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في الجامعة " المؤتمر الدولي السادس ألكاديمية األعمال الدولية"انطالق أعمال 
 اليوماألردنية 

 

الثالثاء فعاليات يوم التنطلق صباح  –هبة الكايد 

" الدولية المؤتمر الدولي السادس ألكاديمية األعمال"

في الجامعة األردنية بتنظيم من البرنامج الوطني 

" دكتور لكل مصنع"لربط الصناعة باألكاديميا 

وأكاديمية األعمال الدولية للشرق األوسط وشمال 

 .افريقيا تحت دعوة األمم المتحدة

ويهدف المؤتمر بحسب رئيس لجنته التحضيرية 

إلى مناقشة مختلف المسارات والتخصصات في إطار  مدير البرنامج الدكتور يوسف العبدالالت

الموحد وطرح مواضيع بحثية متطورة تتعلق بالحفاظ على جدول أعمال  (IB) موضوع االتحاد الدولي

مستدام من خالل استكشاف األعمال الدولية متعددة الطبقات الحرجة في منطقة الشرق األوسط 

 .وشمال أفريقيا

وقال العبدالالت إن المؤتمر الذي يستمر ثالثة أيام استقطب األبحاث النظرية والتطبيقية التي 

تستخدم مناهج األساليب الكمية والنوعية أو المختلطة لمجموعة واسعة من القضايا التي تواجهها 

دارة الموار  د البشرية منطقة الشرق األوسط كاالستثمار األجنبي المباشر ونمط الدخول والتداول وا 

 أخبار الجامعة

 وزطلبة ني -األردنيةأخبار 
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والمسؤولية االجتماعية للشركات والتسويق الدولي وخلق العالمات التجارية العالمية في منطقة الشرق 

 .األوسط

كما يتناول المؤتمر العالقات الدولية بين دول الشرق األوسط نفسها والعالقات بين الشرق األوسط 

ت الحالية، باإلضافة إلى مناقشته موضوع وشمال افريقيا مقارنة بين توجهها في الماضي واالتجاها

بناء مدن المستقبل من خالل االستدامة واألمن والهجرة والتمويل الدولي من الناحيتين اإلسالمية 

 .والمصرفية، والتنقل في الخارج والحركة الدولية والوظائف على مستوى المنطقة

يكولوجية للصحة والتعليم وريادة األعمال ويركز الباحثون في المؤتمر على إنشاء وتمكين النظم اإل

االجتماعية واالستدامة وأساليب البحث في األعمال التجارية الدولية، ووسائل التواصل االجتماعي 

 .وتعزيز نظام التعلم البيئي في منطقة الشرق األوسط

قة الشرق األوسط، إلى ذلك تسلط األوراق البحثية الضوء على المشهد المتغير لقطاع الطاقة في منط

وممارسات اإلدارة األصلية في المنطقة، إضافة إلى إدارة المعرفة والتوظيف والسياسات اإلقليمية 

والمنظمات غير الحكومية والحوكمة، وأيضا سياسة الحكومة والقدرة التنافسية الوطنية في منطقة 

 .الشرق األوسط
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تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لالجئين السوريين " عن " األردنية"ورشة عمل في 
 "في األردن

  

أكد رئيس الجامعة األردنية  -سناء الصمادي

الدكتور عبد الكريم القضاة أن الجامعة أخذت 

على عاتقها منذ نشأتها أن تكون حاضنة للعلم 

والعلماء، وتكريس مفهوم التعلم المستدام وتنمية 

 .ات البشرية من خالل التعلم المستمرالقدر 

الدعم "وأشار خالل افتتاحه أعمال ورشة 

بحضور مندوب وزير الصحة الدكتور مصلح " النفسي واالجتماعي لالجئين السوريين في األردن

العبادي، إلى أن األردن يسير على نهج جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين في استقبال األشقاء 

ن من شتى بقاع األرض، وكانت قضية الالجئين وما زالت من األولويات التي يوليها جاللته الالجئي

رعايته واهتمامه، من هنا جاءت أهمية الورشة  لمساندة الجهود اإلنسانية لمعالجة الوضع الصعب 

 .لالجئين السوريين

بحث ومناقشة المحتوى وقالت عميدة كلية التمريض الدكتورة منار النابلسي إن الورشة جاءت ل

لمراجعة استراتيجية التدريب ومحتويات المادة " تقديم الدعم النفسي واالجتماعي"التدريبي لمشروع 

النظرية والتدريبية للدورة الثانية، التي تهدف إلى تزويد المشاركين العاملين مع الالجئين السوريين 

مة لتمكينهم من تقديم خدمات دعم نفسي والمجتمع المضيف في األردن بالمعارف والمهارات الالز 

 . واجتماعي متطور، وتعزيز المنعة النفسية للنازحين والالجئين والسكان األردنيين

 0الغد ص  -43ص الرأي  -بترا

 أخبار األردنية -المدينة نيوز
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وأضافت أن ما يميز الورشة مشاركة وتنوع الخبراء لمراجعة احتياجات المشاركين في الدورة األولى 

ي المؤسسات التي تقدم الدعم النفسي من البرنامج للخبرات والمهارات المطلوبة من العاملين ف

واالجتماعي وتقييم خريجي الدورة السابقة، وتزويد الكلية باآلراء واالقتراحات للخطة الدراسية لالرتقاء 

 . وتقديم أفضل الخدمات في الدورة القادمة

ريض مدير مركز االستشارات الدكتور محمد المعاقبة بين أهمية الورشة التي نظمتها كلية التم

 بالتنسيق مع مركز االستشارات والتدريب في الجامعة، وبالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

(GIZ)التي تساند الجهود اإلنسانية لمعالجة الوضع الصعب لالجئين السوريين ،.  

