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  )أبو غزالة في محاضرة لھ في (األردنیة

  "ضرورة استبدال العملیة األكادیمیة النمطیة بأسلوب تعلیمي جدید یُخرج "مبتكرین ومبدعین

حذر العین الدكتور طالل  - لعتیبيفادیة ا 

أبو غزالة من أزمة اقتصادیة عالمیة خانقة 

ستؤثر على الدول  2020سیشھدھا عام 

الغربیة ومن ثم باقي الدول العربیة، سینجم 

عنھا بطالة وبضائع مكدسة یقابلھا ارتفاع 

دالع في األسعار، مشیرا إلى أنھ سیتبعھا ان

  . ارحرب عالمیة ثالثة ستشن بقر

قال في محاضرة استضافتھ فیھا الجامعة األردنیة للحدیث عن" الثورة الصناعیة الرابعة واالقتصاد و

ّم"، إن مشكلتنا في العالم العربي عدم استقراء  المعرفي وضرورة التحول من التعلیم إلى التعل

ح فیھ اإلنسان المستقبل الذي قد بدأ بدخول عالم الثورة الصناعیة الرابعة یرافقھا عالم معرفي سیصب

واآللة وبفعل تطورات الذكاء االصطناعي مجتمعا واحدا ووحدة واحدة من حیث تفاعل اآلالت تلقائیا 

  .مع احتیاجات اإلنسان المتنامیة

وأضاف أن مسیرة عصر المعرفة واألزمة االقتصادیة مرتبطتان ببعضھما البعض، مؤكدا ضرورة 

الممكن أن تحدث والبد من أن نعید تموضعنا للتأقلم مع االستفادة من تلك األزمة والحرب التي من 

  . عصر ثورة المعرفة

 أخبار الجامعة

  3/صدى الشعب ص:أخبار األردنیة/الرأي ص:/المدینة نیوز
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وركز أبوغزالة خالل المحاضرة التي جاءت بحضور رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة، 

م، والتركیز على جودة التعلیم واإلبداع ُّ    .على أھمیة االنتقال من التعلیم إلى التعل

لمجتمعات إلى رقمیة معرفیة، مبینا أن صناعة المستقبل والمنافسة فیھ لن وأكد على ضرورة تحول ا

تتم دون تقنیة المعلومات والتحول لإلنتاج المعرفي في جمیع المجاالت خاصة وأن العالم دخل الیوم 

ُحدث تغییرا كامال في الحیاة   .في مرحلة الثورة الصناعیة الرابعة (ثورة المعرفة) التي ست

ُخرَّج "حملة شھادات" باحثین عن وشّدد على ضرو رة استبدال العملیة األكادیمیة النمطیة التي ت

ج "ُمبتكرین ومبدعین ومخترعین" ینشئون مشاریع وأعماال  وظائف، بأسلوب تعلیمي جدید یُخرِّ

ً من البحث عن الوظائف   .یخلقون فرص عمل من خاللھا بدال

معرفي متوقد" الذي یعبر عن إیمانھ المطلق في  وأشار إلى كتابھ الذي أصدره مؤخرا بعنوان "عالم

المعرفة والعالم التكنولوجي الذي سیؤدي إلى مستقبل "متوھج"، مبینا أن المعرفة المتوفرة على 

  .اإلنترنت ستمنح فرصا للدیمقراطیة والمساواة للجمیع

اع واالبتكار، وأكد على ضرورة أن یتواكب التعلیم مع المستقبل ومع التقدم السریع بمجال اإلبد

مشیرا الى أن مجتمع المعرفة ھو الذي یحرك جھاز الكمبیوتر كل شيء فیھ، وھو القائم على 

  .اإلنترنت بجمیع جوانب حیاتھ

م، والتفكیر بسبل  ّ وقال "علینا أن نمھد الطریق أمام طالب المستقبل، والتحّول من التعلیم الى التعل

ا وأننا دخلنا في عصر المعرفة، الذي فیھ بدأ الطفل الّرضیع التعلیم التي تتماشى مع قدراتھم، السیّم

یجید استعمال تقنیة االتصاالت الحدیثة". وأضاف "إن أي مھنة في المستقبل ستكون قائمة على تقنیة 

  ."المعلومات
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ووفقا للدكتور أبوغزالھ، فإن الثورة الصناعیة الرابعة، ثورة المعرفة ستمحو من لم یستطع مواكبة 

م المتسارع في مجال التكنولوجیا. كما أن التعلیم الذكي والذكاء االصطناعي لن یجعل االشیاء التقد

  .أكثر ذكاًء فقط بل سیجعل بعض االشخاص أفضل من غیرھم جسدیا وعقلیا

ودعا أبو غزالة الطلبة الحضور إلى العمل واإلبداع واالختراع وصناعة المعرفة، خصوصا وأن 

حلة تغییر جذري للتحول نحو عالم المعرفة وال بد من مواكبة ھذا التطور العالم اآلن یمر في مر

  .الحاصل

وأكد أبو غزالة أن رسالتھ من منبر الجامعة األردنیة الیوم تختلف عن باقي رساالتھ السابقة، مفادھا 

