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 " األردنية"في ( DAAD)ملتقى للمستفيدين من منح 

 

 

 

 

افتتح في الجامعة األردنية  -محمد المبيضين 

ى السنوي للمستفيدين من منح الهيئة أمس الملتق

بمشاركة ( DAAD)األلمانية للتبادل العلمي 

نخبة من المدرسين في الجامعات العربية 

 .واألردنية

 

 4233وتعد الهيئة التي تأسست في المانيا عام 

أكبر منظمة مانحة حول العالم تدعم التبادل 

الدولي للطلبة والباحثين والعلماء في مختلف  

 .اتالتخصص

  

  

وألقى نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات العلمية الدكتور زيد بقاعين  نيابة عن رئيس 

والتي ( DAAD)الجامعة كلمة أشاد فيها بالمبادرات التي تنفذها الهيئة األلمانية للتبادل العلمي 

عد تخرجهم بشكل فاعل اثمرت عن توفير منح دراسية لعدد من الباحثين األردنيين والعرب اسهموا ب

 .في دفع عجلة التنمية واالستدامة وفي قطاعات مهمة منها المياه والطاقة

  

( DAAD)ولفت بقاعين إلى ترحيب الجامعة  بزيادة أعداد الطلبة العرب الحاصلين على منح 

ور كبير للدراسة في كلياتها انطالقا من فهمها العميق في ترسيخ التعاون مع هذه المؤسسة التي لها د

 .في تطوير عالقات الصداقة القائمة بين األردن والمانيا

  

أكد على تشجيع التبادل العلمي والثقافي مع الجامعات األلمانية التي لها مكانة عالمية وتتميز , بقاعين

 .بنوعية الدراسة االكاديمية  فيها من حيث تراكم الخبرات والتجهيزات الفنية

  

عن تقديرها للجامعة األردنية "بيرجيتا سيفكر ايبرله"أللمانية في عمان بدورها أعربت السفيرة ا

إلسهامها الفاعل في تطورعالقات الصداقة بين االردن والمانيا, مشيرة إلى اهتمام المؤسسات 

التعليمية األلمانية بزيادة حجم التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية األردنية 

 .تها الجامعة األردنيةوفي طليع

  

  

 أخبار الجامعة

 40/3/3545االثنين                                                                                                          أخبار األردنية 
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وأشارت السفيرة إلى التحديات التي يواجهها األردن خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والمياه 

والطاقة الستقباله أعدادا كبيرة من الالجئين, مؤكدة اهتمام المانيا بدعم األردن لتخطي العقبات التي 

 .يواجهها في المرحلة الراهنة

  

الضوء على المنح التي " دورو تريا رولند"م للهيئة األلمانية للتبادل العلمي  وسلطت األمين العا

تقدمها  الهيئة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي في المانيا, الفتة إلى 

 .الشروط الواجب توفرها في المرشح والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستفيدين من هذه المنح

   

كلمة أشاد فيها بعالقات الصداقة القائمة بين األردن " ستيفن كوفمان"وألقى عضو البرلمان األلماني 

 .والمانيا مشيداً بمستوى العالقات العلمية والثقافية القائمة بين البلدين الصديقين

  

لتقى وعرض عدد من المستفيدين من المنح من أعضاء هيئة تدريس في جامعات أردنية  خالل الم

تجربتهم في الحصول على المنح وقصص نجاحهم وخبراتهم في الجامعات التي يعملون فيها 

 .واألنشطة العلمية والبحثية التي يقومون بها التي تتناول قضايا اقليمية وعالمية مختلفة
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 "األردنية"في  1048ل تكريم الفائزين في مسابقة علماء المستقب
 

 

 

كرم وزير التربية والتعليم الدكتور  –هبة الكايد 

عمر الرزاز أمس الطلبة الفائزين في مسابقة 

بموسمها الرابع التي  3545علماء المستقبل 

نظمتها جمعية ابتكار لتنمية اإلبداع بالتعاون مع 

 .كلية العلوم في الجامعة األردنية والوزارة

  

  

فريقا خالل  53الفائزين وعددهم  وجاء تكريم

حفل أقيم في الجامعة األردنية بحضور رئيسها 

آخرين,  55الدكتور عزمي محافظة من مجموع 

حيث أبدع الطلبة في إنجازها من خالل توظيف 

ما اكتسبوه من علوم تلقوها حول المنهجية العلمية المتبعة في تنفيذ المشاريع وطريقة كتابة التقرير 

 .العلمي

  

  

وعبر الرزاز عن سعادته بما تم تحقيقه وإنجازه من خالل المسابقة, معربا في هذا اإلطار عن شكره 

 .ألعضاء لجان التحكيم ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات ولجان اإلشراف

  

  

واظبة على ودعا الرزاز في كلمة ألقاها عقب مراسم التكريم الطلبة إلى مواصلة التميز من خالل الم

تحفيز الفكر على شغف المعرفة والتساؤل حول قوانين الطبيعة والبحث المستمر والتقصي الدائم عن 

 .الحقائق وصوال إلى منتج فذ يخدم الوطن ويكون سبيال للنهوض به إلى أعلى المستويات

  

  

مثمنة دور جميع من من جهتها هنأت نائب عميد كلية العلوم الدكتورة أمل العابودي الطلبة الفائزين 

أسهم في إنجاح مشروع المسابقة سعيا إلى تحسين مستوى تعليم وتعلم العلوم في المملكة بما يعزز 

