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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

 

 الصفحة

  أخبار الجامعة

 5 (9/9)مهمتي االرتقاء بتميز مستشفى الجامعة األردنية : زيادات. د

  شؤون جامعية ومحلية

تدعو الطلبة للتأكد من قوائم الجامعات المعترف " التعليم العالي"

 بها

6 

 7 "الشامل"دورة ربيعية المتحان الشهادة الجامعية المتوسطة 

 5 "الخيرية الهاشمية"توقع اتفاقية جمع تبرعات لـ " العالي التعليم"

مذكرة تفاهم ثالثية األطراف بين جامعة االميرة سمية و المنظمة 

 العربية للتنمية اإلدارية وجامعة االمير محمد بن فهد السعودية

2 

اليرموك تكرم فريقا بحثيا حصل على دعم خارجي إلنشاء مركز 

 ة الخاصةاقليمي متخصص بالتربي

44 

   اعالنات

 43 اعالن طرح عطاء 

 45 الوفيات

 43-40 زوايا الصحف

ي محتويات التقرير الصحف

 اليومي
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 (9/9) مهمتي االرتقاء بتميز مستشفى الجامعة األردنية: زيادات. د
 

في بلد مهموم بالسياسة، تبقى هناك خميرة من الخبرات المتراكمة في المجاالت التنموية، تشّكل 

لحرز والحماية التي تضمن للمؤسسات الخدماتية في البلد أن تواصل مسيرتها في التحديث والمنافسة ا

هذا ما حصل في مستشفى الجامعة األردنية عندما وقع ... حتى لو كانت الظروف المالية صعبة

فقط  لينهض به ويوفر له القدرة، ليس 3543االختيار على الفريق الطبيب عبد العزيز زيادات عام 

على تنافسية الخدمة تحت ضغط الزيادة الكثيفة في عدد المراجعين، وإنما أيضاً لضمان أن يكون اسم 

الجامعة األردنية مطابقاً مع ما تقدمه من دراسات أكاديمية وما توفره من خدمات طبية يشارك فيها 

سبق له ان ترأس كانت تضحية مفعمة بالتحدي من طرف الفريق زيادات الذي . الطلبة المتدربون

قصة تحديث مؤسسة بحجم مستشفى الجامعة األردنية، وبهذه التحديات التي . الخدمات الطبية الملكية

تتصدرها محدودية اإلمكانيات المالية، يعرضها الطبيب زيادات كواحدة من النماذج التي يمكن أن 

 .تنطبق على الكثير من مؤسسات الدولة

 

لخبرة، بقدر ما فيها من إبداع التخطيط والضبط اإلداري مع الرؤية فيها ميزة مخزون الكفاءة وا 

 المستقبلية الواضحة

حمل . أبو عمر من أبناء قرية عيرا التي يسمع عنها األردنيون في األمثال، وال يعرفون عنها الكثير. 

ستقبلية معه منذ طفولته هناك وصباه الدراسي في السلط ما يجعله يعرض الواقع الصعب واآلفاق الم

 المثقلة بالتحديات، وكل ذلك بثقة أبناء جيل يملكون عزيمة تتجدد بالوفاء واإلبداع

في بلدان العالم المتقدمة عالجياً، فإن صورة المستشفى التعليمي تكون في العادة أرقى وأدعى للثقة . 

ب المتدربين قد بينما األمر ليس نفسه في دولنا النامية حيث مشهد الطال. من المستشفيات العادية

 يعطي أحياناً إنطباعاً بالثقة غير المكتملة

 

األطباء . فالمستشفيات الجامعية يجب ان تكون محل ثقة ألن فيها تعليما وتدريبا.. الفكرة صحيحة: 

. والعاملون في المستشفى يجب أن يقفوا على األحدث ويتابعون باستمرار مع ضرورة عمل أبحاث

لكن عقلية بعض مواطنينا واعتقاداتهم أنه إذا تم تدريب . تشفيات الجامعيةهذه ميزة موجودة في المس

طلبة الطب أو تدريب أطباء في المستشفى فمعنى ذلك أنهم يقومون بالتدرب على المرضى، وهذا 

الطالب . المفهوم لدى البعض خاطئ سواء كانوا من المرضى أو من المواطنين خارج المستشفى

يرى المريض، وال يعني ذلك أن يضع للمريض خطة عالجية، أو أنه  حتى يصبح طبيبا يجب أن

هذا ما أردت التأكيد عليه ليعرف . يعتمد عليه في التشخيص، وال ان يكون المريض تحت إشرافه

