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 وعالمـــــــــــوضـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

 QSاألردنیة تحقق إنجازا جدیدا بتقدمھا إلى أربع نجوم في تصنیف 
  العالمي

٣ 

 ٦  "األردنیة"دورة تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس الجدد في 

من قائمة القبول الموحد » التكنولوجیا»و» األردنیة«إخراج : دعاس
  %١٧٧سیرفع تكلفتھا 

٧ 

   شؤون جامعیة

 ٨  منحة جامعیة ألبناء المجتمع المحلي ٧٥٠تقدم " عقبة الخاصةال"

توقیع اتفاقیة للدراسات واالستشارات والتدریب في اتحاد الجامعات 
  العربیة

٩ 

 ١٠  صندوق دعم البحث العلمي یسلم جائزة البحث الممیز

 ١١  واوكالند األمیركیة) سمیة للتكنولوجیا(مذكرة تفاھم بین 

 ١٢  ورة الریاضیة في العقبةجامعة في الد ١٨

المنح الجامعیة للتخصصات التي تحتاجھا االستثمارات وسوق : الشریدة 
  العمل في العقبة

١٣ 

 ١٥  وفیات

  ١٧-١٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  العالمي QSاألردنیة تحقق إنجازا جدیدا بتقدمھا إلى أربع نجوم في تصنیف 

  
بتحقیق  نجحت الجامعة األردنیة - ھبة الكاید

إنجاز دولي جدید بتقدمھا إلى مرتبة األربع 
وفقا لتقریر ) QS Stars(نجوم في تصنیف 

البریطانیة، التي تعد إحدى أكبر  QSمؤسسة 
ثالث جھات تعنى بتصنیف الجامعات على 

  .مستوى العالم من حیث األھمیة والتأثیر
   
   

وحصلت الجامعة على تصنیف خمس نجوم 
التعلیم، : ة ھيفي أربعة محاور رئیسی

والتوظیف، واالبتكار، والشمولیة من أصل ثمانیة محاور اعتمد علیھا التصنیف، فیما تراوح تصنیفھا 
في المحاور المتبقیة بین النجمتین والثالث نجوم واألربع نجوم وھي البیئة الجامعیة والبحث العلمي 

التي حصلت علیھا الجامعة في مجال واالعتمادات الدولیة وتعد ھذه الشھادة من الشھادات الرفیعة 
  .جودة التعلیم العالي 

   
   

وفي التفاصیل حصلت الجامعة على أعلى مرتبة في معیار السمعة التوظیفیة ونسبة التوظیف من 
الخریجین األمر الذي یرفع من درجة منافستھم في مختلف الوظائف، ویؤكد تفضیل أصحاب العمل 

  ".األردنیة" بتوظیف الخریجین من حاملي شھادة
   
   

؛ إذ تتمیز بكوادرھا التعلیمیة المؤھلة الحاصلة على )خمس نجوم(وفي محور التعلیم صنفت الجامعة 
  .أعلى الشھادات الجامعیة من أعرق الجامعات العالمیة

   
   

فیما حصلت الجامعة على أربع نجوم في محور العالمیة نظرا لما تضمھ من برامج مشتركة مع 
جنسیة من مختلف دول العالم نظرا لسمعتھا المتمیزة  ٨٤لعالم وضمھا لما یزید عن أعرق جامعات ا

  .بین نظیراتھا
   
   

والتي تضم الجوانب ) البیئة التعلیمیة(وتعد التسھیالت التي توفرھا الجامعة لطلبتھا أو ما یسمى 
ت الطالبیة، والتسھیالت والمجتمعا، والخدمات المكتبیة والطبیة والتقنیة، والسكنیة للطلبة، الریاضیة

وتمكنت الجامعة نتیجة الجھود ، المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة من المعاییر المدرجة في ھذا التصنیف
  .المبذولة من تحقیق مرتبة الثالث نجوم

 ر الجامعةأخبا

نیرون /المدینة نیوز/الحقیقة الدولیة/شفقنا/السوسنة/بترا/٦:الغد ص/٨:الرأي ص/٥:الدستور ص/الكون نیوز/أخبار األردنیة
  مرصد برس/صحافتي االخباریة/طلبة نیوز/بلكي نیوز/الوقائع/نیوز
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على مستوى العالم نظیر االعتماد  ١٤٢ویذكر أن كلیة طب األسنان في الجامعة األردنیة في المرتبة 
  .سمعة األكادیمیة للكلیة والبحوث المنشورة لھا في مجال طب األسنانالدولي وال

