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  وفاة العالم واألكادیمي علي نایفة 
  

  
غیب الموت العالم األردني علي 
حسن نایفة، خالل إقامتھ في 

متحدة األمیركیة، عن الوالیات ال
  . عاما ٨٣عمر یناھز 

  
   

وكان العالم الدكتور نایفة الحاصل 
على جائزة بنجامین فرانكلین 
التقدیریة في مجال الھندسة قد 
انضم إلى أسرة الجامعة األردنیة 
بتعیینھ أستاذا في قسم الھندسة  

  . ٢٠١٣المیكانیكیة عام 
   
   

قرن العشرین في ضاحیة شویكة بطولكرم وتلقى تعلیمھ االبتدائي ولد نایفة في أواسط الثالثینات من ال
وبعد تخرجھ عمل نایفة . في مدرسة قریتھ وتابع دراستھ في الفاضلیة الثانویة العریقة في المدینة ذاتھا

ً بین مدارس األردن، حتى تیسرت لھ بعثة للدراسة في الوالیات المتحدة على ید إحدى  ً متنقال معلما
  . میركیةالجمعیات األ

   
   

في جامعة ستانفورد في الوالیات المتحدة األمیركیة، وحصل على درجتي الماجستیر » نایفة«تخرج 
رسالة دكتوراه، ولھ عدة مؤلفات  ٨٠والدكتوراه في أربع سنوات ونصف فقط، وأشرف على نحو 

  .في مجال الھندسة المیكانیكیة
   
   
الیرموك وكان عمیدھا، عالوة على تطوعھ للتدریس في أسس العالم نایفة كلیة الھندسة في جامعة  

، وھى ٢٠١٤الجامعة األردنیة، وحصل على جائزة بنجامین فرانكلین في الھندسة المیكانیكیة عام 
ُعادل جائزة نوبل في العلوم، عالوة على جائزة لیبانوف من الجمعیة األمیركیة  الجائزة التي ت

  . ٢٠٠٧ذھبي من أكادیمیة العلوم المتخصصة عام ، ووسام الشرف ال٢٠٠٥للمھندسین عام 
   
   

 أخبار الجامعة

  ٢٨/٣/٢٠١٧أخبار األردنیة                                                      الثالثاء                                                
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ً  ٦٥٥قدم نایفة  ً في مؤتمرات علمیة وھندسیة عالمیة، ونظم وأشرف على سبعة عشر مؤتمرا عرضا
 ً ً عالمیا ً وھندسیا من (وقد تم تكریمھ بثالث شھادات دكتواره فخریة روسیة، وبولندیة، وألمانیة . علمیا

  . لمیتین ھما مجلة الدینامیات غیر الخطیة ومجلة االھتزاز والتحكموأسس مجلتین ع). جامعة میونخ
   
   

ً معتمد من دار نشر وایلي وأوالده في نیویورك لتحریر سلسلة من الكتب العلمیة كما أنھ . وھو أیضا
ولھ إسھامات عربیة كثیرة فقد أسس كلیة الھندسة . زمیل في عدة جمعیات علمیة وھندسیة أمریكیة

ً لذلك من  ١٩٧٦ملك عبد العزیز في جدة سنة في جامعة ال ً للھندسة في  ٣٥وقد قاد فریقا عضوا
وھارفارد، وستانفورد، ) MIT(أمریكا بما في ذلك أساتذة وعمداء في معھد ماسوستش للتكنولوجیا 

  . وبیركلي، وفرجینیا للتكنولوجیا
   
   

ً في المیكانیكا في تونس، وشارك في بحوث تعاونیة  في الھندسة في تركیا واألردن أنشأ برنامجا
ً وطالبة من درجة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في  ٩٨وقد تخرج تحت إشرافھ . ومصر وتونس طالبا

  .الھندسة والفیزیاء والریاضیات
   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  المسفر یدعو المجتمع الدولي إلى دعم األردن لمواجھة أعباء تدفق الالجئین
  
  

قال المفكر  -المبیضین محمد
العربي الدكتور محمد المسفر إن 

سیاسیا ، لدینا راھنا عربیا صعبا
راھنا ال ، واقتصادیا واجتماعیا

تنھض بھ مؤسسات العمل العربي 
  .المشترك وال القمم الدوریة 

وأضاف في محاضرة ألقاھا في 
الجامعة األردنیة أمس بحضور 
رئیس الجامعة الدكتور عزمي 

ن الواقع العربي الراھن محافظة أ
ال ینھض إال بالوعي واإلدراك 
والرغبة الجادة في اإلصالح، 

  . مشیرا أن لدینا الیوم طبقة وسطى یزداد طموحھا للترقي االجتماعي وتحسن مستواھا االقتصادي
   

وزاد المسفر أن لدینا دوال ضعیفة تكاد تعجز عن القیام بمھامھا األساسیة، وعلى رأسھا توفیر 
، خدمات العامة، واقتصادا ھشا یعاني جملة من األمراض الھیكلیة التي تدفع بنموه إلى التباطؤال

فضال عن وجود محاسیب تنمو ثرواتھم بدأوا یطفون على سطح السیاسات العامة بل یجیرون الدولة 
  . لخدمتھم ألجل نمو ثرواتھم

   
تعمق التخلف واالنحطاط والفساد " ومن سمات الواقع العربي في المرحلة الراھنة  قال المسفر 

والعفن المستشري في الدوائر واألجھزة المؤسساتیة العربیة وتراجع القطاع العام وھروب الخبرات 
وھجرتھا، عدا عن غیاب الدیمقراطیة وسیادة العقلیة البونابرتیة االستبدادیة والتسلطیة القمعیة 

یوع الالمباالة بین الجماھیر الشعبیة المقموعة واالضطھادیة، وتنامي حالة االغتراب المجتمعي وش
  ".والمھمشة وعجز قیادات المجتمعات العربیة المعاصرة عن اإلبداع السیاسي

   
وأكد المحاضر أن تغلغل الطائفیة البغیضة واإلقلیمیة الضیقة والسلفیة الممنھجة الطاغیة على 

لمة والحركات الظالمیة التي تمارس الخطاب والعقل العربیین وانتشار القوى والتیارات المتأس
التكفیر واإلقصاء والعنف واالغتیال واإلرھاب الفكري باسم اإلسالم واإلسالم منھا براء، إضافة إلى 
استحواذ قضایا الفقر والجوع والمعاناة االقتصادیة الصعبة والخانقة التي تعیشھا األوساط المطحونة 

  .الوعي والثقافة والتاریخ والمنسحقة كلھا عوامل تحدد العالقة بین
وتناول المسفر الوضع السیاسي العربي الراھن في ظل وجود ثالثة مشاریع قومیة ھي المشروع 
الصفوي اإلیراني والمشروع التركي العثماني بصیغتھ النیوكمالیة والمشروع الصھیوني، مشیرا إلى 

