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 Get in The Ringتنظمان أولمبیاد رواد األعمال والشركات الناشئة " زین"و" األردنیة"
  

مت الجامعة األردنیة، بالتعاون مع شركة زین األر -محمد مبیضین  ّ دن برعایة رئیس الجامعة نظ
الدكتور عزمي محافظة وألول مرة على مستوى المملكة، أولمبیاد الشركات الناشئة لرواد األعمال 

Get in The Ring  . 
  

وتھدف المسابقة التي أقیمت في صالة النشاط الریاضي إلى تسلیط الضوء على الشركات الناشئة 
یق الدولي، مما یعطیھم المجال للتواصل مع ومنحھم الفرصة للحصول على التمویل والتسو

 .المستثمرین والمھتمین عالمیا
  
  

جوالت لكل شركة ناشئة، مخصصة  ٥شركة ناشئة واشتملت المسابقة على  12وشارك بالمسابقة 
ثانیة عن أعضاء فریق الشركة، وعن إنجازات الشركة، وعن نموذج العمل  30للتحدث خالل 

ّبع، والسوق المستھد ف للشركة، وعن القوائم المالیة الخاصة بالشركة، وعن الخطة المقترحة المت
للشركة، إذ ستحظى الشركة الفائزة بالمركز األول بفرصة المشاركة بالمسابقة العالمیة، التي ستقام 

 .أیار من العام الحالي 19و 17في سنغافورة في الفترة الواقعة بین 
  
 
واد األعمال المشاركین في المسابقة التي أثَرت روح التحدي وتمیّزت الفعالیة بالمنافسة بین ر 

ً بین لجنة التحكیم ورواد األعمال ً تفاعلیا  .وخلقت جوا
  
  

،  وأحمد الھناندة الرئیس 500وضّمت لجنة التحكیم مروان جمعة رئیس مجلس إدارة  اویسیس 
یرین في جمعیة إنتاج، التنفیذي لشركة زین األردن، والدكتور بشار حوامدة رئیس ھیئة المد

والمھندس عمر حمارنة المدیر التنفیذي لمدینة الحسن، والسیدة إیمان مطلق الرئیس التنفیذي لشركة 
 .سیجما لالستثمارات

  
  

دولة یتنافس فیھا  80یشار إلى أن أولمبیاد رواد األعمال والشركات الناشئة مسابقة عالمیة تقام في 
لرواد األعمال وسط الحلبة، ومن ثم یتم تقییمھم من قبل لجنة  أكثر من عشرة آالف شركة ناشئة

  .تحكیم متخصصة ومجموعة من المستثمرین

 أخبار الجامعة 

  بترا - السوسنة -المدینة نیوز - 23: الدستور ص – أخبار األردنیة
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 تحتفل بمئویة العالج الوظیفي" االردنیة"علوم تأھیل 
  

أكدت عمیدة كلیة علوم التأھیل في الجامعة األردنیة الدكتورة نھاد المصري أن  - سناء الصمادي
ة نحو تطویر الخطط الدراسیة في العالج الوظیفي بما یتواكب ومعاییر الكلیة خطت خطى بحثی

 .االعتماد العالمیة، للوصول إلى نتاجات تعلم تلبي احتیاجات المجتمع وسوق العمل
 

وأشارت الى أن تخصص العالج الوظیفي الذي كانت بدایة انطالقتھ من الجامعة األم في العام 
من خالل ایفاد العدید من اوائل الخریجین للحصول على درجات  ، قد دأبت الكلیة على تطویره1999

 .اكادیمیة علیا من أعرق الجامعات العالمیة، لیعودوا لكلیتھم أعضاء ھیئة تدریس ممیزین
 

واستعرضت في كلمة ألقتھا الیوم خالل الحفل الذي أقامتھ الكلیة بمناسبة مرور أكثر من مئة عام 
ي عالمیا، وأكثر من ثمانیة وعشرین عاما على إنشاء أول برنامج على نشأة علوم العالج الوظیف

تعلیمي في درجة الدبلوم في األردن مفھوم العالج الوظیفي وتطوره ونشأتھ ودوره وأھمیتھ في 
 .تحسین الحیاة لمختلف فئات المجتمع

 
ین إلى العمل ودعت رئیسة القسم الدكتورة سمیة ملكاوي الطلبة ممن ھم على مقاعد الدراسة والخریج

الجاد لرفعة التخصص وتطویره من خالل المشاركة الجادة في عملیة التعلم، والتواصل بالحوار مع 
اعضاء ھیئة التدریس والبحث العلمي والنشر في مختلف میادین تخصص العالج الوظیفي ومتابعة 

حالیا تشھد ویالت المستجدات وتطبیق آخر ما توصل إلیھ العلم في المجال، كون المنطقة العربیة 
 .الحروب والدمار

 
وبینت ملكاوي أن نیسان ھو شھر العالج الوظیفي الذي حرصت الكلیة على االحتفال بھ  كل عام 

 .للتعریف واإلرتقاء بھ الى أعلى المستویات
 

كیف "واشتمل الحفل على محاضرة القتھا أستاذة العالج الوظیفي الدكتورة فرزانة یزداني بعنوان 
، وعروض مسرحیة تعریفیة بتاریخ ومؤسسي العالج الوظیفي، والتوعیة "الجا واعیاتكون مع

بالعالج الوظیفي أداھا طلبة القسم، وفیدیو عن انجازات القسم، وبوسترات البحاث طلبة السنة الرابعة 
 .في التخصص

 
من  حضر االحتفال مندوبون من الخدمات الطبیة الملكیة ووزارة الصحة، ورؤساء ومدرو بعض

مراكز التأھیل، والجمعیة االردنیة للعالج الوظیفي، واعضاء الھیئة التدریسیة في جامعتي الھاشمیة 
  .والعلوم والتكنولوجیا

  شفقنا نیوز -السونسة -ردنیةأخبار األ
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آن األوان لدراسة كیف یكتب المؤرخون العرب الیوم تاریخ أمتھم حتى ال یكون عبئاً : البخیت
 علیھم