   
   

م رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة الیوم شھادة التصنیف من المدیر اإلقلیمي للمؤسسة  ّ وتسل
خالل حفل حضره رئیس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عدنان بدران ونواب " أشون فرناندز"السید 

كلیات ومدیرو الوحدات والدوائر ورؤساء األقسام وعدد من أعضاء الھیئتین الرئیس وعمداء ال
  .التدریسیة واإلداریة

   
   

وقال محافظة إن ارتقاء الجامعة في ھذا التصنیف ال یعد ولید اللحظة؛ إنما ھو امتداد لجھود سابقة 
یة المتقدمة، مضیفا عملت كلھا بید واحدة من أجل الوصول بأم الجامعات إلى مصاف نظیراتھا العالم

لتكثیف الجھود من أجل استمرار التقدم وتحقیق مزید من " األردنیة"أن ھذا النجاح ھو رسالة ألسرة 
  .النجاحات واإلنجازات التي تلیق بھا

   
  

وأكد محافظة على عزم الجامعة في المضي قدما بمواصلة العمل الذي یصل بالجامعة إلى جامعة 
ریادیا وصوال لمستویات عالمیة متقدمة، من خالل دعم اإلبداع واالبتكار، متمیزة أكادیمیا وبحثیا و

  .وتوفیر خبرة تعلمیة متمیزة للطلبة، وتبني بحوث منتجة للمعرفة
   
   

بدوره تحدث عمید البحث العلمي وضمان الجودة الدكتور شاھر المومني عن أھمیة البحث العلمي 
التكنولوجي ودوره في تطویر األمم، مشیرا إلى  الذي یعد مقصدا من مقاصد التنمیة والتقدم

االجراءات التي اتخذتھا الجامعة والتعدیالت التي أدخلتھا على أسس اعتماد المجالت بھدف تحسین 
مستواھا في البحث العلمي، األمر الذي سینعكس إیجابا على تقدم الجامعة في ھذا التصنیف وغیره 

  .من التصنیفات
   
   

امعة فرحتھا بھذا التقدم، وقدم تھانیھ لھذا اإلنجاز الذي حققتھ الجامعة بفضل وشارك فرناندز الج
  .جدیتھا وحرصھا على األداء المتمیز في أغلب المعاییر التي یعتمدھا التصنیف للتقییم

   
  

وعلى ھامش الحفل ألقى فرناندز محاضرة أشار فیھا إلى نشأة المؤسسة والھدف من إنشائھا 
ملھا ومعاییرھا والخدمات التي تقدمھا، إضافة إلى دورھا في تحسین صورة والتصنیفات التي یش

الجامعات العالمیة، وذكر المعاییر التي تفوقت فیھا الجامعة األردنیة على غیرھا والمتوقع تفوقھا فیھا 
  .خالل السنوات القادمة
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أن الجامعة في ھذه النتیجة  من جانبھ أكد مدیر مركز االعتماد وضمان الجودة الدكتور فالح السواعیر
جامعة على  ٦٠٠حققت المركز الرابع على الصعید العربي، فضال عن وجودھا ضمن أفضل 

  .مستوى العالم حالیا
   
   

مؤشر قیاس ألداء الجامعات ) ٣٣(وأوضح السواعیر في تصریح لھ أن نتائج التقییم الذي اعتمد على 
ھا العام وعلى خمس نجوم في مجاالت التعلیم خلصت بحصول الجامعة على أربع نجوم في أدائ

والتوظیف واالبتكار والشمولیة، فضال عن حصولھا على أربع نجوم في مجال االعتماد الدولي، 
  .نقطة فقط ٧٧نقطة، یفصلھا عن حاجز الخمس نجوم ) ٦٢٣(ووصول مجموع نقاطھا إلى 
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  "األردنیة"دورة تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس الجدد في 
  

نفذ مركز االعتماد  - سناء الصمادي
وضمان الجودة في الجامعة األردنیة الیوم 
دورة لتطویر أعضاء الھیئة التدریسیة 
الجدد تھدف إلى تعریفھم بأسس وقواعد 

  .إنجاح العملیة التعلیمیة
   

وتضمنت الدورة التي تستمر ثالثة أیام 
عضو ھئیة تدریس ) ٦٠(ویشارك فیھا 

امعة عدة محاور من مختلف كلیات الج
منھا ممارسات ضمان الجودة، ومھارات 
صیاغة نتاجات التعلم المستھدفة، 

