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 ـــــوضـــــوعالمــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

ونقابة المھندسین األردنیین لتنظیم مؤتمر " األردنیة"شراكة بین 
  الھندسة الصناعیة

٣  

  ٥  ونقابة المھندسین األردنیین" األردنیة " تعاون بین 

 ٧  )األردنیة(حفل لذوي االحتیاجات الخاصة في 

 ٨  في القمة" األردنیة"تایكواندو 

 ٣٧٥تطلق دورتھا األولى لدعم أبحاث علمیة بقیمة ) یمیة القدسأكاد(
  ألف دینار

٩ 

 ١١  دورة فنون وأساسیات المناظرات لطلبة الجامعة األردنیة

 ١٢  مؤتھ واألردنیة یتبادالن الفوز بخماسي القدم

   شؤون جامعیة

الطویسي یفتتح یوم التوظیف والتدریب السنوي في كلیة الھندسة 
  ة بالبلقاءالتكنولوجی

١٣ 

 ١٤  صرف مكرمة أبناء المعلمین في الجامعات بعد تدقیقھا: »التربیة«

 ١٥  جامعة االمیرة سمیة تفتتح المؤتمر الوطني الثاني

طالب طّب أردني في جامعة روسیة یفوز بالمركز األول بمسابقة الشعر 
  العربي

١٧ 

 ١٨  علیان یحاضر عن القراءة والمكتبات المدرسیة

   مقاالت

 ١٩  عمر عیاصرة/منطقة أمنیة مغلقة.. الجامعة األردنیة

 ٢٠  محمد القضاة. د/كلمة في انتخابات طلبة الجامعة األردنیة

 ٢٢  محمود خطاطبة/"!اتحاد األردنیة"منغصات انتخابات 

 ٢٣  وفیات

  ٢٦-٢٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 يالیوم
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  ظیم مؤتمر الھندسة الصناعیةونقابة المھندسین األردنیین لتن" األردنیة"شراكة بین 
  

اتفقت الجامعة  - محمد المبیضین
األردنیة ونقابة المھندسین األردنیین 
على الشراكة في تنظیم مؤتمر الھندسة 

  .الصناعیة األردني الدولي الثاني
   
وتشكل محاور المؤتمر في تجلیاتھا  

وتفتح آفاقا واسعة أمام ، فرصة مھمة
لیات األكادیمیین والباحثین في ك

الھندسة في الجامعات األردنیة 
والصناعیین األردنیین لتبادل الخبرات 
والمعرفة العلمیة التي من شأنھا 

  .النھوض بالقطاع الصناعي الذي یعد أھم أحد محركات التنمیة الوطنیة الشاملة 
   
دسین ووقع المذكرة نیابة عن الجامعة رئیسھا الدكتور عزمي محافظة وعن النقابة نقیب المھن 

واشتملت المذكرة على التزامات الطرفین المالیة واإلداریة ، األردنیین المھندس ماجد الطباع
  .والتنظیمیة ألعمال المؤتمر

   
  ١٩٥٨وأشاد محافظة عقب التوقیع على المذكرة بالمنجز الوطني الذي حققتھ النقابة منذ إنشائھا عام  

فضال عن جھودھا وإسھاماتھا ، العلمیة والعملیة ورفد منتسبیھا بالخبرات، خصوصا تطویر المھنة
  .في النھضة األردنیة

   
وأكد رئیس الجامعة اھتمام مؤسسات الجامعة المختلفة بدعم إنجاح أعمال المؤتمر الذي یترجم أحد 
أھدافھا الرامیة إلى تنمیة البحث العلمي الذي یعد ركیزة أساسیة في تقدم وازدھار المجتمعات 

  .اإلنسانیة
   
بدوره أكد الطباع اعتزازه بالمستوى العلمي والبحثي الذي حققتھ كلیة الھندسة والتكنولوجیا في  

الجامعة األردنیة وما وصلت إلیھ من مستویات متقدمة في التعلیم والبحث والتدریب والتأھیل 
مسیرة الھندسي معربا عن أملھ في أن یحقق المؤتمر نتائح إیجابیة وملموسة تنعكس ایجابیا على 

  .التعلیم الھندسي والصناعة األردنیة
   

عرض رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور مازن عرفة محاور وأھداف ، وفي موازاة ذلك
المؤتمر ال سیما ربط ودمج الجانب األكادیمي مع القطاع الصناعي الذي یشكل شریانا رئیسیا في 

  .التنمیة المستدامة في األردن
   

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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تشرین األول /  ١٩ـ١٧ح صحافي أن المؤتمر الذي سیعقد خالل الفترة ما بین وأضاف في تصری 
من العام الحالي سیدفع بقوة لتشجیع الباحثین من طلبة الدراسات العلیا في كلیات الھندسة في 
الجامعات األردنیة على إعداد البحوث العلمیة التي تسھم في جودة التعلیم الھندسي وتطبیقاتھ العلمیة 

  .عن إیجاد الحلول للتحدیات التي تواجھ الصناعة األردنیةفضال 
   

أكد أن لجان المؤتمر العلمیة تدرس بعنایة البحوث التي تلقتھا لیصار في مرحلة الحقة ، عرفة
اعتمادھا ومشاركتھا في فعالیات المؤتمر الذي من المتوقع أن یشھد إقباال واسعا للمشاركة في 

ارجھا وفي طلیعتھا جمعیة الجودة األمریكیة وجمعیة المھندسین فعالیاتھ من داخل الجامعة وخ
  .الصناعیین العالمیة ومقرھا الوالیات المتحدة األمریكیة

   
ولفت عرفة إلى أن المؤتمر خصص جوائز ألفضل ثالثة بحوث تقدم للمؤتمر إلى جانب نشرھا في 

ر سینظم على ھامش أعمالھ ومشیرا في ھذا الصدد إلى أن المؤتم، مجالت علمیة محكمة عالمیة
  .ورش عمل متخصصة
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  ونقابة المھندسین األردنیین" األردنیة " تعاون بین 

  
أبرمت الجامعة األردنیة   -محمد المبیضین

ونقابة المھندسین األردنیین مذكرة تفاھم في 
مجال التدریب العملي لتخصصات العلوم 

  .الھندسیة المختلفة
   
فإن المذكرة ، طرفینووفقا لتطلعات ورؤیة ال 

تؤسس لمرحلة جدیدة للتعاون في التدریب 
والتأھیل لتلبیة احتیاجات طلبة كلیات الھندسة 
في الجامعات األردنیة والمھندسین الجدد 

  .وحدیثي التخرج
   
   

وتتیح المذكرة بموجب بنودھا للمشارك في برامج الدورات التدریبیة بعد تخرجھ وانضمامھ لنقابة 
ألردنیین وحصولھ على رقم ھندسي من النقابة بتقدیم االمتحان التأھیلي المعتمد من المھندسین ا

  .ویتم إصدار شھادة تأھیلیة بعد اجتیاز المشارك لھذا االمتحان، الشعبة ذات االختصاص فیھا
   
   

وأشارت المذكرة التي وقعھا نیابة عن الجامعة مدیر مركز االستشارات والتدریب الدكتور مازن 
وعن النقابة مساعد األمین العام إلدارة التدریب والشؤون العلمیة الدكتور موسى حبیب إلى  عرفة

التزام الطرفین بإعداد خطة تدریبیة سنویة تلبي حاجات الفئات المستھدفة وتحدید مجاالت التدریب 
  .وأسماء البرامج التدریبیة

   
   

وتأمین مدربین مؤھلین من ذوي الكفاءة ، ریبیةوبحسب اتفاق الطرفین تقوم النقابة بإعداد المادة التد
إلعطاء البرامج التدریبیة والتأھیلیة حسب الجدول الزمني لكل برنامج تدریبي، وفي األوقات التي 

  .یُتفق علیھا، على أنھ من الممكن أن یستعین الطرفان بخبراء من غیر المدربین المعتمدین
   
   

حضور تحمل اسم وشعار كل من الجامعة والنقابة عن  وبحسب المذكرة یحصل المتدرب على شھادة
  .انتھاء البرنامج التدریبي

   
   

لفت عرفة إلى الدورات التدریبیة سیتم عقدھا في مركز االستشارات والتدریب في الجامعة ، إلى ذلك
  .مؤكدا ان المركز سیعمل على توفیر اإلمكانات الالزمة إلنجاحھا

   
   

  /أخبار األردنیة
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ات التي تدفع بقوة لتأھیل كوادر بشریة ھندسیة تواكب المستجدات في وأشار إلى أھمیة ھذه الدور
مؤكدا حاجة األردن والبلدن العربیة ودول اإلقلیم إلى مھندسین من ذوي ، العلوم الھندسیة المختلفة

