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  بتنظیم من جمعیة ابتكار وكلیة العلوم

  "انطالق فعالیات تقییم مسابقة لوما ستارت في "األردنیة

انطلقت  –ھبة الكاید 

أمس في الجامعة 

األردنیة فعالیات تقییم 

مسابقة لوما ستارت 

في األردن التي 

تنظمھا جمعیة ابتكار 

لتنمیة اإلبداع 

بالتعاون مع كلیة 

العلوم في الجامعة 

  . ومركز لوما في فنلندا

ب افتتاحھ معرض مشاریع الطلبة إن المشاركات تنوعت بین وقال عمید الكلیة الدكتور فؤاد كتانة عق

) سنة والمشاركین بمسابقة لوما ستارت لألعمار بین 12- 6المشاریع العلمیة للفئات العمریة من (

فریقا مشاركا في مرحلة التقییم  25سنة، مشیرا إلى أن لجنة التحكیم اطلعت على مشاریع  16 - 13

ریع ال زال قائما، معلنا عن ترشح الفرق الفائزة في مسابقة ستارت األولى، والتقییم لباقي المشا

  .األردن  للمشاركة في المستوى العالمي خالل الشھر الحالي في فنلندا

وأضاف أن ما یمیز ھذه المسابقة أنھا تتیح للطلبة العمل "ضمن الفریق الواحد" منذ الطفولة المبكرة 

ل تنفیذ مشاریع متعددة التخصصات في مجموعات تسمح بدمج إلى المدرسة الثانویة، وذلك من خال

 أخبار الجامعة

  9الغد ص:/4/الرأي ص:ار األردنیةأخب
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العلوم والریاضیات والتكنولوجیا بشكل طبیعي مع أي موضوع مرتبط بالحیاة، األمر الذي یمكنھم 

  .من الحصول على تجارب واقعیة من ھذه العلوم

تنظمھا الجمعیة على مستوى رئیسة الجمعیة األكادیمیة ثریا عیّاد أكدت أن الفائزین في المسابقة التي 

األردن بالتعاون مع المؤسسات العلمیة والتربویة سیتأھلون للمشاركة في المسابقة األم "ستارت 

العالمیة"، منوھة بأن الجمعیة تعد ممثل مركز لوما في األردن وفق اتفاقیة التعاون بین الجمعیة 

  .ومركز لوما / فنلندا

تنظیم المسابقة ھو تعزیز التعلم القائم على المشروعات والتعاون  وأشارت عیّاد إلى أن الھدف من

النشط داخل مجتمع التعلم وخارجھ، وتشجیع الشباب على االھتمام بالعلوم والتكنولوجیا والریاضیات 

وتقویة مھاراتھم العلمیة، إضافة إلى تشجیع التعلم متعدد االختصاصات القائم على المشاریع والتعلم 

الظواھر وھو یضع العلم والتكنولوجیا في سیاق مالئم للطالب ویجعل التعلم مثیًرا وذا  القائم على

  .مغزى على حد سواء

ولفتت إلى أن مركز لوما ھو شبكة تعلیم العلوم والریاضیات والتكنولوجیا في الجامعات الفنلندیة 

ى العائالت؛ حیث وتعتبر حلقة وصل مع شركاء التعلیم من مدارس ومؤسسات وجمعیات أو حت

تشكل منصة لتبادل الخبرات التعلیمیة وجعل التعلیم متعة لألطفال والكبار، وتعمل على ضمان 

  .الجودة العالیة لتدریس العلوم والتكنولوجیا والریاضیات في فنلندا

ونّوھت عیّاد بأن مركز لوما ینظم مسابقة سنویة للممارسات التعلیمیة الفضلى لمجتمعات التعلم 

ومسابقة أخرى لمشاریع الطلبة، معبرة عن فخرھا بمشاركة عدد من الطالب والمعلمین والمؤسسات 

مستویات تم تأھیل عدد منھا ل 2018 -2017األكادیمیة والتربویة األردنیة في عدة مشاریع في عامي 

  .متقدمة واستضافة الفرق الفائزة في رحلة إلى فنلندا وتم تكریمھا في حفل خاص ھناك
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وصّرحت بأنھ سیتم ترشیح الفرق الفائزة على مستوى األردن للمسابقة المنعقدة على مستوى العالم، 

رسات التعلیمیة الفتة إلى أن الجمعیة فازت بالجائزة الكبرى في المسابقة العالمیة في مجال المما

ً في األردن 2018الفضلى عام    .عن مشروعھا "علماء المستقبل" الذي تنظمھ الجمعیة سنویا

ُعنى 2013یشار إلى أن "ابتكار لتنمیة اإلبداع" جمعیة أردنیة ثقافیة مسجلة لدى وزارة الثقافة عام  ، ت

تقدیم مختلف الخدمات  باكتشاف قدرات األطفال والشباب وتنمیتھا وتمكینھا وذلك من خالل

األكادیمیة والفنیة والتربویة واالجتماعیة لھم وللعاملین معھم، وبخاصة في المجاالت المتعلقة 

بالموھبة واإلبداع واالبتكار، ولدى الجمعیة عدة مشاریع تعلیمیة وتدریبیة في مختلف مجاالت 

ب الذھني للجمیع ومشروع اإلبداع ومن أھمھا مشروع علماء المستقبل ومسابقتھ ومشروع الحسا

القراءة السریعة وبرامج اإللكترونیات والبرامج التدریبیة للمعلمین والشباب وغیرھا من المشاریع 

  المحفزة على التفكیر.
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  استكمال نظام الحوسبة في دائرة الصیانة

استحدث مركز تكنولوجیا المعلومات في الجامعة األردنیة نظام دعم فني خاص بدائرة  –ھبة الكاید 

  .الصیانة وعمل على تطویره بما یمّكن المستخدم من طلب الخدمة الكترونیا

یق تحدید نوع المشكلة وقال مدیر المركز الدكتور صالح الشرایعة إن ھذا اإلنجاز یعمل عن طر

ومتابعة مراحل العمل علیھا أول بأول إلكترونیا؛ األمر الذي سیسھم في ضبط جودة الخدمة المقدمة 

  .واإلسراع في إنجازھا

وأضاف الشرایعة أن ھذا االستحداث الذي حققھ المركز بالتعاون مع دائرة الصیانة یأتي ضمن خطة 

جامعي ذكي واستكماال للجھود الحثیثة في حوسبة كافة اإلجراءات إدارة الجامعة في التحول إلى حرم 

  في الجامعة وأتمتة كافة عملیاتھا وإجراءاتھا مستقبال.

