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Orange  األردنية"قاعتين تدريسيتين لطلبة الدراسات العليا في األردن تجّهز" 

 

افتتح نائب رئيس  -سناء الصمادي

الجامعة األردنية للتخطيط والتطوير 

والشؤون المالية الدكتور عماد صالح 

في كلية اآلداب قاعات تدريسية بعد أن 

تم استحداثها وتزويدها بكافة الوسائل 

 .التعليمية والتقنية الحديثة

حياؤها من جديد عددها خمس، منها قاعتان تدريسيتان لطلبة الدراسات الق اعات التي تم استحداثها وا 

العليا جاءت بدعم من شركة اورانج األردن، واخرى قام بإعادة تأهيلها أبناء المرحوم الدكتور سليمان 

 .الموسى، باإلضافة الى إعادة تأهيل قاعة المرحوم الدكتور ناصر الدين األسد

/ عرب عميد كلية اآلداب الدكتور محمد القضاة عقب حفل االفتتاح الذي حضره نائب الرئيسوأ

الرئيس التنفيذي للمالية لشركة اورانج رسالن ديرانية، ومديرة االتصال المؤسسي والعالقات العامة في 

تكنولوجية الشركة المهندسة رنا دبابنة، عن سعادته بافتتاح القاعات التي زودت بكافة األجهزة ال

، وأثاث وتقنيات حديثة واضاءة، ومكيفات، شاكرا الشركة smartboard الحديثة اشتملت على أجهزة

وكل من ساهم في استحداث وتجهيز القاعات، األمر الذي يعزز من مسيرة الكلية واالرتقاء بالعملية 

 .التعليمية

 أخبار الجامعة

 الوقائع اإلخبارية -طلبة نيوز -األردنية أخبار -55الرأي ص 
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م بهذا العمل لخدمة طلبة الكلية وأشاد القضاة بجهود الشركة والقائمين على الكلية في مساهمته

وأعضاء الهيئة التدريسية على حد سواء، متمنيا من الشركة المساهمة في تحديث بهو الكلية في 

 .المستقبل القريب

األردن بدعم القطاع التعليمي، حيث تضع الشركة ذلك  Orange بدوره أكد ديرانية  أهمية التزام

تقديم خدمات نوعية لطلبة الجامعات األردنية، تتناسب مع ضمن أولوياتها، من خالل التركيز على 

 .التطور التكنولوجي في قطاع التعليم العالي، الذي بات يعتمد بشكل كبير على خدمات اإلنترنت

وأشار ديرانية إلى دور الجامعة األردنية في رفد االقتصاد الوطني بأفضل الكفاءات والخبرات، حيث 

ية أحد أهم أعمدة التعليم في األردن، ونحن بصفتنا مزّودًا ألقوى إنترنت في تعّد الجامعة األردن: "قال

المملكة، أخذنا على عاتقنا مسؤولية تحقيق أكبر استفادة للطلبة من خدمات اإلنترنت واالتصاالت 

من خالل شبكتنا المتطّورة، وذلك لنساهم في دفع عجلة التطّور والتنمية الشاملة، التي ترتكز على 

 ."الشباب بالدرجة األولىفئة 

األردن قامت بعقد العديد من الشراكات واالتفاقيات االستراتيجية مع مختلف  Orange يشار إلى أن

المؤسسات األكاديمية األردنية، بهدف المساهمة في رفع سوية التعليم، وتهيئة الشباب وتأسيسهم 

ل والمشاركة في بناء مستقبلهم ومستقبل أكاديميًا وعمليًا بأعلى المستويات، لالنخراط في سوق العم

  .مجتمعاتهم المحلية

 

 

األردنية"جلسة حوارية تبحث سبل رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي في  "  
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األردنية"جلسة حوارية تبحث سبل رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي في  " 

نظمت كلية الطب في  –هبة الكايد 

عاون مع البرنامج الجامعة األردنية بالت

الوطني لربط الصناعة باألكاديميا 

والمجلس الصحي " دكتور لكل مصنع"

العالي في األردن وفريق أبحاث 

السياسات الصحية في كلية محمد بن 

فرع / راشد لإلدارة الحكومية في دبي 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا جلسة 

 .اسات في القطاع الصحي في األردنحوارية مع الباحثين في الكليات الصحية وصانعي السي

وجاءت الجلسة بحسب األمين العام للمجلس الصحي العالي في األردن الدكتور محمد رسول 

الطراونة باعتبارها لتجسير التعاون بين منتجي البنية الصحية وصانعي السياسة الوطنية؛ ما يسهم 

 .وانب ومختلف المجاالتعلى حد تعبيره في تطوير النظام الصحي األردني في كافة الج

أن   نتائج هذه " إيمانويل أزاد مونيصار"وأكد أستاذ السياسات الصحية في كلية محمد بن راشد 

