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  أقامھ مركز االبتكار والریادة في الجامعة

  لقاء تفاعلي مع طلبة كلیة اآلداب یحفزھم على االبتكار وریادة األعمال

ضمن سلسلة اللقاءات  - فادیة العتیبي 

التي یعكف على تنفیذھا للتواصل مع 

مجتمع الجامعة بمختلف أطیافھ، أقام 

بتكار والریادة في الجامعة مركز اال

األردنیة وبالتنسیق مع عمادة كلیة 

اآلداب لقاء تنویریا للتعریف بالخدمات 

التي یقدمھا للطلبة لتشجیعھم على ثقافة 

االبتكار والریادة، والحدیث عن ریادة 

اریع األعمال وإنشاء الشركات الناجحة لطلبة الكلیة ودورھا في تشجیع الفكر الریادي وإنشاء المش

  . الصغیرة

ویأتي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الھیئة التدریسیة وجمع من طلبة الكلیة، ضمن خطة 

المركز المتكاملة التي وضعھا لتوسیع مظلة المستفیدین من خدماتھ وانتشاره  عبر سلسلة من 

  .األنشطة واللقاءات تستھدف مجتمع الجامعة بمختلف فئاتھ

ء، تحدث مدیر المركز الدكتور أشرف بني محمد حول ریادة األعمال في األردن وكیفیة وخالل اللقا

تحویل الفكرة االبتكاریة إلى مشروع شركھ ناشئة من قبل الطلبة، موضحا الطریقة المثلى لتأسیس 

ً إلى أن قطاع األعمال القائم على الشباب  مشاریع فاعلة داعمة لالقتصاد المحلي والعالمي، ومشیرا

  .یسیر بشكل ناجح وفعال ویوفر فرصا قیمة للراغبین في الریادة في ھذا القطاع

 أخبار الجامعة

  /ار األردنیةأخب
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ً من خالل تبادل األسئلة والنقاش في حوار مفتوح، حیث عرض كادر  ً واضحا وأبدى الطلبة تفاعال

ّز  المركز قصص نجاح طالبیة توجتھا مشاریعھم الریادیة، األمر الذي نال إعجاب الحضور، وحف

من یملكون حسا ابتكاریا على البدء بأولى الخطوات في طریق طرح فكرة خالقة وتحویلھا الطلبة م

  .لمشروع ریادي

وفي النھایة شكر فریق مركز االبتكار والریادة عمادة كلیة اآلداب على تفاعلھم مع مراكز ووحدات 

لبة المعرفیة والعملیة وتنظم الجامعة وسعیھم المستمر إلقامة الفعالیات الممیزة التي تثري حصیلة الط

  .سیرھم في االتجاه الصحیح

من الجدیر ذكره أن مركز االبتكار والریادة یلعب دورا بارزا في نشر الفكر الریادي وتشجیع ریادة 

األعمال لدى الجیل الشبابي الطالبي داخل الجامعة، وحث الطلبة على خلق الفرص والوظائف 

ً في خلق جیل مبتكر وریادي قادر عل ى اإلبداع باالعتماد على طاقاتھم ومھاراتھم الممیزة  وذلك سعیا

  واإلنتاج والتمیز .
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األردنیة" ومنظمة "سبارك الھولندیة" توقعان مذكرة تفاھم في مجال دعم الشباب وتحفیزھم "

  على االبتكار

  

وقعت الجامعة   -سناء الصمادي

األردنیة ممثلة بمركز االبتكار 

والریادة ومنظمة سبارك 

م من شأنھا الھولندیة مذكرة تفاھ

تعزیز التعاون لدعم الشباب 

وتحفیزھم على االبتكار وریادة 

األعمال، وتطویر أفكارھم 

  . وتزویدھم بالمھارات

ونصت المذكرة التي وقعھا رئیس الجامعة الدكتور عبدالكریم القضاة وعن المنظمة مدیرتھا االقلیمیة 

م االبتكار والریادة بین طلبة الجامعة، حنین خطیب، على التعاون بین الطرفین من خالل تعزیز مفھو

  . والتعلم القائم على البحوث، وتحسین التعلیم الریادي من خالل التدریب

وجاءت مذكرة التفاھم بھدف خلق مجاالت للتعاون تتعلق بتطویر ریادة األعمال لتمكین الشباب 

مشاریع الناشئة من فئة الطموح من التطور والریادة لقیادة المجتمعات، وتقدیم دعم ألصحاب ال

  .الشباب

ونصت المذكرة على التعاون المشترك بین الجانبین في عقد وتخطیط دورات تدریبیة من قبل خبراء 

ومتخصصین في مجال ریادة األعمال وذلك لتدریب طلبة الجامعة على إنشاء المشاریع الصغیرة 

  /المدینة نیوزالكترونيالرأي /ار األردنیةأخب
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ى تدریب أعضاء ھیئة تدریس في والمتوسطة، وإكسابھم مھارات في إدارة األعمال، باإلضافة إل

   .الجامعة

وعقب توقیع مذكرة التفاھم قال القضاة إن التعاون سیتیح لطلبة الجامعة االطالع  والتعرف على 

الخبرات والمنجزات العالمیة في مجال التدریب والتطویر، مما یسھم في إعداد الشباب وتأھیلھم 

  .لسوق العمل المحلي والدولي وخلق فرص عمل لھم

بدورھا أعربت خطیب عن استعداد المؤسسة لتنفیذ أي شكل من أشكال التعاون تطرحھ الجامعة 

   االردنیة بھدف دعم الشباب وتحفیزھم على االبتكار واإلبداع، ومواكبة متطلبات سوق العمل الریادي

ذكرة التي وأكد مدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور أشرف بني محمد أھمیة توقیع مثل ھذه الم

   .جاءت بھدف مأسسة العمل مع منظمة سبارك

الھولندیة ھي منظمة تنمویة مستقلة غیر ربحیة تأسست  Spark من الجدیر بالذكر أن منظمة سبارك

تعنى بتطویر التعلیم العالي وریادة األعمال وتمكین الشباب الطموح من خالل  1994في العام 

  .یادیة لھمالتدریب والتطویر ودعم المشاریع الر
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UJ, SPARK sign MoU to promote entrepreneurship, innovation among 
youth 

 
 
The University of Jordan (UJ) and the Dutch organisation SPARK on 
Monday signed a memorandum of understanding (MoU) to enhance 
cooperation in motivating entrepreneurship among the youth, developing 
their various skills and broadening their horizons. 
 
In a statement carried by the Jordan News Agency, Petra, the MoU calls for 
cooperation between the signing parties in promoting and enhancing the 
concepts of innovation and entrepreneurship among university students, as 
well as facilitating research-based learning experiences to improve 
pioneering education through training. 
 
