقبل مشار
  .ال تقبل المشاركة إذا أّخلت بأي شرط من شروط المسابقة

  قیمة الجائزة
  .تمنح للمترجم الفائز ثالثة آالف دینار أردني

  .یجوز منح الجائزة مناصفة بین كتابین على حد أقصى
المستوى المطلوب، حسب تقدیر لجنة  یجوز حجب الجائزة، إذا كانت الكتب المقدمة ال ترقى إلى

  .الجائزة ورأي المحكمین
  »لغتي ھویتي«شروط مسابقة  

أن ال تقل سن المشارك عن ثماني عشرة سنة ترسل المشاركات مرفقة بسیرة ذاتیة موجزة 
 -مجمع اللغة العربیة األردني: ـة تتضمن االسم والعنوان ورقم الھاتف إلى العنوان اآلتي/للمشارك

عمان  – ١٣٢٦٨: ب.بجانب مسجد الجامعة األردنیة ص –شارع الملكة رانیا العبدهللا  –عمان 
)١١٩٤٢.(  

، ٢٠١٦أو العام الماضي  ٢٠١٧أن یكون التقریر الصحفي خاصا بالمسابقة، ومنشورا في ھذا العام 
  .وغیر مقّدم ألیة مسابقة أخرى

جوز أن تكون لشخص أو أكثر یسمح لكل أن تعبّر المبادرة عن موضوع المسابقة وال تخرج عنھا، وی
  .مشارك التقدم بمشاركة واحدة فقط

ً للمجمع وال یجوز المطالبة بھا   .األعمال المشاركة تكون حقا
ً من  ، واألعمال التي تصل بعد ھذا ١٥/٨/٢٠١٧إلى  ١٥/٥/٢٠١٧یبدأ تسلم األعمال المشاركة بدءا

ً  وستعلن النتائج في. التاریخ لن تدخل في المسابقة   .وقت یحّدد ویُعلن عنھ الحقا
  .ال تقبل مشاركة الفائزین في دورات سابقة في مسابقات المجمع

  .ال تقبل المشاركة إذا أّخلت بأي شرط من شروط المسابقة
 ً   .تعلن النتائج في وقت یحّدد ویُعلن عنھ الحقا

  :وحددت الجوائز
  دینار ٥٠٠: الجائزة األولى
  دینار ٤٠٠: الجائزة الثانیة
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  دینار ٣٠٠: جائزة الثالثةال
ّق الفوز، كما ستعرض األعمال  باإلضافة إلى الجائزة المالیة، یحصل كل فائز على شھادة تقدیر توث

  .الفنیة الفائزة ضمن معرض یقیمھ المجمع لھذه الغایة على ھامش حفل توزیع الجوائز
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  اكادیمي اردني عضو بالمجلس االستشاري ألصحاب الھمم باإلمارات

   
  

اختیر االردني الدكتور قیس المقداد عضوا في المجلس االستشاري ألصحاب الھمم في دولة 
ُعلن عن تشكیلھ اخیرا ضمن السیاسة الوطنیة اإلماراتیة وتبني  اإلمارات العربیة المتحدة، الذي أ

  .مسمى أصحاب الھمم بدل مسمى ذوي اإلعاقة
  

ت محمد العور أعلنت في دبي اخیرا عن تشكیل ھذا وكانت وزیرة تنمیة المجتمع اإلماراتیة نجالء بن
المجلس االستشاري، والذي اعتمده نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشیخ 

  .محمد بن راشد أل مكتوم
  

وضم المجلس برئاستھ الدكتور أحمد عمران الشامسي، وعضویة كلیثم عبید المطروشي، ومنى 
مد أمین العمادي، ومنار محمد الحمادي، ولؤي سعید عالي، والدكتور قیس عبدالكریم الیافعي، ومح

ابراھیم المقداد، وبدریة حسن الجابر، وبدور سعید الرقباني، وستیفن كاربنتر، وریم الفھیم إضافة إلى 
  .ممثلین من جھات حكومیة معنیة بأصحاب الھمم

  
قیق أھداف التنمیة المستدامة الشاملة ویعد المجلس االستشاري ألصحاب الھمم خطوة فعالة نحو تح