  /ار األردنیةأخب
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  مجمع اللغة ینتخب أعضاء عاملین جدد

 

ه، 1440جمادى اآلخرة  19انتخب مجلس مجمع اللغة العربیة األردني في جلستھ المنعقدة األحد 

ً من: األستاذ الدكتور علي محافظة، واألستاذ الدكتور موسى الناظر، 24/2/2019الموافق  ّ م، كال

ان عضوین عاملین في المجمع، وكان قد ُرشِّح  لعضویة المجمع خمسة عشر أستاًذا منھم األستاذ

محافظة والناظر اللذان فازا بالعضویة بعد حصولھما على أعلى نسب تصویت من أعضاء المجلس 

  .الحالي

یذكر أن الدكتور محافظة حاصل على درجتي دكتوراه في اآلداب والعلوم اإلنسانیة والدراسات  

اصر، والعالقات اإلسالمیة من جامعة السوربون الفرنسیة، ولھ مؤلفات عدة منھا: تاریخ األردن المع

  .األردنیة البریطانیة، واالتجاھات الفكریة عند العرب في عصر النھضة، وغیرھا

والدكتور الناظر حاصل على درجة الدكتوراه في الكیمیاء من جامعة ھارفارد األمریكیة، ولھ من  

ً إضافة إلى عشرات الدرا ً متخصصا ً علمیا سات، وساھم األبحاث المنشورة ما یربو على ثالثین بحثا

في تألیف الكتب العلمیة المتخصصة في الكیمیاء والمعتمدة في التعلیم العالي، وترأس لجان تألیف 

الكتب المدرسیة التي تتعلق بالكیمیاء، وعمل في لجان إعداد قوانین وأنظمة عدد من الجامعات 

  یة.األردنیة الرسمیة والخاصة، خاصة في مجال التخطیط إلنشاء المختبرات العلم

  /ار األردنیةأخب
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  متحف التراث الشعبي .. نافذة تطل على ماضي الممكلة األردنیة

یعید متحف في قلب األردن الحیاة لعناصر عدیدة من تراث البلد القدیم  ، ویضم متحف التراث 

عشرات المعروضات التي توضح الحیاة في فترات زمنیة قدیمة الشعبي في الجامعة األردنیة 

بالمملكة األردنیة، وتضم معروضاتھ مالبس تقلیدیة وأدوات قدیمة ونظرة على أسلوب الحیاة فیما 

  .مضى

ب ،  ین واألجان واطنین األردنی اط الطالب والم ویھدف المتحف إلى الترویج للتراث األردني في أوس

رات وتفید وزارة الثقافة  ع التغی ین م أقلم األردنی ة ت ین كیفی في موقعھا االلكتروني أن المعروضات تب

  .المناخیة وكیف كان المجتمع المحلي یتفاعل مع ما یحیط بھ

ألردن ،  ادیة ل ة واالقتص اة االجتماعی وع الحی تعكس تن ت ل ات نُظم وزارة أن المعروض یف ال وتض

ّسم المعروضات ألقسام مختلفة تشمل الحیاة  ُق   .في القریة والمدینة والبادیةوت

  .وتضم أقسام أخرى في المتحف زاویة لصنع القھوة التقلیدیة واستخدام األعشاب ألغراض عالجیة

دأ  ن مب ة م ة األردنی راث بالجامع ف الت اء متح رة إنش ف "نشأت فك وقال طارق مھیرات، أمین المتح

ردنیة لألجیال القادمة. تم تأسیس ھذا المتحف الحفاظ على تراثنا األردني من االندثار وإبقاء الھویة األ

  "لیكون المصدر التعلیمي وبنفس الوقت المكان لحفظ مقتنیاتنا التراثیة لألجیال القادمة ١٩٨٦في عام 

ُنشئ أصال عام  ره  1981وتقول الوزارة إن المتحف ا ھ لمق ل انتقال ة اآلداب قب في غرفة صغیرة بكلی

  .1986الحالي عام 

  .شخصا في الیوم 50حف على معروضاتھ إما بالتبرع أو بالشراء. ویزور المتحف نحو وحصل المت

  

  28ص:الرأي 
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ي  ف ف ودات المتح ا شاھد موج ي ربم وقال طارق مھیرات "ھنالك صلة ما بین الزائر والتراث، یعن

ل  ع، ك ن الواق ا م ة. فكلھ رى أو البادی دى الق ارة إلح ي زی واء، أو ف ھ، س ت أھل ي بی داده، ف ت أج بی

  ."التراثیة من الواقع الموجودات

  

دیما،  یش ق ا نع ي عن كیف كن وقالت طالبة في الجامعة األردنیة تدعى أحالم الجوابرة "التراث بیحك

راحة  وت الص ا البی ض، خصوص ع بع املھم م ثال تع أجدادنا كیف كانت حیاتھم البسیطة، كیف كان م

  ."خالل الزمن الماضيقریبة من بعض، وبتدل على الحیاة االجتماعیة اللي كانت جدا قویة 

  

ي  ف ف د المتح رى تجدی ي،  2008وج در تعلیم المتحف كمص وذون ب ذین یل ید بعض الطالب، ال وش

  منزال من الطین لتمثیل الحیاة في الریف.
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.  