الجلسة ستُقدَّم إلى منظمة الصحة العالمية التي تعكف على تقديم الدعم في هذا المجال بالتعاون مع 

لصحية في الجامعة األمريكية في بيروت، الُموطَّن في كلية العلوم ا" المعرفة لصنع السياسة"مركز 

مثنيا على جهود جميع القائمين على إنجاح الجلسة الحوارية والمشاركين فيها من مختلف 

 .المؤسسات

 أخبار األردنية -المدينة نيوز -الرأي االلكتروني
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بدوره قال عميد كلية الطب الدكتور إسالم مساد إن الهدف من اللقاء الحواري الذي ضم نخبة من 

ياجات المؤسسات الصحية في المملكة من جهة كبار المسؤولين في القطاع الصحي تحديد احت

 .وتحديد األولويات الوطنية التي تحتاج إلى رفع كفاءة الباحثين من جهة أخرى

ولفتت عضو هيئة التدريس في كلية الطب الدكتورة رائدة القطب االنتباه إلى ضرورة عقد مثل هذه 

إجراء األبحاث الصحية للوصول  الورشات التي ترفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي في مجال

 .إلى استخدام نتائج تلك األبحاث في إعداد الممارسات العملية وصنع السياسات الصحية

الدكتور يوسف العبدالالت عن أمله بأن تسهم " دكتور لكل مصنع"من جهته عّبر مدير برنامج 

تحديد عملية ربطها بصنع الورشة في بناء المعرفة العلمية المتعلقة بالنظام الصحي في األردن و 

السياسات والممارسات الصحية المبنية على الدليل العلمي الهادف إلى تحسين جودة المخرجات 

الصحية، منوها بأن انعقاد الجلسة جاء على هامش فعاليات المؤتمر السنوي السادس ألكاديمية 

 .ةاألعمال الدولية المنوي إطالقه صباح يوم غد في حرم الجامعة األردني

حضر الجلسة الحوارية عدٌد من ممثلي المؤسسات الصحية المعنية من مختلف القطاعات بما فيها 

وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص، باإلضافة إلى ممثلين عن منظمة الصحة 

 .العالمية، ومجموعة من الباحثين واألكاديميين في الجامعة األردنية
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 بالهيموفيليا في المملكة« 090»مريض بالتالسيميا الشديدة و« 800»: العبادي

 (JSH) بدأت امس فعاليات المؤتمر الدولي السادس لجمعية أمراض الدم األردنية في نقابة االطباء

 .والذي يقام على مدى ثالثة أيام

يناقش المستجدات وقال رئيس الجمعية والمؤتمر األستاذ الدكتور عبداهلل عويدي العبادي ان المؤتمر 

في عالج امراض الدم وخاصة مايتعلق بفقر الدم المنجلي واضطرابات النزيف الموروثة والمكتسبة 

 .واضطرابات الدم الخثارية وزراعة النخاع العظمي، باالضافة الى دور المناعة في األورام الخبيثة

التي توسعت وأخذت مفاهيم وأضاف ان المؤتمر سيركز للمرة األولى على اضطرابات الدم الحميدة 

 .جديدة في هذا المجال من حيث التشخيص والعالج

واضاف انه سيتم تسليط الضوء على العالج الجيني لمرض فقر الدم المنجلي وأحدث األدوية في 

 .هذا المجال، كما سيتم مناقشة قضية الخثرات الوريدية في السرطان على نطاق واسع

ناقشة دور العالج المناعي في عالج السرطانات المختلفة بوجود أدوية وأشار العبادي الى أنه سيتم م

 .عديدة وجديدة في هذا المجال مما ينعكس بشكل ايجابي في تحسين نوعية حياة هؤالء المرضى

وأوضح انه سيتم تسليط الضوء أيضا على مرض الهيموفيليا الوراثي، والتركيز على األدوية الجديدة 

لمرضى، وخاصة المرضى الذين يعانون من مثبطات وأجسام ضدية، من خالل التي يمكن إعطاؤها ل

الحقن تحت الجلد مرة في األسبوع أو كل أسبوعين أو أبعد من ذلك، حيث تعتبر هذه الطريقة ثورة 

 شؤون جامعية ومحلية

 3الدستور ص 
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، كما سيتم مناقشة المنتجات A حقيقية في مجال رعاية المرضى الذين يعانون من الهيموفيليا

 .ة المفعولالوريدية األخرى طويل

 A ، وعدد مرضى الهيموفيليا088وبين ان عدد مرضى الثالسيميا الشديدة في المملكة يصل إلى 

مريضا، فيما يصل عدد مرضى فقر الدم  08نحو  B مريض، وعدد مرضى الهيموفيليا 088نحو 

 .مريض 088المنجلي إلى 

في المملكة مقارنة مع الدول العبادي ان هذه االمراض هي امراض موروثة، وانها تزداد .وأوضح د