منبرا ترجمة ما تم بحثھ مع رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة في أن تكون الجامعة 

ّ تكون رسالتھا مقتصرة على إعداد الخریجین   .تنویریا وثقافیا وأال

وقال نرید أن نؤسس منبرا للتنویر االقتصادي من خالل بحث التعاون المشترك مع الجامعة األردنیة 

في إنشاء مركز للدراسات المستقبلیة، یقوم على دراسة المستقبل وصنع سیاساتھ واستراتیجیاتھ، 

  .ن عملھ مستقبال من إنقاذ لالقتصاد الوطنيلعمل ما یمك

وفي بدایة المحاضرة التي أدارھا مدیر مركز االبتكار والریادة في الجامعة الدكتور أشرف بني 

محمد، أعرب رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة عن بالغ سعادتھ في استضافة الجامعة للعین 

المجموعة التي أضافت لمسیرة الوطن واألمة الكثیر رئیس ومؤسس مجموعة طالل أبو غزالة، تلك 

من اإلنجازات، واستطاعت أن تجسد ما یفتقده المجتمع أال وھو " اإلنسان القدوة" حیث استطاع  أبو 

غزالة بفضل مسیرتھ العلمیة والعملیة الحافلة أن یكون قدوة في التعلیم وقدوة في االقتصاد  والتجارة 

  .وقدورة في الصناعة

عرض القضاة محطات من مسیرة أبو غزالة الحافلة وبعضا من قصص نجاحھ، مشیرا إلى واست

وجود عدد من الشراكات الحقیقیة القائمة ما بین الجامعة ممثلة بمركزي دراسات المرأة واالبتكار 
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والریادة ومجموعة طالل أبو غزالة، معربا عن أملھ في توسیع نطاق التعاون بین الجانبین وفق 

  تسّخر كل الطاقات لخدمة الوطن عموما والجامعة على وجھ الخصوص. منھجیة
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 "نظمتھا "األردنیة" وتلفزیون المملكة ضمن برنامج "جلسة علنیة

 حلقة نقاشیة مع وزیري الثقافة والشباب والشؤون السیاسیة والبرلمانیة

أجمع  –ھبة الكاید 

وزیرا الشباب والثقافة 

والشؤون السیاسیة 

ة الدكتور والبرلمانی

محمد أبو رمان 

والمھندس موسى 

المعایطة على التوالي 

أن العمل الحزبي لیس 

ھدفا للوصول إلى 

ّما ھو وسیلة لتمثیل المجتمع بشكل حقیقي وسیاسي؛ یتم من  المناصب العلیا كما یعتقد الكثیرون؛ إن

ّزن وصح   . یحخاللھا توحید المجتمعات ضمن برنامج حزبي واضح تطبق معالمھ بشكل مت

وأكدا خالل جلسة حواریة بعنوان "الشباب والمشاركة السیاسیة" التي سجلھا برنامج "جلسة علنیة" 

من تلفزیون المملكة في الجامعة األردنیة أن نظرة الرھبة والخوف عند شبابنا إلى األحزاب السیاسیة 

  .رھا من أذھانھمالمتمثلة بعبارة "نقطة سوداء وقید أمني" یجب أن یتم تغییرھا واقتالع جذو

واتفق الوزیران في رؤیتیھما على أّن ظھور األحزاب السیاسیة في أي مجتمع من المجتمعات یعد 

أحد المؤشرات المھمة الدالة على التطور السیاسي للمجتمع، مشیران في ھذا الصدد إلى أن األردن 

شرینیات من القرن عرف نشأة األحزاب السیاسیة في وقت مبكر من تاریخھ یعود إلى مطلع الع

  .الماضي، األمر الذي واكبت بھ الدولة نشأتھا وتطورھا آنذاك

  أخبار األردنیة/طلبة نیوز
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وتابعا بأن األحزاب كانت تسجل بموجب قانون الجمعیات األردني شأنھا في ذلك شأن مختلف 

التنظیمات االجتماعیة في ذلك الوقت، إال أن الشعب األردني بعامة والشباب بخاصة قد مرَّ بتجارب 

عھا باإلحباط والخوف لدرجة أن كلمة حزب ارتبطت بالممنوع والمحظور من جھة، وعدم تَمیّز طاب

األھمیة والعزوف من جھة أخرى؛ ما جعلھم یسلمون لألمر الواقع ویكتفون بالمراقبة وعدم التدخل 

  .بالسیاسة

جوء وأوضحا أنھ یجب على األحزاب ھیكلة صفوفھا وزرع نوع من الدیمقراطیة داخل أجھزتھا والل 

إلى مبدأ التنمیة السیاسیة بعیدا عن االنغالق السیاسي والفكري عبر استقطاب الشباب لالنخراط في 

العمل الحزبي دون خوف من أي شيء، باإلضافة إلى توعیتھم بأھمیة االنضمام وضرورة تواجد 

كافة  أصواتھم وأفكارھم في األحزاب لالرتقاء بھا نحو وطن أجمل في ظل قیادة تنادي دوما في