  
  

  
  ھیئة االعتماد: تصنیف سنوي للجامعات

  
اعتبر رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان الجودة الدكتور بشیر الزعبي إلغاء تصنیف 

  غیر عادل رغم انھ تم العمل علیھ بشفافیة وحرفیة وعالمیة عالیة. 2017الجامعات عام 
عة االردنیة ان وقال الزعبي في حدیث لبرنامج بال تردد مع امان السائح الذي یبث على اذاعة الجام

الھیئة بدأت بإعداد تصنیف للبرامج بالجامعات وستعمل على تصنیف سنوي للجامعات وفقا لما یقرره 
مجلس التعلیم العالي مؤكدا أھمیة التصنیف االردني وعالقتھ بحق للدارسین بالجامعات معرفة 

ر االعتماد بنسبة اكثر تصنیف جامعاتھم. وكشف الزعبي في حدیثھ ان الجامعات الرسمیة تطبق معایی
  %، مؤكدا حرص الھیئة على تطبیقھ على كافة الجامعات بعدالة.50من 

َي  وأكد انھ ال یمكن الضغط على الجامعات الرسمیة بمزید من التطبیق او وقف الموازي تحت ا
َي ظرف، مؤكدا ان الھ یئة ظرف اال عندما یتم توفیر البدیل الذي ال یمكن اللجوء برفع الرسوم تحت ا

%. 49تتابع تطبیق نسبة الموازي بالجامعات وھنالك جامعة أردنیة تصل نسبة الموازي فیھا الى 
وأشار الزعبي الى ان تطبیق قضیة القبول المباشر ستسھل من عملیة تطبیق معاییر االعتماد على 

  الجامعات.
لقبول الطلبة على الفصل احترم التزام مجلس التعلیم العالي باالعداد التي نسبت بھا الھیئة «وقال 

  الشتوي الثاني، داعیا مجالس امناء الجامعات الى االسترشاد برأي الھیئة قبل التنسیب بالعدد.
، متوقعا ان تسعى العتمادھا خالل »ھنالك تخصصات غیر معتمدة في بعض الجامعات«واضاف 

  الشھرین المقبلین.
ل إلغاء التخصصات غیر المعتمدة نھائیا. وتوقع بھذا الخصوص منح تلك الجامعات مھلة محددة قب

وأكد الزعبي ان الھیئة والتزاما مع االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة رفعت نسبة الطلبة 
%، لتكون الزیادة 25%، مقارنة بما كانت علیھ  50الوافدین المستقطبین للدراسة في االردن الى 

  .على الطاقة االستیعابیة للوافدین فقط
وبین ان ھناك ما ال یزید عن عشرة االف طالب فقط زیادة عن الطاقة االستیعابیة بالجامعات، مؤكدا 

  الفا عن الطاقة االستیعابیة. 55حیث كانت الزیادة  2014ان ھناك انخفاضا من عام 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  /طلبة نیوز3- 1ص:الدستور 
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  لمعاني یرعى مؤتمر الطالب السوریین باألردن: حان وقت البدء من جدیدا
  
  

ي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني أمس األحد مؤتمر "الطالب رعى وزیر التعلیم العال
السوریون في األردن: حان وقت البدء من جدید" والذي نظمھ االتحاد األوروبي وبرنامج التعلیم 
السوري األردني الذي تدیره الجامعة األلمانیة األردنیة بحضور سفیر االتحاد األوروبي في األردن 

انا والملحق الثقافي في السفارة األلمانیة توبیاس كاریس ورئیس الجامعة الدكتورة أندریا ماتیو فونت
  منار فیاض.

وقالت فیاض خالل حفل افتتاح المؤتمر إنھ یتیح للطلبة السوریین الفرص إلثبات أنفسھم وقدرتھم 
التحدیات التي  على البناء والتغییر، قائلة "نحن نؤمن كمؤسسة تعلیمیة بإمكانیاتھم وقدراتھم لمواجھة

  یتعرضون لھا".
من جھتھ، أكد فونتانا أن الطلبة السوریین لدیھم الحق في تحقیق طموحاتھم وإدراكھم لذاتھم، وبالتالي 
فإن برامج المنح الدراسیة التي یوفرھا االتحاد األوروبي وینفذھا شركاؤه تقدم مجموعة متنوعة من 

عمل الفوریة، خاصة في البالد، والبقیة لدیھا منظور الفرص والخیارات؛ بعضھا مرتبط باحتیاجات ال
الممول من الوزارة االتحادیة األلمانیة  GIZطویل األمد. وبیّن رئیس حافظة التوظیف في مشروع 

للتعاون االقتصادي والتنمیة/األردن، ثورستن میتز، أن الھدف من المؤتمر ھو إیصال صوت الطلبة 
ار مؤكدا ضرورة االستماع لھؤالء الطلبة الذین یتأثرون بقرارات من الالجئین السوریین لصناع القر

ّ یتم التغاضي عن الوضع الضعیف لھؤالء  السیاسیین والمانحین عند إنشاء برامج لمنح دراسیة وأال
  الطلبة بحیث یتم التفكیر بطرق عّدة لمتابعة دعمھم.

للتعامل مع األزمة السوریة، خصوصا من جانبھ أكد كاریس التزام ألمانیا نحو األردن ودعمھ الثابت 
  في قطاع التعلیم وتوفیر المنح الدراسیة.