بدورها عرضت مديرة المشروع المختص بالدعم النفسي االجتماعي وتخفيف الصدمة في الوكالة 

األلمانية الدكتورة كرستين مولر أهداف البرنامج الذي يمكن المتدربين من مساعدة الالجئين على 

 .مواجهة متغيرات حياتهم االجتماعية في مجتمعاتهم األصلية

وأعربت مولر عن شكر الوكالة األلمانية وتقديرها للجامعة األردنية على دعمها في إعداد البرنامج 

 .ئين والمجتمعات المضيفة على حد سواءالتدريبي لخدمة الالج

وتضمن برنامج الورشة التي شارك فيها خبراء وقيادات من مؤسسات أردنية وهيئات ومنظمات دولية 

صياغة ووضع األسس والمعايير العلمية  للبرنامج التدريبي للعاملين في تقديم الدعم النفسي 

 .واالجتماعي والمجتمعي لالجئين السوريين
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 أسبوع طبي لنشر الوعي الصحي بين الطلبة

أقام فريق نشامى الطبية في  -فادية العتيبي

الكليات الصحية  في الجامعة األردنية 

أسبوعا طبيا يهدف إلى نشر الوعي الصحي 

بين الطلبة وتوعيتهم باألمراض الشائعة 

 .وسبل الوقاية منها

األسبوع الذي أقيم للمرة الثالثة بجهود 

إلدارة ( المتفقون)عم من شركة طالبية وبد

المطالبات والمستحقات الطبية، واستهدف طلبة الجامعة في مختلف الكليات اإلنسانية والعلمية، 

اشتمل على أجنحة طبية تناولت مختلف التخصصات الطبية والعالجية بإشراف نخبة من األطباء 

 .المتخصصين وبالتعاون مع طلبة من ذات االختصاص

ين على النشاط الطالب صالح الجبور من كلية الطب، قال إن األسبوع اشتمل على أحد القائم

تخصصات مختلفة المست الحياة الصحية لدى الطلبة من فحوصات للسكري والضغط والوزن والدم 

 .والعيون، وفحوصات لألسنان والتغذية والعالج الطبيعي والبشرة

  

اء مختلفا عن باقي المرات السابقة، حيث تم من خالل وأضاف أن األسبوع الطبي في دورته الثالثة ج

األجنحة الطبية التي يضمها باإلضافة إلى تقديم االستشارات الطبية، التزام األطباء المشاركين في 

مختلف المجاالت الصحية االستمرار في تقديم العالج والمتابعات الدورية للطلبة فيما بعد، إلى جانب 

 األردنيةأخبار 
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ومات على الخدمات الصحية مثل العدسات الطبية الالصقة، وتقديم تقديم عروض تشجيعية وخص

عينات طبية من منتجاتهم، معربا عن شكره لكل من ساهم في نجاح هذا األسبوع سواء كان دعم 

لما قدموه من إمكانيات في سبيل تحقيق الهدف ( المتفقون)كلية الطب أو القائمين على شركة 

 .المنشود من هذا األسبوع

رائد شعبان إن هذه هي المرة األولى التي تقوم فيه الشركة ( المتفقون)ه، قال مدير شركة بدور 

بالتعاون مع الجامعة األردنية وخصوصا طلبة فريق النشامى، مؤكدا أن هذا التعاون يأتي ضمن 

 .التزام الشركة بمسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع لخدمته وأفراده

فئة األكثر استحقاقا لدعم مؤسسات المجتمع لها،  مؤكدا استعداد الشركة وأضاف أن الطلبة هم ال

الدائم لتقديم جل خدماتها للطلبة وللجامعة األردنية، ومشيرا إلى أن التعاون القائم أثمر عن استفادة 

 .المئات من الطلبة من الخدمات الطبية واالستشارية التي طرحها األسبوع الطبي طيلة أيام تنظيمه
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وجمعية المركز االسالمي الخيرية توقعان اتفاقية تعاون في مجال خدمة " األردنية
 المجتمع

 

وقعت الجامعة األردنية  -سناء الصمادي 

مع جمعيه المركز االسالمي الخيرية اتفاقيه 

تعاون مشترك بهدف تعزيز التوجهات 

 .التطوعية لدى طلبة الجامعة ودعمها

ووقع االتفاقية عن الجامعة نائب الرئيس 

لشؤون المراكز وخدمة المجتمع رئيس فرع 

 .بة الدكتور موسى اللوزي، وعن الجمعية رئيسها الدكتور جميل الدهيساتالعق

وبموجب االتفاقية يتم تدريب الطلبة الراغبين بخدمة المجتمع وتزويدهم بالمهارات والمعرفة الالزمة 

 .للعمل ضمن برامج التدريب واالستفادة من طاقاتهم، وتطوير مفهوم التطوع لديهم

لالتفاقية إلى رفع سوية العمل التطوعي ونشر ثقافة العطاء من خالل تزويد  ويسعى الفريقان وفقا

المتطوعين وتمكينهم بالمهارات الالزمة، وتوفير الوسائل واألدوات الالزمة لتأدية الخدمة المجتمعية 

 .على الوجه األكمل

 االلكترونيالرأي 
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جتمع الدكتور موسى وعقب توقيع االتفاقية قال نائب رئيس الجامعة لشؤون المراكز وخدمة الم 

اللوزي إن الجامعة األردنية توفر بيئة إيجابية لتنمية التوجهات التطوعية من خالل اعتمادها لمساقات 

ومتطلبات تدريبية في مجال الخدمة المجتمعية التطوعية يخضع لها الطلبة مما يكرس لديهم الشعور 

 .بالواجب والمسؤولية تجاه بلدهم

دى الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وازعا ذاتيا ومحركا أخالقيا يدفعهم وأضاف ان التطوع يخلق ل

  .لخدمة مجتمعاتهم

بدوره بين رئيس الجمعية الدكتور جميل الدهيسات أهمية االتفاقية التي تكمن في المكانة االعتبارية 

االجتماعي  التي تحظى بها الجامعة األردنية باعتبارها معنية بتكريس القيم المجتمعية والعمل

  .والتطوعي لدى الطلبة إلى جانب التعليم والمعرفة  والتدريب

الفتا إلى أن تغذية هذه القيم من شأنها أن تخفف من ظهور بعض األمراض المجتمعية مثل العنف 

الجامعي الذي يتغذى على الفراغ القيمي لدى الشباب ويمكنهم من استثمار طاقاتهم الكامنة في 