  .الكفاءة العالیة
   
   

، للتطویر من جھتھ أكد حبیب أھمیة التعاون مع الجامعة لخدمة القطاع الھندسي الذي بحاجة مستمرة
  .الفتا إلى تراكم الخبرة العلمیة والعملیة التي تتمتع بھا الجامعة األردنیة

   
   

وأعرب عن تقدیره لمركز االستشارات والتدریب في الجامعة الذي یدعم إنجاح توجھات النقابة 
  .لتطویر العنصر البشري الذي یعد األساس في تطویر المھنة وازدھارھا
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  )األردنیة(ات الخاصة في حفل لذوي االحتیاج  

  
  

أقام مركز االستشارات  - فادیة العتیبي
والتدریب في الجامعة األردنیة ومركز نور 
البترا حفال توعویا  لذوي االحتیاجات 
الخاصة بمناسبة الیوم العالمي لمتالزمة 

آذار من كل عام،   ٢١داون، الذي یصادف 
  .والیوم العالمي للتوعیة بمرض التوحد

   
ل الذي جاء بالتزامن مع احتفاالت الحف

المملكة األردنیة الھاشمیة بذكرى معركة 
الكرامة وعید األم جاء تجسیدا للتعاون بین 

  .في تنفیذ عدد من المشاریع والبرامج المتعلقة بالتربیة الخاصة) االستشارات ونور البترا(مركزي 
   
   

ازن عرفة أكد في كلمتھ أھمیة التوعیة مدیر مركز االستشارات والتدریب في الجامعة الدكتور م
بالیوم العالمي لمتالزمة داون والیوم العالمي الضطراب التوحد، بما ینعكس إیجابا على اكتشاف 
الحاالت وإنجاح برامج التدخل المبكر، والرعایة والتأھیل والمشاركة االجتماعیة واألھلیة في تطویر 

  .ابون وأسرھمالخدمات وأوجھ الرعایة التي یحتاجھا المص
   
   

وقال إن ھذه الفئة من أبنائنا تحتاج لرعایة خاصة واھتمام وصبر، معبرا عن شكره لمركز نور البترا 
ولطلبتھ ومدربیھ على جھودھم المضنیة في حمل الرسالة الفاعلة في تطویر مقدرات األطفال 

  .فئات النافعة في المجتمعبإدماجھم مع أقرانھم ومساعدتھم على قضاء احتیاجاتھم لیصبحوا إحدى ال
   
   

في حین أشارت المدربة في مجال التربیة الخاصة ممثلة عن مركز البترا في مداخلتھا إلى الدور 
الذي یولیھ المركز من خالل طرحھ لبرامج الدبلوم المختصة في التربیة الخاصة، وإكساب المدربین 

فتة في الوقت ذاتھ إلى أھمیة توعیة المجتمع المھارات الالزمة للتعامل مع تلك الفئة من األطفال، ال
  .بمرض التوحد ومساندتھ ألسر األطفال 

   
   

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات من رقص وتمثیل وإلقاء قصائد شعریة، وغناء قدمھا أطفال من 
ذوي االحتیاجات الخاصة، ومتدربین في مركز نور البترا، جاءت لتسلط الضوء على فئة ذوي 

یاجات الخاصة، ومناسبة عید األم، باإلضافة لمقطع تمثیلي فكاھي قدمتھ فرقة شوارعنا، االحت
  .ومسابقات لألطفال

  /أخبار األردنیة
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  في القمة" األردنیة"تایكواندو 

  
حصل منتخب الجامعة األردنیة  - ھیا الحوراني.د

على كأسي بطولة التایكواندو للرجال والسیدات 
التي ینظمھا االتحاد الریاضي للجامعات 

  .األردنیة
   
   

وأقیمت البطولة الیوم في جامعة الزیتونة وانتھت 
  .بفوز فریق الجامعة األردنیة للطالب والطالبات

   
   

وتولى المدرب الدولي القدیر طارق أبو سبیتان 
تدریب الطلبة، وبذل جھودا كبیرة في منحھم المھارات الالزمة التي أھلتھم ومكنتھم من التفوق في 

  .جامعة أردنیة) ١٤(طالب وطالبة من ) ١٠٠(تي شارك فیھا أكثر من ھذه البطولة ال
   
   

میدالیات ثالثة منھا ذھبیة، ) ٦(میدالیة، فاز الطالب بـ ) ١٢(وحصل طلبة الجامعة األردنیة على 
میدالیات ثالثة منھا ذھبیة واثنتان فضیة، وبھذا یكون منتخب ) ٥(وثالثة فضیة وفازت الطالبات بـ 

  .استحق بجدارة كأسي بطولة التایكواندو للرجال والسیدات الجامعة قد
   
   

وقدم مدیر دائرة النشاطات الریاضیة الدكتور رائع خریسات شكره لمدرب المنتخب أبو سبیتان على 
ما قدمھ للمنتخب من تدریبات، وأثنى على جھود الطلبة والطالبات استعدادا للبطولة التي أظھروا فیھا 

  .عالیا" األردنیة"مدى حرصھم على أن یبقى اسم مستوى رفیعا عكس 
   
   

ولفت خریسات إلى تعاون أعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیات المختلفة التي یدرس فیھا طلبة 
  .وطالبات المنتخب، وما قدموه من تسھیالت لمھمة الطلبة من خالل محاضراتھم وامتحاناتھم

   
   

ُعنى باستمرار بعقد النشاطات الریاضیة یذكر أن دائرة النشاط الریاضي التابعة  لعمادة شؤون الطلبة ت
للطلبة في الجامعة، وقد حققت الكثیر من البطوالت واإلنجازات الریاضیة، التي تسعى إلى إدماج 
الطلبة في النشاطات الالمنھجیة، وتنمي فیھم روح المنافسة الشریفة مع زمالئھم من طلبة الجامعة 

  .وطلبة الجامعات األخرى

  /أخبار األردنیة
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  ألف دینار ٣٧٥تطلق دورتھا األولى لدعم أبحاث علمیة بقیمة ) أكادیمیة القدس(

  
أعلنت أكادیمیة القدس للبحث العلمي وجودة التعلیم عن اطالق الدورة االولى لدعم  -حاتم العبادي

الف دینار، موزعة في ثالثة ) ٣٧٥(، بقیمة أجمالیة تصل الى »النداء االول«االبحاث العلمیة 
  .جاالتم
  

وبدأت عملیة تقدیم الطلبات للترشح للحصول على الدعم امس، ضمن شروط، وتستمر حتى الثالث 
  .من تموز المقبل

  
وتعتبر االكادیمیة ھي مؤسسة غیر ربحیة بالشراكة ما بین الجامعة االردنیة وجامعة القدس ومؤسسة 

ة حاجة المجتمعات العربیة بشكل منیب رشید المصري للتنمیة، صاحبة المبادرة بما یساعد في تلبی
عام والمجتمعین الفلسطیني واألردني خصوصا، لتطویر البحث العلمي ورفع جودة التعلیم في 

  .المؤسسات التعلیمیة
  

وقال رئیس مجلس إدارة االكادیمیة الدكتور أخلیف الطراونة في مؤتمر صحفي عقده امس ان 
في جامعات اردنیة وفلسطینیة وخبراء، عملت على  االكادیمیة وبالتعاون مع عمداء البحث العلمي

  .تحدید ثالثة مجاالت للدورة االولى لدعم االبحاث العلمیة
  

واضاف ان المجال االول حدد لیكون في أبحاث الخالیا الجذعیة والھندسة الجینیة وبدعم مالي یصل 
الطاقة بدعم مالي یصل الى الف دینار، اما المجال الثاني في أبحاث المیاه اوالغذاء او) ٢٠٠(الى 

في مجال التطبیقات االقتصادیة والبحوث اإلنسانیة والعلوم : الف دینار، اما الثالث) ١٥٠(
  .الف دینار) ٢٥(االجتماعیة ویخصص لھ 

  
: وأكد الطراونة ان عملیة تقدیم الطلبات الكترونیا من خالل موقع االكادیمیة

www.alqudsacademy.comذلك، ضمن نموذج معد ل.  
  

