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 ...على روح زميلهم قصي العدوان

إفطارهم األوليقيمون ( األردنية)نشامى   

إليمانها بأن أساس العمل الطالبي هو 

التطوع، عادت قائمة النشامى الطالبية في 

الجامعة األردنية بنثر بذور الخير من جديد 

ضمن سلسلة اإلفطارات الرمضانية الخيرية 

التي تعكف على تنفيذها طيلة الشهر 

 .الفضيل

فطار األول الذي أقام  فريق نشامى حفل اإل

من األطفال األيتام، جاء مختلفا هذه المرة فقد خيم علي  ( 051)الخير في األمس واستهدف زهاء 

هالة من الحزن واالشتياق لغائب رحل دون سابق إنذار خطف  الموت من بينهم، بعد أن قرر فريق 

أمين سر مجلس اتحاد طلبة الجامعة / منشامى الخير احتساب هذا العمل الخيري عن روح زميله

 .األردنية السابق الطالب قصي العدوان الذي انتقل إلى رحمت  تعالى أول أيام الشهر الفضيل

ممثلون عن فريق نشامى الخير، أكدوا في مداخالتهم أن الفريق لطالما حرص على تنفيذ الفعاليات 

تضمن تحقيق التكافل االجتماعي بين فئات التطوعية الرامية إلى تحقيق أهداف إنسانية نبيلة 

المجتمع، وتهيئة الظروف للنهوض بالفئات المهمشة واألقل حظا منها من أطفال أيتام، وفقراء 

 .ومحتاجين

 أخبار الجامعة

 46/3/3542         الخميس                                                                                          نيوز     طلبة 
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وقال الطالب أحمد الطورة أحد ممثلي الفريق ، إن اإلفطار الذي أقيم بجهود طالبية، جاء كعادت  

تام الذين هم أكثر الفئات المحتاجة إلى عناية واهتمام ورعاية، لرسم البسمة على وجوه األطفال األي

وبث الفرح والبهجة في نفوسهم، مؤكدا أن اإلفطارات الرمضانية لألطفال األيتام تندرج ضمن أعمال 

الفريق التطوعية إلى جانب توزيع طرود الخير على األسر الفقيرة، وتوزيع الماء على اإلشارات 

 .الضوئية

وأكد زميل  الطالب محمد الحنيطي، أن الطلبة القائمين على اإلفطار لم يتوانوا لحظة عن تقديم جل 

عطائهم المادي والمعنوي إلنجاح  واحتساب  صدقة على روح زميلهم العدوان، فكان الحضور الفتا 

 .ة عن من المتطوعين والمشاركين باإلضافة ألقربائ  وأصدقائ  ممن حضروا إكراما لروح  وصدق

واشتمل حفل االفطار على فقرات دينية مختلفة قدمها كل من المنشد والمشارك في مسابقة مقرئ 

األردن على أبو غزالة، وأصغر خطيب في األردن الطفل عيسى الخطيب قبل موعد اإلفطار، 

أضفى  وفقرات ترفيهية وغنائية قدمتها فرقة خالد البوريني لألطفال بعد موعد اإلفطار األمر الذي

 .مزيدا من الحب والدفء والتراحم على أجواء الحفل

وتخلل الحفل تالوة آيات عطرة من القرآن الكريم، وقرأ الحضور سورة الفاتحة على روح العدوان 

يقاد الشموع حيث شكلت مجتمعة اسم   (.قصي العدوان)والدعاء ل  بالرحمة والمغفرة، وا 
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 اليوم.. بالتخصصات الراكدة والمشبعة يدرس تخفيض القبول( التعليم العالي) 

القبول في التخصصات  يناقش مجلس التعليم العالي في جلسة يعقدها اليوم الخميس نسب تخفيض

وبحسب مصادر، فإن اعضاء المجلس سيتقدمون بمقترحات تعرض على  .الجامعية الراكدة والمشبعة

وذكرت المصادر أن دراسة  .تمهيدا التخاذ قرار بشأن نسب القبول في تلك التخصصات المجلس،

في الجامعات الرسمية، إنما قد يشمل  تصر على البرنامج العادينسبة التخفيض المتوقعة لن تق

ويصدر ديوان  .تخفيض االعداد في الجامعات الخاصة البرامج الموازية، الى جانب دراسة إمكانية