 .الصناعية نظرا الرتفاع نسبة الزاوج بين االقارب

ولفت الى ان قانون فحص الدم قبل الزواج خفض نسب االصابة بالثالسيميا بشكل ملحوظ الى اقل 

من عدد الحاالت الجديدة، وانه ومن المأمول ان تختفي االصابة بالثالسيميا في المملكة % 08من 

 .الثقافة الصحية مع انتشار

ولفت الى ان المؤتمر سيناقش اخر المستجدات العالجية بخصوص االمراض الموروثة والعالج 

 .الجيني الذي يمتاز بقدرته على الشفاء تلك االمراض بشكل دائم

حالة  5555غدير عابدين انه تكتشف سنويا . من جانبها قالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر د

 .دنيين، وان العالج المناعي يشكل ثورة في القضاء على السرطانسرطان بين االر 

واضافت أن المؤتمر سيستضيف خبراء من بلجيكا والمملكة المتحدة وفرنسا والواليات المتحدة 

يطاليا والمملكة العربية السعودية وقطر، حيث سيقدمون   .محاضرة 00األمريكية وا 

 .ساعة تعليم طبي مستمر 05لس الطبي بواقع عابدين أن المؤتمر اعتمد من المج.وبينت د
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احمد طلفاح أن الجمعية أعدت برنامجا اجتماعيا وسياحيا .وقال رئيس اللجنة االجتماعية للمؤتمر د

 .إلطالع الضيوف على أبرز المعالم السياحية في المملكة

مختصا  طبيبا 058صالح عباسي انه يشارك في المؤتمر نحو .وقال رئيس اللجنة اإلعالمية د

بأمراض الدم وأطباء األورام واألطباء الملتحقين ببرامج الزمالة المختلفة في هذا المجال، اضافة الى 

 .صيادلة وممرضين وتقنيين والعديد من المتخصصين في الرعاية الصحية

مروان العكشة الى انه يقام إلى جانب المؤتمر معرض طبي تشارك به .واشار رئيس اللجنة المالية د

 .د من شركات األدوية واألجهزة الطبيةعد
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 منح دراسية لألردنيين في روسيا
 
 

دعا المركز الروسي للعلوم والثقافة في عمان الراغبين في التنافس على المنح الدراسية المقدمة من 
 . http://russia.study/enحكومة روسيا اإلتحادية ضرورة التسجيل على الموقع االلكتروني 

وطلب المركز في بيان، الراغبين بالتسجيل تحميل صورة شخصية ملونة على الموقع وصور ملونة 
 .عن الشهادات العلمية وجواز السفر

 
اذار الحالي موعدا للمقابالت الشخصية مع احضار الوثائق األصلية  00وحدد المركز السبت 

مرحلة الدراسة المطلوبة وصورة وصور عنها لكل من جواز السفر و الشهادات العلمية ماقبل 
 .شخصية
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 لألسنان%  9.09الطب البشري و « بورد»نسبة النجاح في %  0008
 

رئيس المجلس الطبي االردني الدكتور غازي الزبن، أن نسبة النجاح في / أعلن وزير الصحة 
 0800لبشري لدورة شباط الختصصات الطب ا« البورد»امتحانات شهادة المجلس الطبي االردني 

طبيبا، فيما  0800من مجمل المتقدمين للدورة والذين بلغ عددهم % 08،0الجزء الثاني، بلغت 
 .متقدما بشكل عام 050من أصل % 9010بلغت نسبة النجاح لطب االسنان

ولفت الزبن، الى أن المجلس صادق خالل اجتماعه امس، على اعتماد النتائج كما وردت من اللجان 
 . لعلمية المتخصصة، وبتنسيب من لجنتي الدراسات العليا للطب البشري وطب االسنانا

، 070طبيبا وطبيبة نجح منهم  000واشار الى انه تقدم المتحان الطب البشري الجزء االول 
طبيبا وطبيبة نجح  070بعدما تقدم لالمتحان % 90ووصلت نسبة النجاح في االمتحان الكتابي 

 %.50،5، بنسبة نجاح 090، نجح منهم 555لجزء السريري والشفوي تقدم له ، اما ا900منهم 
تخصصا للجزء االول، بينما عقد  08كما اشار الى ان التخصصات المدرجة على االمتحان كانت 

 .تخصصا للطب البشري 05امتحان الجزء الثاني في 
، بنسبة نجاح 00، نجح منهم طبيبا 90اما فيما يخص طب االسنان فقد تقدم لالمتحان بجزئه االول 

 .طبيبا 98طبيبا وطبيبة نجح منهم  07، فيما تقدم للجزء الثاني التحريري % 55،0وصلت الى 
، بنسبة نجاح وصلت 90، نجح منهم 78اما عدد المتقدمين فعليا للجزء السريري والشفوي فقد بلغ 

