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 )األردنیة(ورشة تناقش النقل المستدام وتكنولوجیا السیارات الكھربائیة وتخزین الطاقة في 
 

نقل االنتقال إلى قطاع "عقد في الجامعة األردنیة ورشة عمل بعنوان ) أ ج أ (أخبار الجامعة األردنیة 
من الباحثین والمھتمین بمواضیع النقل المستدام ) 35(شارك فیھا " قلیل أو عدیم االنبعاثات

وتكنولوجیا السیارات الكھربائیة وانتقال وتخزین الطاقة، باإلضافة إلى تكنولوجیا خالیا الوقود 
 .الھیدروجینیة من األردن والمملكة المتحدة

 
بیرمنجھام البریطانیة ضمن برنامج ربط الباحثین التابع  الورشة التي عقدت بالتعاون مع جامعة 

الخالدي والمجلس الثقافي البریطاني، جاءت بمثابة منصة لتبادل الخبرات وتطویر -لمنحة نیوتن
 .شراكات طویلة األمل بین باحثي البلدین في مجال النقل المستدام وتكنولوجیا السیارات

  
رشة التي استمرت أربعة أیام، مواضیع مختلفة في وطرح المشاركون في جلسات أعمال الو 

مجاالت الطاقة النظیفة والنقل المستدام في كل من األردن وبریطانیا، الفتین إلى أھمیة البحث العلمي 
المشترك في مجال البنیة التحتیة للسیارات الكھربائیة وأھمیة التدریب والتثقیف في مجاالت الطاقة 

 .النظیفة
  
كون السیاسات واالتجاھات الوطنیة والعالمیة في مجال الحد من االحتباس الحراري وناقش المشار 

والتحدیات التي تواجھ العالم في ھذا المجال والتي یعد قطاع النقل من أھم عناصرھا، موضحین 
أھمیة ادخال تكنولوجیا الھیدروجین وخالیا الوقود كأحد خیارات التنوع في انتاج الطاقة ونقلھا 

 .ھاوتخزین
  
وتخلل أعمال الورشة التي أشرف علیھا من الجانب األردني الدكتور حسام خصاونھ من كلیة  

الھندسة في الجامعة ومن الجانب البریطاني الدكتور أحمد الخروف والدكتور مارتن الخزوز زیارة 
حیوي من میدانیة لمكب الغباوي التابع ألمانة عمان الكبرى لالطالع على نظام استخراج الغاز ال

 .میجاوات 5النفایات وتحویلھ الى طاقة كھربائیة بقدرة 
  
وختم المشاركون الورشة بكتابة عدد من التوصیات والمقترحات حول  آلیة وكیفیة الوصول إلى  

  .قطاع نقل نظیف لیتم تسلیمھا الحقا للحكومة وللشركاء المعنیین في قطاع الطاقة في األردن
  

خالدي احتفاًء بعالم الكیمیاء -دوق نیوتن في األردن ُسِمَي صندوق نیوتنتجدر اإلشارة إلى أن صن
وقد قام صندوق نیوتن ببناء شراكات في البحث واالبتكار . الحیویة األردني الدكتور أسامة الخالدي

مع سبع عشرة دولة شریكة لدعم التنمیة االقتصادیة والرفاه االجتماعي فیھا ولتطویر قدرتھا في 
 .حث واالبتكار ولتحقیق النمو المستدام طویل األجلمجالي الب

  

 أخبار الجامعة

  المدینة نیوز –بترا  -األردنیةأخبار 



  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 

QF-DMPR-02.01 
4 

  
  

 
 بقرار من رئاسة الوزراء 

 معتمد للوزارات الرسمیة والمؤسسات والھیئات العامة" األردنیة"مركز االستشارت والتدریب في 
  

حصل مركز االستشارات والتدریب في الجامعة األردنیة على موافقة رئاسة  - سناء الصمادي
 .اعتماده مركزا تدریبیا معتمدا لدى الوزارات الرسمیة والمؤسسات والھیئات العامةالوزراء ب

 
وبھذا القرار أصبح مركز االستشارات على خارطة مراكز التدریب المعتمدة في األردن،  الذي یقدم 
البرامج التدریبیة ضمن الخطط التدریبیة السنویة لدى كافة الوزارات والمؤسسات في القطاع 

مي وشركات القطاع الخاص في مجاالت التدریب التي تراعي التطورات المتسارعة في عالم الحكو
المعرفة وفق حاجات مؤسسات وأفراد المجمتع ما یسھم في رفع سویة األداء في العمل واإلنتاج ، 

 .وزیادة التنافسیة في سوق العمل
 

ً من فلسفة الجامعة ، 1981یشار إلى أن مركز االستشارات والتدریب  الذي تأسس عام  جاء انطالقا
 . الرامیة إلى ربطھا بالمجتمع بھدف خدمة المجتمعین األردني والعربي

 
ویعد  المركز من أوائل المراكز في العالم العربي التي تقدم خدماتھا في كافة المجاالت باالستعانة بما 

ا ممن ھم على علم عضو ھیئة تدریس وخبیر من داخل الجامعة األردنیة وخارجھ 1200یقارب 
 . ودرایة تامة بحاجات المجتمع التدریبیة والبحثیة