لنسبة التشغيل فيها في القطاع  الخدمة المدنية سنويا، تقريرا، يحدد في  طبيعة التخصصات، وفقا

إذ تتضمن . راكدا او مشبعا وفق لنسب التشغيل ا كان التخصص مطلوبا اوالحكومي، إذ يبين ما إذ

وكان مجلس التعليم العالي، خفض نسبة  .الجنس والمحافظات تفاصيل التقرير توزيعات حسب

لمدة خمس سنوات في الجامعات %( 01)سنويا بواقع  القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة

أختر »وتنشر وزارة التعليم العالي العالي، على موقعها ضمن نافذة  .الرسمية ضمن البرنامج العادي

ووفقا لما تنشره الوزارة فإن  .التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة في القطاع العام «تخصصك

يوجد اي تخصص مطلوب في القطاع  التخصصات الراكدة ضمن التخصصات الهندسية، فإن  ال

تخصص راكد، إنما هنالك ثمانية تخصصات مشبعة،  ية ال يوجدالعام، بينما في التخصصات الطب

االدارية ال يوجد اي تخصص مطلوب، وكذلك الحال في التخصصات  بينما في تخصصات العلوم

 مشبعا و اربعة(  03)اما تخصصات اللغات، يوجد تخصص واحد مطلوب، بينما هنالك  .السياحية

اما . راكدان تخصصات مشبعة وتخصصان(  6)تخصصات راكدة، وفي تخصصات العلوم هنالك 

بينما توزعت تخصصات العلوم  .التخصصات الزراعية فجميعها راكدة، وال يوجد مشبع وال مطلوب

اما . موقوفة للذكور(  3)مشبعة و (  2)راكدا و تخصصا) 02)االنسانية على أكثر من فئة، فهنالك 

 شؤون جامعية ومحلية

 46/3/3542                                               الخميس                                                         0ص الرأي 
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وب فجميعها مشبع بإستثناء تخصصات علم الحاس اما. تخصصات الشريعة فجميعها مطلوبة

تخصصا راكدا و (  01: )وتوزعت التخصصات الراكدة حسب الجنس،فهي .تخصص واحد راكد

المطلوبة  .تخصصا مشبعا(  00)تخصصا راكدا و(  11)اما االناث فهنالك . للذكور  مشبعا(  31)

الخاص محليًا، فهي في  للقطاع الخاص المحلي التخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاع

اختصاصي تصوير شعاعي،  م،صيدلي، صيدلي ادوية عام، طبيب عا: المجاالت الطبية

فني تصوير اشعة سينية، فني مختبرات  اختصاصي تغذية و تصنيع غذائي، فني ادوية، فني تخدير،

، مساعد تمريض عام، مساعد صيدلي، (تعقيم)تمريض  تعليمية، فني مختبرات طبية عام، مساعد

صحة ) ، ممرض اختصاصي، ممرض اختصاصي(اسعاف اولي)تمريض  معاون تمريض، معاون

مهندس اتصاالت، مهندس : اما المجاالت الهندسية .(قابلة قانونية)اختصاصي  ، ممرض(عامة

ومهندس الكتروني ( حاسوب)ومهندس الكتروني ( تحكم)الكتروني  ومهندس( بث و ارسال)الكتروني 

 ومهندس( حفر ابار)ومهندس انتاج ومهندس تخطيط مدن ومهندس جيولوجي  (صيانة عامة)

ومهندس  (صيانة)هندس سالمة و صحة مهنية ومهندس صناعي ومهندس كهربائيزراعي وم

ومهندس مدني ( عام)كيميائي  ومهندس( مراقبة و تحكم)ومهندس كهربائي قوى ( عام)كهربائي 

ومهندس معماري ( مهندس موقع)ومهندس مشروع  ومهندس مراقبة جودة ومهندس مساحة( عام)

 (صيانة مركبات)ومهندس ميكانيكي ( تكييف و تبريد)كي ومهندس ميكاني ومهندس ميكاترونكس

تربية خاصة عام ومدرس تاريخ ( مدرسة)مدرس : اما تخصصات التعليم .(عام)ومهندس ميكانيكي 

 دينية إسالمية ومدرس تربية رياضية ومدرس جغرافيا ومدرس حاسوب ومدرس ومدرس تربية

ومدرس ومدرسة  جنبية ومدرس لغة عربيةرياضيات ومدرس فيزياء ومدرس كيمياء ومدرس لغات أ