 .سياقات مجتمعية إيجابية

سيخ مفهوم التطوع ونقله من إطار وأكد الطرفان أن االتفاقية تأتي استجابة للتوجهات الوطنية لتر 

النظرية إلى حيز التطبيق الفعلي في مؤسساتنا ذات الصلة باألعمال والخدمات المجتمعية، السيما 

وأن جمعية المركز اإلسالمي تعمل في قطاعات مختلفة منها الصحية والتعليمية والتنموية واإلغاثية 

كل مناطق المملكة مما يسهل على الطلبة في مركزا للخدمات المجتمعية في  ٥٦ولديها أكثر من 

كل بيئاتهم االلتحاق بأحد هذه المراكز الستكمال متطلبات التدريب في مجال الخدمة المجتمعية 

 .التطوعية

حضر توقيع االتفاقية مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة رانيا جبر، ومدير دائرة البرامج في 

 .الجمعية فواز مزرعاوي
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 عقوبـات رادعـة لحاملـي الســالح: «الدستور»رؤساء الجامعات لـ 

 
لم تصل قضية حمل السالح واستخدامه الى الظاهرة، لكنها باتت امرا مقلقا وهي  -امان السائح

تدخل ساحات جامعاتنا  وهددت وروعت واخافت عشرات الطالب، واعتلت ساحاتها صوتا ورعبا 
وشغبا،  لتطالعنا االخبار بين فترة واخرى باطالق نار على بوابة احدى الجامعات، ومحاولة اقتحام 

الرئيسية وتكسير ما يحيط بها من الفتات واسوار، واطالق النيران عشوائيا واصابات  بوابة الجامعة
 ..طفيفة لبعض االفراد 

قصص تبدأ وتنتهي عند اعتاب الواسطات والصلح العشائري والوقوف على بوابات عمداء شؤون  
كامل او  الطلبة النتظار لجان التحقيق وتدخالت العفاء هذا او ذلك من عقوبة فصل جزئي او

حرمان من سنة دراسية، وتتوقف التدخالت عند اعتاب العميد والرئيس الن تلك الظواهر اصبح 
 ..التجاوز فيها امرا محرما وغير مسموح وغير مقبول 

هذه الحاالت اصبحت تنعكس من بوابة المجتمع الى بوابة الجامعات وتدخل عمق الحرم فيحمل 
عراض عضالته ليقف امام الجميع مهددا ومستعرضا قصة فشله الطالب السالح الناري  وويبدأ باست

وتفككه االسري وغيابه عن الوعي الثقافي واالكاديمي ويضغط باصبعه على الزناد فاذ به يصيب 
زميله ربما او اي مواطن يمر من امام جامعته او يتلف ممتلكات مؤسسته االكاديمية هكذا بال رادع 

 ..او وازع 
 
احاديث لرؤساء .. البعض لم تصل الى حد الظاهرة والبعض االخر يجدها مقلقة قضية شائكة يراها 

جامعات يمسكون بزمام مبادرات عديدة ويضعونها امام المسؤولية االكبر وهي الدولة التي تسمح 
باقتناء السالح، وال تالحق من يحمل سالحا غير مرخص، فأخر االحصائيات تقول ان حوالي مليون 

الف قطعة سالح مرخصة موجودة مع المواطنين ، فالسالح  0٦3مرخصة وقطعة سالح غير 
 المرخص مشروع لكن ان يحمله شخص غير مرخص له بحمله تلك هي المصيبة 

رؤساء جامعات اردنية رأوا  ان القضية ليست ظاهرة بالحجم الوطني الذي يمكن ان يسمى قلقا 
تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه قضية السالح بشكله الكامل، فيما يرى البعض انه على الدولة ان 

 شؤون جامعية ومحلية

 طلبة نيوز -0/ص أولىالدستور 
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وضبط ترخيصه ومالحقة من يستخدمون سالحا غير مرخص مع تطبيق صارم وحازم للقانون 
 ..الخاص بحيازة االسلحة 

فيما اعتبر البعض االخر ان الجامعات عليها دور هام ورئيسي بتغليظ العقوبات على الطلبة الذين 
ستخدام داخل الحرم الجامعي او خارجه وعدم التهاون باية عقوبات يستخدمون سالحا سواء اكان اال

تفرض عليهم، كما ان التوعية داخل وخارج المحاضرات وادماج الطلبة بالمجتمع المحلي واالنشطة 
الطالبية الكاملة واالنتخابات باجواء ديمقراطية لجلب انظار الطلبة عن اية سلوكيات غير عادية 

 .قعهم باخطاء سلوكية غير محمودة العاقبة يمكن ان تؤذيهم او تو 
  
 السالح وان لم يستخدموه  عقوبات رادعة  لحاملي: القضاة  

عبدالكريم القضاة، اعتبر ان قضية السالح بالجامعات االردنية ال . د .رئيس الجامعة االردنية أ
ي بعض تصنف على انها ظاهرة تحت اي بند، لكن هنالك مشاهد متباعدة ومتفرقة حدثت ف

 .جامعاتنا خالل السنوات الماضية لكنها ال يسلم بها انها ظاهرة، فهي احداث متباعدة 
واشار القضاة الى ان الجامعات هي انعكاس للمجتمع بكل اطيافه وسلوكياته، وهناك ثقافة معينة 

معين تتجه الى ان حمل السالح هو جزء من سلوكيات االفراد واالسر واالباء لكنها بعيدة الى حد 
 .عن جامعاتنا 

وبين انه اذا  امتدت تلك  االحداث الفردية الى الجامعات فالبد من اجراءات فورية من خالل 
كاشفات الكترونية لكشف من يحمل السالح ويدخل الى الجامعات يحمل سالحا الي سبب كان، 

وان لم  اضافة الى تطبيق العقوبات الرادعة والفاعلة بحق من يتم كشف حمله للسالح حتى
 .يستخدمه 

واوضح ان فكرة حمل السالح واستخدامه لغير الغايات المنصوص عليها بالقانون هو امر بعيد 
عن ثقافتنا وال يمكن قبول التعاطي مع االسلحة في االفراح او المناسبات العامة او حتى المشاكل 

بين فئات مختلفة من الطلبة والخالفات بين االفراد او االسر او تلك التي تحدث احيانا بالجامعات 
. 