ّط  وتناول المؤتمر القضایا التي یواجھھا الطلبة السوریون في مجال التعلیم العالي باألردن، كما سل
حظا الضوء على أھمیة المنح الدراسیة األكادیمیة المقدمة لالجئین السوریین والطلبة األردنیین األقل 

  من قبل االتحاد األوروبي والوزارة االتحادیة األلمانیة للتعاون االقتصادي والتنمیة.
وشارك في المؤتمر الذي جاء نتیجة لسلسلة من ورش العمل للطلبة السوریین في الجامعة األلمانیة 

ممثال عن  120األردنیة وجامعة الزرقاء وكلیة لومینوس التقنیة الجامعیة ومخیم الزعتري، أكثر من 
الوزارات والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة، إضافة إلى مجموعة من الطلبة السوریین 

  في الجامعات األردنیة.
یشار إلى أن مشروع التعلیم السوري األردني والممول من الصندوق االستئماني اإلقلیمي لالتحاد 

سوریة، ووفر عددا كبیرا من المنح ، جاء استجابة لألزمة الGIZصندوق "مدد" بالتعاون مع 
  الدراسیة للشباب السوري واألردني في المناطق المتضررة من اللجوء.

  طلبة نیوزبترا/
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  »تھدید»رمان: الشباب قوى تغییر ال  أبو

  
العربیة  قال وزیر الثقافة ووزیر الشباب الدكتور محمد أبو رمان إن المرحلة السیاسیة في الدول

أھمھا المجال  من الضروري وجود حوار وتكاتف وتعاضد في مختلف المجاالت، ومن«حرجة و
  «قائمةالشبابي ألنھم قوى التغییر القادمة ولیس قوى التھدید ال

  
التطوعیة  وأضاف خالل افتتاحھ في عّمان فعالیات صالون الشباب العربي الثاني (المبادرات 

بحضور مندوب الجامعة  للشباب) الذي تنظمھ وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة الدول العربیة
م القوى ننظر إلى الشباب العربي بأنھ یجب ان«العربیة مدیر ادارة الشباب عبد المنعم الشاعري، 

والمجتمعات، ال أن ننظر الیھم بأنھم الخطر الدائم أو قوى التحدي  التي یعول علیھا لبناء المستقبل
 .«ما یواجھھ الشباب من تحدیات مثل البطالة والمخدرات والعنف والتطرف الذي نواجھھ نتیجة

في العدید من  ربیةوشدد على أن ھذه اللقاءات تتجلى فیھا الوحدة العربیة والمشاعر القومیة الع
ألن المرحلة القادمة تستحق  الجوانب والمجاالت، ویجب التفكیر بالمستقبل وإتاحة الفرصة للشباب

   .استثمار طاقات الشباب
  

واعطائھم االولویة في  وبین ابو رمان أنھ في األعوام القلیلة السابقة بدأت النظرة تتغیر تجاه الشباب
كالبطالة والمخدرات، العنف االجتماعي  تحدیات التي تواجھھمالمجتمعات العربیة خاصة في ظل ال

ودعا أبو رمان إلى ضرورة إدماج الشباب في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة  .والتحدیات االقتصادیة
 التمكین االقتصادي لھم خالل المرحلة القادمة، وتحویل الشباب من مصدر تھدید كما وبناء فرص

واشار إلى ان وزارة الشباب االردنیة  .كمصدر من مصادر االستثمار یراھم البعض والنظر الیھم
المراكز الشبابیة وبناء جسور الثقة والتعاون مع  باشرت بتوطین المبادرات الشبابیة الفاعلة في

واكد ضرورة ایالء الجانب الریاضي اھمیة باستحضار االبعاد  .القیادات الشبابیة في المحافظات
الجانب الریاضي بحیث تكون اللقاءات الریاضیة الوسیلة الفاعلة في ازالة اي  الىالثقافیة والقیمیة 

وأكد ابو رمان ضرورة توثیق وتوطید العالقة بین الشباب  .بناء الجسور بین الشباب العربيول عوائق
خاصة فیما شكلتھ الخالفات السیاسیة وبعض الخالفات الثقافیة  العربي وإزالة أي عوائق سابقة

ودعا  .تذیب لغة الریاضة المشتركة ھذه العوائق وتعزز عالقات الشباب العربي والمذھبیة، بحیث
   .المشاركین إلى التحاور فیما بینھم وعرض تجاربھم ونقلھا للدول العربیة

  
ان «الشاعري قال  مندوب جامعة الدول العربیة مدیر ادارة الشباب والریاضة المستشار عبدالمنعم

حوار مفتوح بین الشباب  صالون الشباب العربي یأتي بھدف اتاحة الفرصة للشباب للدخول في
االجتماعیة والتشبیك مع المجتمع من اجل  ن اتجاھات الشباب نحو الریادة والمبادراتومسؤولیھم، وا

تجارب الدول العربیة في مجال العمل التطوعي  تنفیذ ھذه المبادرات على ارض الواقع ونقل
 وأضاف الشاعري أن فكرة الصالون جاءت ایمانا من جامعة الدول العربیة بالشباب .«لآلخرین

وحاجتھم  ودوره وتأثیره في المجتمع في ظل قلة الخیارات والفرص المتاحة لھم المثقف الواعي
للمبادرات وتشجیعھم لالقبال علیھا  للتعبیر عن أنفسھم واطالق إبداعاتھم، وتعریفھم بالمعنى الحقیقي

   .وغرس فكرة العمل الجماعي في نفوسھم
  

كمبادرة لتقویة  جاء» لتطوعیة للشبابلمبادرات ا«ونوه إلى ان عنوان الصالون الشبابي ھذا العام 
ً الى أن الشباب الیوم صانع التنمیة ویجب أن یكون الھدف  قدرات الشباب من اجل مستقبل ناجح، الفتا

وتخللت فعالیات االحتفال كلمة  .«على أوطانھم ھو التكوین واالرشاد واالعداد للشباب لینعكس ھذا

  12ص:الرأي 
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فلسطین ثمن خاللھا دور وزارة الشباب االردنیة في  المشاركین قدمھا المشارك أحمد الشاطر من
والتي ترفد الشباب بالعدید من الخبرات والتجارب، وإتاحة  استضافة اللقاءات العربیة المحوریة

بینھم وبین جامعة الدول العربیة، واالستفادة من التجارب العربیة في  الفرصة للشباب للتحاور فیما
كما تضمنت الفعالیات قصیدة  .ر الحقیقیة في المجتمعات العربیةالنھم قوة التغیی رعایة الشباب

