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 لصفحةا
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 أخبار األردنية

 رزء جليل وفقد كبير 3

4-5 مل للع خالل استضافتها الجلسة التعريفية لجائزة الحسين بن عبد هللا الثاني 
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 رئيس الجامعة األردنية: الحياة الجامعية أوسع من كتاب ومحاضرة
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 رزء جليل وفقد كبير

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 يقول هللا تعالى

ة ما الحياوفاز  كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد

 الدنيا إال متاع الغرور

 صدق هللا العظيم

 

ردنية عة األفوس بقضائه مسلمة ينعى األستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامبقلوب إلى هللا مخبتة ون

 ونواب الرئيس ومجلس العمداء ومنسوبو الجامعة

 صاحب الدولة األستاذ الدكتور عبد السالم المجالي رئيس الجامعة األردنية األسبق

 الذي مضى طاهر األثواب فعاال للمروءات

 فأسلم روحه عزيزا كريما

 ذا رفيع القدر عالي الهمةوأستا

حتى  احة فكرةانقد والجامعة األردنية تستذكر نبيل خالئقه وجميل سجاياه وعريق تاريخه في ابتنائها منذ كانت

 غدت سيدة الجامعات األردنية إذ رعاها أحسن الرعاية وتعهدها بثاقب رؤيته وجليل آرائه

 كيناوقد فقدت وفقد األردن برحيله ركنا من أعمدة العلم ر

فات من الغر وإنا لنجأر إلى هللا تعالى أن يبعثه عندهم مقعد صدق وأن ينزله منزال كريما حتى يكون في

 اآلمنين

 وإنا هلل وإنا إليه راجعون

 

ء على لوزرالويُذكر أن المجالي، استلم عدة مناصب في األردن وعلى مراحل زمنية مختلفة، إذ كان رئيسا 

 .1998حتى  1997، والثانية من هام 1995حتى  1993 فترتين؛ األولى كانت من عام

ا في الجيش العربي األردني، واختصاصي  ذن نف وأأكما شغل المجالي عدة مراكز، فقد كان طبيبًا عامًّ

 بيبًاوحنجرة في المستشفى الرئيسي للجيش العربي األردني، وقائد المستشفى الرئيسي العسكري، وط

ات في القو حنجرةونجرة، ومديًرا للخدمات الطبية الملكية، ومستشار أذن وانف استشاريًّا لألنف واألذن والح

لصحة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ا، ووزير 1970-1969المسلحة األردنية، ووزيًرا للصحة عام 

 ،1971حتى  1970من 

 ا على فترتين،ا رئاسته، وثالث رئيس للجامعة األردنية، متوليً 1971ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عام 

ي كلية ف، كما كان أستاذًا 1989وحتى  1980، والثانية من عام 1976وحتى  1971األولى كانت من عام 

رئاسة الوزراء  ، ووزيًرا للتربية والتعليم  ووزير الدولة لشؤون1973الطب في الجامعة األردنية منذ عام 

، ورئيًسا للوزراء ووزيًرا 1991فاوضات السالم عام ، ورئيس الوفد األردني لم1979-1976بين األعوام 

 .1998-1997ا للوزراء ووزيًرا للدفاع بين أعوام ، ورئيسً 1995-1993للخارجية والدفاع في الفترة 
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 تطوعيخالل استضافتها الجلسة التعريفية لجائزة الحسين بن عبد هللا الثاني للعمل ال

 رئيس الجامعة األردنية: الحياة الجامعية أوسع من كتاب ومحاضرة

  

ريفية جلسة التعامعة األردنية اليوم الثالثاء الاستضافت الج -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي 

 مد وزارةتي تعاللجائزة الحسين بن عبد هللا الثاني للعمل التطوعي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية 

 الشباب على تنفيذها.