  .حددة واستراتیجیات المتالك المعرفةأن ھذه المشاریع متقدمة تقنیا وبحثیا ومعرفیا ولدیھا أھداف م
  

وأن الخروج من المأزق العربي ، وبین المسفر أن العالم العربي یعاني من التأخر المعرفي والتقني
یتطلب من الشعوب واألنظمة الھروب إلى األمام؛ فمحاربة التدخل والتبعیة للغرب تتم بتحالف عربي 

  أخبار األردنیة   -٤السبیل ص  -٦الرأي ص  -بترا  
  ٢٨/٣/٢٠١٧ طلبة نیوز                                                              الثالثاء                                              
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فق ال یتم بالوعود إنما بإدراك القادة عمق األزمة وتحدید مع باقي الدول اإلسالمیة، والخروج  من الن
سبل النھوض، وتعظیم القدرات الوطنیة وتعزیز دولة المؤسسات والحكم الرشید، ووقف الفساد 

  .والمفسدین وااللتفات إلى الشباب وتعظیم دورھم ال بمجرد االستثمار بھم في المؤتمرات والمبادرات
  

ي ومنظماتھ إلى دعم األردن لمواجھتھ األعباء المتزایدة من  تدفق ودعا المسفر المجتمع الدول
الالجئین، خصوصا وأنھ یعاني من أزمات اقتصادیة وندرة المیاه، وارتفاع تكلفة الكھرباء 
وتخصیص أموال ھائلة من موازنة الدولة على قطاعات التعلیم والصحة والبیئة والتنمیة البشریة 

  . واالجتماعیة
  
   

اذ التاریخ في الجامعة الدكتور علي محافظة الذي أدار المحاضرة قد رحب في مستھلھا وكان أست
  . بالمسفر مشیدا بإنجازاتھ العلمیة والفكریة على جمیع األصعدة العربیة واإلقلیمیة والدولیة

  
" النظام العربي وتحدیاتھ الراھنة"وأشار محافظة إلى أن موضوع المحاضرة التي جاءت بعنوان  

س واقع األزمة العمیقة والحروب األھلیة المریرة التي تشھدھا بعض الدول العربیة،  الفتا إلى أن  یعك
  . ھذه المرحلة قد تكون األسوء في تاریخ األمة العربیة

  
وأجاب المسفر خالل المحاضرة التي استمع إلیھا نواب رئیس الجامعة وعدد من أساتذتھا ونخبة من 

ات ومداخالت بعض الحضور، تناولت في مجملھا الحالة العربیة سیاسیا طلبة الجامعة عن استفسار
واقتصادیا واجتماعیا ومعرفیا وسبل النھوض باألمة ال سیما بعد مرحلة الربیع العربي الذي أصبح 

  . ربیعا دمویا بحسب وصف المحاضر لھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  مي المرافق لخادم الحرمینمركز الدراسات االستراتیجیة یستضیف الوفد اإلعال
  
  

زار الوفد اإلعالمي المرافق للملك 
سلمان مركز الدراسات 
االستراتیجیة بالجامعة االردنیة وقد 
ترأس الوفد معالي االستاذ عبدهللا 
بن فھد الحسین رئیس ھیئة وكالة 
األنباء السعودیة، وكان من 

عثمان .المشاركین في الوفد د
 الصیني رئیس تحریر صحیفة
الوطن والسید خالد بن حمد المالك 
رئیس تحریر صحیفة الجزیرة 
والسید فیصل عباس رئیس تحریر 

والسید   Arab newsصحیفة 
غسان شربل رئیس تحریر صحیفة 

  .الشرق االوسط العربیة
  
  

ً حول نشأة المركز وأھدافھ وبرنامجھ أكد  وقدم األستاذ الدكتور موسى شتیوي مدیر المركز إیجازا
على أھمیة  مراكز الدراسات في رفد السیاسات العامة وكمدخل في صنع القرار وقال إن خاللھ 

تجربة مركز الدراسات االستراتیجیة غنیة بدراسة المواضیع والقضایا التي تھم الشأن األردني 
  .والعربي

  
  

ة والتي وبعد ذلك دار حوار موسع حول رؤیة المركز للعدید من الملفات والقضایا اإلقلیمیة المھم
  .شملت الالجئین السوریین والتطرف واإلرھاب والتحدیات المالیة التي تواجھ المملكة

  
  

ً وعلى .وفیما یتعلق بأثر اللجوء السوري على االردن قال د شتیوي أنھ كان لھ آثار كبیرة اقتصادیا
السلبیة على  البنیة التحتیة وبشكل خاص على المیاه وأن استمرار األزمة السوریة یعمق من اآلثار

وأكد على ضرورة أن یتم معالجة . االردن وخاصة القضایا المرتبطة بالبطالة والمیاه والبنیة التحتیة
ً وبشكل جماعي   .مشكلة الالجئین عربیا

  
  

شتیوي الى أن المركز وباحثیھ كان أول من تصدى لرصد ھذه .أما بالنسبة للتطرف ، فقد نّوه د
  .لدراسات المختلفة التي قدمھا المركز حول التنظیمات المتطرفةالظاھرة في االردن باإلضافة ل

  

  ٢٨/٣/٢٠١٧   أخبار األردنیة                                                           الثالثاء                                             



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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شتیوي  على أن الحل الوحید الذي یضمن حقوق الشعب الفلسطیني .وحول القضیة الفلسطینیة  أكد د

ً على ضرورة التمسك بھذا الخیار في  ویحافظ على المصالح االردنیة العلیا ھو حل الدولتین مؤكدا
الطریق على مخططات اسرائیل إلضعاف ھذا الخیار من خالل سیاسات القمة العربیة لقطع 

  .االستیطان وغیرھا
  
  
  

ً وفي معرض اإلجابة حول إیران ودورھا في المنطقة فقد قال د شتیوي ان إیران انتھجت .واخیرا
خل السیاسة التوسعیة في المنطقة والتدخل في الشؤون العربیة الداخلیة وان ال سبیل لمواجھة ھذا التد

  .إال بالخروج بموقف عربي موحد ضمن رؤیة استراتیجیة لألمن القومي العربي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  تنجز أرشفة ملفات الطلبة إلكترونیا" األردنیة"
  
  

احتفلت وحدة القبول  –ھبة الكاید 
والتسجیل في الجامعة األردنیة 
بانتھائھا من عملیة أرشفة ملفات 

ترونیا منذ تأسیس الطلبة إلك
  .الجامعة حتى الیوم

   
   