  .المحافل بأھمیة المشاركة السیاسیة للشباب

وخالل الجلسة التي أخذت الطابع الحواري التفاعلي وقدمھا اإلعالمي عبد هللا العموش طالب فیھا 

الطلبة بضرورة حل مشكلة عزوف شباب الجامعات عن المشاركة باألنشطة السیاسیة والحزبیة مع 

سھل الحقا اضمحالل ثقافة الخوف من أنظمة وتعلیمات إدارات الجامعات نفسھا، األمر الذي سی

  .الطلبة في تلك الجامعات وسیزید من فرصة مشاركتھم السیاسیة في مختلف المحافل

وفي الختام طرح طلبة الجامعة العدید من األسئلة والتعلیقات واالستفسارات ناقشھا الوزیران مع 

ملھما بأھمیة مشاركتھم وحاجة األحزاب لفئة الحضور وأجابا عنھا بكل وضوح وشفافیة، عاقدین أ

  الشباب العتبارھم فرسان التغییر في المجتمع على اختالف أطیافھ وانتماءاتھ وتعددھا.
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  آداب األردنیة" تستضیف أستاذ مقارنة األدیان الدكتور عامر الحافي"

استضافت كلیة  -سناء الصمادي

اآلداب في الجامعة األردنیة أستاذ 

ألدیان المشارك في جامعة مقارنة ا

آل البیت والمستشار األكادیمي 

للمعھد الملكي للدراسات الدینیة 

الدكتور عامر الحافي للحدیث عن 

"الفكر النقدي والدراسات الدینیة 

  ."وحوار األدیان

دي  ر النق ن التفكی اة ع د القض دكتور محم وتحدث الحافي خالل المحاضرة التي افتتحھا عمید الكلیة ال

ا وھي والف وم علیھ ي یق ة، واألسس الت والت الدینی ي دراسة المق دي ف ر النق كر الدیني، وأھمیة التفكی

  .الصدق، والعدل، والشجاعة، والتواضع

ین الشعوب  راعات ب ان، واالنقسامات والص ین األدی ات ب وار والعالق وسلط الحافي الضوء على الح

اذج التي ألقت بظاللھا على أنماط التدین وحولت األدیان  اراتھا كنم ن مس لدى البعض إلى الخروج ع

ذي أدى  ر ال من الفضیلة والخیر إلى عقائد مغلقة ال تقبل الحوار وال تعترف بالتنوع واالختالف، األم

ي  ة ف وات الكراھی ل دع دیني، وتغلغ أن ال إلى طغیان النزعة العقدیة وضعف النزعة المعرفیة في الش

  .دمساحات واسعة من الخطاب الدیني السائ

  

ارم  امح ومك ى التس دعو إل ً ی طیا زال وس ا ی ً وم ا ان دائم الم ك وار ألن اإلس ة الح افي أھمی ین الح وب

ة  ة ملیئ بعض من أن اإلسالم دیان األخالق والمحبة والتعاون ونبذ العنف والتطرف، نافیا ما یعتقده ال

  أخبار األردنیة/الرأي ص:/المدینة نیوز
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الرأي سبب لتحریك  بالتحریض والكراھیة، فاألصل بین الناس في اإلسالم األخوة، وأن االختالف في

  .العقول والستقراء المعرفة اإلنسانیة

دیث  ھ ال یمكن الح دیني، أن وشدد في ختام المحاضرة التي ھدفت إلى التركیز على الحوار والتفاھم ال

ي  وانین الت ویر الق ة، وتط اء المواطن یم، وبن الح التعل ان دون إص اع األدی ین أتب ي ب ام الحقیق ن الوئ ع

وتؤسس للتعددیة الدینیة والسیاسیة، وأنھ ال وئام بین أتباع األدیان دون االنفتاح تحترم حقوق اإلنسان 

   .وتحقیق التعارف بینھم
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  السیاحة .. الدراسة األكادیمیة معاییر الحرفیة

 
أظھرت األرقام الصادرة عن البنك المركزي نھایة العام المنصرم أن أرقام الدخل السیاحي حققت 

ً كبی ً وصل إلى خمسة ملیارات دوالر.ارتفاعا   را
ویعتبر القطاع السیاحي رافدا اساسیا للموازنة العامة للدولة، لذا كان لزاما الخوض في اعداد من 
یتولى الداللة السیاحة واھم المعاییر التي تدرس لمنتسبي التخصص، الدستور التقت بعدد من المعنیین 

  للحدیث عن القطاع السیاحي. 
مید كلیة السیاحة وادارة الفنادق في جامعة الیرموك قال بدایة ان الكلیة وضعت برامج محمد الشناق ع

فریدة من نوعھا في مجال السیاحة وإدارة الفنادق إلعداد الطلبة لمھنة مزدھرة في صناعة دینامیكیة 
  عمل.و سریعة النمو تجمع بین الجودة في التدریس و مخرجات التعلم التي تلبي احتیاجات أرباب ال