وبین ان ھنالك شروطا واحكاما عامة للتقدم، تتمثل في یكون مقدم الطلب ھو الباحث الرئیس وان 
  .یكون من الجامعات والمعاھد العلمیة األردنیة او من الجامعات والمعاھد العلمیة الفلسطینیة

  
ة اوالمعھد واشار الى ان ھنالك افضلیة للمشروع المشترك بین أكثر من دولة بحیث تكون الجامع

العلمي الرئیسي في البحث جامعة او معھد أردني او فلسطیني باالشتراك مع جامعات او معاھد 
أو  QSعلمیة عربیة او عالمیة متمیزة من ضمن أول خمسمئة جامعة في العالم حسب تصنیف 

  .شانغھاي او التایمز
  

خالل الموقع اإللكتروني  ویتطلب تقدیم الطلب ارفاق السیر الذاتیة لجمیع الباحثین وذلك من
  .لألكادیمیة

  
واشار الطروانة الى ان األبحاث العلمیة ونتائجھا واألجھزة والمعدات تؤول بعد إنجاز البحث 
لألكادیمیة، و یتم االتفاق بین االكادیمیة والجامعة او لمعھد العلمي المحتضن للمشروع والباحثین 

  .جراءات إلعادة استخدامھا على أفضل وجھالعاملین في المشروع البحثي العلمي على اإل

  ١٣:الرأي ص
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وقال إن رؤیة أالكادیمیة تسعى الى توفیر إطار مؤسسي منظم لتأمین مصادر مالیة دائمة ومتنامیة 
لدعم إعداد الكوادر البشریة من فنیین وعلماء وباحثین من طلبة الجامعات األردنیة والفلسطینیة بشكل 

خالل توفیر بیئة داعمة ومحفزة للباحثین على االبتكار  خاص، وإنتاج المعرفة واالبتكارات من
واإلبداع العلمي والتكنولوجي واألدبي والثقافي والتشبیك لجھود الباحثین في المؤسسات والمراكز 

  .البحثیة في القطاعات المختلفة على الصعد كافة
  

دیمیة تتمیز في عدة من جھتھ، قال مدیر عام االكادیمیة الدكتور زعبي الزعبي ان مبادرة االكا
جوانب منھا، انھا تتجاوز البیروقراطیة المعھودة للحصول على الدعم، الى جانب ان قیمة الدعم 

ولفت الى أنھ تم اختیار الجامعة االمیركیة في بیروت لتكون المقیم الخارجي لالبحاث . »كبیرة«
  .المرشحة اولیا لالستفادة من الدعم

  
االكادیمیة مظلة لثالثة محاور رئیسیة یعنى االول في تعزیز البحث وبحسب الدكتور الطراونة فإن 

العلمي ، اما المحور الثاني تطویر التعلیم العالي وتجویده، اما الثالث یتمثل في دعم الطلبة المقدسیین 
  .الفقراء القادمین من مدینة القدس للدراسة في الجامعات االردنیة

  
لطلبة، خاصة المقدسیین لمتابعة دراستھم الجامعیة األولى وأكد ان االكادیمیة تسعى الى دعم ا

  .والدراسات العلیا في الجامعة األردنیة وجامعة القدس وبقیة الجامعات األخرى
  

الى جانب دعم التبادل الطالبي وألعضاء ھیئة التدریس والباحثین والعلماء، بشكل یسھم في االستفادة 
كل مباشر، على مدینة القدس والتعرف على المشاریع من الخبرات، ویتیح المجال للتعرف، بش

التنمویة واالبتكاریین للبرامج األكادیمیة للجامعات األردنیة والفلسطینیة، والتحدیات التي یواجھھا 
  .أبناء مدینة القدس، والمساھمة في إیجاد الحلول العلمیة والعملیة لھا
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  ألردنیةدورة فنون وأساسیات المناظرات لطلبة الجامعة ا

  
  

اختتمت ھیئة شباب كلنا األردن التابعة لصندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة وبالتعاون مع الجامعة 
والتي " فنون وأساسیات المناظرة " األردنیة دورة تدریبیة لمجموعة من طلبة كلیة الحقوق حول 

أیام  ٣ك على مدار شاب وفتاة ، وذل ٣٠بمشاركة ) صوت الشباب األردني ( تعقد ضمن برنامج 
ً لعقد مناظرات علنیة بین الطلبة خالل الفترة القادمة    .تدریبیة وتجھیزا

وأوضح المتدرب ناصر الشریدة بأن ھذا النشاط من شأنھ أن یساھم في تطویر مھارات الطلبة 
ً م ا المشاركین حول أھم المعلومات العلمیة وأدوات المناظرة من خالل نماذجھا المتعددة ، مثمنا

تضیفھ للمشارك من رفع سویة أسلوبھ مع األخر وأتباع أسلوب متمیز حول أھم القضایا التي تھم 
  .الطلبة 

وثمنت الطالبة عال كراجة على أھمیة عقد مثل ھذه البرامج للطلبة لما تضیفھ لھم من بناء شخصیة 
تطلعاتھم حول معتدلة وممیزة وذلك من خالل اكتساب أسلوب المناظرة في أیصال صوت الشباب و

  .جملة من التحدیات الطالبیة من خالل القدرة على بناء الحجج والتفنید 
وأكد منسق ھیئة شباب كلنا األردن في العاصمة عثمان العبادي إلى أن التدریب حول فنون 
وأساسیات المناظرة یساھم في زیادة مستوى الوعي السیاسي واالقتصادي واالجتماعي لدى فئة 

القضایا التي تشغلھم، وإكسابھم مھارات مھمة أبرزھا االستماع، واإلقناع، والبحث  الشباب بأبرز
ً بأن المناظرة فن متمیز  واإلعداد للتعبیر عن التحدیات التي تواجھھم مصحوبة بحلول واقعیة ، مؤكدا
یساھم في خلق حالة من أیصال صوت المشاركین بأسلوب مبدع ویعزز قبول الرأي والرأي ویحد 

  .لعنف والحدیة في التعبیر عن الرأي من ا
ویذكر بأن الھیئة من خالل برنامج صوت الشباب األردني وفرت منصة للتواصل والتفاعل مع 
القضایا المحلیة والعربیة والدولیة من خالل إكسابھم المعرفة والمھارات الخاصة بفن المناظرة، ومن 

ني تعمل على نقل الخبرة وفق أولویات ثم العمل على مأسسة فرق مناظرات على المستوى الوط
الشباب األردني وتنفیذ مناظرات علنیة حول مختلف القضایة المحلیة والوطنیة وعقد مسابقات على 

  ) .الوسط، الجنوب، الشمال(مستوى األقالیم الثالث 

  المدینة نیوز
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  مؤتھ واألردنیة یتبادالن الفوز بخماسي القدم
  
  

یفتھا مدرسة الجامعة االردنیة النموذجیة الفوز في الیوم تبادلت مدرسة جامعة مؤتھ النموذجیة وض
  .الریاضي االحتفالي بمناسبة ذكرى الكرامة والذي استضافتھ مؤتھ بقاعة دائرة النشاط الریاضي

  
، فیما  ٢/٠وفي خماسي المرحلة األساسیة الدنیا  ١/٠وفازفریق مؤتھ بخماسي المرحلة الثانویة 

، وبرز  ٣/٠وفي خماسي كرة الطالبات بنتیجة  ٥/٤ة األساسیة العلیا فازت االردنیة بخماسي المرحل
من االردنیة فارس الرقاد ومحمد عبدالواحد وحمزة البطاینة وقیس الصالحي ومن الطالبات مسار 

ً، ومن مؤتھ عمار الحسن وحبیب المجالي ویوسف  ١٤عثامنھ العبة المنتخب الوطني لفئة  عاما
  .سم صالحالصعوب وراشد مبیضین و می

  
على صعید آخر فاز شباب المرج ببطولة خماسي كرة القدم االحتفالیة بذكرى الكرامة التي نظمھا 

في المباراة النھائیة التي جرت أمس األول على  ٥/٣نادي الفاروق وذلك بعد تغلبھ على شباب مؤاب 
س للفائز والمیدالیات ملعب المنظم، وفي ختامھا سلم المھندس حسام الكركي مدیر أشغال الكرك الكأ

  .للفریقین وكأس الالعب المثالي لمحمد بسام السحیمات

  ٢٧:الرأي ص
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  الطویسي یفتتح یوم التوظیف والتدریب السنوي في كلیة الھندسة التكنولوجیة بالبلقاء
  
  

افتتح وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي  الدكتور عادل الطویسي یوم التوظیف والتدریب السنوي 
یة الھندسة التكنولوجیة في جامعة البلقاء التطبیقیة بمشاركة رئیس الجامعة  الدكتور عبد هللا في كل

شركة اردنیة تستقطب طلبة كلیة الھندسة التكنولوجیة للتعیین  ٣٥سرور الزعبي والذي تشارك فیھ 
  .أو التدریب فیھا

   
في ھذا الیوم التوظیفي السنوي وجال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي على الشركات المشاركة 

  .واستمع إلیھم عن أھمیة ھذا الیوم وإقبال الطلبة على المشاركة الفاعلة فیھ
   
وأشاد الوزیر بھذه المشاركة التي تجسد الشراكة الحقیقیة بین جامعة البلقاء التطبیقیة والقطاع  