وأثنى رئیس الجامعة الدكتور 
عزمي محافظة لدى مشاركتھ 
الوحدة احتفالھا على جھود كادر 
العمل، مؤكدا دعم الجامعة لمثل 

ھذه المشاریع التي تخدم الطلبة وتسھل علیھم إجراءات المعامالت التي یحتاجونھا خالل فترة 
  .دراستھم الجامعیة

   
   

ودعا محافظة في كلمتھ التي ألقاھا خالل الحفل جمیع الوحدات والدوائر والمراكز التي لھا ارتباط مع 
الطلبة في الجامعة إلى تطویر األنظمة والتعلیمات التي من شأنھا أن تصب في مصلحة الطلبة وتدعم 

  .مسیرتھم التعلیمیة
   
   

ذه األرشفة تحفظ معلومات الطلبة من الضیاع، بدوره أكد مدیر الوحدة الدكتور محمد الشریدة أن ھ
  .وتسھل الرجوع إلى معلوماتھم إلكترونیا كلما اقتضى األمر

   
   

ّرت كل ما یحتاجھ ھذا العمل من أجھزة ومعدات وأنظمة لتحقیق ھذا اإلنجاز  ولفت إلى أن الوحدة وف
كاملة، منوھا بأن كل  الذي تم على مرحلتین، بدأت بإدخال البیانات ومن ثم حفظ ملفات الطلبة

  . ٢٠١٨المعلومات ستكون محوسبة في العام 
   
   

حضر الحفل نواب رئیس الجامعة وعمید شؤون الطلبة وعمداء بعض الكلیات ومدیرو الوحدات 
  .والدوائر اإلداریة والمراكز، إضافة إلى أسرة الكادر اإلداري في وحدة القبول والتسجیل

    
  
  
  
  

  ٢٨/٣/٢٠١٧أخبار األردنیة                  الثالثاء                                                -طلبة نیوز -ع االخباریةالوقائ

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  امعة األردنیة في مؤتمر المیاه العربي الرابعمشاركة متمیزة للج
  
  

تمیزت الجامعة األردنیة بمشاركتھا 
في فعالیات أسبوع المیاه العربي 
الرابع الذي نظمتھ الجمعیة العربیة 

  .في البحر المیت) أكوا(لمرافق المیاه 
وتتزامن ھذه المشاركة مع الیوم 
العالمي للمیاه، وجاءت بحضور أكثر 

واختصاصي عربي  خبیر ٥٠٠من 
وعالمي في مجاالت المیاه، وحظي 

دولة عربیة  ١٨بمشاركة واسعة من 
شركة عالمیة مھتمة بنقل خبراتھا للمنطقة  ٣٦٠منظمة إقلیمیة ودولیة ومؤسسات بحث علمي و ١٥و

  .العربیة واتحادات عالمیة
بترشیح من مركز المیاه وفاز طلبة قسم الھندسة الكیمیائیة من كلیة الھندسة في الجامعة األردنیة 

في تحدي ) إسراء أبو زخم، وعبدهللا الزبن، ونور الخضري(والطاقة والبیئة في الجامعة األردنیة 
الجامعات األردنیة الذي أقیم بھدف المفاضلة بین طلبة الجامعات المشتركة في فعالیات األسبوع 

  .العربي للمیاه
میونخ  –حلة الثانیة من التحدي الذي سیقام في ألمانیا الجامعات العربیة في المر" األردنیة"وستمثل 

بحسب ما أفاد بھ مدیر مركز المیاه والطاقة والبیئة في الجامعة  ٢٠١٨/ أیار ١٨- ١٤خالل الفترة 
  .الدكتور معتصم سعیدان المشرف على مشروع تخرج ھؤالء الطلبة الفائزین

المیاه العربي الدكتورة الشریفة ھند محمد  بدورھا أشارت منسقة المسابقة عقب مشاركتھا في أسبوع
من مركز المیاه والطاقة والبیئة إلى أن الجامعة قد سطرت إنجازا آخر یضاف إلى رصید إنجازاتھا 

  .في دعمھا لطلبتھا من خالل بناء القدرات الفنیة وتحسین المعرفة ومواكبة التقدم التقني العالمي
ة تمكنوا خالل التحدي من توظیف خبراتھم الدراسیة المكتسبة ولفتت الدكتورة الشریفة ھند أن الطلب

من فعالیات أسبوع المیاه العربي في حل المشكلة الھندسیة في مجال إدارة وتصمیم منشآت المیاه 
والمیاه العادمة في المدن وتوظیف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في األنظمة المائیة التي تم طرحھا 

  .والمنافسة فیھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٨/٣/٢٠١٧                                     طلبة نیوز                                                           الثالثاء          



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  معھد اإلعالم األردني ینفذ برامج تدریبیة في موریتانیا
   

نفذ معھد اإلعالم األردني في العاصمة الموریتانیة نواكشوط، ورشة عمل تدریبیة حول مھارات 
اإلعالم وقضایا العمال المھاجرین، وذلك بالشراكة مع المنظمة العالمیة للھجرة في موریتانیا 

  .تحاد األوروبيوبتمویل من اال
  

ً منھم  ٢١وھدفت الورشة التي شارك فیھا  ً موریتانیا سیدات، إلى تعزیز مھارات  ٨إعالمیا
الصحافیین واإلعالمیین في موریتانیا، إلعداد وكتابة التقاریر المتخصصة حول وضع العمال 

مال المھاجرین الموریتانیین المھاجرین، وصوال إلى تحسین سیاسات الھجرة وإدارة تنظیم قطاع الع
  .ومساعدة الحكومات على مكافحة االتجار بالبشر

  
وتضمنت الورشة التي استمرت أربعة أیام، التعریف باإلطار الدولي القانوني لالتفاقیات والحقوق 
المتعلقة بالعمال المھاجرین، واالنتھاكات التي یتعرضون لھا، باإلضافة إلى إكساب المشاركین 

الفنون الصحفیة، وأخالقیات اإلعالم، وكیفیة استخدام مواقع : تعددة، منھابالمھارات الصحفیة الم
التواصل االجتماعي، وكیفیة التخطیط للكتابة الصحفیة، واستخدام المصطلحات وتوظیف 
اإلحصائیات ذات العالقة، وكیفیة استخدام تقنیات الصحافة في مجال التغطیة اإلعالمیة، والتساؤالت 

  .ن الصحافي من كتابة القصة الخبریة، وغیر ذلك من المھاراتالتي من خاللھا تمكّ 
  

وخالل أیام التدریب، جرى تسلیط الضوء على ظروف السالمة المھنیة للعمال المھاجرین، وقضایا 
اإلتجار في البشر في موریتانیا التي صادقت على االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال المھاجرین 