تضم الكلیة قسمین أكادیمیین ھما قسم السیاحة وقسم اإلدارة الفندقیة ویمنحان درجة «وتابع 
البكالوریوس كما یمنح قسم السیاحة درجة الماجستیر ویعتبر البرنامج الوحید على مستوى الجامعات 

لة أثبتت كفاءتھا وكان لھ مساھمة كبیرة في توفیر كوادر مؤھ 1999األردنیة، وقد بُدئ العمل بھ عام 
في العمل في العدید من المؤسسات األكادیمیة والفعالیات السیاحیة داخل األردن وخارجھ. ویمنح 

 2006القسم أیضا درجة البكالوریوس في اإلرشاد السیاحي الذي بدئ العمل بھ في العام الجامعي 
ل علمیا وعملیا. وبدأ والذي یھدف إلى تخریج مرشدین سیاحیین من الشباب الطموح المؤھ 2007/

لتعزیز التوسع  2012-2011قبول الطلبة في برنامج بكالوریوس اإلدارة الفندقیة في العام الدراسي 
األفقي والعمودي في الفنادق ومؤسسات الضیافة محلیا وإقلیمیا استجابة للطلب المتزاید على الخدمات 

المجاالت سعیا لتعزیز الصورة الذھنیة السیاحیة والحاجة الماسة لكوادر بشریة مؤھلة في مختلف 
  لألردن كمقصد سیاحي والتوجھات السیاحیة والنمو المتسارع للقطاع السیاحي في الدول المجاورة.

واكد ان الخطة الدراسیة تتمیز بتركیزھا على اللغات األجنبیة والمساقات النظریة والمھارات العملیة 
  من الخدمات المقدمة للضیوف المحلیین والدولیین.التي یحتاجھا العامل لضمان مستوى منافس 

  ندى الروابدة
بدورھا قالت عمیدة كلیة اآلثار والسیاحیة في الجامعة األردنیة الدكتورة ندى الروابدة ان الكلیة 
ومن خالل تخصصاتھا الثالثة اآلثار وإدارة المصادر التراثیة وصیانتھا واإلدارة السیاحیة تحمل 

یة كبیرة إلیجاد جیل یتقن المفاھیم الحقیقیة في المحافظة على اآلثار والتراث على عاتقھا مسؤول
  والترویجي السیاحي للوطن على مختلف األصعدة.

تعد الكلیة رائدة في مجال اإلعداد والتثقیف السیاحي من خالل المناھج المعتمدة  - وتابعت :
ر مشیرة ان رؤیة الكلیة تتجسد والندوات ذات االختصاص السیاحي وورش العمل متعددة المحاو

باالنفتاح على االقلیم والعالم ككل بواسطة االتفاقیات ومذكرات التفاھم التي تعقدھا مع الجھات 
  المعنیة والمختصة في السیاحة.

ً لتصبح  ً وفكریا ولفتت الى ان الكلیة تضع صوب اھتمامھا ضرورة صقل شخصیة الطالب سیاحیا
  دن بأجمل صورة ویعكس إطاللتھ الجمیلة والممیزة للعالم.لدیھ القدرة على تمثیل األر

  ھبة علیان

 حلیةشؤون جامعیة وم

  الكترونيالدستور 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 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 

تقول رئیسة النادي السیاحي في الجامعة الھاشمیة ھبة علیان انھ وخالل زیارة جاللة الملك عبدهللا 
  الثاني للجامعة مؤخرا تم الحدیث ان الزرقاء تفتقر لمتحف سیاحي یرشد على مواقعھا السیاحیة .

زیارة تم التواصل مع الدیوان الملكي العامر إلنشاء مجسم في الزرقاء یوضح االماكن واضافت بعد ال
السیاحیة فیھا بالتعاون مع عدد من المھندسین لعمل مجسمات لكافة االماكن السیاحیة في الزرقاء 

  بالتعاون مع وزارة السیاحة وبناء على نظرة السائح للمجسم سیحدد المكان المفضل لھ.
النادي سیعمل على تصمیم تطبیق یخدم السكان المحلیین بكافة االماكن السیاحیة باألردن وتابعت ان 

بالتعاون مع جھات مختصة لنشر االمكان المھمشة وغیر المعروفة، فضال عن تسییر رحالت میدانیة 
  بدایة الفصل الدراسي الحالي للطالب للتعرف على االماكن السیاحیة وتنشیطھا.

  محسن مخامرة
ان فلسفة التعلیم للكلیة ترتكز « عمید كلیة عمون الجامعیة التطبیقیة الدكتور محسن مخامرة  یقول

على تدریس البرامج باللغة االنجلیزیة فضال عن البرنامج المكثف للغة االنجلیزیة في الفصل 
نیة والجانب الدراسي األول للسنة األولى للطالب والمھارات التي یحتاجھا الطالب للحیاة العملیة والمھ

التطبیقي والمختبرات والمرافق العملیة والتدریب المیداني ونشر الثقافة الفندقیة بین الطلبة من حیث 
  التركیز على الھندام والمظھر الخارجي للطالب.