مجال اجتماعيات ومعلم مجال تربية  ومعلم( تربية ابتدائية)مهني تجاري ومدير مدرسة ومعلم صف 

رياضيات ومعلم مجال علوم ومعلم مجال علوم منزلية  رياضية ومعلم مجال تربية فنية ومعلم مجال

اختصاصي تسويق : العلوم االدارية اما .ومعلم مجال لغة عربية ومعلم مجال لغة اجنبية

وسكرتير طابع وصراف ( تنفيذي)وسكرتير اداري  واختصاصي مبيعات واداري عام وأمين صندوق



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

7 

وكاتب حجوزات سفر وكاتب خدمات شحن ونقليات وكاتب ديوان  مصرف وكاتب استقبال فندقي

اسب مصرفي ومح موظفين وكاتب وأمين مستودع ومحاسب تكاليف ومحاسب عام وكاتب شؤون

ومدير ترويج مبيعات ومدير دائرة  ومخلص جمركي ومدقق حسابات ومدير اداري ومدير ائتمانات

شحن ومدير شؤون موظفين ومدير عمليات ومدير  نقل و/ االستقبال الفندقي ومدير دائرة العمليات

تدريب و مدير مشتريات ومدير معرض ومراقب اداري ومساعد  مالي ومدير مبيعات ومدير مركز

 .يعات تجارية و تقنية ومدخل بياناتومسؤول شؤون موظفين ومندوب مب(كاتب حسابات)محاسب 

صوتية  اختصاصي اعالمي واختصاصي مونتاج واختصاصي مؤثرات: اما التخصصات االعالمية

سينمائي ومراسل  وفني تسجيل صورة ومحرر اخبار ومحرر صحفي ومخرج تلفزيوني ومخرج

: لتخصصات االخرىاما ا .(وتلفزيون اذاعة)ومنسق برامج ( اذاعة و تلفزيون)صحفي ومقدم برامج 

وفني الكتروني  وفني اتصاالت عام (قوالب)الكتروني اتصاالت سلكية والسلكية ورسام ميكانيكي 

وفني كهربائي ( حاسوب)الكتروني  وفني( اجهزة طبية)وفني الكتروني ( ارسال تلفزيونياجهزة بث و )

وفني هندسة ( لحام)كي وفني ميكاني( االت تشغيل) وفني ميكانيكي( عام)وفني كهربائي ( تحكم)

( اتصاالت سلكية والسلكية)صيانة االت صناعية ومدير دائرة العمليات  وكهربائي( عام)كيميائية 

وفني  ومنسق تدريب مهني ومصمم جرافيكي ومصور فوتوغرافي( تكنولوجيا معلومات) ومدرب مهني

الطعام و الشراب  تاجومدير دائرة ان( بريد الكتروني)ضبط جودة منتجات وكاتب ادخال بيانات

معلوماتية  حداد فاصون ومفتش سالمة مهنية وفني تقنية شبكات االنترنت التعليمية وفني ومساعد

اطفال وطيار تجاري وطيار  عام ومحلل مستودعات البيانات ومساعد دعم فني ومرافق حافلة رياض

 التخصصات المطلوبة في« اختر تخصصك»كما يتضمن الموقع االلكتروني ضمن نافذة  .تدريب

عمان والبحرين،  المملكة العربية السعوية واالمارات والكويت وسلطنة: خمس اسواق عربية تشمل

 .موزعة حسب الحقول وكذلك التخصصات المنفردة
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 قف قبول طلبة جدد بتخصصات جامعية واستمرار االعتماد الخاص ألخرىو 

اوقف مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي قبول طلبة جدد في تخصص  -امان السائح  

برنامج / العلوم المالية والمصرفية)في الجامعة الهاشمية، وتخصص ( برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)

  .في جامعة الحسين بن طالل( الماجستير

بشير الزعبي استمراية االعتماد .  واقر المجلس في جلست  التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس د

امعة العلوم لبرنامجي البكالوريوس والماجستير في ج/الهندسة الكيميائية)الخاص لتخصص

  . والتكنولوجيا األردنية

برنامج / وقرر المجلس تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها 

برنامج البكالوريوس  في / الماجستير في جامعة اإلسراء، ونخصص  نظم المعلومات الحاسوبية