  .١٩٩٠وافراد أسرھم للعام 
  

ووصف الصحافي موالي علي، التدریب، بأنھ مثمر،على مستوى المضامین والصیغة، وبما یتعلق 
بمراعاة أخالقیات المھنة في التغطیة الصحفیة، واسقاطات ذلك على تغطیة قضایا العمال المھاجرین 
 بشكل خاص، كما جرى االستفادة من مجموعات العمل والتمارین المتعلقة في صیاغة الخبر

  .والتقاریر والقصص اإلخباریة
  

أما الصحافیة حیاة فقالت، إن التدریب مكنھا من معرفة الكیفیة الصحیحة لصیاغة الخبر وإعداد 
التقاریر والقصص اإلخباریة، وتمكنت من فنون مھارات التعامل مع األرقام واإلحصائیات 

  .وضرورة إدماجھا فیما یتعلق بتغطیة قضیة العمال المھاجرین
  

ار إلى أن معھد اإلعالم األردني یقوم بالتدریب على تعزیز القدرات اإلعالمیة على المستویین یش
المحلي واإلقلیمي، حیث نفذ العدید من الورش التدریبیة في مختلف المواضیع الصحفیة واإلعالمیة، 

لصحافة كما یستضیف المعھد الطلبة من مختلف الدول العربیة لاللتحاق ببرنامج الماجستیر في ا
  .واإلعالم الحدیث والذي یقدمھ بالتعاون مع الجامعة األردني

  

  ٢٨/٣/٢٠١٧الثالثاء                                                                                            ١٠الدستور ص  -بترا



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  لدكتور علیان یحاضر في المكتبة الوطنیة عن القراءة والمكتبات في األردنا
  

  
   

بمناسبة الیوم العربي للمكتبات، 
ألقى األستاذ الدكتور ربحي 
مصطفى علیان أستاذ علم 
المكتبات والمعلومات في كلیة 

/ لوم التربویة بالجامعة األردنیة الع
رئیس جمعیة المكتبات 
والمعلومات األردنیة محاضرة یوم 

م في ١٩/٣/٢٠١٧األحد الموافق 
القراءة : المكتبة الوطنیة بعنوان
تناولت . والمكتبات في األردن

المحاضرة مفھوم القراءة وأھمیتھا 
كوسیلة للتواصل بین الناس 

در واستقبال المعلومات من المصا
وقدم الدكتور علیان معلومات ال تصدق عن واقع القراءة في الوطن . المختلفة والتعلم والتعلیم

العربي، حیث یقرأ المواطن  العربي في العام أقل من صفحة واحدة للثقافة العامة والمتعة، بینما یقرأ 
ً في العام ٣٥المواطن األوروبي  لعربیة ال یجیدون ملیون في البالد ا ٧٠وھناك أكثر من . كتابا
ألف كتاب وھو أقل مما تنشره رومانیا  ٢٠وینشر الوطن العربي في العام . القراءة بسبب األمیة

ً من الكتب یساوي ما تترجمھ أسبانیا لوحدھا في العام . لوحدھا وترجم العرب عبر التاریخ عددا
  .الواحد

العزوف عن القراءة ومؤشراتھا في وتناولت المحاضرة كذلك لماذا یجب أن نقرأ في األردن وأسباب 
وتحدث الدكتور علیان عن مفھوم المكتبة وتطورھا في األردن . األردن والحلول المقترحة للمشكلة

الوطنیة والعامة والمدرسیة واألكادیمیة والمتخصصة (واألنواع المختلفة للمكتبات في األردن 
واألثاث واألجھزة والمصادر والتنظیم  الموقع والمبنى(، وواقع ھذه المكتبات من حیث )والخاصة

وتناولت المحاضرة كذلك تطور برامج تدریس ) والخدمات واإلدارة والعاملین وتكنولوجیا المعلومات
علم المكتبات والمعلومات في األردن ودور جمعیة المكتبات والمعلومات األردنیة في تطور الحركة 

  .مكتبات في األردن ومستقبلھا في البیئة اإللكترونیةالمكتبیة في األردن، باإلضافة إلى مشكالت ال
  
  
  
  
  
  

  ٢٨/٣/٢٠١٧الدیار ص أخیرة                                                     الثالثاء                                               



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  تنظم الجمعیة الفلسفیة األردنیة في السابعة من مساء الثالثاء، وضمن برنامج ملتقى الثالثاء
« الفكري محاضرة للدكتور شكري عزیز ماضي أستاذ النقد في الجامعة األردنیة ، بعنوان 

  .ة ، جبل الحسینبمقر الجمعی« أسئلة التأویل 

  ٢٨/٣/٢٠١٧الثالثاء                                                                                            ٢٢مرصد الثقافة   ص  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  امتحان اللغة االنجلیزیة للمبتعثین إلى ھنغاریا السبت المقبل : التعلیم العالي
   

أعلنت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عن عقد امتحان مھارات اللغة االنجلیزیة للطلبة 
اریة یوم السبت المقبل االردنیین الذین تقدموا لالستفادة من المنح المقدمة من الجمھوریة الھنغ

  .الموافق االول من نیسان في مجمع القاعات االنسانیة في الجامعة االردنیة
  

ودعت الوزارة الطلبة الى التواجد أمام مجمع القاعات االنسانیة لمستوى البكالوریوس والدكتوراه 
ً ولمستوى الماجستیر الساعة  االحوال  ظھرا، مصطحبین معھم ھویة ١٢الساعة التاسعة صباحا

  .المدنیة ساریة المفعول أو جواز سفر أردني ساري المفعول مثبت علیھما الرقم الوطني األردني
  

ھویة االحوال المدنیة (وقالت الوزارة إنھ لن یسمح ألي طالب التقدم لالمتحان بدون احضار احدھما 
  .وكل من لم یحضر لالمتحان سیعتبر مستنكفا عن المنحة) او جواز السفر

  
ینت الوزارة ان قائمة اسماء الطلبة المتقدمین للمنحة الھنغاریة الذین تم استالم طلباتھم من الجھات وب

: الھنغاریة منشورة على موقع الوزارة على الرابط اآلتي
http://mohe.gov.jo/ar/Lists/MOHE_News/Display.aspx?ID=344 .  