من ناحية مبدأية، بمجرد أن يقال إن هذا مستشفى حكوميا فإن جرس . الجميع هذه النقطة ألهميتها

يروقراطية، وأحياناً خشونة لغة الخطاب بين الطواقم وبين المرضى التوجس يذهب نحو سطوة الب

إلى أي حّد تالفيتم في مستشفى الجامعة هذه القاعدة الشائعة؟ ال بد وان أجيب بوضوح ... والمراجعين

وأقول انه عندما تضع الدولة أجهزة رقابية تختلف االمور في بعض األحيان، فتضع ديوان محاسبة 

كل هذه اعتقد أنها إعاقة، وخصوصاً إذا كان فيها أشخاص معيقون . ي المؤسسةورقابة داخلية ف

فإن أردت شراء مادة أو جهاز ما فانك تنتظر شهرين . ثم هناك االعاقات المتصلة باألنظمة... للعمل

 أخبار الجامعة 

 4/3545/ 32االثنين                                                                                                  55الرأي ص  
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أعتقد أن البيروقراطية موجودة في عقلية مواطننا وموجودة . لحين الحصول على موافقات عليها

أما . قلية أجهزتنا الرقابية، وموجودة لألسف عند المؤسسات المدنية أكثر من العسكريةأيضاً في ع

ففي كثير . الخشونة فهي من طبيعنتا، وموجودة عند أغلبية موظفي القطاع العام، ولدى مواطننا أيضاً 

ؤثرة، من األحيان وبدون سبب يقوم المراجع بشتم الموظف والطبيب، وان كانت النسبة قليلة لكنها م

فنجد بأن مرافقي مرضى تكون حالتهم عادية لكنهم غير صبورين ويريدون أن يتم االعتناء بهم قبل 

نعمل . لألسف عندنا سوء تفاهم وتواصل ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها... الحاالت المرضية المستعجلة

منا بتوسيع هذا لذلك كما ذكرت سابقا، ق. جاهدين لتخفيف هذا األمر وخصوصاً في قسم الطوارئ

خبرتكم الطويلة، . ودائماً نقول للموظف بأن يبقى صدره أوسع، فالمواطن هو صاحب الحاجة. القسم

ال بّد كّونت لديكم انطباعات أو قناعة معينة في التمييز بين خريجي كليات الطب في األردن، كليات 

نه ليس هناك جامعة ليست جيدة هذا صحيح، وأعتقد دائماً ا: الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة

األمر يعتمد على اجتهاد الشخص نفسه، وهناك بعض الجامعات التي . بل هناك طالب طب غير جيد

لألسف نقول أنها جامعات ليست جيدة لكننا نجد بأنه يأتي منها أطباء ممتازين، ولدينا منهم أمثلة 

ون وجيدون، ألنهم في األصل منتقون من لكن بشكل عام فإن خريجي جامعاتنا األردنية مميز. كثيرة 

دخلوا بمعدالت عالية جداً، ويعيشون في مستشفياتنا، لذلك فهم ال يجدون أي صعوبة .. خيرة الطالب

عندما يخرجون للعمل في القطاع العام أو الخاص، وبالتالي نوعية خريجي الجامعات األردنية ال 

بعض الدول . ت من التعليم العالي بأن يعترفوا بهابالنسبة للجامعات األخرى، هناك محاوال. تضاهى

ونصيحتي لألهل . تريد استقطاب طالبنا في جامعاتها وتمنحهم شهادات، لكننا ال نستطيع تعميم ذلك

ان لم يكن ابنهم مميزا من البداية فال يجب أن يرسلوه لدراسة الطب، ألن المنافسة في األيام القادمة 

إلى أي حّد نشكو منه .. قي والمهني الذي يربأ بالعالج أن يكون تجارةالموضوع األخال. شديدة جداً 

في البلد؟ النفس أمارة بالسوء، واألصل أن نبحث عن المثاليات ونقول بأن الطبيب يجب أن يكون 

يمكن أن هناك كثيراً من إخواننا وزمالئنا . مثاليا، ويربأ بنفسه عن التجارة، لكنه في النهاية يبقى بشرا

م هذا الشيء من الماديات التجارية، وخصوصاً في القطاع الخاص، لكن ال أعتقد أنها تشّكل لديه