لجمیع أفراد المجتمع وضمان إشراك كل فرد في التنمیة بوصفھ مجلسا داعما ومساندا لتقدیم المشورة 
والمساھمة بشكل مباشر لتحقیق مستھدفات السیاسة الوطنیة الھادفة إلى بناء مجتمع خال من الحواجز 

وأسرھم في شتى المجاالت وتوفیر حیاة كریمة لھم من  والعقبات أمام أصحاب الھمم یضمن تمكینھم
  .خالل رسم السیاسات وابتكار الخدمات التي تحقق لھم فرص التمتع بجودة حیاة ذات مستوى عال

  
یشار إلى ان الدكتور المقداد یعمل أستاذا للتربیة الخاصة والدامجة ومسؤوال لبرنامج الدراسات العلیا 

ید االماراتیة، بعد أن انتقل إلیھا من جامعة الیرموك ، ویعد من الخبراء في كلیة التربیة بجامعة زا
العرب المتمیزین في مجال أصحاب الھمم، وھو العربي الوحید في المجلس من غیر مواطني دولة 

  .االمارات الذي یتم اختیاره في ھذا المجلس االستشاري الرفیع في الدولة

  ٢:الدیار ص
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  ن التوجیھي العتماد أسس قبول جدیدةم» التربیة«ننتظر موقف : الطویسي
  

عادل الطویسي ان مجلس التعلیم العالي والبحث العلمي . اكد  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د
مرتقبة حول امتحان بانتظار القرار الخطي والرسمي من وزارة التربیة والتعلیم  بشأن التغییرات ال

  .٢٠١٨-٢٠١٧الثانویة العامة للعام الجامعي 
ان التعلیم العالي بصدد احداث تغییرات برمجیة فنیة على وحدة »  الدستور« وقال الطویسي لــ  

تنسیق القبول الموحد لتتمكن من استیعاب والتعامل مع القرارات الجدیدة من قبل التربیة والتعلیم 
لعامة ، كما انھ سیتم احداث تغییرات ملموسة على أسس القبول ، و سیتم تحدید وامتحان الثانویة ا

للعالمات  في القبول بالتخصصات المختلفة بدال من الحد األدنى المعمول بھ حالیا ومثال « مدى «
 ١٤٠٠- ١٣٠٠والطالب الحاصل على معدل بین   ٨٠٠الى  ٧٢٥ذلك الحد األدنى سیتم  بمدى من 

  .تحاق بالتخصصات الطبیة على سبیل المثال سیتمكن من االل
وأضاف الطویسي ان التعلیم العالي رفع تقریره الى اللجنة المشتركة ولم یتلق حتى االن قرارا رسمیا 
حول قرار التربیة والتعلیم ، مؤكدا انھ سیتم التعاطي مع قرارات التربیة بشكل رسمي وسیتم احداث 

ل بما یتماشى مع القرارات الرسمیة ، حیث تعرض التقریر الى التغییرات المطلوبة على أسس القبو
كیفیة التعامل مع كافة التطویرات التي تتم على امتحان الثانویة العامة وقیاسة كما تطرق الى بعض 

  .النقاط غیر الواضحة حتى االن ومنھا على سبیل المثال قضیة عدم وجود راسب 

  ٦:الدستور ص
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  اإلبداعیة ألندیة الطلبةتخصص مبالغ مالیة لألفكار » آل البیت«
  

دینار لكل فكرة  ٥٠٠أعلن رئیس جامعة آل البیت الدكتور ضیاء الدین عرفة ان الجامعة ستخصص 
  .بناءة تطرح من قبل األندیة الطالبیة وطلبة الجامعة

  
وأضاف خالل لقائھ رؤساء األندیة الطالبیة، ان ھذه األفكار البناءة یقدمھا الطالب لعمادة شؤون 

ً . بة لیتم دعمھا من قبل البحث العلميالطل مھنئا الفائزین بانتخابات األندیة الطالبیة التي جرت مؤخرا
  .بالجامعة

  
وبین الدكتور عرفة ان ھذه األندیة تمثل العمل الدیمقراطي والحریة المسؤولة البناءة، والعمل 