The MoU was signed by UJ President Abdul Karim Qudah and SPARK 
Country Manager Haneen Khatib. As part of their cooperation, the UJ and 
SPARK will be organising training courses given by entrepreneurship 
experts to prepare university students to create small and medium-sized 
businesses and to train university faculty. 
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  دروب الدستور تلقي الضوء على عمل وبرامج مراكز دراسات المرأة

مراكز دراسات المرأة في بعض الجامعات االردنیة تعمل على تمكین المرأة ودورھا من خالل تنفیذ 

 . ورش العمل ومنح الدرجة األكادیمیة بتخصص یعنى بدارسة المرأة

 عبیر دبابنة

لمركز مختص تقول مدیرة مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنیة الدكتورة عبیر دبابنة ان ا

باجراء األبحاث والدراسات العلمیة التي تختص بشؤون المرأة وقضایاھا و منح الدرجات األكادیمیة 

في دراسات المرأة وتقدیم االستشارات وتوفیر برامج تدریبیة للمؤسسات المعنیة بشؤون المرأة 

مركز لعقد اتفاقیات وخدمة المجتمع في مجال المرأة وتنمیة الوعي بقضایاھا. وتابعت : ویسعى ال

التعاون والبحوث المشتركة في مجال األبحاث وتبادل المعلومات والخبرات مع المراكز والھیئات 

المماثلة داخل األردن وخارجھ وانشاء قاعدة بیانات ومعلومات تتعلق بشؤون المرأة وبناء شبكة 

وعقد المؤتمرات المحلیة  اتصاالت مع المنظمات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة في مجال المرأة

والدولیة والمشاركة فیھا وتنفیذ رؤیة الجامعة األردنیة في توفیر كوادر متخصصة في دراسات 

المرأة للمساھمة في تطویر وتعزیز دور المرأة على كافة الصعد وتمكین طلبة ماجستیر دراسات 

وحة والمتعلقة بالمرأة في المرأة من التعامل مع مصادر البحث العلمي من خالل المساقات المطر

المجاالت القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والصحیة والنفسیة واإلعالمیة والثقافیة 

والتربویة. واشارت الى ان المركز یسعى إلكساب الطلبة المھارات البحثیة وتدریب الطلبة على 

الحیاة العامة وعقد دورات تدریبیة دوریة القیام باألبحاث والدراسات ذات الصلة بالمرأة ودورھا في 

في المواضیع التي یتطلبھا سوق العمل والتي تساھم في تعزیز معرفة الطالب الخریج وتطویر 

مھاراتھ في ( إدارة المشاریع ومھارات االتصال واللغات األجنبیة ) وعقد ندوات علمیة وإجراء 

 . ة وقضایاھااألبحاث والدراسات العلمیة التي تختص بشؤون المرأ

  ص:الدستور 
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 ھدیل المعایطة

« اما مدیرة مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الھاشمیة الدكتورة ھدیل المعایطة فتقول 

في إطار جھودھا الرامیة إلى تعزیز دور المرأة في المجاالت االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة في 

، لیكون المركز 2017أة في المجتمع نھایة عام األردن أنشأت الجامعة الھاشمیة مركز دراسات المر

ً بالرئیس أو بمن ینیبھ  .وحدة متخصصة ریادیة من وحدات الجامعة األساسیة ویرتبط إداریا

ُسس بناء على التزام الجامعة الھاشمیة ورئیسھا األستاذ الدكتور كمال الدین بني  وتابعت ان المركز أ

ھاني بدعم الجھود الوطنیة الرامیة إلى تحقیق أھداف التنمیة المستدامة وبشكل رئیسي الھدف 

 .«تحقیق المساواة بین الجنسین«الخامس: 

اة بین الجنسین وھي القاعدة في الجامعة الھاشمیة فضال واشارت الى ان رؤیة المركز تتمثل بالمساو

 .عن تمكین جمیع النساء والفتیات

واستعرضت المعایطة ابرز انجازات المركز كإعداد وتنظیم الدورات والورش التدریبیة وتقدیم 

االستشارات الخارجیة المختصة بتطویر وتمكین المرأة فضال عن التشبیك والتنسیق والتعاون وعقد 

التفاقیات مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والھیئات المحلیة واالقلیمیة والعالمیة في مجال ا

المرأة بما في ذلك اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة ومنظمة المرأة العربیة واالمم المتحدة 

واطالق وإدارة برنامج وإعداد المصادر وتوفیر الوسائل التعلیمیة المناسبة حول قضایا المرأة واعداد 

تدریبي تنافسي داخل المركز للطالبات اإلناث وإدارة برنامج تطوعي داخل المركز للطالب 

والطالبات وتقدیم خدمات مجتمعیة في مجال تمكین المرأة وتنمیة الوعي بقضایاھا واشراك المرأة من 

ة ومشاركة المعرفة القطاعین العام والخاص في أنشطة المركز كنموذج لكسر الصورة النمطی

والخبرات وإدارة نشاطات في حرم الجامعة حول قضایا المرأة بما في ذلك المساواة بین الجنسین 

وحقوق المرأة ومناھضة العنف وتمكین المرأة اجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا وتشجیع الطلبة من 
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سات حواریة أو الجنسین لالنضمام واالشتراك في ھذه النشاطات سواء كانت ورش عمل أو جل

عرض ونقاش افالم. ولفتت المعایطة الى انھ تم اختیار المركز كونھ ممثال لألوساط األكادیمیة 

ومؤسسات البحوث كعضو في آلیات التنسیق الوطنیة المنشأة للمساھمة بما یتعلق بشؤون المرأة بما 

مراجعة القوانین وتحدید في ذلك إعداد السیاسات واالستراتیجیات والتقاریر حول التقدم المحرز و

االولویات التشریعیة. وتابعت ان المركز یجري حالیا دراسات وابحاث علمیة متعلقة بالمرأة 

وقضایاھا وتطویر واطالق وإدارة برنامج قیادة متكامل تدریبي تمكیني لألكادیمیات وتطویر وإطالق 

برنامج ارشاد مھني للطالبات برنامج إدارة التنوع على مستوى الجامعة وتطویر واطالق وإدارة 

  .اإلناث
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  ندوة في معھد االعالم بعنوان " الشائعات ودورھا في االقتصاد االردني"

الحقائق واالنفتاح على وسائل اإلعالم، أكد منتدون على ضرورة اإلفصاح السریع عن المعلومات و

لمعالجة انتشار الشائعات والحد منھا، لما تسببھ الشائعات من انعكاسات سلبیة على مختلف قطاعات 

  .وفئات المجتمع خاصة االقتصادیة والمالیة

ى وأضاف المشاركون في الندوة التي نظمھا معھد اإلعالم األردني بعنوان " الشائعات وأثرھا عل

االقتصاد األردني"، أن التطور التكنولوجي ووسائل التواصل االجتماعي ساھمت إلى حد كبیر في 