  

ن قطعنا أسبق  وقال رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات "إن هذه الجائزة بداية، وخطوة في طريق

وزارة لّشباب وازارة فيه شوًطا، وها قد بتنا في منتصفه؛ فهذه التّشاركيّة العزيزة بين مؤّسسة ولّي العهد وو

مع هذه  نتشاركه عد أنلجامعة األردنيّة، إنّما تشير إلى النّهج الجديد الذي اتّخذناه، ونسالتّعليم العالي وا

ل سسة العم، ومأالمؤّسسات الوطنيّة العريقة، صوب االرتقاء باألردّن عبر تعزيز ثقافة االبتكار والتميّز

 التّطّوعّي كي يصير واقعًا يوميًّا ال حدثًا فرديًّا نشهده كّل حيٍن وحين".

  

سات لمؤسّ اوأضاف أن الجامعة األردنيّة اتخذت نهًجا يقضي بفتح األبواب، لتعزيز التّعاون مع مختلف 

خبرة مهّمتان هارة وال المالحكوميّة والخاّصة، إدراًكا منّها بأّن الحياة الجامعيّة أوسع من كتاٍب ومحاضرةٍ، وأنّ 

دفعه خطواٍت تمل، ولم ق العجات العلميّة إن لم تلّبِّ حاجة سوبقدر أهميّة المادّة العلميّة، متسائاًل عن نفع الدّر

 ها.يعًا إليمح جملألمام، نحو الّريادة والتّطّور، اللتين تقودان بدورهما إلى التنمية المستدامة التي نط

  

 ، مشيرالقريباوأكد عبيدات أن هذه الجائزة تمثّل، مع بداية العام، فرصةً للفرح، وإصالح خسائر الماضي 

تّبات األمن ٍد من مراد عدإلى أن األفكار الّشوهاء التّكفيريّة التي شهدها أردنّنا الحبيب، والتي قادت إلى استشه

عله يصّب في ّل ما نفه، فكالعام، ال مجال إاّل بمحاربتها بأفكاٍر ناصعٍة، مؤّكدًا أّن هذا دوٌر نفخر باالضطالع ب

ة الحّق على رؤي لقدرةسب، بل إنسانًا وفردًا فاعاًل في مجتمعه، له اسبيل تنشئة الّطالب ال بوصفه متعلًّما وح

تكون أكثر لراسيّة ت الدّ واتّباعه، وتمييز الباطل واجتنابه، ومن هنا نبع وما زال ينبع اهتمامنا بمراجعة المساقا

 كفاءةً وقدرةً على مواكبة األفكار الحديثة والمتغيّرات المتسارعة في عالم اليوم.

  

كة قت بمباري أطله قال وزير الشباب محمد النابلسي إن جائزة الحسين بن عبد هللا الثاني للعمل التطوعبدور

لمي ، خالل االحتفال باليوم العا2021سمو ولي العهد في الخامس من شهر كانون األول من العام 

 لمجتمع.مة لالمميز خد للمتطوعين، وذلك بهدف حفز جهود األفراد والمؤسسات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي

  

راد ولفت إلى أن سموه وجه نحو بناء جائزة وطنية متخصصة بالعمل التطوعي من شأنها تكريم األف

لة قية متمثّ أخال والمؤسسات، والدفع بمسيرة التنمية المجتمعية المستدامة إلى األمام، واالضطالع بمسؤولية

 في بناء المجتمع.

  

 المؤسساتراد وائزة ورسالتها تكمن في نشر ثقافة العمل التطوعي وتمكين األفوأضاف النابلسي أن رؤية الج

صص ميم قمن تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية، وتحفيز وتقدير المتميزين وتع

 نجاحهم.

  

 مدار الساعة/السوسنة/عمونطلبة نيوز/// بترا مدار الساعة /أخبار األردنية 
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ن عملية ، وأتوأكد كذلك على أن الجائزة تستهدف العمل الجماعي سواء أتعلق األمر باألفراد أم بالمؤسسا

ن مضوية تقييم طلبات الترشح تخضع ألفضل الممارسات المعمول بها في مجال تقييم الجوائز، بإشراف ع

 الخبراء المختصين.