الطلبة لالھتمام باألعمال  التكاملي المبني على النوعیة لخدمة الجامعة والمجتمع المحیط، داعیا
الالمنھجیة والقیام بعملھم بكل جدیة واقتدار، وتبني األوراق النقاشیة التي اطلقھا جاللة الملك، لتكون 
ً بان الشباب ھم عنوان وقادة المستقبل  نبراسا لھم بالعمل ویعكسوا الصورة األمثل للجامعة، مؤكدا

یر الثقافات واالھتمام بكل ما ھو مفید لخدمة الوطن وعلیھم تقع المسؤولیة الكبرى في البناء وتغ
  .وازدھاره

  
داعیھم إلى تحمل . وأشاد بتنوع األندیة البالغ عددھا تسعة اندیھ تمثل مختلف كلیات ومعاھد الجامعة

خاصة النادي البیئي حیث اطلقت وزارة البیئة حملة لالھتمام . المسؤولیة المجتمعیة الملقاة علیھم
عاون في ھذا المجال والقیام باألعمال التطوعیة التي تنعكس إیجابیا على الجامعة والمجتمع بالبیئة والت

  .المحیط والوطن
  

وبین عمید شؤون الطلبة الدكتور عمر العطین أھمیة ھذه األندیة ودعمھا والتي من شأنھا أن تساھم 
خصیاتھم وإبداعاتھم ومھاراتھم في الحیاة الدیمقراطیة بین الطلبة وتلبي احتیاجاتھم المختلفة وصقل ش

  .والمشاركة الفاعلة في أنشطة الجامعة
  

وفي نھایة اللقاء الذي حضره مستشاري األندیة من أعضاء ھیئة التدریس، دار حوار موسع بین 
  .رئیس الجامعة ورؤساء األندیة لما فیھ مصلحة الطلبة والعمل التطوعي بالجامعة والمجتمع المحیط

  ١٨:الراي ص
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  ..!كتروني في الجامعات األردنیةالغش اإلل

  
  أسامة الفاعوري. د

فّضل أن افشل بشرف، على أن انجح » یقول سوفوكلیس الروائي المسرحي الیوناني عن الغش...  ُ أ
، كما أن منھجیات ھذا التقدم أصبحت )E-cheating(في ھذه األیام اصبح الغش رقّمیا . »بالغش

ً الیوم منھا في السابق، وذ یُّعرف الغش اإللكتروني . لك للتقدم الھائل في ھذه التكنولوجیاأكثر تطورا
للمساعدة في عملیة الغش في قاعة االمتحان، وكما نعلم ) IT(على أنھ استخدام تكنولوجیا المعلومات 

ً أنظمة الحواسیب (أن تكنولوجیا المعلومات تعني دراسة أو استخدام األنظمة  وخصوصا
  .عادة أو إرسال المعلوماتفي تخزین أو است) واالتصاالت

  
یّغش ! وما ھي األسباب التي تشّجعھم على ذلك؟! ولكن السؤال المھم ھنا، لماذا یّغش الطالب؟... 

فقط، ھذا عدا أن % ١٠الطالب إلنھ من السھل فعل ذلك، وإلن نسبة الذین یُضبطون ال تتجاوز نسبة 
من ھذه الفئة الطالبیة، وقد أصدرت رابطة  توفر ھذه األجھزة الحدیثة متوفرة وبأسعار مقدور علیھا

ً مفاده، أن سلوك الطلبة قد تغیر  مؤلفي وناشري التعلیم الوطني في الوالیات المتحدة األمیركیة تحذیرا
یُؤمن الطلبة الذین ). Don’t be caught(إلى ال عدم ضبطك تغش ) Don’t cheat(من ال تغش 

لى ما یعرف باألخالق الظرفیة، أي أن لھم مطلق الحریة یلجأون إلى مثل ھذه األسالیب من الغش، إ
  .بالوصول إلى ھذه التكنولوجیا والنجاح عن طریقھا حتى وان لم یدرسوا ویجتھدوا

في الجامعات والمدارس األردنیة، ھناك نسبة غیر قلیلة تمارس ھذا النوع من الغش، وما ... 
ه األجھزة اإللكترونیة التي حاول بعض الطلبة مالحظات وزیر التربیة والتعلیم السابق، وعرضھ لھذ