وتابع ان العدد االجمالي للخریجین لدرجة البكالوریوس بجمیع برامجھ والدبلوم بجمیع برامجھ 
طالبا وطالبة  7796فنون الطھي والدورات التدریبیة القصیرة والطویلة ھو والدبلوم التدریبي ل

  % في الكلیة لجمیع الخریجین في جمیع البرامج.100وبلغت نسبة توظیفھم 
وحول البرامج التي تقدمھا الكلیة قال مخامرة ان برامج الكلیة تھدف إلى دعم و إعداد الشباب 

لفندقي كبرنامج الداللة السیاحیة ومدتھ سبعة شھور یتم من األردني و تأھیلھم للعمل في القطاع ا
خاللھ تدریب المشاركین على الجانب النظري والعملي في مجال الداللة السیاحیة علما بأن الشھادة 

  ».عام«معتمدة من وزارة السیاحة واَالثار وتؤھل المشارك للعمل كدلیل سیاحي 
لتخصص ادارة الفنادق، والتدریب داخل األردن في فندق ولفت الى ان ھناك تدریبا میدانیا للطلبة 

و الموجود في حرم الكلیة ویمارس خاللھ الطلبة الحیاة الفندقیة العملیة الواقعیة « السنتشري بارك «
تحت إشراف كادر من المدربین من ذوي الخبرة في القطاع الفندقي، وینجز فیھ الطلبة تدریبھم 

لبة في أحد فنادق الخمسة واألربعة نجوم التي وقعت الكلیة معھم المیداني. فضال عن تدریب الط
  اتفاقیات تدریب.

في » أكادیمیة الضیافة األمریكیة«واشار الى وجود تدریب خارج االردن بالتعاون والشراكة مع 
منتجع »و American Hospitality Academy (AHA)/USAالوالیات المتحدة االمریكیة 

  یات تدریب الطلبة.في مالطا لغا«میلیحا 
  حال سمور

وقالت الطالبة حال سمور تخصص ادارة سیاحیة في الجامعة االردنیة ان الرحالت التي تنظمھا الكلیة 
للطلبة تھدف الى التعریف بتراثنا ومواقعنا السیاحیة لیكون الطلبة خیر ممثل ومعرف للمواقع 

  السیاحیة امام السیاح.
  حلمي الكفافي

حلمي الكفافي تخصص ادارة سیاحیة في الجامعة االردنیة ان تخصص ادارة بدوره قال الطالب 
المصادر التراثیة یعمل على ترمیم وتحسین المواقع واالثار السیاحیة فضال عن ان تخصص االدارة 

  السیاحیة یعمل على تدریس الطلبة وصقل مھاراتھم في التخطیط والتسویق للمواقع السیاحیة.
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  للتأھیل الوطني"مؤتة" تطلق مشروعا 
    
  

قال رئیس جامعة مؤتة الدكتور ظافر الصرایرة إن الجامعة تعمل وباستمرار على تعزیز الشراكة مع 
في تبادل الخبرات  –كما قال  –كافة المؤسسات األكادیمیة حول العالم ألھمیة مثل ھذه الشراكة 

ھا العلمیة والمعرفیة وبما یمكنھا من والمعارف بمایخدم أھداف الجامعة الرامیة لتلبیة متطلبات مسیرت
  صنع الفارق.

  
جاء ذلك لدى رعایة الدكتور الصرایرة حفل إقامھ مكتب الشؤون الدولیة في الجامعة وبحضور 
ممثلي عدد من الجامعات األردنیة بمناسبة فوز الجامعة بأحد المشاریع العالمیة المدعومة من االتحاد 

  موس بلس ، وھو مشروع یعنى بالتأھیل الوطني. األوروبي في إطار برنامج "ایراس
  

مدیر المكتب الدكتور سیف النوایسة قال إن المشروع الذي فازت بھ الجامعة یھدف إلى تحقیق 
التشاركیة مابین الجامعة ومؤسسات الدولة لخدمة الشباب في المناطق النائیة من خالل تزویدھم 

لعمل ، وقدم الدكتور النوایسة عرضا لحیثیات بالمھارات الالزمة التي تؤھلھم لدخول سوق ا
  المشروع. 

  
عمید الدراسات العلیا ومنسق المشروع في الجامعة الدكتور عمر المعایطة قال إن المشروع ینسجم 

حیث قال جاللتھ  2017وما قالھ الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین في مؤتمر البادیة الذي عقد في العام 
  في المؤتمر 

مؤسسات التعلیم العالي القیام بواجبھا تجاه مجتمعھا المحلي بالمساعدة بحل مشكلتي البطالة  "إن على
  والفقر والمساھمة في تمكین المرأة" 

  
وأشار الدكتور المعایطة إلى أن إیجاد فرص عمل واستثمارات وخلق تنمیة مستدامة في المناطق 

  ركائز التخطیط الحضري البعیدة عن العاصمة وتقلیل الھجرة منھا یعد من أھم

  عمون
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  مشروعاً في إنتل 12طلبة أردنیون یشاركون بـ 
    
  