موضوع البطالة بين األطباء، إلى أي درجة هو ُمقلق ويؤثر على سمعة القطاع؟ . ظاهرة في البلد

أ في ظل ربما أننا ما زلنا في البدايات ألزمة بطالة خريجي الطب، ويمكن ان تكون األيام القادمة أسو

لقد أصبحت الجامعات تأخذ أعدادا أكبر من طاقتها، . تزايد أعداد طالب هذا التخصص في جامعاتنا

لذلك قلت ان . وذلك من أجل الدخل المالي، هذا باإلضافة إلى خريجي الجامعات من بلدان أخرى

حاليا هناك . عد التخرجوالمقلق أنه ال يوجد أماكن لتدريب هؤالء األطباء ب. األيام المقبلة ستكون أسوأ

 .أطباء كثر يبحثون عن التدريب بامتياز، وال يجدون أماكن لهم

 

 

مستشفياتنا المعترف بها . يضاف الى ذلك موضوع اإلقامة والتخصصات واألعداد المحدودة

ففي . محصورة، واألعداد التي تتخرج هائلة، فإن لم يكن لديهم مكان للتخصص تصبح مشكلة كبيرة

زايد هذه الظاهرة بشكل مضطرد دون أن تكون هناك خطة مدروسة تتعلق بخريجي كليات كل عام تت

ماذا عن حجم األزمة العالجية في البلد تحت ضغط نقص الموارد المالية وضغط الالجئين . الطب

وأضف إلى ذلك ان جهودنا مبعثرة في القطاع الصحي، . العرب؟ أقول بأن مواردنا محدودة في البلد

كما أن عدد الالجئين العرب . طنينا لديه ازدواجية في التأمين، وهي مصروفات زائدةفبعض موا

فقد فتحت حدودنا لهم . الذين قدموا لألردن، يشكلون عبئاً كبيراً على بلدنا وعلى حساب مواطنينا

في الماء والعالج والكهرباء والسكن والعمل وفي أمور كثيرة جدا، .. وشاركونا كل شيء في حياتنا

فزادوا العبء على البلد ومن ضمنه الصحة، في وقت نجد بأن العالم يعرف ذلك وال يعير هذا 

في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وخصوصا في . الموضوع الحيوي االهتمام الالزم

لكن ال تنفيذ لهذا « ممنوع التدخين تحت طائلة المسؤولية» : بعض المستشفيات نجد يافطات بعبارة
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الذي يضر نفسه ويضر « السم»المواطن مسؤول عن هذا . موضوع التدخين مشكلة كبيرة جداً : منعال

المتابعة بالنسبة لنا داخل المستشفى . الضرر يقع على الجميع . غيره سواء أكان مريضا أو غير ذلك

فقد سبق وأخرجنا من داخل المستشفى عددا من المرضى بسبب . وخارجه موجودة ومتواصلة

اآلن لدينا لجنة ضابطة عدلية وطلبنا زيادة . خين، ولدينا موظفون تمت معاقبتهم أيضا للسبب نفسهالتد

واعيد القول وأركز على أن المشكلة أساسها عند المواطن الذي عليه ان . عددهم للحد من هذه السلبية

جراءات ونحن من طرفنا نلتزم باإل. يدرك ان مصلحته ومصلحة المرضى االلتزام بالتعليمات

في وقت  4262استراحة تخرجت في مدرسة السلط الثانوية عام . المشددة التي هي من أولوياتنا

نشطة سياسيا وحزبيا بين معلمي  4267كانت فيه الظروف السياسية بعد حرب حزيران في عام 

ذلك  كانت األجواء السياسية في.. نعم: حدثنا عن تلك المرحلة ودورك فيها.. وطلبة ثانوية السلط

صعبة والظروف السياسية جعلت الناس على تواصل بالسياسة أكثر من أي  4267الوقت بعد حرب 

بعد احتالل إسرائيل للضفة الغربية ازداد النشاط السياسي بهدف التحرير، بالخروج في . شيء آخر

مظاهرات والقاء محاضرات وعمل أنشطة تعكس غضب الشارع، وكانت وقتها حرب االستنزاف 

وقد بدأنا كطلبة نتدرب تدريباً عسكرياً، وعلى حمل . ائرات اإلسرائيلية تقصف هنا وهناكوالط

أما فيما يتعلق بالنشاطات الحزبية واالنتساب فيها، فلم يكن لي أي نشاط حزبي يذكر، . الخ..السالح 