انتشار الشائعات بسرعة كبیرة، في حین أن تعامل الحكومات مع الشائعات یأتي كرد فعل علیھا، مع 

ً من المبادرة في نشرھا   .االستمرار في التحفظ على المعلومات بدال

وة مدیر وحدة االستجابة اإلعالمیة في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات الدكتور وتحدث في الند

أحمد النعیمات، ونائب رئیس غرفة صناعة عمان المھندس موسى الساكت، والخبیر والمحلل 

  .االقتصادي حسام عایش، وأدراھا اإلعالمي عبد هللا الكفاوین

لھا النعیمات في "غیاب الحقیقة الواضحة والُمحدثة، وحول مصادر اإلشاعات في األردن فقد أجم

وأن ھناك شائعات ممنھجة تظھر في أوقات محددة من العام، ووجود مصالح اقتصادیة لبعض 

  ."الجھات، وكذلك الخوف وعدم الثقة

واعتبر النعیمات ان االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر لإلخبار وصل إلى أكثر من 

ً أن "على 56 %، و"ھذه نسبة كبیرة لما تحتویھ تلك المواقع من أخبار غیر دقیقة أو إشاعات"، مضیفا

ومة الحكومة وأجھزتھا واإلعالم الرسمي وغیر الرسمي والقطاع الخاص تقدیم المعلومة المفھ

  ."والواضحة، والعمل كوحدة واحدة في إدارة السمعة التي تعتبر مسألة تشاركیة من الجمیع

  الكترونيالدستور 
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فیما تحدث الساكت عن ضرورة عالج اإلشاعة المدمرة وأثرھا السلبي على االقتصاد األردني من 

توفیر خالل تعزیز الثقة بین الحكومة والمواطن، والعمل على زیادة الوعي المجتمعي وثقافتھ، و

المعلومة الصحیحة والدقیقة، وتمكین الناطقین الرسمیین من أدواتھم اإلعالمیة، "فانتشار الشائعة 

یعزز الروح السلبیة في المجتمع ویقتل الروح اإلبداعیة خاصة عند الشباب، ویؤدي على عزوف 

  ."وھروب المستثمر سواء األردني أو غیر األردني

ادي حسام عایش إن "عدم الیقین والضبابیة في القرارات الحكومیة من جانبھ قال الخبیر االقتص

ً إلى أن الحكومة تتعامل مع الشائعة "كرد فعل"، "فعلینا التمییز  تساعد في انتشار الشائعات"، مشیرا

بین الوقایة واالستجابة وكذلك بین التفسیر والتأویل، وذلك بعدم انتظار خروج الشائعة وانتشارھا ثم 

ھا، بل یجب نشر المعلومات الحقیقیة للحد من الشائعات، وتغییر األدوات الحكومیة في الرد علی

  ."التعامل مع الشائعات  واالفصاح عن المعلومات

ودار نقاش بین الحضور والمشاركین تركز على محاولة تعریف الشائعات وتحدید مالمحھا وشبكات 

ة، والتربیة اإلعالمیة في المدارس والجامعات، التواصل االجتماعي وقانون الجرائم االلكترونی

  .وتعزیز الثقة بین الحكومة والمواطن، وغیرھا

یشار إلى الندوة تأتي ضمن مشروع "تعزیز الفھم المجتمعي لمسائل االقتصاد في األردن، بالصحافة 

  ."المسؤولة وروایة القصة المؤثرة
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  منحة ھنغاریة سنویة للطلبة األردنیین 400
  

وقعت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مع وزارة الموارد البشریة في جمھوریة ھنغاریا الشعبیة، 
التربوي والعلمي؛ تنفیذا التفاقیة التعاون الثقافي الموقعة بین البلدین،  االثنین، خطة عمل للتعاون

ووقع الخطة وزیر  .ییناالردن منحة سنویا للطلبة 400تلتزم الحكومة الھنغاریة، بموجبھا بتقدیم 
التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني، وعن وزارة الموارد البشریة في جمھوریة 

الدكتور جوزیف بودیز، بحضور امین عام الوزارة الدكتور عاھد  ھنغاریا الشعبیة وزیر التعلیم
   .الوھادنة والسفیر الھنغاري بعمان تشابا تسیبیره

  
منحة سنویا للطلبة االردنیین في مختلف  400تلتزم الحكومة الھنغاریة بتقدیم وبموجب الخطة، 

منحة سنویا للطلبة الھنغاریین. ونصت الخطة على  100 الدرجات العلمیة، بینما یلتزم االردن بتقدیم
 اآلثار، وتعزیز تشجیع التعاون في مجال إعداد البحوث العلمیة المشتركة، وتبادل الخبرات بین علماء
  التعاون في مجال الحفریات األثریة وتنظیم المؤتمرات العلمیة ذات االھتمام المشترك

  
  ً وأشار الدكتور المعاني إلى عمق عالقات التعاون الثقافي والعلمي بین األردن وھنغاریا، مشیدا

ً في واكد حرص األردن على مواكبة  .مجال البحث العلمي بمستوى الجامعات الھنغاریة خصوصا
ورات العالمیة في مجال التعلیم العالي من خالل تطویر المناھج والبرامج االكادیمیة واالھتمام التط

التقني والمھني والفني كأولویة في خطة الوزارة للمساھمة في تحفیز النمو االقتصادي  بالتعلیم
  بالمملكة

  
دعم خطط التنمیة وشدد المعاني على الدور الذي یمكن أن تسھم بھ مؤسسات التعلیم العالي في  

العلمي التطبیقي الذي یسھم في إیجاد حلول للمشاكل  بالمملكة، داعیا الجامعات الى االھتمام بالبحث
   .التي تواجھ قطاعات الصحة والطاقة والبیئة والمیاه

  
بدوره، اكد الوزیر الھنغاري حرص بالده على دفع وتشجیع التعاون الثنائي مع األردن خالل 

للدراسة في الجامعات األردنیة. واشاد الوزیر  ، وزیادة أعداد الطلبة الھنغاریینالمرحلة المقبلة
 بالمستوى الذي وصلت الیھ مؤسسات التعلیم العالي األردنیة من خالل زیادة قدراتھا التنافسیة في

طالب وطالبة أردنیین، بینما یدرس في  800ویدرس في الجامعات الھنغاریة  .مجال البحث العلمي
  .وفقا ألرقام وزارة التعلیم العالي طالبا وطالبة ھنغاریا 15ات التعلیم العالي االردنیة نحو مؤسس

  
  

  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  خبرني
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  الملكة رانیا :التحدي األكبر إیجاد فرص عمل للشباب ومحاربة اإلشاعات والسلبیة
  

التقت جاللة الملكة رانیا العبدهللا امس االثنین، في متحف دار السرایا بمحافظة اربد، أعضاء مؤسسة 
  محافظتي التطوعیة ومجموعة من المستفیدین من برامج المؤسسة.

