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  المـــــــــــوضـــــوع

  
  الصفحة

  عةأخبار الجام
  ٣  توضیح من الجامعة األردنیة

  ٤  والطراونة یؤكد عدم التساھل مع المشاركین.. »األردنیة«مشاجرة في 
  ٥  تروي احداث المشاجرة داخل حرمھا" الجامعة االردنیة"

  ٦  »األردنیة«یفوز بجائزة تقدیریة في مؤتمر االبداع بـ» مؤتة«استاذ من 
  شؤون جامعیة

  ٧  الیوم.. نھائي في الطعون یصدر قرار لجنة االستئناف ال
  ٩  "ثالجة بال كھرباء"أردني یبتكر 

  ١١  ٤٣تخصصات ھندسیة مطلوبة فقط من أصل  ٩
  ١٢  للدورة الصیفیة» الشامل«نسبة النجاح في %  ٤٩

  ١٣  الثالثاء..لمناقشة اعداد المقبولین في الموازي " مجلس التعلیم العالي"اجتماع لـ
  مقاالت

  ١٤  جامعاتنا بالقیادة ونشجعھم على اإلدارة نطالب رؤساء

  ١٦  إعالنات

  ١٧  حالة الطقس

  ١٨  الوفیات

  زوایا الصحف                                               

  ١٩  صنارة الدستور
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 توضیح من الجامعة األردنیة
 
  

ئل االعالم الیوم خبرا مفاده حدوث مشاجرة في الجامعة األردنیة وللتوضیح نتمنى تناولت بعض وسا
 : نشر التالي

 
سرعان ما ، حدثت ظھیرة ھذا الیوم مشاجرة صغیرة خارج أسوار الجامعة بین مجموعتین من الطلبة

دون حیث قام موظفو االمن الجامعي بالتدخل االمر الذي حال ، امتدت إلى داخل الحرم الجامعي
توسع المشكلة وانتھت خالل فترة زمنیة قصیرة ، فیما أكدت عمادة شؤون الطلبة انھا لن تتھاون مع 
كل من یثبت تورطھ في اي أعمال عنف حیث سیتم اتخاذ اإلجراءات المنصوص علیھا في أنظمة 

 . وتعلیمات الجامعة
 

لعلم والمعرفة لتؤكد أنھا لن تتھاون والجامعة إذ تأسف لھذه السلوكات السلبیة التي ال تلیق بمؤسسات ا
 . في إتخاذ أقسى العقوبات بحق المتورطین والمحرضین على العنف

 
 الدكتور زیاد الرواضیة 

 مدیر وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة 
 الجامعة األردنیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 أخبار الجامعة 

 ١٥/٧/٢٠١٣                     طلبة نیوز                                            اإلثنین                                 +وكالة زاد االردن
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 المشاركین والطراونة یؤكد عدم التساھل مع .. »األردنیة«مشاجرة في 
   

اخلیف . وقعت مشاجرة امس بین مجموعتین من طلبة الجامعة الردنیة، بحسب رئیس الجامعة د
الطراونة الذي اكد انھ لن یتساھل مع اي طالب تسبب باألحداث، مشیرا الى انھ سیتم صباح الیوم 

الكامیرات التي احالة الطلبة المشاركین للتحقیق لمعرفة تداعیات الموضوع وتفاصیل ما حصل عبر 
 .صورت األحداث

 
واكد الطراونة ان القصة كما رواھا األمن الجامعي ان مجموعة من الطلبة ھاجموا طالبا خارج 
اسوار الجامعة وانھالوا علیھ بالضرب ما ادى الى اصابتھ بجروح ورضوض في وجھھ ورأسھ، 

امعة إلسعافة وإبعاده عن ایدي األمر الذي دعا رجال األمن الجامعي الى نقل الطالب الى داخل الج
 .الطلبة المھاجمین

 
واوضح ان جماعة الطالب المصاب احتشدوا وسط الحرم الجامعي وقاموا بإلقاء الحجارة على 
جماعة اخرى لھا عالقة بالذین ضربوا الشاب وقام األمن بفض النزاع بین الطلبة واخراجھم من 

لھ من ضرب شدید، وفقا لمن شاھد الواقعة، مشیرا الجامعة، ونقل الطالب إلسعافھ جراء ما تعرض 
 .طالبا ٢٠الى ان العدد االجمالي للطلبة المتورطین یصل الى حوالي 

 
الى ایة اضرار بالحرم الجامعي او ایة اصابات  -بحمد هللا تعالى-وقال الطراونة ان الحدث لم یؤد 

  .للطلبة او األمن الجامعي، وتم تطویق القضیة بشكل ایجابي
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  تروي احداث المشاجرة داخل حرمھا" الجامعة االردنیة"
 

 
اندلعت ظھر الیوم االحد مشاجرة بین طرفین داخل حرم 
الجامعة االردنیة تم خاللھا تراشق الحجارة وعبوات المیاه 

قد نشرت الخبر على صفحاتھا في ' زاد االردن'، وكانت 
 . وقتھا 

 
زاد 'وصلت  -امعة االردنیة بیانا والحقا ، اصدرت الج

توضح فیھ احداث المشاجرة ، وتالیا  -نسخة منھ ' االردن
 : نص البیان كما وردنا 

 
سرعان ما ، حدثت ظھیرة ھذا الیوم مشاجرة صغیرة خارج أسوار الجامعة بین مجموعتین من الطلبة

دخل االمر الذي حال دون حیث قام موظفو االمن الجامعي بالت، امتدت إلى داخل الحرم الجامعي
توسع المشكلة وانتھت خالل فترة زمنیة قصیرة ، فیما أكدت عمادة شؤون الطلبة انھا لن تتھاون مع 
كل من یثبت تورطھ في اي أعمال عنف حیث سیتم اتخاذ اإلجراءات المنصوص علیھا في أنظمة 

 .وتعلیمات الجامعة
 

ال تلیق بمؤسسات العلم والمعرفة لتؤكد أنھا لن تتھاون  والجامعة إذ تأسف لھذه السلوكات السلبیة التي
  .في إتخاذ أقسى العقوبات بحق المتورطین والمحرضین على العنف

  
  
  
  