الدي رجل ولم أكن مياال ألي من األحزاب سواء في المرحلة الدراسية أو الجامعية ولغاية اآلن، فو

عسكري، وكان يحذرني من االنتساب أو المشاركة في أي نشاط حزبي، رغم أنه ُعرض علي متابعة 

درست على حسابك . دراستي على نفقة أحد األحزاب إالّ أن والدي رفض األمر رفضا قاطعا

صلت بعد الثانوية العامة، انتسبت للقوات المسلحة األردنية كتلميذ عسكري ومنها ح.. الخاص؟ ال

 4276على فرصة لدراسة بكالوريس الطب والجراحة في الكلية الطبية العسكرية في اليونان عام 

ومن . على حساب القوات المسلحة األردنية، حيث ان الكلية العسكرية كانت تدرس أطباء وصيادلة

الطلبة  خالل المنح التي تقدمها اليونان ألبناء بعض الدول الصديقة، من ضمنها األردن، كنت أحد

ومعي من الزمالء، الدكتور غازي الزبن، والدكتور كساب الحرفوشي، والدكتور محمد عيد زكريا 

وكتلميذ عسكري تجندت مباشرة، منذ عودتي إلى األردن في . أخصائي معالجة باألشعة

واعتبرت ضابطا منذ ذلك اليوم، واستمريت في الخدمات الطبية، من رتبة مالزم  4276/43/46

ى وصلت إلى رتبة فريق في القوات المسلحة، واداريا وصلت إلى منصب مدير عام الخدمات أول حت

لماذا بتقديركم فقد إسم الدكتور تلك الهالة القديمة التي كانت تحيط . الطبية الملكية وبعدها تقاعدت

ارسها به؟قد يعود السبب إلى انه في الماضي كانت مهنة الطب محصورة تقريبا بفئة معينة، وال يم

أما اآلن فقد أضحت متاحة لجميع طبقات المجتمع، وتتزايد األعداد سنة . سوى أبناء األغنياء والذوات

هذه األسباب وغيرها باعتقادي قللت من . بعد أخرى، اضافة إلى ان الرواتب أصبحت أقل بكثير

بيتك؟ ربما  هل مارست الضبط العسكري داخل. النظرة إلى الطبيب كشيء مميز في أوساط المجتمع

دون شعور أمارس العسكرية التي تشعرني دوما بالنظام والدقة ومحاسبة النفس وهي بالتالي خير 

كما وان والدي كان رجال عسكريا خدم في القوات المسلحة، قبل ان . مدرسة يتعلم منها اإلنسان ويُعلم

د انتسابي للسلك العسكري تأثرت به قبل ان أدخل العسكرية، وزدت فخرا بع. يكون مختارا في البلد

زوجتي تغريد الرواشدة، خريجة كلية الشريعة في الجامعة األردنية تعرفت : أسرتي. وما تعلمته منها

حاصل على  4225ولدينا من األبناء عمر من مواليد .. عليها عن طريق أهلي، فكان زواجا تقليديا

،حاصل على شهادة الهندسة  4223د شهادة الهندسة المدنية من الجامعة األردنية، ومحمد موالي

المدنية أيضا من الجامعة األردنية، وليث ما زال على مقاعد الدراسة في الجامعة األردنية تخصص 

 .طب سنة خامسة، وابنتي روزان، طبيبة في الخدمات الطبية
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 تدعو الطلبة للتأكد من قوائم الجامعات المعترف بها" التعليم العالي"
 

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الراغبين بالدراسة خارج المملكة بضرورة زيارة دعت 

للتأكد من قوائم الجامعات المعترف بها قبل  jo.gov.mohe.wwwالموقع اإللكتروني للوزارة 

 . التسجيل بالدراسة

 

للتأكد من أن شهاداتهم في وطالبت الطلبة االطالع على التعليمات المنشورة على الموقع اإللكتروني 

الثانوية العامة من حيث الفرع والمعدل تؤهلهم لاللتحاق بالتخصص المطلوب، حفاظاً على مصلحة 

 . الطالب وحقوقه عند التقدم لمعادلة شهادته بعد التخرج

 

ولفتت الى أن الطالب يتحمل المسؤولية كونه لم يلتزم باالطالع على الشروط المتعلقة بدراسته 

خارج من حيث معدله بالثانوية العامة ومدى مالئمة تخصصه الذي يدرسه مع فرع الثانوية العامة بال