شام یناقش التنظیمات العثمانیة وتطبیقاتھا في بالد الموسم العاشر للمؤتمر الدولي لتاریخ بالد ال
 الشام إبان القرن التاسع عشر

  
أكد علماء ومؤرخون أنھ آن األوان لدراسة كیف یكتب المؤرخون العرب الیوم تاریخ  - زكریا الغول 

 ً أمتھم منذ مطلع القرن العشرین بموضوعیة وشمولیة وتحلیل عمیق حتى ال یكون تاریخھم عبئا
 .علیھم

  
وطالبوا ببذل جھود مؤسسیة دولیة لحمایة اآلثار والوثائق والمخطوطات في مناطق الصراع، التي 

 .تشھد تدمیرا وبیعا للتراث التي تشكل موارد التنظیمات اإلرھابیة المتطرفة
  
  

وطرحوا مسألة النھوض من واقعنا الراھن واإلفادة من تجارب الماضي، باإلشارة إلى أن دعوات 
ح  ھبت على المنطقة منذ عقد ونیف وكان الجدل فیھا مشابھا لما كان في الدولة العثمانیة اإلصال

م وما لحق بھ، فبین دعاة التغریب والفكر اللیبرالي وبین 1876زمن التجربة الدستوریة األولى عام 
 .القول باإلصالح وكان الجدل ینتھي بإعالنات ودساتیر ومواثیق وطنیة

  
  

ن مناقشة التنظیمات العثمانیة یعد معاینة للحال الراھنة، حیث تشكلت تحت وطأة وأجمعوا على أ
 .المؤثرات الغربیة وعنفھا عل جدل التفكیك والتركیب

  
  

جاء ذلك خالل انطالق فعالیات الموسم العاشر للمؤتمر الدولي لتاریخ بالد الشام في الجامعة األردنیة 
وتطبیقاتھا في بالد الشام إبان القرن التاسع عشر، بمشاركة أربعین الیوم لمناقشة التنظیمات العثمانیة 

 ً ً ومؤرخا  .عالما
  
  

والمؤتمر الذي یعد تقلیدا راسخا وأحد أبرز األحداث األكادیمیة على مستوى العالم إذ مازال یعقد منذ 
ة األردنیة خمسة وأربعین عاما ینظمھ ویقوم علیھ مركز المخطوطات ودراسات بالد الشام في الجامع

م برعایة المغفور لھ 1974نیسان عام  20بالتعاون مع جامعتي الیرموك ودمشق، أطلق أول مرة في 
 .جاللة الملك الحسین بن طالل طیب هللا ثراه

  
  

وھدف المؤتمر إلى دراسة تاریخ منطقة بالد الشام مع مراعاة أن الوالء في بالد الشام ھو للھویة 
حترام للتعددیة والتنوع في الثقافات الفرعیة، مشیرا إلى أن بالد الشام تعد والثقافة العربیة مع اال

 .خالصة تاریخ العالم حیث قدرھا أن تكون حلقة التواصل الثقافي والتجاري والبشري
  
  

  المدینة نیوز - بترا -طلبة نیوز -السونسة -أخبار األردنیة
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رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة قال إن موضوع التنظیمات العثمانیة شكل أحد أھم 
عربي، إذ فتحت المنطقة العربیة أمام أفق جدید من مؤثرات وتأثیرات عربیة بدت مالمح التاریخ ال

آنذاك كالعاصفة التي تھب على كومة قش، في زمن شھدت فیھ الدولة تراجعا كبیرا وصراعا بین 
 .النخب

  
  

، الفتا إلى أن دعوات "كیف ننھض من واقعنا الراھن واإلفادة من تجارب الماضي"وتساءل محافظة 
إلصالح  ھبت على المنطقة منذ عقد ونیف، وكان الجدل فیھا مشابھا لما كان في الدولة العثمانیة ا

م وما لحق بھ، فبین دعاة التغریب والفكر اللیبرالي وبین 1876زمن التجربة الدستوریة األولى عام 
 .القول باإلصالح وكان الجدل ینتھي بإعالنات ودساتیر ومواثیق وطنیة

  
  

المھم ھو القدرة على االستمرار في إطار الفكرة المؤسسة للجنة تاریخ "حافظة في كلمتھ أن ویعتقد م
 ".بالد الشام وفي تجدد موضوعاتھا

  
  

وتمنى أن ینجو تراث المنطقة العربیة ووثائقھا في مناطق الصراع، التي تشھد تدمیرا وبیعا للتراث 
ثبتة فإن اآلثار والمخطوطات النادرة تشكل موارد من الوثائق واآلثار، وبحسب التقریر األممیة الم

 .التنظیمات اإلرھابیة المتطرفة
  
  

وعبر محافظة عن أسفھ عن تغیب مشاركة جامعة دمشق العضو المؤسس في لجنة تاریخ بالد الشام 
م كإحدى توجھات الفكر الوحدوي الذي یصدر عن األردن ویؤسس لمشروع 1972التي انطلقت عام 

 .خ األمة، مكمال لمشروع الجامعة العربیة الذي لم یكتمل بالصورة المبتغاةكتابة تاری
  
  

من جانبھ قال مدیر مركز المخطوطات ودراسات بالد الشام في الجامعة األردنیة الدكتور محمد 
عدنان البخیت لقد درسنا نشأة علم التاریخ عند العرب في العصور اإلسالمیة األولى، وآن األوان 

یف یكتب المؤرخون العرب الیوم تاریخ أمتھم منذ مطلع القرن العشرین بموضوعیة لدراسة ك
ً علیھم  .وشمولیة وتحلیل عمیق حتى ال یكون تاریخھم عبئا

  
  

وشدد على أن من یتصدى لكتابة تاریخ بالد الشام یجب أن یكون ملًما بتاریخ المنطقة وجوارھا، 
للثقافات والحضارات واللغات، وبالرغم من سیادة الثقافة فبالد الشام كانت ھمزة وصل ونقطة التقاء 

