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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
األلمانیة تطلقان برنامج الدكتوراه في " ھامبرغ"و" ردنیةاأل"

  ھندسة الطاقة والمیكانیك
٣  

   شؤون جامعیة
 ٤  منح دراسیة ألبناء البترا في كلیة السیاحة بجامعة الحسین ١٠

 ٥  سنویا%  ١٠تخفیض القبول بالتخصصات الراكدة 
ً لباحث أردني في تدویر النفایات  االتحاد األوروبي یدعم مشروعا

  االلكترونیة
٧ 

 ٩  لحّل مشكالت أھالي المخیم» الزعتري«یع طالبیة في أربعة مشار
 ١٠  المبارزة األردنیة تمضي بثقة على درب األلق والنجاح: العطیات

   مقاالت
 ١١  فتحي األغوات. د/الخریجون وخیارات سوق العمل

 ٣٢  وفیات
  ١٦- ١٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  األلمانیة تطلقان برنامج الدكتوراه في ھندسة الطاقة والمیكانیك" ھامبرغ"و" األردنیة"
  
  

أبرمت الجامعة األردنیة مع  -زكریا الغول 
جامعة ھامبرغ األلمانیة التقنیة اتفاقیة تعاون 
اكادیمي القامة برنامج الدكتوراه في ھندسة 

  .الطاقة والمیكانیك
  

البرنامج المتوقع اطالقھ العام الجامعي المقبل 
لدراسیة یقوم على ان یدرس الطالب المساقات ا

في الجامعة االردنیة ولمدة سنتین ویقیم ثالث 
سنوات العداد البحث واطروحة الدكتوراه في 

  .جامعة ھامبرغ في المانیا
  

والمدعوم من برنامج ) DAAD(ویأتي البرنامج ضمن مشاریع المؤسسة األلمانیة للتبادل األكادیمي 
  .الحوار في التعلیم العالي مع العالم االسالمي

  
سنوات  ٣الى ان الجامعتان األردنیة ھامبرغ تنفذان برنامج ماجستیر الطاقة المتجددة منذ یشار 

  .وحقق نجاحا كبیرا 

 أخبار الجامعة

  ٣:الدیار ص/جمرین نیوز/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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  جامعة الحسینمنح دراسیة ألبناء البترا في كلیة السیاحة ب ١٠
  

وقعت سلطة إقلیم البترا التنموي السیاحي وجامعة الحسین بن طالل صباح أمس، اتفاقیة تھدف إلى 
ا للسیاحة واآلثار التابعة للجامعة، من تعزیز أوجھ التعاون بین الجانبین، وتعزیز دور كلیة البتر

  .خالل دعمھا واستغالل مواردھا وخبراتھا
  

وقع االتفاقیة عن إقلیم البترا رئیس مجلس المفوضین الدكتور محمد النوافلة، وعن جامعة الحسین بن 
  .طالل رئیسھا الدكتور علي القیسي

  
كاملة سنویا ألبناء االقلیم ) ح دراسیةمن ١٠(وأكد الدكتور النوافلة، أن االتفاقیة ستشمل تخصیص 

  .الدارسین في كلیة البترا للسیاحة واآلثار، شریطة عدم تغییر التخصص طیلة مدة الدراسة
  

وقال النوافلة أن ھذه االتفاقیة ستفتح آفاقا جدیدة لمزید من التعاون في مجال عقد دورات تدریبیة 
بیة لعقد الدورات واللقاءات التي تقوم بھا بحثیة متخصصة لموظفي السلطة وتوفیر قاعات تدری

السلطة، واستخدام الغرف الفندقیة الموجودة لدى كلیة السیاحة واالثار لغایات ایواء ضیوف السلطة 
  .وتقدیم وجبات الطعام لھم

  
وبین النوافلة أن السلطة تلتزم ضمن بنود االتفاقیة بالتعاون مع الجامعة في مجال االستشارات 

  .المیدانیة في حقل اآلثار ومجال سیاحة المؤتمراتوالدراسات 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢:صالرأي 
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  سنویا%  ١٠ول بالتخصصات الراكدة تخفیض القب
  
  

كلیات في جامعة  ٤كشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل الطویسي عن توجھ إلعادة ھیكلة 
البلقاء التطبیقیة بحیث تحاكي كلیة النموذج األلماني والثانیة األمیركي والثالثة الكوري والرابعة 