 . أو اعتراف وزارة التعليم العالي بالجامعة التي ينوي الطالب االلتحاق بها

 

وطلبت الوزارة من جميع الطلبة األردنيين الدارسين أو الراغبين بالدراسة في الخارج بضرورة 

اتهم على بوابة الطلبة الدارسين في الخارج المتوفرة على الموقع اإللكتروني للوزارة تعبئة بيان

jo.gov.mohe.www  حتى نتمكن من تقديم المساعدة المطلوبة عند الضرورة لضمان توثيق،

مصدر الشهادة والجامعة المتخرج منها الطالب وكل من يخالف ذلك يتحمل المسؤولية عند طلب 

 .معادلته شهادته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شؤون جامعية ومحلية
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 "الشامل"دورة ربيعية المتحان الشهادة الجامعية المتوسطة 
 

 

قررت اللجنة العليا المتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة برئاسة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية 

 الدكتور عبداهللا سرور الزعبي عقد

عام الحالي، وألول مرة تطبقها لل" الشامل"دورة ربيعية المتحان الشهادة الجامعية المتوسطة 

 .الجامعة

التقدم  3545/3547وجاء هذا القرار ليتسنى للطلبة الذين تخرجوا في نهاية الفصل الدراسي األول 

 لالمتحان باإلضافة إلى الطلبة

 .المعيدين، وكذلك الناجحين في دورات سابقة ويرغبون برفع معدالتهم

اعتبارا من صباح  3545اب التسجيل للدورة الربيعية للعام وأعلنت اللجنة العليا لالمتحانات فتح ب

 يوم الثالثاء المقبل وحتى يوم األربعاء

 .من شهر شباط المقل بحيث تقدم الطلبات في الكليات مباشرة 35الموافق 

بحيث تعقد االمتحانات  3545وأعلنت اللجنة مواعيد االمتحانات العملية والنظرية للدورة الربيعية 

 3آذار المقبل وحتى  36العملية من 

نيسان المقبل، والثانية يوم  7نيسان، أما االمتحانات النظرية فتعقد الورقة األولى يوم السبت الموافق لـ

 نيسان، 2االثنين الموافق لـ 

 .نيسان 43لثة يوم الخميس الموافق لــ والثا
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 "الخيرية الهاشمية"توقع اتفاقية جمع تبرعات لـ " التعليم العالي"
 

 

/ وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم االحد، اتفاقية مع الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

 بنك المالبس، تقوم الوزارة

 

ها باستضافة صناديق خاصة لجمع التبرعات العينية من المالبس واألحذية واأللعاب لصالح بموجب

 .منتفعي بنك المالبس الخيري

 

وبينت الوزارة حرصها الدائم، ضمن مسؤوليتها المجتمعية، على تجذير مفهوم هذه المسؤولية، 

 بتعزز دورها تجاه المجتمع المحلي

 

تحقيق التنمية المستدامة في الجوانب المختلفة خاصة االقتصادية والشراكة مع المؤسسات المدنية ل

 منها
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مذكرة تفاهم ثالثية األطراف بين جامعة االميرة سمية و المنظمة العربية للتنمية 

 اإلدارية وجامعة االمير محمد بن فهد السعودية
 

 

/ ة تفاهم مشتركة مع المنظمة العربية للتنمية اإلداريةوقعت جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا، مذكر

المملكة العربية السعودية، وذلك انطالقا من / جامعة الدول العربية، وجامعة االمير محمد بن فهد

الرغبة المشتركة بين االطراف الثالثة في إقامة ودعم التعاون العـلمي والفني والتقني في المجاالت 

وخاصة تلك المتعلقة بتطوير وتحسين القدرات المؤسسية، وتنمية وتطوير ذات الهتمام المشترك، 

مهارات ومعارف الموارد البشرية، واإلنتاج الفكري، والنشر المعرفي، والحوكمة، وترويج وتنظيم 

 .األنشطة والفعاليات بما يخدم تمكين الشباب العربي و قضايا التنمية الشاملة

 

مصر عن جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا رئيسها / في القاهرة  ووقع مذكرة التفاهم التي ُحررت

جامعة الدول العربية السيد / االستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، وعن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

طارق البقلي مندوباً عن المدير العام للمنظمة الدكتور ناصر القحطاني، وعن جامعة االمير محمد بن 

الدكتور عيسى االنصاري، وذلك بحضور مجموعه من المسؤولين في المنظمة وفي  فهد مديرها

 .الصحافة واالعالم

 