لى شهادة البورد االردني لدورة ، ليكون االطباء الناجحون هم اطباء االسنان الحاصلين ع%78الى 
 . تخصصات سنية 0شباط في 

وشدد الزبن على ضرورة ايالء التدريب والتعليم المستمر المزيد من االهتمام في كافة القطاعات 
الطبية للمحافظة على تدريب ومستوى الطبيب قبل تقدمه الى االمتحان ليتم تأهيله جيدا قبل 

 .ردنياخضاعه المتحان المجلس الطبي اال
ووفق الزبن فان ثلث المتقدمين المتحان البورد هم من الدول العربية ومنهم من يمتلك البورد الخاص 
في بالده، اضافة الى ان عددا منهم يمتلك البورد العربي وذلك دليل على مكانة شهادة البورد 

 .االردني
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 "هالت برايز"تشارك في المسابقة العالمية " مؤتة"
 

جامعة مؤتة االستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، دعم مشاركة الطلبة المتميزين في المسابقة قرر رئيس 
العالمية هالت برايز، وذلك انطالقا من استراتيجية الجامعة في تطوير البحث العلمي من خالل دعم 

خدمة  التمييز واإلبداع الطالبي وتحقيق االهداف العلمية المنشودة، وتفعيل دور البحث العلمي في
يذكر ان عمادة البحث العلمي قامت بدعم مشاركة مجموعة من طلبة كلية الهندسة في . الطلبة

في العام الماضي  Green Tentألكثر من مرة، حيث تم دعم فريق  Hult Prizeالمسابقة العالمية 
ملوا على بالسفر الى مدينة دبي في دولة االمارات كممثلين عن جامعة مؤتة في المسابقة، بعد ان ع

وتكون الفريق من . تطوير خيمة ذكية لتوفير الطاقة لتتناسب مع تحدي المسابقة للعام الماضي
ثم قامت العمادة بدعم وتنظيم . أحمد ابو الفيالت، ورد تركية، راضي عجيان، عصام عنكير: الطلبة

ريق الذي ، كما تم دعم الف07/00/0800واحتضان المسابقة وعقدها في رحاب الجامعة بتاريخ 
تأهل إلى المرحلة اإلقليمية في هذه المسابقة بعد حصوله على المركز األول على مستوى الجامعة 
لتمثيلها في المرحلة التالية للمسابقة والُمقرر إقامتها في مدينة سايجون في فيتنام بتغطية تكاليف 

( 008)الفرق التي تمثل السفر واإلقامة لغايات تقديم مشروعهم ضمن المسابقة الدولية ومنافسة 
وهو عبارة عن مشروع بيئي يقوم بتطوير القطاع السياحي  UJE Teamوأعد الفريق مشروع  . دولة

( 08)العالمي والمحلي وبطالة الشباب وذلك وفق تحدي الجائزة لهذا العام، وهو طرح مشروع لتوفير 
طلبة كلية الهندسة وهم  وضم الفريق مجموعة من. سنوات( 08)آالف فرصة عمل مستدامة خالل 

حمزة جمعة، يوسف النابلسية، مؤيد األشهب، أحمد السكافي وممثل المسابقة في الجامعة ليث 
ويعد هذا الدعم سابقة في تاريخ عمادة البحث العلمي والتي تسعى لتحقيق الهدف األسمى في . الزمر

لى التصنيفات المحلية واإلقليمية تسويق الجامعة دوليًا مما ينعكس ايجابيًا على انضمام الجامعة ا
 والدولية

 
 
 
 

 6السبيل ص 
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يشخصون واقعه ويعرضون للحلول " عمان العربية"خبراء تعليم عالي في ندوة بـ

 الواقعية
 

شخص خبراء واقع التعليم العالي، وأكدوا على أن االنسحاب التدريجي للدولة من دعم الجامعات من 
حالل حلول كالبرنامج الموازي أسه  . م في تردي المخرجاتجهة، وا 

 
وقال خبراء التعليم العالي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي األسبق العين االستاذ الدكتور وجيه 

، (التعليم العالي في عيون الخبراء)عويس، واالستاذ الدكتور عبداهلل عويدات خالل ندوة بعنوان 
إصالح التعليم "ر سليم اليوم االربعاء إن أدارها رئيس جامعة عمان العربية االستاذ الدكتور ماه

 ". عملية ليست سهلة لكنها تدريجية
 

وفي هذا الصدد قال االستاذ الدكتور عويس، وهو حاصل على الدكتوراه في الوراثة الجزئية، وشغل 
عليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية والتعليم كما كان رئيس اللجنة الوطنية منصب وزير الت