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عمون االخباري+وكالة زاد االردن االخباري
  ١٥/٧/٢٠١٣طلبة نیوز                                                     اإلثنین                                                  +خبرني +
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 »األردنیة«یفوز بجائزة تقدیریة في مؤتمر االبداع بـ» مؤتة«استاذ من 

  
   

لتأھیل الریاضي في كلیة علوم الریاضة فاز أستاذ التأھیل البدني لألمراض المزمنة ورئیس قسم ا
بجائزة تقدیریة في مؤتمر االبداع الریاضي الخامس والذي «بجامعة مؤتة الدكتور محمد خالد القضاة 

 .عقد في الجامعة األردنیة 
 

اعتبارات فیزیائیة ابداعیة خاصة «وأكد الباحث القضاه ان البحث الفائز الذي جاء تحت عنوان 
یھدف الى التعرف الى الفروق في متغیر معدل نبض الراحة في القیاس «لراحة بقیاس معدل نبض ا

 .على االتجاھات واتجاه مركز الیابسة في الكرة األرضیة 
 

متطوعًا من الذكور األصحاء وقد تم قیاس معدل نبض  ١٢٢وبین القضاه أن الدراسة أجریت على 
ومقارنة النتائج، واستخدم المتوسط الحسابي  الراحة في الظروف المعیاریة على االتجاھات المقترحة

 .واالنحراف المعیاري للتعرف الى الفروق ما بین القیاسات 
 

إن النتائج أظھرت وجود فروق ظاھریة في المتغیرات قید الدراسة ولصالح القیاس على اتجاه : وقال
 .مركز الیابسة 

 
یعطي أدنى قراءات ) مكة المكرمة(بسة وكان من اھم نتائج البحث أن القیاس على اتجاه مركز الیا

 .على مستوى معدل نبض الراحة 
 

وأوصى الباحث بتعمیم النتائج على المؤسسات الصحیة والریاضیة الرسمیة وغیر الرسمیة ومنظمة 
 .واألكادیمیات الریاضیة والنوادي الصحیة) ناسا(الصحة العالمیة ووكالة الفضاء األمریكیة 
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 الیوم.. لجنة االستئناف النھائي في الطعون یصدر قرار 
   
 

یصدر الیوم االثنین قرار لجنة االستئناف النھائي في الطعون على قرار لجنة االنتخابات في طلبات 
الترشیح لعضویة مجالس ادارة االتحادات الریاضیة للوالیة األولمبیة الحالیة التي تمتد لغایة دورة 

 .  ٢٠١٦لندن 
طریق العملیة االنتخابیة التي اصدرتھا اللجنة األولمبیة بحكم مسؤولیتھا الكاملة عن  وفق خارطة

یكون قرار لجنة االستئناف نھائیًا،  ٢٠٠٣الریاضة االردنیة بعد فصل الریاضة عن الشباب عام 
لیمضي المترشحون بعد ذلك نحو المحطة االخیرة من العملیة االنتخابیة التي ستفرز فیھا نتائج 

 ٤٥ادیق االنتخابات اعضاء مجالس ادارة االتحادات الریاضیة بمقتضى نظام االتحادات رقم صن
 .٢٠١٣لسنة 

طلبت اللجنة االولمبیة من االتحادات الریاضیة كافة تحدید موعد ومكان االجتماع االنتخابي خالل 
في االیام القلیلة آب القادم، بعض االتحادات استجاب لذلك والبعض اآلخر سیحدده  ٣١- ١٥الفترة من 

القادمة متذرعًا بأن ھناك شھرًا بالكامل یفصلنا عن بدایة الموعد الذي حددتھ اللجنة النعقاد الھیئة 
 .العامة لالتحاد من اجل اجراء انتخاباتھ

بعد استثناء كرة القدم وتحویل اتحاد بناء  ٣٣عدد االتحادات التي ستجري انتخاباتھا الشھر القادم 
لجنة على خلفیة ثبوت تناول بعض العبي المنتخب الوطني للمنشطات قبل وخالل االجسام الى 

 .٢٠١١الدورة الریاضیة العربیة الحادیة عشرة التي اقیمت في العاصمة القطریة الدوحة عام 
 

 نظرة األكادیمیین لالنتخابات
ات سیر العملیة قبل ان تتجھ الھیئات العامة لالتحادات الریاضیة نحو الخطوة االخیرة من اجراء

االنتخابیة استطلعنا اراء بعض االكادیمیین الریاضیین حول سیر العملیة االنتخابیة والمواصفات 
 .المطلوب توفرھا في العضو القادم لمجلس ادارة االتحادات

زیاد الكردي نائب رئیس جامعة الیرموك قائد سابق للمنتخب الوطني لكرة الطاولة ونائب . د* 
 :حاد اللعبةرئیس سابق الت

حول مراحل سیر العملیة االنتخابیة وجدت بعض الشكاوى » الرأي«من خالل متابعتي لما تنشره 
المقدمة على اجراءات القبول للعضویة في الھیئات العامة لالتحادات الریاضیة، وباعتقادي ما دام 

 .تخالف مواد النظامالنظام قد اعتمد فیجب تطبیقھ واالعتراض یكون عندھا مقبوًال على ایة خطوة 
كما اعتقد بان العضو المترشح لعضویة مجلس ادارة االتحاد الریاضي ینبغي ان یكون ملمًا بامور 
اللعبة بشكل كامل ویكون قد خدم في لجان االتحاد المختلفة قبل ان یترشح لعضویة مجلس االدارة، 

ا وانظمتھا ولدیھ فكرة كاملة عن ویفضل ان یكون المترشح قد مارس اللعبة ویفھم بقانونھا وبلوائحھ
 .تاریخھا ومشاركتھا واندیتھا

اتمنى ان تتمكن الھیئات العامة لالتحادات الریاضیة من اختیار اصحاب الكفاءات لمجالس ادارة 
االتحادات الریاضیة كي یتمكنوا من التخطیط السلیم لتطویر الریاضة االردنیة ورفع رایتھا خفاقة في 

ة الن الخیار االخر سیكون قاسیا ومكلفا وضارا بالریاضة االردنیة، فاختیار من المشاركات الخارجی
ال یمتلكون الكفاءة المطلوبة بالتأكید سیجعل الریاضة االردنیة تتراجع كثیرا وتبتعد عن طموحات 