الغش من خاللھا، وأسعارھا الباھظة التي تحدث عنھا الوزیر إال مثال لھذا الواقع الجدید، أما بالنسبة 
ً مع الساعات الذكیة   Smart(وأجھزة الھواتف الذكیة ) Smart watches(للجامعات وخصوصا

phones( والسماعات ،)Earphones (ة التي ال تستطیع ضبطھا بسھولة، فھنالك غش الحدیث
إلكتروني في القاعات الدراسیة، ال یستطیع إیقافھ إال األستاذ المطلع والمواكب لھذه التكنولوجیا 
الحدیثة، ویجب على األستاذة في قاعات المحاضرات منع تشغیل ھذه الھواتف، والعمل على إغالقھا 

وضع قوانین رادعة لمثل ھذا االستخدام السیئ الذي ھدفھ خالل المرحلة التدریسیة، والعمل على 
الغش والنجاح بطریقة غیر مشروعة، وعلى حساب الطلبة االخرین، الذین یدرسون ویكدون للنجاح 

  .بطریقة شریفة
ً، تعاني الدولة األردنیة ما تعانیھ الدول األخرى، التي ما زالت تنقصھا ثقافة وأتیكیت ... وأخیرا

ً عن الموضوع،  وسلوك استخدام ھذا النوع من األجھزة الذكیة والمتقدمة، ولكن حتى ال نذھب بعیدا
وجب تغییر سیاسة االمتحانات في الجامعات األردنیة للحد من عملیة الغش اإللكتروني ھذه، وذلك 
 من خالل استخدام االسئلة المتعددة الخیارات الصعبة، والتي ال یُمكن حلھا بسھولة، وتحتاج إلى وقت

أطول، مع التشدید على منع اصطحاب ھذه األجھزة إلى قاعات االمتحانات، أو الذھاب إلى االسئلة 
المقالیة التي تحتاج إلى التحلیل والتفكیر والدراسة المّركزة، والتي من خاللھا تستطیع فعال معرفة 

لذین ال یستطیعون الغش وسیلة رخیصة للنجاح، ال یستخدمھا إال أولئك ا. قدرات ھذا الطالب من ذاك
المنافسة الشریفة، وجب وقفھا والتأكید على القوانین الجامعیة الصارمة لكل من یُضبط وھو 

  .یستخدمھا

  ١٥:الرأي ص

 مقاالت
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  »معركة األرقام«البطالة و 
  

  باسم سكجھا
التي دارت بین الحكومة ومركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة ” معركة األرقام“نتذّكر 

دكتور مصطفى الحمارنة حول حجم البطالة في األردن، ونتذّكر أكثر أّن رقم األردنیة بقیادة ال
ّھ یصل إلى تسعة وعشرین بالمائة ١٤الحكومة كان یتحدث عن    .بالمائة، والمركز یؤكد أن

ُشّكك بمنھجیة  ً، وألّن الفارق بین الرقمین كبیر، كانت الحكومة ت كان ذلك قبل نحو خمسة عشر عاما
كز، وفي المقابل كان المركز یقول إّن المنھجیة الرسمیة عند دائرة االحصاءات الدراسة عند المر

ً بالشكوك ً مغلفا   .العامة قدیمة، وینبغي تحدیثھا، وظّل الرقم حتى اآلن مبھما
ّع الدكتور قاسم الزعبي مدیر عام دائرة االحصاءات العامة  أن «في تصریح رسمي أمس یتوق

البطالة والعمالة، والتي تقوم الدائرة حالیا بتجھیزھا تشیر إلى  احصاءات المسح الربع سنوي لحجم
ارتفاع ملحوظ بأعداد البطالة؛ بسبب االعتماد على المنھجیات الدولیة الحدیثة بمسح البطالة 

  .»والعمالة
ً ما تلجأ الحكومات إلى التضخیم من شأن األرقام التي تتعلق باالیجابیات، والتشكیك في األرقام  غالبا

تي تعكس السلبیات، وكّل ذلك من أجل تحسین صورتھا أمام الرأي العام، ولكن األمر یعني في آخر ال
  .األمر البناء على الوھم، والتخطیط  لعملیات التنمیة بعشوائیة وارتجالیة، وھذا ھو أّول أسباب الفشل

  المدینة نیوز
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  التعلیم التطبیقي
  

  اسمھان ماجد الطاھر.د
  
  