لصياغة االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية إن من االخطاء االستراتيجية التي شهدها قطاع التعليم 
 عن دعم الجامعات، وانشأت بدال من هذا الدعم 0005تخلي الحكومة عام  "في االردن تمثل في 

البرنامج الموازي، الذي اعتقد أنه من أبرز االسباب في تراجع التعليم، كما انه غير قانوني وغير 
 ". دستوري النه يمكن الغني من التعليم ويحرم الفقير

 
 ".صار وكأنه  بمثابة جامعة خاصة داخل جامعة رسمية( البرنامج الموازي")وأضاف أنه 

 
 0059أدخلت الصندوق الذي تأسس عام "ضا أن الحكومة وبين أن من االخطاء االستراتيجية أي

بموحب قانون دعم الجامعات من قبل االردنيين، وقت إنشاء الجامعة االردنية ضمن الموازنة، علما 
 ".أن هذا الصندوق كان يمول من الضرائب وكان كافيا

 

 طلبة نيوز
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لعصر الذهبي والذي وقسم االستاذ الدكتور عويس مراحل التعليم العالي إلى مراحل أولها مرحلة ا
، "الذي لم يطبق أو طبق خطأ"تخلله إنشاء الجامعة االردنية، ومرحلة االختالالت ومرحلة االصالح 

 .  بحسبه
 

ودلل الخبير عويس لمظاهر االختالل في التعليم العالي اآلن، باالشارة ألعداد الخريجين من كليات 
 588ردنية ، فأين االعتماد عندما يكون العدد الطب في جامعتي العلوم والتكنولوجيا والجامعة اال
 . خريج، متسائال كيف تسرب هؤالء 088خريج من كل جامعة في وقت يجب أن ال يتجاوز الـ 

 
لكن الخبير عويس، بين أن االصالح كان محور االهتمام من الدولة بدليل الخطط االستراتيجية 

ركزت على محور التعليم وأوصت بإلغاء الموازي  العديدة التي كان آخرها خطة الموارد البشرية التي
الن ال عدالة فيه وال تكافؤ فرص، وضرورة  تغيير سياسات القبول، وتعويض الحكومة على الغاء 

 . البرنامج الموازي عبر إعطاء الحكومة الجامعات التمويل تدريجيا
 

ليست سهلة أو ال يطبق الذي قال إن االصالح عملية  –بحسب الخبير عويس  –لكن لم يطبق ذلك 
 . بشكل صحيح والدليل أن السنة التحضيرية طبقت خطأ

 
من جهته قال االستاذ الدكتور عبداهلل عويدات، الحائز على الدكتوراه في علم االجتماع التربوي من 
جامعة جنوب كاليفورنيا، وكان وزيرا لعدة مرات، إن انسحاب الدولة من القطاع العام بسبب 

تي شهدتها المنطقة عقب االزمة االقتصادية العالمية وحرب الخليج واالرتهان لصندوق التطورات ال
النقد الدولي، كل ذلك دفعنا للتوجه نحو اقتصاد السوق، وان ننسحب حتى من الجانب االجتماعي، 

 .  وان تدعم الدولة التعليم كما كان فصارت الجامعات تعتمد على ذاتها لتمويل برامجها
 

ا، يقول الخبير عويدات، مفهوم الطبقية في التعليم، كما نشأت لدينا مشكلة كيفية اختيار فنشأ لدين
الشللية والمحاصصة " رؤساء الجامعات ووقعنا في المأزق ألنه منصب رئيس الجامعة صار يحكمه 

 ". وصار ينظر لرئيس الجامعة كموظف وليس كقائد يقود االجيال
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.. وضعت في االردن ستة استراتيجيات للتعليم العالي:"ليم، قال وحول االستراتيجيات لتطوير التع
وصار كل وزير يضع استراتيجية، في وقت ال توجد فيه سياسة واضحة للدولة تجاه المواطن الذي 

 ". نريده وما نوعه وبالتالي ما المخرجات الجامعية التي نريدها
 

ى جامعات تحتضن مجموعات من وبدال من التنوير من خالل الجامعات تحولت إل:" واضاف 
 ". الطلبة تعتز باالصول، وهذا مأزق كبير

 
بدوره شدد رئيس الجامعة االستاذ الدكتور ماهر سليم، في الندوة التي أدارها وحضرها العمداء 
وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، على أن الجامعات هي التي تقود المجتمع ولذلك ال أن تظل مكانا 

ماد منهج العدالة والمساواة المعتمد على الكفاءة، مبينا أن الدولة لم تنسحب من للتوظيف بل العت
 ".  التعليم

 
وجرى في نهاية الندوة حوار موسع تناول كيفية تطبيق االصالح الصحيح والالزم في مجاالت التعليم 

عادة الجامعات لدورها التنويري  .وسياسات القبول لتجويد المخرجات وا 
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 خطتنا تحويل كلية الشوبك الجامعية إلى كلية تقنية متخصصة: الزعبي 
 

تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية األستاذ الدكتور عبداهلل سرور الزعبي كلية الشوبك الجامعية وقام 
 .بجولة في كافة مرافق الكلية ومزرعة الكلية ومصنع األلبان والمدرسة الزراعية في الكلية

لدكتور الزعبي ان هدفنا واستراتيجيتنا في جامعة البلقاء التطبيقية هو تحقيق التخصصية في وقال ا
كافة كليات الجامعة ونسعى إلى نقل نماذج عالمية إلى هذه الكليات من خالل عقد االتفاقيات مع 

ل كلية الجامعات والمؤسسات والهيئات العالمية لتحقيق هذه الغاية ، مؤكدا سعي الجامعة إلى تحوي
الشوبك الجامعية إلى كلية متخصصة في التقنات الزراعية لمواكبة احتياجات هذا القطاع الحيوي 
والهام في االقتصاد الوطني ورفده بخريجين ذوي كفاءة عالية وقادرين على مواجهة التحديات التي 

لطرق الحديثة في تواجه هذا القطاع وخاصة في مجال التقنات الحيوية ومواجهة اآلفات الزراعية وا
الزراعة والري وغيرها من الوسائل التي تعيد لهذا القطاع الهام دوره في رفد اقتصادنا الوطني، 
باإلضافة إلى تحويل الكلية من خالل مزرعتها والمرافق اإلنتاجية فيها إلى كلية منتجة تخدم المجتمع 

 .المحلي في الشوبك والمناطق المجاورة
الل لقائه أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية حرص الجامعة على النهوض وأكد الدكتور الزعبي خ

بكلية الشوبك جنبا إلى جنب مع باقي كليات الجامعة لتصبح أكثر استقطابا للطلبة من الشوبك 
 .وباقي مناطق المملكة

لعالي وأشار الدكتور الزعبي انه على تواصل مستمر مع معالي وزير التربية والتعليم والتعليم ا
الدكتور وليد المعاني ورئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة في مجلس النواب الدكتور الدكتور إبراهيم 
البدور وحرص البدور على دعم جامعة البلقاء التطبيقية وتوجهاتها في دعم التعليم التقني وخاصة 

 .في جنوب االردن في كلية الشوبك الجامعية لتكون كلية متميزة ومنارة للعلوم الزراعية
كما التقى الدكتور الزعبي ممثلي طلبة الكلية من الجمعيات العلمية الطالبية واطلع على ابرز 
التحديات التي تواجههم موجهات إلى ضرورة توفير البيئة التعليمية والخدمية الالزمة لينال الطلبة 

نشاء مختبر  علومهم بوجود احدث المختبرات في التقنيات الحيوية وتجهيز مختبر التصنيع الغذائي وا 
نشاء مختبر حاسوب، ورفد  اإلنتاج النباتي بأحدث األجهزة التي تلبي احتياجات التخصصات وا 
مزرعة الكلية بكافة احتياجاتها من الثروة الحيوانية باإلضافة إلى صيانة المرافق الخدمية والمرافق 

 طلبة نيوز
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لكلية، كما طالب الدكتور الزعبي طلبة الكلية الرياضية في الكلية وصيانة السكن الداخلي لطالبات ا
بتشكيل مجموعات للعمل بروح الفريق في تخصص اإلنتاج النباتي لالستفادة من األراضي الزراعية 

 .وتزويدهم باألدوات والمعدات الالزمة لمشاريعهم
عة لدعمه وعبر عميد الكلية الدكتور عمر المحاسنة وأسرة الكلية عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجام

الكبير لكلية الشوبك وسعيه للنهوض بمسيرة التعليم في الكلية لتعود إلى سابق عهدها مقصدا للطلبة 
من كافة المدن والقرى األردنية لدراسة العلوم الزراعية المتطورة من خالل دعم الكلية بأحدث 

 .المختبرات وتحسن البيئة التعليمية والخدمية في الكلية
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 في األردنية« راقب»مبادرة 

 مهند مبيضين. د
 
 

الشبابية في الجامعة االردنية يوم أمس تقريرها األول حول مراقبة أداء « راقب»ًأطلقت مبادرة 
 .المجالس الطالبية في الجامعات االردنية

الوطن وخدمة هي جهد شبابي وطني محترم، ذهب به الطلبة لإلجابة عن سؤال النهوض ب« راقب«و
وهي مبادرة تحاول إعادة ترميم الثقة في العملية االنتخابية، هذا . األردنيين في مسارهم الديمقراطي

إلى جانب استعادة ثقة الجماهير بمخرجات الصندوق كما قال مؤسس المبادرة وقائدها الطالب سمير 
 .مشهور