 .اسرتھا الواسعة في المجتمع
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كي تمضي مركب الریاضة االمل كبیر ومعقود على اعضاء الھیئات العامة في ان یحسنوا االختیار 
 .االردنیة نحو شواطئ النجاح واأللق في المرحلة المقبلة

ولید رحاحلة عمید كلیة التربیة الریاضیة في الجامعة االردنیة، رئیس اتحاد بناء االجسام . د 
 .سابقًا

ونحن االنتخابات بشكل عام سواء كانت نیابیة او بلدیة او التحادات ریاضیة ال تخلو من الكولسات، 
نأمل ونتمنى أن تكون الكولسات لمصلحة الریاضة االردنیة وتعمل بشفافیة بحیث یتم اختیار 

 .اصحاب الكفاءات لمجالس ادارة االتحادات الریاضیة للوالیة االولمبیة الحالیة
ما نالحظھ اآلن ان بعض المترشحین لمجالس االتحادات لیست لدیھم الخبرة االداریة او الفنیة وال 

ر عندھم الرؤیة المطلوبة لدفع مسیرة االلعاب الریاضیة قدما بما یحقق النجاح المطلوب، لھذا تتوف
من واجب الھیئات العامة لالتحادات التي تعتبر البرلمان الریاضي ان تختار وفق قناعاتھا من ھم 

موا االعضاء الذین بامكانھم ان یطوروا االلعاب الریاضیة ویعملوا على توسیع قاعدتھا ویھت
 .بمنتخباتھا الوطنیة

لیس المھم ان تتقدم لترشیح نفسك لعضویة مجالس ادارة االتحادات، لكن المھم ان تكون لدیك 
السیرة الذاتیة التي تقنع اآلخرین بأنك جدیر باختیارھم وبتأییدھم لك كي تتمكن من المساھمة في 

ادمة یفترض ان یمتلك الخبرة عملیة تطویر الریاضة االردنیة، فالمرشح لعضویة االتحادات الق
 .والحماس والوقت الكافي والقدرة على العطاء والعالقات العامة مع اآلخرین كي ینجح في مھمتھ

أمجد مدانات عملیة كلیة العلوم الریاضیة في جامعة مؤتة، نائب رئیس اتحاد الریشة الطائرة . د 
 :سابقًا

كات المترشحین لعضویة مجالس ادارة یفترض ان تكون المصلحة العامة ھي التي تؤطر تحر
االتحادات الریاضیة للوالیة االولمبیة الحالیةن كما یفترض ان تكون معیار اساس في عملیة 
المفاضلة بین المترشحین، فالریاضة االردنیة تنتظرھا تحدیات جسام في المرحلة المقبلة ما یتطلب 

 .تحاداتمن ھیئاتھا العامة حسن اختیار اعضاء مجالس ادارة اال
وباعتقادي ان العضو المترشح یفترض ان یكون لدیھ المام باللعبة الساعي للحصول على مقعد 
مجلس ادارة اتحادھا ویفضل من یكون العبًا ولدیھ خبرة اداریة وفنیة لیشكل اضافة تعزز اداء 

 .االتحاد لیتمكن من انجاز برامجھ على اكمل وجھ
كتل التي في اغلبھا تسعى لتحقیق المصالح الشخصیة لكن المالحظ اآلن ان البعض یشكل ال

الضیقة، لھذا یتوجب على الھیئات العامة لالتحادات ان تختار من یقدم المصلحة العامة على 
المصلحة الشخصیة ومن لدیھ رؤیة واستراتیجیة واضحة ومحددة من اجل احداث النقلة النوعیة 

 .المرادة للریاضة االردنیة
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 "ثالجة بال كھرباء"ردني یبتكر أ
  

 
على الرغم من بساطة مبدأ الفكرة وقلة تكالیفھا إال ان المتأمل بھا یجد فیھا حّال إبداعیا لمشكلة توفیر 

 .التبرید للمناطق النائیة والبادیة التي ال یصلھا التیار الكھربائي
 

ھندسة المیكانیك في جامعة مؤتة في  ثالجة الفقراء، ابتكار توصل إلیھ الدكتور محمد الدباس من قسم
خدمة للمجتمع في المناطق النائیة وبكلفة بسیطة وصدیقة للبیئة، حیث تعمل "خطوة وصفھا بأنھا 

 ".بمبدأ التبخر وبدون كھرباء الستخدامھا في مناطق البادیة تحدیدا
 

ھل لحفظ المواد ویرى الدباس بأن االردن یقف أمام تحدي تزوید البادیة بنظام تبرید مضمون وس
 .الغذائیة

 
ویقول الدباس إن االبتكار، الذي توصل إلیھ وبدعم من مؤسسة عبدالحمید شومان، یوفر نظام تبرید 
باستخدام الطاقة الشمسیة بدال من البطاریات أو الكھرباء من خالل تخزین ھذه الطاقة، وباستخدام 

تم اجراء اختبارات على المرحلة التجریبة لھذه  الطین أو مادة ماصة للماء كاالسفنج والماء، مبینا أنھ
 .الثالجة في مناطق البادیة لجمع البیانات التكنولوجیة على أساس منتظم

 
ویقول الدباس إن ھذه الثالجة ال تحتاج إلى كھرباء، وتوظف مزیجا من توصیل الحرارة والحمل 

حة الشائعة مثل الورق المقوى، الحراري، وعالوة على ذلك، فإنھ یمكن صناعتھا من المواد المتا
 . والرمل، والمعادن المعاد تدویرھا

 
ویقول إن االبتكار مّر في عدة مراحل؛ أولھا تصنیع المنتج التجریبي لیتبعھ صناعة المنتج التجاري 
من الثالجة لتتالءم مع احتیاجات االسرة من حیث وجود الرفوف وباب لفتح الثالجة واغالقھا وكذلك 

 .مالي وھو منظر الثالجة العادیةالمنظر الج
 

درجات مئویة، كما تمت  ٨ویوضح الدباس أنھ تم بعد ذلك ضبط درجة حرارة تبرید داخل الثالجة 
تجربة الثالجة على مجموعة من الخضراوات والفواكھ؛ حیث اظھرت النتائج ان مدة التبرید قد 

