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 توقعان اتفاقیة لتشجیع المشاریع واألعمال الریادیة" تجارة عمان"و " األردنیة"

 
أبرم مركز اإلبتكار والریادة في الجامعة األردنیة الیوم مع أكادیمیة عرفة تجارة  – زكریا الغول

 .تدریب والریادة وتطویر األعمال اتفاقیة تعاون ودعم فنيعمان  لل
 

ووقع االتفاقیة عن الجامعة رئیسھا الدكتور عزمي محافظة وعن الغرفة رئیس مجلس إدارتھا العین 
عیسى مراد بحضور مدیر مركز اإلبتكار والریادة الدكتور أشرف بني محمد ومدیر األكادیمیة 

 .الدكتور وسیم حداد
  

وتأتي اإلتفاقیة انطالقا من توجھ الفریقین للربط بین القطاعین الخدمي والتجاري والجامعات األردنیة 
سعیا لتحسین بیئة األعمال من خالل المشاركة والمبادرة بتطویر التشریعات والتأثیر في القوانین 

 .لمشاریع االبداعیةوالسیاسات االقتصادیة والتجاریة ودعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة وتشجیع ا
  

ویسعى الفریقان وفقا لالتفاقیة إلى إیجاد منظومة متكاملة تعمل على تطویر قدرات كافة األطراف 
المعنیة في الریادة واالبتكار وایجاد حلول ابداعیة، وتوجیھ المشاریع واألنظمة واألبحاث العلمیة 

 .سیتھالجامعیة نحو تلبیة احتیاجات القطاع التجاري وتطویر تناف
  

وتھدف اإلتفاقیة الى إیجاد جیل معني باالبتكار والریادة من خالل تقدیم كافة التسھیالت اإلداریة 
والتكنولوجیة والفنیة التي تساعد المبتكرین والمبدعین والریادیین على تطویر أفكارھم ومشاریعھم 

 .وتحویلھا من فكرة الى مشاریع تجاریة قابلة لالنتاج والتطویر
  

جب االتفاقیة توفر الغرفة الخدمات اللوجستیة المجانیة للطلبة، وتعمل على إلحاق  الطلبة وبمو
والموظفین و اصحاب المشاریع بدورات متخصصة في مجال الریادة واالبتكار، وتشجیع آلیات 

 .التعاون والشراكة بین الجانبین وتنظیم واقامة الندوات والورش العلمیة ذات االھتمام المشترك
  
  

 أخبار الجامعة

 نیوز طلبة  –عمون  –بترا  – األردنیةأخبار 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ردنــالجـــــــامعــــة األ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
4 

  
  

 یخرج كوكبة من طلبة الدبلومات التدریبیة" األردنیة"استشارات 
 

احتفل مركز االستشارات والتدریب في الجامعة األردنیة الیوم بتخریج فوجا جدیدا من  – ھبة الكاید
 .طلبة برامج الدبلوم التدریبي التي عقدتھا أكادیمیتي مباشر وأم القرى بالتعاون مع المركز

 
  

اء مراسم التخریج أھمیة تعاون الجامعة ممثلة وأكد مدیر المركز الدكتور سائد صالحیة عقب انتھ
بالمركز مع مؤسسات المجتمع التدریبیة واألكادیمیة لرفد الوطن بكوادر بشریة مؤھلة تسھم في دفع 

 .مسیرة التنمیة والعطاء في األردن
 

وأضاف صالحیة أن الحصول على شھادة الثانویة العامة لم یعد حائال أمام تحقیق الشباب 
ھم؛ فلكل إنسان فرصتھ في الحیاة وقدراتھ الكامنة للنجاح في بناء مستقبلھ إذا أحسن التخطیط لطموحات
 .والتوجھ

   
من جھتھا تحدثت مدیرة دائرة التدریب واالستشارات ھیام الكاید في كلمة ألقتھا عن سعي المركز إلى 

الشراكات المتمیزة مع العدید توطید عالقات التعاون مع المجتمع المحلي، منوھة بأنھ أقام عددا من 
 .من األكادیمیات والمؤسسات التدریبیة المختلفة بغیة رفد السوق المحلي بالخبرات المدربة والمؤھلة

   
طالبا وطالبة تلقوا تعلیمھم ومھارتھم المعرفیة  90ولفتت الكاید إلى أن الخریجین البالغ عددھم زھاء 

سالیب التدریب في الجانبین النظري والعملي في على مدار ستة شھور متواصلة وفق أحدث أ
تخصصات اإلعالم الشامل واإلذاعة والتلفزیون وصناعة الكلیب واإلعالن التلفزیوني وھندسة 