وهم . م على قدرة الحداث التغيير، بل ه«إّن الشباب ال يريدون من يأخذ بأيديهم»: قال مشهور
وتفعيل مبدأ الرقابة . يطمحون في استعادة الثقة بعملية لالنتخاب، وبناء نموذج وطني ديمقراطي

 .والمحاسبة، والتأكيد على أّن الموقع العام هو لالنجاز وتكليف بهمة
. ، ووعد رئيسها دلم تتوان الجامعة األردنية عن دعم المبادرة، ولم تخذل طلبتها ولم تتنكب لهم

عبدالكريم القضاة بمزيد من الدعم، وقد عملت الجامعة وعمادة شؤون الطلبة فيها بشكل كبير على 
 .دعم الطلبة الذين اخرجوا تقريرهم

وجاء بعد . بدأ التقرير بمراحل، تبدأ بمرحلة ما قبل االقتراع، وهناك وجوه خلل كبيرة في هذه المرحلة
ث بين التقرير أّن طالب السنتين الثانية والثالثة هم األكثر ترشحًا، ونسبة ذلك مرحلة المترشحين، حي

 .بالمائة 58الذكور أكثر من 
أما يوم االقتراع، فاظهر التقرير جملة مالحظات ومنها ضرورة إعادة تأهيل المشرفين على عملية 

 .االقتراع

 مقاالت

 05الدستور ص 
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ائم، وكانت النسب متفاوتة من حيث ذلك فالغالبية منتسبون لقو . أما من حيث التنظيم واالنتماء للقوائم
من رؤساء االتحادات من قائمة النشامى التي قدمت جهدًا  90حسب كل قائمة وكلية، وتبين أّن 

 .كبيرًا لكي تصل لتلك االغلبية
ثم تابع التقرير األداء الطالبي وجمع التقرير بيانات عديدة عن النشاطات جرى تدقيقها، وتم الحقًا 

 .ودرس التقرير األنشطة حسب طبيعتها من حيث وطنية وترفيهية وأكاديمية. تهافحصها ومطابق
وفي التقرير مالحظة على زيادة عدد الطلبة . هنا نجد أن التقرير يمثل اليوم إنجازًا رقابيًا وطنياً 
 وأظهر التقرير عدة تحديات منها عدم األرشفة. المنتمين للقوائم، وهو ما يبشر بمناخ سياسي للطلبة

 .للنشاطات
وهو يجسد التشبيك بين المؤسسات الوطنية ممثلة بالهيئة المستقلة . التقرير َيعُد بالمتابعة لتقييم األداء

 .لالنتخاب والمركز الوطني لحقوق اإلنسان والجامعة االردنية
الذي أظهر قدرات طالبنا، ووعيهم وحبهم لبلدهم، هو مشروع طموح يعد بالكثير، وُيلزمنا « راقب»

جميعًا بدعم الشباب وتمكينهم، ورفدهم بالخبرات والتدريب، ويمكن لهذه المبادرة أن تؤسس لثقافة 
 .جديدة في الرقابة في الجامعات التي تشكل محور عملية التنمية السياسية والتحول الديمقراطي
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 الحقيقي الوقوف الى جانب الجامعة االردنية فى ازمتها المالية واالنتماء
 
 

 د نضال يونس.أ
منذ مدة ليست بعيدة كان التبرع لالخوة السوريين الهاربين من براثن الموت والدمار، ومن قبلهم الهل 
غزه فى حربهم مع اليهود ياتي تلقائيا، وبحسب قدرة كل شخص، من بضعة قروش الى دنانير 

حة العربية واإلسالمية،مع شعور محدودة، ونذكر جيدا كيف رافق هذا العمل هبه مشابهه على السا
عميق بالفخر والوحدة والتضامن، وكانت هذه المساهمات على ضآلتها عنوانًا لمثالية غير 

 ....مسبوقة
وهناك امثله عديدة فى التاريخ العالمي على حاالت مشابهه من استعداد عمال السيارات فى امريكا 

لمادية فى سبيل استمرار العمل فيها، الى قبول ابان الركود االقتصادي للتنازل عن بعض حقوقهم ا
الشعب البريطاني ببيضه لكل فرد فى محنة الحرب العالمية الثانية ، الى الشعب االلماني الذى 
انطلق بهمة ونشاط لبناء وطنه واسترداد كرامته المهدرة بعد هزائم الحربين العالميتين األولى والثانية 

دارًيا، نجحت فى بناء بقليل من المال والتعويض و كا نت النتيجة بناء دول رائدة ومتقدمة اقتصادًيا وا 
 .نهضتها االقتصادية التى أبهرت العالم كله

 
وطننا وجامعاتنا واغلب مؤسساتنا العامة تعاني اليوم من تراجع شديد فى االيرادات وعجز فى 