ندسة التكنولوجیة من مستوى الخاص نظرا لما تتمیز بھ جامعة البلقاء التطبیقیة وخاصة كلیة الھ
أكادیمي متمیز ومنافس في داخل الوطن وخارجھ وتعتبر كلیة الھندسة التكنولوجیة من أھم الكلیات 

طالب وطالبھ في مرحلة البكالوریوس  ٦٠٠٠الھندسیة في األردن والوطن العربي ویدرس فیھا اآلن 
من دولة الكویت الشقیقة والمملكة  طالبا ٤٥٠طالب في الدبلوم التقني إلى جانب أكثر من ٣٥٠٠و

العربیة السعودیة وتمنح درجة البكالوریوس والدبلوم التقني إلى جانب الماجستیر في تخصصي 
الكھربائیة، (ھندسة المیكاترونكس وھندسة الحاسوب ویوجد فیھا التخصصات الھندسیة 

،المیكانیك،اآلالت المیكاترونكس،تكنولوجیا االتصاالت،الحاسوب،أنظمة الحاسوب والشبكات
وقد بدأت الدراسة فیھا ) الحراریة والھیدرولوكیة،ھندسة االوتوترنكس، الكیماویة،الطرق والجسور

دونما ویتمیز خریجوھا بنوعیة ممتازة ویدرسھم كفاءات تدریسیة  ١٧٣وعلى أرض  ١٩٧٨عام 
یشمل المساقات عالیة النوعیة ومنافسة وتسعى إدارة الجامعة إلى تطویر وتحدیث في الكلیة 

  .والخدمات
   
وحضر االحتفال  نائب رئیس الجامعة لالستثمار الدكتور عبد الناصر الزیود وعمید الكلیة الدكتور  

راتب العیسى العبادي  ونواب العمید ورؤساء األقسام واإلداریین والطلبة ومتصرف ماركا الدكتور 
دات والمجتمع المحلي ومندوبو الشركات جالل العساف ومدیر مركز امن ماركا والمقدم زكریا مھی

  .المساھمة في یوم التوظیف والتدریب السنوي 
   

وسلم رئیس الجامعة الدكتور الزعبي درع الجامعة لوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور 
عادل الطویسي والدكتور جالل العساف متصرف لواء ماركا والمقدم زكریا مھیدات مدیر مركز امن 

  .ركا والسید محمد ارتیمھ عضو مجلس أمانة عمان السابق عن المجتمع المحليما
وسجل وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي كلمة في سجل ضیوف الكلیة أشاد فیھا في المستوى  

المتقدم الذي وصلت إلیھ الكلیة والجامعة ضمن التطور الكبیر الذي شھده التعلیم العالي في المملكة 
الھاشمیة كما ونوعا في ظل قیادتنا الھاشمیة التاریخیة بقیادة جاللة الملك عبد هللا الثاني بن األردنیة 

  الحسین

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٠:الدستور ص
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  صرف مكرمة أبناء المعلمین في الجامعات بعد تدقیقھا: »التربیة«

  
تبدأ وزارة التربیة والتعلیم بصرف المكرمة الملكیة ألبناء المعلمین الدارسین في الجامعات األردنیة 

بحسب ما قالھ . الرسمیة من طلبة جمیع السنوات، بعد االنتھاء من مرحلة تدقیق الكشوفات المالیة
  ".السبیل"الناطق اإلعالمي باسم الوزارة ولید الجالد لـ

وقال الجالد إن التربیة ستصرف دفعة المكرمة الملكیة المخصصة للفصل الدراسي الثاني بعد 
  .ر االعداداالنتھاء من تدقیق الكشوفات، وحص

واضاف أن عملیة التدقیق تجري حسب االصول المالیة المتبعة بالوزارة، وعلى إثرھا ستعلن 
  .موعد صرف المكرمة من خالل البنوك التجاریة المعتمدة" التربیة"

وكانت وزارة التربیة والتعلیم صرفت المستحقات المالیة المخصصة للمكرمة الملكیة ألبناء المعلمین 
في الجامعات االردنیة الرسمیة من طلبة جمیع السنوات، للفصل الدراسي األول في بدایة الملتحقین 

  .شھر كانون األول الماضي
ودعت الوزارة حینھا الطلبة المستفیدین إلى مراجعة بنك القاھرة عمان بفروعھ المختلفة في المملكة؛ 

  .الستالم مستحقاتھم المالیة مصطحبین معھم ھویة األحوال المدنیة
وقامت الوزارة بصرف المستحقات المالیة للطلبة الذین لم یستكملوا إجراءات اإلیفاد وبنفس اآللیة، 

  .خالل منتصف شھر كانون الثاني الماضي
ووسعت وزارة التربیة والتعلیم العام الماضي، قاعدة شمول أبناء المعلمین من حملة الثانویة العامة، 

%) ٧٥(ء المعلمین، لتشمل كافة الطلبة الحاصلین على معدل ضمن برنامج المكرمة الملكیة ألبنا
  .فأكثر لمحافظة إربد%) ٧٠(فأكثر من محافظتي العاصمة والزرقاء، ومعدل 

فما فوق في %) ٦٥(یشار إلى أن الطلبة الذین حصلوا على شھادة الدراسة الثانویة العامة بمعدل 
لكیة المخصصة ألبناء المعلمین في الجامعات المحافظات األخرى استفادوا من برنامج المكرمة الم

  .األردنیة الرسمیة للعام الدراسي الجامعي الحالي
) ٤٢٤٠(وبذلك یصل عدد الطلبة المستفیدین من المكرمة الملكیة للعام الدراسي الجامعي الحالي إلى 

ً وطالبة   .طالبا
%) ٧٢(لمحافظة العاصمة، و%) ٧٦٫٣(یذكر أن معدالت الطلبة المشمولین بالمكرمة الملكیة كانت 

  .لمحافظة الزرقاء) ٧٥٫٥(لمحافظة إربد، و
وعلى صعید متصل أعلنت وزارة التربیة والتعلیم في وقت سابق عن تخصیص مقعد واحد لكل 

  .محافظة لالستفادة من المكرمة الملكیة المخصصة ألبناء المعلمین في الجامعة األلمانیة األردنیة
ت حصول الطالب على مقعد مكرمة أبناء المعلمین من إحدى الجامعات وحسب الوزارة، فقد اشترط

حملة ( ٢٠١٦/٢٠١٧الرسمیة في تخصص معین وفق قوائم وحدة تنسیق القبول الموحد للعام الحالي 
، شریطة حصولھ على قبول من الجامعة )صیفیة أو شتویة ٢٠١٦الثانویة العامة األردنیة لعام 

صص نفسھ أو أي تخصص آخر وفق أسس القبول في الجامعة ضمن األلمانیة األردنیة في التخ
  .البرنامج العادي

إلى الجامعة األلمانیة ) مكرمة أبناء معلمین(وتلتزم الوزارة بتغطیة نفقات الدراسة للطالب المبعوث 
األردنیة وفق نظام البعثات الدراسیة ألبناء معلمي وزارة التربیة والتعلیم في الجامعات األردنیة 
الرسمیة المعمول بھ والتعلیمات المنبثقة عنھ، على أن تكون نفقات سنة التدریب الخارجي للطالب في 

  . ألمانیا على نفقتھ الخاصة
 .  

  الكترونيالسبیل 
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  جامعة االمیرة سمیة تفتتح المؤتمر الوطني الثاني
  
ر رعى رئیس جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا األستاذ الدكتور مشھور الرفاعي افتتاح المؤتم 

المواءمة بین برامج تخصصات جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا ومتطلبات سوق " الوطني الثاني 
، الذي عقد صباح الیوم الثالثاء ، في حرم الجامعة، بمشاركة  اكثر من مائة شركة تمثل "العمل

الذي "  أسبوع االرشاد الوظیفي"القطاعین الحكومي والخاص والنقابات المھنیة،  ضمن فعالیات 
أیام، لیكون بذلك االول من نوعھ في الجامعات  ٥تنظمة عمادة القبول والتسجیل في الجامعة، ولمدة 

األردنیة، بھدف توفیر فرص وظیفیة لخریجي الجامعة واخرى تدریبیة للطالب، والتدریب الصیفي 
قات بین الجامعة باإلضافة الى توعیتھم وتعریفھم بالطرق الفعالة في التقدم للوظیفة وتوثیق العال

  .وجھات العمل والتعرف على البرامج الجامعیة
  

ورحّب رئیس الجامعة األستاذ الدكتور مشھور الرفاعي، في بدایة الحفل بالحضور من ممثلي 
مؤسسات القطاع العام، ورجال الصناعة واألعمال، ونواب الرئیس، وأساتذة وطلبة، وأكد الدكتور 