  

العطاء بانكم ودعا النابلسي الشباب للمشاركة في الجائزة مخاطبا إيّاهم بالقول "بهمتكم وعزيمتكم وإيم

 والخدمة العامة نبني مجتمع أفضل".

  

 وره،بد

رسالة ؤية وواستعرض رئيس لجنة التقييم والتحكيم للجائزة وعضو مجلس إدارتها الدكتور عمر الهنداوي ر

اإلطار وتقدم الجائزة ومبادئها العامة وفلسفتها ومرتكزاتها وأهدافها ومجاالت العمل التطوعي وشروط ال

آلية عية وعاييرها الرئيسية والفرالزمني وفئات الجائزة ومستوياتها وخطوات الترشح ونموذج عملها وم

 عملية التقييم وحوكمة الجائزة.

  

ي، ير الربحعمل غوبين الهنداوي أن الجائزة ترتكز على مبادئ العطاء والريادة واالبتكار وتكافؤ الفرص وال

 يز.إضافة إلى الشفافية والتحفيز واالستدامة، فيما ترتكز فلسفتها على مبادئ التقدير والتحف

  

و عليمية أوالت ف أّن مجاالت العمل التطوعي للتقديم للجائزة تتمثل في المجاالت االجتماعية والصحيةوأضا

 ار.البتكالتدريبية والرياضة والفنية والثقافية، إلى جانب البيئية والسياحية، ومجالي الريادة وا

  

ية لتطوعدية، واألعمال اوأوضح أن فئات الجائزة تقوم على ثالثة فئات، هي: األعمال التطوعية الفر

 الجماعية، واألعمال التطوعية المؤسسية.

  

التنفيذ وعية، أما معايير الجائزة فتتكون من أربعة محاور رئيسية، تتمثل في: التخطيط للمبادرات التطو 

 والنتائج، واألثر، ومحور االستدامة.

  

على  لترشح لنيل الجائزةتقوم عملية تقييم طلبات امعايير تقييم فرعية، و 9كما بيّن أنّه ينبثق من خالل الجائزة 

 ييم.أفضل الممارسات المعمول بها في مجال تقييم الجوائز، وبعضوية خبراء مختصين بعمليات التق

  

لية ائزة، وآبالج وفي ختام الجلسة التعريفية، أجاب النابلسي عن أسئلة واستفسارات الطلبة الحضور المتعلقة

 م الخاصة بالمترشح والعمل التطوعي.التقديم وشروط التقد
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 اللغات األجنبية في "األردنية" تنظم محاضرة حول ريادة األعمال في مجال اللغات

 

كة نفيذي لشراستضافت كلية اللغات األجنبية اليوم الرئيس الت –أخبار الجامعة األرنية )أ ج أ( هبة الكايد 

 في مجال ألعماللتطوير ريادة األعمال الدكتور معن القطامين، إللقاء محاضرة حول ريادة االمنصة الرقمية 

 اللغات.

 

سًرا تُعدّ ج جنبيةوقالت عميدة الكلية الدكتورة ناهد عميش، خالل كلمة ترحيبية بالضيف، إن كلية اللغات األ

وس لبكالوريتوى احضارات اإلنسانية، مشيرةً إلى أنّها تضم أحد عشر برنامًجا على مسبين ثقافات العالم وال

طلبة بوابة للغات وفي اللغات األوروبية واآلسيوية، وسبعة برامج للدراسات عليا، مضيفة أنها تمثّل ملتقى لل

دريس تطرق لخدامها للتعرف على حضارات وثقافات مختلفة؛ إذ تتميز بتنوع ثقافات الهيئة التدريسية واست

رة طوير مهافي ت فعالة وحديثة تنمي قدرة الطالب على التواصل والتعلم المستمر والتفكير النقدي الذي يسهم

 الريادة لديهم.