قدر "و قام بعضنا بالتبرع كل على الموازنات راح يؤثر على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها، ولكن ماذا ل
اال يعد هذا جزءا من الوالء ..لدعم هذه المؤسسات لضمان استمرارها فى اداءها لعملها" استطاعته
 واالنتماء؟

 
ماذا لو تبرع اساتذتها البالغ ...تمر اليوم بازمة مالية خانفة باتت تهدد وجودها" االم"جامعتنا االردنية 

الف دينار  088دينار فى الشهر بحيث تكون الحصيله  088-08مبلغ استاذ ب0588عددهم قرابة 
 !!على االقل فكم ستكون ارقام السنه والسنتين

 طلبة نيوز
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اال يمكن أن يساعد هذا فى حل جزء من مشاكل الجامعه المالية وتحويلها الى مجال اوسع للتنمية 
رك االدارة فى خضم معركة الجامعية المستدامه بدال من االستمرار فى الهمز واللمز وجلد الذات وت

 !!فرضت عليها
 

مجرد مبادرة لو وجدت من يحمل زمامها ، بطريقة منظمة وصادقة بعيدا عن التشكيك والطعن ستجد 
اذانا صاغيه من الخّيرين من ابناء الجامعة االردنية وهم كثر ولديهم الرغبه فى االستجابة، بداًل من 

ماذا لوكانت هذه المبادرة فعاًل حقيقيا نابعا من الرغبة ...ت االستمرار في اذكاء الصراعات والمناكفا
 ....فى الوقوف الى جانب الوطن ومؤسساته فى وقت هو احوج ما تكون اليه

لقد راعني حينما كنت فى امريكا ذلك الدعم والتبرع السخي الذى يقدمة االطباء والمهندسون واالساتذه 
جامعة  \زلت اذكر ان موقف االساتذة فى كلية الطب اليهود لدولة إسرائيل بشكل متواصل، وال

سيدني باستراليا، حين تبرعو للقيام بالتدريس فى اقسام االناتومي والفيسيولوجي بدون مقابل عندما 
، طبعا نحن هنا ال نقلل من قيمة ودور المتبرعين 0005كانت الجامعة تمر بظروف صعبة عام 

 ..ا على مر الزمنبانشاء المساجد والمدارس فى مجتمعاتن
 

نحن قادرون على جعل الفضيلة في العمل والتضامن مؤشرا لنجاحنا، ولو تم مشروع كهذا فإنه 
 ...االردنية لينا وحقك علينا# .. مرشح ليكون نموذجا يحتذى بنا وبفعلنا
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 عبدون –تغريد محمد بشير قدورة  -
 هليقاعة النادي اال –رسمية منير تيف  - 
 دابوق –سليم نمر ناصر الجالد  - 
 راجحة عبدالمنعم ناصر الدين -دابوق  –احمد ابراهيم العقايلة  - 
 الزرقاء الجديدة –مرثا عبده عيد عياش  -دابوق  – 
 جبل الحديد –عليا محمد المنصور الحديد  - 
 الصويفية -عواطف عايد عزيز فاخوري  - 
 
 
 
 
. 

 

 

 

 
 
 

«رحمهم هللا»

 وفيات

  يأالر
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 وذلك بحفل يقام  089داء األتراك الـهلسفارة التركية تحيي االثنين المقبل ذكرى يوم الشا،

 .ذه المناسبةهحفل استقبال ب هداء األتراك في السلط، على أن يعقبهبمقبرة الش
 

 ناك بعض ها اإللكتروني أمس تحذيرا من إن هالسفارة القطرية في عمان نشرت عبر موقع
اقع التواصل االجتماعي تحمل أسماء لمسؤولين وشخصيات الصفحات المزورة على مو 

وقالت . اهام المواطنين بهورموز قطرية، تنشر اخبارا عن جوائز ومسابقات ومساعدات إلی
 .“الخداع والتضليل”ذه الصفحات هدف هان 
 

 ضواء تاريخية على العالقات اليمنية األردنية في مائة عام سيكون عنوان محاضرة أ
منتدى الفْ كر العربـي الباحث من اليمن الدكتور باسل عبداهلل باوزير،  اهيستضيفِ  ل

 .مساء االحد المقبل في مقر المنتدى بعمان
 

 ا للعمالة الوافدة في مراكز هرفعت الحكومة الرسوم المعتمدة للفحوصات التي يتم إجراؤ
 .ير الصحةدينارا، بناء على تنسيب وز  05دينارا إلى  08ومستشفيات وزارة الصحة من 

 
  اللندنية أمس مقااًل لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز “ الفاينانشال تايمز”نشرت صحيفة

حول رؤية  ه، وتحدث فی“نطور بلدنا بفعل الخير: األردن”حول األردن، تحت عنوان 
 .األردن للنمو االقتصادي وفرص االستثمار وقضايا أخرى

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