  
  

ولم یرسل اسمھ باللغة العربیة وباللغة االنجلیزیة وشددت بإعالنھا على الطلبة الموجودین في القائمة 
: ورقمھ الوطني ورقم ھاتفھ ارسالھ على البرید االلكتروني التالي

Ghaida.alnajdawi@mohe.gov.jo  اوAli.Albdour@mohe.gov.jo  ودعت الى قراءة
المنشورة ایضا التعلیمات والشروط المعتمدة من ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضبط الجودة 

  .على موقع الوزارة وبذات الرابط اعاله
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شؤون جامعیة ومحلیة
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وإنھاء تعیین رؤساء ونقل ... تغییرات واسعة تشمل رؤساء مجالس أمناء الجامعات
  مواقع أخرىآخرین إلى 

  
  

علم المحرر المتجول بأن دوائر القرار تبحث سیناریو تغییرات في المواقع العلیا في قطاع التعلیم 
  .عالي یتم إعالنھا في الفترة من نھایة نیسان وحتى مطلع حزیران المقبلینال

وقال مصدر مطلع ل طلبة نیوز أن التغییرات تشمل تغییرات كبیرة على رؤساء مجالس أمناء 
الجامعات الحكومیة والخاصة على حد سواء وذلك نتیجة إلقرار قوانین التعلیم العالي والجامعات 

  .لمتوقع أن یرى النور قبل منتصف نیسان المقبلاألردنیة الذي من ا
وبین المصدر بأن التغییرات ستشھد نقل اثنین من رؤساء الجامعات إلى مواقع أخرى وانتھاء تعیین 

  .رؤساء أحدھم بسبب انتھاء المدة الزمنیة واالثنین اآلخرین لقضایا تحوم حولھما  ٣
أى عن ھذه التغییرات التي وصفھا المصدر واكد المصدر بأن جامعات مھمة وكبرى لن تكون بمن

والتي تأتي استجابة لتغییرات كبرى ستشھدھا البالد عقب عودة . .. بالضروریة والتي یمكن تأخیرھا
  .الملك من واشنطن منتصف نیسان المقبل

ولم یستبعد المصدر أن تشمل التغییرات رؤساء جامعات لم یمضي على تعیینھم وقت طویل وذلك أن 
  .كان تعیینھ بغیر رغبة من ھم في دوائر صنع القرار حالیا البعض 

كما ویؤكد المصدر بان شخصیة أكادیمیة تشغل موقع قیادي في مؤسسة مھمة في القطاع ولھا فترة 
  .طویلة ستغادر مكانھا في إطار ھذه التغییرات 
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المؤتمر الدولي السادس لجمعیة أساتذة اللغة اإلنجلیزیة بالجامعات العربیة یعقد بعمان 
  نیسان المقبل ٥

  
  

  تحت رعایة معالي األستاذ الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي في األردن،
ربیة مؤتمرھا الدولي السادس تعقد جمعیة أساتذة اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا والترجمة في الجامعات الع

  .نیسان في فندق قصر الحریر، ضاحیة الرشید ٦- ٥في عمان بین 
  

عضو من المختصین في  ٥٠٠، وتضم في عضویتھا ما یزید عن ١٩٩٧ویذكر انالجمعیة تأسستعام 
مجاالت اللغة اللغویات واألدب اإلنجلیزي والترجمة من مختلف الجامعات في الوطن العربي، 

ً وتصدر عن ویشارك في المؤتمر . ھا مجلة سنویة علمیة محّكمةصدر منھا حتى اآلن سبعة عشر مجلدا
  .زھاء سبعین باحثا من مختلف الجامعات العربیة

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٨/٣/٢٠١٧طلبة نیوز                                                            الثالثاء                                               



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

17 

  
  

  
  بحث التعاون بین جامعة العلوم والتكنولوجیا وایرباص الفرنسیة

   
عمر الجراح مؤخرا مع المدیر التنفیذي لمؤسسة ولي  بحث رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا الدكتور

العھد عمر المصاروة ومدیر إدارة التخطیط والمتابعة والتقییم في المؤسسة الدكتور أمجد العطار 
یرافقھما نائب رئیس شركة ایرباص الفرنسیة لصناعة الطائرات النفاثة لي لندن مجاالت التعاون بین 

  .الجامعة وشركة ایرباص
  

الجراح اإلمكانات التي تتمیز بھا الجامعة وموقعھا المتقدم محلیا ودولیا حسب أحدث نشرات وبین 
  .التقییم العالمیة وما یتمتع بھ طالب كلیة الھندسة من القدرات في الریادة واالبداع

  
وقدم لي لندن موجزا عن شركة ایرباص ومنتجاتھا وخصوصا دورھا في صناعة الطیران المدني، 

ى برنامج اإلقامة المزمع منحھ مستقبال من شركة ایرباص لطالب السنة الثالثة والرابعة متطرقا ال
لطالب قسم ھندسة الطیران وبعض األقسام األخرى في كلیة الھندسة حیث سیتمكن الطالب الذین یتم 
اختیارھم من اإلقامة والتدریب في مصانع الشركة في الجمھوریة الفرنسیة لمدة فصل دراسي واحد 

  .بدءا من شھر كانون الثاني وحتى منتصف تموز) اربع شھور(
  

ویًُمكن البرنامج الطالب من العمل على المشاركة بتنفیذ المشاریع المتعلقة بصناعة الطیران 
والتدریب بأشراف ومتابعة مھندسي شركة ایرباص، كما ویتضمن البرنامج ایضا في اسبوعھ األول 

رف الطالب في الجزء األول على الشركة والمؤسسات التابعة لجزئین من المحاضرات الصفیة یتع
لھا واالعمال التي تؤدیھا وما یخص المالحة الجویة وثقافة العاملین بھا وأخیرا زیارة لطائرة 

  .٣٢٠/٣٤٠او  ٣٨٠االیرباص 
  

ین اما في الجزء الثاني فیتعلم الطالب عددا من المواضیع منھا التركیز على العوامل البشریة لتحس
األداء وسائل التواصل مع االخرین تبني خطة التطویر الذاتي وإدارة التغییرات وإدارة التناقضات 

  .وإدارة وتطویر العمل بروح الفریق استیعاب الثقافات
  

حضر اللقاء نائب رئیس الجامعة الدكتور اسامھ نصیر وعمید كلیة الھندسة الدكتور یحیى قواسمي 
  .لدكتور احمد الشیابورئیس قسم ھندسة الطیران ا
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  الجامعة الھاشمیة تحرز المرتبة األولى بمجال االكتفاء من الطاقة الشمسیة
  
   

قال رئیس الجامعة الھاشمیة بالزرقاء الدكتور كمال الدین بني ھاني، ان الجامعة أحرزت المرتبة 
  .ت مالیة تقدر بالمالیین األولى في مجال االكتفاء الكامل من الطاقة الشمسیة وسجلت وفورا

  
ان موازنة الجامعة الھاشمیة بال أي عجز، مشیرا الى مشروع ) بترا(وبین الدكتور بني ھاني، لـ