كثر مواءمة الكندي ضمن خطط استحداث تخصصات جدیدة وتقییم ھذه النماذج الختیار النموذج اال
  .وتعمیمھ على باقي الكلیات

  
وقال الطویسي ان مجلس التعلیم العالي اتخذ حزمة من القرارات ویعكف على اتخاذ اخرى استجابة 
إلصالح التعلیم العالي ومعالجة االختالالت، وصوال الى مخرجات توائم سوق العمل وتحسن مستوى 

قتصاد الوطني، مشیرا الى سیاسة الحد من القبول في الخریجین للحد من الفقر والبطالة والنھوض باال
التخصصات المشبعة والراكدة، وعقد دورات لخریجي ھذه التخصصات من العاطلین عن العمل 

  .لتأھلیھم لسوق العمل
  

واكد بھذا الخصوص أھمیة االستمرار في تخفیض القبول في التخصصات المشبعة والراكدة بنسبة 
تخصصا تبلغ نسبة اإلشباع  ٨٨أعوام، وصوال الى تخفیض القبول في سنویا ولمدة خمسة %  ١٠

، مبینا ان مجلس التعلیم العالي باشر بتنفیذ قرار % ٥٠فیھا وفق بیانات دیوان الخدمة المدنیة 
التخفیض اعتبارا من الدورة الشتویة الماضیة، إضافة الى وقف استحداث اي تخصص ضمن ھذه 

  .التخصصات في اي جامعة
  

وبین الطویسي ان مثل ھذه القرارات تشجع الطلبة على التوجھ نحو التخصصات المطلوبة في سوق 
  .العمل ومنھا التخصصات التقنیة

  
من الطلبة الذین یحق لھم التجسیر من كلیات %  ٢٠وأشار الى أن قرار المجلس تخفیض نسبة الـ

سیسھم في %  ٥عوام لتقتصر على سنویا ولمدة ثالثة أ%  ٥المجتمع المتوسطة للجامعات بنسبة 
اإلبقاء على الخریجین من كلیات المجتمع للتوجھ الى سوق العمل او التجسیر في التخصصات التقنیة 

  .المطلوبة في سوق العمل
  

وفیما حذر الطویسي من ان التجسیر حالیا یتم في معظمھ في التخصصات االنسانیة المشبعة 
الى استحداث تخصص الدبلوم الفني لمن لم یتمكنوا من اجتیاز  والراكدة، أشار في المقابل من ذلك

  %. ٥٠امتحان الثانویة العامة وتخفیض رسومھ بنسبة 
  

من الطلبة الدارسین في التخصصات %  ٨٨وكشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عن أن 
نظمنا "لجامعي، قائال التقنیة في جامعة البلقاء التطبیقیة یدرسون على حساب صندوق دعم الطالب ا

دورات من خالل جامعة البلقاء التطبیقیة لخریجي التخصصات المشبعة والراكدة، العاطلین عن 
العمل لتأھیلھم لسوق العمل، اال ان اقبال الذكور علیھ ولألسف كان ضعیفا، وسیتم تقییم التجربة 

  ".وتطویرھا
  

سامیة البناء العاملین والمتقاعدین من القوات ولفت الى زیادة المقاعد المخصصة للمكرمة الملكیة ال
من %  ٢٠بدال من %  ٣٠سنویا ولمدة خمسة أعوام لتصبح %  ٢المسلحة واالجھزة االمنیة بنسبة 

مجموع المقبولین في الجامعات والكلیات الرسمیة والمقاعد المخصصة لمكرمة ابناء المعلمین بنسبة 

  ٢- ١:صالغد 
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على ان تخصص ھذه الزیادة %  ٥بدال من  % ١٠سنویا ولمدة خمسة أعوام لتصبح %  ١
  .للتعلیم التقني المتوسط%  ١٥للمكرمتین والتي یبلغ مجموعھا 

  
واشار الى انشاء جامعة االمیر الحسین بن عبدهللا التقنیة والتي ستباشر باستقبال الطلبة العام الدراسي 

لیات تقنیة، مشیرا الى تلقي المقبل وقرار مجلس التعلیم العالي بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء ك
  .طلبا بھذا الخصوص ١٥المجلس 

  
وقال ان الوزارة ومجلس التعلیم العالي یعتزم إطالق حملة إعالمیة توعویة لتشجیع الطلبة على 