ِ الدراسیِة في جامعة األمیرة "لمؤتمر الرفاعي، على أن افتتاح ھذا ا ُ بیَن البرامج سمیة المواءمة
ً من حرص الجامعة ومنُذ تأسیسھا على التفرد في "للتكنولوجیا ومتطلبات سوق العمل ، جاء انطالقا

التخصصات التي تطرُحھا، وعلى جودة أسالیب التدریس والبحث العلمي فیھا، والمستوى الرفیع 
ِھا، بحیث تلبي مخرجات التدریس والبحث العلمي حاجات السوق المحلي، كما أشار إلى أن  لخریجی

ِھا الجامعات  َْتھا إلى مكانة رفیعة بیَن شقیقات الجامعة قد حققت الكثیر من اإلنجازاِت التي أوصل
األردنیة، وإلى مكانة مرموقة بیَن الجامعات العالمیة؛ وأكد على أّن ھذه اإلنجازات قد تحققت بفضل 

ْ بنِت الحسِن المع َ كل دعم وتوجیھات صاحبة السمو الملّكي األمیرة سمیة ُولي الجامعة ظمْة، التي ت
  .اھتمامھا، وتحرص على الدوام، على الوصول بالجامعة إلى المكانة األرفع

ھذا واستعرض رئیس الجامعة بعض أبرز إنجازات الجامعة على سبیل المثال ومنھا؛  حصول 
ِھا المتمیز في میدان ا ٢٠١٤الجامعة عام  لتعلیم العالي، على وسام االستقالل من الدرجة األولى ألدائ

من تخصصات الجامعة على المرتبة األولى في المستوى الدقیق وعلى المرتبة % ٧٣وحصول 
 ِ األولى في المستوى العام في امتحان الكفاءة الجامعیة في دورتھ األخیرة، وحصول فریق من طلبة

ً من الجامعة ھذا العام على المرتبة األولى على مستوى الجامعاِت العربیة وعلى المر تبة الثامنة عالمیا
ُ عام ) IEEE Extreme(فریٍق في مسابقِة ) ٢٢٠٠(بیِن  بالمرتبة الثالثة  ٢٠١١، كما فازت الجامعة

مما جعل األردن أول دولة   Imagine Cup 2011على مستوى العالم في مسابقِة مایكروسوفت 
 ْ العھد  األمیْر الحسین بن وضمن مبادرة سمو ولي . تحقق ھذا اإلنجاز على مستوى الشرق األوسط

طلبة من األردن للتدریب في وكالة الفضاء  ٨عبدهللاِ الثاني المعظْم لدعِم الطلبة والباحثیَن تم اختیاُر 
ُ طلبة من جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا) ناسا(األمریكیة  إضافة إلى حصول الجامعة . منھم ثالثة

ترونیة وھندسة الحاسوب وھندسة االتصاالت وعلم لتخصصات الھندسة اإللك) ABET(على اعتماد 
الحاسوب، واشتراك كلیة الملك طالل لألعمال والتكنولوجیا في عضویة االعتماِد 

مشروع ) ٣٢(، كما حصلت الجامعة على دعم من االتحاد األوروبي  لــ) AACSB(األمریكي
ّ إدارةَ  َ مشاریَع منھا) ٥(تتولى الجامعة   .خمسة

   
ب الشریك في مؤسسة ایرنست ویونغ محمد الكركي عن شكره للجامعة وإدارتھا ومن جانبھ أعر

ً على تمیز وعراقة الجامعة  على ھذه الفعالیة، وذلك خالل كلمة القاھا باسم ممثلي سوق العمل، مؤكدا
كما ثمن . ، حیث تنفرد بتطویر الطلبة وتأھیلھم لمواكبة التطورات السریعة التي یشھدھا سوق العمل

المبادرة التي أطلقتھا عمادة القبول والتسجیل في الجامعة لتسجل التفرد والریادة على مستوى ھذه 
  .شقیقاتھا الجامعات األردنیة

  ٨:الدستور ص/السوسنة
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ومن جانیھ عرض الدكتور عبدهللا الزعبي نائب رئیس الجامعة لشؤون الخارجیة، تجربة الجامعة في 

اطر لمؤھالت التعلیم العالي لتضم دمجھا ضمن المشاریع األوروبیة، حیث حققت الجامعة وضع 
التعلیم التقني والمھني وتدریب الطلبة كجزء أساسي من عملیة ضبط الجودة على المستوى العالمي، 

ً أنھ البد من ربط سوق العمل بالمعرفة والتدریب للطلبة كما قدم لمحة سریعة عن المشاریع . مضیفا
ة وأعضاء الھیئتین األكادیمیة واإلداریة في رفع التي تقودھا الجامعة وأثرھا اإلیجابي على الطلب

  .سویة العملیة التعلیمیة واإلداریة في الجامعة من خالل التشبیك مع التجارب األوروبیة
   

أما خریج الجامعة الطالب عیسى أبو علي فقد شكر في كلمة نادي خریجي الجامعة، الجامعة ممثلة 
ارتھا وأساتذتھا، على عطائھم وجھودھم في صقل بسمو االمیرة سمیة بنت الحسن المعظمة وإد

ً في سوق  مھارات وقدرات الطلبة خالل سنوات الدراسة، حیث باتوا أصحاب كفاءة ممیزة وروادا
أشھر من  ٦من خریجي الجامعة على فرص عمل خالل % ٩٠العمل، وقد تجلى ذلك في حصول 

  .تاریخ تخرجھم
   

لربط البرامج الدراسیة بسوق العمل وفق احتیاجاتھ  ھذا وقد ناقش المؤتمر، عروض واوراق عمل
ویُذكر أنھ  كان قد تم تشكیل لجان تمثل . ومتطلباتھ بما یجعل مخرجات التدریس مناسبة لسوق العمل

عدد من الشركات قد باشرت أعمالھا منذ أكثر من شھر في دراسة البرامج الدراسیة وإعداد أوراق 
كما تم تكریم شركة مایند روكتس التي أسسسھا .  وق العملعمل بحثیة متخصصة حول متطلبات س

خریجو الجامعة حیث فازت ضمن أفضل شركة ناشئة في العالم، خالل مؤتمر برشلونة الذي عقد 
الشھر الماضي نتیجة تقدیمھم تطبیق تحویل الصوت إلى إشارات عبر أجھزة الموبایل لخدمة ذوي 

  .إعاقة الصم والبكم
   

مر، افتتح رئیس الجامعة  األستاذ الدكتور الرفاعي بمرافقھ نواب الرئیس وعدد وعلى ھامش المؤت
" من عمداء كلیات الجامعة، وحشد من الحضور من اصحاب الشركات والمختصین في  سوق العمل 

مؤسسة وشركة تمثل كافة القطاعات، حیث عرضت فرص  ٣٧بمشاركة " المعرض الوظیفي
 EYھذا وقد شاركت في الرعایة شركة بروكرس سوفت و. عةالتدریب والتوظیف لخریجي الجام

  .واورنج ومدفوعاتكم
   

ویتضمن اسبوع االرشاد الوظیفي ورش عمل لتدریب الطلبة على كتابة السیرة الذاتیة وتعریفھم 
بكیفیة اجراء المقابالت الوظیفیة ومھاراتھا، باالضافة الى محاضرات ینفذوھا مدربون ذوو خبرات 

ة إلى ورشة عمل لتدریب الطلبة على اسالیب تاسیس الشركات، بمشاركة مدربون إضاف. دولیة
، إضافة إلى إقامة معرض لمشاریع التخرج المتمیزة IPARKوخبراء من متنزه الحسن لالعمال 

والتي تستعرض ابداعات الطلبة من أجل العمل اختیار افضلھا للمشاركة في اجراءات تطبیقھا، وعقد 
ً بدور المرأة في تحقیق  ورشة عمل بعنوان المرأة والتكنولوجیا حیث ستتضمن تجارب وتعریفا

ً .  االبداع العلمي والمساھمة في تطویر سوق العمل ً واحدا والجدیر بالذكر أن الجامعات تنظم یوما
ً كامًال  فقط یعرف باسم الیوم الوظیفي، ولكن جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا انفردت لتجعلھ اسبوعا

  د اكبر تجمع لشركات سوق العملیشھ
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  طالب طّب أردني في جامعة روسیة یفوز بالمركز األول بمسابقة الشعر العربي
  

تمكن الطالب بشار المتروك العجارمة وھو أحد طالب كلیة الطب بجامعة الصداقة بین الشعوب في 
لتي نظمتھا الجامعة بین العاصمة الروسیة موسكو من حصد المركز األول بمسابقة الشعر العربي ا