ألف لوح شمسي في مزرعة شمسیة داخل أراضي ) ١٧( الطاقة الشمسیة في الجامعة حیث ینتشر
ساحات والمواقف بطاقة میغاواط ، اضافة الى خالیا شمسیة منتشرة في ال) ٤(الجامعة وبطاقة 

  .میغاواط واحد، األمر الذي غطى فاتورة الكھرباء للجامعة 
  

ولفت الى ان تجربة الجامعة الھاشمیة في ھذا المجال تعتبر الوحیدة عربیا ، فیما تحتل موقعا متقدما 
  ".على مستوى باقي الجامعات في العالم
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  ي والمھني تضیع االستفادة من عوائد الفرصة السكانیةتحدیات التعلیم التقن
  
  

وثیقة "قبل سبع سنوات أسفرت جھود جمعت أطیافا من الخبرات على مستویات عدة في إطالق 
توافقت تلك الجھود على أن الوصول لتلك  ٢٠١٠، وتحدیدا خالل العام "سیاسات الفرصة السكانیة
إال باستثمار یركز على اإلنسان النوعي، بتمكینھ من  ال تتحقق" فرصتنا"المرحلة، التي اعتبرت 

الحصول على حقوق عادلة في الحیاة والتعلیم والعمل والوصول بھ لمرحلة اإلنتاجیة دون أن یكون 
  .عبئا على أحد أو حتى على الدولة

مل وتستند الفرصة السكانیة إلى توقع یشیر إلى أن األردن على أعتاب تّحول دیموغرافي تاریخي یح
، تصاحبھا ٢٠٣٠یتوقع حدوثھا خالل العام " نافذة إلى الفرصة الدیموغرافیة"أو " فرصة سكانیة"

تأثیرات مختلفة على الحالة االقتصادیة واالجتماعیة، تنعكس على شكل تحدیات في حال لم یتم 
ً نافعة إذا ما تم رصدھا والتخطیط واإلعداد الم   .سبق لھااستغاللھا بشكٍل مالئم، وقد تكون فرصا

ویؤمن الخبراء على أن واحدة من طرق الوصول تتحقق عبر التعلیم الذي یسھم في بناء الفرد 
وتوسیع مداركھ، وانعكاساتھ على طرق تفكیر الفرد وأسرتھ في المجتمع، وھو ما یؤكده رئیس اللجنة 

نیا أو أكادیمیا یسھم إن التعلیم أیا كان نوعھ مھ: "الصحیة سابقا في البرلمان رائد حجازین؛ إذ یقول
  ".في الوصول لمجتمع متعلم متدرب، ترتفع فیھ درجة الوعي

وبحسب حجازین، فإن خلق الوعي لدى األفراد یحتاج الستثمار واستغالل وسائل الوصول لألفراد، 
بدءا من األسرة قبل المؤسسات التعلیمیة، مشیرا إلى أھمیة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في 

توعویة لألفراد بشأن أھمیة التعلیم وانعكاساتھ على أسرھم ومستقبلھم، واستغالل دور  لعب أدوار
  .العبادة في نشر الوعي، والتركیز على مضمون المناھج التعلیمیة

ویتوق المختصون والمعنیون في الوصول لمرحلة یتحقق فیھا تحسن الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة 
لة مخرجات ذات عالقة بالتعلیم والسكان والعمل والتدریب والصحة؛ والتعلیمیة للمواطنین، عبر جم

سنة، بالتفوق بشكل  ٦٤- ١٥إذ إن ظھور الفرصة السكانیة یتحقق عندما یبدأ نمو أعمار األفراد بین 
كبیر على نمو فئة المعالین في األعمار دون سن الخامسة؛ فإن انعكاسات الفرصة ستتأتى من خالل 

ورفد سوق العمل باألیدي العاملة المؤھلة والمدربة في حال طبقت السیاسات  رفع حجم قوة العمل
المتعلقة في التعلیم والتدریب وتأھیل الكوادر العاملة من خالل برامج مدروسة لتلبیة احتیاجات 

تمكین قطاع التشغیل والتدریب والتعلیم المھني "السوق، بحسب نتائج ملخص سیاسات بشأن 
  ".والتقني
ئج ملخص السیاسات تحذر من تدني نسبة الملتحقین بالتدریب والتعلیم المھني والتقني؛ إذ لكن نتا

التدریب المھني، والتعلیم الثانوي، والتقني، (بلغت من إجمالي طلبة التعلیم من نفس المستوى 
  .٢٠١٣في المائة في العام  ١٠٫٣حوالي ) ومستوى البكالوریوس

 -٢٠٢٥خالل األعوام : "ا أستاذ االقتصاد منذر الشرع بالقولتلك النتیجة التحذیریة یعلق علیھ
من المفترض أن یكون عدد الداخلین لسوق العمل كبیر ومؤھل ومدرب، ما یستدعي برأیھ  ٢٠٣٠

ضرورة وجود خطط محكمة لالستفادة منھم في سوق العمل، لیكونوا منتجین، ومساھمین في خفض 
ما لم یتوافر في تلك المرحلة التأھیل والتدریب فإنھ لن " تدرك لكنھ یس" معدل اإلعالة لتحقیق االدخار

  ".یتم الحصول إال على عكس التوقعات المتمثلة برفع نسب البطالة واإلحباط
یتضمن ملخص السیاسات اإلشارة إلى ارتفاع نسبة العاطلین عن العمل من خریجي التدریب والتعلیم 

اءمة برامج التدریب مع احتیاجات سوق العمل، یقول المھني والتقني، على نحو یعكس الحاجة لمو
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إنھ ینبغي على مؤسسات القطاع الخاص تدریب الموظفین بحسب احتیاجاتھا، أي تدریب : "الشرع 
  ".من یبدي استعداده للتعلیم، باعتبار أن التعلیم والتدریب مھمان في تحقیق الفرصة السكانیة

ھني والتقني یواجھ تحدیا یتعلق بالنظرة السلبیة للعمل المھني لكن قطاع التشغیل والتدریب والتعلیم الم
في المجتمع، إلى جانب ضعف القطاع الخاص في دعم التدریب والتشغیل لخریجیھ، ویجد الشرع في 

أن التعلیم المھني لیس عیبا، وإذ استطعنا توجیھ الشباب للتدریب والتعلیم "ذلك فرصة للتأكید على 
  ."التقني فإن ذلك أفضل

وتلفت العین السابق واألمین العام السابق للمجلس األعلى للسكان رائدة قطب إلى ضرورة التركیز 
على نوعیة التعلیم، لیس فقط التعلیم األكادیمي بل التعلیم المھني والتقني لرفد المجتمع بكل الطاقات 

  .والقدرات التي یحتاجھا
األردنیة ضرورة مساعدة ھؤالء الشباب على وفیما تؤكد البروفیسور في كلیة الطب في الجامعة 