 .التكییف والتبرید وصیانة سیارات الھایبرد وإدارة المستشفیات والسجالت الطبیة
 

كریّم دعوة للخریجین بوصل الجھد مع اإلرادة ووجھ المدیر العام ألكادیمة مباشر الدكتور رّواع أبو 
والتصمیم للوصول إلى مبتغاھم وتحقیق أمانیھم في صقل مھاراتھم العلمیة والعملیة بما یتناسب 

 .وحیاتھم المھنیة، مثمنا جھود جمیع القائمین على إنجاح ھذه الدبلومات التدریبیة
  

القرى الدكتورة صفاء العدوان إلى ضرورة توطید من جانبھا أشارت نائب المدیر العام ألكادیمیة أم 
التعاون والشراكة مع القطاعین العام والخاص بما یكثف الجھود في مسیرة التطویر والبناء، وتأھیل 

 .كوادر بشریة على قدر من الكفاءة والمھارة لتنمیة مؤسسات مجتمعنا المحلي
 

یر عام أكادیمیة مباشر ونائب مدیر عام وفي ختام مراسم التخریج سلم مدیر المركز یرافقھ مد
 .أكادیمیة أم القرى الشھادات للخریجین

 

 السوسنة  –عمون  -نیوزطلبة  –بترا  -األردنیةأخبار 
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  الروسیة تبحثان التعاون" سیفاستوبل"و" األردنیة"
 
بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة مع رئیس جامعة سیفاستوبل  - زكریا الغول 

 .الروسیة الدكتور فالدیمیر نشایف أوجھ التعاون البحثي واألكادیمي
  

العلوم الطبیة  وتناول الجانبان الوجوه المشتركة في عدد من المجاالت العلمیة والبحثیة في مختلف
 .والطبیة المساندة والبحریة والدراسات المناطقیة واللغات

  
، وفي "األردنیة"وركزت المحادثات على إمكانیة التعاون في تطویر المسارع النووي الموجود لدى 

 .مجال الستاالیت وعلوم الطقس والتنبؤات الجویة
  

عة األعضاء واألطراف الصناعیة حیث وتبادل الجانبان الحدیث حول إمكانیة التعاون في صنا
تتمتع بخبرة واسعة في مجال صناعة العظام واألنسجة واألعضاء الداخلیة واألطراف " سیفاستوبل"

باإلضافة إلى إمكانیة إنشاء برنامج دبلوم في المھن البحریة مثل قیادة السفن . الصناعیة ذاتیة التشغیل
 .وصیانتھا وتطویرھا

  
" األردنیة"ة استعداد الجامعة لمد جسور التعاون وانفتاحھا على العالم، الفتا أن من جانبھ أكد محافظ

جامعة شاملة تحوي جمیع التخصصات وتزخر بالكفاءات العلمیة المشھود لھا والتي تتطلع إلى 
 .التشبیك مع باحثي العالم

  
البحریة وتصنیع  الدكتور فالدیمیر نشایف لفت إلى أن جامعتھ تسعى إلى تطویر برامج المالحة

السفن ذاتیة القیادة، إلى جانب تطویر سفینة بحثیة مزودة بأجھزة متخصصة بعملیات التنقیب البحري 
 .األثري

  
وأبدى نشایف نیة جامعتھ توطید أواصر التعاون في ما یحتص بالداراسات المناطقیة وخصوصا 

  .منطقة الشرق األوسط وتبادل الخبرات في مجال تدریس اللغات

 4: الدستور ص - 4: صالغد  –عمون  -طلبة نیوز - 2: الشعب صصدى  –بترا  -األردنیةأخبار 
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 تعقد دورة تثقیفیة حول اإلسعافات األولیة" األردنیة"تمریض 
 

نظمت لجنة الجامعة والمجتمع في كلیة التمریض في الجامعة األردنیة الیوم دورة  – ھبة الكاید
أقسام التمریض السریري وتمریض صحة األم والطفل وتمریض تثقیفیة للموظفات اإلداریات في 

 .صحة المجتمع حول اإلسعافات األولیة
  
 

وھدفت الدورة وفقا لمقررة اللجنة تغرید شواشي إلى نشر الوعي فیما یتعلق بأسس وآلیات تقدیم 
 .اإلسعافات األولیة للمصابین في المنزل أو الشارع أو مكان العمل

  
  

ات الدورة على آلیة تقدیم اإلسعافات األولیة في حاالت توقف القلب والرئتین عند واشتملت موضوع
األطفال والبالغین قدمھا كل من الدكتور إبراھیم سالمة والدكتورة نادین عبد الرازق، فیما تحدث 
األستاذ مالك النجار والمدرسة تغرید شواشي عن طرق اإلسعاف األولي في حاالت الكسور 