االتجاه نحو العلوم والتكنولوجيا ويمكنّهم من توظيف المنهجية العلمية في التفكير والعمل واالبتكار, 

التواصل واالستقصاء العلمي والتفكير  فضال عن رسالته الرامية إلى تطوير كفاياتهم األساسية في

الناقد واإلبداعي وحل المشكالت, مؤكدة في هذا الصدد دعم الجامعة لمثل هذه المشاريع واهتمامها 

 .بإبداعات الطلبة وتحفيزهم على العمل البناء والمثمر

  

  

 السوسنة  -أخبار األردنية -40لرأي ص ا

 40/3/3545  طلبة نيوز                                                         االثنين                                                     
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سابقة التي أُطلقت في تنظيم هذه الم" ابتكار لتنمية اإلبداع"وأوضحت رئيسة الجمعية سريا عياد دور 

بدورتها الرابعة في الجامعة األردنية, مشيرة إلى ما تبعه من ملتقيات في محافظات اربد والسلط 

والزرقاء ومادبا والكرك؛ وذلك بتدريب الطلبة والمعلمين على المنهجية العلمية في التفكير والعمل 

 .واالبتكار وربطها بحاجات المجتمع والحياة

  

  

في كلمتها إلى خطوات المتابعة للفرق المسجلة في المسابقة البالغ عددها الموسم الحالي ولفتت عيّاد 

مشروعا تابعا   55منهم متطلبات المشروع وقدموا التقرير الكتابي وتأهل  455فريق أنهى  355

منهم في المراكز الثالثة األولى موزعة على  45فريقا جاء  53لخمس عشرة مديرية, معلنة عن فوز 

 .مجاالت 6

  

  

وتابعت أن المشاريع التي تقدم بها الطلبة للمسابقة أخذت جميعها طابع االستقصائية العلمية 

واالبتكارية في مجاالت الفيزياء والهندسة والكيمياء وتطبيقاتها والعلوم الحياتية والصحة وعلوم 

 .عاما 42إلى  5األرض والبيئة, واستهدفت األعمار من 
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 " االردنية"برنامج علمي ثقافي اجتماعي لشهر رمضان المبارك في 
 

 

 

أعلن مدير المركز الثقافي  -محمد المبيضين 

اإلسالمي في الجامعة األردنية الدكتور أحمد 

العوايشة عن إطالق برنامج علمي وثقافي 

 .متكامل خالل شهر رمضان المبارك

 

برنامج يتضمن إقامة ووفقاً للعوايشة فان ال 

ندوات ثقافية دينية عقب صالة الجمعة من كل 

أسبوع, تتناول أولى الندوات فقه التوبة وأثرها 

في قبول العمل, فيما تسلط الندوة الثانية الضوء 

على فقه المستجدات الفقهية في الصيام والزكاة, 

وخصصت الندوة الثالثة لمناقشة حاضر العلم 

الموقعون عن رب العالمين ما : حدة األمة, والندوة الرابعة سوف تعقد بعنواناالسالمي وأثره على و

 .لهم وما عليهم 

  

وقال مدير المركز إن نخبة من العلماء والمفكرين سيشاركون في فعاليات ندوات ومحاضرات تركز 

 .محاورها على موضوعات وقضايا ايمانية وانسانية معاصرة 

  

البرنامج تتضمن محاضرات يومية إلى جانب إقامة دروس ومواعظ واشار العوايشة الى ان خطة 

دينية بعد الصلوات فضال عن االحتفاء بليلة القدر المباركة بمناسبات دينية تاريخية منها غزوة بدر 

 .الكبرى وفتح مكة

  

ويشتمل البرنامج على نشاطات اجتماعية منها اقامة موائد االفطار لطلبة الشعوب اإلسالمية في 

لجامعة واستضافة جمعيات األيتام وتوزيع طرود الخير التموينية على األسر العفيفة في عدة  مناطق ا

 .من المملكة

  

وأكد العوايشة أن برامج التوعية في الشهر الفضيل تندرج ضمن أهداف المركز الساعية إلى توضيح 

الفراد والمجتمعات اإلنسانية رسالة اإلسالم الخالدة وتنمية الوعي اإلسالمي واإلسهام في إصالح ا

 .بعيداً عن الغلو والعنف والتطرف 

  

ودعا العوايشة أسرة الجامعة من طلبة وعاملين وأبناء المجتمع المحلي للحضور والمشاركة في 

 .األنشطة والفعاليات التي ستقام في مسجد الجامعة األردنية

 

 

 40/3/3545         االثنين                                                                                                    أخبار األردنية  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 "دراسات األردنية"قانون ضريبة الدخل تحت مجهر 

 

 
يعقد مركز الدراسات االستراتيجية في 

الجامعة األردنية مؤتمراً صحفياً الساعة 

الحادية عشرة من صباح يوم غد االثنين 

تحليل واقع "لالعالن عن نتائج دراسة 

, في مبنى غرفة "ضريبة الدخل في األردن

 .تجارة عمان

 

وقال مدير مركز الدراسات االستراتيجية  

شتيوي إن الدراسة األستاذ الدكتور موسى 

جاءت بالتعاون مع الغرفة بهدف تقصي 

جميع إمكانيات اإلصالح لقانون ضريبة 

الدخل بما يتوافق مع خصائص االقتصاد األردني, الفتا إلى أن الدراسة شملت األبعاد القانونية 