واعتبر القضاة ان قضية التعاطي مع الطلبة يجب ان تكون مدروسة وممنهجة لتوجيه اهتماماتهم 
بالقضايا المرتبطة باالنشطة والفعاليات الخارجية والداخلية التي تبعث فيهم الطاقات الخالقة 

أسيس حالة من االبداع واالبتكار وااليجابية وتشجعهم على االنخراط بالمجتمع وقبول االخر وت
العلمي واالجتماعي بين صفوفهم،اضافة الى ضرورة تكثيف الندوات واالنشطة الثقافية التي تحرك 

 . فكرهم نحو االمور الخالقة من خالل اشخاص لهم قبول وتاثير على شخصياتهم ونمط افكارهم
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 ي اعطاء التراخيــــصوالتشــــدد فــــ على الدولة التنبه للظاهرة: عبيدات  
تركي عبيدات انه يجب على الدولة ان تتنبه لظاهرة حمل . د.من جهته اكد رئيس جامعة الزيتونة أ 

السالح واستخدامه، وان تتشدد في قضية اعطاء تراخيص لحمل السالح، النه العديد من حاملي 
البيت الستخدامه  السالح المرخص  اصبحوا يسيئون استخدامه  ويترك بين ايدي اي شخص في

 .الغراض غير عادية، وغير مشروعة 
واوضح عبيدات ان السالح يجب ان يؤول التعامل معه فقط للغايات التي منح صاحبه الرخصة من 
اجله وهي الدفاع عن النفس، اما اساءة االستخدام وغياب الضوابط فهو امر يجب ان تتخذ الدولة 

 .بحقه اجراءات رادعة 
ع اعطاء تراخيص بال حدود لحمل السالح والبد من ضوابط غير عادية ومشددة وقال انني لست م

جدا، والبد من دراسة متأنية العطاء التراخيص، ولالسف هنالك اسلحة غير مرخصة اكثر من تلك 
الغراض الفرح والمشاكل دون المرخصة وهي تتوزع بين ايدي العشرات من شبابنا، وتستخدم 

 .ضوابط
 

وصول السالح لالسف الى بوابات الجامعات وربما داخل الحرم الجامعي في  وتحدث عبيدات عن
 . مناسبات متعددة من انتخابات او مشاكل بين الطلبة وتمتد تداعياتها الى الحرم الجامعي 

واعتبر عبيدات ان االساس هو تغليظ العقوبات من قبل الدولة للخارجين عن القانون سيما 
ح بطرق سلبية ومنافية الخالقنا وتقاليدنا، كما البد للجامعات ان ال المتعاملين مع قضية السال

تتهاون على االطالق مع اي طالب ينتهك القوانين الجامعية ويدخل قطعة سالح الى الحرم الجامعي 
 .واستخدامها خاصة وانها تتسبب بترويع الطلبة واصابة بعضهم 

 يجـــــب ان تحـــــل بالحــــوار واالمــــور   العنف مرفوض بكل اشكاله: الكفافي 
  

زيدان الكفافي اكد ان حمل السالح ممنوع نهائيا  اال لمن يتمكن من . د.رئيس جامعة اليرموك أ
حمله وفقا للقانون ولمسؤوليته المجتمعية، وكما يراد لحمله من غايات واهداف ال ان يكون وسيلة 

ارع الوطن بال مبرر وبطرق عشوائية ال تليق دفاع وهجوم بغير مكانه وان ينتقل الى ساحات وشو 
 .بوطننا وتقاليدنا وثقافتنا 

واوضح ايضا ان استخدام العنف مرفوض تماما وال يليق بنا ابدا فكل االمور يجب ان تحل بالحوار 
واالستماع لوجهات النظر االخرى وقبول االخر بطرق ودية ومقبولة ومشروعة، تنسجم مع عاداتنا 

 .افتنا وتقاليدنا وثق
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وقال ان الجامعات هي مؤسسات الوطن وبيته وركنه الدافئ والواجب ان تكون مصدرة للثقافة 
االيجابية وثقافة قبول االخر وثقافة الحوار والنهوض باالمة ال ان تكون مصدرة للعنف واستخدام 

 .السالح في حرم الجامعات 
ن غير المعقول والمقبول ان تكون واكد ان الجامعات هي مؤسسات لتنمية الموارد البشرية فم

وبين انه البد ان . جامعاتنا مصدرا للعنف وحمل السالح واستخدام االمور المغلوطة في غير مكانها 
تكون العقوبات مشددة لكل من يرتكب اي مخالفة سيما تلك المتعلقة بحمل السالح واستخدامه في 

واوضح انه يجب على الجامعات ان .  حرم الجامعات واثارة الخوف والضرر بين صفوف الطلبة
تتبنى برامج توعوية مدروسة ودقيقة وان توجه انظار الطلبة الى االهتمام بامور اخرى غير القضايا 

 .االكاديمية 
 ان يكـــون الطالب مصـدرا للتهديـد والترويـــع أ تشديد العقوبات هو الحل وال نقبل: الحوراني   
محمد خير الحوراني اكد ان هذه القضية المرتبطة بحمل . د.واكد رئيس جامعة الطفيلة التقنية أ 

السالح هي ثقافة مجتمع لالسف، وبدال من ان يتجه طلبة الجامعات الن يقودوا المجتمع الى ما 
 يكون اقرب للمثالية، فان سلوكيات بعضهم بالتعامل مع السالح بالعديد من المناسبات تقوض

 .افكارهم وترجعهم للخلف امياال وتجعل الهوة بينهم وبين فئة المثقفين عالية وواسعة 
واعتبر انه البد ان يركز الطلبة في فكرهم وسلوكياتهم لتوجيه المجتمع نحو المعرفة وان يشدوا 
المجتمع الى فوق ويكونوا دوما صورة مشرقة للوطن ال ان يكونوا نموذجا سيئا يمسكون السالح 