 

ة مر بريادق األبدوره، تحدث القطامين عن أهمية اللغات في كافة مراحل حياة اإلنسان، وضرورتها حين يتعلّ 

نفسه، ديدة لجالتواصل والتفكير الخالق الذي يقود اإلنسان إلى خلق فرص عمل األعمال، إلى جانب مهارات 

ك ويحر وتطويرها لتوفير فرص عمل جّمة لعدد كبير من األشخاص، األمر الذي يعود بالنفع على الوطن

 عجلة االقتصاد من مختلف االتجاهات.

 

فكرة طبيق وتكل مشروع منها له طريقة وأشار القطامين كذلك إلى أن األعمال والمشاريع قد تتشابه، لكن 

نصة إلى الم لدخولاتميزه عن اآلخر، منوها بأن ريادة األعمال تُعدّ األكثر جدوى حاليا، داعيًا الطلبة إلى 

" أو ل الجديدألعمااالرقمية وتحديد المسار المناسب لهم ضمن المسارات الثالثة الُمتاحة، والمتمثلة بـ"رائد 

 د.ف المنشوالهد ئم" أو "المستثمر"، ومن ثم محاولة االستفادة من كافة خدماتها وتحقيق"رائد األعمال القا

 

لجامعة لبة اهذا وزار القطامين رئيس الجامعة في مكتبه عقب المحاضرة، وتحدث كالهما عن أهمية تمكين ط

ع صة لمجتمالفر إتاحةمن نشر ثقافة ريادة األعمال وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين الجانبين بهدف 

 يسهل الجامعة الريادي من طلبة وأعضاء هيئة تدريس إلعداد خطط أعمال لمشاريع طلبة الجامعة، ما

 ي تُنّظمة التعرضها على المستثمرين، وكذلك ترشيح مجتمع رياديي الجامعة للمشاركة في المسابقات السنوي

ة المتوفر لموادلن األولوية لتطوير المحتوى الرقمي عبر المنصة، ومنح مجتمع الجامعة األردنية من المختصي

 على المنصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أخبار األردنية

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 عالقات العامةالجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم وال                                
 األردن 11942( عمأن  962-6) 5300426( فاكس: 962-6) 5355028 – 5355000هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

7 | P a g e 

 

 

 

 

 ورشة عمل حول الفرق والمجموعات البحثية تنظمها عمادة البحث العلمي

 

ل الفرق لبحث العلمي ورشة عمل بعنوان "تشكيانظمت عمادة  -أخبار الجامعة االردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

 ثية وإدارتها"، تحدث فيها الدكتور غيث عيندة من قسم هندسة الحاسوب. البح

 

يضاح ة، بإوبدأ عبندة الورشة التي شارك فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامع

 لهما.الفرق بين المجموعة البحثية والفرقة البحثية، واألهداف العامة  لكل منهما، وكيفية تشكي

 

د ة بعقن عملية إدارة المجموعة البحثية أيضا تختلف عن الفرقة البحثية، حيث تدار المجموعوقال إ

فرق  تشكيلاالجتماعات والتواصل والتنسيق وعرض النتائج وتبادل األخبار ودعوات تقديم المقترحات،  و

لتي تكون مشاريع اة الإدار بحثية لتنفيذ المشاريع البحثية،  فيما تكون عملية إدارة الفرقة البحثية حسب أساليب

شطة ابات وأنلق حسغبتحديد األفكار والرؤية العامة، ثم التخطيط، فالتنفيذ، فالمراقبة والتحكم،  وصوال إلى 

 المشروع وتحقيق األهداف. 

 

لى أن إشيرا هذا وتطرق عبندة كذلك إلى كيفية النجاح في العمل ضمن تلك المجموعات والفرق البحثية،  م

ية مل بشرية ومواقف أو ظروف صعبة قد تعترض عمل تلك المجموعة والفرقة، واستعرض كيفهناك عوا

 التعامل مع تلك الظروف. 