ن واالدارة الضريبية واستقصاء آراء أصحاب المصالح حول القانون, باالضافة إلى تحليل قانو

 .الضريبة الحالي والمقترحات التي قدمتها الحكومة

  

  

ووفقا لشتيوي قامت الدراسة على إجراء تحليل معمق لإلطار القانوني لنظام ضريبة الدخل 

والمبيعات النافذ والمقترح, وعالقته بقوانين أخرى مثل قانون االستثمار من أجل التوصل إلى فهم 

 .شامل لنظام تحصيل الضرائب الحالي

  

  

 .يأمل المركز أن تسهم الدراسة في إثراء النقاش والحوار الوطني حول أبعاد القانون المختلفة
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 ألردنية تحصد الذهب في بطوالت االتحاد الرياضي للجامعاتا
 

ظفرت الجامعة األردنية  –هبة الكايد 

بنصيب األسد في بطوالت االتحاد 

ة التي شاركت الرياضي للجامعات األردني

فيها خالل الفصل الدراسي الثاني 

3542/3545. 

  

وحصد طلبة الجامعة كأسي بطولة 

التايكوندوا للطالب والطالبات, وحلت في 

المركز الثاني الجامعة الهاشمية والثالث 

جامعة آل البيت في منافسات الطالب, 

وجاء في المركز الثاني جامعة آل البيت 

ية في منافسات والثالث الجامعة الهاشم

 .الطالبات

  

  

توج طلبة األردنية بحصولهم على المركز األول على مستويي ( 5*5)وفي بطولة كرة السلة 

 .الطالب والطالبات, بفارق كبير عن منافسيهم من الجامعات المشاركة

  

 

لتقنية نجاحهم في بطولة الريشة الطائرة التي أقيمت في جامعة الطفيلة ا" األردنية"وواصل طلبة 

, إضافة (فردي)بحصول الالعب محمد بني هاني من كلية األعمال على لقب كأس بطل الجامعات 

مثّلها كل من الالعبين خالد السعايدة من كلية التربية الرياضية ومعاذ ( فرق)إلى لقب بطل الجامعات 

 .اللحام من كلية الهندسة ومحمد بني هاني من كلية األعمال

  

  

تيلي )نقطة, في مهرجان الجامعات األردنية  455بالمركز األول برصيد " ردنيةاأل"وجاء طلبة 

فرق من الجامعات الحكومية والخاصة, فيما  5الذي أقيم في جامعة عّمان األهلية بمشاركة ( ماتش

نقاط وكان المركز الثالث من نصيب الجامعة  452حظيت جامعة عمان األهلية بالمركز الثاني عن 

 .نقطة 453تحصيلها األمريكية ب

  

 

بالمركز الثاني في بطولة كرة الطاولة للطالب التي أقيمت في جامعة مؤتة,  " األردنية"وحلت 

 .ومثلها كل من الطلبة نقوال الدير ورياض أبو تايه وأيوب جابر وبراء زايد
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 يحتفل بتخريج طلبة الدبلومات التدريبية المهنية" األردنية"استشارات 

 

 
احتفل مركز  -سناء الصمادي

االستشارات والتدريب في 

الجامعة األردنية بالتعاون مع 

أكاديمية التضامن األردني 

الدولي اليوم بتخريج مجموعة 

من طلبة الدبلومات التدريبية 

المهنية في مدرج وادي رم 

 .بمركز اللغات 

 

وسلم راعي الحفل مدير  

المركز الدكتور سائد صالحية 

لخريجين البالغ الشهادات ل

 .طالبا وطالبة( 42)عددهم 

 

وقال صالحية إن البرامج والدبلومات, التي تعقد بالشراكة مع القطاع الخاص, تهدف إلى تقديم 

 .التدريب بشقيه التأهيلي والتطويري 

 

وأضاف أن المركز يعمل على تقديم خدمات منافسة عالية الجودة, من خالل وجود  خبرات ومعارف 

 .مميزة من أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء في الجامعة وخارجهاوكفاءات 

 

من جانبها بينت مديرة األكاديمية داليا الكباريتي أن األكاديمية تحتفل اليوم بتخريج الفوج الرابع من 

طلبة دبلومي إدارة األعمال والموارد البشرية وإدارة الصيدلة والمستودعات, مشيرة إلى أن 

عى لوضع بصمة في حقل تنمية وتطوير المورد البشري لبناء إستراتيجية فعالة تعتمد األكاديمية تس

على الوعي والثقافة والمعرفة, وتخدم تخدم احتياجات سوق العمل للطلبة الناجحين في الثانوية العامة 

الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح ليكون لهم فرصة لتحقيق حلمهم بحمل شهادة مهنية تساعدهم في 

 . االنخراط بسوق العمل

 

وختمت الكباريتي كلمتها بالشكر للجامعة األردنية التي لم تتوان في فتح أبوابها للجميع لتحتضن كل 

من أراد المعرفة والعلم والثقافة من خالل خبرات أعضاء هيئة التدريس وموظفي مركز االستشارات 

جهود الجامعة األردنية ممثلة بمركز  وألقت الطالبة أسيل غازي كلمة ثمنت من خاللها.والتدريب

 .االستشارات واألكاديمية في إعداد برامج تدريبية تؤهل الطلبة للدخول إلى سوق العمل
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 جامعة الخليج العربي تشارك في مؤتمر تربوي دولي عقد في الجامعة األردنية