 
وقد شھد المركز منذ تأسیسھ معدالت نمو عالیة جعلتھ من أھم وأكبر المراكز االستشاریة والفنیة 
ً مھما على الصعیدین المحلي والعربي حیث یرفد  والتدریبیة في منطقة الشرق األوسط، ویلعب دورا

العامة والخاصة ومؤسسات الوطن العربي والشرق األوسط بالمعرفة العلمیة  مؤسسات الدولة
 .والخبرات العملیة والتقنیة

  الدستور االلكتروني - 24جو  -جفرا -المدینة نیوز -السوسنة -10: الرأي ص –بترا  -أخبار األردنیة
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 السوالقة مرة أخرى ھذا العام بجائزة الباحث المتمیز على مستوى الوطن العربي
 

روال السوالقھ  فازت أستاذة علم االجتماع في كلیة اآلداب في الجامعة األردنیة الدكتورة –ھبة الكاید 
 .بجائزة الباحث المتمیز على مستوى الوطن العربي

 
وجاء منح السوالقة الجائزة المنظمة من قبل شبكة المؤتمرات العربیة ومنظمة األبحاث االمریكیھ 

ARF  ومؤسسة أكراما التركیھAI   ومنظمة االستشارات الكندیةCASC  عن فئة العلماء
 .واألكادیمیین

  
ي ال تزال تتصدر قائمة أفضل الباحثین العرب في علم االجتماع حصلت مؤخرا على والسوالقة الت

، التي 2019جائزة فینوس الدولیة للمرأة الشابة الموھوبة والمبدعة في علم االجتماع اإلكلینیكي لعام 
 .نافست من خاللھا على مستوى العالم

  
فعالیات المؤتمر العلمي الدولي العاشر یشار إلى أن توزیع الجوائز سیتم في حفل  خاص على ھامش 

 .2019یولیو  26 – 25والمزمع عقده بتاریخ 
 

  

   سبق نیوز -الحدث نیوز -3: السبیل ص -أخبار األردنیة
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 الطالبي وتمحورت حول إطفاء الحرائق وإخالء المصابین ) IEEE RAS((نظمھا فریق 

 تحتضن المسابقة الوطنیة األولى للروبوتات) األردنیة(
 

) IEEE RAS(نظم فریق مجتمع الروبوتات واألتمتة الطالبي في الجامعة األردنیة  - فادیة العتیبي 
مشاركا على مستوى الجامعات والمدارس ) 70(للروبوتات تنافس فیھا  المسابقة الوطنیة األولى

 .األردنیة المختلفة
 

المسابقة التي افتتحت فعالیاتھا نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتورة كفاح الجمعاني 
ث مندوبا عن رئیس الجامعة، تمحورت حول موضوع عملیة إطفاء الحرائق وإخالء المصابین، حی

قدم المشاركون من عشر جامعات وثالث مدارس أفكارا إبداعیة وابتكاریة من خالل الروبوتات 
 .یمكن تطبیقھا كحلول وطنیة داعمة تخفف من أضرار الحرائق

   
وجرت المسابقة على مرحلتین، األولى كانت في حلبة السباق حیث كان على المشارك إنجاز مھام 

إخالء المصابین من خالل مشروع الروبوتات الخاص بھ، والثانیة محددة حول كیفیة إطفاء الحریق و
تضمنت عرضا للمشروع وآلیة عملھ على لجنة التحكیم التي  تولت اإلشراف على المسابقة حتى 
إعالن النتائج وضمت الدكتور أدھم الشرقاوي، والدكتور محمد عبد المجید، والمھندسین محمود 

  .عمر ومصعب حمدان
  

قتھا خالل حفل اطالق المسابقة،  أعربت الجمعاني عن فخرھا واعتزازھا بجھود فریق وفي كلمة أل
المنظمین لھذه المسابقة التي تقوم على أساس ) IEEE(مجتمع الروبوتات واألتمتة التابع لمنظمة 

ة التطویر وإدخال التكنولوجیا بالحیاة العملیة لالستفادة منھا، بما یسھل الحیاة ویضفي علیھا السرع
 . واإلتقان

  
عنوانا للمسابقة جاء " محاكاة عملیة إطفاء الحرائق وإخالء المتضررین" وأضافت أن اختیار الفریق 

مناسبا ویحمل طرحا جدیدا، ففي ظل الجھود الجبارة التي تبذلھا كوادر الدفاع المدني وما وصلت إلیھ 
ة وطنیة تعاني منھا الغابات من تطور في التعامل مع الحریق،  إال أنھا ال زالت تشكل معضل

 .واألماكن العامة في كل صیف
   

وأكدت الجمعاني أن ھذه المسابقة من شأنھا طرح أفكار فعالة تسھم في التخفیف من أضرار 
الحرائق، الفتة إلى أن المشاركین یحاولون إیجاد حلول جذریة إلطفاء الحرائق دون االعتماد على 

ومعربة عن أملھا في أن یتخذ القائمون على المسابقة نھجا في  الحظ أو الخطأ بأقل نسبة ممكنة،
تنظیمھا سنویا بما یضمن رفدا وطنیا دائما لالبتكارات والتطور بما یدعم مسیرة األردن بالریادة 