 .جروحوالحروق وال
 
  

وقالت شواشي إن النشاط یأتي ضمن سلسلة من النشاطات التوعویة التي تعكس نھج الجامعة في 
خدمة المجتمع المحلي من جھة، واستمرارا لرؤیة الكلیة في تعمیق اإلحساس بالمسؤولیة المجتمعیة 

على آخر  لیس لطلبتھا وخریجیھا فحسب بل للعاملین فیھا من جھة مماثلة؛ األمر الذي یطلعھم
  .المستجدات في قطاع التمریض مما یمكنھم من تفادي أي خطر أو طارئ قد یتعرضون لھ

 

 طلبة نیوز - نیوزحمرین  –عمون  –بترا  -األردنیةأخبار 
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 صفة الحاكم االداري لرئیس الجامعة تمھید لرفع الرسوم: ذبحتونا
  

واب المادة صدمتھا من إقرار مجلس الن" ذبحتونا"أبدت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
من قانون الجامعات األردنیة التي تعطي رئیس الجامعة صالحیات الحاكم اإلداري ) ب/26(

من نفس القانون التي منحت ) ب/27(لتحصیل الرسوم الجامعیة وأموال الجامعة، وإقرار المادة 
 .صالحیة الضابطة العدلیة للحرس الجامعي

 
یري التعلیم العالي والتربیة على ھاتین المادتین، كما عبرت الحملة عن استغرابھا من موافقة وز

وموافقة السواد األعظم من أعضاء مجلس النواب الذي یضم مجموعة ال بأس بھا من أكادیمیین 
 .وحقوقیین

 
واعتبرت ذبحتونا أن إقرار ھاتین المادتین یؤكد على أن الجانب المالي واألمني كان الھاجس 

انون الجامعات األردنیة، وأن الجانب األكادیمي والبحث العلمي لم األساسي لدى المشّرع عند وضع ق
 .یكن لھما مكان في عقلیة النواب والحكومة

 
ورأت الحملة أنھ ال یمكن فصل إعطاء صفة الضابطة العدلیة للحرس الجامعي وصفة الحاكم 

في ظل قرارات اإلداري لرئیس الجامعة عن التوجھات والسیاسات الحكومیة المتعلقة بالجامعات، 
وشیكة برفع الرسوم الجامعیة تستوجب ضبط الشارع الطالبي وتقیید حریة العمل الطالبي، لذلك جاء 

 .قانون الجامعات بالضابطة العدلیة
 

إلى أن منح صفة الحاكم االداري لرئیس الجامعة الرسمیة، تعني إعطاء " ذبحتونا"ولفتت حملة 
رسوم الجامعیة من الطلبة، ومالحقة المتأخرین عن الدفع الرئیس صالحیة ومھمة مالحقة تحصیل ال

وفق ما نص علیھ قانون –وحجز أموال أولیاء أمورھم ونشر أسمائھم في الحي الذي یسكنون فیھ 
ً . - األموال العامة ما یعني أن الطالب المتفوق والذي تأخر أھلھ في دفع رسومھ سیجد اسمھ منشورا

ً حبسھ بقرار من رئیس الجامعة في مشھد مأساوي لن  في الحي أو المنطقة التي یقطنھا لیصار الحقا
 .تجده إال في األردن

 
من خطورة ھذا التعدیل كونھ یحول رئیس الجامعة الرسمیة من شخصیة أكادیمیة " ذبحتونا"وحذرت 

وعلمیة وتربویة إلى شخص أمني وجابي، ما یضع عالمة استفھام على مستقبل جامعاتنا وآلیة اختیار 
 .ؤساء الجامعات الرسمیة في المراحل القادمةر
 

" الضابطة العدلیة"إلى أن الھدف الرئیسي غیر المعلن إلعطاء صفة " ذبحتونا"ونوھت حملة 
خاصة في . للحرس الجامعي؛ ھو في أساسھ لمواجھة الحركة الطالبیة ولتقیید حریة العمل الطالبي

ظل التوجھات الحكومیة لرفع الرسوم الجامعیة والمخاوف الجدیة من تحركات طالبیة لمواجھة ھذه 
 .التوجھات

 

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  4: االنباط ص -6: السبیل ص - 4: الدستور ص- 5: الغد ص - 24جو 
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وفیما یتعلق بالذریعة الحكومیة والنیابیة إلعطاء صفة الضابطة العدلیة للحرس الجامعي، على اعتبار 
على أن كافة المؤتمرات " ذبحتونا"أن ھذا سیسھم في الحد من ظاھرة العنف الجامعي، أكدت حملة 