  

 

 
مته كليتا العلوم التربوية في كل من شاركت جامعة الخليج العربي في المؤتمر الدولي الذي نظ

الجامعة االردنية وجامعة القدس المفتوحة في رحاب الجامعة األردنية بالمملكة األردنية الهاشمية 

, إذ مثل الجامعة أستاذ القياس "نحو نظام تعليمي متميز: التعليم في الوطن العربي"تحت عنوان 

ذ الدكتور عبدهللا الصمادي وعرض ورقة بحثية مشتركة ومنهجية البحث بكلية الدراسات العليا األستا

مع الباحثة الدكتورة سمية الشرايدة تناوال من خاللها تحليالً بعديا لنتائج مجموعة رسائل الماجستير 

واطروحات الدكتوراه التي اهتمت ببرامج تنمية مهارات التفكير التباعدي والتي اجازتها قسم تربية 

 .خليج العربيالموهوبين في جامعة ال

 

التي تواجه النظام العربي والتعرف بواقع المناهج المدرسية  اتيهدف المؤتمر إلى التعرف بالتحد

واالطالع  ة,يالتعلم ةيميالتعل ةيفي العمل ثةيالحد اتيوالجامعية وآفاقها المستقبلية, إلبراز دور التقن

 .ةيعلى التجارب العربية في مجال العلوم التربو

 

رسالة وأطروحة, وقد  565األبحاث المجازة التي استعرضها الصمادي خالل المؤتمر عدد  وبلغ

دراسة في التفكير التباعدي, وقد تم رصد البيانات  30تحققت محكات اختيار عينة الدراسة في 

الخاصة بكل دراسة على نموذج خاص تم بناؤه لهذه الغاية, واستخدم البرنامج الخاص بما وراء 

, وقد أشارت النتائج إلى Comprehensive Meta Analysis (CMA )يل البياناتلتحل حليلالت

, كما 54545 5402وجود حجم أثر إيجابي للبرامج التدريبية في دراسات تنمية التفكير التباعدي بين 

ظهرت فروق ذات داللة أحصائية في متوسط حجم األثر لدراسات التفكير التباعدي تبعاً للنوع 

عينة لصالح دراسات العينات المختلطة ودراسات اإلناث, وتبعا لفئة العينة لصالح لل جتماعياإل

دراسات الطلبة العاديين, وكذلك حسب الدرجة العلمية لصالح دراسات درجة الماجستير, وظهرت 

 .فروق دالة كذلك لصالح دراسات طلبة الثانوية العامة

 

ت بحثية في تخصصات تربوية مختلفة, وتضمن المؤتمر عرضا ألكثر من مئة وخمس ورقا هذا,

 .وشارك فيها باحثون من أكثر من خمس عشرين دولة
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بحث علمي عن دور جامعة ظفار في تنمية رأس المال الفكري بمؤتمر دولي بتركيا 

 تنظمه الجامعة االردنية
    

 

بتنظيم من كلية " تحدياتالفرص وال-رأس المال الفكري "أقيم بالعاصمة التركية إسطنبول مؤتمر 

إدارة األعمال بالجامعة األردنية, بمشاركة عدد من الجامعات والمعاهد الدولية وكانت لجامعة ظفار 

حضوًرا مميًزا في الملتقي من خالل ورقة بحثية رئيسية شارك بها كل من الدكتور خالد مسلم 

تور عبدالقادر محمد السيد أستاذ مشارك المشيخي عميد كلية اآلداب والعلوم التطبيقية بالوكالة والدك

مناهج وطرق التدريس واألستاذ موسى أحمد سليمان رئيس قسم التربية بالكلية تناولت دور 

الجامعات الخاصة في سلطنة عمان في تنمية رأس المال الفكري من وجهة نظر طلبة الدراسات 

 (.جامعة ظفار أنموذجا)العليا 

 

 

على دور الجامعات الخاصة بسلطنة عمان في تنمية رأس المال الفكري  وهدفت الدراسة إلى التعّرف

 .من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا واعتماد جامعة ظفار كنموذج اعتباري لتلك الجامعات
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 "األردنية"ندوة حول عيد النصر على الفاشية في 
  

 

درسة اللغة الروسية في الجامعة األردنية ندوة حول عيد النصر اقامت الدكتورة تاتيانا جلوشينكو م

في زاوية اللغة الروسية, لتعريف طلبة اللغة الروسية بتاريخ أهم االعياد الوطنية  25على الفاشية 

 .والقومية الروسية والسوفيتية و

 

الروس والسوفييت كما هدفت الندوة الى تعريف الطلبة بأهمية النصر والتضحية الكبيرة التي قدمها 

مليون شهيدا النقاذ العالم من ارهاب ادولف هتلر في الحرب الوطنية العظمى الثانية  32وبحجم 

4252 - 4203. 