 .واالبتكار
  

في حین عرض رئیس مجمع المھندسین الكھربائیین وااللكترونیین الدكتور غیث عبنده  في مداخلتھ 
سابقات الروبوتات في األردن ونبذة عن المھرجان التكنولوجي الوطني الذي انطلق من لتاریخ م

، واحتضن لفترة طویلة مسابقات تكنولوجیة مختلفة لطلبة الجامعات 2008الجامعة األردنیة عام 
 .وتنقل فیما بینھا

  
  

  الكون نیوز -المدینة نیوز -16: الرأي ص - بترا –أخبار األردنیة 
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س رواد مثل سنة عندما أس 135التي بدأت قبل ) IEEE(وتناول عبندة في حدیثھ نشأة المجمع 
توماس إیدسون والكساندر جراھام بیل المجمع األمریكي لمھندسي الكھرباء ومن ثم :األمریكیین 

ویصبح أكبر مؤسسة عالمیة تعنى بتطویر ) IEEE(مجمع مھندسي الرادیو لیندمجان فیما بعد 
 .دولة منھا األردن) 160(ألف عضو في ) 422(التكنولوجیا لصالح البشریة یضم حالیا 

   
، وازداد عدد أعضائھ مع الوقت حتى تجاوز 1999وأشار إلى تأسیس فرع األردن في العام 

عضو في نھایة العام الماضي، وأكد أن غالبیة ھؤالء األعضاء من الطلبة وحوالي ثلثھم من ) 1500(
األكادیمیین والمھندسین والمھنیین، كما رافق ذلك زیادة في أعداد الفروع لطلبة الجامعات 

فرعا طالبیا للمجمع في ) 17(موعات االھتمامات المشتركة، مشیرا إلى أنھ یوجد حالیا ومج
وأكبرھا حالیا فرع  1995الجامعات األردنیة أقدمھا فرع الجامعة األردنیة الذي تأسس في عام 

 .جامعة البلقاء التطبیقیة
   

سنویا، وأن تنتقل بین وأعرب عبندة عن أملھ في أن تعقد مسابقة الروبوتات لمكافحة الحرائق 
الجامعات األردنیة مشیدا بجھود الطلبة الطموحین وزمالئھم من الجامعات األخرى  على مبادرتھم 
في تنظیم ھذه المسابقة التي یستثمر فیھا عنصر الشباب وتنمي مھاراتھم وقدراتھم العلمیة خدمة 

 .للبشریة
تركماني إن فكرة طرح مثل ھذه في الجامعة عمر ) IEEE RAS(إلى ذلك، قال رئیس فریق  

المسابقة جاءت بعد اجتماعات وعصف ذھني للفروع الطالبیة الخمس لمجتمع الروبوتات واألتمتة 
) العلوم والتكنولوجیا، والیرموك والبلقاء التطبیقیة، والھاشمیة(في األردن والموطنة في الجامعات 

یواجھھا الطلبة للمشاركة في مسابقات  باإلضافة إلى األردنیة وخلصت إلى تحسس الصعوبات التي
مشابھة على المستوى اإلقلیمي والعالمي وتكبد عناء السفر وتكالیفھ، إلى جانب ندرة المسابقات 
المحلیة التي تستھدف طلبة الجامعات الستغالل فكرھم اإلبداعي في طرح حلول لكثیر من المشاكل 

 .التي یعاني منھا المجتمع
   

ت أثمرت عن ضرورة طرح مسابقة للروبوتات تعقد سنویا في مجال إطفاء وأضاف إن االجتماعا
الحرائق حیث یعتبر موضوعا جدیدا في مسابقات الروبوتكس، یعكف على تنظیمھا في كل عام أحد 
الفروع الخمس، معربا عن اعتزازه بفرع الجامعة األردنیة في تنظیم المسابقة في نسختھا األولى 

مع المھندسین الكھربائیین وااللكترونیین الذي كان لھ بصمات واضحة في بمساعدة وبتوجیھ من مج
 .وضع آلیة وھیكلة المسابقة

   
كلنا أمل في أن تكون المسابقة رائدة في أھدافھا ومستمرة في طرحھا :" وختم تركماني حدیثھ قائال

 ".األردن بأفكار متجددة وأن تأخذ صداھا لتصبح مسابقة إقلیمیة یشارك فیھا فرق من خارج
   

وخالل المسابقة التي استمرت لیوم واحد، تنافست الفرق المشاركة بقصد اختیار الروبوت األكثر 
كفاءة وقدرة على إخماد الحریق وإخالء المصابین وفق آلیة جدیدة وأكثر ابتكارا، عملت خاللھا لجنة 

  .التحكیم على تقییمھم لغایات اعتماد النتائج
  

تي جاءت بدعم من مركز االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة، وشركة وصلة وفي ختام المسابقة ال
لاللكترونیات، ومدارس العقیق العالمیة، جرى إعالن النتائج حیث فاز بالمركزین األول والثالث 

  .جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، وفي المركز الثاني مدارس الحصاد
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 ریادة و سبارك الھولندیةبتنظیم مشترك بین االبتكار وال
 "start up challenge"فوز ثالثة مشاریع ریادیة على مستوى المملكة في مسابقة 