واالتجاھات الحدیثة في التدریس الجامعي، وتقویم تعلم الطلبة وإعداد االختبارات، وقوانین وأنظمة 
  .وتعلیمات الجامعة، وكیفیة تصمیم المقرر الدراسي قدمھا نخبة من أساتذة الجامعة

   
ً تفصیلیا وقدم   مدیر دائرة االعتماد في المركز الدكتور عالء الدین الكیالني في الیوم األول عرضا

حول میثاق الجامعة األردنیة لممارسات ضمان الجودة من حیث التعریف، واألھمیة، والتطبیقات، 
حمیدي، فیما تولى كل من الدكتور محمد أمین الناصر والدكتورة فریال أبو عواد، والدكتورة دیاال 

والدكتور حسان العمري،  والدكتور فالح السواعیر الحدیث عن بقیة المحاور في الیومین الثاني 
  .والثالث

   
وقال مدیر المركز الدكتور فالح السواعیر إن ھذه الدورات تعقد دوریا بدایة كل فصل دراسي بواقع 

ماشیا مع توجھات الجامعة نحو ساعة تدریبیة معتمدة ألعضاء الھیئة التدریسیة الجدد وذلك ت) ١٨(
تطویر األداء األكادیمي الذي یبدأ من الخطة التدریسیة وینتھي بالعملیات واإلجراءات التي تضمن 

  .تحقیق نتاجات التعلیم المستھدفة في البرامج المختلفة

  /أخبار األردنیة
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  %١٧٧من قائمة القبول الموحد سیرفع تكلفتھا » التكنولوجیا»و» األردنیة«إخراج : دعاس
  

منسق الحملة الوطنیة للدفاع عن حقوق الطلبة الدكتور فاخر دعاس أن قرار وزارة التعلیم العالي  أكد
بفتح القبول المباشر في جامعتي األردنیة والعلوم والتكنولوجیا یعني تخصیص كلیات الطب لألثریاء 

  .فقط
ي الجامعة األردنیة من إن القرار في حال تنفیذة سیرفع رسوم ساعة الطب للتنافس ف" السبیل"وقال لـ

دینار یعني  ١٠٠دینارا، لتصبح  ٣٦دینار، وفي العلوم والتكنولوجیا من  ١٠٠دینارا، لتصبح  ٤٥
  %.١٧٧نسبة الرفع 

من خطورة التصریحات التي أدلى بھا " ذبحتونا"وحذرت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
ً، واكد ف یھا أن مجلس التعلیم العالي یتجھ العتماد القبول وزیر التعلیم العالي باسم الطویسي مؤخرا

  .المباشر في جامعتي األردنیة والعلوم والتكنولوجیا وإخراج الجامعتین من القبول الموحد
وأكدت الحملة أن ھذا التوجھ كان قد تم إقراره قبل ثالثة أعوام، في عھد الوزیر وجیھ عویس، إال أنھ 

لتي قامت بھا حملة ذبحتونا بالتعاون مع النقابات المھنیة، تم وبعد الحملة االحتجاجیة الواسعة ا
التراجع عنھ، لیعود الوزیر عادل الطویسي ویحمل على عاتقھ مسؤولیة العودة إلى ھذا التوجھ 

  الخطیر
، فیما تتجاوز الرسوم %١٣،٤وأوضح أن نسبة الدعم الحكومي لكافة الجامعات الرسمیة ال تتجاوز 

من إجمالي إیرادات الجامعات، وأن نسبة المقبولین على التنافس في كلیة % ٧٠٫٦الجامعیة نسبة 
من إجمالي الطلبة المقبولین في الكلیة، فیما تصل ھذه % ١٣،٦الطب في الجامعة األردنیة لم تتجاوز 

  .في جامعة العلوم والتكنولوجیا% ٤في جامعة مؤتة لتنخفض إلى % ١٠النسبة إلى 
ً لطلبة الموازي والدولي، كما تسجل أكبر عدد وأشار إلى أن جامعة الع لوم والتكنولوجیا األكثر قبوال

 ٧٠٠طالبا لتخصص الطب، و ٦٥٠من الطلبة المقبولین في كلیة الطب وطب األسنان والصیدلة 
  .لطب األسنان ٤٠٠للصیدلة فیما یتجاوز 