  .اإلقبال على التعلیم التقني تتضمن قصص نجاح لخریجي ھذه التخصصات
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  االتحاد األوروبي یدعم مشروعاً لباحث أردني في تدویر النفایات االلكترونیة
  

صبیح لالطالع على تجربتھا في اعادة تدویر النفایات  اختارت االمارات العربیة الباحث صدقي
  .االلكترونیة من اجل تبادل الخبرات ونقل المشروع لتطبیقھ في االردن

  
تدویر « حول اعادة » صبیح«وكان االتحاد االوروبي قبل مؤخرا دعم مشروع مماثل للباحث 

  شاریع للباحثین الشباب في العالم،لیدخل في تنافس مع عدد من الم» النفایات االلكترونیة في االردن
  

  .وقدم المشروع الى وزارة البیئة، وتلقى دعما من معھد االستھالك واالنتاج المستدام
  

وقال الباحث صبیح والذي یشغل وظیفة مساعد رئیس قسم البیئة والطاقة المتجددة في دائرة 
اعادة تدویر «كرة المشروع تكونت ف: االحصاءات العامة وخبیر في المشاریع الریادیة الخضراء

من خالل دورة تدریبیة في مركز تطویر رجال االعمال حیث تم تأھیل عدد » النفایات االلكترونیة
  .من رواد االعمال الخضراء ومن ثم تم تبني فكرة المشروع بدعم من وزارة البیئة االردنیة

  
حیث » ھربائیة وااللكترونیةالك«فكرة بنیت على تحسین ادارة النفایات خاصة النفایات : واضاف

سیتم العمل على انشاء مشروع ریادي لالدارة ومراقبة النفایات االلكترونیة بھدف حمایة البیئة 
  .وتحقیق التنمیة المستدامة

  
بین صبیح عدم توافر » اعادة تدویر النفایات االلكترونیة في االردن«وحول اختیار موضوع البحث 

ً مكبات خاصة للتخلص من ھذا ال نوع من النفایات، اضافة الى غیاب الطرق اآلمنة لتجمیعھا، نظرا
لالستھالك المرتفع لھذه االجھزة، وتكدسھا سنویا باالطنان وعدم تقدیر مدى ضررھا على االنسان 

  .والبیئة
  

واشار صبیح إلى ان النفایات االلكترونیة تحتوي على مواد سامة تضر باالنسان والبیئة وعند 
بشكل عشوائي تتسرب مكوناتھا من العناصر السامة الى الموارد الطبیعیة من ماء التخلص منھا 

  .وتربة وتصل عبر السلسلة الغذائیة اوبطرق االستنشاق الى االنسان
  

في الكثیر من البلدان، اصبحت معدالت النفایات االلكترونیة االسرع واالكثر نموا حیث ان »ویقول
علت المستھلكین امام واقع مفاده ان استبدال االلكترونیات بات االسعار الرخیصة لتلك المنتجات ج

افضل اقتصادیا من تصلیحھا، وفي المقابل فان انخفاض اسعار تلك االلكترونیات یعني بالضرورة 
  .»انخفاض مستوى الجودة وبالتالي انحسار مدة صالحیتھا

  
ویقصد بالنفایات االلكترونیة كل ما انتھت صالحیتھ من اجھزة كمبیوتر وكافة مستلزماتھ واجھزة 
المحمول، واجھزة االستقبال واالرسال، والكامیرات وماكینات التصویر ومعدات الطباعة ولمبات 

  .الفلوروسنت والبطاریات
  

نادیق خشبیة على مختلف من خالل ھذا المشروع سوف یتم توزیع حاویات بالستیكیة وص»وقال
محافطات المملكة لتجمیع النفایات االلكترونیة والعمل على تجمیع العدد االكبر الموجود في 

المالي ،التأمین ، الصناعي، الجامعات وتكنولوجیا المعلومات، من خالل مسح سنوي تقوم : القطاعات
  .»بھ االحصاءات العامة لمختلف القطاعات االقتصادیة

  ١٦:صالرأي 
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ان التدویر بقصد معالجة ھذه النفایات یأتي من اجل انتاج سلعة جدیدة وتوفیر مواد  وكشف صبیح

خام بدال من رمي المواد، ویمكن اعادة تدویرھا لتصنیع سلعة جدیدة مفیدة تساعد في تقلیل كمیة 
التي یتم  النفایات التي تتجمع في مكب النفایات، وبالتالي تساعد في تقلیل كمیة المواد الكیمیائیة السامة