العربیة اإلسالمیة السمحاء فإن تاریخ بالد الشام ینصف بالتنوع وتعدد األعراق والمعتقدات والثقافات 
 .الفرعیة

  
  

ولفت البخیت إلى أن دراسة إقلیم بالد الشام ال تسعى إلى انتزاعھ عن لحمتھ العربیة بل التركیز علیھ 
 .ودراستھ بشكل واٍف وموضوعي، مشیرا إلى أنھ جرت محاوالت عدیدة لكتابة تاریخ األمة العربیة
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وأكد أن تجربة دراسة بالد الشام تزامن مع مبادرة الزمالء في المملكة العربیة السعودیة لكتابة تاریخ 

األیام لكتابة تاریخ الجزیرة العربیة، مؤمال أن تتكامل مثل ھذه المحاوالت للوصول  في یوم من 
 .األمة العربیة التي تتناھشھا األمم

  
  

تعاقبت أجیال من كرام المؤرخین العرب ومن غیرھم من أھل االختصاص على المساھمة : "وقال
بكتابة جوانب من تاریخ بالد الشام، وبعد مرور أربعة عقود ونصف نجد أن ھذه التجربة الحیة 

جدیدة من أرشیف الدولة العثمانیة وسجالت المحاكم الشرعیة أوضحت بشكل جلي قیمة المصادر ال
والكنسیة وقیود األوقاف وملفات األراضي والبلدیات، ھذه المصادر الجدیدة تعضدھا تقاریر القناصل 

 ".والرحالة ارتكزت علیھا بحوث المشاركین في تاریخ بالد الشام
  
  

اد الزعبي أن قراءة التنظیمات تبین جدل إلى ذلك وجد مندوب رئیس جامعة الیرموك الدكتور زی
العالقة باآلخر في أبعادھا المختلفة، كما تظھر اآلثار التي نجمت عنھا في سیاقاتھا التاریخیة والراھنة 
على حد سواء، فقد ترتب علیھا تغییرات محوریة في رؤیة األمور لذاتھا وھویتھا وحقوقھا 

 .وطموحاتھا
  
  

التنظیمات العثمانیة یعد معاینة للحال الراھنة، حیث تشكلت تحت وطأة واعتبر الزعبي أن مناقشة 
 .المؤثرات الغربیة وعنفھا على جدل التفكیك والتركیب

  
  

إن المؤتمر یضعنا أمام حالة طیبة من التعاون والعلم الجاد الذي تنھض بھ مؤسساتنا : "وقال الزعبي
 ".نا في جوانبھ كلھااألكادیمیة في سبیل تكوین رؤیتنا لذاتنا وتاریخ

  
  

ویناقش المؤتمرون الیوم وغدا التنظیمات العثمانیة وتطبیقاتھا في بالد الشام إبان القرن التاسع عشر 
المصادر األساسیة العربیة واألجنبیة المخطوط منھا والمطبوع : عبر سبعة محاور توزعت على

والعمران لبالد الشام، والجھاز القضائي، إلعداد األبحاث، وأثر التنظیمات على التقسیمات اإلداریة 
 .والحرف والمھن والصناعات الزراعیة، إلى جانب التجارة، والمؤسسات التعلیمیة والحیاة الثقافیة

  
  

یشار إلى أن المؤتمر عالج في دوراتھ السابقة موضوعات تاریخیة سیاسیة واجتماعیة وثقافیة لبالد 
لعالم على الحضارة اإلنسانیة، وأولى جوانب التاریخ الشامي كل الشام إلبراز أثر ھذه المنطقة من ا

االھتمام، وأفرد لفلسطین وتاریخھا حیزا تستحقھ جالء للحقائق وتذكیرا بھا منعا لتشویھھا وطمسھا، 
وھي قراءات امتازت بالعمق ووثقت ونشرت وأصبحت في متناول الباحثین فیما یزید على أربعین 

 .مجلدا
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الزراعة في بالد الشام منذ أواخر العھد البیزنطي " 2012سم التاسع الذي عقد في العام وناقش المو
 ".1920إلى نھایة العھد العثماني 

  
  

وتعتمد اللجنة العلمیة للمؤتمر مجموعة من المعاییر لألبحاث المشاركة على أن تكون دراسات 
عالمیة النتھاجھ الدقة والمنھج  موضوعیة وشاملة مستوفیة المراجع، حیث اكتسب المؤتمر سمعة

العلمي القائم على تحري الصدق والتوثیق في األوراق المقدمة، وأصبح بمقدور المؤرخ العربي أن 
 .یمر بھذه التجربیة التكاملیة، وأن یكتب تاریخ أمتھ بعیدا عن الرعب وبعیدا عن األوھام واإلمالءات
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 قوائم 6حتدم بین التنافس ی: ’’طلبة األردنیة’’نتخابات ا

  
لنیل اكبر عدد من مقاعد مجلس اتحاد طلبة  6یحتدم التنافس بین قائمتین من اصل  -  تیسیر النعیمات

 .الجامعة االردنیة في االنتخابات المقرر اجراؤھا الخمیس المقبل
، اھل )مستقلون(النشامى : قوائم على مستوى الجامعة النتخابات مجلس االتحاد، ھي 6وترشحت 

 .، جیل النھضة، الشھامة)یسار(، العودة، التجدید )تحالف االسالمیین(ھمة ال
، بینما حسمت مقاعد كلیة الصیدلة 559وبلغ مجموع عدد المرشحین النتخابات مجلس االتحاد 

 .وقسمي الموسیقي والفنون، والفلسفة بالتزكیة
فترة الدعایة االنتخابیة لھا لالنتخابات التي بدأت ) المقاعد الفردیة(وبلغ عدد مرشحي االقسام 

مرشحة ومرشحا، فیما استقر عدد القوائم المرشحة على  418الخمیس الماضي وتنتھي یوم االقتراع 
، فیما 70بعد انسحاب قائمة واحدة، وبلغ مجموع عدد مرشحي ھذه القوائم  6مستوى الجامعة على 