لتعلیم العالي والجامعات، وورشات العمل والدراسات التي تم تقدیمھا من قبل جھات رسمیة كوازرة ا
، تشیر إلى أن الحرس الجامعي "ذبحتونا"أو من قبل جھات خاصة كمراكز حقوق اإلنسان وحملة 

ھو جزء رئیسي من ظاھرة العنف الجامعي، سواء من ناحیة عدم كفاءتھ في مواجھة ھذه الظاھرة أو 
 .باشرة في ھذه المشاجراتمن ناحیة انحیازه لجھة ضد جھة أخرى في المشاجرات أو مشاركتھ الم

 
كما لفتت الحملة إلى أن تركیبة الحرس الجامعي الحالیة ومؤھالت أفراده ال یمكن أن تؤھلھ ألخذ 

كما أبدت الحملة خشیتھا من أن تصبح سلطة الحرس الجامعي فوق . صالحیات الضابطة العدلیة
ألمنیة في جامعاتنا على حساب ا سلطة إدارات الجامعات وھو األمر الذي سیزید من تغلیب العقلیة ا

 .لجانب األكادیمي والتعلیمي والعلمي
 

من أننا مقبلون على قرارات اقتصادیة ومالیة صعبة في الجامعات تتمثل في " ذبحتونا"وحذرت 
. قرارات رفع رسوم التنافس بنسب كبیرة بالتوازي مع رفع د الحكومة عن الجامعات بشكل تام

الت وبخاصة ما یتعلق بالضابطة العدلیة وصالحیة الحاكم اإلداري لرئیس وبالتالي فإن ھذه التعدی
الجامعة الرسمیة تأتي لتسھل تمریر ھذه القرارات واإلجراءات من خالل ضبط حركة الشارع 

 .الطالبي، وتقیید عمل الحركة الطالبیة، ومالحقة الطلبة الناشطین في العمل الطالبي
 

اضح وحاسم من رؤساء الجامعات الرسمیة ومن كافة األكادیمیین بموقف و" ذبحتونا"وطالبت حملة 
 .حیث اعتبرتھما الحملة إھانة لرؤساء الجامعات وللعملیة التعلیمیة. من ھاتین المادتین

 
تعد أموال الجامعة الرسمیة أمواال عامة تحصل وفقا لقانون : نّصت على أنھ) ب/26(یُذكر أن المادة 

ھذه الغایة یمارس الرئیس صالحیات الحاكم االداري وصالحیات لجنة تحصیل األموال العامة، ول
 .تحصیل األموال العامة المنصوص علیھا في القانون المذكور

 
یكون للموظفین المفوضین خطیا من الرئیس والذین یعملون على : على أنھ) ب/27(كما نّصت المادة 

لداخلي فیھا صفة الضابطة العدلیة وذلك حراسة الجامعة الرسمیة وفروعھا ومنشآتھا وحفظ األمن ا
  .في حدود اختصاصاتھم
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یوصي بإلغاء المادة التي تنص على إعطاء رؤساء الجامعات األردنیة صالحیات الحاكم " األعیان"

 اإلداري
 
 

من قانون الجامعات ) ب/26(االحد، بإلغاء المادة أمس أوصت لجنة التربیة في مجلس األعیان، 
عطاء رؤساء الجامعات الرسمیة صالحیات الحاكم اإلداري في تحصیل األردنیة والتي تنص على إ

 . األموال
 

صفة الحاكم  ، اعطاءمس، قد انتقدت ا"ذبحتونا"لطلبة وكانت الحملة الوطنیة للدفاع عن حقوق ا
 .اإلداري لرؤساء الجامعات، والتي اعتبرتھا إھانة للعملیة التعلیمیة 

 
نسخة منھ، ان ھذا القرار یمھد لرفع قریب " مدار الساعة"ا وصل واعتبرتواشارت الحملة في بیان لھ

  .للرسوم الجامعیة

  الساعة ار دم
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 ة األعیان تعید قانون الجامعات األردنیة إلى مجلس النوابتربوی
 
 

علمت طلبة نیوز بأن اللجنة التربویة في مجلس األعیان قد قررت إجراء تعدیالت على قانون 
 .الجامعات األردنیة والذي أقره مجلس النواب األسبوع الماضي 

 
وفد اجرت اللجنة تغییرات طالت عدد أعضاء مجلس األمناء كما وقررت رفع مدة السماح لرئیس 