 
  

ُختتمت فعالیات مسابقة  - آیھ العبادي  في الجامعة األردنیة،  نظمھا مركز “  start up challenge”ا
 .مشاریع الریادیة والطلبة االبتكار والریادة ومنظمة سبارك الھولندیة بمشاركة عدد من أصحاب ال

  
 ً ً تدریبیا وبحسب مندوبة مركز االبتكار والریادة الدكتورة  لینا الحیاري فإن المسابقة تعّد برنامجا
ً یشارك فیھ الشباب على مستوى الجامعات المحلیة إلكسابھم المھارات والمعارف الخاصة  قصیرا

كار الى أفكار ریادیة قابلة للتطبیق على أرض بخطط األعمال وإنشاء المشاریع الصغیرة وتحویل األف
دینار ألفضل  2500الواقع، حیث یضم البرنامج في نھایتھ فرصة الفوز بجوائز مالیة تصل الى 

ثالث مشاریع ریادیة،  وحقول  المسابقة لھذا الموسم  ھي؛  السیاحة ، والعلوم الطبیة ، والرعایة 
 .الصحیة والحكومة االلكترونیة 

  
الحیاري عن فخرھا واعتزازھا بمشاركة طلبة الجامعات في المسابقة للمرة الثانیة على  وأعربت

التوالي لھذا العام، مبینة أنھا فرصة غنیة للشباب نحو االنخراط في مشاریع األعمال الخالقة 
 .واالنطالق نحو الریادیة 

  
باستمرار مبادرات الطلبة  وأكدت في حدیثھا أن الجامعة ممثلة بمركز االبتكار والریادة تدعم 

والشباب من المجتمع المحلي السیما ذات األبعاد الریادیة حیث تحتضن برامج ومسابقات متنوعة 
تعنى باالبتكار والریادة بھدف تحفیز الشباب على تنمیة التفكیر اإلبداعي والخروج بمشاریع نوعیة 

 .قابلة للتنفیذ
   

ً على المستوى الوطني فاز منھا ثالثة فرق في ) 12(یشار إلى  أن المسابقة جاءت  بمشاركة  فریقا
الذي یعتبر منصة تعني " كندة " الجوائز الثالث االولى، حیث حصل على المرتبة األولى مشروع 

ً من خالل مخطوطات تراثیة عربیة قومیة تعبر عن  بالخط العربي ویسعى إلى تسویق االردن سیاحیا
 .االردن وثقافتھ وتراثھ 

  
المرتبة الثانیة جاء مشروع األكل السریع الصحي وھو مشروع قائم على توفیر وجبات  و في

ً لحاالت الزبائن  ً وموسسات ولكن بمزایا صحیة ووفقا ومنتجات غذائیة مرغوبة من الزبائن افرادا
 .وأوضاعھم الصحیة 

  
على مستوى المملكة وھو منصة تعنى بالتبرع بالدم " بازلي " أما في المرتبة الثالثة جاء مشروع 

ورفد المستشفیات والقطاعات الصحیة بالكمیات المطلوبة بأسرع وقت ممكن وأقل جھد على 
 .المتبرعین مما یخدم القطاع الصحي ویحسن نوعیة الخدمات الصحیة في

  
ً عن سبارك السید مراد حمزة الذي أشاد بالمشاریع المشاركة  وحضر الفعالیات الختامیة مندوبا

ة وبمستوى اإلتقان في إبراز ھذه المشاریع التي خضعت أمام نخبة من المحكمین من بالمسابق
 .القطاعات المختلفة 

  بیان الصحفي - بترا -أخبار األردنیة
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وفي ختام الحفل وزعت الجوائز والشھادات على المشاركین وشكرت الدكتورة الحیاري لجنة التحكیم 
 .على جھودھا المتمیزة ومنظمة سبارك على تعاونھا المستمر 

  
الھولندیة ھي منظمة تنمویة مستقلة غیر ربحیة تأسست  Sparkالذكر أن منظمة سبارك من الجدیر ب 

تعنى بتطویر التعلیم العالي وریادة االعمال وتمكین الشباب الطموح من خالل  1994في العام 
  التدریب والتطویر ودعم المشاریع الریادیة لھم
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  بحروف من ذھب حتیاجات یسطرون تاریخھمطالبا من ذوي اال ثالثون
  

ثالثون طالبا من ذوي االحتیاجات الخاصة شاركوا زمالءھم فرحة تخرجھم؛ دمعت عیونھم ولمعت 
عیون ذویھم ومحبیھم عندما كانت تصدح أصداء أسمائھم فوق سماء ستاد الجامعة األردنیة في حفل 

  .تخریج فوجھا الرابع والخمسین
  

غلب حواسھ، أحدھم كفیف وآخر أصم، وھناك من بعضھم مصاب بإعاقة في إحدى حواسھ، وآخر بأ
جمع بین اثنتین وثالثة، أو فقد إحدى أطرافھ وبات یتحكم بھ كرسي متحرك یلزمھ أینما كان وأینما 