 ). الحد االعلى(حا مرش 15الى ) الحد االدنى( 9تراوح عدد مرشحي كل قائمة بین 
،  "فازت بالتزكیة - الصیدلة"وواحدة عن " الطب"قوائم عن  4: كلیات، ھي 7وترشحت قوائم عن 

 3قوائم، تتنافس على  3ولھا " التمریض"وقد خصص لھا ثالثة مقاعد، و" االسنان"واثنتین عن 
مقاعد،  4تتنافس على قوائم  4ایضا " الریاضة"مقاعد، و 4قوائم تتنافس على  4" الحقوق"مقاعد، و

 . ومثلھا في كلیة االمیر الحسین بن عبد هللا الثاني للدراسات الدولیة
طالبا، واعتمدت آلیة  41020وفي ھذا النطاق، فإن عدد الطلبة ممن یحق لھم االقتراع في الجامعة 

زدحام ومنع االقتراع عبر التصویت الورقي، فیما اعدت الجامعة خطة امنیة لیوم االقتراع، لتجنب اال
 .االحتكاكات وحرصا على سالستھا

فیما . وكانت انتھت الثالثاء من االسبوع الماضي، فترة تقدیم طلبات الترشح والتي استمرت ثالثة ایام
یكون آخر موعد لالنسحاب من الترشح لمستوى الكلیات واالقسام والقوائم النسبیة المغلقة، ھو یوم 

 .لدوائر والقوائم النسبیة المغلقةوتجري االنتخابات وفق ا. بعد غد
مرشحا  15مرشحین، والحد االعلى  9واشترطت اللجنة ان یكون الحد االدنى للقائمة النسبیة المغلقة 

  .كلیات على االقل 6ومن طلبة 

  7: ص الغـد
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 "صنع في األردن"اختتام فعالیات معرض 
 
   

ردنیة ونظمتھ غرفة صناعة عمان الذي اقیم بالجامعة اال) صنع في األردن(فعالیات معرض  اختتمت
 .شركة صناعیة من مختلف القطاعات 20بمشاركة 

 
واكد رئیس الغرفة العین زیاد الحمصي ان الغرفة مھتمة بتعزیز التشارك والتعاون مع مختلف 
الجامعات األردنیة والمؤسسات المعنیة من القطاعین العام والخاص وبما یساھم بتطویر القدرات 

ناعات األردنیة الفنیة والعلمیة واالداریة والترویج وتطویر القدرات التصدیریة التنافسیة للص
 .باألسواق االقلیمیة والدولیة

 
واشار الى أن الغرفة تقدم مجموعة من برامج الدعم الفني والمالي ألعضائھا في مجاالت الجودة 

التكنولوجیا واالرشاد الصناعي والبیئة والسالمة وشھادات المطابقة المحلیة والدولیة والطاقة ونقل 
 .والترویج والتسویق والتوعیة والتدریب

 
، المھندس موسى )صنع في األردن(من جانبھ اشار عضو مجلس ادارة الغرفة رئیس لجنة حملة 

الساكت الى أن المعرض مثل محطة مھمة لبناء روابط وشبكة عالقات ما بین الصناعیین المشاركین 
 .عةفي المعرض وطلبة الجام

 
وبین أن المعرض ھدف لتعریف طالب الجامعات بمستوى الجودة العالیة التي حققتھا الصناعات 
الوطنیة على الصعید الوطني والعالمي، وكذلك تعزیز ثقة المستھلك بالمنتج المحلي مع التركیز على 

 .أھمیة دعم الصناعات الوطنیة
 

عالیة التي وصلت الیھا الصناعات الوطنیة، وشدد على ضرورة إیجاد جیل من الطلبة یعي الجودة ال
ودورھا الذي تقوم بھ في دعم االقتصاد الوطني وتشغیل األیدي العاملة األردنیة، كما قامت الغرفة 

 .بتنظیم مسابقة لطلبة كلیة الھندسة حول الصناعة الوطنیة
 

لھندسة الصناعیة واقیم على ھامش المعرض الذي استمر ثالثة ایام ورشة عمل بالتعاون مع قسم ا
بالجامعة االردنیة، تم خاللھ التعریف بحملة صنع في االردن وأھدافھا ومناقشة أوراقھ عمل حول 

 .دور البحث العلمي في مجال تطویر المنتجات االردنیة
 

كما تم التركیز على رؤیة الجامعة األردنیة بدعم مسیرة التعلیم الصناعي ورفد القطاع الخاص والعام 
ت الالزمة لھ، وكذلك دور الغرفة بدعم القطاع الصناعي من خالل البرامج المتخصصة بالمؤھال

المختلفة، ومنھا برنامج دكتور لكل مصنع، ودعم مشاریع التخرج لطلبة كلیة الھندسة، وكذلك اھمیة 
 .انشاء حاضنات االبداع للطلبة الخریجین

  

  ب/2: الغد ص-25: الدستور ص -عمون
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 ث والمشاریع العلمیةالقدس للبحث العلمي تطلق ندائھا االول لدعم البحو
 

أطلقت اكادیمیة القدس للبحث العلمي ندائھا االول لدعم االبحاث والمشاریع العلمیة، استجابة لرؤیتھا 
 .في احداث نھضة علمیة في العالم العربي

 
وفي بیان صحفي صدر عن االكادیمیة صرح رئیس مجلس ادارتھا االستاذ الدكتور اخلیف الطراونة 

البحث العلمي في المجتمعات اإلنسانیة ودوره الرئیس في رفد المجتمع بالمعرفة انھ نظرا ألھمیة 
وقدرتھ على حل المشكالت على اختالف أنواعھا فإن أكادیمیة القدس تؤكد على دعم الباحثین 
والعلماء من مختلف التخصصات العلمیة من خالل توفیر الدعم المادي المناسب للقیام بأبحاثھم بشكل 