  .طرحھا في العراء او یتم دفنھا داخل االرض
  

ھناك العدید من المواد السامة «وحول اآلثار البیئیة الناجمة عن سوء ادارة المخلفات االلكترونیة قال 
في ھذه المخلفات ولغیاب شروط السالمة والوقایة الضرویة أثناء التعامل معھا، یشكل خطرا على 

  .یة خاصة التربة والمیاهالصحة والموارد الطبیع
  

وبین صبیح ان االردن یستورد العدید من المواد الخام التي تدخل في العدید من الصناعات ومن 
  .خالل ھذا المشروع سوف نعمل على توفیر العدید من المواد الخام

  
 دینار سنویا من الممكن من» ملیاري«وكشف ان كلف استیراد ھذه المواد من الخارج تقدر بنحو 

خالل ھذا المشروع تخفیضھا اذا تم استغالل المواد الخام والمعادن الموجودة فیھا مثل الذھب 
  .والفضة والنحاس ومواد اخرى

  
وتعد النفایات اإللكترونیة مشكلة تؤرق العالم بسبب المخاطر البیئیة والصحیة التي تحدثھا نتیجة 

یر بعض موادھا، وھو ما مثل تحدیات أمام لتراكمھا وتقادمھا وصعوبة التخلص منھا، أو إعادة تدو
الدول المتقدمة ویؤثر في االستنزاف المستمر القتصادیاتھا وتدمیر البیئة بجبال نفایاتھا، أو بسبب 

  .عجز تلك الدول عن تجمیعھا واستحالة قدرتھا على تدویرھا
  

ي منھا العالم في ملوثات یعان) ١٠(وصنف تقریر صدر اخیرا ان النفایات االلكترونیة تعد اخطر 
  .الوقت الحاضر ونصح التقریر بتدویرھا للتخلص منھا

  
والنفایات اإللكترونیة وفق الباحث صبیح تشمل جمیع المعدات اإللكترونیة والكھربائیة التي لم نعد 
نستخدمھا وھي تحتوي على كمیات من المواد السامة مثل الرصاص، الباریوم، الكادیوم، الزئبق، 

  .تضم مجموعة واسعة من المنتجاتالكروم، وھي 
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  لحّل مشكالت أھالي المخیم» الزعتري«أربعة مشاریع طالبیة في 
  

ن من المساھمة في حّل بعض المشكالت التي تواجھ تمكن طلبة في مخیم الزعتري لالجئین السوریی
الجئي المخیم یومیا من خالل أربعة مشاریع ابداعیة استطاعوا تكریسھا والعمل بھا من خالل الحوار 

  .ومناقشة مشكالت المخیم والتفكیر ثم العمل
  
وأحالم صبري في الصف التاسع بإحدى مدارس المخیم، تمكنتا من تطبیق » والء عمر«
وھو عملیة إخراج الطاقة من الكرفانات في المخیم وتفریغھا باألرض لحمایة الالجئین » أریضالت«

  .داخل الكرفانات من الحرائق التي نالت منھم في الماضي وألحقت بھم خسائر مادیة وبشریة
  

أمامنا في أحد الكرفانات وكنا قد تعلمنا » شرت«إن الفكرة جاءت عندما حصل » الرأي«وقالتا الى 
  ».في المدرسة عن التأریض لذلك ارتأینا لھذه التجربة الناجحة

  
أما الطالبتان لین أبو دبوس في الصف الثامن وتقى من الصف األول ثانوي بمدارس المخیم، فقد 
توجھتا لحل مشكلة المیاه المعقمة التي یحتاجھا الجئو المخیم أو ما یعرف بفلترة المیاه باللجوء الى 

علب میاه فارغة، حجارة، قطن،أنبوب : عا ما لكنھا ناجحة بإستخدام المواد التالیةطریقة تقلیدیة نو
توصیل میاه، كربون والقوالب المستخدمة لصنع الكیك، موضحتین أنھ تم عمل مجسم مبدئي 

  .لمشروعھما وتمت تجربتھ في بعض المواقع داخل المخیم
  

وف الخاصة في المخیم من لعب كرة أما المشروع الثالث، فھو لوح خشبي لتمكین أصحاب الظر
عاما وھو شاب مبتور القدمین، وتدور ) ١٥(السلة وھو مشروع ریادي صاحبھ یدعى سامي الناصر 