وقال كيف يمكن ان نقتنع . رعبون زمالئهم ويروعون مجتمعهم المفترض ان يكون اسرتهم الكبيرة وي
ان التعبير عن الفرح يمكن ان يكون باطالق رصاصة،  وكيف نقبل ان يكون الطالب مصدرا للتهديد 

 .والترويع بين اسرته الكبيرة واساتذته 
ة وصارمة ومشددة وان ال يتم السكوت عن اية وشدد الحوراني على ضرورة ان تكون العقوبات رادع

 .تجاوزات يرتكبها الطالب سيما ما يتعلق بحمل السالح بأي شكل من االشكال 
وقال البد ايضا من وضع ضوابط ورقابة على الدخول من خالل تركيب بوابات الكترونية تضبط 

يدخل الطالب الى حرم  سلوك الطالب وتكشف الطالب المتسيب من الطالب الملتزم، فال يجوز ان
 .الجامعة وهو يحمل سالحا  

 « البتــــــرا»امن الحرم الجامعي على رأس اولوياتنا والـــف كاميــــرا للمراقبــــة فـــــي : المولى  
مروان المولى انه انطالقًا من وعي الجامعة بأهمية األمن .  د.من جانبه قل رئيس جامعة البترا أ 

يمانها الراسخ بوجدته، وأنه كٌل ال يتجزأ، ووعيها بأّن أمن الوطن هو مسؤولية تشاركية، ال  الوطني، وا 
تقع على عاتق األجهزة األمنية المختّصة للدولة، بل ينخرط فيها الجميع، أفرادًا، ومؤسسات، وأجهزة 
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اب، أمنية، فهي ترى بأّن الجامعات تتحمل مسؤولية خاصة في هدا األمر، ألنها تستوعب جيل الشب
الذي نعلق عليه آمال الوطن وأحالمه، ونعتمد عليه في مواجهة تحديات الراهن، وبناء المستقبل، وال 

مكاناته في أمور عبثية، ال طائل من ورائها  .نريد أن تتبّدد طاقاته وا 
واضاف انه من غير الممكن، أو المعقول، أْن يتحول حرم الجامعة إلى ساحة الستعراض القوة، 

السالح جهرًا أو سّرًا، فهذا سلوك يتنافي تمامًا مع طبيعة الحرم الجامعي وأدّبياته، الذي  يُحمل فيها
نعّده مكانًا لتالقح العقول، وتنافسها، ونحرص أن يكون بيئة آمنة للتعّلم، والتثاقف، وأن يكون بوتقة 

تُومن بالتعددية يتفاعل فيها هذا المتعدد العلمي والثقافي، من أجل الوصول إلى مخرجات علمية، 
قصاء اآلخر  .واالنفتاح، والحوار البناء، بعيدًا عن التعّصب، وا 

وبين اننا نسعى جاهدين لتوصيل هذه الرسالة إلى أبنائنا الطلبة، وعليهم أن يعوا حقيقة الحرم 
الجامعي، وقدسية هذا المكان، وعليهم أن يدركوا أن التقدم والنهضة ال يبنيان في ظل تبادل الرعب، 
بحمل السالح، واستعراض القوة، فالتنافس هنا في مجال اإلنجاز العلمي، الذي يتطلب مناخات آمنة، 

 .تسودها روح المودة، والتعاون، واإلخاء
وقال ان الجامعة ال ُتعّول على نضج الوعي الكلي لمجموع الطلبة فحسب، بل تقوم باتخاذ إجراءات 

طلبة، والتي يسمح لها بدخول حرم الجامعة، حيث يقع عملية لضمان ذلك، فتقوم بتفتيش سيارات ال
موقف سيارات الطلبة متعدد الطوابق، وتحرص أيضًا أال يدخل إلى حرم الجامعة إال من يحمل 

 .بطاقة الجامعة
واعتبر المولى ان مجلس تأديب الطلبة ال يتوانى عن اتخاذ العقوبات الرادعة، ألي تجاوز يمس أمن 

ودت إدارة الجامعة حرمها الجامعي بأفراد أمن يقظين، وبألف كاميرا، تغطي الحرم الجامعي، وقد ز 
كل مكان في الجامعة، وأعدت حجرة مراقبة خاصة لذلك، تتابع نبض الحياة في الجامعة، وُتؤّمن كل 
مكان فيها، وَتحُول دون تسرب أدوات العنف إلى حرمها، وبخاصة السالح، الذي نضعه في ذروة 

حرمنا الجامعي نضعه في سّلم أولوياتنا، وال نسمح بحمل السالح فيه جهرًا، أو سرًا،  اهتمامنا، فأمن
 ..ألن أمنه أمن للوطن، الذي نتطلع بكل السبل إلى نهضته، وتطوره، وازدهاره 
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 ة البلقاء للنهوض بالتعليم التقنيمشاركون بورشة عمل يثمنون دور جامع
 

ثمن المشاركون بورشة عمل نظمتها جامعة البلقاء التطبيقية في البحر الميت عن الدعم التقني 
لبرنامج المهارات للتشغيل والدمج االجتماعي، بالتعاون مع المشروع األوروبي للتعليم التقني، 

وقال (. الشامل)في تطوير التعليم التقني وامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة  توجهات الجامعة
إن : المهندس حسين كريشان، على هامش الورشة( MDA)الرئيس التنفيذي لمنطقة معان التنموية 

( الشامل)التطوير الذي جرى على قطاع التعليم التقني، ومنه امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة 
واعتبر رئيس . مهارات الطلبة الخريجين له دوٌر كبيٌر في النهوض بالمهن بسوق العمل الذي يقيس

فرع مجلس نقابة المهندسين في معان المهندس محمد جميل الشمري، أن الجامعة باتت تتقدم بريادية 
 .في مواكبة تطورات سوق العمل، خاصة ربط المخرجات التعليمية بحاجات السوق

 
إن الورشة ناقشت أسلوب امتحان الشامل : عقل من أكاديمية تكنولوجيا السياراتوقال المهندس أحمد 

والمساقات الضرورية للتعليم التقني والتي تؤهل الطالب لدخول سوق العمل متسلحا المهارات 
ولفت عضو هيئة الهندسة التكنولوجية الدكتور سليمان ابو عين إلى أن الورشة ناقشت . الضرورية