 

مليون شهيد اعطت العالم المعاصر درسا في التحرر من  32وبينت الدكتورة ان تضحية الـ 

 .االرهاب
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 لمرحلة االولى من انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسيةتنهي ا" اردنية العقبة"

  
انهت الجامعة األردنية فرع العقبة تنفيذ وتشغيل المرحلة االولى من مشروع انتاج الطاقة الكهربائية 

 25الف دينار ممولة من موازنتها, ما سيوفر للجامعة ما نسبته  555من الطاقة الشمسية بكلفة 

 .الف دينار 535السنوية البالغة  بالمائة من فاتورة الكهرباء

 

, ان انجاز هذا المشروع (بترا)وقال رئيس الجامعة الدكتور موسى اللوزي لوكالة األنباء االردنية 

الحيوي ازاح حمال ماليا ثقيال عن كاهل الجامعة الذي كان يستنزف معظم موازنتها ويضغط النفقات 

ين الجامعة من االنطالق لتنفيذ برامج وخطط التشغيلية الجارية االخرى ويشكل صعوبة في تمك

التوسع االفقي والعمودي, الفتا الى ان الوفر المالي المتحقق من المشروع والبالغ نحو ربع مليون 

دينار سنويا سيتم توجيهه لمسارات اخرى كانت مؤجلة بسبب عدم توفر المخصصات المالية الكافية 

 .لها

 

العمل من اجل تنفيذ المرحلة الثانية واألخيرة من مشروع وأكد اللوزي, ان الجامعة ستواصل 

استبدال الطاقة واالعتماد كليا على الطاقة الشمسية في انتاج الطاقة الكهربائية وذلك لتخفيف االعباء 

المالية التي تواجهها والتوسع في تنفيذ البرامج التدريسية وإنشاء الكليات وتحسين اوضاع العاملين, 

االجراءات الفعلية لتوفير مخصصات استكمال المرحلة الثانية والتي ستصل بفاتورة  مشيرا الى بدء

كيلو  535الكهرباء الى الصفر بعد استكمالها من خالل تركيب محطة انتاج ثانية بقدرة انتاج تبلغ 

 .وات

 

مواقف واضاف, ان تصميم بناء الخاليا الشمسية للمرحلة االولى والثانية تم استغالله كي يستخدم ك

لسيارات العاملين في الجامعة وزوارها, مشيرا الى ان القسم المختص في الزراعة والحدائق يعمل 

 .على زراعة االشجار وتخضير الموقع
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لخرابشة يفتتح محطة النتاج الغاز الحيوي بمزرعة الجامعة االردنية االلمانية في ا

 امةالكر
 

  

افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشه امس محطة الغاز الحيوي في مزرعة 

لتر من الغاز  655كيلو واط كهرباء و 43الجامعة االردنية االلمانية في الشونة الجنوبية باستطاعة 

 .الف يورو 555بكلفة اجمالية تبلغ 

 

االوروبي في االردن اندريا ماتيو فونتانا ورئيسة الجامعة  وحضر حفل افتتاح المشروع سفير االتحاد

االلمانية الدكتورة منار فياض وممثل سفارة المانيا االتحادية في األردن جيم سبيربرغ  -األردنية

 .وممثلو جهات ساعدت في انجاح المشروع وأخرى مهتمة وممثلو المجتمع المحلي

 

واكد الخرابشة في كلمة في االفتتاح أهمية المشروع الذي يعتمد على تحليل عينات المخلفات 

الزراعية النتاج الغاز الحيوي وتوليد الكهرباء من هذا الغاز ودعم الوزارة لمثل هذه المشاريع التي 

فتح المزيد من تسهم في تعزيز مصادر الطاقة المحلية وتنويعها والمساهمة في معالجة قضايا البيئة و

 .فرص العمل

 

وقال ان االستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف الى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الى 

الفتا الى ان العمل جار على تحديث استراتيجية لرفع مساهمة الطاقة المتجددة  3535بالمئة عام  45

 .3555بالمئة عام  55في خليط الطاقة الى 

 

ر االقتصادي والبيئي للطاقة المتجددة على اقتصاد المملكة وقال انها ترفد االقتصاد وعرض األث 

من جانبه عرض فونتانا عالقات التعاون بين االتحاد .  الوطني بقيمة مضافة وتعزز تنافسيته

األوروبي واألردن بدعم مشاريع الطاقة في مختلف انحاء المملكة مشيرا الى ان محطة الغاز الحيوي 

 .ة في اطار التعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية والجامعة األردنية األلمانيةمهم

األلمانية منار فياض ان المشروع يجسد جهودا بحثية علمية تعاونت -وقالت رئيسة الجامعة األردنية 

 .من خاللها الجامعة مع مؤسسسات مختلفة النجاحه

 

الطاقة وضخ المياه من مشروع ريادي مهم للزراعة في منطقة واستعرضت أهمية المشروع النتاج  

 .الغور مشيدة بدور االتحاد األوروبي ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في إنجاح المشروع

بدوره قال سبيربرغ ان المشروع يجسد شراكة بين جامعات المانية واردنية لخدمة البحث العلمي   

مثل هذه المشاريع التي تنتج الطاقة وتحافظ على البيئة من خالل  والمجتمعات المحلية المستفيدة من

 .التوجه الى المخلفات الزراعية مشيدا بدعم االتحاد األوروبي للمشروع

 

 شؤون جامعية ومحلية

 40/3/3545االثنين                                                                                                          33الدستور ص  



 عالم والعالقات العامة دائرة اإل                                              يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

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

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

17 

وعرضت منسقة المشروع كريستينا كالوس مكونات المشروع الذي يتكون من مختبر الغاز الحيوي 

استخدامها في انتاج الغاز الحيوي والذي اقيم في لتحليل عينات المخلفات الزراعية لدراسة امكانية 

 .االلمانية -حرم الجامعة األردنية

 