   .تمنى أن یكون
  

طلبة آمنوا منذ الصغر أن اهللا لم یأخذ منھم شیئا إال لیعطیھم ما ھو أفضل عونا لھم في بلوغ أھدافھم، 
حدوا إعاقتھم، وكان لھم ذلك، باستطاعتھم أن یثبتوا أنھم أصحاب إرادة وإصرار، فقرروا أن یت

اختاروا أن یقضوا حیاتھم مثلھم مثل البشر الطبیعیین ممن لم یُعقھم شيء في الوصول إلى أحالمھم 
   .وصعود ساللم النجاح

  
نسیق من خالل دائرة وبوقفة مع عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد العطیات، جاء الحدیث أنھ تم الت

اإلرشاد الطالبي مع الجھات القائمة على حفل التخریج وتوفیر عدد من الطلبة المتطوعین لمرافقة 
ذوي االحتیاجات الخاصة الراغبین بالمشاركة في مراسم التخریج من مرحلتي البكالوریوس 

خالل الحفل لحین تسلمھم والدراسات العلیا وتسھیل إجراءات تخرجھم منذ البدایة وأثناء البروفات و
   .الشھادة

  
تتمیز في كل عام بما تقدمھ من تسھیالت للطلبة ذوي اإلعاقة أثناء حفل " األردنیة"وأكد العطیات أن 

التخریج؛ انطالقا من حرص الجامعة على تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص، سیّما انفرادھا على المستویین 
  .دمھا الدائرةالمحلي و العربي بكثیر من الخدمات التي تق

  16: الرأي ص
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 شغف في دعم الشباب وفرص حقیقیة إلشراكھم بالتنمیة.. مبادرات ولي العھد

تعكس مبادرات ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، شغف سموه ومتابعتھ لخطط تمكین 
عناصر الثروة الشباب ومنحھم الفرصة الحقیقیة للمشاركة في التغییر، إیمانا منھ بأن الشباب ھم أھم 

البشریة، والركیزة األساس لمسیرة التنمیة، والدافع األكبر، الذي تعول علیھ الدول في تجاوز 
 .التحدیات والعقبات

وعلى مدى األعوام الماضیة، اطلق األمیر الحسین العدید من المبادرات االنسانیة التي توكد حرصھ 
على الوقوف إلى جانب أبناء شعبھ من اجل بناء المواطن األردني المتسلح بالعلم والوعي والمعرفة 

  .وبما یعزز مسیرة التنمیة
 

یع محافظاتھ ومناطقھ، بموازاة إطالق وتعددت مبادرات سموه لتمتد على مساحة الوطن وتشمل جم
عدد من المنصات التفاعلیة التي تھدف الى خلق جو تفاعلي یتیح المجال أمام الشباب المنضمین إلى 
مبادرات مؤسسة ولي العھد، لعرض تجاربھم وأفكارھم اإلبداعیّة في مجاالت االبتكار والریادة 

  .العمل بطرق ومھارات غیر تقلیدیّةوعلوم الفضاء والتكنولوجیا وتأھیلھم لدخول سوق 
 

وتستند مبادرات سموه الى التزامھ ببناء مستقبل مشرق للشباب األردني، وإلھامھم وتوجیھھم 
ّي مسؤولیة القیادة، وتحفیزھم نحو االبتكار والریادة  للمشاركة في خدمة وتطویر مجتمعاتھم، وتول

أسیس مؤسسة ولي العھد بقانون خاص التي وتوجیھھم للعمل التقني والمھني، وھو امر تعزز مع ت
شملت مبادراتھا جمیع محافظات المملكة، إیمانا من سمّوه بأن الشباب األردني قادر على تحقیق 

 .أعظم اإلنجازات إذا تم تسلیحھ بالمھارات والوسائل الالزمة
یّة وتھدف ، إیمانا من سمّوه بضرورة الحفاظ على مكانة وألق اللغة العرب)ض( وجاءت مبادرة 

 ً محاورھا الى الحفاظ على مكانة وألق اللغة العربیّة، وتطویر تقنیات لتمكین اللغة العربیّة رقمیّا
وإثراء المحتوى العربي على اإلنترنت، وإعداد سفراء للغة العربیة، وإنشاء وتعزیز منّصات 

ّة مجاالت الحیاة العملیة وال    .علمیة والتكنولوجیةللتواصل باللغة العربیة واستخدامھا في كاف
 

وفي قطاع البرمجة وتقنیاتھا، اطلق سموه مبادرة ملیون مبرمج أردني، والتي تھدف إلى تدریب 
ملیون شاب أردني على البرمجة وتقنیاتھا من خالل دورات تدریبیة مجانیة عبر اإلنترنت، ویتم من 

ي ھذا المجال، وتعكس إیمان خاللھا منح شھادات دولیة معتمدة تؤھل الشباب لدخول سوق العمل ف
سمّوه بمحوریّة دور الشباب في صناعة المستقبل وان لغة البرمجة ھي لغة المستقبل، كما تعكس 
رؤیة سموه بضرورة تعزیز قدرات الشباب األردني بطرق عصریّة، وتأھیلھم لدخول سوق العمل 