وتضمنت مذكرة التفاهم تبادل الخبرات العلمية بين االطراف الثالثة وفق التخصصات واالمكانيات 

التدريبية المتاحة في كل منها في مجاالت التدريب والدراسات واالبحاث، إضافة إلى عقد الدورات 

والندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية في الموضوعات واالنشطة ذات االهتمام المشترك، 

باإلضافة إلى تبادل الوسائط واالصدارات العلمية، والترويج ألنشطة المركز العربي لتمكين الشباب 

 .االمير محمد بن فهد الذي تم انشاؤه مؤخراً بالتعاون بين جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة

 

وأعرب رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي عن سعادته بهذا التعاون الذي فتح آفاقاً جديدة في احداث 

 .نقلة نوعية في التعاون العربي المشترك في المجاالت العلمية والتقنية

 

لدولي خصوصاً كما قدم الدكتور الرفاعي عرضاً مفصالً عن الجامعة وبرامجها األكاديمية ونشاطها ا

في مجال البرامج المشتركة مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة، ومسيرتها وجهودها المتميزة 

في تقدم قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في المملكة، ورفده بخريجين مؤهلين علمياً وتقنياً 

و الملّكي األميرة سمية بنت قادرين على العمل في أي مكان في العالم، وذلك برعاية صاحبة السمّ 

رئيس مجلس أمناء الجامعة، التي حملت لواء الريادة والتميّز في الجامعة، وكان / الحسن المعظّمة 

لها الفضل في وضع الجامعة في مقدمة الجامعات على المستوى المحلي واالقليمي والعالمي، حيث 

ارياً وأكاديمياً، وابتعاث الطلبة إلى أرقى ركزت الخطة االستراتيجية للجامعة على تطوير الجامعة إد

الجامعات العالمية وزيارات األساتذة ألرقى الجامعات العالمية، و تنشيط البحث العلمي وتحسين 

 .نوعيته
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وأشار الدكتور الرفاعي، إلى انشاء المركز العربي لتمكين الشباب الذي تم إنشاؤه مؤخراً بالتعاون 

لتكنولوجيا واالمير محمد بن فهد، بهدف تمليك الشباب العربي في مختلف بين جامعتي االميرة سمية ل

بقاع العالم ما يحتاجه من معارف ومهارات وقدرات تجعلهم قادرين على تحقيق طموحاتهم واالسهام 

بفاعلية في خدمة مجتمعاتهم، وتمكينهم من مواجهة التحديات التي يشهدها العالم في هذه االيام، ليكون 

ن نوعه ضمن شراكة عربية شبابية، إذ سيُسهم في اكتشاف المهارات الشبابية المتميزة لديهم األول م

ودعمها لتحقيق إنجازات مرموقة على مستوى العالم، والعمل على توثيق الصالت بين الشباب 

 .العربي لتعزيز روح االنتماء لهويتهم العربية

 

جامعة الدول العربية السيد / لعربية للتنمية اإلداريةومن جانبهما، أكد مندوب المدير العام للمنظمة ا

طارق البقلي ومدير جامعة االمير محمد بن فهد الدكتور االنصاري، على أهمية هذا التعاون الذي 

يلبي متطلبات واحتياجات المجتمع العربي في تحسين وتطوير القدرات المؤسسية، والعمل على تنمية 

البشرية، واإلنتاج الفكري، والنشر المعرفي، والحوكمة، من  وتطوير مهارات ومعارف الموارد

خالل تبادل الوسائط العلمية المتوفرة لدى كافة االطراف، إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات 

 .والتقارير واالبحاث الصادرة عن كل طرف في المجاالت العلمية والتقنية

 

م للمنظمة، على اسئلة واستفسارات الصحفيين الذين وقد اجاب رؤساء الجامعات ومندوب المدير العا

 .حضروا توقيع االتفاقية المشتركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

11 

 

 

 

اليرموك تكرم فريقا بحثيا حصل على دعم خارجي إلنشاء مركز اقليمي متخصص 

 بالتربية الخاصة
 

 

يها على استقطاب الدعم انطالقا من حرص جامعة اليرموك على تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية ف

الخارجي للمشاريع العلمية في مختلف المجاالت، كرم القائم بأعمال رئيس جامعة اليرموك األستاذ 