الفكرة لمشروع ألن سامي شاب مقعد ولھ أیضا أصدقاء مقعدین في المخیم لكن لدیھم حّب لعب كرة 
خدمة نفسھ وأصدقائھ من شریحة السلة في نفس الوقت وھو ما دعاه ألن یفكر ویخترع ویبدع ل

  .المقعدین
  

عاما ) ١٧(وتتلخص فكرة المشروع الرابع في المخیم، بحسب صاحبیھ الطالب محمد جنادري 
عاما، حول صیانة الكرفانات ألصحاب الظروف الخاصة، موضحین ان ) ١٦(والطالب محمد میسر 

انة كرفاناتھم بین فترة وأخرى لدیھم أصدقاء لدیھم اعاقات مختلفة وھم بحاجة للمساعدة في صی
ولذلك نعمل على حّل مشكالتھم خاصة في الظروف الشتویة باإلضافة الى تدریبھم على صیانتھا 

  .وكیفیة استخدام األدوات من أجل ذلك
  

وأوضح عیسى النھري أحد منسقي ھیئة اإلغاثة الدولیة، أن المنظمة تقوم على رعایة الطلبة أصحاب 
كارھم وتطویرھا ومساعدتھم في كیفیة حّل مشكالتھم التي تواجھھم في المخیم المبدعین وتنمیة أف

  .والتغلب علیھا لخدمة جمیع الجئي المخیم
  

ولفت أشرف الكیالني منسق مختبر اإلبتكار اإلجتماعي التابع للھیئة، الى أن المختبر یضم عددا من 
یة التغلب على المعضالت التي یعاني الطلبة المبدعین من جمیع قطاعات المخیم وذلك للتفكیر بكیف

منھا بعض قاطني المخیم، منوھا أن المركز یستقبل یومیا الكثیر من الطلبة لإلنضمام للفریق 
اإلبداعي الذي یجعل من المستحیل ممكنا من خالل الحوار وباإلعتماد على مخزونھم الفكري الذي 

  .یالمس حاجة المخیم في التغلب على المعیقات

  ١٦:صالرأي 
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  المبارزة األردنیة تمضي بثقة على درب األلق والنجاح: العطیات
  

كرم اتحاد المبارزة امس األول األحد أبطال المنتخبات الوطنیة الذین حققوا اإلنجازات للمبارزة 
  .األردنیة عقب مأدبة اإلفطار التي أقامھا في نادي ضباط الدفاع المدني

ئیس اللجنة األولمبیة في الحفل الذي اشاد الدكتور خالد العطیات رئیس اتحاد المبارزة ونائب ر
حضره أعضاء الھیئة العامة لإلتحاد، وأعضاء اللجان العاملة، والجھازین الفني واإلداري لالتحاد، 
بالجھود المبذولة من األبطال المكرمین في مشاركاتھم المتعددة، والتي جعلتھم یعتلون منصات 

  .التتویج باقتدار وافتخار
إلى سیر المبارزة األردنیة بحسب ما یُخطط لھا اتحادھا، " الدستور"ثھ لـ ولفت العطیات في حدی

ً مضیھا بثقة على درب األلق والفالح والنجاح إلى حیث طموحات األسرة الریاضیة قاطبة  مؤكدا
ً لتوفیر كل أسباب النجاح لالعبین لیحققوا . وأسرة المبارزة خاصة وأوضح بأن االتحاد لم یأل جھدا

ً بالتعاون اإلنجازات،  ً في البطوالت التنافسیة التي یشاركون فیھا، منوھا ویرفعوا علم الوطن عالیا
  .المتواصل مع أولیاء أمور الالعبین لما فیھ خیر اللعبة وتطورھا

ویشار إلى أن جھود االتحاد أثمرت عن إنشاء قاعة خاصة للمبارزة، اشتملت على كل متطلبات 
یة فیھا، وھو ما شكل حالة غیر مسبوقة في مسیرة االتحادات التدریب واقامة المنافسات الرسم

  .الریاضیة األردنیة
الدكتور خالد العطیات، المحامي : وتناوب على تسلیم الجوائز لألبطال المكرمین في الحفل كل من

سعد حیاصات رئیس اتحاد العاب القوى، رنا السعید مسؤولة قسم االتحادات في اللجنة األولمبیة، 
خریسات، ونائب رئیس اتحاد المبارزة نعیم دحبور، وأعضاء االتحاد محمود الخالیلھ وحكم ومحمد 