 .زادت وطالت مدة صالحیة ھذه المنتجات
 

ة فكانت الحصول على درجة التبرید الصفر المئوي لزیادة درجة التبرید داخل أما المرحلة الثالث
 .الثالجة

وتبع ذلك، بحسب الدباس، المرحلة االخیرة من مشروعھ والتي تضمنت العمل على اعادة تشغیل 
 .الثالجات غیر الصالحة لالستخدام وتحویلھا الى ثالجة بدون كھرباء وضاغط وفیریون

 
اإلشعاع الشمسي الساقطة على المتر المربع الواحد في المملكة تعطي برمیل نفط  یشار إلى أن كمیة

في العام، أي أن الكیلو متر المربع یمكن لھ أن یعطي ملیون برمیل نفط في السنة، وأن كمیة اإلشعاع 
 .الشمسي الساقطة في یوم واحد على محافظة معان یمكن أن تسد احتیاجات العالم من الطاقة في یوم
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من جھتھ، قال مدیر مركز الطاقة والمیاه والبیئة في الجامعة األردنیة الدكتور أحمد السالیمة إن 
الطاقة الشمسیة یمكن ان تستخدم في التطبیقات البسیطة غیر انھ أكد على ضرورة االلتفات إلى 

مناطق الجدوى االقتصادیة لھذه التطبیقات ومدى سھولة استخدامھا، خصوصا إذا ما كانت في ال
  .البعیدة والنائیة

  
 

كما لفت السالیمة إلى ضرورة تزوید تصامیم الطاقة الشمسیة بحلول للتعامل مع فترات غیاب أشعة 
 .الشمس، خصوصا خالل ساعات اللیل

 
فقط، فیما تھدف االستراتیجیة الوطنیة %  ١ویبلغ اعتماد األردن على الطاقة المتجددة حالیا 

  .٢٠٢٠عام %  ١٠و ٢٠١٥عام %  ٧النسبة إلى  لقطاع الطاقة إلى رفع ھذه
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  ٤٣تخصصات ھندسیة مطلوبة فقط من أصل  ٩
  

 ٤٣أعلنت نقابة المھندسین عن تسعة تخصصات ھندسیة قالت انھا مطلوبة في سوق العمل من اصل  
ت      ة الس روع الھندس ي ف یا ف ا ھندس ة والك (تخصص ة والمیكانیكی ارة   المدنی ة والعم اء والكیماوی ھرب

 ).والمناجم والتعدین
ة التخصصات               دتھا النقاب د ادرجت دراسة اع د، فق وم االح ة الی ن النقاب ان صحفي صادر ع ووفقا لبی
اقي تخصصات الھندسة            ا ادرجت ب ة، فیم واد والترب ص الم ة تخص المطلوبة في فرع الھندسة المدنی

ي اب  بعة، وھ ات المش ة التخصص ي خان ة ف رق  المدنی اتكس، وط ة، وجیوم اه وبیئ اءات، ومی ة وانش نی
 .وجسور، والري والسدود، وھندسة النقل

اما فیما یتعلق بتخصصات الھندسة المیكانیكیة فكانت النسبة االكبر من التخصصات المطلوبة بحسب  
ف والتبر         ة والتكیی ة، وھندسة التدفئ ة والطاق وى الحراری ة وھندسة الق د،  البیان، ھي ھندسة میكانیكی ی

وترونكس     ة االوت ي ھندس بعة ھ ات المش ة ان التخصص حت الدراس ا اوض یانة، فیم ة الص وھندس
دة  /والمركبات، ھندسة صناعیة النظم الصناعیة، وھندسة وسائل النقل، في حین أن التخصصات الراك

 .فھي االنتاج واآلالت، مواد وتصنیع، ھندسة طیران، ھندسة نوویة
ة     وقالت النقابة في بیانھا انھ  ى اربع فیما یتعلق بتخصص ھندسة المناجم والتعدین، اشارت الدراسة ال

تخصصات ھندسیة مطلوبة ھي الھندسة الجیولوجیة على مستوى الذكور، وھندسة البترول، وھندسة  
ة     دین، والھندس ة التع ي ھندس بعة ھ ات المش ة أن التخصص واد، مبین ص الم ة فح ر، وھندس الحف

 .الجیولوجیة على مستوى االناث
ة التخصصات            ي قائم ة ف ع تخصصات الھندسة المعماری ة، جمی ان النقاب وادرجت الدراسة بحسب بی
ات           من التخصص ذي ادرج ض رمیم ال ة والت ى االبنی اظ عل ة الحف ص ھندس تثناء تخص بعة باس المش
ي، وھندسة             داخلي، التصمیم البیئ ارة، والتصمیم ال ة أن التخصصات المشبعة ھي العم دة، مبین الراك

 .المدنتخطیط 
دة،         ة ضمن التخصصات المشبعة والراك وبحسب الدراسة فقد ادرجت تخصصات الھندسة الكھربائی
ة        ي وھندس تحكم االل ة ال وى وھندس ة الق ة وھندس ة الكھربائی ي الھندس بعة فھ ات المش ا التخصص ام
ة        ات وھندس ة االلكترونی االت وھندس ة االتص ي ھندس دة فھ ات الراك ا التخصص نظم، ام ة وال االتمت

 .الحاسوب وھندسة المیكاترونكس والھندسة الطبیة والنظم الحیویة
ى        د عل ة یزی ي النقاب ة ف  ٤٠واوضحت الدراسة بحسب البیان أن عدد اعضاء شعبة الھندسة الكھربائی

ن          ٣٧ر٥الف مھندس ومھندسة یشكلون ما نسبتھ  ر م د اكث ا یوج ة، مثلم ن اعضاء النقاب ة م  ١٦بالمئ
 .بالمئة من طلبة الھندسة ٤٧على مقاعد الدراسة یشكلون ما نسبتھ  الف طالب ھندسة كھربائیة

ا        دة والمشبعة، ام ة التخصصات الراك ي قائم وادرجت الدراسة جمیع تخصصات الھندسة الكیماویة ف
ص          ذا التخص ا ادرج ھ ذكور، فیم ى مستوى ال ات عل ة عملی التخصصات المشبعة فھي ھندسة كیماوی