سنوات كما والغت اللجنة المادة التي  ١٠الجامعة بالتعیین رئیسا لمجلس أمناء الجامعة نفسھا الى 
 .تنص بمنح رئیس الجامعة صفة الحاكم اإلداري فیما یتعلق بقضایا العنف الجامعي

  نیوزطلبة 
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 »القبول الموحد«االطالع على دراسة التخصصات المشبعة شرط لتعبئة 
  

العرض والطلب «كشف رئیس دیوان الخدمة المدنیة الدكتور خلف الھمیسات أنھ تم إدراج دراسة 
على التخصصات العلمیة في الخدمة المدنیة وسوق العمل المحلي لحملة المؤھل الجامعي والدبلوم 

دیوان إضافة إلى موقع ال –الشامل على موقع القبول الموحد لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 .قبیل إعالن نتائج الثانویة، حیث تم تزوید وزارة التعلیم العالي بھا ووحدة تنسیق القبول - االلكتروني

أن اإلطالع على الدراسة وقراءة تفاصیلھا شرط » الدستور»وأكد الھمیسات في تصریح خاص لـ
یقة تلزم كافة الطلبة لتعبئة طلب القبول الموحد في الجامعات الرسمیة، مؤكدا أن الدراسة تعرض بطر

 .االطالع علیھا قبل المباشرة بعملیة التسجیل وتعد شرطا لدخول موقع القبول الموحد
وبین الھمیسات أنھ تم تبویب وترمیز التخصصات التي تضمنھا طلب اإللتحاق بالجامعات الرسمیة، 

ا على موقع القبول كما تم تزوید وحدة القبول الموحد بالتصنیف المطلوب لبیانات الدراسة لعرضھ
الموحد قبل إعالن نتائج الثانویة العامة، وبدء المباشرة بعملیة التسجیل لاللتحاق بالجامعات وكلیات 
المجتمع، الفتا إلى أنھ تم تصنیف التخصصات وفق معاییر العرض والطلب في الخدمة المدنیة إلى 

 ).مطلوبة، مشبعة، راكدة(تخصصات 
ب الناجح في الثانویة العامة یمكنھ بمجرد إدخالھ لمعدلھ في امتحان كما كشف الھمیسات أن الطال

الثانویة العامة معرفة حالة التخصص الدراسي، ومقدار الرسوم الجامعیة في النظامین العادي 
 .والموازي، إضافة إلى الجامعات التي تدرسھ، وفقا لما تم صیاغتھ وإعداده من قبل الدیوان

، والتي 2017بعة والراكدة أوضح الھمیسات أنھا ذاتھا التي كانت عام وعن طبیعة التخصصات المش
حددت واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنیة وسوق العمل المحلي لحملة 
المؤھل الجامعي والدبلوم الشامل للعام الماضي، حیث بینت الدراسات أنھا ذاتھا للعام الحالي، منبھا 

  .لدخول موقع القبول الموحد أن اإلطالع علیھا شرط

  3: صالدستور 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ردنــالجـــــــامعــــة األ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
12 

  
 »التعلیم العالي « جھود تدفع الستقاللیتھ وأخرى لضمھ لـ .. صندوق دعم البحث العلمي 

 
 

لماذا ستنتزع استقاللیة صندوق دعم البحث العلمي وفقا لقانون التعلیم العالي الذي تسن مالمحھ 
االخیرة داخل المجلس التشریعي ؟ وبأي حق سیتم سحب صالحیاتھ ووضعھ تحت مظلة وزارة 
التعلیم العالي التي تمتلك من التفاصیل الكافیة التي تعیقھا عن حمل ملف البحث العلمي ؟  وھل 
ستؤول تفاصیل الصندوق القادمة بعد ان یفقد بریقھ االستقاللي الى حالة ایجابیة بشأن البحث العلمي 
باالردن ؟ ام سنعود بعد سنوات قادمة لنقول لماذا ال نعید الصندوق الى استقاللیتھ لیصنع فرقا في 

اضیة بالمرتبة خارطة البحث العلمي باالردن ، سیما وانھ جعل االردن وعبر سنواتھ العشر الم
الرابعة بمجال البحث العلمي عربیا ، رغم ایماننا وقناعتنا باالرقام التي  تتحدث عن ضعف في مجال 

 . البحث العلمي باالردن 
تساؤالت بحجم الحدث ال بد ان تطرح على المأل  قبل اطالق رصاصة الرحمة على  الصندوق الذي 

قادرا على اتخاذ قراراتھ وفقا لمرجعیة وزیر التعلیم كان مستقال بھیئة اداریة ومجلس ادارة وكان 
العالي ، لكن الصندوق كان صاحب ھویة من خالل قرارات مستقلة بعقد اتفاقیات ومشاریع 
واستقطاب باحثین وبحوث الى حضنھ لیمولھم ویمنحھم صفة الباحث والبحث الممیز عبر سنوات 