التعلیم، فإنھا تشیر لجملة من العوائق المتعلقة بالتعلیم والتدریب المھني؛ إذ إن التعلیم المھني 
  .ومؤسسة التدریب تقدمان خدمات لكنھا ال تستطیع شمول جمیع الشباب الذین لم یحالفھم الحظ

بالتعلیم التقني والتدریب المھني تقل بشكٍل ملموس عن وتبدو نسبة استثمار المؤسسات ذات العالقة 
طاقتھا االستیعابیة، على نحو یشیر إلى تدني االلتحاق ببرامجھا، وینعكس على ارتفاع كلفة التعلیم 
والتدریب للطالب الواحد فیھا؛ فوفق ما تورده وثیقة سیاسات الفرصة السكانیة تتوفر برامج التدریب 

مدرسة ثانویة شاملة تتبع الوزارة، ویلتحق الطلبة أیضا في ) ١٩٠(ني في والتعلیم المھني والتق
ألف متدرب ) ١٥(خمسین مركزا للتدریب المھني تتبع مؤسسة التدریب المھني بطاقة إجمالیة تبلغ 

ً، وفي    .ألف طالب وطالبة) ٢٦(كلیة مجتمع حكومیة وخاصة یلتحق فیھا ) ٥٢(ومتدربة تقریبا
نوانھا الحاجة للتوجھ للتعلیم التقني والتدریب المھني، تحث دیوان الخدمة ذات القضیة، والتي ع

المدنیة لتجدید دعواتھ عقب إعالن نتائج الثانویة العامة، بضرورة التوجھ نحو التعلیم في 
 ً التخصصات التطبیقیة والتقنیة والمھنیة واالبتعاد ما أمكن عن التخصصات األكادیمیة وخصوصا

انیة، لوجود أعداد ھائلة من تلك التخصصات في مخزون الدیوان الخدمة المدنیة، بما التعلیمیة واإلنس
%) ٣٠-٤٠(مقابل %) ٧٠- ٦٠(یتیح وعلى مراحل رفع نسبة الملتحقین بالتعلیم المھني والتقني الى 
  .فقط للتعلیم األكادیمي في التخصصات التعلیمیة واإلنسانیة والتربویة

والتدریب والتعلیم المھني والتقني إلى أن برامج التعلیم والتدریب ویشیر ملخص سیاسات التشغیل 
المھني والتقني في مستویات العمل األساسیة ال تفور فرصا للتقدم والترقي، وھو ما یدعو قطب 

بضرورة توفیر الحوافز والشھادات وتعزیز نظرة المجتمع للتعلیم المھني من خالل تقدیم : للقول
  .منح المتجھین إلیھ تأھیال في مھارات العملالحوافز والشھادات، و

بحسب القطب، نوعیة التعلیم التقني تحتاج لتحسین وتطویر مع متطلبات العصر، إضافة لتشجیع 
  .االنخراط في التعلیم الثانوي المھني كبدیل للتعلیم األكادیمي

ع الخاص، إلى جانب نحتاج لتشریعات تحسن دور خریجي التعلیم المھني والتقني في القطا"وتابعت، 
  .ترشید معاییر وإجراءات استقدام العمالة الوافدة بحیث ال تحل محل العمالة الماھرة

وجددت القطب الدعوة الستكمال إجراءات مجلس أعلى إلدارة الموارد البشریة لمؤسسات التعلیم 
العالي وجودتھ، العالي وضبط الجودة للتعلیم المھني، فضال عن وجود معاییر تضمن ترشید التعلیم 

  .وزیادة البحث والتطویر لتحسین عوائد الفرصة السكانیة
ویعاني دیوان الخدمة المدنیة من تفوق أعداد الخریجین في كل عام على الوظائف المطلوبة 

  .والشاغرة لدى الدیوان
والصادرة عن  ٢٠١٦-٢٠١٥وتختص دراسة العرض والطلب على التخصصات خالل العام 

باإلشارة للتخصصات المشبعة والتخصصات التي یحتاجھا سوق العمل، وتوصي  الدیوان سنویا،
) الصف العاشر األساسي(بتحفیز طلبة المدارس بالتوجھ نحو مسار التعلیم التقني في مراحل مبكرة 

من خالل إعطاء الطلبة المنح الدراسیة الكاملة أو الجزئیة ، والنظر في إمكانیة إعادة امتحان 
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ث یفرز الطلبة إلى مسارات أكادیمیة وأخرى تقنیة، ووضع سیاسات خاصة لكل مسار بحی) المترك(
  .مع تحفیز المسار التقني

التطبیقیة /وتدعو التوصیات كلیات المجتمع والجامعات للتوجھ نحو تدریس التخصصات التقنیة
ً للكلف اإلضافیة المترتبة  والمھنیة ، مع توفیر الدعم المالي لھا من قبل القطاع العام والخاص، نظرا

  .على ھذا النوع من التعلیم مثل المختبرات الفنیة والتدریب العملي
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  الیوم.. سلة طالب الكلیات الجامعیة 
  

تبدأ عند الحادیة عشرة صباح الیوم في قاعة مركز جامعة البلقاء التطبیقیة، بطولة كرة السلة لطالب 
  .لیات الجامعیة والجامعیة المتوسطةالك
  

ً بمشاركة ثماني كلیات  وحسب احمد العواملة الناطق االعالمي لالتحاد تجري القرعة العاشرة صباحا
  .تلعب وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة
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  ع واستثمارإبدا.. مراكز حاضنات األعمال في الجامعات األردنیة تعلیم
  
  

  اسمھان ماجد الطاھر.د

  
ً عن اإلبداع أو االستثمار فھي ثالثي متحد ودائرة متكاملة  ال أستطیع التفكیر بالتعلیم بعیدا

أن النتیجة الحتمیة لھذا االتحاد . لقومي والتطور االقتصاديتعزز زیادة رأس المال ا
والتكامل ھو انتشار حاضنات االعمال في الجامعات حیث تجمع التعلیم واإلبداع الشبابي 
وتعمل على تفعیل المواھب والقدرات التي یمتلكھا الطلبة خالل تواجدھم على مقاعد 

كثیرة ھي . وتحویلھا الى مشاریع ریادیةالدراسة لضمان االستثمار في االفكار الخالقة 
المشاریع التي انطلقت من قلب الجامعات الغربیة لتؤكد تبني مفاھیم ربط التعلیم باإلبداع 

  وریادة االعمال
  

في ظل المجتمع الرقمي االقتصادي فأن حاضنات االعمال ستعمل على ربط رواد 
  .الخبراءاالعمال والمشروعات الصغیرة والمتوسطة والمستثمرین و