وعبرت جاللتھا عن سعادتھا باللقاء في اربد الخیر بسھولھا وكرم ناسھا ونخوتھم وھمتھم وفزعتھم 
كل من لجأ لھم على مر السنوات والتي خرجت وال زالت تخرج للوطن رجال  للغیر  واحتضانھم

  ونساء ساھموا في بناء األردن من الجیش لإلدارة، للتعلیم وبشتى المجاالت والمیادین.
  ونقلت لألھالي سالم جاللة الملك وفخره فیھم دائما.

ألھم ألشكر المتطوعین من أحببت أن أجتمع بكم ألتعرف أكثر علیكم وأسمع منكم  لكن ا«وقالت 
ال شك أن األردن یمر بظروف «، مضیفة »، والذین ینورون األردن بھمتھم»محافظتي«مبادرة 

وأشارت إلى أن عملھم ساعد في ». اقتصادیة صعبة، لكن ما من مخرج سوى التكاتف والعمل
بربط » فتيحر«تقلیص الفجوات وكسر العزلة بین فئات المجتمع وربطھا سواء من خالل مشروع 

  مھارات األجیال، أو ربط المعرفة بمن یحتاجھا، وفتح آفاق التواصل بین المدینة والریف وغیرھا.
وقالت جاللتھا إن أكثر شيء الفت بھذه المبادرة ھو اتساع مجاالت العمل والتركیز على تمكین 

  اآلخرین.
  

كل عام أصعب بكثیر من تقدیم وھذا یزید اإلعجاب بالمبادرة، ألن تعلیم المھارات أو التمكین بش
  خدمة أو إصالح أو إعطاء شيء.

  وأضافت لم تختاروا المجاالت الواضحة والسھلة، اخترتم إحداث تغییر مستدام.
وبعد مداخالت من الشباب والشابات ركزت على روح العطاء والمبادرة وكیف استفاد الشباب مما 

جمیعھا في توفیر فرص عمل ومشاریع صغیرة  یتم تقدیمھ من تدریب وتشبیك وبناء مھارات ساعدت
مدرة للدخل، أكدت جاللتھا على حق كل شاب في العمل وعلى اھمیة تحدید المھارات التي تحتاج الى 
تطویر من اجل التعاون معھم كما یتم حالیا في بعض المحافظات لتوفیرھا وبما یسھم في تعزیز 

ھا إن التحدي األكبر لنا في األردن ھو إیجاد فرص قدراتھم التي یتطلبھا سوق العمل. وقالت جاللت
عمل للشباب وایضا محاربة اإلشاعات والسلبیة التي شككت المواطن بنفسھ وبالمؤسسات وجعلتھ 
عرضة للخلط بین الواقع االفتراضي والواقع الحقیقي، مشیرة إلى أن االشاعات أصبحت تشكل حالة 

  واقع االستثماري.واسعة من السلبیة التي تؤثر على مجمل ال
ونوھت إلى أن دحض االشاعات یتم من خالل توفیر المعلومات وزیادة الوعي، مبینة أھمیة دور 

  الشباب في المساھمة بتوفیر االجواء االیجابیة وادخال الھمة على الھّم االردني.
ت التي وقالت في كثیر من االحیان نالحظ تضخیما لألمور وتناسي االنجازات والقدرات والكفاءا

استطاع المواطن االردني من خاللھا تجاوز الكثیر من التحدیات والصعاب، في حین أن الكثیرین 
حول العالم یبدون احترامھم لألردن وشعبھ لما حققوه بالرغم من محدودیة الموارد وھذا كلھ بوعي 

  وھمة ابناء وبنات االردن.
عبد هللا بني ھاني » محافظتي«ؤسس وخالل اللقاء جرى عرض فیلم قصیر عن المؤسسة، وقدم م

ً عن عمل المؤسسة التطوعیة التي بدأت عام  كمؤسسة أردنیة غیر ربحیة، تسعى لتفعیل  2014شرحا
دور الشباب في الخدمات العامة واطالق قدراتھم في بناء المجتمع، وترسیخ مفھوم المواطنة الفاعلة 

تعزیز الثقة بالنفس والعمل الجماعي وتنمیة في المجتمع وغرس ثقافة العمل التطوعي والثقافي، و
  القدرات.

تعمل على تطویر شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي إلشراك » محافظتي«وأشار إلى أن 
الشباب في برامج تلك المؤسسات التي تعنى بقضایا المجتمعات المحلیة. وأطلقت مشاریع نھدیك كتابا 

ة، وبیئتي مسؤولیتي، وتمكین للتدریب والتشغیل، وتعزیز الثقافي، وتفكر الثقافي، وسفراء المواطن

  5- 1ص:الرأي 
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مشاركة الشباب في الحیاة السیاسیة، وشباب واعد ومنتج، والساعة اقلع عن االشاعة، وعطاء 
  الخیري، ومبادرة أسبوع الوئام األردني سالم األجیال.

الذي أطلقتھ » تيحرف«وتبادلت جاللتھا االحادیث مع مجموعة من السیدات المستفیدات من مشروع 
مؤسسة محافظتي التطوعیة لتمكین السیدات من االسر ذات الدخل المحدود اقتصادیا وتدریبھم على 
صناعة الحرف الیدویة حیث یتم تدریبھم على المھارات الحیاتیة األساسیة ومھارات التسویق الجید 

» شبكة فناني المدینة«قدمتھ والمشاریع الصغیرة ومحو األمیة المالیة . واستمعت جاللتھا إلى عرض 
ً وتھدف الى التعریف بھم ودعم  والتي تضم مجموعة من الفنانین الذین یأتون من مناطق أقل حظا

   تطویر مواھبھم.
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  ستقبل رئیس االعتماد األكادیمي الكویتيالزعبي ی

  
ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور  استقبل  الدكتور بشیر الزعبي رئیس  

حمد العدواني رئیس الجھاز الوطني لالعتماد األكادیمي وضمان جودة التعلیم الكویتي والوفد لمرافق 
ة واالعمال التي تقوم بھا في مجال االعتماد لھ، وقد قدم رئیس الھیئة شرح مفصل عن رؤیة الھیئ

  والجودة والتصنیف االردني للجامعات والبرامج واالختبارات الوطنیة.
  

وأوضح الدكتور الزعبي أن قانون ھیئة االعتماد جعل من مھام مجلس الھیئة ضمان جودة مؤسسات 
التطور في منظومة التعلیم  التعلیم وبرامجھا باإلضافة الى وضع معاییر التصنیف األردني لمواكبة

ًا أن ھدف التصنیف ھو تشجیع المنافسة  العالي على المستوى المحلي واالقلیمي والدولي، مبین
وتحقیق التمیز لمؤسسات التعلیم العالي األردنیة، والوقوف على مواطن القوة وتحسین مواطن 

لیم العالي في االردن. وتم الضعف لدیھا وتطرق ایضا الى اإلطار الوطني للمؤھالت ومسیرة التع
  بحث سبل تعزیز عالقات التعاون األكادیمي بین الھیئة والجھاز الوطني لالعتماد الكویتي.