فیھا باألردن والدول العربیة، كما قدمت فرقة  شعریة قدمھا الشاعر األردني صالح الھقیش تغنى
  .معان لوحة فلكلوریة فنیة

  
الیمن واالردن،  وتتمثل محاور الصالون الشبابي الذي تشارك بھ وفود تمثل دول فلسطین، السودان، 

، ودور التنمیة المستدامة في تعریف المفھوم الحقیقي للمبادرة، ودور الشباب في تحقیق أھداف
نحو الریادة والمبادرات اإلجتماعیة،  المؤسسات والمنظمات الشبابیة في تعزیز اتجاھات الشباب

وعلى ھامش افتتاح  .المبادرات الشبابیة باالضافة إلى عرض تجارب الدول المشاركة في مجال
ً من» صالون الشباب العربي«فعالیات  واللجنة الفنیة المراكز الشبابیة  التقى الوزیر أبو رمان شبابا

ندوة أدارھا مدیر شباب العاصمة الدكتور  الشبابیة المعاونة لوزراء الشباب والریاضة العرب في
العربیة مدیر إدارة الشباب والریاضة المستشار  حسین الجبور، وبحضور مندوب جامعة الدول

ً وقال أبو رمان إن اھتمام االردن بالمبادرات الشبابیة ی .عبدالمنعم الشاعري شكل قفزة نوعیة ومؤشرا
وسمو االمیر  وعي الشباب العربي بھذا المجال، ویتجلى ذلك باھتمام جاللة الملك عبداهللا الثاني إلى

واستعرض  .الثاني للتنمیة الحسین ولي العھد وبرامج مؤسسة ولي العھد وصندوق الملك عبداهللا
ً مسیراتالحالة األردنیة في مواجھة التحدیات وأبرزھا البطالة، و المتعطلین عن العمل  اصفا

ً، ونحو  40وكشف أبو رمان عن وجود نحو  .بالمنعرج الخطیر ألف متعطل  400ألف خریج سنویا
» داعش«وتحدث عن تنظیم  .%وھي مرحلة غیر مسبوقة 4.18في األردن أي ما نسبتھ  عن العمل

  ویات والطائفیة والمذاھبالتالعب على الھ اإلرھابي وقدرتھ على استقطاب الشباب وخطورتھ في
  
وجسر الفجوة  وبین إن دمج وزارتي الشباب والثقافة جاء لبناء رسالة فكریة للتواصل مع الشباب 

ولفت أن التحدي یكمن في نقل الشباب من حالة السلبیة إلى التحدي، حیث  .بین العاصمة والمحافظات
ا إلى سیاسة عربیة جدیدة تواكب ودع .بعض المبادرات في إحداث تغییر كبیر في مناطقھا نجحت

على رعایة الشباب التي (تكلست) وتتسبب بفجوة  متطلبات الشباب، والعمل على الكوادر العاملة
 .خطط واستراتیجیات عصریة یمكن تطبیقھا على أرض الواقع بینھم وبین جیل الشباب، ووضع
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ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي : إلغاء تصنیف الجامعات غیر عادل وعدد الطلبة یفوق الطاقة 
  اإلستیعابیة

  
كشف رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان الجودة د بشیر الزعبي ان إلغاء تصنیف 

  غیر عادل رغم انھ تم العمل علیھ بشفافیة وحرفیة وعالمیة عالیة  2017الجامعات عام 
  

دستور"  ان الھیئة  بدأت بإعداد تصنیف للبرامج بالجامعات وستعمل وقال الزعبي في تصریح ل " ال
على تصنیف سنوي للجامعات وفقا لما یقرره مجلس التعلیم العالي مؤكدا أھمیة التصنیف االردني 

  وعالقتھ بحق للدارسین بالجامعات معرفة تصنیف جامعاتھم  .
  

% مؤكدا 50ر االعتماد بنسبة اكثر من وكشف الزعبي في حدیثھ ان الجامعات الرسمیة تطبق معایی
  خرص الھیئة على تطبیق على كافة الجامعات بعدالة.

  
َي ظرف اال عندما  وأكد انھ الیمكن الضغط على الرسمیة بمزید من التطبیق او وقف الموازي تحت ا

َي ظرف مؤكدا ان الھیئة تتابع تطب یق نسبة یتم توفیر البدیل الذي الیمكن اللجوء برفع الرسوم تحت ا
  %49الموازي بالجامعات وھنالك جامعة أردنیة تصل نسبة الموازي فیھا الى 

  
   
  

وأشار الزعبي الى ان تطبیق قضیة القبول المباشر  ستسھل من عملیة تطبیق معاییر االعتماد على 
  الجامعات

  
بة على الفصل وقال احترم التزام مجلس التعلیم العالي باالعداد التي نسبت بھا الھیئة لقبول الطل

الشتوي الثاني امال ان یتم االلتزام بالعدد داعیا مجالس امناء الجامعات الى االسترشاد برأي الھیئة 
  قبل التنسیب بالعدد

  
   
  

وقال ھنالك تخصصات غیر معتمدة في بعض الجامعات متوقعا ان تسعى العتمادھا خالل الشھرین 
  المقبلین مؤكدا  منح تلك الجامعات مھلة محددة قبل إلغاء ھذه التخصصات نھائیا

  
% 25وأكد الزعبي ان الھیئة والتزاما مع االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة رفعت نسبة 

%فیما یتعلق باستقطاب طلبة وافدین بحیث تكون الزیادة على 50نسبة السابقة لتصل الى على ال
  الطاقة االستیعابیة للوافدین فقط

  
وبین ان ھناك ما یزید عن عشرة اآلف طالب عن الطاقة االستیعابیة بالجامعات مؤكدا ان ھناك 

  .عابیةالف عن الطاقة االستی 55حیث كانت الزیادة  2014انخفاض من عام 

  رونيالكتالدستور 
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  العربیة جامعة تونسیة تعمل علی االنضمام الی اتحاد الجامعات 13
  