  .الطالب العرب
  

وقال العجارمة،إن فوزه الذي كان بمسابقة الشعر العربي النبطي،لم یكن صدفھ بل ألنھ شاعروظّف 
كلماتھ في حّب الوطن و تغنى بھ و أبرز خاللھ عراقة المجتمع األردني و حسن استقبالھ لضیوفھ من 

  .ق بھم و بأصالتھجمیع األصول و المنابت و تقدیم لھم ما یلی
  

أنھ أقیم حفل تكریم لھ برعایة الملحق الثقافي األردني في روسیا عطا عفانھ و " الرأي"و أضاف الى 
" األسبوع العربي"نائب رئیس الجامعة في العاصمة الروسیة موسكو ضمن الفعالیات المتعددة ل

  .منذ تأسیسھاالذي تقیمھ الجامعة سنویا للطلبة العرب الدارسین فیھا كعرف سائد 
  

وأكد العجارمة أن طلبة األردن الدارسین في الجامعات الروسیة استغلوا فعالیات العربي بالترویج 
  .للسیاحة باألردن من خالل عرض فیدیوھات عن األماكن السیاحیة و األثریة و السیاحة العالجیة

  
توى على المعروضات و أكد أنھ تم إقامة معرض أردني بجھود شخصیة من الطلبة األردنیین،اح

األثریة ضمت األماكن السیاحیة و الترفیھیة بالمملكة و خارطة الوصول إلیھا الى جانب عرض 
موسیقى وأغاني أردنیة شعبیة وتوزیع بروشورات تحتوي جمیع التفاصیل عن المملكة و السیاحة 

  .فیھا
  

مل أیضا عمل مجسم لمدینة ولفت الى أن الترویج السیاحي لألردن ضمن فعالیات األسبوع العربي ش
البترا األثریة وعینة من مستحضرات البحر المیت العالجیة و أماكن اإلستجمام و الترفیھ و میزات 

  .األردن اإلستثماریة
  

،بین العجارمة أن الطلبة األردنیین شاركوا بتقدیم أكلة المنسف " األكل العربي"وضمن فقرة معرض 
ة األولى و المعروفة بسھولة اعدادھا و قیمتھا الغذائیة فضال عن التي تعد األكلة الوطنیة األردنی

  .صحة مكوناتھا،مشیرا الى أن الشاب األردني ھاشم الحدید ھو من تكفل بإعداده

  ١٣:الرأي ص
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  علیان یحاضر عن القراءة والمكتبات المدرسیة
  

أستاذ علم  بدعوة من مدارس النظم الحدیثة في عمان، ألقى األستاذ الدكتور ربحي مصطفى علیان
المكتبات والمعلومات في الجامعة األردنیة رئیس جمعیة المكتبات والمعلومات األردنیة محاضرة 

القراءة ودور المكتبات المدرسیة، تناولت مفھوم القراءة وأھمیتھا في الحیاة بشكل عام : بعنوان
لى المستوى وللطلبة بشكل خاص، وقدم المحاضر إحصاءات عن واقع القراءة وإنتاج الكتب ع

العربي والعالمي بین من خاللھا أزمة القراءة والنشر في البالد العربیة، وتناولت  المحاضرة األنواع 
المختلفة للقراءة وأھمیة القراءة اإلبداعیة والقراءة ما خلف السطور، وبین للطلبة لماذا یجب أن نقرأ 

وبین الدكتور علیان أسباب . والم جدیدةللثقافة العامة والمتعة وشغل أوقات الفراغ والتعرف على ع
. العزوف عن القراءة في األردن ومؤشراتھا والحلول لھذه المشكلة الخطیرة المنتشرة بین الطلبة

وتحدث الدكتور علیان عن المكتبات المدرسیة من حیث مفھومھا وأنواعھا المختلفة وأھدافھا 
لمین والمتطلبات الرئیسیة للمكتبة المدرسیة ووظائفھا في خدمة المنھج المدرسي والمعلمین والمتع

النموذجیة وبخاصة أمین المكتبة المدرسیة المتخصص والمدرب والمؤھل لتقدیم خدمات المعلومات 
وتناولت المحاضرة كذلك دور المكتبة المدرسیة في غرس عادة القراءة . المختلفة للمجتمع المدرسي

ة حصة المكتبة وروایة القصة ومسابقة أوائل المطالعین بین الطلبة من خالل الطرق المختلفة وبخاص
وأعطى الدكتور علیان للحضور فكرة عن واقع المكتبات المختلفة في . ومعارض الكتب وغیرھا

من حیث الموقع والمبنى ومصادر المعلومات ) الوطنیة والعامة والجامعیة والمتخصصة(األردن 
شریة العاملة والمیزانیة وتكنولوجیا المعلومات والتنظیم وخدمات المعلومات  والكوادر الب

  .والمشكالت التي تواجھ المكتبات في األردن ومستقبل ھذه المكتبات في ظل البیئة االلكترونیة
وقد أعطیت المحاضرة في مسرح المدرسة وحضرھا األستاذ دعاس عوض مدیر الممدرسة 

ً من طلبة المدرسة ١٦٠ن وأكثر من واألستاذة أماني كناكر أمینة المكتبة وعدد من المعلمی وقد . طالبا
جرى في نھایة المحاضرة التي استمرت ساعتین حوار بین الطلبة والدكتور علیان عن القراءة 

.والمكتبات المدرسیة والمكتبات في األردن

  ١٥:الدستور ص
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  منطقة أمنیة مغلقة.. الجامعة األردنیة
  عمر عیاصرة

  
  

لمواجھة التداعیات المحتملة النتخابات مجلس » محكمة«نیة حین تعلن الجامعة األردنیة عن خطة أم
طلبتھا المزمع إقامتھ غدا الخمیس، فھذا أمر مؤسف ویحتاج مرة أخرى الى وقفات عمیقة تقرأ 

  .األسباب وتحاول أن تستنطق الحلول
ت مادة ال یمكن لوم الجامعة أو إدارتھا الحالیة على ذلك، فالمشاجرات والمنازعات بین الطلبة أصبح

وال یحتاج األمر الى أكثر من شرارة بسیطة . إجباریة تفرضھا الجھویة واالنتماءات الضیقة
كي تعبر عن نفسھا بعنف جامعي یستدعي استنفار الدولة والدخول في » انتخابات، معاكسات«

  .مصالحات مناطقیة
لحوار السلمي الذي كان لن أتغنى بحال جامعاتنا في السبعینیات والثمانینیات، ولن أذكركم بحجم ا

  .سائدا في انتخاباتھا رغم كوننا كنا نعیش األحكام العرفیة
إال انھ یجب أن نعترف أن ما یجري في الجامعات ھو تعبیر حقیقي عن حجم التحوالت المجتمعیة 
السلبیة التي أصابتنا في مرحلة ما بعد الخصخصة وتخلي الدولة عن مواطنیھا وتصدع قواعد الدعم، 

  .تالي انحاز الناس أكثر الى مناطقھم وعائالتھم وجھویاتھموبال
نعم إدارات الجامعات كانت في السابق مختلفة بقدرتھا على ضبط إیقاع الخالفات الجامعیة، كان یقود 
جامعاتنا شخصیات ضخمة في مؤھالتھا الرمزیة، الیوم اإلدارات ضعیفة، مترددة، جھویة، إال أن 

امعات المتردي ال یخرج عن كونھ مجتمعیا أساسھ في تبدل أولویات السبب الوازن في حال الج
  .والءاتنا الداخلیة

ھل ھناك حل، ال اعرف على وجھ الدقة ما الذي نحتاجھ لكي تعود الدفة المجتمعیة لقارب الدولة 
واالنتماء لھا، ال ادري كم نحتاج من استراتیجیات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة كي ننھي قصة 

  .تماء الجھوي األعمىاالن
ھناك مسكنات، تتعلق بالقبول الجامعي وإدارة الجامعة والعقوبات، إال أنني مقتنع تماما أن مشكلتنا 

  .بمجرد وصولھا للجامعة أصبحت مستعصیة وتحتاج الى خروقات كبیرة في التفكیر واإلجراء

 مقاالت

 ٢:السبیل ص
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  كلمة في انتخابات طلبة الجامعة األردنیة

  محمد القضاة. د
  

الطلبة وانتم تتوجھون الى صنادیق االقتراع النتخاب مجلسكم الجدید، اتمنى ان تتذكروا أنكم  أحبتي
في بیتكم الجامعي العریق الذي یحتضنكم بالحب والرعایة والعنایة وانكم ترنون الى المستقبل وكل 

یكم ان تقرأوا جدید، وھذا حقكم الذي یكفلھ المنطق والمجتمع ووقائع الحیاة، وحتى تصلون أھدافكم عل
وكیف تعلون القیم الجامعیة وأعرافھا الجمیلة، وتحافظون علیھا بما ! بوعي كیف تصوغون القادم