ً للمقبولین على التنافس في ا لكلیات الطبیة، تظھر أن ھذه وشدد دعاس على أن األرقام المتواضعة جدا
ً إلى كلیات  على أرض الواقع، ولیست في طریقھا للخصخصة، » مخصخصة«الكلیات تحولت فعلیا

حیث ال یتجاوز عدد المقبولین على التنافس في كلیات الطب في الجامعات الرسمیة األربعة 
طالبا وطالبة أي بنسبة  ١٥٥٩طالبا وطالبة من أصل  ١٤١) األردنیة، الھاشمیة، مؤتة والتكنولوجیا(

طالبا وطالبة یمثلون  ١٢٥٠، فیما یتجاوز عدد الطلبة المقبولین على الموازي والدولي %٩أقل من 
  .من مجموع المقبولین في الكلیات الطبیة% ٨٠٫٨

عن سلسة من الخطوات التصعیدیة لمواجھة " ذبحتونا"وأعلنت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
ال "والعمل على إلغائھ، تبدؤه بوقفة احتجاجیة أمام وزارة التعلیم العالي تحت شعار  ھذا التوجھ

ً ". للقبول المباشر ، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظھر الیوم الثالثاء، "الجامعات للفقراء أیضا
 حیث سیصاحب القبول المباشر في. والتي ستحرم الفقراء من دخول ھاتین الجامعتین الرسمیتین

  .ھاتین الجامعتین رفع رسوم البرنامج التنافسي فیھما

  ٣:الغد ص/٥:السبیل ص



  قات العامة دائرة اإلعالم والعال                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  منحة جامعیة ألبناء المجتمع المحلي ٧٥٠تقدم " العقبة الخاصة"

  
منحة من  ٧٣٠ما مقداره   ٢٠١٦قدمت سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة خالل العام الماضي 

والكلیات الحكومیة من أبناء محافظة العقبة خالل برنامج  دعم التعلیم الذي یستھدف طلبة الجامعات 
ً لمساعدتھم في متابعة تعلیمھم الجامعي   .غیر المقتدرین مالیا

وقال رئیس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة ناصر الشریدة إن دعم التعلیم  
جتمع في جھود وتطویره في العقبة یعد من أولویات السلطة وصوال الى اشراك كافة قطاعات الم

  .التنمیة المستدامة التي تقودھا السلطة بموجب قانونھا ودورھا التطویري المنشود
وأشار الشریدة الى أن السلطة نفذت خالل العام الماضي دورات تقویة في مختلف المواد األساسیة  

) ١٠٠٠( في مرحلة الثانویة العامة واألساسیة حیث بلغ عدد المستفیدین من ھذه الدورات حوالي
مدرسة حكومیة في ) ٢٣(معلما ویشمل البرنامج ) ٩٠(طالب وطالبة ویقوم على تنفیذ  البرنامج 

  .العقبة وقراھا
وفي ذات السیاق، دعمت سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة مجموعة من المبادرات التعلیمیة 

قات الشبابیة لدى الطالبات داخل الذي یھدف الى تطویر الطا) ملتقى طالبات الجامعات الثامن( منھا 
الجامعات االردنیة وناقشت ھذه المبادرات موضوع العادات وأثرھا على حیاة الشباب وإستراتیجیة 

  .طالبا وطالبة) ٢٥٠(بناء العادات اإلیجابیة وھدم العادات السلبیة واستفاد من المبادرة ما یزید على 
ي مختلف التخصصات من أبناء المجتمع المحلي في طالبا وطالبة ف ١٤ولفت الشریدة الى ابتعاث 

العقبة للدراسة في جامعة العقبة للتكنولوجیا تتویجا لمذكرة تفاھم مع الجامعة تبرعت خاللھا بدفع 
 ١٠٠رسوم ھؤالء الطلبة األربعة عشر كاملة وعلى نفقة الجامعة فیما تقدم سلطة العقبة الخاصة مبلغ 

  .مصروف جیب وطیلة فترة دراستھم الجامعیةدینار شھریا للطالب المبتعث ك
 ٢٠١٦وبین انھ وانطالقا من خطة مدیریة تنمیة المجتمع المحلي  في سلطة العقبة الخاصة لعام  

والھادفة الى تطویر مؤسسات المجتمع المحلي في العقبة لتكون الردیف في العملیة التنمویة، ولتمكین 
برنامج تدریبي ألعضاء الجمعیات الخیریة ولمدة ثالثة مؤسسات المجتمع المدني،  فقد تم تنفیذ 