  
العالي والبحث  حث امین عام اتحاد الجامعات العربیة الدكتور عمرو سالمة لدى لقائھ وزیر التعلیمب

منضمھ الى اتحاد  العلمي التونسي الدكتور سلیم خلبوس سبل انضمام الجامعات التونسیة غیر
ووفقا لبیان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربیة بعمان الیوم االثنین فان الوزیر  . الجامعات
 جامعة 13اكد ان الجامعات التونسیة غیر منضمھ الى اتحاد الجامعات العربیة وبالغ عددھا  التونسي

داخل  تعمل على االنضمام لھ باسرع وقت ممكن مما سینعكس ایجابا على سمعتھا العلمیة والبحثیة
   تونس وخارجھا

  
العربي  اشاد الدكتور خلبوس بجھود االتحاد في توحید الصف األكادیمي العربي وتعزیز مبدأ العملو

والبحث العلمي  المشترك موضحا ان الجامعات التونسیة تشھد تقدما ملموسا في مستوى التدریس
ین مبینا ان ثلث االساتذة واشار الى المستوى المتقدم لالساتذة الجامعیین التونسی . خدمة المجتمع
االستاذیة اضافة الى النسبة المتقدمھ للجامعات التونسیة بالنسبة إلعداد الطلبة مقارنة  یحملون شھادة

   .االساتذة مع عدد
  

 بدوره عرض امین عام االتحاد الدكتور سالمة انشطة االتحاد والخطط والبرامج االكادیمیة التي
وقال سالمة ان االتحاد یعكف على وضع تصنیف  . لمقبلةسینفذھا خالل المرحلة الراھنة وا

وبدأ بتنفیذ مشروع معامل “ سكوبیس”التصنیف الدولي  للجامعات والدوریات العرببة من خالل
یسعى الى توطید عالقاتھ مع االتحادات والمنظمات والمؤسسات  التأثیر العربي مشیرا الى ان االتحاد

   .االكادیمیة االقلیمیة والدولیة
  

ً موجزا عن نشأة وتطور االتحاد والمؤسسات االكادیمیة التابعھ لھ اضافة  وقدم الدكتور سالمة شرحا
ایجاد  الى نشاطات المجلس العربي لضمان الجوده واالعتماد مشیرا الى ان االتحاد یسعى الى

من  . يوالدول التمویل الالزم لصندوق البحث العلمي لتنفیذ مشروعات بحثیة على المستوى العربي
عمرو  جانب اخر زارت لجنة فحص العضویة التي شكلھا اتحاد الجامعات العربیة برئاسة الدكتور

  واالنسانیة كلیة متخصصة بمختلف العلوم الطبیعیة ١٧سالمة جامعة سوسة التونسیة والتي تضم 
  
 واقساموتفقدت اللجنة مرافق الجامعة واطلعت على سیر العملیة التدریسیة في كلیات ودوائر  .

 وأشار الدكتور سالمة الى المستوى الرفیع للجامعة واھتمامھا بالبحث العلمي ومصادر . الجامعة
یشار الى ان تقریر لجنة فحص  . المعلومات واعتماد أسلوب البحث والتطویر لطلبة الدراسات العلیا

الشھر المقبل التحاذ  العربیة الذي سیعقد العضویة سیتم عرضھ على المؤتمر العام لالتحاد الجامعات
 .اتحاد الجامعات العربیة القرار المناسب بخصوص عضویة جامعة سوسة في

  12ص:أي الر
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  بتخصصي التخدیر والعنایة المركزة» البورد«طبیبًا یتقدمون لـ» 166«

  
تفقد وزیر الصحة الدكتور غازي الزبن أمس، الجلسة األولى المتحان المجلس الطبي في القاعة 

أطباء 104تقدم للجزء األول المتحان المجلس في اختصاص التخدیر والعنایة المركزة المحوسبة، و
  طبیبًا. 62فیما تقدم للجزء الثاني في ذات التخصص 

  
  

من شباط الحالي 17بدأت في الـ 2019ویذكر أن امتحانات البورد األردني الكتابیة لدورة شباط 
  منھ. 28وتنتھي في الـ 

  3ص:الدستور 
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  صعوبات التعلم العلمّي) و(التربیة) في مجال تعاون (مؤتة) و(البحثِ 
  

َّعلم تمَّ  َّعرف المبكِّر على األطفال ذوي صعوبات الت َّعاون بین جامعة  ضمن اإلطار التخصصي للت الت
َّربیة َّعلیم لتدریب  مؤتة وصندوق دعم البحث العلمي واالبتكار األردني ووزارة الت ً  115والت معلما

ِّلقائیَّةومعلمة على تطبیق اختبارا َّسمیة الت والُمثیرات البدیلة السَّریعة" وتفسیر نتائجھا.  ت "سرعة الت
صادقة وثابتة للتعرف المبكر على الطلبة المعرضین ألخطار  حیُث تعد ھذه االختبارات أداة قیاس

   .ثم تقدیم التدخل العالجي المناسب لھم المشكالت القرائیة ومن
  

ِبَل صندوق دعموبّین الباحُث الرئیس والمدیر ال َّنفیذي للمشروع والمدعوم من ق البحث العلمي  ت
َّسمیة ِّلقائیَّة والُمثیرات البدیلة  واالبتكار األردني الدكتور بشیر أبو حّمور إنَّ اختبارات "سرعة الت الت

ُّسخة ً، وإنَّ الن َّ  السَّریعة" بنسختھا األردنیَّة ھي األولى عربیا ة أرجاء األصلیة منھا قد انتشرت في كاف
َّعلیم األردني والعربي للتنبؤ  لغة أخرى، وسیتم 21العالم بعد ترجمتھا إلى  استخدامھا في نظام الت