اختتمت مساء أمس السبت فعالیات المعرض الوطني لمسابقة "إنتل" الدولیة للعلوم والھندسة لطلبة 
الصف التاسع وحتى الثاني الثانوي، الذي نظمتھ وزارة التربیة والتعلیم في نادي معلمي عمان، بدعم 

  ؤسسة عبد الحمید شومان. من م
  

ً لمشاركة األردن بمعرض انتل الدولي للعلوم والھندسة في الوالیات  وتأتي ھذه المعارض تمھیدا
ً، في  12المتحدة األمیركیة، التي یمثل المملكة فیھا  ً منافسا ً تشمل الھندسة  17مشروعا مجاال

  والحاسوب وعلم االجتماع.
معة األمیركیة في مأدبا الدكتور نبیل أیوب إن المعرض یحفز وقال المحكم بالمسابقة، رئیس الجا

الطلبة وأساتذتھم للخروج بأفكار خالقة ومبتكرة تخدم المجتمعات، الفتا إلى ضرورة توافر خاصیة 
  العمل الجماعي أثناء اإلعداد لھذه المشاریع.

أن المعرض الوطني  وبین مدیر معارض مسابقة "إنتل" في وزارة التربیة والتعلیم محمد الجدوع،
  مشاریع. 210مشروعا من مختلف مدارس المملكة من بین  66یشتمل على 

وقالت المحكمة الدكتورة لیلى أبو حسان من الجامعة األردنیة أن المسابقة تعد منصة علمیة 
  وتكنولوجیة وتشاركیة على المستوى الدولي، تؤھل الطلبة للحصول على جوائز عالمیة.

درسة البراء بن مالك محمد أبو الفیالت، والمشارك في معرض "إنتل" عن واوضح الطالب بم
مشروعھ جھاز استحمام آمن للمسنین، أن فكرة مشروعھ تركز على حمایة كبار السن من الحوادث 
أثناء عملیة االستحمام ما یمكن أن یساعد ھؤالء الكبار خالل االستحمام لعدم التعرض إلى االنزالق 

  تؤدي إلى ھشاشة العظام أو الوفاة. والكسور التي قد

  عمون/بترا
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  أردني یخترع ماكنة للطباعة على الخشب
  

، 2016أنجز المھندس مأمون أبو حرب، خریج قسم الھندسة المیكانیكیة من جامعة مؤتة عام 
 PVCمشروعھ خالل شھر ونص، وھو عبارة عن تصنیع ماكنة تقوم بتلبیس ما یعرف بقشرة الـ

  المستخدم في اعمال مختلفة من أبواب وخزائن وغیرھا.على الواح ومقاطع الخشب 
نجارة «ونوه المھندس أبو حرب، إن فكرة صناعة تلك الماكنة جاءت خالل عملھ في مجال 

، بعد أن أنھى دراستھ الجامعیة، وبدأ بالعمل في منجرة والده، لیكتشف حاجة والده لوجود »الخشب
ألف دینار،  14استیراد الماكنة من تركیا بسعر تجاوز الـ  مثل تلك الماكنة في المنجرة، وبأنھ فكر في

األمر الذي دفعھ الى التفكیر خارج الصندوق والذھاب لزیارة المصنع الذي یصنع مثل تلك الماكنات 
واالطالع على الیة صناعتھا والتفكیر بإنجاز تلك الماكنة محلیا خاصة وأنھا ذات تقنیة بسیطة، لیعود 

ویعمل على تطبیق ما شاھده على ارض الواقع، ویخرج بتلك الماكنة التي تعتبر بعدھا الى االردن 
  أول ماكنة تصنع في المملكة تقوم بھذا العمل. 

ورغم المعوقات التي واجھت المھندس أبو حرب في عملھ، من ارتفاع في اسعار القطع الخاصة 
عمین لمشروعھ، إال أنھ صب كل بالماكنة محلیا، واضطراره الى استیرادھا من الخارج، وقلة الدا

جھده ومالھ من اجل انجاح ذلك المشروع، الذي أخرجھ الى النور وقام بتجربتھ لمدة ستة أشھر قبل 
  عرضھ للبیع.

ولفت المھندس أبو حرب ان انجازه لماكنة تلبیس قشرة للخشب ، ساھم في ایجاد افكار جدیدة 
تھا التي قام بصناعتھا تعمل بشكل افقي وتتكون من ومتطورة سیعمل علیھا في المستقبل، فالماكنة ذا

حوضین وتعتبر أكثر انتاجیة وتوفیرا للوقت والجھد من الماكنات ذات الحوض الواحد، كما انھ 
یسعى لجعلھا اكثر تطورا في المستقبل بحیث تكون ذات تشغیل اوتوماتیكي، إضافة إلى تلبیس قشرة 

جود عاملین لتركیب رول التلبیس، وصناعة آلة مشابھة لھا اوتوماتیكیا دون الحاجة الى و PVCالـ 
  تعمل بشكل عامودي بغیة توفیر مساحة اكبر في المكان.