 .وى االناثضمن التخصصات الراكدة على مست
ات        من التخصص ان ض ب البی ود بحس رول والوق ة البت ة وھندس اه والبیئ ي المی ا ادرج تخصص كم
ات   من التخصص یدلة ض اء والص ة الكیمی ة وھندس ناعة الكیمیائی ي الص بعة، وادرج تخصص المش

 .الراكدة
بالمئة  ١٧الى وقال البیان انھ وفقا للدراسة ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المھندسین العام الماضي 

ى    ة عل ة الھندس دد طلب غ ع ا یبل یة، فیم ات الھندس ف التخصص ي مختل ریجین ف دد الخ د ع را لتزای نظ
  الفا ٤٠مقاعد الدراسة نحو
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 للدورة الصیفیة» الشامل«نسبة النجاح في %  ٤٩

  
 

عام للدورة الصیفیة ل» الشامل«طالبًا وطالبة امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة  ٥٧٤٣اجتاز 
 %).٤٩.٤٦( ، بنسبة نجاح عامة بلغت ٢٠١٣

وقال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور نبیل الشواقفة خالل مؤتمر صحفي عقده أمس في مركز 
بلغ عدد الطلبة المشتركین في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة « الجامعة إلعالن نتائج الشامل 

كلیة جامعیة وحكومیة  ٤٩طالبًا، توزعوا على  ١١٦١٢نھم طالبا، تقدم م ١١٩٤٦للدورة الصیفیة 
 . «طالبًا وطالبة  ٥٧٤٣تخصصًا دراسیًا نجح منھم  ٩٤وخاصة وعسكریة في 

 ٨٦٦٦أما بالنسبة ألعداد الطلبة وفقًا لصفة اإلشتراك فقد كانت للطلبة المنظمین « وأضاف الشواقفة 
بنسبة  ٩٤٥نجح منھم  ٢٧٨٠، والمعیدین %٥٣.٢٨طالبا بنسبة نجاح بلغت  ٤٦١٩طالبا نجح منھم 

النسبة ، أما ب%٢٠.٨٤طالبًا بنسبة نجاح  ٤٥نجح منھم  ٢١٦، والمستنفذ حقھ %٣٣.٩٩نجاح بلغت 
طالبًا بنسبة  ١٣٤نجح منھم  ٢٨٤لعدد الطلبة الذین تقدموا لإلمتحان لغایات رفع معدالتھم فقد بلغ 

أما بالنسبة ألعداد الطلبة الناجحین وفقًا لألوراق ونسب النجاح، فأوضح الشواقفة، %. ٤٧.١٨نجاح 
بنسبة نجاح بلغت  ٨١٠٨منھم طالبًا وطالبة، نجح  ٩٨٦٩أن عدد الطلبة المتقدمین للورقة األولى بلغ 

، أما %٧٢بنسبة نجاح  ٧٤٥١طالبًا وطالبة نجح منھم  ١٠٣٤٨، كما تقدم للورقة الثانیة %٨٢.١٦
، %٦٩.٨٧بنسبة نجاح  ٧٦٨٥طالبًا وطالبة نجح منھم  ١٠٩٩٩الورقة الثالثة فقد تقدم لالمتحان 

بنسبة نجاح  ٧١٨٨وطالبة، نجح منھم  طالبًا ٧٤٦١تقدم لالمتحان ) العملیة(وبالنسبة للورقة الرابعة 
٩٦.٣٤.% 

لقد دأبت جامعة البلقاء منذ نشأتھا وبشكل مستمر على إیالء عملیة ضبط الجودة « وقال الشواقفة 
واالرتقاء بمستوى امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة اھتمامًا خاصًا یضمن العدالة والصدق والثبات 

ومن ھذا المنطلق فقد حرصت جامعة البلقاء ممثلة بوحدة التقییم  في نتائج اإلمتحان من دورة ألخرى
واالمتحانات العامة على التواصل مع الكلیات الخاصة والعامة والعسكریة ودراسة مالحظاتھا فیما 
یخص آلیة عقد االمتحان واإلجراءات المتبعة خاللھ كنوع من التغذیة الراجعة والمستقاة ممن ھم 

 .«اشر في المیادین مع الطلبة والمدرسین والمراقبین على احتكاك دائم ومب
تمیزت دورة االمتحان باعتماد أسالیب جدیدة في عقد االمتحان، منھا استخدام « وأضاف الشواقفة 

النماذج المختلفة للتخصص الواحد وتطویر عملیة تسجیل الطلبة إلكترونیًا من خالل موقع وحدة 
ر األنظمة الخاصة بقراءة وتصحیح ورصد عالمات الطلبة التقییم واالمتحانات العامة وتطوی

 .«المتقدمین 
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 الثالثاء..لمناقشة اعداد المقبولین في الموازي " مجلس التعلیم العالي"اجتماع لـ
 

الي      یم الع ر التعل علمت طلبة نیوز ان مجلس التعلیم العالي سیعقد اجتماعا یوم غد الثالثاء برئاسة وزی
 .ر امین محمود لمناقشة ملفات وقضایا ھامة في التعلیم العاليالدكتو

 
ام     ذا الع ة لھ ات االردنی ي الجامع وازي ف امج الم ي البرن ولین ف داد المقب ة اع س بمناقش یقوم المجل وس
دوث            تم ح ن المرجح ان ال ی اد ، وم ة االعتم اریر الجودة لھیئ ا لتق ول وفق باالضافة لمناقشة اسس القب

 .القبول الجامعي لھذا العام حسب ما صرح بھ وزیر التعلیم العالي في السابقتغییرات على اسس 
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 نطالب رؤساء جامعاتنا بالقیادة ونشجعھم على اإلدارة

 
 محمد مصطفى الداللعھ

 
ي أن ال   ل ف ا یتمث وھري بینھم رق ج اك ف ادة واإلدارة، فھن ین القی ا ب ر من ط الكثی ى یخل ز عل ادة ترك قی

ر،    ت الحاض ي الوق از ف ى األداء واالنج ز عل ا اإلدارة ترك تقبل، بینم تم بالمس انیة وتھ ات اإلنس العالق
 .ولشدة خلطنا بینھما نطالب الرؤساء بالقیادة ونشجعھم على اإلدارة