  
واضاف الزعبي ان الھیئة على اتم االستعداد لتقدیم خبراتھا ونقل التجربة االردنیة في مجال االعتماد  

ردني للجامعات والبرامج الى مؤسسات وضمان الجودة وامتحان الكفاءة الجامعیة والتصنیف اال
  التعلیم العالي الكویتیة.

  
من جانبھ اشاد الدكتور حمد العدواني بالسمعة المتمیزة للتعلیم العالي في األردن، ولھیئة االعتماد  

مواكبتھا المعاییر العالمیة لتطویر منظومة التعلیم العالي األردني وتعزیز سمعة الكوادر البشریة 
ً.األردنیة  ً وعالمیا ً وعربیا   محلیا

  
وفي نھایة اللقاء سلم الزعبي درع الھیئة لرئیس الجھاز الوطني لالعتماد األكادیمي وضمان جودة  

 التعلیم الكویتي.

  الكترونيالدستور 
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  ـم ومعلمة ینتخبـون ھیئـة نقابتھـم المركزیـةألـف معل 80
  
  
  

الف معلم ومعلمة في انتخابات الھیئة المركزیة لنقابة المعلمین في دورتھا  80یشارك الیوم أكثر من 
  الرابعة ، حیث تفتح صنادیق االقتراب في الثامنة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء .

العلیا لالنتخابات قد انتھت من اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لعقد االنتخابات من خالل  وكانت اللجنة
صنادیق اقتراع تم توزیعھا على مراكز االقتراع والفرز المحددة في مختلف مراكز المملكة  308

  قائمة على مقاعد الھیئة المركزیة  بعد فوز قائمة العقبة بالتزكیة. 34وتتنافس فیھا 
القوائم بحسب رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات امین عام وزارة التربیة والتعلیم الدكتور  وتوزعت

، معان  4، الزرقاء  4،الكرك  3،عجلون  3قوائم ،جرش  4سامي السالیطة على العاصمة عمان بـ 
ركین فردیا والطفیلة قائمتان . فیما بلغ عدد المشا 3، اربد  3،مادبا  3، البلقاء  3قائمتان ، المفرق 

  مرشحین في كل من لواء الجیزة وقصبة المفرق والشوبك ومعان والعقبة .5مرشحین بعد فوز 105
أعضاء لكل محافظة یتم انتخابھم من الھیئة العامة  10یشار الي ان قانون النقابة أعطى الفروع 

فظة ویضاف لكل بطریقة القائمة النسبیة المفتوحة ، كما خصصت عضوا واحدا لكل مدیریة في المحا
مدیریة مقعد اخر عن كل الفي معلم في المدیریة الواحدة یتم انتخابھم مباشرة من الھیئة العامة فیما تم 
تخصیص ثالثة مقاعد للفردي لمدیریات قصبة المفرق والبادیة الشمالیة الغربیة والبادیة الشمالیة 

  الشرقیة . 
لمین فیما تجري انتخابات مجلس النقابة المكون واعدت اللجنة غرفة عملیات مركزیة في نادي المع

  من الشھر القادم.14عضوا في 12من الرئیس ونائبھ المكون من 
 2018عضوا حسب القانون المعدل لقانون نقابة المعلمین لسنة  164وتتكون اللجنة المركزیة من 

  كما كان سابقا. 316بدال من 
كان االقتراع ، مشیرا إلى أن غرفة االقتراع وبین السالیطة ان عملیة الفرز ستجري في نفس م

  الواحدة تضم صندوقین أحدھما للمقاعد الفردیة والثاني للقوائم 

  12-1نیوز/الرأي ص:طلبة 
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  نظام تصنیف األئمة یحاكي الرتب األكادیمیة
  

ألئمة  (الجدید یتضمن رتبا علمیة ٢٠١٩كشفت مصادر مطلعة أن مشروع ( نظام االئمة لسنة 
یكون لكل رتبة  على غرار الرتب العلمیة العضاء الھیئات التدریسیة في الجامعات بحیث المساجد

ً للترقیة وینسجم النظام مع األسباب الموجبة لتعدیل نظام (المساجد ودور القرآن  .متطلبات وشروطا
ال لیقوم ك -الذي كان قد صنف المساجد الى ثالث فئات المسجد الجامع والمسجد والمصلى ،(الكریم

   .النظامین معا بتنظیم العمل في المساجد والعاملین فیھا
  

والمقدسات االسالمیة  یشار الى ان مشروع تعدیل نظام األئمة الذي وضعتھ وزارة االوقاف والشؤون
ارسالھ لدیوان التشریع والرأي القراره  وأقره مجلس الوزراء اول امس األسباب الموجبة لتعدیلھ، تم

وبحسب الناطق اإلعالمي باسم وزارة االوقاف حسام الحیاري فان النظام المعدل  .حسب االصول
مواعید  جاء نظرا لخصوصیة وظیفة امام المسجد واختالفھا عن اي وظیفة حكومیة من حیث لالئمة

شروط ومتطلبات اشغال ھذه  وساعات العمل والمتطلبات السلوكیة التي یتوجب االلتزام بھا ولتحدید
الرتب العلمیة العضاء الھیئات التدریسیة  ث جرى وضع رتب علمیة لالئمة على غرارالوظیفة حی

   .وشروط للترقیة في الجامعات ویكون لكل رتبة متطلبات
  

ویھدف النظام العادة  .كما جاء النظام بمدونة سلوك لالئمة نظرا لرمزیة واھمیة وظیفة االمام دینیا
على شھادات الماجستیر والدكتوراة  حة المجال لھم للحصولالدور القیادي الریادي لالئمة وذلك باتا

االبحاث العلمیة المحكمة لغایات الترقیة في الرتب وھو  واجازات قرآنیة وحفظ القرآن الكریم وتقدیم
ویشمل النظام استثناء االئمة ممن ھم فوق الستین سنة من النظام  .ما ینعكس ایجابیا على االئمة

یتم  اعد ودون ان یؤثر ذلك على نظام التقدم للوظائف من قبل االخرین بحیثمحلیا للتق المعمول بھ
ھذا السن سن االنتاج  االستفادة من ھؤالء طالما ھم قادرون على آداء وظیفتھم وواجباتھم باعتبار ان

ویضمن نظام الرتب تحقیق الدقة وفق المعاییر المعمول  .والحكمة والقدرة على التأثیر على المجتمع
ایجابیا على اداء االئمة في مساجد ومصلیات المملكة وینمي روح التنافس  لھذه الرتب مما ینعكس بھا