  .الخالدي وأسامھ فایز
  األبطال المكرمون

شھد الكلوب وجنان عیشھ ودینا المنسي وعبدهللا دبابنة وقیصر عالن وایاد عودة : سالح االیبیھ -
یس القضاه وبترا بالل عساف ولین كلوب ومحمد خریسات وعبدهللا خطاطبھ وفتحي ابورمیلھ وبلق

  .ولین شقر
قصي حبوب وكریم الشكعھ ورؤى المجالي واریج ابودیھ ورنیم علي وغیث : سالح الفلوریھ -

  .مغایره ورؤى حبوب وفتون الطویل وزید الناصر ورھف حبوب وزین بسیسھ
  .محمود الناصر وعبدهللا طلحھ واحمد عماوي واسامھ البلوي واوس مغایره: سالح السابر -
دینا : الحاصلون على مراكز في بطولة البحر المتوسط التي اقیمت في مدینة مرسیلیا الفرنسیة -

  .برونزیة سالح الفلوریھ -برونزیة سالح االیبیھ، قصي حبوب  - المنسي 
والمیدالیة الذھبیة في البطولة العربیة للشباب والناشئین التي اقیمت في الحاصلون على المراكز  -

ذھبیة سالح الفلوریھ تحت  - سنة، رؤى المجالي  ١٧ذھبیة سالح االیبیھ تحت  -شھد الكلوب : عمان
  .سنة ٢٠ذھبیة سالح االیبیھ تحت  -سنة، بلقیس القضاة  ٢٠

  .رؤى المجالي: أفضل العبة للموسم الحالي -

  ٣١:صالدستور 
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  الخریجون وخیارات سوق العمل
  

  فتحي األغوات. د
  

قال خریجون إن تباطؤ الطلب على العدید من التخصصات الجامعیة إضافة لندرة المعروض أمامھم 
  .من فرص عمل في السوق المحلي یعدان من أبرز المشاكل التي یعانون منھا

  
وأشاروا إلى أھمیة أن یدرك الشباب حاجة سوق العمل إلى تخصصات جدیدة تواكب خیارات 

  .االبتعاد عن التخصصات المشبعة في كثیر من المجاالتالسوقین المحلي والخارجي و
  

أن إضافة شرط الخبرة بات أیضا عائقا وھاجسا أمام » الرأي الشبابي«وبینوا في أحادیث إلى 
  .توظیف الخریجین الجدد في ظل منافسة غیر عادلة للعمالة الوافدة

  
رفیة والعلمیة ولكن المطلوب من ومع تأكیھم أن الشھادة الجامعیة مھمة لجھة تعزیز قدراتھم المع

الخریجین استثمار ھذه الشھادات بالمیادین التي تؤھلھم وتعزز من قدراتھم لإلبداع وأن تكون حافزا 
لنجاحھم وزیادة المعرفة ولیست حاجزا أمامھم في عدم اإلقبال على الكثیر من المھن المتاحة في 

  .مل المكتبيالسوق المحلي في انتظار الوظیفة الحكومیة أو الع
  

تقدمت للكثیر من الوظائف وجمیعھا تطلب شھادة «وفي السیاق، قال خریج اإلدارة ماھر علوان 
خبرة في اإلدارة وأنا ال املكھا؛ فانا لم اعمل منذ تخرجي إلى اآلن رغم أني أحوز شھادة 

  .، الفتا إلى انھ یشعر بحالة من القلق تجاه مستقبلھ»البكالوریوس في اإلدارة
  
ھذا حال الكثیر من الشباب الذین یبحثون عن وظائف ویصطدمون بشروط التوظیف التي «ضاف وأ

، مشددا في الوقت ذاتھ على أن الشركات والمؤسسات الكبرى لم تعد تطلب »تطلب شھادات الخبرة
  .الخبرة فقط فالمحالت التجاریة والمطاعم اآلن أصبحت تطلب أصحاب الخبرة

  
ر الشركات والمؤسسات والبنوك بتوفیر الخبرة والتدریب للشباب بحیث ودعا علوان إلى أن تباد

  .توظفھم كموظفین بالمكافأة لنیل الخبرة المطلوبة
  

الخریج رعد عادل قال إن فرصة ایجاد عمل أمر مقلق للعدید من الشباب األردني وخاصة الخریجین 
  .الجدد

  
خصص المطلوب قبل أن أتقدم بسیرتي الذاتیة ال بد من التفكیر كثیرا في مسألة الخبرة والت«وأضاف 