 
 فھل یا ترى نحن بحاجة إلى قادة أم مدراء لتحقیق أھداف مؤسساتنا التعلیمیة؟

 
ة        ال تنتظروا  " ة طیب دة ورغب ات جی ت بإمكانی و تمتع ى ل اعي حت د أي عمل جم دون قائ ة ب ن جماع م

ى            ا الحصول عل راد الجماعة ال تستطیع سوى حرث األرض، أم ات أف ى، إن إمكانی لتحقیق مثل أعل
ة       ة واإلرادة الفوالذی وب الطیب م الرؤساء ذوو القل ذور ھ ھ    "الزرع فبحاجة إلى بذور، والب ا قال ذا م ، ھ

 .أحد الذین درسوا القیادة) بودوان(
 

التي          ي مق ا ف ى وترھ إنني سأعزف عل ا، ف وألن القیادة ترتبط بكلمة مستقبل التي نخطط ونعمل ألجلھ
ر         ر الكثی ا ذك دراء حسب م ا للم ركھم غیرھ ھذه، مسلطًا الضوء على األدوار التي یمارسھا القادة، وت

 :من مدربي القیادة ومنھم الدكتور طارق سویدان
 
ع     : یطالتخط - دراء لوض از للم ة واإلیع ة الجامع ع رؤی ا وض ل وإنم یط الُمفّص ا التخط د ھن وال أقص

الخطط التفصیلیة التي تترجم ھذه الرؤى وتحققھا، فھل یا ترى مراجعة الرؤساء عند تعدیل أو إضافة 
 .أي بند إلى الخطط التفصیلیة یساعده على القیادة

 
ز الموظفین وتشجیعھم    - ى : تحفی ا تلّق ن         فمھم ِن ع ذا ال یغ ھ، فھ ن مدرائ دیر م م وتق ن دع الموظف م

ة     د المؤسس ز قائ دیر وتحفی ة( تق كالھ ) الجامع ة أش ھ،     : بكاف فر، الترقی الي، الس وي، الم دعم المعن ال
وائز، ن ...الج بعض        ...، ولك ال ال د أعم دیر، نج دعم والتق اء بال ھ الرؤس ب فی ذي نطال ت ال ي الوق ف

 . ریةتشجعھم على ایقاع العقوبات االدا
 
ھ  - ة والتطویر      : تدریب نفسھ وموظفی ة التنمی دریب محور عملی ر الت ًا    ، ُیعتب افس المؤسسات حالی وتتن

تویاتھا   ة ومس رامج التدریبی ة الب ث نوعی ن حی ا م ة عملھ ي منظوم دریب ف ا للت ي تعطیھ ة الت ، باألھمی
ا البشریة     دریب مواردھ دھا لت اك ، وبالنسبة المئویة من المیزانیة التي ترص دورة     فھن اج ل موظف یحت

دورة      ي المحاسبة وآخر ل في الحاسوب وآخر في اللغة االنجلیزیة وآخر في مھارات االتصال وآخر ف
ھ    ل وج ى أكم الھم عل ام بأعم دیقة للقی قیقة أو ص ي دول ش ة ف ون . تدریبی رض المعترض ذه .. ویعت ھ

ھ    یس ل ي ول دورة ل ھ  ! ال دم من ا أق ف ! أن دیر وذاك موظ ا م دوره أل  ! أن حھ ل ھ أو  رّش ن أقربائ ھ م ن
یس       ..أوأو ة، ول ب االداری رة والمناص نوات الخب ى س اًء عل ون بن دریب لیك ب الرؤساء بالت اذا نطال فلم

 !!!ونقول نرید قادة. على أھمیة الدورة ومدى حاجة شخص ما لھا في عملھ

 مقاالت 
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ارة  عندي مشكلة ف ! عندي مشكلة في البرامج الحاسوبیة الخاصة بالدائرة: حل المشاكل المزمنة - ي ان

دیري أو   ! عندي مشكلة في الجدول الدراسي وسعة القاعات! بعض القاعات ة م عندي مشكلة في مقابل
ي المواصالت    ! عمیدي دي مشكلة ف ل          ..عن ى ك ع الرؤساء عل و اّطل وا ل دي تخّیل دي وعن دي وعن وعن

نتر          ى س ادة؟ مت ت للقی اء وق یبقى للرؤس رى س ا ت ل ی دراء؟ وھ ا دور الم ل؟ م ي العم اكلنا ف كھم مش
 للتصدي للمشاكل المزمنة؟ 

 
ة        : فتح آفاق جدیدة - دة مطلوب تح تخصصات جدی ة، كف وي للجامع الي والمعن وذلك بحثًا عن الدعم الم

أمین سكنات           ل ت ب مث ة األجان دمات الستقطاب الطلب ن الخ د م للسوق المحلي والخارجي، تقدیم المزی
راكات   اء الش دة، وبن ا جدی ات علی رامج دراس تح ب ة، ف یم  مریح ات التعل ع مؤسس ات م ع االتفاقی وتوقی

 .الخ...العالي المحلیة والعربیة والدولیة
 
ة،          : بناء وتوثیق العالقات - ى الجامع دة عل م بالفائ ة معھ ود العالق ذین تع ع األشخاص ال ویكون ذلك م

ي               ب للدراسة ف ة أجان دول الستقطاب طلب ع سفراء ال ة م ق العالق ال ال الحصر توثی وعلى سبیل المث
جامعة، أو مع الجھات المانحة للحصول على منح دراسیة للطلبة ودعم مالي لمشاریع أعضاء الھیئة ال

ة،    ي الجامع ف خریج ة لتوظی ات الخاص یة، أو المؤسس ون   ... التدریس یترك المتطفل ل س رى ھ ا ت فی
ق    اء وتوثی ذه  والمتبرعون بالحدیث من الموظفین والنواب وأصحاب الوساطة ووو وقتًا للرؤساء لبن ھ

 العالقات؟
 

 ..ولیس آخرًا... وأخیرًا 
 

 ھذا ما یقوم بھ القادة وغیر ذلك فعلیھم تفویضھ واال سیحصروا أنفسھم في زاویة االدارة،
 فیا ترى لماذا نشجعھم على القیادة ونطالبھم باالدارة؟
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 اعالنات
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 ١٥/٧/٢٠١٣االثنین 
 