  .بطرق ومھارات غیر تقلیدیّة
 

مات حكومیة، والھادفة إلى تشجیع الطلبة على ابتكار حلول اما جائزة ولي العھد ألفضل تطبیق خد
إبداعیة في مجال تطبیقات الھواتف الذكیة واألجھزة المحمولة، فستساھم في تطویر خدمات سھلة 

الف دینار كقیمة للجائزة، التي  100ومبسطة ضمن قطاعات حكومیة محددة، اذ تم تخصیص 
  .ألف طالب جامعي 300تستھدف أكثر من 

ستھدف المبادرة شباب الجامعات للمشاركة في ھذه الجائزة، ما یعكس رعایة واھتمام سموه وت

  6: الغـــد ص

 شؤون جامعیة ومحلیة
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لتطویر قدرات الشباب، وتحسین وتطویر الخدمات الحكومیّة، اضافة الى تحفیز الشباب تأكیدا على 
  .أنھم یمتلكون القدرة على التأثیر اإلیجابي في مجتمعاتھم، وتحسین أوضاعھم خاصة المالیّة

 
ما جامعة الحسین التقنیة، فقد خلقت نموذجا تعلیم ریادیا في تخصصات الھندسة التقنیة، اذ تھدف إلى ا

 ً ً حقیقیا تقدیم تعلیم یعزز المھارات األساسیة والتخصصات الحیویة المطلوبة لسوق العمل، وتعد داعما
 .”STEM Education“ للتعلیم المبني على العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات

فتھدف الى إبراز قدرات الشباب وإعطائھم الفرصة لیصبحوا قادة ولھم دور فاعل ) حقق(أما مبادرة 
  في مجتمعھم، 

ّون باالنفتاح العقلّي والثقة بالنفس، وقادرین على بناء المستقبل بكل عزم،  اضافة إلى تخریج قادة یتحل
ى المحافظات واألقالیم لتنفیذ أعمال تطّوعیّة اذ یوجد في المبادرة مجالس شبابیّة منتخبة على مستو

 .على مدار العام
ویعد مصنع األفكار، مختبر تصنیع رقمیا یضم عددا من اآلالت مثل الطابعات ثالثیّة األبعاد، وبمثابة 
الحاضنة لمن یرغبون بتطویر أفكارھم وإبداعاتھم إلى منتجات یمكنھم من خاللھا تسجیل براءات 

 .اقتصادیّةاختراع ذات جدوى 
وجاء إطالق المصنع، بھدف خلق مركز مثالّي للمبدعین المحلیین والدولیین، ولدعم الشباب 
وتحفیزھم على االبتكار واإلبداع، واصبح الیوم حاضنة تضم الراغبین بتطویر أفكارھم وإبداعاتھم، 

ّة متكاملة تجمع الباحثین والدارسین والمخترعین باعتباره احد روافد منظو مة االبتكار في ومظل
   .األردن

 
، والتي جاءت لتخلید ذكرى الالعب قصي الخوالدة، الذي فقد حیاتھ أثناء ) قصي(فیما توفر مبادرة 

إحدى المباریات، فرصة للشباب للتأھل في مجال العالج الطبي الریاضي، ورفع جاھزیة المعالجین 
ً ألفضل والطواقم الطبیّة في مجال تقدیم اإلسعافات األولیة للریا ضیّین داخل الملعب وخارجھ ووفقا

الممارسات الدولیة، وتعزیز الجاھزیة والقدرة التنافسیة لصناعة الریاضة في األردن، وضمان وجود 
  .أماكن ومرافق آمنة للریاضیین الموھوبین، ورفد قطاع الریاضة بطواقم طبیة ومعالجین

 
معالجا ریاضیا، وتم تخریج  162المبادرة  ، بلغ عدد المستفیدین من 2014ومنذ انطالقھا العام 

  .ریاضیین في المالعب 4خمسة أفواج، وأنقذ خریحو المبادرة حیاة 
 

، والتي تھدف لتقدیم الدعم إلعادة تأھیل فاقدي )سمع بال حدود(، اطلق سموه مبادرة 2014وفي العام 
لدعم الطبي وإعادة التأھیل السمع في المملكة، وتھتم بزراعة أجھزة القواقع لمحتاجیھا، وتوفیر ا

لألطفال وإرشاد أسرھم لكیفیة التعامل مع أبنائھم فاقدي السمع، ونشر الوعي بأسباب انتشار 
  .التحدیّات السمعیّة وكیفیة الوقایة منھا

 
 .شخصا منذ إطالق المبادرة 1170وبلغ عدد المستفیدین من عملیات زراعة أجھزة القوقعة 

نیة والتي تم تنفیذھا بالشراكة مع القطاع الخاص، فتھدف إلى تعزیز مفاھیم االلكترو) نوى(اما منّصة 
العطاء والخدمة المجتمعیة، وتعمل على تشبیك أفراد المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص مع 
المؤسسات غیر الربحیة لتشجیع العمل الخیري المادي والتطوعي وتنمیة حس المسؤولیة المجتمعیة 