وجال الوزير الخرابشة والحضور في ارجاء المشروع واطلعوا على اليات انتاج الغاز الحيوي 

 .وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية

 

ة المتجددة وتجسير العالقات بين الجامعات ويهدف المشرع الى تشجيع تبني تكنولوجيا الطاق 

 .والجهات البحثية للنهوض بالقطاع التعليمي وتسخيره في خدمة المجتمع

 

والمشروع ممول من االتحاد االوربي من خالل وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن اتفاقية منحة 

ار في استخدامات تكنولوجيات مليون يورو لدعم تسعة مشاريع ريادية تتسم باالبتك 6اوروبية بقيمة 

وتم تنفيذها على مدى أربعة أعوام بهدف نشر ثقافة وتكنولوجيا  3540الطاقة والتي وقعت في عام 

 .الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مختلف القطاعات في المملكة خاصة الجهات ذات الطبيعة البحثية
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 هل نعي ما نفعل؟: البطوش. د 
   

 

رب النائب السابق الدكتور بسام البطوش عن استغرابه من الفعاليات االقتصادية التي تنظم في اع

 . االردن للترويج لتركيا

 

قرأت قبل أيام إعالنا عن عقد الجامعة األردنية : وكتب منشورا على صفحته على الفيسبوك قال فيه

حة في تركيا, وكان جميع المشاركين بهدف الترويج للسيا!! مؤتمرا علميا حول االدارة في اسطنبول

بدال من الترويج لألردن, واليوم قرأت اعالن شركة أردنية عن عقد مؤتمر موسع ! اردنيون وعرب

 .في عمان للترويج لفرص استثمارية في تركيا

 

هل نعمل على خنق أنفسنا فوق ما نعاني من اختناقات داخلية ! البطوش هل نعي ما نفعل؟. وتساءل د

 ة؟وخارجي
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 واستثمارات متواضعة.. مديونية مرتفعة ... الجامعات الرسمية 

 
 بان احمد حمد الحس    

في كل يوم، وبطريقة مباشرة او غير مباشرة، تثار مسألة مديونية 
الجامعات الرسمية، وبنفس المستوى هناك حديث دائم عن العجز 

هذه الجامعات، وعن تبعات ذلك العجز من  الكبير في موازنات
محاوالت لرفع الرسوم الجامعية، والبحث عن زيادة في الدعم 

واالقتراب من حالة « عنق الزجاجة« الحكومي من اجل الخروج من
 . االكتفاء الذاتي

الجامعات استغلت كافة المصادر المذكورة، حيث قامت برفع 
ها ـ كثيرا من الرسوم في الرسوم الجامعية بما يقترب ـ لدى بعض

الجامعات الخاصة، وحصلت على الدعم الحكومي، مع انه في حقيقة االمر عبارة عن رسوم فرضت 
على معامالت المواطنين وتم تحصيلها من قبل وزارة المالية ثم حولت الى الجامعات تحت مسمى 

 . دعم حكومي، ومع ذلك ظلت موازناتها تئن من تراكم العجز
 2102و منتصف  2102شير الى ان الدعم الحكومي للجامعات خالل الفترة ما بين فاالرقام ت

مليون دينار  22مليون دينار، وتراوحت حصة الجامعات ما بين عشرة ماليين دينار و  202بلغ
 . خالل تلك الفترة

وم الالفت هنا ان معظم الجامعات تعتمد في موازناتها على بندين اثنين هما، العائدات من الرس
والدعم الحكومي، بينما تتدنى نسبة العائدات من مصادر اخرى كاالستثمار الى ادنى قدر ممكن، ما 
يعني ان ادارات الجامعات ال تعطي اولوية لملف االستثمار لديها مع انها تمتلك المقدرات الالزمة 

 .لتأسيس استثمارات يمكن ان توفر لها كل ما تحتاج من موارد

 مقاالت
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إن معظم الجامعات الرسمية تمتلك مساحات شاسعة من االراضي الواقعة على على سبيل المثال ف
واجهات شوارع رئيسة، فما الذي يمنعها من استثمار تلك االراضي باقامة مبان تجارية واستغاللها في 

 . رفد ايرادات الجامعة
شارع عمان  الجامعة االردنية مثال، تمتلك اراضي بطول عدة كيلومترات على شوارع رئيسة، سواء

صويلح، او الشارع المحاذي لمسجد الجامعة باتجاه الجمعية العلمية الملكية اضافة الى الشارع 
 .الخلفي المواجه لضاحية الرشيد، وغالبيتها غير مستغلة

وجامعة اليرموك تمتلك اراضي على واجهة الشوارع المحيطة بمبانيها، وكذلك جامعة الطفيلة، 
وغيرها من الجامعات، .. وجامعة العلوم والتكنولوجيا.. ية، وجامعة آل البيت وجامعة البلقاء التطبيق

ولو استثمرت هذه االراضي بشكل جيد المتلكت الجامعات بنية تحتية استثمارية تغنيها عن طلب 
 . الدعم ولما لجأت الى رفع الرسوم بين كل فترة واخرى

او بعضها، ليست منظمة لالستعمال التجاري،  قد تواجه الجامعات اشكالية تتمثل بان تلك االراضي 
وهنا ال بد من تعاون البلديات وامانة عمان الكبرى معها في تحويل الصفة الى تجاري بدال من 
سكني، وال بد من ان تطرق الجامعات ابواب البلديات واالمانة من اجل هذا الموضوع، وان تحاول 