َمَّ تقدیم التدخل العالجي المناسب  بالمھارات القرائیَّة لألطفال في المراحل الدراسیة المبكِّرة، ومن ث
  .منھم ألخطار المشكالت القرائیَّة للمعرضین

  
جامعة مؤتة  و حمور خالل ھذه الورشة والتي عقدت في حرم كلیة العلوم التربویة فيوقد قام د. أب

ِّلقائیَّة والُمثیرات  بتدریب المعلمات والمعلمین على تطبیق وتفسیر نتائج اختبارات "سرعة َّسمیة الت الت
ائق العلمیة الحدیثة في التربیة الخاصة، والحق البدیلة السَّریعة"، وربط التقییم بالتدخل العالجي الفّعال

َّعلم، واختبارات الذكاء كما تم التعرف على خصائص الطلبة  .وتطبیقاتھا العملیة حول صعوبات الت
َّعلم، والنظریة األحدث للذكاء في العالم والتي تغطي تسعة ذكاءات  الموھوبین ذوي صعوبات الت

  . زوالتحصیلیة من قبل د. حنان الحمو شاملة لكافة القدرات المعرفیة
  

من منظور  وتحدَّث الّدكتور محمد كنانة من وزارة التربیة والتعلیم عن تحدِّیات تعلم اللغة العربیَّة
بین في الكثیر من المعلومات الھاّمة والتطبیقات العملیة للتعامل مع المشكالت  إیجابي، وأثرى المتدرِّ

الطرق العلمیة لتعلیم أسماء الحروف وأصواتھا والقضایا التي قد تواجھ الطفل في تعلم اللغة العربیة 
  الصوتي، واألحرف المتشابھة في الّرسم والمخرج عيالمتقدمة في الو

  
بون المحاور الرئیسة وذلك من خالل طرح األسئلة على بین  وفي ختام الورشة تناول المتدرِّ الُمدرِّ

   .والمناقشة العلمیة للقضایا الحدیثة في مجال صعوبات التعلم
  

َّعا جامعة " ون مع باحثین أمریكیین منویذكر أنَّ ھذه االختبارات قد أعدھا باحثون أردنیُّون بالت
َّحدة األمریكیَّة وبتعاون من جامعة مؤتة وصندوق دعم البحث العلمي  أریزونا" في الوالیات الُمت

واالبتكار األردني خالل السنتین الماضیتین

  42ص:ي أالر
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  البطالة والشباب ومبادرات واستثمارات وطنیة

  
  األستاذ الدكتور عمر علي الخشمان

  
نعلم جمیعا إن ابرز التحدیات التي تواجھ الحكومة ارتفاع معدالت البطالة خصوصا بین الشباب 
الجامعي سواء كان لقلة فرص العمل المتاحة أو الفتقار طالبي العمل للمھارات الالزمة لتقدیم أنفسھم 

ط الخبرة للوظائف، المشكلة مازالت قائمة بین الخریج الجامعي وسوق العمل خصوصا عندما تشتر
لقبولھ في سوق العمل باإلضافة إلى الشھادات العلمیة المطلوبة لیكونوا قادرین على الحصول على 

  فرص عمل تتناسب ومؤھالتھم.
ولقد أصبحت البطالة معضلة رئیسیة لدى الشباب الوطني المتعلم وغیر المتعلم وما شاھدناه من 

لمحافظات صوب الدیوان الملكي الھاشمي مسیرات لشباب الوطن المتعطلین عن العمل من بعض ا
العامر (بیت األردنیین) واستقبالھم من معالي رئیس الدیوان والذي فتح باب األردنیین على مصرعیھ 
الستقبالھم واالستماع إلیھم وتوفیر فرص عمل مناسبة لھم حسب اإلمكانیات المتوفرة، ومن ھنا فان 

سبة للشباب وذلك للمحافظة على الشباب من حالة على الحكومة العمل على إیجاد فرص عمل منا
اإلحباط والظلم والحرمان التي بات بعضھم یعیشھا ویعاني منھا، ولقد باتت ھذه المعضلة تكبر وتنمو 
مثل كرة الثلج تكبر وتدحرج ألسباب عدیدة منھا عدم وجود فرص عمل وضعف المشاریع الوطنیة 

رات المطلوبة وأیضا عدم مواءمة مخرجات التعلیم مع واالستثمارات وعدم امتالك الشباب المھا
حاجات سوق العمل، الحكومة والقطاع الخاص شركاء في ھذه المسؤولیة الوطنیة من خالل 
االستثمار في مشاریع إنتاجیة صغیرة ومتوسطة إلیجاد فرص عمل ودعم الشباب وبناء حالة من 

  الثقة بالنفس لدى الشباب ومساعدتھم اقتصادیا.
األردن من الدول التي بداءت باستغالل الطاقة المتجددة وھناك عدة مشاریع للطاقة المتجددة في إن 

الجنوب كالطاقة الشمسیة وطاقة الریاح وتم االستفادة من خالل االستثمار في مجال الطاقة المتجددة 
ل الكثیر وعملت الشركات على استقطاب الكثیر من المؤھلین والمختصین من الشباب وقامت بتشغی

من الشباب العاطلین عن العمل وساعدت في تحسین مستوى الدخل لدى اإلفراد، ونطمح إلى المزید 
من الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة والتعدین للمساھمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة والتي 

لتوفیر فرص عمل  تتمثل في إقامة مشاریع صغیرة الحجم حیث تعتبر ھذه المشاریع وسیلة اقتصادیة
ألنھا تمتاز بانخفاض نسبة المخاطر فیھا وكذلك انخفاض كلفة توفیر فرص العمل باإلضافة إلى 
مرونة اإلنتاج وسھولة التغییر وانخفاض كلفة تسویقھا، حیث یمكن تسویقھا في السوق المحلیة ، 

فمثال إنشاء ولیست بحاجة إلى فرص للعمل ورفع مستوى المعیشة من خالل معدالت الدخول، 
محافظة الكرك لتلبیة -محافظة معان أو في منطقة القطرانة -مصنع للرخام في منطقة دالغة 