   .تمعلدى جمیع أفراد المج
 

ً ضمن  وتقوم المنصة بربط المتبرعین والمتطوعین مع الجمعیات والمؤسسات الخیریة إلكترونیا
 .إطار واضح لقیاس األثر االجتماعي، والتركیز على فعل الخیر الذي یرتبط بثقافة المجتمع األردني
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، 2017ھد عام الشبابي لالبتكار والتكنولوجیا، الذي أطلقتھ مؤسسة ولي الع“ فكرتك”اما ملتقى 
فتسعى الى خلق جو تفاعلي یتیح للمشاركین عرض أفكارھم اإلبداعیة، وتبادل الخبرات في مجاالت 

  .االبتكار واإلبداع والریادة وعلوم الفضاء والتكنولوجیا
 

ورسخت رعایة سموه للملتقى الرؤى، التي یتحدث بھا، ویركز علیھا لتكریس دور الشباب وتمكینھم، 
  .وار بینھموخلق فضاء للح

 
وفي مجال خلق قطاعات عمل جدیدة للشباب، تم خلق شراكات عمل مع عدد من الجھات الدولیّة من 

شركة إیرباص العالمیّة، المركز الوطني لألبحاث : خالل مبادرة صندوق التمیز الشبابي مثل
  .(ناسا(الفضائیّة في فرنسا، اإلدارة الوطنیة للمالحة الفضائیة والفضاء 

 
لي العھد توقیع مذكرة تفاھم مع مصرف البحرین المركزي والتي نصت على تعزیز التعاون وشھد و

المشترك من خالل وحدة التكنولوجیا المالیة واالبتكار في المصرف، ومذكرة التفاھم مع خلیج 
والتي نصت على العمل المشترك لتصمیم نموذج ) البحرین فینتك بي(البحرین للتكنولوجیا المالیة 

ریادي یسعى لتمكین البیئة الداعمة للتكنولوجیا المالیة في األردن، ومذكرة التفاھم مع شركة عمل 
مایكروسوفت العالمیّة والتي ھدفت إلى تعزیز التعاون في مجال تنمیة وتطویر قطاع االتصاالت 

 . وتكنولوجیا المعلومات، واألمن السیبراني والتحول الرقمي
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 تفاصیل االمتحان التقیمي للعائدین من السودان

نشرت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي اعالن للطلبة االردنیین العائدین من السودان، یتعلق 
 .بترتیبات عقد االمتحان التقییمي

قاعات / الجامعة األردنیة   ، في 3/7/2019وبینت الوزارة ان امتحان مستوى الثالثة سیعقد یوم 
 ً   .العلوم التربویة واإلنسانیة ، الساعة الواحدة ظھرا

قاعات العلوم التربویة الساعة / الجامعة األردنیة   10/7/2019اما امتحان مستوى الثانیة فبتاریخ 
 ً   التاسعة صباحا

التربویة الساعة  قاعات العلوم/ الجامعة األردنیة    17/7/2019وامتحان مستوى االولى بتاریخ 
 ً   التاسعة صباحا

  :ونشرت الوزارة مجموعة من المالحظات حلو االمتحان وھي 

  .االمتحان محوسب ویتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب

  .على كل طالب إحضار ھویة أحوال مدنیة ساریة المفعول

  .یحظر على الطالب إدخال الھاتف الخلوي إلى قاعة االمتحان

ق بالطلبة الذین لم یقوموا بتسلیم وثائقھم فإن تقدیم الطالب لالمتحان ال یعني قبولھ، وعلیھ ال فیما یتعل
أي أنھا موافقة مشروطة بتقدیم . بد من الحصول على وثائق تبین أنھ على مقاعد الدراسة في السودان

  .االثبات قبل االلتحاق في أي جامعة من الجامعات األردنیة

لطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد االمتحان قبل موعد االمتحان بنصف تتمنى الوزارة على ا
ً لعدم توافر أماكن مریحة الستقبالھم  ساعة على األقل، وعدم اصطحاب أولیاء األمور معھم، نظرا

  .فیھا

 فیما یتعلق بالطلبة الذین لم یقوموا بتسلیم وثائقھم فإن وجود أسمائھم ضمن القوائم ال یعني قبولھم،
أي أنھا موافقة . وعلیھ ال بد من الحصول على وثائق تبین أنھم على مقاعد الدراسة في السودان

 .مشروطة بتقدیم االثبات قبل االلتحاق في أي جامعة من الجامعات األردنیة

 

  

  خبرني



  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 

QF-DMPR-02.01 
15 

  
  
  
  

 ولي العھد وسنابل الخیر
 مھند مبیضین. د

  
تمرُّ الذكرى السنویة العاشرة لوالیة عھد األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، كما لو أنھا غیمة ممتلئة 

وات والیتھ المیمونة بالغیث، فیھا الكثیر من الخیرات وما ینفع الناس، وقد عمل سمّوه وجھد خالل سن
على إحداث التغییر وتطویر الشباب، وبناء األمل وزیارة الناس في قراھم وبوادیھم، وفي محافل 

  .العلم واطالق المبادرات التي تصنع المستقبل األفضل للجیل القادم
 

الحدیث عن سنوات ولي العھد المیمونة، حدیث عن المنجز وعن التواصل النبیل وعن الفاعلیة 
لحكم المستنیر وعن المؤسسات الجدیدة، كما ھو حدیث عن المدرسة التي تعلم منھا سموه، وھي وا