إنشاء مركز اقليمي متخصص في مجال التربية "الدكتور زياد السعد الفريق البحثي لمشروع 

ة وخمسة وسبعون دوالرا ،الحاصل على دعم من الوكالة الكورية بقيمة خمسة ماليين ومائ"الخاصة

 .أمريكيا

وشدد السعد خالل اللقاء حرص اليرموك على تشجيع باحثيها وتحفيزهم على االبداع والريادة في 

أبحاثهم ومشاريعهم العلمية واستقطاب الدعم الخارجي لها، األمر الذي ينعكس إيجابا على الباحث 

حث يعود عليه بالنفع المعنوي والمادي من والجامعة على حد سواء، فيثري السيرة األكاديمية للبا

جهة، ويسهم في تعزيز مكانة الجامعة دولياً، وتجهيز المختبرات والقاعات الداعمة لفكرة المشروع 

 .بأحدث المعدات، ووفق أحدث المواصفات العالمية من جهة أخرى

المشروع الذي يأتي وثمن السعد الجهد الكبير الذي قام به أعضاء الفريق البحثي في كافة مراحل 

تجسيدا ألهداف الخطة االستراتيجية للجامعة من أجل تطوير برامج الجامعة والخدمات التي تقدمها 

للمجتمع، بحيث يعد المشروع بناء مؤسسيا سيسهم في تعزيز مكانة اليرموك وتفعيل دورها في خدمة 

 .أبناء المجتمع المحلي

ثيث من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لكافة وأكد السعد ضرورة المتابعة واالهتمام الح

الوكاالت والجهات الدولية المانحة، بما يزيد من فرص حصولهم على دعم لمشاريعهم العلمية على 

اختالف مجاالتها، الفتا إلى ضرورة التزامهم بأخالقيات العمل االكاديمي والبحثي، واالدارة النزيهة 

التمايز والتقييم الخاص بهم من قبل الجهات المانحة، داعيا إلى إمكانية للمشروع، بما يعزز معيار 

تكوين فرق بحثية تضم اعضاء هيئة تدريسية من مختلف الكليات للعمل على المشاريع المختلفة بما 

 .يثري مقترحات المشاريع ويرتقي بها لتلبية تطلعات الجهات المانحة

لفتة الكريمة من إدارة الجامعة، األمر الذي يمنحهم حافزا بدورهم ثمن أعضاء الفريق البحثي هذه ال

 .أكبر للعمل، وتشجيع زمالئهم من أعضاء الهيئة التدريسية الستقطاب الدعم لمثل هذه المشاريع

ويذكر أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز إقليمي متخصص في مجال التربية الخاصة مجهز 

ة، حيث تتضمن خطة عمل المشروع تطوير الخطة الدراسية بأحدث التقنيات وفق المواصفات العالمي

لبرنامج الماجستير في تخصص التربية الخاصة الذي تطرحه كلية التربية بالجامعة، وتعديلها وفق 

متطلبات الحصول على االعتماد والجودة العالمية، إضافة إلى زيادة الجانب التدريبي والعملي لطلبة 

تخصصين على مستوى عالي من الكفاءة والمهارة في هذا المجال، البرنامج، بما يضمن تخريج م

السيما مع تزايد الطلب في اآلونة االخيرة على هؤالء المتخصصين جراء االزمات السياسية في 

 .المنطقة

كما سيتولى المركز توفير فرص التدريب والتأهيل للطلبة من مختلف الجامعات األردنية والعربية، 

نامج تدريبي لتأهيل المدربين والمعلمين في مجال التربية الخاصة ممن يعملون في إضافة إلى عقد بر

المدارس أو المراكز المختصة، جنبا الى جنب مع تقديم الخدمات العالجية لذوي االحتياجات الخاصة 

 .من أفراد المجتمع المحلي والالجئين من خالل مختبرات المركز وعياداته
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 اعالنات
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  الطفيلة  –اسماعيل محمود الصقور 

 

  دابوق  –ميسر ادريس كلبونة 

 

  عبلين  –عبدالمجيد احمد حسين المومني 

 

  تالع العلي  –نبيل ايليا نقوال البله 

 

  الرابية  –نعمة داوود علي عبده 

 

  الشميساني –محمد بشير رسالن الكسيح 

 

  لفحيص ا –صفوان نبيل سالم نفاع 

 

  مرج الحمام –إعتدال خيري خليل حجازي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات

 4/3545/ 32                                             االثنين                                                                   الرأي 
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  قدمت جاللة الملكة رانيا العبدهللا تعازيها لدولة االمارات بوفاة سمو الشيخة حصة بنت محمد

عزاؤنا لرئيس دولة »آل نهيان، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل االجتماعي تويتر 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشعب اإلماراتي بوفاة سمو الشيخة  اإلمارات صاحب السمو

 .«حصة بنت محمد آل نهيان، نسأل هللا بأن يتغمدها بواسع رحمته

 

  قال مدير المركز الكاثوليكي لإلعالم األب رفعت بدر أن الكنسية ستسمي رجال الدين

.. يموتون من أجل إيمانهم المقتولين في الجزائر، شهداء وقديسين، وهو أعلى تكريم لمن

 .«هنيئا لهم»مغردا على حسابه تويتر بقوله 

 

 

  ينظم المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان عند الساعة التاسعة والربع من صباح بعد غد

األربعاء جولة برفقة لجنة متابعة توصيات حقوق اإلنسان لوسائل اإلعالم المختلفة لمقر 

ى آخر المستجدات والتطورات في إدارة مكافحة ادارة مكافحة المخدرات لالطالع عل

 .المخدرات

 

 

  التي ستطلقها  وكالة غوث وتشغيل الالجئين  3545بالتزامن مع حملة النداء الطارئ لسنة

في الثالثين من الشهر الجاري ، ينظم مكتب الوكالة االقليمي في ( األونروا)الفلسطينيين 

من خالله تقديم  اإليجاز الصحفي والذي سيتطرق   عمان يوم غد الثالثاء  لقاء صحافيا سيتم

إلى الوضع اإلقليمي الحالي لالجئي فلسطين في ظل أزمة سوريا اإلقليمية، واالستجابة 

 .اإلنسانية المستمرة في األراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية 

 

 

  االف دينار على السيارة  6الى  0سيارات الهايبرد اصابها زيادة سعرية تتراوح ما بين

الواحدة ، وذلك عقب فرض الحكومة لضرائب جديدة على استيراد السيارات الهايبرد 

 .والعادية 

 

 

  تسعيرة جديدة مثيرة للجدل الستقدام عامالت المنازل من الجنسية الفلبينية ، اذا وصلت كلفة

 .االف دينار  0االستقدام لـ 

 

 

 

 

 زوايا الصحف 

 32/4/3545                                                االثنين                                                           صنارة الدستور
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 يا العبدهللا بأحر التعازي لدولة اإلمارات العربية المتحدة تقدمت جاللة الملكة ران

وكتبت الملكة رانيا عبر حسابها في . بوفاة سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

عزاؤنا لرئيس دولة اإلمارات صاحب : "أمس" تويتر"موقع التواصل االجتماعي 

سمو الشيخة حصة  السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشعب اإلماراتي بوفاة

 ".بنت محمد آل نهيان، نسأل هللا أن يتغمدها بواسع رحمته

 

 هاني الملقي بعد غد األربعاء احتفاال تقيمه وزارة األوقاف .يرعى رئيس الوزراء د

يقام الحفل في المركز الثقافي اإلسالمي . بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين األديان

 .ؤسس عبدهللا بن الحسين في العبدليالتابع لمسجد الشهيد الملك الم

 

  أبلغ موظفون أحيلوا على التقاعد في أمانة عمان مؤخرا عزمهم الطعن في هذا

القرار  أمام المحكمة اإلدارية، معتبرين أن أمين عمان توسع باستخدام صالحيته في 

كن لم إحالتهم على التقاعد، مشيرين إلى وجود آخرين أتموا المدة القانونية للتقاعد ل

 .موظفا على التقاعد مطلع العام الحالي 65وكانت األمانة أحالت . يشملهم القرار

 

  ماتزال اإلشارة الضوئية التي تضررت بانهيار األعمال اإلنشائية بأحد المباني

أيام ملغاة بانتظار إعادة ترميم موقع  45قبل نحو " الجاردنز"بشارع وصفي التل 

تضييق الشارع بمحاذاة منطقة االنهيار، ما تسبب االنهيار ومعالجته، فيما تم 

وكان الموقع المذكور تعرض لالنهيار جراء األمطار . باختناق مروري واضح

 .الغزيرة، وما تسببت به من سيول خالل المنخفض الجوي العميق قبل الماضي

 32/4/3545                                                االثنين                                                           زواريب الغد

 

 

 