 .جامعة البترا

برنامج البكالوريوس و /لتخصصي هندسة البرمجياتكما اقر المجلس استمرارية االعتماد الخاص  

 .في جامعة البترا( برنامج البكالوريوس/علم الحاسوب

بتعيين ( كلية جامعية متوسطة/ غرناطة )وقرر المجلس الموافقة على تنسيب مجلس امناء كلية 

 .الدكتور عبداهلل حلوش عضوًا في مجلس أمناء الكلية

تكنولوجيا )اص وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصصات ووافق المجلس على األعتماد الخ 

برنامج الدبلوم / و هندسة العمارة والتصميم الداخلي(  برنامج الدبلوم المتوسط/ إنشاء وصيانة المباني

 . كلية جامعية متوسطة/ في كلية الخوارزمي( برنامج الدبلوم المتوسط/ تكنولوجيا الطاقة. المتوسط
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 تحصل على جائزة أفضل مشروع ريادي بإسطنبول« هندسة اليرموك"

حصل مركز الريادة واالبتكار في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك على جائزة 

أفصل مشروع ريادي واعد في المسابقة الدولية للمشاريع الريادية الواعدة لطلبة كليات الهندسة التي 

في جامعة مضيق البسفور  0109ولي أقيمت مؤخرا ضمن فعاليات المؤتمر الثقافي األكاديمي الد

 .في إسطنبول

تصميم وتطوير نظام ذكي لسالمة »وأوضح مدير المركز الدكتور محمود المستريحي أن مشروع 

والذي قام « السائق أثناء القيادة باستخدام الذكاء االصطناعي وتقنية رؤية الحاسوب وتمييز الصور

واالبتكار المكون من الطالب يزيد طالفحة من قسم  بتنفيذه فريق العمل البحثي في مركز الريادة

الهندسة الطبية، والطالب احمد موسى من قسم الهندسة اإللكترونية، وبأشراف مدير المركز الدكتور 

مشروعا ( 01)محمود المستريحي، والمهندس محمد عدنان السعدي قد فاز بهذه الجائزة من بين 

 .دول( 01)جامعة حكومية وخاصة من ( 00)ُقدمت من 

وأشار إلى أن المشروع يساعد السائق أثناء القيادة بوظيفتين رئيسيتين، األولى مراقبة الطريق بهدف  

التعرف على االخطار التي قد تواج  المركبة واتخاذ إجراءات السالمة الالزمة، واألخرى تختص 

تا إلى أن النظام يتناسب مع بمراقبة انتباه السائق وتنبيه  في حال  تشتت ذهن  اثناء القيادة، الف

جميع أنواع السيارات، ويمكن إضافت  عليها بما يسهم في زيادة مستوى األمان أثناء القيادة وتقليل 

 .نسبة الحوادث المرورية
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 اقرار أنظمة وزارتي اإلدارة المحلية واالقتصاد الرقمي والريادة

  امس االربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز نظام تولي أقر مجلس الوزراء خالل جلست

م، ونظام تولي وزير 0109وزير اإلدارة المحلية مهام وزير الشؤون البلدية وصالحيات  لسنة 

 .م0109االقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وصالحيات  لسنة 

لصدور اإلرادة الملكّية السامية بتعيين وزير اإلدارة المحلية ووزير االقتصاد  ويأتي النظامان نظراً 

الرقمي والريادة، ولتحديد الوزير الذي يتولى المهام والصالحيات التي كانت مخولة لوزير الشؤون 

 .البلدية ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المنصوص عليها في التشريعات النافذة

م ونظام التنظيم  0109كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم اإلداري لوزارة اإلدارة المحلية لسنة 

م، وذلك لتحديد المهام المناطة بكال الوزارتين، 0109اإلداري لوزارة االقتصاد الرقمي والريادة لسنة 

تنظيمّية فيها، وصالحياتهما، ووضع هيكل تنظيمي ينّظم مهامهما، ولتحديد ارتباط الوحدات ال

 .وأساليب االتصال والتنسيق فيما بينها

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء تحويل مجمل الدعم الحكومي للطلبة والذي كان يوزع بين المنح 