  ) .التفكیر اإلبداعي، إدارة المشاریع، إعداد الخطط وتنفیذھا(أسابیع بمواضیع متعددة منھا 
" السلطة"واوضح الشریدة انھ وایمانا من السلطة بضرورة دعم األسر العفیفة والمحتاجة فقد قدمت 

في المناطق األكثر فقرا في المحافظة، كما تم تجدید اتفاقیة مساعدات عینیة طالت عشرات األسر 
، والتي "العقبة لعیش كریم"أسواق تكایا الخیر مع جمعیة تكیة ام علي لالستمرار في دعم مبادرة  

ى المجاورة لھا ورفع مستوى المعیشة فیھا تھدف إلى القضاء على الجوع في مدینة العقبة والقر
أسرة شھریا بالمدینة من خالل  ٥٠٠وتوفیر العیش الكریم لألسر العفیفة حیث یتم دعم ما یقارب 

أسواق تكایا الخیر التي تم افتتاحھا باإلضافة إلى توفیر طرود غذائیة شھریة للعائالت المنتفعة 
  .أسرة) ٣٢٧(بالقرى حیث یصل عدد المنتفعین بالقرى إلى 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٨:الغد ص



  قات العامة دائرة اإلعالم والعال                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  توقیع اتفاقیة للدراسات واالستشارات والتدریب في اتحاد الجامعات العربیة
   

وقع اتحاد الجامعات العربیة الیوم االثنین اتفاقیة مع شركة أنتاركتیكا للدراسات واالستشارات 
حاد واستشارات لمدة ثالث سنوات بحضور مدیرة االت والتدریب حول تقدیم استشارات ودراسات 

  .مي وھبھ
  

وتتمحور االتفاقیة حول تقدیم دراسات وتدریب واستشارات للجامعات الُمتعاقد معھا او الراغبة 
بالتعاقد حیث وقع االتفاقیة عن االتحاد االمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابو 

  . ریب الدكتور اخلیف الطراونةوالتدعرابي العدوان وعن الشركة أنتاركتیكا للدراسات واالستشارات 
  

یشار الى ان الشركة تعمل في مجال الدراسات واالستشارات والتدریب، واالتحاد منظمة عربیة 
ھدفھا المساھمة في إعداد اإلنسان العربي المؤھل والقادر على خدمة أمتھ ورسالتھا الحضاریة، 

  .ودعم وتطویر إدارة الجامعات العربیة

  ٦:الدستور ص



  قات العامة دائرة اإلعالم والعال                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  ث العلمي یسلم جائزة البحث الممیز صندوق دعم البح
  
  

رئیس مجلس االدارة  /سلم صندوق دعم البحث العلمي بحضور وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي 
  . ٢٠١٥االستاذ الدكتور عادل الطویسي جوائز البحث الممیز لعام 

لجنة الوطنیة واشار الطویسي الى أھمیة البحث العلمي ودوره في تصنیف الجامعات، موضحا ان ال
لتنمیة الموارد البشریة ركزت على تطویر آلیة االنفاق في الصندوق بحیث توجھ نحو االبتكار 

  .واالبداع باإلضافة الى دعم البحث العلمي
و منحت الجائزة الى كل من الباحث الدكتور ھیثم أحمد بني سالمة من جامعة الیرموك في مجال 

الباحث الدكتور محمد أحمد زیتون من جامعة مؤتة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، و
  ).علوم الكیمیاء والجیولوجیا والبیولوجیا(العلوم االساسیة 

  

  ٩:الرأي ص/٨:تور صالدس



  قات العامة دائرة اإلعالم والعال                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  واوكالند األمیركیة) سمیة للتكنولوجیا(مذكرة تفاھم بین 
  
  
  

كالند وقع رئیس جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا الدكتور مشھور الرفاعي اثناء زیارتھ لجامعة او
االمریكیة مذكرة تفاھم تسمح لطلبة الجامعة في تخصصات الھندسة والحاسوب بدراسة سنة دراسیة 

من الرسوم المقررة وتحسب ھذه السنة للطالب في البرنامج % ٥٨في جامعة اوكالند برسوم تعادل 
لطالب اكمال الملتحق بھ في جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا وكذلك في جامعة اوكالند عند رغبة ا