نجاح التصنیع الذي قام بھ المھندس أبو حرب، جعلھ یفكر في انجاز صناعات اخرى من شأنھا 
یة، سیتم البدء تطویر الصناعات الخشبیة، حیث كشف عن نیتھ صناعة منتجات خاصة باآلالت الخشب

  بھا من الصفر في المستقبل.
نقابة المھندسین االردنیین ومن باب دعمھا للرواد في مجال العمل المھني والھندسي، أكدت على 
لسان عضو مجلسھا ورئیس شعبة الھندسة المیكانیكیة فیھا المھندس رائد الشربجي، دعمھا لكافة 

  د الوطني بالفائدة وكذلك تفتح مجال عمل للمھندسین.المشاریع التي من شأنھا أن تعود على االقتصا
المھندس الشربجي أضاف أن النقابة ومن خالل الوحدة المختصة ستقوم بدراسة الجدوى االقتصادیة 
ودراسة الموضوع من كافة جوانبھ وبحث سبل تقدیم الدعم المادي والفني للمھندس مأمون أبو حرب 

  ازات بھذا المجال.بما یساعده بتحقیق المزید من اإلنج
وشدد على أن النقابة لن تألو جھدا في مساعدة كل الرواد والمفكرین في القطاع الھندسي، وتقدیم كافة 
سبل الدعم لھم مادیا ومعنویا وحسب التعلیمات الذي اقرھا مجلس النقابة بھذا الخصوص، إضافة إلى 

  ملیك المشروع لھ.التفكیر لدخولھا كشریك مع اي مھندس مبدع والسیر باتجاه ت
وضمن جھود النقابة في دعم مھندسیھا والبقاء على تواصل دائم معھم، قامت اللجنة العلمیة التابعة 
لشعبة الھندسة المیكانیكیة بتنظیم زیارة الى المھندس أبو حرب أمس السبت، لالطالع على االنجاز 

  الذي قدمھ في خدمة القطاعات المختلفة.
عة أیوب استیتیھ واخوانھ ورئیس قطاع الصناعات الخشبیة واالثاث في غرفة المدیر التنفیذي لمجمو

صناعة االردن وعضو مجلسھا المھندس سعد استیتیة، قال إن المجموعة عملت على شراء الماكنة 
من المھندس أبو حرب كونھا واكبت التطور في قطاع الصناعات االردنیة، وساھمت في انجاز 

  ة.االعمال بكل سھولة وسالس

  الكترونيالدستور 
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ولفت المھندس استیتیة الى أن الھدف الرئیس من شراء الماكنة جاء من أجل تشجیع المنتج الوطني، 
ودعم وتحفیز القائمین علیھ إلنجاز صناعات جدیدة ومتطورة وذات خدمات متوفرة تتماشى مع كل 

  ما ھو جدید في عالم الصناعات الخشبیة.
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  ذھبن؟ی نیالمتفوقات.. أ اتنایفت

   فیس میإبراھ
  

  بالغالي ةیالعلم، فتتم التضح مةیاألبناء وإعالء ق میاالھل لتعل جدیفي األردن،  حدثیما  ریمح
  عن ركود التخصصات، نتھيیالذي ال  ثیابناؤنا الجامعات، رغم الحد دخلیلكي  سیوالنف

  جامعي. میالتي ال تحتاج الى تعل ةیالعمل التي تتولد على جانب المھارات المتدن وفرص
  تشكل على رةیانفاق مبالغ كب تمیو اناتیوالب لیبعرض الحائط كل ھذا المنطق والتحل ضربی

  من مختلف ةیلألسف شھادات جامع جةیما انتقاال للمدخرات من حسابات الى أخرى، والنت نحو
  ان نسبة مشاركة المرأة في قةیال تقود الى سوق العمل، ونخجل في األردن من حق التخصصات

  من ادنى النسب في العالم.العمل  سوق
  العامة في المملكة على مدى العشر سنوات ةیالثانو جيینتائج خر راقبیان من  ةیالثان المفارقة

  اعلى الدرجات حققنیفھن  ة،یتلك النتائج وبصورة جل تصدریھن من  اتنایان فت جدیس ةیالماض
  االلتزام العالي والصرامة حیوھن من نستمر نحن اآلباء بمد ھي،یوھن أوائل التوج ة،یالعمل
  تذھب تلك الفئة المتفوقة الى الجامعات وعلى حدث؟یبھا... بعد ذلك ماذا  تمتعنیالتي  ةیالعلم

  نتائج الجامعات، ونحتفي بذلك اإلنجاز المستحق. تصدرنی االغلب
  وھل ة،یادیان تكون في اعلى المراتب الق جبیاألردن من تلك المواھب التي  دیستفیھل  لكن

  حققن انیمن األح ریالتي في كث اتیاالقتصاد من الطاقات الھائلة التي تتمتع بھا تلك الفت دیستفی
  لألسف فإن مؤشر ة،یالموات ةیبسبب الظروف االجتماع سیول ةیبفضل جھود ذات رةیكب إنجازات
  على لیتعتبر محدودة جدا، وھو دل ةیادیالمرأة في سوق العمل، ومؤشر أدوار المرأة الق مشاركة
  األردن. متلكھایوھدر لما نعتبره اغلى الموارد التي  تسرب