 . نظرائھم من االردن وفلسطین بشكل خاص تعاوني مع
 

إضافة لالبحاث المتعلقة في محورھا االول بالھندسة الجینیة والخالیا الجذعیة وفي المحور الثاني 
صادیة الھادفة لتحسین مستویات المعیشة للمواطن بابحاث الطاقة والغذاء والمیاه إضافة لألبحاث االقت

 .العربي في ظل التحدیات الراھنة التي تواجھ المنطقة العربیة
 

مع التأكید على تواضع مخصصات االنفاق على البحث العلمي في البلدان العربیة مقارنة مع ناتجھا 
خصوصا في الجامعات  القومي فضال عن غیاب الشراكة والتعاون ما بین ھیئات ومؤسسات البحت

والقطاع الخاص االمر الذي ادى الى ضعف المعرفة العلمیة التي لھا دور كبیر في التنمیة 
 .التكنولوجیة

 
في نفس السیاق صرح السید منیب المصري رئیس مجلس إدارة مؤسسة منیب رشید المصري 

االردن و التركیز على  للتنمیة انھ یجب العمل بشكل مكثف على التنمیة االقتصادیة في فلسطین و
زیادة االنتاج االجمالي الذي بدوره یؤدي الى تحسین الوضع المعیشي للمواطن من خالل اإلبداع و 

و من اجل ذلك یحب العكل على تطویر البحث العلمي و االستثمار في . االبتكار و تطویر التكنولوجیا
ً من استھالكھا  .العقول و العمل على تصدیر المعرفي بدال

 
رئیس الجامعة األردنیة االستاذ الدكتور عزمي محافظة / وأعرب عضو مجلس ادارة االكادیمیة 

عن فخر الجامعة واعتزازھا بالشراكة مع االكادیمیة في إطالق النداء االول الذي یمثل فرصة 
حقیقیة وكبیرة للباحثین للحصول على الدعم المتمیز الذي یمكنھم من انجاز اجراء بحوثھم من 

 . ن معیقات مالیةدو
 

واكد محافظة ان الجامعة االردنیة ستستقطب الباحثین من خالل مركز الخالیا الجذعیة التابع لھا 
في محور الخالیا الجذعیة والھندسة الوراثیة الفتا الى توفر اجھزة ومعدات بحثیة طبیة متقدمة 

 .ثلومتطورة تمكن الباحثین من القیام باجراء ببحوثھم على الوجھ االم
 

رئیس جامعة القدس االستاذ الدكتور عماد ابوكشك / بدوره اشاد نائب مجلس ادارة االكادیمیة 
بالتعاون مع الجامعة االردنیة ومؤسسة منیب المصري للتنمیة لفتح اآلفاق امام الباحثین الفلسطینین 

عربیة الفتا الى ان من انجاز بحوثھم العلمیة التي لھا دور في احداث نھضة وتطور مجاالت الحیاة ال

  عمون
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جامعة القدس ستتولى استقطاب االبحاث المتعلقة بالطاقة والمیاه والغذاء في مركزھا العلمي 
 . المتخصص في ھذه الحقول التنمویة

 
واضاف ابو كشك ان الجامعة تدعم وتشجع الباحثین على التعاون والتواصل مع نظرائھم االردنیین 

 .بمقترحات بحثیة متمیزةوالعرب واالجانب في سبیل التقدم 
 

السید عمر )  Edgo(ممثل المجموعة الھندسیة / من جانبھ اكد عضو مجلس ادارة االكادیمیة 
المصري بأن رسالة االكادیمیة انبثقت من رسالة مؤسسة منیب المصري للتنمیة بضرورة التوجھ 

لحلول المناسبة لمشاكل نحو البحث العلمي الذي یخدم اغراض التنمیة العربیة الشاملة والیجاد ا
القطاعات المختلفة ال سیما في فلسطین واالردن عوضا عن االستھالك المعرفي الذي اصبح الطابع 

 .الذي یغلف العملیة االكادیمیة والعلمیة والمعرفیة في العالم العربي
 

وتطلعات وثمن المصري التعاون والشراكة مع الجامعتین االردنیة والقدس لدورھما في انجاح رؤیة 
االكادیمیة من خالل توفیر الدعم اللوجستي والبنیة التحتیة لتھیئة الظروف المشجعة للعلماء والباحثین 
المھتمین بالحلول غیر التقلیدیة للمشاكل التي تعاني منھا القطاعات الصناعیة والطبیة والخدمیة في 

 .العالم العربي
 

دكتور زعبي محمد الزعبي فان النداء االول سیوفر دعما ووفقا للمدیر التنفیذي لالكادیمیة االستاذ ال
ألف دینار أردني موزعة على ) 375(مالیا متمیزا یعد األعلى بین المؤسسات المانحة محلیا بقیمة 

ألف دینار لالبحاث المتعلقة بالخالیا الجذعیة ) 200(المجاالت البحثیة الثالث حیث خصص 
البحاث الطاقة والزراعة والمیاه والغذاء في حین خصص  ألف دینار) 150(والھندسة الوراثیة و

 .ألف دینار لألبحاث الزراعیة) 25(مبلغ 
 

ونوه الزعبي الى انھ قد یخصص كامل الدعم لبحث واحد إذا كان یحتاج لذلك نظرا لقیمتھ التطبیقیة 
 .االولاو یوزع مناصفة بین باحثین اثنین إذا تبین اھمیة وقوة البحثین المقدمین للنداء 

 
وقال الزعبي ان مجلس ادارة االكادیمیة قد حدد آخر موعد الستالم ملخصات البحوث مطلع شھر 

الفتا الى ان تقدیم طلبات المشاركة تتم من خالل الموقع االلكتروني  2017تموز من العام الحالي 
 :لألكادیمیة

 www.alqudsacademy.com ( ( 
 

بل سیشھد زیادة في الدعم المالي من قبل األكادیمیة إذا تبین وجود واختتم الزعبي حدیثھ بان العام المق
اقبال على النداء األول، مشیرا في ھذا السیاق الى ان اجراءات تقییم البحوث ستتم بالشراكة مع 