اعتماد النقاط التنافسیة او إجراء امتحان كفاءة الختیار األنسب واألكفأ من «، ودعا الى »لجھة العمل
  .»المتقدمین للوظائف بعیدا عن الواسطة والمحسوبیة

  

  ١٦:الرأي ص

 التمقا
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لكن تدخل كانت تطمح أن تكمل دراستھا الجامعیة في تخصص التمریض و» ندى«خریجة الھندسة 
أھلھا ووقوفھم في وجھ طموحھا كان ھو الغالب على طموحھا في دراسة الھندسة وعدم حصولھا 

  .على فرصة عمل حتى اآلن
  

منذ صغري أحب التمریض لكني وقفت عاجزة عن تحقیق ھذا الحلم أمام إصرار األھل «وقالت 
حاب الخبرة والدرایة الواسعة واختیارھم لي دراسة الھندسة معتقدین أن خیارھم ھو األفضل فھم أص

  .»في الحیاة وھم من یعرفون مصلحتي أكثر مني فدرست الھندسة دون رغبة
  

  .وتأمل ندى أن تتاح لھا فرصة العمل في مجال تخصصھا مستقبال بعد سنوات طویلة من االنتظار
  

الجامعي احمد الرواشدة قال إن الشھادة الجامعیة التي یجد ویتعب الطالب في الوصول إلیھا لم تعد 
تؤدي إلى وظیفة تناسب تخصصھ إلى حد بعید بسبب عدم توافر فرص العمل للخریجین، مشیرا إلى 

وھم  أن الشھادة الجامعیة مع األسف غیر مجدیة عند الكثیرین بل إنھا تضاعف من حسرات الشباب
ال یجدون من یستثمر نتاجھم أو من یھیئ لھم مكانا للعمل بھا فھي ال تحقق غایة معیشیة في كثیر من 

ً على حاملھا ولیست وسیلة لرفع مستواه المعیشي واالقتصادي   .األحیان وتصبح عبئا
  

ادات ولفت إلى أن ھناك العدید من األعمال ذات المردود المالي الجید والتي لیست بحاجة إلى شھ
  .»أكادیمیة حیث یمتنع عنھا الكثیر من أصحاب الشھادات

  
مختصون في علم االجتماع أكدوا أن الشھادة الجامعیة حاجة مھمة فالشھادات العلمیة المتقدمة 
واالختصاصات المتنوعة مھمة في توفیر كوادر مؤھلة لخدمة المجتمع والنھوض بھ إلى المستوى 

الحداثة والمدنیة في ظل وجود مثل ھذه النخب الممیزة من أصحاب الالئق فضال عن تلبیة متطلبات 
  .الشھادات األكادیمیة المختلفة

  
  .وشددوا على أن مسألة التخصص والدراسة ضرورة وان تكون حافزا للشباب نحو اإلبداع والتمیز
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  عرجان -راتب عبداللطیف یوسف الخطیب  -
  
  مادبا - خریستوس افثیمیو » یتسافیل«تریندافیلیا  -
  
  عرجان - سعید محمد سعید القاسم  -
  
  دابوق - رامي محمدج علي أسعد  -
  
  أم جوزه -عماد محمد عوده المرموري أبورمان  -
  
  طریق سوق الخضار -عبدالغني محمد القصراوي التمیمي  -
  
  كتم –حمزه عقایل مصطفى الدویري  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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االف سي سي ما زالت تستخدم لالغراض الخاصة في سیارات حكومیة تفوق سعة محركاتھا خمسة 
تحد واضح لبالغ رئیس الوزراء الذي حدد بموجبھ الیة استخدام السیارات والھواتف والسفر 

  .والضیافة واألثاث من قبل الوزراء وموظفي الفئات العلیا والمدراء العامین في القطاع العام
  

مواقف السیارات في شارعي قریش والمستشفى االیطالي تتقاضى اجورا مرتفعة دون اي وصوالت 
  .المواقف تعمل دون ترخیص من امانة عمان.. او فواتیر

  
» البرامجیة«الكتلة .. كتلة نیابیة جدیدة في طور التشكیل سیعلن عنھا قبل الدورة العادیة المقبلة

ً اس«ستكون  عن كتلة مبادرة النیابیة التي كانت موجودة في مجلس النواب السابق وتحمل » تنساخا
  .نفس اسمھا