  ةیواالجتماع ةیذلك على خلل جوھري، ان النجاحات االقتصاد دللیكان االمر كذلك، أال  واذا
  الموارد بالشكل األمثل، وھذه الموارد تشمل الموارد فیمن الدول تقوم على توظ ریالكث في

  ةیالواقع ریرغم األرقام غ ة،یعیالموارد الطب ھیاألردن تشح ف وفي بلد مثل ة،یوالبشر ةیعیالطب
  اذا موردنا البشري المھم، ومع بناتنا نحن نقوم بثالثة بقىی ان،ینقرأ عنھا في بعض األح التي

  الفشل حدثیلھذه الموارد  فیوالتوظ لیالرحلة، نربي ونعلم ونخرج، وفي مرحلة التشغ أرباح
  الى قھایطر ضایاك فئة من الشباب الذكور المبدع التي ال تجد أان ھن ھیالتنو جبیو ع،یالذر

  بسبب المعوقات الموجودة. فیالعمل والتوظ سوق
  االقتصاد ال تتم من خالل ھایف دوریمن الدول فإن الخروج من الحلقة الفارغة التي  ریكث في

  ایافضل للتكنولوج فیظالتي ال تتم إال من خالل تو ةیاالنتاج ادةیالحسنة، بل من خالل ز ایالنوا
  باإلضافة الى الدور المؤسساتي ھو سر النجاح في الدول التي توصف جیوھذا المز والعقول،
  السماح تمیالعاملة الماھرة والمبدعة،  ديیمن الدول التي ال تحوز على اال ریفي الكث بالناجحة،

  إعطاء الفرصة لتلك الفئة التيالنادرة، ما نحتاجھ ھو  ةیمن الخارج، في حالتنا األردن رادھایباست
  .میفإننا نختار أال نوظفھا بالشكل السل دةیعلى تفوقھا، ولكن ألسباب عد دللیلنا ما  تقدم

  جبیمساھمة المرأة في سوق العمل، بل  ادةیوال ز ة،یبالنجاح في الثانو ةیاحتفال ستیل القصة
  فیوفي مرحلة االستفادة والتوظفئة متفوقة من المجتمع، نفعل كل شيء لصقل موھبتھا،  متابعة

  شؤون المبدع. دبریالمتفوق  ریغ بقىیو نیجیمن الخر دیلنحتفل بفوج جد تتالشى

  ينالكتروالغد 

 مقاالت
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 اعالنات

  12/الدستور ص:51ص: الرأي
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  الجبل االخضر –محمود داوود ابو حمدان  -
  
  دابوق –فھدة مزید زیدان حتّر  -
  
  الفحیص –ھدى خلیل عودة حداد  -
  
  ة االردنیةشارع الجامع –باسم "صبحي حمیدان" ابو ھیكل  -
  
  جمعیة سلوان –لمیاء عبداهللا عوده قزمار  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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أحالت مدیریة األمن العام أمس طاقم إحدى دوریاتھا الى مدعي عام الشرطة وتوقیفھم بمركز إصالح 
وتأھیل الشرطة، بعد أن أثبت التحقیق مخالفة قانون السیر ومخالفة األوامر والتعلیمات بموجب قانون 

األمن العام. وكان تم أمس تداول صورة لدوریة األمن المذكورة وھي تقوم بالمسیر بعكس اتجاه 
  السیر في محافظة المفرق، لیجري على إثرھا فتح التحقیق واتخاذ االجراءات القانونیة المناسبة.

  
  

بعمان رئیس غرفة تجارة األردن نائل الكباریتي یعقد صباح الیوم مؤتمرا صحفیا بمقر الغرفة 
للحدیث حول موقف الغرفة من نظام األبنیة، والرسوم التي تفرضھا البلدیات على المحالت التجاریة، 

  والعقبة والقضایا الجمركیة.
  

نقابتا المھندسین والمھندسین الزراعیین تعقدان صباح غد الثالثاء مؤتمرا صحفیا مشتركا بمجمع 
لنقابتین من العاملین في وزارة التربیة والتعلیم. النقابات، لالعالن عن استمرار اضراب منتسبي ا

وكان مھندسو الوزارة دخلوا في إضراب عن العمل منذ عدة اشھر للمطالبة بتحسین اوضاعھم 
  الوظیفیة ورفع عالوة المھنة.

  
رئیس اتحاد رجال األعمال العرب ورئیس جمعیة رجال األعمال األردنیین حمدي الطباع عبر أمس 

ا قال إنھ "عدم مشاورة الحكومة للقطاع الخاص حول االستعدادات لمؤتمر لندن". عن استیائھ مم
الطباع قال على ھامش مؤتمر صحفي عقده أمس، إن جمعیة رجال األعمال األردنیین لم تتلق دعوة 

  من الحكومة للمشاركة بمؤتمر لندن، بل جاءت الدعوة من السفارة البریطانیة في عمان.

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