  .تعلمتموه واكتسبتموه وسعیتم إلیھ
  

االنتخابات فرصة للحوار واالختبار وُحسن االختیار، وجامعتكم التي توفر لكم زادھا المعرفي في 
اجكم ان تعّمروھا بالجد واالنتظام واالستقرار واألمن واآلمان قاعاتھا ومختبراتھا ومدرجاتھا تحت

والحوار العقالني الذي یعطي كل ذي حق حقھ، بعیدا عن اإلقلیمیة الضیقة والعصبیة المقیتھ واألفكار 
السیئة واآلراء المتشنجة واألعمال الردیئة، وتفعیل القیم النبیلة والحفاظ على األیام الجامعیة التي ال 

مھما تقادم الزمان وتغیرت األحوال؛ ألنھا تبقى محفورة في الذاكرة وتؤكد للجمیع ان ھذه  تتكرر
المرحلة ھي اجمل مراحل العمر، فلتختموھا بالتمّیز والعلم والمحبة والمودة واحترام الرأي والرأي 

  .االخر لتكون جسر الحیاة الى مستقبل ینتظركم بشغف واحتراف وتنافسیة عالیة
  

ِنا عن ماٍض حافٍل بالبذل والعطاء عن وحین نتح ِنا عن جامعت دُث إلیكم نتحدُث عن أنفِسنا عن بیت
تفاصیل كثیرة، ھكذا األردنیة تحتضنكم الیوم وقد احتضنتا طلبة وشبابا وأساتذة، نعیش معكم وعیوننا 

یمقراطیة ترنو إلى مستقبلكم المشرق باذن هللا باإلبداع واالنجاز، وحین نتحدث عن االنتخابات ود
الطلبة، نرفع أیدینا اجالال وتكرمة للبعد الحضاري الذي توفره الجامعة لكم، وھو بعد یجب ان 
ً على تجربة یجب ان تبقى ناضجة وجادة ودیمقراطیة بامتیاز ال یشوبھا شائبة،  ینعكس بردا وسالما

ان یبقى شعاركم  ولذلك الكل یراھن علیكم في ھذا الیوم الدیمقراطي كي یخرج بأزھى حلة، ونرجو
أّن الجامعة وطنكم الجمیل الذي یزرع فیكم بذور الخیر والحب والمعرفة، ویغدق علیكم العلم والبحث 
واالستقصاء واالنتماء والعطاء واالفتخار، ودیدنكم ھذا الصرح العلمي الذي خّرج العلماء والرجال 

نشئت وھي الحاضنة الحقیقیة للعمل ا ُ لطالبي، وكانت وستبقى المنارة الحقیقیة األوفیاء، والجامعة مذ أ
للمجتمع األردني الذي ینتظر نتائج انتخاباتھا لما تعكسھ من مزاج عام قد یكون مؤشرا مھما لمعرفة 
القادم، والمطلوب ان نقرأ بعنایة وعمق انجازات ھذه االنتخابات لكي ندرك أن الجامعات اذا امتلكت 

ذا ما تقوم بھ الجامعة االردنیة بكل كوادرھا لكي تصل الى اإلرادة والتصمیم تصنع المعجزات، وھ
الصورة التي نحبھا ونطمح إلیھا، وما نطمح إلیھ في ھذه االنتخابات أن تسود الروح الریاضیة العالیة 
بین التیارات الطالبیة على قاعدة أنھم أبناء جامعة واحدة، ولینظر االحبة الطلبة الى السنوات السابقة 

ا كیف سجلت في ذاكرة األردنیین قصص نجاح عظیمة شاركت فیھا أجیال عبر عقودھا وانتخاباتھ
المتتالیة، وما نتمناه أن تدركوا أھمیة ھذه التجربة، وأن تعرفوا أن الجامعة یجب أن تبقى بیتكم العلمي 

ساندوا وھذا الیوم یتطلب من اساتذة الجامعة كافة ان ی. تدفعون بھ إلى العالمیة والتمیز واإلبداع
طلبتھم وجامعتھم بخبراتھم وتجاربھم وحضورھم البھي حتى یفوتوا الفرصة على المتربصین 
بجامعتنا ممن ال ھُم لھم غیر النعیب والخراب، واألساتذة لیست مھمتھم على عظمتھا تأسیس المعرفة 

یجب  وغرسھا حسب؛ وإنماء بناء منظومة اخالقیة وسلوكیة تعكس وجھ الجامعة الحضاري، ولذلك
ان یساند الجمیع ادارة الجامعة في ھذا الیوم الدیمقراطي الذي یتنافس فیھ احبتنا الطلبة، واالمل 
بالجمیع اساتذة وطلبة ولجان انتخابیة ان یسجلوا انھم شركاء في البناء والعطاء واالنتماء للجامعة 

حون فمطلوب منھم ان أما الناج. العریقة في حضورھا وعلمھا وأساتذتھا وخریجیھا وانتخاباتھا

 ١٧:الرأي ص
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یكونوا نواة حقیقیة للفكر الجامعي النظیف ولطموحات المجتمع الجامعي، واألمل أن یكون ھدفھم 
البحث عن آفاق العلم والمعرفة والتكنولوجیا وأثرھا في حیاتھم وعصرھم؛ عصر التقنیة والبحث 

رماحھم إلى العمل التطوعي  والمنافسة والعولمة، والحلم باإلبداع والتمیز والتنافس، وان یحملوا
وفي الختام إذا كان من تحیة نزجیھا في ھذا الیوم العزیز .البناء الذي یرفع من سویة جامعتھم ووطنھم

  .فھي لكم كي تكونوا بمستوى المسؤولیة وللجامعة األردنیة بكل كوادرھا كافة
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  "!اتحاد األردنیة"منغصات انتخابات 

  
  محمود خطاطبة

  
مقعد، وسط  ١٠٢الخمیس انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة األردنیة، والمكون من تنطلق یوم غد 

ً على  إصرار إدارة الجامعة على التدخل بھذه االنتخابات، وذلك من خالل تعدیالت أجرتھا مؤخرا
  .تعلیمات المجلس في الجامعة األقدم باألردن

معة على تعلیمات مجلس اتحاد الطلبة، ولعل أھم اإلضافات أو التعدیالت، التي وضعھا مجلس الجا
  .ھي تلك التي تعطي مجلس العمداء صالحیة حل المجلس دون إبداء األسباب

لمجلس العمداء في حاالت "من البند الثاني في المادة الثامنة من التعلیمات على أنھ ) ي(وتنص الفقرة 
ھ، وفي ھذه الحالة یجب إجراء خاصة ومبررة یقدرھا، حل االتحاد بغض النظر عن المدة المتبقیة ل

انتخابات جدیدة خالل مدة فصل دراسي واحد من حل االتحاد، على أن ال یكون ذلك خالل فصل 
  ".صیفي

ولم تفصح التعلیمات وال حتى إدارة الجامعة وال مسؤولیھا عن طبیعة تلك الحاالت الخاصة أو 
  .طلبةالمبررة التي تسمح وتجیز لمجلس العمداء حل مجلس اتحاد ال

إن ھذا التعدیل لیس لھ مبرر على اإلطالق، فال توجد ظروف استثنائیة تحدث أو تقع في الجامعة، 
فأكثر الظروف صعوبة قد تمر بھا ھي حدوث مشاجرات، معظمھا إن لم یكن جلھا تقع في خانة 

  .الوالءات الفرعیة
د الطلبة، إال إذا كان ھناك وفي ھذه الحالة، نعتقد أنھ ال یستدعي الظرف أو الوضع حل مجلس اتحا

إصرار من قبل الجامعة بالتدخل بطریقة أو أخرى بالمجلس وبممثلیھ، ومن ثم ضرب العملیة 
  .االنتخابیة ككل

لألسف، ھذه الخطوة تأتي ونحن على أبواب انتھاء العشریة الثانیة من القرن الواحد والعشرین، 
فبدال من أن تقوم الجامعة بتأھیل وتھیئة الطلبة . وتطبق في جامعة تعتبر أم الجامعات في المملكة

ً بكل نزاھة  ً وانتخابا على ممارسة الدیمقراطیة بالطریقة الُمثلى، وخوض غمار االنتخابات ترشحا
 ً ً أم ناخبا إن الجامعات أولى مراحل . وشفافیة، تضع عراقیل وعقبات أمام الطالب سواء كان مترشحا

لطلبة، وتدریبھم وتأھیلیھم لخوص انتخابات برلمانیة أو مركزیة غرس الدیمقراطیة الحقة في نفوس ا
ً التي أدخلھا مجلس الجامعة على تعلیمات . أو بلدیة، مستقبال ھي " اتحاد الطلبة"ومن التعدیالت أیضا