 

بلیة وحارا في المناطق المنخفضة یكون الجو حارا نسبیا بشكل عام فوق المرتفعات الج
 .والصحراویة واالغوار والبحر المیت وخلیج العقبة، وتكون الریاح غربیة معتدلة السرعة

 
 ١٦/٧/٢٠١٣الثالثاء 

 
 

یبقى الجو حارا نسبیا بشكل عام فوق المرتفعات الجبلیة وحارا في المناطق المنخفضة 
 .ة، وتكون الریاح غربیة معتدلة السرعةوالصحراویة واالغوار والبحر المیت وخلیج العقب

 
 ١٧/٧/٢٠١٣االربعاء 

 
 

یطرأ انخفاض على درجات الحرارة ویكون الجو صیفیا عادیا بشكل عام فوق المناطق الجبلیة 
وحارا نسبیا الى حار في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر المیت وخلیج العقبة، وتكون الریاح 

 .غربیة معتدلة السرعة
 
 

 ١٨/٧/٢٠١٣میس الخ
 
 

یطرأ انخفاض طفیف على درجات الحرارة ویكون الجو صیفیا عادیا بشكل عام فوق المرتفعات 
الجبلیة وحارا نسبیا الى حار في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر المیت وخلیج العقبة، وتكون 

 .الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة
 
 

 ١٩/٧/٢٠١٣الجمعھ 
 
 

یا عادیا بشكل عام فوق المرتفعات الجبلیة، وحارا نسبیا الى حار في المناطق یبقى الجو صیف
 .المنخفضة واألغوار والبحر المیت وخلیج العقبة، وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة

 حالة الطقس
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 -  بطنا  - شمیھ عبدالرحمن محمد العرمان 
 -  ضاحیة االقصى  –محمد موسى عبد ربھ العملھ 
 - الدوار السابع  –د الشیخ عبداهللا طھبوب الحاج خال 
 -  الزرقاء  –صادق عبداللطیف سالمة 
 -  سال  –الحاج أحمد محمد عیسى عبابنة 
 -  بلدة كفر جایز  –الحاجة زینات عوض فالح القیسي 
 -  المدینة الریاضیة  –الحاج اسحق جالل أحمد المغربي 
 -  طبربور  –خدیجة أسعد عبدالرحمن كلبونھ 
 - الھاشمي الشمالي  –ة ھند محمد سعید الیوسف الكلوب الحاج 
 -  العبدلي  –امیلي ثیودور كشك 
 -  دیر غبار  –الحاجة ھدى عمر الشیخ قاسم 
 - دابوق  -عقیلة السید سنان عبدالجبار الراوي 
 -  جبل نزال  –صالح نزال العرموطي 
 -  یبال  -زعیلھ محمود سلیمان فیاض عبیدات 
 - اربد  -ي وفاء جمال الكیالن 
 -  جبل الجوفة  –سالم ذیب احمد الحمصي 
 -  الصویفیة  -ادوارد بشارة دحدل 
 -  الشمیساني  - عبدالرؤوف بن عزمي جوده آل غضیھ الحسیني 
 -  صافوط  -احمد محمد احمد رمضان 

  انا هللا وانا الیھ راجعون 
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 دیات الذي أحالھ مجلس النواب تشرع المحكمة الدستوریة في غضون أیام بدراسة قانون البل
إلى المحكمة أخیرًا للتأكد من عدم وجود شبھة دستوریة فیھ، علمًا بأن المحكمة ستبت في 

 .القانون بحسب الطعن المرسل إلیھا، إن كان في بعض نصوص القانون أم في مجمل القانون

  

  ني برفقة أھالي األسرى األسرى إفطارھا الرمضاني الثا تقیم الحملة األردنیة الشبابیة لنصرة
یتخلل االفطار .. والمفقودین األردنیین یوم غد الثالثاء الساعة السادسة والنصف مساًء

، والعدید من الفقرات »رمضان شھر االنتصارات«محاضرة للدكتور محمد المجالي بعنوان 
 .الترفیھیة والمسابقات واألناشید

  

  ارت الى أن مستثمرا قام بشراء مقر أحد وأش» صنارة الدستور«معلومات مؤكدة وردت إلى
االندیة الریاضیة في العاصمة بعد أن حصلت إدارة النادي على موافقة المجلس األعلى 

 .ألف دینار ٤٠٠للشباب حیث وصل المبلغ إلى نحو 

  

  فتح البنك الدولي على موقعھ االلكتروني باب النقاش حول موضوع زیادة االستثمار في
 .رهاألردن وآلیة تطوی

  

  التفاقیات إعادة  ٢٠١٣أعلن البنك المركزي أمس عن طرح المزاد التاسع والعشرین لعام
وقد تم عقد المزاد %). ٤,٢٥(ملیون دینار وبسعر فائدة ) ٧٥(الشراء ألجل أسبوع بقیمة 

أنھ سیتم الیوم تسدید االصدار » المركزي«والتسویة أیضا یوم أمس االحد، في حین أعلن 
 ملیون دینار) ٧٥(من أذونات الخزینة بقیمة  ٢٠١٢عام الثاني عشر ل

  

  طرحت سلطة منطقة العقبة االقتصادیة عطاء خاصا بحمایة الفیضان لمجرى وادي أم
الجزء الثاني وذلك إلعادة تأھیل ومعالجة األضرار لمجرى الوادي وأعمال الصیانة / نصیلة

 للشوارع واألرصفة المجاورة

  

  الوثائق الخاصة بالمشاركة في الترشح للتقدم لنیل جائزة الدولة تنتھي الیوم فترة تسلیم
اآلداب والعلوم : وفق ما أعلنت عنھ وزارة الثقافة، وذلك في حقول ٢٠١٣التشجیعیة لعام 

 .االجتماعیة والفنون والعلوم

 زوایا الصحف 

          صنارة الدستور                                                           اإلثنین                                              
١٥/٧/٢٠١٣ 
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  نائبا أمس على مذكرة، تبناھا النائب سلیمان الزبن، تطالب باالستجابة  ٣٠وقع
حرموا من العمل بسبب "التحمیل والتنزیل في جمرك عمان، ممن لمطالب عمال 