ة نحو اتباع أسالیب التعلیم التطبیقي أكثر من التعلیم النظري من خالل تتجھ األنظمة التعلیمیة الحدیث
مشاركة الطلبة في مجموعة من األنشطة والمشاریع الصغیرة التي یقومون بتصمیمھا والعمل علیھا 
مع المعلمین باستخدام الموارد المتاحة المتوفرة في البیئة المدرسیة وذلك في خطوة لزیادة المھارات 

  .التي یكتسبھا المتعلمونالعملیة 
  

لقد قامت العدید من الدول الغربیة بتطبیق أسالیب التعلیم التطبیقي بعد عمل دورات تدریبیة لمجموعة 
  .من المعلمین حتى یتم اكسابھم مھارات التطبیق العملي للمواد التي سیقومون بتدریسھا

  
األصم مجدیة في ظل تسارع التطور لم یعد التعلیم النظري یكفي ولم تعد أسالیب الحفظ والتذكر 

ان التطور . التكنولوجي الذي یفرض على األنظمة التعلیمیة الحدیثة سرعة التجاوب مع الواقع الجدید
العلمي والتكنولوجي السریع سیغیر الكثیر في متطلبات سوق العمل وفي نوعیة الوظائف والمھارات 

  .المطلوبة
  

ما ھي  ٢٠٢٧ل العشر سنوات القادمة أي في عام وھنا یحضرني مجموعة من التساؤالت خال
ما ھي المجاالت التي نحتاج بھا العداد . الوظائف التي ستندثر وما ھي الفرص الجدیدة التي ستظھر

كبیرة من الخریجین، وكیف سنطور قدرات ومھارات االجیال القادمة لتكون أكثر قدرة على 
  .لالمساھمة بالتنمیة وتلبیة احتیاجات سوق العم

  
ان اإلجابات على ھذه االسئلة یجب أن تكون متوفرة في االستراتیجیات المعدة إلصالح وتطویر 

  .التعلیم
  

البد من وجود تصور واضح لماھیة المھارات والقدرات التي یجب أن یكتسبھا المتعلم، وما ھي 
  .لنظام التعلیميالمھارات األكثر أھمیة في سلم األولویات التي یجب أن یكون قد اكتسبھا خریج ا

  
ً سیخلق فرص عمل تحتاج مھارات جدیدة وان لم تشارك األنظمة التعلیمیة  فالتطور المتسارع حتما
بتوفیر مخرجات تعلیمیة تمتلك قدرات ومھارات تحاكي الواقع الجدید والذي سمتھ التغییر السریع 

االستفادة منھا رغم أن  ستكون النتیجة مزیدا من البطالة وحملة شھادات علمیة دون القدرة على
  .األصل في التعلیم أنھ استثمار لتحسین فرص الحیاة والعمل

  
ان تطویر المناھج وتحسین البیئة المدرسیة وتدریب وتطویر المعلمین المستمر ھي حلقات مكملة 

. رلبعضھا البعض وبالتالي على القائمین على اصالح البرامج التعلیمیة أخذ ھذه الحلقات بعین االعتبا
البد من العمل على جمیع الحلقات السابقة بشكل متواز فال مناھج متطورة بدون معلمین مدربین 
ومواكبین للتطور التكنولوجي والعلمي وال تطور لكلیھما بدون بیئة تعلیمیة صحیة تحتوى على 

الجانب  إضافة الى أھمیة التحول نحو التركیز على. عناصر وموارد مادیة داعمة للعملیة التعلیمیة
ًُمكن المتعلم من  التطبیقي في التعلم أكثر من النظري حتى مسألة الریاضیات یجب أن تصاغ بطریقة ت

  .معرفة كیف وأین یمكن تطبیقھا في الحیاة العملیة

  ١٤:الرأي ص
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عندما نتحدث عن زیادة مؤشرات البطالة بنسب عالیة وغیر مسبوقة فأننا قد نعزي ذلك في معظم 

  .ادي المتراجع وقلة الموارد التي قلصت الفرصالحاالت الى الوضع اإلقتص
  

ولكن في ظل تطور اقتصاد المعرفة والتسارع التكنولوجي الھائل الذي یفرض عالما مختلفا لن 
نستطیع أن نعتبر قلة الموارد مبررا حیث أن العالم الیوم متجھ نحو االستثمار في رأس المال الفكري 