 .الجامعة االمریكیة في بیروت وضمن اعلى معاییر العدالة والشفافیة
 

علمي انبثقت عن وقفیة القدس التي أسستھا مؤسسة منیب الجدیر بالذكر ان أكادیمیة القدس للبحث ال
رشید المصري للتنمیة وھي ھیئة غیر ربحیة تھدف الى دعم الباحثین العرب خصوصا االردنیین 

 .والفلسطینیین لتعزیز دورھم في االسھام بالنھضة العلمیة واالقتصادیة للوطن العربي
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 قبة للبنك اإلسالمي األردنيزیارة وفد طالبي الجامعة االردنیة فرع الع
  
 

قسم المحاسبة على طبیعة /اطلع وفد طالبي من الجامعة االردنیة فرع العقبة كلیة االدارة والتمویل 
عمل البنك االسالمي االردني ودوره في دعم االقتصاد الوطني وتنمیة المجتمع المحلي والیات 

میة وجھوده في تنمیة محافظة العقبة ، وذلك التمویل التي یقدمھا وفق احكام ومبادئ الشریعة االسال
خالل زیارتھم لفرع البنك االسالمي االردني في العقبة وتم تقدیم شرح موسع قدمھ الدكتور محمد 
فھمي الجعبري رئیس دائرة التدقیق الداخلي في البنك اإلسالمي األردني وذلك في قاعة اكادیمیة 

 .29/4/2017یوم التدریب وتنمیة الموارد البشریة العقبة 
وتأتي ھذه الزیارة العلمیة ضمن العدید من زیارات الوفود الطالبیة التي دأب البنك االسالمي 
ً من تحمل البنك لمسؤولیاتھ  االردني على استقبالھا من الجامعات والمعاھد والمدارس انطالقا

یفھم بتجربة البنك الرائدة في االجتماعیة بدعم المسیرة التعلیمیة وتقدیم الثقافة المالیة للطالب وتعر
العمل المصرفي االسالمي واالستفادة منھا ،حیث وفر البنك فرصة التدریب لطالب المؤسسات 

طالب من  17060التعلیمیة المختلفة على أعمال البنك وقام البنك ومنذ تأسیسھ بتدریب حوالي 
فرصة االطالع على أعمالھ من  المؤسسات التعلیمیة المختلفة كما أتاح لموظفي مصارف غیر أردنیة

 .خالل تقدیم التدریب المصرفي اإلسالمي لھم في فروع ودوائر اإلدارة العامة للبنك 
من جانبھ قدم كل من الدكتور رائد بني یاسین عمید كلیة االدارة والتمویل في الجامعة االردنیة فرع 

عة واعضاء الھیئة التدریسیة المرافقین العقبة والدكتورة رانیا العمري رئیسة قسم المحاسبة في الجام
للوفد الطالبي الشكر إلدارة البنك اإلسالمي االردني على تعاونھا المستمر مع الجامعة االردنیة المقر 
الرئیسي وفرع العقبة ودعم مسیرتھا االكادیمیة واطفاء الطابع التطبیقي العملي الى الجانب النظري 

یل ومنھا قسم المحاسبة من خالل استضافتھم للطلبة واتاحة الفرصة لطالب اقسام كلیة االدارة والتمو
 .لھم للتعرف على طبیعة عمل البنك االسالمي االردني 

وقد تم توزیع نشرات اعالمیة عن طبیعة عمل البنك االسالمي االردني وتم الرد على استفسارات 
  .عمل المصرفي االسالميالطلبة الذین اعربوا عن سعادتھم الطالعھم عن قرب على طبیعة ال

  33: الرأي ص
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 على مستوى الجامعات األردنیة" مسابقة للرسم الحر"فیالدلفیا تقیم 
 

نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة مسابقة للرسم الحر على مستوى الجامعات األردنیة بمشاركة 
, االمیرة سمیة , مؤتة  ,اإلسراء , العلوم التطبیقیة , العلوم والتكنولوجیا , األردنیة (كل من جامعات 

 ).فیالدلفیا , العلوم االسالمیة , الزرقاء , اربد األھلیة , الیرموك 
 

, شھاب السویدي . د, محمد عبد العال . د, فیصل العمري . وقامت لجنة التحكیم المشكلة من كل من د
 - : مروان العالن باختیار الفائزین على النحو التالي . د

 –وجامعة الیرموك ) مأمون المحامید -الطالب (اصفة كل من جامعة فیالدلفیا فاز بالمركز األول من
 )الطالب مؤید حداد(
 

والجامعة ) الطالب بالل الخطیب ( –فاز بالمركز الثاني مناصفة كل من جامعة العلوم والتكنولوجیا 
 )الطالبة شھد نایف ( –االردنیة 

 
وجامعة ) الطالب ابراھیم شاكر( -م التطبیقیةفاز بالمركز الثالث مناصفة كل من جامعة العلو

 ).الطالبة ضحى راعي( - الزرقاء
 

 .وقام رئیس الجامعة االستاذ الدكتور معتز الشیخ سالم بتوزیع الجوائز على الفائزین
 
  

 محلیة  شؤون
 جامعیةو

  عمون
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 "االردنیة والتكنولوجیا " مجلس التعلیم العالي یتراجع عن قرار القبول المباشر في 
 

من مصادر مطلعة، ان مجلس التعلیم العالي أوقف قرار السماح « الدستور «  علمت - امان السائح
لجامعتي العلوم والتكنولوجیا واالردنیة بالسماح لھما بالقبول المباشر بالكلیات الطبیة العام الجامعي 

 ، كما انھ لن یتم السماح الي جامعة ان تقبل الطلبة بشكل مباشر اال عبر قائمة 2018-2017المقبل 
 .القبول الموحد اإللكتروني ووحدة تنسیق القبول

 
وجاء قرار مجلس التعلیم العالي بناء على تقریر اللجنة المكلفة من قبل المجلس والمشكلة من عمداء 