 . ارالحصول على دعم حكومي الستصدار مثل هذا القر 
بالطبع هذا احد ابواب االستثمار، واعتقد ان انشاء وحدات متخصصة باالستثمار في كل الجامعات 
من شانه ان يفتح الباب واسعا امام مجاالت كثيرة من شانها ان تدعم موازنات الجامعات من جهة، 

 .  وتسهم في ايجاد فرص عمل لشباب عاطلين عن العمل على مستوى الوطن
 ... معاتنا؟ فهل ستفعل جا
 ..هذا ما ننتظره 
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 حالة ترقب وانتظار ألداء اإلدارات الجديدة في الجامعات األردنية

   
 انيس الخصاونة.د                                                  

 
شهد عدد من الجامعات األردنية مخاضات عميقة 

أداء على مدار السنوات القليلة الماضية تتعلق ب
رؤسائها وقياداتها ، وتم إجراء تقييم لمستوى كفاءة 
وفعالية إدارات هذه الجامعات وفقا لمؤشرات األداء 
التي تضمنتها اإلستراتيجية الوطنية للموارد 

وبعد أخذ ورد ومقاومة شرسة من قبل قوى .البشرية
الشد العكسي  ، تم إعفاء ثالث رؤساء ممن لم 

وب ،وثبت أن يكن أدائهم بالمستوى المطل
استمرارهم في قيادة دفة جامعاتهم فيه مجازفة وربما خطورة على استقرارها والمحافظة على لحمة 

وقد ترتب على ذلك تعيين رؤساء جدد وفق آليات ولجان لم تخلو نفسها من النقد . جسدها الجامعي
ء نعتقد أنهم أصبحوا سواء في تشكيلها أواسلوب عملها ولكنها في النهاية خرجت بتعيين ثالث رؤسا

أمرا واقعا ويجب التعامل معهم خصوصا وأن بعضهم معروفين في األوساط األكاديمية والحقول 
 .المعرفية التي ينتمون إليها

 
لقد مضى على تعيين رؤساء الجامعات الجدد ما يناهز الشهرين  ،وفي الوقت الذي نعتقد بأن مجرد 

م قد نزع فتيل الصراعات والتوتر الذي ساد في المراحل السابقة إعفاء الرؤساء السابقين وتعيين بدالئه
لم تشهد .،فإن العاملين في الجامعات في حالة ترقب وانتظار لما يمكن أن يفعله هؤالء الرؤساء الجدد

أي من الجامعات الثالث ذات الرئاسات الجديدة أي تغييرات ملموسة أو قرارات هامة تشي بتغير في 
ب العمل ،حيث ما زال الرؤساء الجدد يمارسون ما اصطلح على تسميته باللغة المنهجية واسالي

المؤسسة دون االنخراط بتناول قضايا جوهرية والتعامل مع مشكالت وتحديات جدية ' تسيير'اإلدارية 
والحقيقة أن المتوقع والمطلوب من هذه القيادات أكثر بكثير من مجرد تسيير .تواجه الجامعات

وعليها التعامل مع اختالالت متعددة في الجوانب المالية ( Running the University)الجامعة
 .واإلدارية واألكاديمية التي أحدثتها اإلدارات التي رحلت غير مأسوف عليها
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نعم ربما نتفهم أن الرؤساء الجدد للجامعات يحتاجون لمزيد من الوقت لتفهم المشاكل واإلطالع عن 

وربما نتفهم أن القرارات الهامة تحتاج إلى تروي وتأني وخصوصا في ظل كثب على واقع األمور ،
التزاحم على المواقع والتضليل الذي يمارسوه صيادوا الفرص والمناصب ،لكننا نعتقد أن ذلك ال يمكن 

إن التأني المفرط ال يصبح تأنيا بقدر ما يصبح ترددا .أن يطول ألكثر من شهرين إلى ثالثة شهور 
الجامعات مؤسسات عمالقة أعداد العاملين بها كبيرة جدا وأكثر من .اطؤا في اتخاذ القراروأحيانا تب

نصف كادرها من األكاديميين الذين يعرفون مكامن الخلل ومواطن الفساد ويعرفون من كان الضحية 
 .ومن كان الجالد في عهد اإلدارات البائدة

 
ث التي شهدت تغييرا في رئاساتها يدركون من جانب آخر فإن العاملين في بعض الجامعات الثال

تماما أن التدخالت األمنية في اإلختيار والتعيين لشخص رئيس الجامعة كانت في حدها األدنى ، 
وفي الوقت الذي يحظى هذا االتجاه الجديد لمؤسساتنا .وأنا ربما هنا أقصد جامعة اليرموك تحديدا 

فإننا نتوقع بأن ال تلعب اإلعتبارات أمنية دورا يذكر في  األمنية التي نعتز بها باإلحترام والتقدير،
. اختيار الفرق اإلدارية واألكاديمية عند تعيين المجالس والقيادات اإلدارية واألكاديمية لهذه الجامعات

وينبغي أن نشير هنا إلى أن أغلب ،إن لم يكن جميع المواقع القيادية في الجامعات باستثناء رئيس 
ات طابع أكاديمي فني تماما مثل نظيراتها في المواقع القيادية في المستشفيات الجامعة، هي ذ