 ". عطاء مخالف لنظام اللوازم، ومتحفظ علیھ من دیوان المحاسبة

 

  رفع الضریبة على البطاقات "النائب خلیل عطیة بشدة الحكومة، بسبب قیامھا بـانتقد
قرار یة للانتقادات عط". الخلویة المدفوعة مسبقا، وكذلك على الخطوط الخلیویة

 .جاءت خالل جلسة النواب أمس

 

  النائب یحیى السعود سؤاال لرئیس الوزراء، طالب خاللھ بإیضاح قیمة المبالغ وجھ
التي صرفت إلعادة مشروع الباص السریع، واألسباب الموجبة لعدم تنفیذه حتى 

 . اآلن

 

 المصریة في  دعت الحركة اإلسالمیة إلى المشاركة في فعالیة احتجاجیة أمام السفارة
الفعالیة تبدأ، ". نصرة الحریة والشرعیة في مصر"عمان، تقام الیوم، تحت عنوان 

بحسب تصریح صادر عن الحركة، عند السابعة مساء، عبر المشاركة في فطور 
 . عائلي، یحضره المشاركون وأداء صالتي المغرب والتراویح والدعاء لمصر

 

  في نقابة المھندسین وجمعیة " قدسمھندسون من أجل فلسطین وال"تقیم لجنة
، اإلفطار السنوي لدعم صمود أھلنا في القدس، "كتاتیب للتعلیم والثقافة التربویة"

 . في عمان" كوالتي سویتس"مساء الیوم االثنین في فندق 

 

  یستضیف نادي نقابة الصحفیین في مقر النقابة مساء غد الثالثاء وزیر الدولة لشؤون
لناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، في سھرة االعالم واالتصال ا

النقابة دأبت على تنظیم سھرات رمضانیة خالل الشھر . رمضانیة، في مقر النقابة
الفضیل، بھدف تحقیق مزید من التواصل اإلعالمي بین األسرة الصحفیة 

ت وتعد إدارة نادي الصحفیین أیضا لتنظیم نشاطات متعددة من بطوال. والمسؤولین
  .مفتوحة لتنس الطاولة والبلیاردو والشطرنج

  

 ١٥/٧/٢٠١٣        زواریب الغد                                                           اإلثنین                                                
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 الملك یأمل لمصر استمرار دورھا التاریخي والمحوري 
 وإعادة ترتیب   ) اإلفالس السیاسي(بین التمادي بـ ) إخوان األردن

   األولویات
 یعید ) النواب(للدورة الصیفیة » الشامل«نسبة النجاح في  % ٤٩- 

   (األعیان(ستقالل القضاء إلى المالكین والمستأجرین وا
 (تضبط تالعبًا في عطاء إفطار رمضاني) األوقاف   
 الكنافة والقطایف والكالج تتصدر الطلب في رمضان  
 انخفاض معدالت إنتاج القمح والشعیر في المملكة للعام الحالي  
  االستھالكیة المدنیة(تخفیض أسعار سلع في)  
  أربعة أیاممخالفة خالل  ٧٩الصناعة والتجارة تحرر  
  الیوم.. خلیفة یستھل المشاركة األردنیة في بطولة العالم للتایكواندو   
 البرونز(والعراق تخسر .. فرنسا تحرز اللقب للمرة األولى)  

برز عناوین الصحف أ
  الیومیة
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 األردن یؤكد دعمھ لمصر وحرصھ على استقرارھا  
 «المالكین «  و » استقالل القضاء«على » األعیان«یرفض تعدیالت » النواب

   «مستأجرینوال
  األول أو الثاني من آب» التوجیھي«ترجیح إعالن نتائج   
 نقل األسرى األردنیین لعیادة سجن تفتقر لمقومات العالج   
 للدورة الصیفیة» الشامل«نسبة النجاح في امتحان  % ٤٩.٤٦  
 وزیر الدفاع المصري یكشف ظروف إقصاء مرسیاشتباكات عنیفة وحصار   
 ن في دمشقمئات العائالت بحي القابو  
 لجیش المصري یؤكد تمسكھ بخریطة الطریق ویدعو المعتصمین   لالنصراف ا

   العمالھم
 «یعتصمون مطالبین بإلغاء قرارات حكومیة تضر بصناعاتھم» صناعیون  
 اشتباكات عنیفة وحصار مئات العائالت بحي القابون في دمشق  

  

  

  

  

 فلسطین تخوض إضرابا عاما الیوم دفاعا عن النقب  
 عدد المعتمرین األردنیین في رمضان تقلیص  
 إخوان مصر ینفون وجود خطة لمواجھة عزل مرسي  
 تجدد مشاجرة وتعزیزات لألمن: حي نزال  
  ملیون دینار على البن والشاي ٢٧األردنیون ینفقون  
 خبراء ینتقدون تجدد التشكیك بسالمة میاه الدیسي  
 إغالق طرق بتجدد أعمال شغب: الكرك  
  للمناطق النائیة" ة بال كھرباءثالج"أردني یبتكر  
 طقس حار الیوم وغدا ومعتدل األربعاء  
 ارتفاع أسعار األلبسة وتوقع تضاعف الطلب بعد منتصف رمضان  
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 "یقر شروط الحصول على راتب االعتالل" النواب  
 جودة ینقل تحیات الملك للشعب المصري   
  الشامل(اعالن نتائج امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة)   
  بالمئة في النصف االول لھذا العام ٥تحصیالت الضریبة ترتفع   
 الزراعة تمنع دخول خضار ونباتات زینة مخالفة للمواصفات   
 عشرات المستوطنین المتطرفین یقتحمون المسجد األقصى بالقدس   
  جثة من ضحایا حادثة القطار في كندا ٣٣العثور على   
 عاءطقس حار نسبیا وانخفاض الحرارة االرب  
  ٢٠١٣البورصة تنخفض ألدنى مستوى في   
 لإلنترنت    ١٦على الثابت و  ١٣و " الخلوي"دینارا إنفاق األردنیین على ١٨

   شھرًیا
  وذات راس كسب االحترام.. شباب االردن یبدأ مشواره بلقب مھم  