  .دراسة الماجستیر والدكتوراة في جامعة اوكالند
  

ووفرت جامعة اوكالند بعض المنح الكاملة لطلبة جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا المتمیزین في 
  . تخصصات الھندسة إلكمال دراسة الماجستیر والدكتوراة في جامعة اوكالند

  
ً بعثتین بالكامل لطلبتھا لدراسة الماجستیر  كما تم منح جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا سابقا

  .والدكتوراة في تخصصات الھندسة
  

ً بھدف حصول الطلبة على شھادة من كل طرف  وھذا وقد تم توقیع اتفاقیتین بین الجامعتین سابقا
Dual Degrees  وامكانیة حصول الطلبة على درجة البكالوریوس من جامعة األمیرة سمیة

  .لماجستیر من جامعة اوكالندللتكنولوجیا وا
  

 ً یذكر أن ھذا التعاون ھو استجابة لنھج التمیّز الذي تتبعھ جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، وتحقیقا
لرؤى رئیس مجلس أمناء الجامعة األمیرة سمیة بنت الحسن المعظمة في الوصول إلى المعاییر 

ة إلى انعكاسھ االیجابي على الجامعة وطلبتھا الدولیة وااللتحاق بمصاف الجامعات العالمیة باالضاف
في توفیر فرص قبول أكبر لطلبة جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا سواء في برامج البكالوریوس 

في تخصصات الھندسة والحاسوب، وتبادل الخبرات بین ) الماجستیر والدكتوراة( أوالدراسات العلیا 
  .والتعلیمیة واالداریة في جامعة اوكالند الطرفین واإلستفادة من المصادر الدراسیة

  ١٧:الرأي ص



  قات العامة دائرة اإلعالم والعال                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  جامعة في الدورة الریاضیة في العقبة ١٨
  
  

 ٩ -  ٤جامعة حكومیة وخاصة في الدورة الریاضیة الجامعیة السنویة التي ستقام بالعقبة  ١٨تشارك 
  .شباط المقبل

  
سي كرة القدم الطالبات وخما/ طالبات، سباق الضاحیة/ الریشة الطائرة:وتشمل الدورة العاب 

  .للطالب

  ١٩:الرأي ص



  قات العامة دائرة اإلعالم والعال                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  المنح الجامعیة للتخصصات التي تحتاجھا االستثمارات وسوق العمل في العقبة: الشریدة 

  
اعلن رئیس سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة ناصر الشریدة ان المنح الجامعیة البناء المجتمع  

ف القطاعات وسوق العمل في المحلي ستوجھ الى التخصصات التي تحتاجھا االستثمارات في مختل
 ٧٣٠ما مقداره   ٢٠١٦وقدمت سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة  خالل العام الماضي . العقبة

منحة من خالل برنامج  دعم التعلیم الذي یستھدف طلبة الجامعات والكلیات الحكومیة من أبناء 
ً لمساعدتھم في متابعة ت   .علیمھم الجامعي محافظة العقبة غیر المقتدرین مالیا

وقال رئیس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة ناصر الشریدة ان دعم التعلیم  
وتطویره في العقبة یعد من اولویات السلطة وصوال الى اشراك كافة قطاعات المجتمع في جھود 

واشار الشریدة . منشود التنمیة المستدامة التي تقودھا السلطة بموجب قانونھا ودورھا التطویري ال
الى ان السلطة نفذت خالل العام الماضي دورات تقویة في مختلف المواد االساسیة في مرحلة 

طالب وطالبة ) ١٠٠٠(الثانویة العامة واالساسیة حیث بلغ عدد المستفیدین من ھذه الدورات   حوالي 
. سة حكومیة في العقبة وقراھامدر) ٢٣(معلما ویشمل البرنامج ) ٩٠(ویقوم على تنفیذ  البرنامج 

وعلى ذات الصعید دعمت سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة مجموعة من المبادرات التعلیمیة 
الذي یھدف الى تطویر الطاقات الشبابیة لدى الطالبات داخل ) ملتقى طالبات الجامعات الثامن ( منھا 

ادات وأثرھا على حیاة الشباب وإستراتیجیة الجامعات االردنیة وناقشت ھذه المبادرات موضوع الع
  . طالبا و طالبة) ٢٥٠(بناء العادات اإلیجابیة وھدم العادات السلبیة وإستفاد من المبادرة مایزید عن

  
طالبا وطالبة في مختلف التخصصات من ابناء المجتمع المحلي في  ١٤واشار الشریدة الى ابتعاث 