  .والمواھب واالبداع واالبتكار والتمیز
  

. وبالتالي علینا تطویر مناھج وأسالیب التعلیم بما یدعم التحول نحو االقتصاد الرقمي والمعرفي
وللقیام بذلك البد من التنسیق بین األنظمة التعلیمیة في مرحلة المدرسة ومؤسسات التعلیم العالي 

یق تطویر حقیقي ان التشبیك والتعاون والتنسیق بین الجھات الثالث ھو ما یضمن تحق. وسوق العمل
  .في مخرجات التعلیم بما یؤثر في التنمیة ویغني سوق العمل ویقلل نسب البطالة
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  طبربور -مأمون كمال حمزة أبوبكر 
  

  البحیرة -تمام محمود عقلھ العطیات 
  

  الحصن - نجالء عیسى عودة الریحاني 
  

  السماكیة - نبیل متري سالم الحجازین 
  

  ضاحیة األمیر راشد - انات یسرى خلیل ابراھیم المد
  

  عبدون –مریم كامل سعید الحموري 
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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  .»التحذیریة للطائرات«نظام االنارة ) قید االنشاء ( وزارة المالیة ستضع على مبناھا الجدید
  

مواطنون تفاجأوا عند استالم شیكات الردیات انھا صادرة في نفس الیوم الذي طالب بھ موظفو 
  .الدخل في منطقة الجاردنز منھم بالعودة بعد عشرة ایام الستالمھا بحجة انھا لم تجھز ضریبة

  
وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین تنوي توفیر تأمین صحي لموظفیھا العاملین في البعثات االردنیة 

  .الوزارة اعلنت انھا ترغب بالتعاقد مع شركة تأمین اردنیة لھذه الغایة.. في الخارج
  

الوزراء طالب الوزارات كافة بتزویده بانجازاتھا من االول من حزیران الماضي ولغایة امس  رئیس
  .الرئیس دعا الوزارات الى تسلیمھ االنجازات خالل یومین فقط.. »صفحتین«االول بما ال یزید على 

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ألف  ٧٠٠ا وملیون) ٢٤(أنھا تمكنت من توفیر » الدستور«كشفت الھیئة المستقلة لالنتخاب لصنارة 
  .دینار في االنتخابات البلدیة والالمركزیة المقرر اجراؤھا في الخامس عشر من آب المقبل

  
برعایة جمعیة البنوك االردنیة توقع المؤسسة العامة للضمان االجتماعي الیوم في مقر الجمعیة، 

تثبیت الحجز بنكا محلیا لغایات تسییر وتطویر االجراءات المتعلقة ب) ٢٦( مذكرات تفاھم مع 
  . االلكتروني ورفعھا عن الجھات المدینة للضمان 

  
دعت وزارة السیاحة واآلثار ركاب الترانزیت القادمین لألردن االستفادة من البرنامج الذي وضع 

) ٢٥(لزائري المملكة ترانزیت وتضمن زیارة مواقع سیاحیة في عمان ومادبا بأسعار تتراوح ما بین 
  .كبدوالرا للرا) ٤٢(إلى 

  
لجنة رسمیة خاصة مكونة من عدة جھات سیادیة، ألزمت كافة الفنادق بمختلف درجاتھا السیاحیة في 

  .عمان تركیب كامیرات مراقبة على مداخلھا وفي أروقتھا
  

الحملة االمنیة المشتركة بالتعاون مع دائرة ازالة العشوائیات في امانة عمان برئاسة المھندس احمد 
ت ازالة العشوائیات والبسطات باالضافة العتداءات اصحاب المحال التجاریة العبیني تواصل حمال

  .على ارصفة المشاة في كافة مناطق وسط البلد
  

تواجد عدد كبیر من المتخلفین عقلیا والمتشردین والمتسولین ممن » صنارة الدستور«رصدت 
ثة وشعور رؤوسھم التي استوطنوا قاع المدینة وینتشرون فوق ارصفتھا وشوارعھا بمالبسھم الر

استرسلوا في اطالتھا بصورة مرعبة جدا وما یرافق ذلك من تصرفات مرعبة وخادشة للحیاء، وذلك 
  ..!في ظل غیاب صارخ لكافة الجھات المعنیة