 .بینھم

  3ص:الرأي 
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  مطلع العام الجامعي تحویل کلیة معان الجامعیّة إلی تقنیة“: البلقاء التطبیقیة”
  
تحویل كلیة  سرور الزعبي، أن الجامعة بصددأكد رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبد هللا 

ً من مطلع العام الجامعي الجدید، وذلك ضمن خطة تأھیل  معان الجامعیة إلى كلیة تقنیة، اعتبارا
متخصصة بتقدیم التعلیم  وتطویر أربع كلیات موزعة على مختلف أقالیم المملكة، لتصبح كلیات تقنیة

   .بالكلیات جة المجتمعات المحیطةالتقني والتطبیقي وفي تخصصات توائم حا
  

المحلي،  وأشار الزعبي، خالل زیارتھ التفقدیة لكلیة معان الجامعیة ولقائھ عددا من أبناء المجتمع
خریجي الكلیة،  وممثلین عن مختلف القطاعات االقتصادیة والصناعیة وبعض المشغلین للطلبة من

،إلى  2022في العام  لبة كلیة معان التطبیقیةإلى أن خطة الجامعة التنفیذیة تستھدف أن یصل عدد ط
رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة   (طالب، وھو ما یستلزم تظافر جھود الجمیع سواء على 2500نحو (

صعید  د.عبدهللا الزعبي خالل زیارتھ لكلیة معان الجامعیة ولقائھ عددا من أبناء المجتمع المحلي
وتحدیث مرافقھا  راع في تأھیل بنیتھا التحتیة،الجامعة، او المجتمع المحلي من أجل دعم الكلیة واإلس

األنظمة الذكیة،  وتجوید مخرجاتھا، معلنا النیة باستحداث ثالثة تخصصات جدیدة ھي ھندسة
االنتھاء من مشروع بناء  والكیمیاء الصناعیة، وتخصص صیانة المركبات الھجینة (الھایبرد)، حال

وقال، ستعمل الجامعة  سامیة، كلیة معان بمكرمة ملكیةالمشاغل الھندسیة الذي یقام حالیا داخل حرم 
سد الجانب العملي  على تزوید المشاغل بكل ما تحتاجھ من تجھیزات وإمكانات تعمل على
مع ابتعاث الكوادر  والتدریبي، في التخصصات القائمة في الكلیة أو تلك التي ستستحدث قریبا،

موجود فعال منھا من أجل  ب في العالم، أو تأھیل ما ھوالتدریسیة والتدریبیة إلى أفضل مراكز التدری
للقیام بأداء مھمة اإلشراف على  أن یتحقق مفھوم األستاذ الممارس، الذي یتمتع بخبرة مھنیة كافیة

  الجانب العملي في تعلم الطالب
  
 وتحدث الزعبي، عن المرونة التي تتمیز بھا جامعة البلقاء التطبیقیة في تلبیة حاجات مختلف 

معان،  القطاعات العاملة في محافظة معان وإقلیم الجنوب من خریجي التخصصات التطبیقیة في كلیة
تخصصات،  حیث ستعمل جامعة البلقاء التطبیقیة على استحداث كل ما یلزم تلك القطاعات من

نحو التمیز في  شریطة أال تكون التخصصات موجودة في كلیات أخرى منعا لالزدواجیة، وسعیا
واضاف انھ وفي حال تعارض بعض التخصصات  .امج التي تطرحھا كل كلیة على حدىالبر

دراسیة في تخصصات ما تكفل البن المنطقة دراسة  المطلوبة فإنھ سیتم اللجوء إلى فتح شعب
   .والتسجیل في الكلیة التي تضم التخصص في األصل التخصص المطلوب في كلیة معان،

  
 بي، أسرة كلیة معان الجامعیة من مدرسین وإداریین، لشرحمن جانب آخر التقى الدكتور الزع

عن  توجھات الجامعة فیما یخص تحویل كلیة معان إلى كلیة تقنیة مع مطلع العام الجامعي، معربا
الملتحقین  اعتزازه بالجھود المبذولة من كادر الكلیة وھي التي أسھمت في زیادة أعداد الطلبة

طالبا بعد أن كان  )756خالل العام الجامعي الحالي إلى أكثر من ( بالدراسة فیھا، وتضاعف أعدادھم
وعرض الزعبي، على العاملین في الكلیة األطر  .(طالبا في العام الماضي 216عددھم ال یتجاوز (

واإلداریة، التي یجري العمل علیھا حالیا في الجامعة  العامة لبعض األنظمة المالیة والتدریسیة
الجامعة ومختلف الكلیات التي تعمل تحت مظلتھا، وتزیل  ع العاملین، فيوتستھدف تحسین أوضا

التشریعات الساریة، مشیرا إلى أن الجامعة تقف إلى جانب العامل  التشوھات التي كانت موجودة في
ترسیخ مفھوم المؤسسیة في كافة المعامالت، وبما یكفل تحقیق االستقرار  المنتج، فیھا وتسعى نحو

  النفسي لكل العاملین فیھا، وتحت منظومة واحدة من األنظمة والتعلیمات ثمالوظیفي ومن 
  

  11ص:الغد 
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ّ◌  أكد رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبد هللا سرور الزعبي، أن الجامعة بصدد –معان  
ً من مطلع العام الجامعي الجدید، وذلك ضمن خطة  تحویل كلیة معان الجامعیة إلى كلیة تقنیة، اعتبارا

متخصصة بتقدیم  وتطویر أربع كلیات موزعة على مختلف أقالیم المملكة، لتصبح كلیات تقنیة تأھیل
وأشار الزعبي،  .بالكلیات التعلیم التقني والتطبیقي وفي تخصصات توائم حاجة المجتمعات المحیطة

المحلي، وممثلین عن  خالل زیارتھ التفقدیة لكلیة معان الجامعیة ولقائھ عددا من أبناء المجتمع
خریجي الكلیة، إلى أن خطة  مختلف القطاعات االقتصادیة والصناعیة وبعض المشغلین للطلبة من

 2500،إلى نحو ( 2022في العام  الجامعة التنفیذیة تستھدف أن یصل عدد طلبة كلیة معان التطبیقیة
او المجتمع المحلي من أجل صعید الجامعة،  (طالب، وھو ما یستلزم تظافر جھود الجمیع سواء على

وتحدیث مرافقھا وتجوید مخرجاتھا، معلنا النیة  دعم الكلیة واإلسراع في تأھیل بنیتھا التحتیة،
األنظمة الذكیة، والكیمیاء الصناعیة، وتخصص صیانة  باستحداث ثالثة تخصصات جدیدة ھي ھندسة