بالجامعات األردنیة الخمس وبرئاسة رئیس اللجنة « الطب وطب االسنان « الكلیات الطبیة 
م إمكانیة تطبیق مثل ھذا القرار الذي قد یحمل في بعد تفاصیلھ عبدالرحیم الحنیطي، بعد. االكادیمیة د

بعدا عن عدالة التطبیق وشخصنة األمور وعدم اخضاعھا لمظلة واحدة ، وان تطبیق قرار القبول 
المباشر یتنافى مع توصیات لجنة تطویر الموارد البشریة والتي دعت الى سنة تحضیریة یتم من 

الب في مواصلة دراستھ الطبیة وعندھا یتم ترتیب اموره اما باستكمال خاللھا معرفة رغبة وقدرة الط
 .دراستھ في تلك الكلیة او االنتقال الى تخصص آخر

 
من خالل كتب رسمیة بقرار «الجامعتین األردنیة والتكنولوجیا «وبحسب المصادر سیتم اعالم   

على اجراء القبول المباشر وضرورة مجلس التعلیم العالي وتنسیب اللجنة االكادیمیة بعدم الموافقة 
االلتزام بما ورد بتوصیات لجنة الموارد البشریة التي  دعت الى سنة تحضیریة ولم تذكر القبول 
المباشر  بما یؤدي الى تحسین مدخالت الطلبة  بالكلیات الطبیة ومعرفة رغباتھم وقدراتھم من خالل 

  .ل فقط من خالل مظلة القبول الموحداجراء فكرة السنة التحضیریة واإلبقاء على القبو

  طلبة نیوز – 1/5: صالدستور
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 الزعبي یعلن موعد عقد امتحان الكفاءة الجامعي
 

عقدت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي مؤتمرا 
صحفیا حضره مدراء مكاتب ضمان الجوده ومدراء مراكز الحاسوب الجامعات األردنیة وذلك 

وعد امتحان الكفاءة الجامعي للمتوقع تخرجھم الفصل الدراسي الثاني والفصل الصیفي إلعالن م
وقد تم توزیع وترتیب مواعید انعقاد االمتحان على  ٤/٢٠١٧/ ٢٠_٨والذي سیبدأ بالفترة ما بین 

  الجامعات لثالث مستویات لالمتحان والذي یشمل المستوى العام والمتوسط والدقیق
 

متحان الكفاءة الجامعي یھدف إلى الوقوف على جودة مخرجات مؤسسات التعلیم وأشار الزعبي أن ا
العالي االردنیة ومخرجات برامجھا والوقوف على جوانب القوة وجوانب الضعف فیھا مما یساعد 
القائمین على رسم الخطط والسیاسات بالتعاون مع الھیئة في معالجة جوانب الضعف وتعزیز جوانب 

  .القوة فیھا
 

قامت الھیئة بإضافة استبانة رضا الطلبة على االمتحان لتكون جزءا من أدوات تقییم الجامعات  كما
  .واعتبارھا احد مؤشرات التصنیف والجودة في الجامعات

 
ً بأنھ سیتقدم لالمتحان بما یقارب ً  50( علما ً وطالبة، ویتمیز ھذا االمتحان في ھذه الدورة ) ألفا طالبا

لتركیز على المستوى العام في مھارات الحاسوب والقیادة والتنظیم والقدرة عن الدورات السابقة با
  .تخصص على المستوى الدقیق 11على التعلم والتكیف، كما تم إضافة 

  الصحف الیومیة - طلبة نیوز 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  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 

17 

  
  

 الحالي 16بدء تقدیم طلبات إنشاء الكلیات الجامعیة اعتبارا من 
  

لجامعیة والمتوسطة التقنیة الخاصة أعلن مجلس التعلیم العالي عن بدء استقبال طلبات إنشاء الكلیات ا
ً والمنشورة على موقع الوزارة على الرابط ً لتعلیمات الترخیص التي أقرھا سابقا : وفقا

)http://www.mohe.gov.jo/ar/GovPapers/23-2009.pdf  ( اعتبارا من السادس عشر من
  .الشھر الحالي ولغایة الثالثین منھ

 
بإنشاء الكلیات التقدم بطلب رسمي ورقي ألمانة سر مجلس  وطلب المجلس في بیان أمس الراغبین

ً بنموذج ملحق التعلیمات معبأ حسب األصول، ومرفق بجمیع المعززات التي  التعلیم العالي مرفقا
تثبت صحة المعلومات الواردة فیھ وإرسال نسخة إلكترونیھ من الطلب ومرفقاتھ على شكل ملف 

)pdf (يعلى البرید االلكتروني التال) :tariq.almasri@MOHE.gov.jo .( وبین المجلس انھ
او  1308فرعي  065347671: بإمكان الراغبین بمزید من المعلومات االتصال على ھاتف الوزارة

1304   

  ةالصحف الیومی –بترا 
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 كادیمیون یطالبون باخضاع رؤساء الجامعات لمعاییر وإجراءاتأ

الذي اختتم اعمالھ في البحر المیت خلص المشاركون في المؤتمر السنوي للجمعیة التربویة االردنیة 

، الى جملة من »رؤى وأفكار لقضایا ساخنة في التعلیم العالي األردني«امس االول بعنوان 

التوصیات الھادفة الى معالجة التحدیات التي یواجھھا قطاع التعلیم العالي في االردن واالرتقاء بھ 

ن ضرورة ا اخضاع تعیین رؤساء الجامعات إلى واكد المشاركو.وتعزیز تنافسیتھ االقلیمیة والدولیة

معاییر وإجراءات یشترك فیھا كل من مجالس أمناء الجامعات نفسھا ومجلس التعلیم العالي الفراز 

قیادات أفضل، وان تتم اجراءات التجدید لرؤساء الجامعات وفق مؤشرات أدائھم األكادیمي واإلداري 

أن تتحرر الجامعات من ثقافة التناوب في اختیار القیادات كما دعا المشاركون الى اھمیة . والمالي