  
ردیئة التخزین » لیبیة«تزدھر في سوق الُسكر خلف المسجد الحسیني وسط البلد منتجات تموینیة 

  .والتصنیع
  

م مدیری ّ ة الفنون والمسرح التابعة لوزارة الثقافة كل خمیس أمسیات تأخذ الطابع التراثي واألناشید تنظ
ً مع الشھر الفضیل، وفي ھذا اإلطار تشارك الطفلة المشاركة في  الدینیة واألغاني الصوفیة تماشیا

  .یاسمین أحمد في أمسیة یوم غد» ذا فویس«برنامج 
  

االف سائح الى مدینة  ٩بواخر تحمل حوالي  ٥رك وصول من المتوقع ان یشھد شھر رمضان المبا
العقبة بحسب تصریحات لمفوض الشؤون االقتصادیة في سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة 

  .شرحبیل ماضي
  

انتشار بسطات لعصر البرتقال وبیع العصائر والمشروبات الرمضانیة في مختلف أنحاء المملكة 
  . الرقابیة بحاجة إلى متابعة من الجھات

  

 صنارة الدستور
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الوزارات والمؤسسات الحكومیة مدعوة لتوفیر الحافالت لنقل الموظفین إلى أماكن عملھم بدال من 
  .استخدام سیاراتھم الخاصة وخاصة موظفي المحافظات

  
رغم إلغاء ترخیص مكاتب تأجیر السیارات السیاحیة الموجودة في حدائق الملك عبدهللا إال أن أعدادا 

ات السیاحیة ما زالت تصطف في الساحات الترابیة المقابلة للحدائق في منطقة كبیرة من السیار
  .الرابیة

  
مقاسم وزارات ومؤسسات حكومیة بحاجة إلى متابعة حیث غالبا ما یتأخر مأمورو المقاسم في الرد 

  .على المكالمات
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" جدیان"األغنام أن التاجر الذي تحفظت وزارة الزراعة على إدخال ألف رأس من " الغد"علمت 
منع إدخال األلف . ضمن شحنة مستوردة من الخرفان، تبرع بھذه الكمیة لصالح مؤسسات رسمیة

  .رأس جاء لعدم حصول التاجر على ترخیص مسبق بإدخال ھذا النوع ضمن شحنة الخرفان
  

سریر  ھاني الملقي عاد مساء أول من أمس النائب خالد الحیاري، الذي یرقد على. رئیس الوزراء د
الشفاء بمستشفى اإلسراء، فیما زار الحیاري مطمئنا على صحتھ أمس رئیس مجلس النواب عاطف 

  .الطراونة
  

تنظم وزارة األوقاف والمقدسات االسالمیة ظھر بعد غد الجمعة المجلس العلمي الھاشمي الثالث 
المذھب الفقھي "عنوان  والثمانین، األول لھذا العام، في مسجد الشھید الملك المؤسس بالعبدلي، تحت

  .المجلس الذي یعقد تحت الرعایة الملكیة یلتئم في أربع جلسات كل رمضان". الحنفي
  

موضوع ندوة تنظمھا جمعیة الشؤون  ١٩٦٧) یونیو(مرور خمسین عاما على حرب حزیران 
سنیورة، الدولیة في الخامس من الشھر المقبل، ویتحدث فیھا من لبنان رئیس وزرائھ األسبق فؤاد ال

ومن تونس نائب رئیس مجلس النواب القیادي بحركة النھضة عبد الفتاح مورو، ومن فلسطین عضو 
. المجلس التشریعي مصطفى البرغوثي، ومن األردن مدیر األمن العام األسبق فاضل علي السرحان

  .ویدیر الندوة رئیس الوزراء األسبق طاھر المصري
  

تنظم، بحسب رئیسھا المنسق الحكومي لحقوق االنسان باسل  لجنة متابعة توصیات حقوق اإلنسان،
من قانون العقوبات،  ٣٠٨الطراونة، جلسة حواریة بفندق سدین مساء االثنین المقبل، حول المادة 

بمشاركة رئیس اللجنة القانونیة لمجلس النواب وممثلین عن المركز الوطني لحقوق اإلنسان 
 .نة الوطنیة لشؤون المرأة وفاعلیات أخرىوالمجلس الوطني لشؤون األسرة واللج

 زواریب الغد
  