ولالمانة من تحویل البحث الى واقع ملموس  عشر مضت صنعت مجدا للبحث العلمي لكنھا لم تتمكن
على ارض الواقع لیكون مصدرا للتطبیق وافادة الوطن منھا ، وھو قصور یسجل ضد الصندوق ، 
لكن ذلك ال یعني نزع صالحیتھ وضمھ الى وزارة التعلیم التي تحمل من الھم والمتابعة ما یغنیھا عن 

 . حمل المزید من االعباء 
فة احاطت بقضیة ضم الصندوق الى مظلة وزارة التعلیم العالي، فقد قالوا ان تفاصیل واراء مختل

القرار لن یؤثر على عمل الصندوق فاالساس العمل بحرفیة وعلمیة وفائدة للبحث العلمي، وھذا ما 
تركي عبیدات ومؤسس الصندوق، الذي اعتبر .  اكده اول مدیر عام لصندوق دعم البحث العلمي د

دوق لیس لھ عالقة باالستقاللیة فالمفترض ان یقوم الصندوق بعملھ ویحقق اھدافھ ایا ان العمل بالصن
 .كانت مظلتھ او مرجعیتھ 

واشار الى  ان ضم الصندوق لغایات الترشید والترشیق لن یعیقھ عن تحقیق اھدافھ،  فالقضیة االن 
لن یغیر المرجعیة وسیكون  ان للصندوق مجلسا ادارة برئاسة وزیر التعلیم العالي، وھو االمر الذي

 .لھ وفقا للقانون مدیر عام  یدیره، وان وجوده تحت مظلة الوزارة سیسرع االجراءات 
وبین ان االھم االن سن تعلیمات ونظام یضبط ایقاع الصندوق بطریقھ اكثر احترافیة ومھنیة، قائال 

لیة الن الصندوق سیبقى محافظا ان فضاء العمل وكفاءتھ والمسؤولیة ال عالقة لھ بالمكان او االستقال
على برامجھ وجوائزه واھتماماتھ كالسابق ال بل وقد تكون افضل، الن ذلك من شأنھ توفیر بعض 
النفقات وسیبقى لمدیره  قیمة اعتباریة وصالحیات في حال استثمر موقعھ جیدا واستمر بتقدیم الدعم 

لى ان یبقى مدیره یتمتع كما ھو المعمول بھ البحثي والعلمي بمؤھالت تلیق بدرجة المدیر والحفاظ ع
 .بقدرات بحثیة واداریة عالیة 

وان فتحنا باب االرقام فان ملفات الصندوق تقول انھ لم یشكل منذ تاسیسھ اي عبء مالي على خزینة 
من صافي ارباح الشركات % 1الدولة حیث استطاع ان یمول نفسھ ذاتیا من خالل تحصیل نسبة الـ 

عامة ، اضافة الى فوائض البحث العلمي واالیفاد من الجامعات الوطنیة، إذ بلغ اجمالي المساھمة ال
 ..تلك التحصیالت منذ تاسیس الصندوق حوالي ستین ملیون دینار 

وثمة مزید من الحقائق المالیة التي تؤكد حسب ملفات الصندوق، ان اجمالي النفقات االداریة والمالیة 
وبدل االیجار وكافة النفقات الفنیة، على مدى السنوات العشر الماضیة  للصندوق كالرواتب والضمان

من اجمالي االنفاق العام من اموال وواردات الصندوق ووزعت نسبة % 6لم تتجاوز ما نسبتھ 

  3: صالدستور 
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% 6والمجالت % 2والمؤتمرات % 30والمشاریع الوطنیة % 42االنفاق على المشاریع البحثیة 
 %.1والجوائز % 9ومنح الطلبة 

رویدة المعایطة اعتبرت ان سحب الصالحیات ونزع . وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي االسبق  د
استقاللیة الصندوق امر سیؤدي الى مزید من بعثرة الجھود النجاح البحث العلمي باالردن، مؤكدة انھ 

داریة لیبقى شاھدا على ال بد من االبقاء على الصندوق ھیئة مستقلة تتمتع بكل االستقاللیة المالیة واال
 .التغییر والتطویر 

وقالت انھ یجب ان نربط بقاءه كھیئة مستقلة بتقویة عملھ لیكون مرتبطا بالقضایا الملحة البحثیة 
والصناعیة والتطویریة باالردن، من خالل انشاء خطة عمل سنویة موثقة وترتیب االولویات التي 