والقروض ليصبح كله مخصصا لمنح غير مستردة توزع على الطلبة حسب تحصيلهم العلمي 

القليم والمحافظة وااللوية، وتخصص نسبة وعلى مختلف فئات قبولهم في الجامعة وعلى مستوى ا
 .البناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية

كما قرر تأجيل تسديد القروض على الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب لحين التحاقهم 

الف طالب، وهم الطلبة  51بالعمل دون وجود شرط على المدة، ويستفيد من هذا القرار حوالي 
 .د الدراسة والذين لم تستحق قروضهم السدادعلى مقاع
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اما الطلبة الذين باشروا التسديد فعليهم استكمال ذلك حسب القانون، وينطبق االمر على كل من 
 .التحق بعمل واستحق سداد قرضه

وكلف مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية باستكمال الدراسات 

قروض ميسرة وبمدد سماح معقولة وفترات تسديد متوسطة، يكون مفتوحا امام إلنشاء برنامج 
 .طلبة التعليم العالي على مستوى البكالوريوس والدبلوم

وقرر المجلس تحويل مشاريع االنظمة المعنية الى اللجنة القانونية في ديوان التشريع والراي لدراستها 

 . واقرارها

الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة االشكاليات على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء 

التي ظهرت عند التطبيق العملي لقرار السماح البناء قطاع غزة بالتملك لغايات السكن وذلك بهدف 

  .تبسيط االجراءات والتسهيل على ابناء قطاع غزة المشمولين بالقرار

   9162ة الوطنية للشباب لالعوام الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على االستراتيجي

والتي تأتي استجابة للتحوالت الكبيرة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي  9195
  .كان لها االثر الكبير على شريحة الشباب االردني والتي تشكل نسبة كبيرة من المجتمع االردني

يحوز عليه جيل الشباب من اعلى المستويات وتعكس االستراتيجية مستوى االهتمام الكبير الذي 

بدءا من جاللة الملك عبداهلل الثاني مرورا بانشاء مؤسسة ولي العهد وما انبثق عنها من برامج 

واهتمام خاص من قبل سموه لقطاع الشباب واالهتمام المتزايد من قبل الدولة بمؤسساتها 
  .وسياساتها بقطاع الشباب
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ر رئيسية ابرزها، الشباب والتعليم والتكنولوجيا، الحاكمية الرشيدة وتتضمن االستراتيجية محاو 

المواطنة الفاعلة، الريادة والتمكين االقتصادي، المشاركة والقيادة الفاعلة، االمن ، وسيادة القانون
 .والسلم المجتمعي والشباب والصحة والنشاط البدني
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من صندوق دعم الطالب لحين  ة المستفيدينتأجيل تسديد القروض على الطلب
 التحاقهم بالعمل

الطالب لحين  قرر مجلس الوزراء تأجيل تسديد القروض على الطلبة المستفيدين من صندوق دعم

. ألف طالب 51القرار حوالي  التحاقهم بالعمل دون وجود شرط على المدة، حيث سيستفيد من هذا

 الوزراء_مجلس_قرارات#
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 ألف طالب 91مليون دينار منًحا غير مستردة على  91توزيع 

وليد المعاني عن تغيير . التربية و التعليم العالي والبحث العلمي د أعلن وزير -أمان السائح

،  0101- 0109إستراتيجي على إجراءات صندوق دعم الطالب الجامعي للعام الجامعي المقبل 

 01مليون المخصصة للمنح والقروض إلى منح كاملة ليصل عددها الى  01حيث سيتم تحويل الـ 

ستردة ، يحصل عليها الطالب منافسة لصاحب المعدل األعلى، وأصحاب الف منحة سنوية غير م

الظروف المالية األصعب، خاصة بالتخصصات التي يحتاجها السوق، حيث سيتم تحويل المبالغ إلى 

الجامعات، وبموجب كشوف كما ستنص على ذلك تعليمات سيتم إصدارها قريبا، حيث ستتولى كل 

 .المنح على الطلبة الموجودين على مقاعد الدراسة جامعة بإشراف من الوزارة توزيع

أن  اعتبارا من العام الجامعي المقبل، سيتمكن « الدستور«وكشف المعاني خالل تصريحات خاصة لـ

أي طالب من الحصول على قرض لمتابعة دراست  الجامعة، وسيكون عدد القروض غير محدود، 

القطاعين العام ممثلة بوزارة المالية والقطاع  حيث ستتم عملية منح القروض من خالل شراكة بين