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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نشرت جاللة الملكة رانیا صورة لجاللة الملك وجاللتھا خالل اجتماع توصیات االستراتیجیة الوطنیة 
لتنمیة الموارد البشریة على حسابھا الخاص اإلنستجرام وكتبت تعلیقا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 

  ).یة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریةمع سیدنا الیوم خالل اجتماع لمتابعة توصیات االستراتیج(
  

أعدت الھیئة المستقلة لالنتخاب فیدیو توضیحیا قامت بتوزیعھ على كافة وسائل اإلعالم، جاء بعنوان 
فاصیل كاملة عن مرحلة الترشح لالنتخابات البلدیة والالمركزیة، مرفق ، وتضمن ت»األردن ینتخب«

أن عدد المتطوعین الذین یتعاونون » الدستور«كما كشفت الھیئة لصنارة . بترجمة بلغة اإلشارة للصم
  . ذكورا%) ٥٢(منھم اناث، و%) ٤٨(معھا خالل االنتخابات المقبلة وصل إلى عشرة آالف متطوع، 

  
  

م المنظمة العالمیة للصحف وناشري األنباء  ّ ، المنتدى األول للنساء في األخبار الذي )ایفرا-وان(تنظ
یجمع كبار رؤساء التحریر واإلعالمیین التنفیذیین وممثلین عن مؤسسات إعالمیة في األردن لمناقشة 

لمؤسسات اإلعالمیة كجزء من برنامجھا الرائد في منطقة توازن النوع االجتماعي في اإلعالم ل
، ویھدف المنتدى لمناقشة واكتشاف )WIN(» النساء في األخبار«الشرق األوسط وشمال إفریقیا 

أسالیب جدیدة لتعزیز التوازن الجندري في المناصب العلیا في الصحف والمواقع االلكترونیة، 
الم الدكتور محمد المومني، وعدد من اإلعالمیین وذلك وتتضمن كلمات لوزیر الدولة لشؤون اإلع

  .مساء غد األربعاء في فندق كراون بالزا
  

موقعا للغوص، األمر الذي ) ٢٣(أكدت وزارة السیاحة واآلثار على أن العقبة تحتوي على أكثر من 
یجعل منھا المكان األفضل للغوص في المنطقة، فیما أعدت خطة لتسویقھا بشكل واسع، مع التركیز 

  .على ریاضة الغوص في خلیج العقبة
  

یقوم وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات صباح الیوم بتوقیع مذكرة تفاھم مع رئیس جمعیة التقییم 
  .الحسي لألغذیة في الوزارة

  

 الدستورصنارة 
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حول مجلس النواب أمس اجتماع لجنتھ الصحیة والبیئیة الذي خصص لمناقشة إجراءات الحكومة 
رئیس . إلى جلسة مغلقة، بحضور عدد من الوزراء المعنیین والنواب" الدجاج الفاسد"حول قضیة 

للمشاركة بنقاشاتھا حول ھاني الملقي لم یحضر االجتماع رغم أن اللجنة كانت دعتھ .الوزراء د
  .القضیة

  
المحكمة االتحادیة العلیا في أبو ظبي تعلن أمس المقبل قرارھا النھائي في قضیة الصحفي الزمیل 

وكانت محكمة إماراتیة، . تیسیر النجار، وذلك بعد استئناف حكم سابق یقضي بحبسھ، بحسب عائلتھ
ألف  ١٠٠نحو (ألف درھم  ٥٠٠سنوات على النجار، وتغریمھ  ٣في حكم تم استئنافھ بالسجن  قضت

  ".إھانة رموز الدولة"، وإبعاده عن الدولة، بعد إدانتھ بـتھمة )دینار أردني
  

دبة إفطار على شرف النواب في یقیم رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونة مساء الیوم مأ
ھاني الملقي وعدد من الوزراء والشخصیات .فندق الرویال، یتوقع أن یحضره رئیس الوزراء د

  .السیاسیة واإلعالمیة
  

بعمان، حزب جبھة العمل اإلسالمي یقیم الیوم حفل إفطاره الرمضاني السنوي في قاعات النعمان 
  .حیث دعا الحزب لھ عددا من الشخصیات السیاسیة والحزبیة واإلعالمیة

  
تنظم نقابة الصحفیین االردنیین السبت المقبل أمسیة رمضانیة ألعضاء الھیئة العامة للنقابة، تكریما 

 .الریاضیة بعمان وتقام األمسیة في نادي المدینة. لألسرة الصحفیة

 زواریب الغد
  