ف لیتم تحقیقھا سنویا بالتشاركیة مع كافة الجھات تمس مشاریع البلد بشكل وثیق ، ووضع اھدا
 .البحثیة باالردن 

واعتبرت ان ضم الصندوق الى الوزارة سیخفف من قوتھ وسیعزز المركزیة وسیفرض روتینا على 
اجراءاتھ وھو االمر الذي سیقلل من عملھ وانجازه بشكل ملموس، مؤكدة ان الوزارة لدیھا اعباء 

ت ال یجوز لھا ان تقوم بعمل تنفیذي لتكتمل دائرة العمل بحرفیة، وعلینا سیاسیة ورسم استراتیجیا
دوما ان نركز على تنفیذ  كیف نغیرالصندوق لالفضل وكیف  نستثمر فیھ بشكل مختلف، والبحث 
عن ھدف یجب ان یحقق سنویا في مجال التطویر وخدمة البلد، من خالل ترسیخھ الیجاد خارطة 

 .استثماریة رائدة 
لتحویل الصندوق الى حالة من االبداع واالبتكار والتطویر ھو المطلب، ال بل وتعظیم  السعي

استقاللیتھ كھیئة ایجابیة تسعى لتعزیز عملھ ال السعي الحباطھ بتحویلھ الى ھیئة تابعة لوزارة التعلیم 
ل واحدة العالي التي تمتلك من االعباء ما ال یسعھا ان تتفرغ لعمل الصندوق فھاتان مؤسستان لك

منھما عملھا الذي نعتز ونفتخر بھ،  لكن فلیتفرغ كل طاقم لعملھ وال یمكننا ان ننكر ضرورة العمل 
موظفا ویعلمون كیف تدار  36على تعظیم كفاءات العاملین بالصندوق والذین ال یتجاوز عددھم 

یكونوا اكثر كفاءة عملیة البحث العلمي بتفاصیلھا، فاالولى ان نعمل على توفیر تدریب اضافي لھم ل
وعلمیة وایجابیة لخدمة اھداف الصندوق بمزید من التطویر في العمل، ال احباطھم وادخالھم في 

 ..بوتقة الجمود 
مداوالت الصندوق لم تنتھ بعد، جھود تدفعھ باتجاه البقاء مستقال لیكون اداة تنفیذیة ھامة، وأخرى تشد 

كثر تماسكا وساعیا لترشید النفقات حسب ما تراه الدولة بھ نحو االنضمام الى مظلة الوزارة لیكون ا
  .كذلك 
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 ندوة حواریة في معھد اإلعالم األردني" األطفال واإلرھاب"
  

" األطفال واإلرھاب"نظم معھد اإلعالم األردني بالتعاون مع منظمة الیونیسف، ندوة حواریة بعنوان 
 .الذي یھدف إلى بناء قدرات الصحفیین في مجال حقوق الطفل وحمایتھ" مكاني"ضمن مشروع 

 
ب، عالوة على كون الطفل واشار المتحدثون، إلى أن األطفال والیافعین من أكثر ضحایا اإلرھا

 .ضحیة في أي مجتمع یستھدفھ اإلرھاب
 

وتحدث الباحث حسن أبو ھنیة، عن دور وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي في الترویج 
ً إلى  للتطرف والتجنید للتنظیمات اإلرھابیة، مقابل دورھا في التوعیة وسط األطفال وأسرھم، مشیرا

 ، حیث أصبح أطفال"العائلي"ان منطقتنا العربیة تعاني من تنامي ظاھرة التطرف بما فیھ "
 ً اإلرھابیین یتبعون أباءھم في مناطق الصراع وااللتحاق بالتنظیمات اإلرھابیة، وھذا یُشكل خطرا

 .تواجھھ المنطقة بظھور جیل جدید من ھؤالء األطفال مشبع بفكر تلك التنظیمات
 

 ً وقال مدیر أحداث عمان في وزارة التنمیة االجتماعیة عماد صھیبة، إن مراكز الوزارة تستقبل حالیا
ً، متھمون بالفكر المتطرف، وتعمل المراكز ) 18- 15(خمسة أطفال من بیئات متعددة بین سن  عاما

على محاولة استیعابھم وعمل دراسات أولیة عن حاالتھم ومن ثم الدخول معھم بنقاشات فكریة من 
قبل أصحاب االختصاص، موضحا ان المراكز تحتاج لوقت لیس بالقصیر لتغییر الفكر المتطرف 