  
األردن بلد متطور منفتح على العالم ومن منطلق رؤیة جاللة الملك عبد هللا الثاني حفظھ 
هللا بأن ثروة األردن الحقیقیة ھي االنسان األردني وأن االستثمار في القدرات والطاقات 
والذكاء البشري والفكري ھو أفضل استثمار في بلد مثل االردن یعاني من قلة الموارد 

ظھرت وانتشرت فكرة حاضنات األعمال بمعظم الجامعات . مصادر الطبیعیةوال
  .االردنیة العامة والخاصة

  
 أن وجود حاضنات االعمال أمر مھم ویدعو الى األعتزاز والفخر وھو خطوة في طریق
ربط التعلیم باإلبداع واالستثمار كما ھي خطوة في سبیل إبراز األفكار الًخالقة وتحفیز 

  .البحث والتفكیر وزیادة الرغبة في العطاء واالنجاز العقول على
  

لقد تم تأسیس مراكز لإلبداع وحاضنات لالعمال في العدید الجامعات األردنیة وبالتالي 
البد من تفعیل ھذه المراكز وتعریف الشباب بھا وبأھمیة ما ستقدمھ لھم من فرص قد 

  .تفتح أفاقا رحبة لھم لالبداع والعمل والریادة
  

 مقاالت
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ى أھم دور للمشرفین على حاضنات األعمال التنسیق مع الكلیات المختلفة بالجامعة یبق
لتوضیح الدور الذي ستقوم بھ والقیمة التي تقدمھا للشباب ودورھا التعاوني التكاملي مع 
االكادیمیا في تعلیم الطلبة الجامعیین بأصول صیاغة االفكار وتقدیمھا بصورة قابلة 

  .ریفھم بكیفیة عمل دراسة فنیة للمشاریعللتطبیق بشكل عملي وتع
  

وتبدأ الخطوة األولى في تعلیم الشباب صیاغة افكارھم بأن نطلب منھم التمسك بالقرأة 
واألطالع وعدم ترك الورقة والقلم فاذا أعتاد الطالب تدوین ما یفكرون فیھ من افكار 

ما یفكر فیھ ویحولھ بشكل مستمر سیتم بلورة ھذه االفكار وقد ینجح الطالب في صیاغة 
أن كتابة األفكار تعزز رؤیتھا وتفحصھا وأعادة بلورتھا حتى . لفكرة ابداعیة قابلة للتنفیذ

  .تنضج ویسھل قولبتھا في نموذج عمل قابل للتطبیق
  

نحتاج الى الكثیر من الجھد والتنسیق لنجعل ھذه الحاضنات فاعلة ومؤدیة للدور الذي 
. اع للموضة وتباھي بوجود حاضنة أعمال في الجامعةأنشئت من أجلھ ولیس مجرد أتب

أن قیمة تلك الحاضنات بكمیة المشاریع الریادیة والصغیرة التي تستطیع ضمان 
  .تطویرھا وخروجھا الى الواقع بما یفید صاحب المشروع ویفید المجتمع

  
لي علینا یبقى الشباب ھم العامل الرئیسي في عملیة التنمیة وھم ھدفھا ووسیلتھا، وبالتا

حفزھم وتشجیعھم وتبني أفكارھم ودعمھم نحو االستفادة من ثورة المعلومات 
أن االبداع التكنولوجي یعتمد على تطویر االبحاث . والتكنولوجیا التي تمیز ھذا العصر

التجریبیة وتعزیز السلوك األبداعي الذي بدوره یعمل على نمو االقتصاد من خالل رفده 
  .باستثمارات جدیدة

  
ً خصب وغني والعلم ھو وقود ا ً لكن السیر نحو العلم دائما لطریق لیس وردیا حتما

اإلبداع ومغذ لھ حیث یخلق في داخل المبدع حالة جدیدة مختلفة قد تخرج الى أرض 
 ً ً مزیدا ً ثورة على الفقر، ومؤكدا الواقع على شكل مشروع ریادي ابداعي شبابي، معلنا

ً ع لى أن الفكر اإلبداعي الشبابي العربي ھو ما سیزین من النمو االقتصادي، ومبرھنا
  .السنوات القلیة القادمة ویزید تألق الشباب بھا
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  الشمیساني -سعید وصفي كمال -
  
  دابوق -رائدة فاروق صبحي الكیالني  -
  
  الصویفیة - منصور شوقي منصور المعشر  -
  
  الصویفیة -ماري سمعان جریس كتوعة  -
  
  طبربور -م جادهللا مروة ابراھی -
  
  دابوق -داود احمد عباس  -
  
  . وادي عبدون -علي حسن احمد نایفة  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات
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o  رحب جاللة الملك عبدهللا الثاني أمس، في تغریدة عبر صفحتھ الشخصیة على
، بخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، الذي حل ضیفا على "تویتر"

أرحب الیوم بأخي الملك سلمان بن : "وكتب جاللتھ. ان، في زیارة رسمیةعمّ 
وكان الملك أطلق أول من ". عبدالعزیز، خادم الحرمین الشریفین، في بیتھ وبین أھلھ

  ".تویتر"أمس، صفحتھ الشخصیة على موقع 
  

o  یحضر جاللة الملك عبدهللا الثاني وأخوه خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن
بدالعزیز الیوم عرضا عسكریا مھیبا في عمان، وذلك ضمن فعالیات الزیارة ع

  .الرسمیة لخادم الحرمین الشریفین للمملكة والتي بدأت یوم أمس
  

o  من مصادر سیاسیة مطلعة أن اجتماعات وزراء الخارجیة العرب " الغد"علمت
بیة سارت التي اختتمت مساء أمس في منطقة البحر المیت ضمن أعمال القمة العر

حسب المصادر فإن تباینا . بسالسة ووسط نقاشات وتفاھمات ضمن أجواء إیجابیة
بسیطا حصل خالل االجتماعات بین وزیري الخارجیة المصري واللیبي حول أحد 

وحتى القرار الخاص بسوریة تم . القرارات قبل أن یتم تسویة التباین وحل الخالف
  .یعالتوافق علیھ خالل االجتماع بین الجم

  
أمس أن مالك مشروع استثماري كبیر، تقدر كلفتھ " زوایب"مصدر مطلع أبلغ 
ملیون دوالر، قرر تجمید العمل بالمشروع، بسبب عدم  ٢٣٥اإلجمالیة بحوالي 

أسوة بما قال إنھا مشاریع استثماریة مماثلة " إعفاءات ضریبیة وجمركیة"إعطائھ 
 .تملكھا شركات مملوكة ألجانب

 زوایا الصحف 

  ٢٨/٣/٢٠١٧    زواریب الغد                                                          الثالثاء                                           