 

ا عن وفي ختام الورشة دار نقاش موسع حول هذا الموضوع،  وأوضح عبندة كافة استفساراتهم،  مجيب

 أسئلتهم جميعا.
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 ية" تشارك في ورشة "حرير تك" لدعم مرضى السرطان"أعمال األردن

 

ير ة من طلبة كلية األعمال المتطوعين في ورشة "حرشاركت مجموع -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

لرقمي اتصاد تك"، الُمقامة بالتعاون مع منظمة حرير الريادية للتنمية المجتمعية تحت رعاية وزير االق

ي فر، وذلك ألفكاوالُمنعقدة في إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد المعروفة بمصنع ا والريادة أحمد الهناندة،

 مجمع الحسين لألعمال.

  

بعة الطا وهدفت الورشة إلى تعليم األطفال من مرضى السرطان، وأبناء المجتمع المحلي، على آلية عمل

باعة طعلى  األطفال المشاركين ثالثية األبعاد وكيفية استخدامها، حيث قام الطلبة المتطوعون بمساعدة

 مجسمات رسموها بأنفسهم على أجهزة الكمبيوتر.

  

ه ل باألوجألطفاوفيما يتعلّق بمستقبل ورشة حرير تك، فيُعتزم عقدُ مراحل متقدمة منها، تهدف إلى تعريف ا

 المختلفة للتكنولوجيا وكيفية االستفادة منها، بما يعّزز نموهم الفكري.

  

 مثل هذه كة فيأكد عميد كلية األعمال الدكتور رائد مساعدة بني ياسين على أهمية المشار وفي هذا الصدد،

 الورشات لما فيها من خدمة للمجتمع المحلي وتطوير عديد من مهارات الطلبة المتطوعين.

  

ضى لمرفال اوقد أكد المدير العام لـ"حرير" نهاد الدباس حرص المنظمة على المجتمع الطفولي ودمج األط

 ات.الفئ في المجتمع، مشيًرا إلى سعي "حرير" الدائم إلى االستمرار في دعم تعليم األطفال من جميع

  

 ى آليّاتهم علبدوره، أكد مدير مصنع  األفكار إسماعيل حقي على اهتمام المصنع باستقبال األطفال وتدريب

جتمع طاع الخاص ومؤسسات المالتصنيع الرقمي، إلى جانب اهتمامه بتعزيز الشراكات مع مؤسسات الق

 المدني وغيرها من المؤسسات، بغية تحقيق األهداف التنموية المشتركة.

  

حضور كما أشارت مساعدة العميد لشؤون الطلبة الدكتورة نورة موسى اللوزي، التي رافقت الطالب ل

مجتمع م الالتي تخد الورشة، إلى أهمية االستمرار في العمل اإلنساني، والتطوع في العديد من األنشطة

 المحلي داخل وخارج الجامعة.
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 العقبة : الجامعة االردنية وغرفة التجارة توقعان اتفاقية تعاون مشترك

 

من المتميزين  مشاركا 20وقعت الجامعة األردنية فرع العقبة وغرفة تجارة العقبة اتفاقية تعاون النتقاء 

ارات وطن في مجال تقنية المعلومات وأنظمة االتصاالت إلخضاعهم إلى مسوالمحترفين على مستوى ال

 وبرامج تدريب متقدمة جدا على يد خبراء دوليين. 

 

وجود  وفرهاوتهدف االتفاقية تجهيز هؤالء الخبراء إلشغال فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي سي

ة ة الجامعإدار القة في المحافظه ، والتي التقطتهاشركة جوجل وغيرها من الشركات المماثلة العالمية العم

 دينة .ي الموالغرفة التجارية في العقبة من مضمون الحديث الملكي السامي أثناء لقاء جاللته األخير ف

 

ا تنفيذوواكد رئيس الجامعة الدكتور غالب عباسي خالل االجتماع الذي عقد في الحرم الجامعي، انه  

إلى  القادمة ماراتامية على أهمية التدريب والتأهيل لإلنسان األردني لمواكبة االستثللتوجيهات الملكية الس

جيا كنولوتالعقبة، تم االتفاق مع غرفة تجارة العقبة الختيار مجموعة من الشباب المتميزين في مجال 

سارات إطالق م ا إلىالمعلومات، لتهيئتهم وتدريبهم للعمل في الشركات التقنية التي سيكون مقرها العقبة، الفت

 التدريب االحترافي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لهذه الغاية. 