وتوجيهها إلخراج الكفايات ( الشامل)ة لتخصصات الشهادة الجامعية المتوسطة الخطط الدراسي
وأكد مدير المركز الوطني للتدريب وتأهيل . المطلوبة بما يتواءم والتكنولوجيا الموجودة بسوق العمل

المدربين الدكتور مفضي المومني أن الورشة هي جزء من سلسلة ورشات ولقاءات تعقدها الجامعة 
بهدف ( الشامل)مع القطاع الخاص لمختلف تخصصات الشهادة الجامعية المتوسطة  بالشراكة

 .تطويرها ومواءمتها لسوق العمل وتعزيز مفهوم المهارات للطلبة
 

وأشار إلى أن المشاركين بالورشة درسوا الخطط األكاديمية لتخصصات الحياكة وتصميم األزياء، 
دارة الفنادق، والطاقة المتجددة، والمرك بات الهجينة، وتكنولوجيا المباني، للخروج بمصفوفة لنتاجات وا 

وقال مستشار رئيس الجامعة لشؤون التعليم التقني . التعلم مبنية على منحنى الكفايات والمهارات
إن المشاركين صاغوا تقييمًا للمهارات : ومدير وحدة االمتحانات بالجامعة الدكتور حسين السرحان

والتي تقيس ( الشامل)ا يتناسب مع التعديالت التي طرأت على امتحان المطلوبة لسوق العمل بم
آالف طالٍب وطالبة المتحان الشامل خالل الدورة الصيفية المقبلة  4ويتوقع أن يتقدم نحو . المهارات

 43ص الدستور  -بترا
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تخصصا، وبحسب الخطط المعدلة، حيث ستقيم مهارات كل تخصص لجان تقييم مكونة من  30في 
طاعية المهنية التي شكلتها وزارة العمل، باإلضافة الى ممثلين عن النقابات ممثلين عن المجالس الق

المهنية واصحاب العمل من القطاع الخاص وجامعة البلقاء التطبيقية والكليات االخرى التي تشرف 
 .عليها الجامعة؛ الخاصة والعسكرية وكليات وكالة الغوث
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 “التکنولوجيا”أتمتة شهادات امتحان الکفاءة الجامعية في 

 
الحصول على  م منهأطلقت جامعة العلوم والتكنولوجيا، تطبيقا الكترونيا لطلبة الجامعة يمكن

ة على موقع الجامع م الجامعية، من خالل خدمات الطالبهم بصورة إلكترونية وفق أرقامهاداتهش
أي وقت وبعدد النسخ  م من أي مكان وفيهاداتهاإللكتروني، لتوفر بذلك للطلبة الدخول اآلمن لش

ذا اإلنجاز انطالقا من سعي إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا، لتخفيض هويأتي  .المطلوب دون عناء
يث قام مركز ادات التقدم لالمتحان سنويا، حها طباعة اآلالف من شهالتي يتطلب النفقات المالية

ادات االمتحان، وبالتعاون مع مركز هاألكاديمي وضمان الجودة بإطالق فكرة أتمتة ش التطوير
المعلومات واالتصاالت في الجامعة من الوصول لصيغة إبداعية خالقة تمكن كافة طلبة  تكنولوجيا
   .م بصورة إلكترونيةهاداتهالمتقدمين لالمتحان من الحصول على ش الجامعة

 
مدى  ال رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات، ان امتحان الكفاءة يشكل أساسا ممتازا لقياسوق

يشكل  كما. اكتساب خريجي الجامعات األردنية للمخرجات المتوقعة في مختلف التخصصات
وضمان  يئة اعتماد مؤسسات التعليم العاليهوتقوم علية بكل كفاءة واقتدار  هاالمتحان الذي أطلقت

وسيلة  ه، أيضا أساسا للمقارنة بين الجامعات األردنية وحافزا إيجابيا دافعا، إضافة لكوناهجودت
للتحسين للعمل  ا والجوانب التي تحتاجهفعالة لمعرفة مكامن القوة في خريجي كل جامعة وتعزيز

 وشدد خريسات على ضرورة استغالل كافة اإلمكانات والمصادر والقدرات المتاحة والخبرات .اهعلی
شكره  التقنية المتميزة المتوفرة في الجامعة بالطريقة المثلى لتحقيق مزيد من التميز والتقدم، معربا عن

 ادات امتحان الكفاءة الجامعية لتوفر للطلبة الحصول علىهوتقديره للقائمين على أتمتة ش
جامعة وقال مدير مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة في ال .ولة ويسرهم بكل سهادتهش

أعداد محدودة من  هامتحان الكفاءة بدأ اختياريا، حيث كان يتقدم ل الدكتور محمد الوديان، ان
يئة االعتماد هومن ثم متطلبا للتخرج وفق قرارات وزارة التعليم العالي و الطلبة قبل أن يصبح إجباريا

ين لالمتحان تقدم عشرات اآلالف من طلبة الجامعات الخريج هترتب علی ذا الخصوص، مماهب
ادات لجميع المتقدمين األمر الذي شكل عبئا ثقيال على همن إصدار ش سنويا وما يرافق ذلك

 .ا للجامعات األردنيةهبداية انتقل بعد يئة االعتمادهمصادر 
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 ةياشمھرشاد لسوق العمل في الجامعة الإطالق مركز إ
 

أول مركز إرشاد لسوق العمل في األردن لخدمة "اشمية هأطلقت السفارة األميركية والجامعة ال
 .، وفق وفق بيان للسفارة في األردن"ني بعد التخرجهم لسوق العمل المهالطالب خالل استعداد

األكاديمية وقطاع األعمال، مما يؤدي إلى  مة بين األوساطهدف البرنامج إلى تطوير الشراكة المهوی
دف على المدى الطويل تقديم استشارة هاشمية، والهنية دائمة في الجامعة الهوجود استشارات م