فلیس من السھولة تغییر التفكیر، رغم أننا نواجھ الفكر بالفكر ونمنح األطفال "أولئك األطفال،  لدى
المراكز غیر قادرة منفردة على ذلك، إذا لم یكن ھناك تعاون "، وأن "كل طرق الراحة واالطمئنان

صال مباشر من البیئة المحیطة بالطفل لتغییر فكره سواء في المدرسة أو البیت أو اي شخص على ات
 ".مع الطفل

 
ً من النماذج من قضایا إرھاب منظورة أو نظرت فیھا المحاكم  وعرض المحامي مھند الضمور، عددا
ً أن تعدیل قانون األحداث كان فیھ الكثیر من اإلیجابیات، لكن ھناك بعض  ُّصر، مبینا ألطفال أو ق

تھم المسنودة إلیھ حیث أصبح السلبیات أو التجاوزات في إجراءات القبض على الحدث، أو في ال
 .التعامل معھ مثل المتھم البالغ، بغض النظر عن عدم نضوجھ بعد

 
یشار إلى أن الندوة الحواریة التي أدارتھا المستشارة في معھد اإلعالم األردني بیان التل، ھي الثالثة 

دف إلى بناء ، الذي یھ"مكاني"التي یعقدھا المعھد بالتعاون مع منظمة الیونیسف ضمن مشروع 
  .قدرات الصحافیین في مجال حقوق الطفل وحمایتھ

  
  
  
  
  
  
  

  6: صالدستور  –بترا 
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  السلط –سارة زید یوسف الزبن النسور  -
  عرجان –نھى عامر عبداهللا الحاج أحمد  -
  الرابیة -ان محمد فرج اهللا روحي علی -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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 الوضع العام

 
أحوال جویة غیر مستقرة تبدأ مع ساعات مساء یوم االثنین والثالثاء یرافقھا انخفاض كبیر في  -

 درجات الحرارة وعودة لھطول االمطار في عموم المناطق
 
عودة األجواء إلى االستقرار المؤقت یومي األربعاء والخمیس والجمعة مع ارتفاع تدریجي في  -

 درجات الحرارة
 
ضباب وتدني في مستوى الرؤیة األفقیة علي مناطق واسعة من المملكة مع ساعات إحتمال تشكل ال -

 اللیل والصباح الباكر لیومي الثالثاء واألربعاء
 
 

  العربطقس 
  

 حالة الطقس
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  أعلنت سفارة المملكة األردنیة الھاشمیة في الریاض، أنھ وبتوجیھات من وزیر الخارجیة
وشؤون المغتربین أیمن الصفدي سیتوجھ فریق عمل من السفارة في الریاض إلى المنطقة 

  .الشرقیة لخدمة أفراد الجالیة األردنیة فیھا وتقدیم الخدمات القنصلیة لھم
  

  فازت رئیسة الجالیة األردنیة في ھولندا الدكتورة منور الزعبي في االنتخابات لمنصب نائب
والزعبي خریجة صیدلة جامعة دمشق وخریجة . الرئیس للمجلس األردني األوروبي

في ھولندا وھي ھولندا مقیمة وتعمل منذ عشرین عاما / دراسات علیا من جامعة أوترخت
صاحبة أعمال، اضافة لكونھا ناشطة عربیة في ھولندا ومن المؤسسین للمجلس األردني 

  .األوروبي

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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 في نقابة المھندسین مساء الیوم عن قائمة ) إنجاز(ضاء والمستقلین یعلن تحالف القائمة البی
ویعقد التحالف لھذه الغایة . مرشحیھ النتخابات مجالس الشعب الھندسیة لنقابة المھندسین

 .مؤتمرا صحفیا بمجمع النقابات المھنیة مساء الیوم
  

 م اللواء الركن أحمد سرحان الفقیھ امس إجراء تنقالت داخلیة لنحو قرر مدیر األمن العا
 .ضابطا برتبة عقید ومثلھم برتبة مقدم 11التنقالت شملت . عشرین من كبار ضباط المدیریة

  
 دھا المؤسسة حول مدیر عام الضمان االجتماعي نادیا الروابدة تترأس الیوم جلسة نقاشیة تعق

الجلسة النقاشیة التي یشارك بھا مختصون ومعنیون تعقد في . إصابات العمل في المملكة
 .المؤسسة العامة للضمان بعمان

  
  انتخبت الھیئة العامة لجمعیة العلوم السیاسیة أول من أمس الدكتور محمد المصالحة رئیسا

الھیئة أقرت باجتماعھا في . إضافة إلى اختیار باقي أعضاء الھیئة اإلداریة للدورة المقبلةلھا، 
  .مقرھا بعمان التقریرین المالي واإلداري

 زواریب الغد
  