 

الحوسبة اق  (وثمن عباسي مبادرة غرفة تجارة العقبة ودعمها لمسيرة الجامعة، مشيرا انه قد تم اطالق مس

لجامعة افي  المعلومات السحابية في البرامج التعليمية( في سنوات سابقة، من خالل كلية نظم وتكنولوجيا

ة في دائر لتوسعبالتعاون مع شركة جوجل العالمية، وذلك انسجاما مع رؤية ورسالة الجامعة وتطلعاتها نحو ا

ة ال المشهور بيقاتالعلوم والتطبيقات والبرامج العلمية الحديثة، إضافة إلى االستفادة من تطوير منصات للتط

 سيما مع شركة جوجل العالمية. 

 

ي جاءت ة التأكد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي أهمية مضامين الرسائل الملكية السامي بدوره

م بة في دعالعق بحديث جاللته ألهله في مدينة العقبة ، وفي مقدمتها أهمية استثمار الجامعة األردنية فرع

لى عالعلمية عية ولت الثورة الصنامسيرة التنمية وإعداد اإلنسان المؤهل بالعلم والمهارة ليواكب أخر ما وص

 مستوى العالم. 

 

لمسار اهذا  واكد الكباريتي استعداد الغرفة التجارية للتعاون مع الجامعة إلى اقصى اإلمكانات إلنجاح

رة على ة وقدالتدريبي المتخصص  للعقول األردنية المبدعة في مجال تقنية المعلومات ليكونوا اكثر مهار

 التي ستوفرها صناعة تقنية المعلومات في المستقبل القريب .استثمار فرص العمل 

 

اضحة مصفوفة وفقا لوبين الكباريتي سياسة الدولة في المرحلة القادمة تتجه إلى تنمية القطاعات اإلنتاجية و 

ء عليها ناريعا للبعمل سالمعالم وقابلة للقياس وبالتالي كان ال بد من التقاط وقراءة الرسائل الملكية كماهي وال

 وتجسيدها عمليا على ارض الواقع .

 األنباط
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 جامعة البترا تحقق المركز األول في بطولة الريشة الطائرة للجامعات األردنية

 

 

لمستوى لى اعألردنية فاز فريق الريشة الطائرة في جامعة البترا بلقب بطولة الريشة الطائرة للجامعات ا

 الفردي، وبالمركز الثاني في بطولة الفرق.

 

لرياضي حاد اواختتمت البطولة في الصالة الرياضية في جامعة البترا، والتي نظمتها جامعة البترا واالت

حدى إللجامعات، تحت رعاية رئيس جامعة البترا األستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وشاركت فيها 

 .وعشرون جامعة

 

، وحلت لثانياوعلى المستوى الفردي جاءت جامعة البترا في المركز األول، والجامعة األردنية في المركز 

 جامعة األميرة سمية وجامعة آل البيت في المركز الثّالث.

 

، الثّاني لمركزكما ظفر فريق الجامعة االردنية بلقب البطولة على مستوى الفرق، وحلّت جامعة البترا في ا

 عة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا في المركز الثّالث.وجام

 

 اركين فيالمش وهنأ عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا األستاذ الدكتور إياد المالح طلبة جامعة البترا

مة، واال  الرياضي تحادالبطولة وجميع الفرق الفائزة، مضيفًا: "كل الشكر والتقدير لجهود اللجنة المنّظِّ

بة في الطل معات األردنية، والشكر موصول للزمالء األعزاء في قسم النشاط الرياضي في عمادة شؤونللجا

 جامعة البترا على تميزهم الدائم".
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