ارت، القائم بأعمال السفارة األمريكية في عمان، قال هجيم بارن .نية لكل الجامعات في األردنهم
اشمية، والتي ستساعد هذا االستثمار في الجامعة الهتفتخر الواليات المتحدة بالوقوف كشريك في "

ال يتجزأ من كل حرم  ."مهني الخاص بهم المهفي إعداد خريجين لدخول سوق العمل ورسم مسار
ويشمل  نية جزءاً هيجب أن يكون مركز االستشارات الم" هارت انهوأضاف بارن ."جامعي أردني

ة األميركية، بالشراكة مع مركز تطوير األعمال المشروع الممول من قسم الشؤون العامة في السفار 
ني واالرشاد، باإلضافة إلى استضافة خبراء في الصناعات هعلى التمكين في مجال التدريب الم

وأضاف البيان أن الخبير االستشاري من جامعة والية  .والتدريب وعملية استكشاف طبيعة الوظيفة
يب والدعم التقني للبرنامج في المركز، ومن المتوقع أن كارولينا الشمالية أرنولد بيل سيمارس التدر 

 ر القادمة، ويتعلمونهيئة التدريس في البرنامج على مدى الستة األشهطالب وعضو  033يشارك 
 .م الجامعية إلى فرص وظيفيةهكيفية تحويل دراست
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 جرش الزعبي يحاضر عن جودة التعليم العالي في جامعة

 
 

الزعبي أن الهيئة تبذل  قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير
العالمية من خالل مجموعة من العمليات  جهودها لتصل بالمؤسسات التعليمية نحو التميز والتنافسية

الل محاضرة واشار الزعبي خ . تطبيق نظام المساءلة واإلجراءات لتحسين جودة التعليم من خالل
التميز والتنافسية العالمية في جامعة جرش الى  بعنوان الوصول بمؤسسات التعليم العالي االردنية الى

النقاشية الملكية ال سيما الورقة السابعة منها مبينا ان الجودة  مرجعيات العمل المنبثقة عن االوراق
وبين أن هيئة االعتماد حققت العديد من اإلنجازات على مدى  التصنيف االكاديمي هي االساس في

تطورات ملموسة في مجاالت االعتماد و ضمان الجودة في مؤسسات التعليم  السنوات الماضية من
و استعرض الزعبي مجموعة من  . وصواًل إلى معايير التصنيف األردني للجامعات العالي

والعام، وامتحان الكفاءة الجامعية للخريجين،  الخاصالمنهجيات تتضمن تطبيق معايير اإلعتماد 
والمؤسسات والتي تعكس نتائجها على مؤسساتنا التعليمية  وتطبيق معايير ضمان جودة البرامج

و أشار إلى ضرورة تطبيق ممارسات ضمان الجودة وتوفير  . بمستوى أدائها األردنية نحو اإلرتقاء
وفي ختام  . مؤسسات على تلبية حاجات سوق العمل المحليةيساعد ال االطار الوطني للمؤهالت مما

الجامعة كرم رئيس جامعة  المحاضرة التي شارك بها عدد من اعضاء هيئة التدريس واالداريين في
الجامعة تقديرا لدور الهيئة بالنهوض  جرش االهلية الدكتور يوسف العدوس الدكتور الزعبي بدرع

 بمؤسسات التعليم العالي
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 منصة شبابية أردنية.. مناظرات والفكرنادي ال
 

طالبية مفتوحة فاعلة  يعد نادي المناظرات والفكر في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا منصة شبابية
المناظرات وصناعة الوعي والفكر لدى  ومؤثرة ومجانية العضوية للشباب االردني المهتم في مجال

 ،وفق رئيسه عبدالرحمن الفتياني، إلى 630٥العام  يسعى النادي، الذي تأسس في .مجتمعه وبيئته
المنهجي  صناعة الوعي لدى شباب المجتمع، وتمكين الجيل من امتالك أدوات التغيير و التعبير

علمية صحيحة باالضافة الى  السلمي والسليم ومواجهة التحديات بأفق واسع ومدارك متفتحة ومنهجية
   .التعددية د البناء وقبولتعزيز ثقافة االختالف االيجابي والنق

 
وما يرتبط بها  وأشار الفتياني إلى أن النادي يتخصص في نشاطاته حول موضوع المناظرة ومهاراتها

وللنادي العديد من االنشطة  .من العلوم والخبرات والمهارات المساندة التي تعزز ثقافة الفرد وقدراته
المناظرات في الجامعات والمدارس باالضافة  وتأسيس اندية والفعاليات كالتدريب على فن المناظرة

 .مهمة التوقيت وعرضه على المتناظرين ولجنة الحكام لتسهيل watch-D الى اطالق برمجية
للمرة الثانية  وسيشارك فريق نادي المناظرات والفكر ممثال عن جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا

آذار الحالي بمشاركة أكثر  التي ستقام في مدينة الدوحة 6302ت بالبطولة الدولية لمناظرات الجامعا
وحاز النادي العديد من الدروع و الجوائز والتكريم من سمو األميرة  .جامعة من حول العالم 033من 

 .ورئاسة الجامعة لالنجازات واألنشطة النوعية التي قام بها داخل الجامعة وخارجها سمية بنت الحسن
الرابعة  لعديد من الجوائز إثر حصول النادي على الترتيب السابع للبطولة الدوليةباالضافة الى ا

انتصارات متتالية على  بعد تحقيقه اربعة 6303للمناظرات باللغة العربية التي اقيمت في الدوحة 
كما حصل فريق النادي على المركز الثاني في البطولة الوطنية للمناظرات  .فرق جامعات عربية

أعضاء  التي أقيمت في جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا، و حاز أحد 630٢جامعات –العربية باللغة
باالضافة الى حصولهم على التصنيف ضمن أفضل  .الفريق على جائزة أفضل متحدث في البطولة

ومن الجوائز والمركز  .التي يقيمها مركز مناظرات قطر 6308 مبادرات في جائزة رواد المناظرة 03
مستوى اقليم الوسط في  ،والمركز االول على 6303ي حازها النادي بطولة األردن للمناظرات الت