 15احتیاجات اإلقلیم من الرخام من الممكن القیام بھ كمشاریع صغیرة وان الكلفة التقریبیة ال تتجاوز 
باب وخصوصا الباحثین إلف دینار. یجب إن تسود ثقافة االستثمار في القطاع الخاص لدى معظم الش

عن فرص عمل وھنا یتطلب امتالك روح المبادرة والعمل الجاد والتحدي واإلنتاج وتوجیھ الشباب 
نحو االستثمار في مشاریع إنتاجیة صغیرة والتي تعزز اإلنتاجیة والعمل والربح السریع. ھناك الكثیر 

ابیة بدأت بمشاریع صغیرة من قصص النجاح والتي قام بھا بعض الشباب من خالل مبادرات شب
ومتوسطة ووصلت إلى مستوى مشاریع كبرى وشغلت مجموعة من الشباب وحققت فرص عمل 

  مناسبة لھم.

  نیوزبة طل

 مقاالت
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ومطلوب من الشركات الوطنیة والقطاع الخاص إن تضع في سلم أولویاتھا برامج تساھم في خدمة 
ام في الحفاظ على األمن الشباب والمساعدة في إیجاد فرص عمل من اجل المساھمة مع القطاع الع

  المجتمعي.
إن االستثمار في الشباب ھو استثمار في المستقبل وان إقصاء الشباب وتجاھل دورھم دون تمكینھم 
سیاسیا واقتصادیا یزید من المعاناة التي یعاني منھا الكثیر من الشباب المتعلم وغیر المتعلم في عدم 

ة ماسة وبصورة سریعة لتشغیل الكثیر من الشباب وجود فرصة عمل مناسبة لھم لذ فان ھناك حاج
وإیجاد فرص العمل المناسبة لھم سواء بالقطاع العام أو الخاص والعمل جمیعا على الخروج من 
الحالة التي یعیشھا الشباب الوطني وأھلیھم بعد إن تم تعلیمھم وبذل األھالي الغالي والنفیس وبیع 

ن الیوم إیجاد فرص عمل مناسبة ألبنائھم. وان تتجھ الحكومة مقدراتھم في سبیل تعلیمھم وھم ینتظرو
إلى التركیز على مشاریع الشراكة بین القطاعین العام والخاص من منطلق المسؤولیة المجتمعیة 
والمواطنة الصالحة ألنھا الحل األمثل لتجنب زیادة المدیونیة والعجز للموازنة العامة وتساعد على 

تخلف فرص عمل لتشغیل الشباب العاطل عن العمل وتحقیق النمو تشغیل األیدي العاملة و
االقتصادي، التحدیات االقتصادیة في مجال الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح والمیاه ال 
یمكن تحقیقھا إال من خالل شراكة فاعلة وحقیقیة بین القطاعین وذلك لخلق فرص عمل لتشغیل 

  ة النمو االقتصادي.العاطلین عن العمل وزیاد
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 اعالنات

 43ص:الرأي 
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 19ص:الدستور 
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  الجبل االخضر –محمود داوود ابو حمدان 
  
  دابوق –فھدة مزید زیدان حتّر  -
  
  الفحیص –ھدى خلیل عودة حداد  -
  
  شارع الجامعة االردنیة –باسم "صبحي حمیدان" ابو ھیكل  -
  
  جمعیة سلوان –لمیاء عبداهللا عوده قزمار  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ئل إعالم لیبیة أمس عن القبض على أحد المتھمین باختطاف السفیر األردني السابق بلیبیا كشفت وسا
، الذي تم اإلفراج عنھ بعملیة مقایضة مع اإلرھابیین بالسجون اللیبیة 2014فواز العیطان العام 

حینھا. وذكر اإلعالم اللیبي أن جھاز مكافحة اإلرھاب في مصراتة "قبض على اإلرھابي أیمن 
  عمود البرغثي"، الذي یعد أحد أبرز المتھمین باختطاف السفیر العیطان قبل سنوات.بو
  

یعقد مجلس النواب صباح الیوم الثالثاء جلسة عادیة لھ یواصل خاللھا مناقشة وإقرار مشروع قانون 
  الملكیة العقاریة، الذي شرع بإقراره بالجلسة قبل السابقة.

  
علمت "الغد" من مصدر مطلع أن توافقا تم التوصل إلیھ بین وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي د. 

ولید المعاني مع نقابتي المھندسین والمھندسین الزراعیین، یقر بموجبھ مجلس الوزراء منح 
دینارا، وذلك لسحب  50ن العاملین في "التربیة" عالوة مقدارھا المھندسین والمھندسین الزراعیی

فتیل أزمة إضراب ھؤالء المھندسین منذ عدة أشھر للمطالبة بمساواتھم بالمھندسین بالوزارات 
األخرى. وكان من المقرر أن یعقد مجلسا النقابتین الیوم مؤتمرا صحفیا للحدیث عن االستمرار 

  أمس عن تأجیلھ الى إشعار آخر.باالضراب، إال أنھما أعلنا 
  

بصورة فجة وال تحترم الصحافة ودورھا، تفوھت مدیرة مكتب رئیس ھیئة الطاقة الذریة خالد 
طوقان مع مندوبة "الغد" المعنیة بتغطیة نشاطات الھیئة، زاعمة أن طوقان "یطلب من الصحفیة عدم 
االتصال أو التعامل مع الھیئة"، وكالت االتھامات والشتائم للزمیلة، بدعوى عدم تحري الحقیقة 

مس لخبر وصحة المعلومات. المكالمة "المسیئة" للصحافة وللزمیلة جاءت على خلفیة نشر "الغد" أ
تعیین مصف لشركة الكھرباء النوویة. وتحتفظ "الغد" بحقھا باتخاذ اإلجراءات القانونیة المناسبة ضد 

 ھذه اإلساءة.

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