كنولوجیا تتویجا لمذكرة تفاھم مع الجامعة تبرعت خاللھا بدفع العقبة للدراسة في جامعة العقبة للت
 ١٠٠رسوم ھوالء الطلبة االربعة عشر كاملة وعلى نفقة الجامعة فیما تقدم سلطة العقبة الخاصة مبلغ 

وبین انھ وانطالقا من . دینار شھریا للطالب المبتعث كمصروف جیب وطیلة فترة دراستھم الجامعیة 
والھادفة الى تطویر  ٢٠١٦المجتمع المحلي  في سلطة العقبة الخاصة لعام خطة مدیریة تنمیة 

مؤسسات المجتمع المحلي في العقبة لتكون الردیف في العملیھ التنمویة ، ولتمكین مؤسسات المجتمع 
المدني  فقد تم   تنفیذ برنامج تدریبي العضاء الجمعیات الخیریة ولمدة ثالثة اسابیع بمواضیع متعدده 

وایمانا من السلطة بضرورة دعم . التفكیر االبداعي ، ادارة المشاریع ،اعداد الخطط وتنفیذھا ( منھا
االسر العفیفة والمحتاجة اوضح الشریدة تقدیم  سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة مساعدات 

اسواق تكایا عینیة طالت عشرات االسر في المناطق االكثر فقرا في المحافظة كما تم تجدید اتفاقیة 
والتي تھدف إلى " العقبة لعیش كریم  " الخیر مع جمعیة تكیة ام علي لالستمرار في دعم مبادرة  

القضاء على الجوع في مدینة العقبة والقرى المجاورة لھا ورفع مستوى المعیشة فیھا وتوفیر العیش 
من خالل أسواق تكایا الخیر  أسرة شھریا بالمدینة ٥٠٠الكریم لألسر العفیفة حیث یتم دعم ما یقارب 

التي تم افتتاحھا باإلضافة إلى توفیر طرود غذائیة شھریة للعائالت المنتفعة بالقرى حیث یصل عدد 
  .أسرة ) ٣٢٧(المنتفعین بالقرى إلى 

  
كما التفتت سلطة المنطقة الخاصة بحسب رئیسھا للفئات ذات االحتیاجات الخاصة عبر توفیر برامج  

فراد المجتمع المحلي وأھالي األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة والعاملین معھم وأنشطة توعیة أل
لتعزیز اإلمكانیات وتنمیة القدرات لدیھم إلكسابھم مھارات جدیدة وتطویر العالقات التشاركیھ بین 
أفراد المجتمع المحلي وذوي االحتیاجات الخاصة في المدینة واالقلیم و التوعیة في قضایا االعاقة 

  .  اضطراب التوحد واالعاقة البصریة والحركیة والعقلیة واضطراب النطق و وظائف السلوك و
  

  ٦:االنباط ص
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لدعم  إقامة مشاریع توفر فرص عمل ) من دون فوائد(وعملت السلطة على إنشاء محفظة اقراضیة 
وتساھم في خفض الفقر وتحسن مستوى دخل االسر في محافظة العقبة حیث تم توسعة المحفظة 

وختم .  الف دینار ) ١٥٠(قالیم المرتبطة بالعقبة خالل  العام الماضي  برأس مال بلغ لتشمل اال
ان أي مشروع اقتصادي او نمو سكاني یظل ناقصا ما لم یكن لھ انعكاساتھ على البیئة :  الشریدة قائال 

تراتیجیة المحلیة وتنمیتھ لواقع الناس المعیشي وإشراكھم بشكل جاد وفاعل في التخطیط لتنفیذ اإلس
التي قامت من اجلھا المنطقة الخاصة والمتمثلة بتوفیر بیئة جاذبة لالستثمار قادرة على تحریك النمو 

  .االقتصادي وفق ما یتطلع الیھ االقتصاد الوطني عامة والمجتمع المحلي على وجھ الخصوص
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  خلدا -نجالء اسحق محمد البنا  -
  