مدرسة البیت الھاشمي، التي یُصّر ولي العھد على أنھ تعلم منھا وھو یراقب والده الملك عبدهللا 
  .الثاني، الخلق والبذل والتضحیة الجل الشعب األردني

 
: صیغة التعلم من والده سید البالد الملك عبدهللا الثاني بقولھیكتب ولي العھد نصوصھ المباشرة ب

كما أي ابن یكتب ألي أب قدوة ومثال، والقدوة ھنا ذؤابة الھاشمیین عبدهللا الثاني، » تعلمت منك«
ً بیت أسرة عفیفة في عید األضحى المبارك  ، یحضر ومعھ 2018فیزور ولي العھد الجنوب مستطلعا

یث  على األرض العطشى وحاجات الناس قضاؤھا من أخیر األفعال واعظمھا الخیر العمیم كما الغ
 ً   . اجرا

 
 2018یزور وسط البلد بعد فیضان جارف یتفقد التجار، ویتابع احتجاج الشباب على الدوار الرابع 

 ً داعیا لحفظ الحریة وإعمال العقل، ویزور الشمال االردني  ویطمئن على الفنان ربیع شھاب متفقدا
، یطّل على مریض ھنا، أو أسرة شھید ھناك، ویباغت مؤسسة عامة للتأكد من صیرورة العمل حالھ

  .واالنتاج، ویقود التغییر في جیلھ الذي یشكل ثلث سكان األردن
 

في ولي العھد سجایا القائد، رحیم مع كبار الّسن، متواضع مع جیلھ، متلمس لحوائج الناس، مع قدرة 
ً، متعلمین وغیر متعلمین، یشارك الفرح ویتابع االحزان على الحدیث مع جمیع الفئا ً وصغارا ت كبارا

  .ویجبر الخاطر
 

لدیھ الكاریزما، وفق كل ذلك أسرة كبیرة تحبھ، وعائلة جھدت على تنشئتھ سواء من طرف األم أو 
األب، وقد خضع لتدریب جدّي وإلعداد علمي ممتاز، مع حب للریاضة والنشاط، وقد اخبرني احد 

  .كیف كان یصحو باكرا ویركض في حقول األرض» كینغز اكادیمي«ق دراستھ في رفا
 

ھذا ولي عھد األردن المملكة الناجزة، ومالك زمام الخطاب، والقادر على تقلیص الفجوة بین جیلنا 
نحن من عبرنا منتصف العقد الرابع، وبین جیل الشباب الذي یشكل اغلب المجتمع، وھو أمیر عایش 

لوطنیة في السنوات العشر الصعبة الماضیة، والذي یحضر بألق وجدیة وحدٍس نابھ، وال التفاصیل ا
  .یبحث عن الملذات بل یزرع سنابل الخیر العمیم في مبادراتھ ومؤسساتھ وفي كل أفعالھ

 

  40: الدستور ص

 مقاالت 
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ًا، ومتى یكون قائًدا ومتى یكون ولي عھد،  لدى ولي العھد قدرة على الـتأقلم، یعرف متى یكون ابن

ون من الشعب وإلیھ، درس في افضل الجامعات الغربیة وكانت اجازتھ المفضلة بین أھلھ ومتى یك
ولیس في الغرب، تعلم الحكمة من سیرة الساللة الھاشمیة ویتعلم الیوم معاني الحكم الرشید، فسالم 

وحافظ وحفظ هللا قائد الوطن الھاشمي الكبیر معزز البناء . علیك موالي وامیرنا ومنیر مستقبل الوطن
  .االمانة وخادم القدس الشریف عبدهللا الثاني ابن الحسین
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 طقس صیفي اعتیادي یمیل للحرارة.. الثالثاء 
   

 .تمیل درجات الحرارة لالنخفاض قلیأل وتبقى اعلى من معدالتھا العامة بقلیل
 

ً في مناط ً نسبیا ق األغوار والبحر ویسود طقس صیفي اعتیادي في أغلب المناطق، ویكون حارا
 . المیت وخلیج العقبة

 
 ً  .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة تنشط أحیانا

 :وفي خلیج العقبة
 .شمالیة غربیة معتدلة الى نشطة السرعة: الریاح -
 ). سم 15-10(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
 .ئویةدرجة م 26: درجة حرارة سطح میاه البحر -
 

 ً  لیال
ً، وترتفع نسب الرطوبة خاصة في المناطق الشمالیة، مع  تكون األجواء لطیفة إلى معتدلة ُعموما

 .ظھور بعض السحب المتفرقة
 .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة الُسرعة 

  طقس العرب

 حالة الطقس
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 سوادا –ناصر عواد محمد خریسات  -
 خلدا –رنده الیاس سلیم االرملي  -
 الیادودة طریق –مریم البستنجي  -
 اربد –نازك ابراھیم سلیم ابو غزالھ  -
  الشمیساني –سماح زھیر علي المیناوي  -
 داود الیاس داود طنوس -
 محمد محمود عبد الوھاب الكسواني -
 أمجد سامر علي عبد الفتاح -
 عبد خلیل شوكة -
 محمد ابراھیم نجیب حماد -
  عبد العزیز رضوان ابو اسنینة -
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  الحقیقة الدولیة 