األكادیمیة فیھا، وأن یرتبط اختیار تلك القیادات بكفایاتھا وأدائھ، وضرورة تأھیل أعضاء ھیئة 

التدریس في الجامعات لیكونوا صناع معرفة إلحداث تغیر إیجابي في المجتمع من خالل تطویر 

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة . تحلیل والبحث واإلبداعالقدرات والقابلیات للتفكیر وال

تفعیل نظام مزاولة مھنة التعلیم والتأكید على تحقیق معاییر الجودة والكفاءة عند اختیار أعضاء ھیئة 

ُعنى الجامعات بقاعدة التمكین الثالثیة  العقل المفكر، الحریة المسؤولة، المواطنة (التدریس، وأن ت

باالضافة الى اعتماد اطار وطني لتطویر الباحثین الجامعات ومراكز البحث العلمي الصالحة، 

ودعا المشاركون . وربطھ ببرامج الدراسات العلیا وإعداد برنامج وطني لتطویر قدرات الباحثین

كذلك الى زیادة الدعم الحكومي للجامعات لتمكیبنھا من تحقیق رسالتھا وأھدافھا، وبما یضمن انقاذ 

ً من االستقاللیة اإلداریة والمالیة واطالق الجا معات من األزمات المالیة التي تمر بھا، ومنحھا مزیدا

وركزت التوصیات، ایضا على . الحریة الدارتھا وتمكینھا من استقطاب مشاریع علمیة واستثماریة

الوطنیة تشجیع الجامعات على تطبیق معاییر ضمان الجودة والحصول على االعتمادات األكادیمیة 

والعالمیة، وتبني التصنیف األردني للجامعات، مثلما اكدت على اھمیة ان یكون االستثمار في التعلیم 

العالي ضمن أھم األولویات الوطنیة، ونشر اعمال المؤتمر واوراق العمل التي تضمنھا في كتاب 

ً للمؤسسات التربویة ً معرفیا قھا ویكون مصدرا ِّ   .یوث

  15: الرأي ص
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  الكرك -لمجالي صباح طھ عاید ا -

  الكرك - إباء عبدالرحیم ابراھیم المجالي  -

  شارع الجامعة األردنیة -الحاجة فوزیة أحمد محمد طھ  -

  صویلح -زھدي صبري أمین الخواجا  -

  الشمیساني - ربیع جالل شاكر ھاشم  -

  الصویفیة -دینا خلیل غطاس الصراف  -

  لخیریة الشركسیةالجمعیة ا - » كوشكیوف«ھالة عمر ابراھیم كشوقھ  -

  الزرقاء - عمر عبدالعزیز عنبتاوي  -

  جبل االخضر -رشاد شحادة العریان  -

 الوفیات

  الرأي االلكتروني
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  مجلس الوزراء اعفى المطاعم الشعبیة في منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة من

  .ضریبة مبیعات السلع والخدمات شریطة التقید باجراءات االسعار
  

 ئر الرسمیة والمؤسسات والھیئات العامة وزیر المالیة طالب الوزارات والدوا
الوزیر استند .. باعالمھ باي مساعدات او ھبات او تبرعات نقدیة او عینیة تقدم لھا

اذا تقدمت اي مساعدات «الذي نص  1994في مطالبتھ الحكام النظام المالي لسنة 
وزیر او ھبات او تبرعات نقدیة او عینیة الي دائرة فعلى الوزیر المختص اعالم ال

  .»بھا في الحال
  

  مجلس الوزراء نقل السفیر االردني في المغرب علي الكاید الى مركز وزارة
  .الخارجیة وشؤون المغتربین اعتبارا من امس

 زوایا الصحف 

 الرأيعین 
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  یعقد رئیس اللجنة العلیا النتخابات اتحاد طلبة الجامعة األردنیة، نائب

ن مؤتمرا رئیس الجامعة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور عمر الكفاوی
صحفیا ظھر الیوم، في مبنى رئاسة الجامعة، یتحدث خاللھ عن 

 .االستعدادات لالنتخابات المقرر إجراؤھا الخمیس المقبل
  

  اجتمع ممثلون عن القطاع الزراعي بالقطاع الخاص، مع الھیئة العربیة
الھیئة العربیة كانت أبدت . لإلنماء الزراعي لبحث االستثمار في المملكة

قاء رئیس مجلس إدارتھا محمد المزروعي بوزیر الزراعة خالد خالل ل
الحنیفات قبل أیام، رغبتھا بلقاء ممثلي القطاع الخاص الزراعي لبحث 

االجتماع بین الجانبین اتفق خاللھ على تقدیم دراسة . فرص االستثمار
أولیة حول جدوى إنشاء شركة لتسویق المنتجات الزراعیة، إضافة 

تخصصة للقطاع الزراعي، مثل إنشاء مراكز إلنتاج إلجراء دراسات م
 .التقاوى والبذور ومشاریع إنتاج وتسویق التمور

  
  توقع وزارة الزراعة ظھر الیوم اتفاقیة تعاون مع جامعة العلوم

كلیة الطب البیطري، بھدف زیادة التعاون والتدریب في  –والتكنولوجیا 
 .مجال الطب البیطري

  
 توقیع على مذكرة، یطالبون فیھا بعقد جلسة شرع عدد من النواب بال

 .مناقشة عامة لمناقشة موضوع المناھج المدرسیة
  

  قفز عدد المسددین اللتزاماتھم المالیة من أعضاء الھیئة العامة لنقابة
الصحفیین األردنیین إلى أكثر من ألف عضو بانتھاء فترة السماح 

لس النقابة، المزمع للمسددین بالمشاركة في انتخابات نقیب وأعضاء مج
اإلقبال على التسدید لصنادیق . الحالي) ابریل(إجراؤھا نھایة نیسان 

النقابة المختلفة وارتفاع عدد المسددین یشیر إلى عملیات الحشد 
  .الواضحة للمشاركة بانتخابات النقابة القادمة

  
  

                                                                                                              زواریب الغد
  