االنتھاء من مشروع بناء المشاغل الھندسیة الذي یقام حالیا داخل  المركبات الھجینة (الھایبرد)، حال
وقال، ستعمل الجامعة على تزوید المشاغل بكل ما تحتاجھ من  سامیة، ان بمكرمة ملكیةحرم كلیة مع

سد الجانب العملي والتدریبي، في التخصصات القائمة في الكلیة أو  تجھیزات وإمكانات تعمل على
مع ابتعاث الكوادر التدریسیة والتدریبیة إلى أفضل مراكز التدریب في  تلك التي ستستحدث قریبا،

موجود فعال منھا من أجل أن یتحقق مفھوم األستاذ الممارس، الذي یتمتع  عالم، أو تأھیل ما ھوال
  للقیام بأداء مھمة اإلشراف على الجانب العملي في تعلم الطالب بخبرة مھنیة كافیة

  
 وتحدث الزعبي، عن المرونة التي تتمیز بھا جامعة البلقاء التطبیقیة في تلبیة حاجات مختلف 

معان،  ات العاملة في محافظة معان وإقلیم الجنوب من خریجي التخصصات التطبیقیة في كلیةالقطاع
تخصصات،  حیث ستعمل جامعة البلقاء التطبیقیة على استحداث كل ما یلزم تلك القطاعات من

نحو التمیز في  شریطة أال تكون التخصصات موجودة في كلیات أخرى منعا لالزدواجیة، وسعیا
واضاف انھ وفي حال تعارض بعض التخصصات  .ي تطرحھا كل كلیة على حدىالبرامج الت

دراسیة في تخصصات ما تكفل البن المنطقة دراسة  المطلوبة فإنھ سیتم اللجوء إلى فتح شعب
من جانب  .والتسجیل في الكلیة التي تضم التخصص في األصل التخصص المطلوب في كلیة معان،

توجھات الجامعة  ة كلیة معان الجامعیة من مدرسین وإداریین، لشرحآخر التقى الدكتور الزعبي، أسر
عن اعتزازه بالجھود  فیما یخص تحویل كلیة معان إلى كلیة تقنیة مع مطلع العام الجامعي، معربا

الملتحقین بالدراسة فیھا، وتضاعف  المبذولة من كادر الكلیة وھي التي أسھمت في زیادة أعداد الطلبة
 216طالبا بعد أن كان عددھم ال یتجاوز ( )756لعام الجامعي الحالي إلى أكثر من (أعدادھم خالل ا

وعرض الزعبي، على العاملین في الكلیة األطر العامة لبعض األنظمة  .(طالبا في العام الماضي
واإلداریة، التي یجري العمل علیھا حالیا في الجامعة وتستھدف تحسین أوضاع  المالیة والتدریسیة

الجامعة ومختلف الكلیات التي تعمل تحت مظلتھا، وتزیل التشوھات التي كانت موجودة  لین، فيالعام
 التشریعات الساریة، مشیرا إلى أن الجامعة تقف إلى جانب العامل المنتج، فیھا وتسعى نحو في

سي النف ترسیخ مفھوم المؤسسیة في كافة المعامالت، وبما یكفل تحقیق االستقرار الوظیفي ومن ثم
  .لكل العاملین فیھا، وتحت منظومة واحدة من األنظمة والتعلیمات
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  ملیون دینار 100ھل كان التعلیم مجانیاً حتى تستجدي الجامعة االردنیة 

  
حین تطلق ام الجامعات االردنیة حملة تبرعات لجمع مئة ملیون دینار، والھدف كما تم الترویج لھ ھو 
تطویرھا ورفع مكانتھا .، ھنا یتبادر الى اذھاننا عدة تساؤالت اھمھا این تذھب رسوم الساعات 

تبعھا من رسوم اخرى یتم الدراسیة التي یدفعھا الطلبة، ناھیك عن رسوم التسجیل واالنشطة وما ی
  دفعھا .، فھل نخر الفساد اركان االردنیة ایضا ؟ 

  
فرسوم الجامعة للمقاعد على نظام التنافس لیست بسیطة اضافة الى رسوم النظام الموازي ونظام 
البرنامج الدولي الذي یكاد یكون اضعافا مضاعفة ، تكسر اعناق الطلبة وذویھم قبل انھاك جیوبھم 

، لماذا ال یتم رصد جزء من ھذه الرسوم في موازنة الجامعة لتطویرھا وتطویر مرافقھا ومداخیلھم.
  .، بدال من جمع التبرعات ..

  
ولو قارنا بین االردنیة وجامعات اخرى مثل ھارفارد التي تجمع التبرعات لعملیة التطویر المستمرة 

ة برسومھا الباھظة وجامعات عربیة ال لوجدنا انھا مقارنة ظالمة ، لذلك سنذھب للمقارنة بین االردنی
تتقاضى رسوما بالمطلق كجامعة دمشق مثال ، التي رغم سنوات الحرب الزالت الدراسة فیھا 

  مجانیة.
  

وھذا یقودنا للتوضیح ان رسوم البرامج الثالثة عالیة جدا، ومن خالل ھذه المبالغ ال نطور جامعة او 
ة ردیفة او ابنیة اخرى اضافیة ، فالمسألة تتعلق باالدارة نحدث مرافقھا فحسب، بل یمكننا بناء جامع

المالیة، لھذه المبالغ ، واوجھ واولویات انفاقھا .، والتركیز على التجیث والتطویر والبحث العلمي ،. 
  واالھتمام بأمور الطلبة ومتطلباتھم .

  
اد الموظفین الكبیرة ومما تجدر االشارة الیھ ان الفساد لیس سرقة فحسب، فالترھل االداري واعد

اضافة الى سوء االدارة عبر السنوات الطویلة من عمر الجامعة كانت سببا ھاما في تردي اوضاع 
  الجامعة وایصالھا الى ھذا الحال.

  نیوزالكون 

 مقاالت
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  ما بعد جمع التبرعات، ھل نؤسس لوعي حقیقى لما تعنیة الجامعھ فى وجدان العاملین والخریجین؟
  
  

الوعي بما یجابھ الجامعھ من تحدیات وما تتعرض لھ من مخاطر قیمة مضافة للعاملین فى الجامعة 
الذین یدركون واجباتھم ویتحملون مسئولیاتھم االخالقیة، وحین تطرح قضایا مستقبل الجامعھ، 

یة، وتحدیث خططھا وبرامجھا لتعزیز التنافسیھ، وتحسبن الخدمات الطالبیة، وصیانة البنیة التحت
والتحول االلكتروني، ودعم الطلبة المحتاجین والنھوض بالبحث العلمي، فإن استقبال العاملین فى 

  الجامعھ وخریجیھا لتحدیات المستقبل تجعلھم یدركون معنى المشكلة ومواجھتھا وطرح حلولھا..
  