أفضل فكرة ريادية عن ورقة  ، باالضافة الى حصول النادي على جائزة«انا اشارك»برنامج 
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التشاركية في الجامعات األردنية و في مسابقة  السياسات التي قدمها حول تطبيق منظومة الموازنات
يذكر ان  .مؤسسة رشيد بالتعاون مع وزارة الخارجية األلمانية والتي تنظمها« ابنا قول و فعلشب»

قطر ورغد صوالحي   نهى غناجة مدربة ومحكمة لدى مركز مناظرات: الفريق التدريبي للنادي يضم
الجامعة االردنية وسامر مراد  نائب رئيس نادي المناظرات و الفكر سابقا وسارة حديد مدرب فريق

 .ومحمد حطاب وعامر مرقه ومحمد ابو سمك اال مـراغـةنائب رئيس نادي الفكر والمناظرات سابقا وتـ
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 أردني ممثاًل للعرب في المؤتمر العالمي للريادة
 

رياديًا عالميًا  06تمكن الريادي األردني عباس األسمر من انتزاع مركز ضمن  رويدا السعايدة
نيسان  ل المؤتمر العالمي لريادة األعمال الذي سيعقد في البحرين منتصفافكارهم خال سيعرضون

ريادة  خالل المؤتمر المنظم من قبل شبكة« قالب استديو»وسيعرض األسمر، فكرة مشروعه  .المقبل
من  األعمال العالمية الذي يجمع آالف الرياديين والمستثمرين والباحثين و أصحاب القرار

 مشروع يستهدف المصممين ومنشئي المحتوى المهتمين بانتاج« قالب استديو»و .دولة 033اكثرمن
وبين األسمر، المشارك العربي الوحيد في المؤتمر، أن المشروع  .تصاميم ذات طابع عربي إسالمي

من خالل دمج عناصر ومشاهد من مكتبة واسعة  للجميع إنشاء تصاميم هو منصة اونالين تتيح
 وينتج عن هذا الدمج تصميم احترافي حسب متطلبات وذوق« قالب ستوديو»قبل  منتجة من
الريادية  بين األسمر ان هذه المشاركة ستساهم في دعم مسيرته« الرأي»وفي حديث الى  .المستخدم

لميون موعدد من أصحاب الخبرات العالمية ويشارك في المؤتمر متحدثون عا .التي بدأها منذ عامين
 GIST وتمكن األسمر من الوصول الى هذه المشاركة من خالل مشاركته بمسابقة .الريادة في مجال

I-TECH وثمن االسمر الجهات الداعمة لمشروعه  .المهمه بدعم المشاريع الريادية حول العالم
األسمر حاز خالل  .ؤسسة إنجازالخاصة بم حاضنة االعمال» myStartup» و« شركة زين»

جائزة رواد »ضمن  630٢لعام « الطالب الريادي»مشواره الريادي عددًا من الجوائز كجائزة 
مدينة  04٦عاما، في أكثر من  06العالمية التي تنظمها شركة إرنست ويونغ سنويا منذ « األعمال

فيما تمكن مشروعه )، 0المبادرة )ين كما كان أحد الفائزين ببرنامج ز  .بلدا حول العالم ٥3واقعة في 
ويأمل أن يتمكن مستقبال من نشر المحتوى  .حاضنة االعمال في مؤسسة انجاز من االنضمام إلى

 .لكافة الثقافات بطريق حضارية وصحيحة وغير مشوهة العربي بطريقة احترافية ومكثفة إليصاله
    .جه الشباب والمجتمعونوه األسمر بأن الريادة تقدم حلواًل للتحديات التي توا

 
دون التأثر  اهدافهم وطموحاتهموحث االسمر الشباب االردني على البدء بالعمل للوصول الى 

 .باالفكار السلبية المحيطة بهم

 43ص الرأي 
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 45ص الغد 

 اعالنات
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 ضاحية الشريف حسين –علي حمد ابو الفول  -
 الصويفية –زهية عيسى خليل الحلتة  - 
 شارع المدينة الطبية –محمد سليم أبو بكر  - 
 جبل عمان –عارف عثمان " محمد رشيد"معتز  - 
 
 
 

«رحمهم هللا»

 وفيات

  يأالر
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 ر االرياني، تنظم وزارة اإلعالم اليمنية وسفارةهبحضور وزير اإلعالم اليمني معمر بن مط 
ر غد االربعاء بمبنى السفارة بعمان مؤتمرا صحفيا لعدد من ها في األردن ظهبالد

وكانت عمان استضافت قبل أسابيع . م من سجون جماعة الحوثيينهالمفرج عن المختطفين
الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثيين حول األسرى والسجناء لدى  مفاوضات بين

 .الطرفين
 

 ا فيما عرف بقضية الدخان المزور، التي همحكمة أمن الدولة تباشر اليوم أولى جلسات
م مسؤولون سابقون كبار، ومن المقرر أن همين بينها عشرات المتهذمت أوقف على

م بالقضية هم من تهل همين على ما وجهّّ إفادات ورد المت تستمع المحكمة اليوم إلى
ذه القضية أجلت لمرتين لسببين هالجلسة األولى ب وكانت. التي شغلت الرأي العام طويال

 .مختلفين خالل األسابيع القليلة الماضية
 

 دارة األزمات،. يطلق رئيس الوزراء د  عمر الرزاز صباح اليوم بالمركز الوطني لألمن وا 
 والتي اعدت)، 6366-6302)تراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية االس

 .بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

 وسط عمان في “ غرق“رئيس لجنة التحقيق التابعة ألمانة عمان الكبرى فيما سمي بـ
من  هالتقبل السابق، عضو مجلس األمانة مازن عطية قدم أول من أمس استق المنخفض

زة هاللجنة المذكورة تحقق بأداء أج. ا رسمياهورئاسًة، ألسباب لم يعلن اللجنة، عضويةً 
المنخفض المذكور، الذي تسببت أمطاره الغزيرة بغرق شوارع  األمانة المعنية قبل وخالل

العاصمة، حيث حمل تجار ومواطنون األمانة مسؤولية  ومحال تجارية عديدة وسط
 .بالخسائر المادية للتجار الذي تسببب المفترض“ التقصير”

 
 

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