ً في الجامعة   .تلك التي تشترط في الطالب المترشح أن ال یكون موظفا
وائد الجمة التي ستحصل علیھا جراء ذلك، ال بل واألنكى ومرة ثانیة، لم تفصح الجامعة عن ماھیة الف

  .من ذلك أنھا تسمح لموظف الجامعة، الذي اشترطت علیھ عدم الترشح، أن ینتخب
أي تناقض تقع فیھ الجامعة األردنیة، التي لدیھا ما لدیھا من علماء وخبراء بجمیع المجاالت، إذ أن 

ً من االنتخابالمنطق یقول بما أنك منعت الموظف من الترش   .ح، فاألولى أن تمنعھ أیضا
ولألمانة یجب أن نذكر إحدى النقاط اإلیجابیة التي تسجل للجامعة، وھي أن التعلیمات ال تسمح بأن 

ً . یكون ھناك أي تمویل خارجي للدعایة االنتخابیة للمترشحین والكتل فالتأثیر الخارجي، خصوصا
ً على تمثیل اتحاد مجل   .س الطلبة للجسم الطالبي داخل الجامعةالتمویل، یؤثر سلبا

ألف طالب وطالبة، مثل تلك  ٥٠ال یستحق طلبتھا الذین یبلغ عددھم قرابة الـ" األردنیة"إن جامعة كـ
ً على أفكارھم وآرائھم ومسلماتھم، وبالتالي سیكون الوطن ھو الخاسر  التعلیمات، والتي تؤثر حتما

دیمقراطیة ھشة یستطیع مجلس عمداء أن یلغي مجلس اتحاد فكیف لجیل تربى على .  الوحید مستقبالً 
طلبة بجرة قلم ومن غیر ذكر أسباب للحل أو اإللغاء، أن یقوم بإبداء رأي أو الدفاع عن فكرة معینة 

  !أو معتقد ما أو سن تشریعات أو فرض رقابة أو منع فساد أو احترام قانون؟

 ١٨:الغد ص
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  اربد - جورجیت یوسف حناوي  -
  
  ضاحیة الرشید -مد خیري فارس لبادة أیمن مح -
  
  خریبة السوق - یوسف عبدالفتاح عبدهللا عمرو  -
  
  اللویبدة -خمیس سالم سلیمان فزع  -
  
  اسكان ماركا - فایزه حسن محمود األسدي  -
  
  دابوق –محمد حسن الدویكات  -
  

 وفیات

 الرأي 
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اللذین رفعھما التعلیم العالي ان مشروعي قانون التعلیم العالي والجامعات االردنیة » الرأي«علمت 
الى رئاسة الوزراء لم یتم تحویلھم الى دیوان التشریع والرأي وھو ما یستبعد ان تكون في الوقت 

یشار الى ان مشروعي القانونین . القریب ایة تغییرات على مجالس االمناء او مجلس التعلیم العالي
  .اعضاء) ٩(لیصبح یتضمنان تخفیض عدد مجالس االمناء والتعلیم العالي 

  
  
  

)  ٢٨( امین سجل الشركات في المجموعة االردنیة للمناطق الحرة والمناطق التنمویة شطب تسجیل 
وطالب اصحاب الشركات بمراجعة تسجیل وترخیص الشركات في المنطقة الحرة في . شركة

المفروضة على ھذه  الزرقاء وذلك لدفع اي مستحقات مالیة بذمتھم وتسویة االلتزامات القانونیة كافة
  .الشركات

  
الجامعة االردنیة تنوي تخصیص مقر في مبنى الرئاسة الكادیمیة القدس للبحث العلمي المنبثقة 

االكادیمیة شكل لھا مجلس .. عن وقفیة القدس التي اسستھا مؤسسة منیب رشید المصري للتنمیة
. ویة رئیس الجامعة االردنیة داخلیف الطراونھ الرئیس السابق لالردنیة وبعض. ادارة برئاسة د

عماد ابو كشك وعین مستشار رئیس . عزمي محافظة وعمر المصري ورئیس جامعة القدس د
  .االردنیة زعبي الزعبي مدیرا تنفیذیا لالكادیمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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نشر ولي العھد األمیر الحسین بن عبد هللا صورة لھ عبر حسابھ الخاص اإلنستجرام بعد تدریبات 
یة في أكادیمیة ساند ھیرست العسكریة الملكیة، وكتب تعلیقا علیھا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة عسكر

  ).أكادیمیة ساندھیرست العسكریة الملكیة- بعد ساعات من التدریبات الشاقة في المیدان العسكري (
  

لماضي، حیث أصدرت أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین، أمس نشرتھا الشھریة لشھر آذار ا
أفردت مساحة واسعة بھا لملتقى مھارات المعلمین الذي أقیم تحت رعایة جاللة الملكة رانیا العبدهللا 

تربوي ومتحدث من األردن  ١١٠٠من آذار وبحضور أكثر من   ٢٦والـ ٢٥للمرة الثالثة في الـ 
إضافة لنشاطات دولة عربیة وأجنبیة یمثلون جامعات ومعاھد تربویة ذات سمعة عالمیة،  ١٣و

  .متعددة قامت بھا األكادیمیة خالل الشھر ذاتھ
  

تسلم الدكتور خالد الكركي، رئیس َمجمع اللغة العربیة األردني، مساء یوم أمس، جائزة الملك فیصل 
جھود األفراد أو «العالمیة للغة العربیة واألدب، الممنوحة لمجمع اللغة العربیة األردني عن 

ً المؤسسات في العلوم  ً وتعلیما ً وبحثا ، وذلك برعایة خادم الحرمین الشریفین، الملك »والتقنیات نقال
  سلمان بن عبدالعزیز، في قاعة األمیر سلطان الكبرى بمركز الفیصلیة في الریاض

  
قالت سفارة المملكة العربیة السعودیة أمس أن سفیر خادم الحرمین الشریفین صاحب السمو األمیر 

ي آل سعود لدى األردن زار اإلعالمي السعودي غالب كامل في عمان، خالد بن فیصل بن ترك
لالطمئنان على صحتھ بعد تعرضھ لوعكة صحیة ألمت بھ، حیث یتلقى العالج في األردن، مثنیا 
سموه على المسیرة اإلعالمیة التي أمتاز بھا اإلعالمي السعودي وأنھ الصوت الذي تربت علیھ أجیال 

ً كما أنھ یعتبر من كبیري مذیعي القناة  ٣٠عطاء تجاوزت ما یقارب متتالیة، فخبرتھ في ال عاما
السعودیة األولى وقدم العدید من البرامج التلفزیونیة واإلذاعیة لیصبح من أبرز األسماء اإلعالمیة 

 ً   .السعودیة انتشارا
  

ھیفاء البشیر، في  ضمن خطتھ الثقافیة الفكریة والفنیة، ینظم منتدى الرواد الكبار الذي ترأسھ السیدة
للفنان التشكیلي محمد » المعرض االستعادي الجرافیكي«الساعة السادسة من مساء الیوم، حفل افتتاح 

  .أبو زریق في قاعة رفیق اللحام ویستمر لعدة أیام
  

  صنارة الدستور
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-  ٢٠١٧تطلق المؤسسة العامة للضمان االجتماعي االحد المقبل خطتھا االستراتیجیة لالعوام من 
ذه الغایة تعقد ادارة المؤسسة بحضور عدد من شركائھا مؤتمرا صحفیا في مقر المؤسسة لھ. ٢٠١٩

  .صباح االحد
  

نقابة المھندسین تنظم صباح الیوم الملتقى الرابع للمھندسات العربیات تحت رعایة سمو االمیرة سمیة 
ھندسات العربیات في الملتقى الذي یقام في فندق الند مارك یعقد بالتعاون مع لجنة الم. بنت الحسن

  .اتحاد المھندسین العرب
  

انتخب مجلس ادارة غرفة صناعة االردن في جلستھ االخیرة السبت الماضي محمد الرفاعي نائبا اول 
  .للرئیس، خلفا لمازن طنطش

  
محاولة تفسیر للتنظیم عبر تقنیات التحلیل النفسي، ھي محاولة .. بصفتھ فصاما فردیا" داعش"

المختص بشؤون الجماعات االسالمیة في جریدة الحیاة اللندنیة الزمیل حازم االمین،  تحلیلیة للكاتب
  .یقدمھا مساء الیوم في جامعة كولومبیا في عمان

  
عنوان محاضرة یلقیھا نقیب األطباء األسبق الدكتور " التعریف والمنطلقات واألھداف.. الناصریة"

  .مساء السبت المقبل) حصاد(األردني أحمد العرموطي، في مقر حزب اإلصالح والتجدید 
  
  
  
  
  
 

  زواریب الغد