ً خالل الشھور الماضیة موضوع العجز المالي فى ا لجامعة ومن بین التحدیات التي أثارت جدال
ملیون دینار اردني، وإذا ما استمرت النفقات بنفس الوتیرة  30االردنیة الذى وصل الى ما یقارب من 

أمام تراجع االیرادات فان الجامعة تسیر نحو وضع ال تحمد عقباه، ومن الحلول التي عرضت اطالق 
عارضھا من یرى أن مبادرة تطویر الجامعھ االردنیة من خالل جمع التبرعات المالیة والعینیة ی

المشكلة المالیة ھى من مسئولیة ادارة الجامعھ "وحدھا" التى لم تحسن اتخاذ بعض القرارات التى 
ترتب علیھا الوصول الى حافة الھاویة، وان جمع تبرعات للجامعھ لن یسھم فى حل مشاكلھا طالما لم 

خرى لھا رؤى قد ال نتفق علیھا تضع الجامعھ عالجا شافیا السباب المشكلة المالیة، إلى طروحات أ
  وال نقرھا..

  
كلنا یعلم بان ما وصلت الیھ الجامعة االردنیة ومثلھا بقیة الجامعات االردنیة یعود فى االساس الى 
ضعف مصادر التمویل واالیرادات، والتزامھا االدبي بعدم الرغبة بالمساس برسوم الدراسة ال 

ة الجامعة االردنیة الطالق مبادرة لتطویر الجامعھ یتم تمویلھا حاضرا وال مستقبالً، وھذا ما دفع بادار
من خالل اجراء فعالیة جمع التبرعات من داخل وخارج الجامعة االردنیة تبدا فى التاسع عشر من 
اذار الحالي، وھي مناسبة للتعبیر عن قیمة الجامعھ ومكانتھا فى وجدان خریجھا والعاملین فیھا، 

  العمل فیھ على استغالل ھذه االموال فى تطویر الجامعھ ونھضتھا. بنفس الوقت الذى یمكن
  

جمع التبرعات وان كانت فكرة جدیدة على جامعاتنا فھي معروفھ وتستخدمھا العدید من جامعات 
العالم لتوفیر جزء مما تحتاجھ لدعم موازنتھا، وما مبادرة الجامعھ االردنیة اال خطوة تصلح الن 

ى ترسیخ ثقافة التبرع والعطاء، والقیمة أننا اآلن نملك التصور واإلمكانات تكون اللبنھ االولى ف
وإحداث التغییرات المطلوبة، وھناك امثلھ مشابھھ لجامعات عدیدة وعریقة فى العالم من ھارفرد الى 
ستانفورد الى جامعة شیكاغو التى وصلت قیمة التبرعات التى تجمعھا الى بضعة ملیارات من 

  الدوالرات!!!
  

القضیة ھنا أن الجامعھ تواجھ في المستقبل القریب تحدیات تحتاج إلى دینامیكیة عملیة وسریعة في 
التخطیط والتنفیذ الحداث التغییر المنشود، وجامعتنا الینقصھا اإلمكانات البشریة، لكنھا تحتاح الى 

ً سیولة تقدیة وقد شھدنا كیف أن إفالس بعض المؤسسات أدى إلى أزمات معقدة، ك ان مردودھا سلبیا
على مختلف األوضاع، والمسألة في تقدیرى ما تزال دون مستوى "األزمة" إذا ما استطعنا تجاوزھا 
بحلول تتفق مع الرؤى الموضوعیة المطروحة، وبشرط أال نتعامل معھا باالنكار او الالمباالة أو 

تي تحّدث بھا مسؤولون بمن االدعاء بأنھا ضّخمت بدون رد تحلیلي منطقي یجیب على اإلنذارات ال
  فیھم رئیس الجامعھ فى لقاءاتھ المتكررة مع الكلیات االنسانیة والعلمیة..

  

  نیوزطلبة 
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حقیقة الموضوع أن الوقت ال زال بأیدینا في تجاوز ھذا التحدي، ولعلنا جمیعا كل حسب موقعھ 
من االجراءات واستطاعتھ مدعون للعمل ایقاف مصادر الھدر المالي وضبط النفقات، ما یعنى مزیدا 

التقشفیة التى ال بد وان تشمل الجمیع حتى تبقى المنى فى االردنیة أن شاء هللا ثوبھا اخضر، وباسم 
اردننا اسمھا یكبر..
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  الفحیص –راكان "عدنان" عوده سلیمان جفیالن حتر  -
  
  دیوان آل اسعد –سعاد عبدالمنعم سعید اسعد  -
  
  الفحیص –لیلى شاھین ضیف اهللا الفرج المخامرة  -
  
  الشمیساني –رضوان عادل حسن الحموي  -
  
  السلط –عائشة عواد الطعیمھ العطیات  -
  
  بلدة الثنیة –عبدالعزیز فالح العضایلة حامد  -
  

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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أقامت جامعة عمان األھلیة ظھر أمس صالة الغائب على أرواح شھداء المسجد األقصى وفلسطین، 
وعلى أرواح شھداء فاجعة قتل المصلین في نیوزیلندا. رئیس الجامعة د. ساري حمدان وعمداء 

  ء.الكلیات، وأعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة والطلبة شاركوا بأداء الصالة على أرواح الشھدا
 
  

جمعیة الشفافیة االردنیة تنظم السبت المقبل بغرفة صناعة عمان، ندوة بعنوان "الشفافیة في تقییم 
مي"، یتحدث فیھا كل من: وزیر الداخلیة األسبق سمیر الحباشنة والباحث د.فارس األداء الحكو

  بریزات والصحفي بسام بدارین، ویدیرھا من الجمعیة المھندس عدنان السواعیر.
 

استضاف المعھد الملكي للدراسات الدینیة أول من أمس المنسق العام الحكومي لحقوق االنسان 
السابق باسل الطراونة للحدیث حول حالة حقوق اإلنسان بالمملكة، وذلك بحضور عدد من المختصین 

  ة وطالبیة.من المجتمع المدني وشخصیات شبابیة وإعالمی
 

رئیسة ھیئة أمناء مؤسسة ومركز الحسین للسرطان سمو األمیرة غیداء طالل ترعى االثنین المقبل 
لسة حواریة بعنوان "السرطان في األردن.. الواقع والتحدیات االقتصادیة واالجتماعیة"، وذلك ج

  بمركز الحسین للسرطان بعمان.
 

متسوال  920ضبطت فرق مكافحة التسول في وزارة التنمیة االجتماعیة منذ بدایة العام الحالي نحو 
غالبیتھم من المكررین في مختلف المحافظات. كوادر الوزارة ضبطت أمس بالتعاون مع مدیریة 

دینارا ھي حصیلة  323ي یصل إلى متسولین في الزرقاء، ضبط مع أحدھم مبلغ مال 3األمن العام 
 تسولھ من المواطنین یوم أمس.

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