  دابوق  -ي حسني المغرب” محمد شریف“باھي  -
  
  خلدا - حنا انیس جریس منصور  -
  
  الزرقاء - رداد احمد فارس المجالي  -
  
  الشمیساني -نادیا حسن محمد الحموي  -
  
  اربد -حسام العزام  -
  
  الصویفیة -عیسى میشیل یوسف االطرش  -
  
  جبل عمان -محمد صالح رشید شقیر  -
  
  أم اذینة - محمد محمود محمد الحصري  -
  
  خلدا -ان سویلم حداد مریم سلیم -
  
  اربد -نوال ابراھیم ارشیدات  -
  
  الفحیص -صقر كرم ارحیل جریسات  -
  
  الزرقاء - لمیاء ابراھیم رجا أبو سحلیھ  -
  
  عبدون -فوزیھ متري داود زبانھ  -
  
  خلدا -جمیل عبدالفتاح الحاج اسعد ابوقیاص  -
  
  الشمیساني –بسام عزت عبده صبحا  -

 وفیات

 الرأي 
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آالف مواطن من خالل الموقع  ٣مواطنین الذین سجلوا أسماءھم ألداء فریضة الحج في أول أیام التسجیل بلغ عدد ال
  .االلكتروني لدائرة الحج والعمرة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة

  
غذائیة من المواد ال% ٧٠قال مسؤول حكومي رفیع المستوى إن ارتفاع األسعار المنتظر لن یشمل 

  .والسلع االستھالكیة حیث لن یتم زیادة ضریبة المبیعات بأي نسبة علیھا
  

أن صندوق النقد الدولي قرر دمج المراجعتین الثانیة والثالثة الداء االقتصاد « صنارة « علمت 
االردني في مراجعة واحدة والتي سیجریھا خالل االشھر القلیلة المقبلة وذلك بعد انجاز الحكومة 

  .راءات الخاصة بزیاد االیرادات المحلیةلالج
  

یقود المھندس عبدهللا عاصم غوشة مبادرة وطنیة تطوعیة على اثر انھیار عمارة الجوفة وتضم 
المھندسین المتخصصین والمكاتب الھندسیة بالمساعدة والدراسة وبشكل مجاني لتقییم المباني القدیمة 

  .االجتماعي والتي تشكل خطرا على السالمة العامة والسلم
  

تشارك الدكتورة نھلة الشقران والشاعر نزار سرطاوي، من األردن، في الدورة الثامنة لملتقى العیون 
  .األدبي، في مدینة العیون بالمغرب، التي تعقد خالل شھر أیار المقبل

  
قط ، التي تھدف إلى اختیار باحث واحد ف»جائزة صادق جالل العظم للبحث الثقافي«أعلن حدیثا عن 

  .آالف دوالر ٥إلنجاز بحث یركز على مواضیع المرحلة الراھنة، وقیمة الجائزة 
  

في الشارقة، مساء الیوم، أمسیة شعریة عربیة بمشاركة  - بیت الشعر - تنظم دائرة الثقافة واإلعالم 
  .الشاعر األردني مازن شدید، ومجموعة من الشعراء العرب، یقدمھا الشاعر اإلماراتي حسن النجار

  

 زوایا الصحف 

  صنارة الدستور
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آالف مزارع، كان لحق بھم ضرر  ٨كشف مصدر مطلع في وزارة الزراعة عن دراسة لتعویض 
بالموافقة على التعویض " ال قرار رسمیا"جراء الصقیع في الفترة األخیرة، إال أن المصدر أكد أن 

  .حتى اآلن
  

م األول أمس، أن عدد المسجلین للحج ضمن التسجیل األولي في الیو" زواریب"ذكر مصدر مطلع لـ
وكانت وزارة األوقاف فتحت اعتبارا من أمس . آالف شخص ٣بلغ حتى الرابعة من بعد العصر نحو 

  .من الشھر المقبل ١٢باب التسجیل األولي للحج للموسم المقبل، بحیث یستمر التسجیل حتى 
  

والمقدسات یرعى رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي الثالثاء المقبل احتفال وزارة األوقاف 
یقام الحفل في مسجد الشھید الملك المؤسس عبدهللا بن . اإلسالمیة باألسبوع العالمي للوئام بین األدیان

  .الحسین في العبدلي
  
، لدعم "ابدأ عامك بالخیر"عنوان حملة ینظمھا صندوق حیاة للتعلیم تحت شعار " ساعدني ألتعلم"

ین مادیا بالجامعات األردنیة، وذلك عبر یوم بث إذاعي طلبة الجامعات والمعاھد المھنیة غیر المقتدر
 .منذ صباح الخمیس المقبل وحتى منتصف لیلة ذات الیوم" حیاة إف ام"مفتوح من خالل إذاعة 

  زواریب الغد