والعيادات الطبية والمشاريع والشركات الهندسية مما يستدعي بالضرورة تقليص االعتبار األمني عند 
لين بعض العام.اختيار قيادات هذه المواقع والتركيز على الجدارة والمهنية والمالئمة القيادية للمواقع

في الجامعات يراهن على عالقاتهم الشخصىة بأحد العاملين في األجهزة األمنية على أمل أن يحظى 
بفرصة أو بمنصب في جامعته ،أو أن ينال من زمالءه من خالل الدسائس والمكائد،ونحن نقول 

اره على لهؤالء أن قواعد اللعبة قد تغيرت واألجهزة األمنية ذاتها أصبحت موقنة بأن من يتم اختي
أساس الجدارة والكفاءة يخدم وطنه ومؤسسته وجامعته أفضل بكثير ممن يتم اختياره لمجرد ممالئته 

العاملين بالجامعات في حالة تفاؤل وترقب . ونفاقه دون توفر الحد المطلوب من الكفاءة للموقع
بلة ﴿ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى ومتابعة دائمة لما ستفعله قيادات الجامعات األردنية الجديدة في األيام المق

 .اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن ﴾ صدق رب العزة
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  كتب ولي العهد سمو األمير الحسين بن عبد اهلل الثاني تعليقا باللغتين العربية واإلنجليزية

على صورة نشرها على حساباته عبر وسائل التواصل االجتماعي تجمعه بسمو األمير هاشم 
 (.مع هاشم في العقبة قبل أيام)

 
   القدس عنوان )ا بذكرى النكبة بعنوان يقيم مجمع النقابات المهنية مساء غد الثالثاء مهرجان

عاطف الطراونة ويتحدث فيه رئيس مجلس .تحت رعاية رئيس مجلس النواب م( العودة
 .علي العبوس.النقباء د

 
  أكد مصدر مسؤول أن الحكومة ماضية بقرار فصل موظفي البلديات المعينين خارج جدول

 .التشكيالت
 

 دبا تضم عددا كبيرا من المعالم األثرية والطبيعية أكدت وزارة السياحة واآلثار أن مدينة ما
وتشتهر بالفسيفساء البيزنطية واألموية، مبينة في خطة سياحية تستهدف المدينة أنها تضم 

 .خارطة فسيفساء تعود إلى القرن السادس تشمل القدس واألراضي المقدسة
 

 والثقافة، واستعرضت  حّلت االعالمية فاديا الطويل ضيفة على الجمعية االردنية للعلوم
لقاء »كما دار حوار مستفيض مع اعضاء الجمعية في . جوانب من رحلتها االعالمية

الدوري حول تاريخ الجمعية الحافل برفد المشهد االردني بالحوارات واالفكار النيرة « السبت
 .والرشيدة وااليجابية سياسيا واقتصاديا وفكريا وثقافيا

 
 
 
 
 

 زوايا الصحف 

 40/3/3545                                                       االثنين                                                          صنارة الدستور
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 زاب والقوى والفاعليات القومية واليسارية عند الرابعة من عصر ينظم ائتالف األح
اليوم، اعتصاما أمام السفارة األميركية للتأكيد على عروبة القدس، والتشديد على 
أنها عاصمة فلسطين األبدية، ورفضا لقرار نقل السفارة األميركية إلى القدس 

 .المحتلة
 

  ،من عمال الوطن،  52بعد غد الثالثاء، يكرم البنك المركزي وأمانة عّمان الكبرى
عرفانا بالجهود التي يقدمونها على مدار الساعة لإلبقاء على العاصمة عمان جميلة 

 .في نظر سكانها وزوارها
 

  نفذ عدد من سائقي سرفيس ضاحية الحسين، أمس، إضرابا عن العمل احتجاجا
. ائرة السير بوسط البلدعلى التحويالت المرورية التي نفذتها أمانة عمان الكبرى ود

إنهم حاولوا التواصل مع األمانة منذ فترة ولكن بال جدوى، " الغد"سائقون قالوا لـ
 ".الخط والسائقين معا"ضاعفت من أعباء " التحويالت الجديدة"مشيرين إلى أن 

 
  ضمن فعاليات إحياء النكبة الفلسطينية، ُتعرض يوم غد الثالثاء على مسرح الشمس

. للمخرج حكيم حرب" ليلة سقوط طيبة"التعاون مع فرقة الرحالة مسرحية بالعبدلي ب
كما يقام ضمن فعاليات النكبة أمسية غنائية بمشاركة الفنان عبدالحليم أبو حلتم 

 .والفنانة قمر بدوان
 

  مؤسسة خالد  –في ذكرى مرور سبعين عاما على النكبة، تعرض دارة الفنون
لثالثاء، أفالما  من سلسلة النكبة من أرشيف دارة شومان في السابعة من مساء غد ا

خراج روان الضامن إلى  0511توّثق ألفالم الفترة ما بين . الفنون، من إعداد وا 
وتعكس، بشهادات مؤّرخين بارزين ورصد األحداث التاريخّية، الخطط الخفّية  2112

مية األولى، ودور لتحويل فلسطين إلى إسرائيل منذ أيام نابليون وما قبل الحرب العال
االنتداب البريطاني في التصدي للثورة الفلسطينية، وكذلك اإلرهاب الصهيوني في 

 .ترهيب المواطنين الفلسطينيين إلجبار بعضهم على النزوح

 40/3/3545                                                        االثنين                                                            زواريب الغد

 

 

 