الخاص سواء أكان بنوًكا أم شركات أم شركات تمويلية، تمنح قروضا ميسرة جدا للطلبة مع فترة 

سماح مناسبة جدا، بحيث يتسنى ألي طالب الحصول على قرض لمتابعة دراست  الجامعية من 

 .خالل فترة تسديد مريحة

يصالها إلى وبين المعاني أن هذه اإل جراءات ستعطي عملية المنح والقروض سهولة وتنظيما، وا 

عطاء فرصة أكبر للمتفوقين وغير القادرين ماليا للحصول  مستحقيها، وتوسيع شريحة المستفيدين، وا 

على منحة الستكمال دراستهم الجامعية، حيث أن ذلك سيفتح المجال لمنافسة أكبر بين الطلبة 

وسيدخل الطلبة الجامعات بتنافسية أعلى من حيث عملية التصنيف  للحصول على درجات أعلى،

 .العالمية، حيث يتحرك مؤشر التصنيف بشكل أكبر للجامعة التي تعطي منحا أكثر
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 "تفاصيل.. "أول براءة اختراع في العالم بالمعاهدة الدولية طبيب اردني يسجل 

عاهدة التعاون بشأن البراءات الدولية، بحسب سجل الطبيب سيف الدين الرياالت أول براءة اختراع بم

 .وزارة الصناعة والتجارة

وتعد المعاهدة الدولية قاعدة بيانات قوية لمرجعية الشركات الكبرى والجامعات والمؤسسات البحثية 

 .دولة متعاقدة 050في العالم، وتضم نحو 

عبارة عن قفاز عالجي ذي استخدام  ، وهو"يد الشفاء" االختراع الذي سّجل  الرياالت تمّثل بصنع 

واحد يرتدي  المريض عند الحاجة، فيفرز تلقائيًا مرهما عالجيا عند حك  ال إراديًا للمناطق المتهيجة 

 .الليلي من عادة خطيرة إلى شكل من أشكال العالج( الهرش)المصابة، محواًل بذلك الحك 

الة في العالج، وآمنة ومرطبة للمنطقة على مواد فعّ  -بحسب الرياالت -فيما يحتوي المرهم 

المصابة، وخالية من الكورتيزون، تسهم جميعها بالعالج خالل فترة أقصر ودون أية مضاعفات او 

 .التهابات أو تقرحات

لم أستطع النظر إلى معاناة وألم شقيقي ذي العشر سنوات كل ليلة، فهو يعاني من األكزيما ونوبة "

على الرغم من العالجات والمراهم والكريمات التي باتت غير مجدية، تداهم  لياًل ( حك)هرش 

، هكذا يصف الدكتور الرياالت المشهد "ويقتصر مفعولها على تخفيف ألم ما يلبث أن يعود مّرة أخرى

المتكرر يوميًا، والذي كان بمثابة دافع ل  في بلورة فكرة جديدة، وهدية تنقذ أخاه، والمصابين 

 .باألكزيما

وضح أن تسجيل براءة االختراع جاء بعيد انضمام األردن إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات وأ

 .المدعومة من الوكالة األميركية للتنمية الدولية

 46/3/3542                                               الخميس                                                       سرايا -بترا
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دولة لم يجد فيها اي فكرة مشابهة  050الدكتور الرياالت بحث في قاعدة بيانات لالختراعات في 

 .لفكرت ، فتم تسجيل براءة اختراع  عالميا

وهو بصدد إنهاء اختصاص دراست  في طب وجراحة العيون في الجامعة  -لدى الدكتور الرياالت

، تم نشر ما يقارب أربعين منها في مجالت علمّية ما يزيد عن ستين بحثًا علميًا وطبياً  -األردنية

محّكمة، مثل تأثير الجلطات على دماغ اإلنسان وكيفية الكشف عنها باستخدام التصوير الطبقي، 

ودراسة ُسمك قرنية سكان األردن، ودراسة مجرى الدمع لدى األطفال، وأهمية البيانات المفتوحة في 

 .البحث العلمي

عاون مع عميد البحث العلمي السابق في الجامعة األردنية الدكتور شاهر كما أعد كتابا بالت

بهدف إعطاء مفاتيح ارشادية للمهتمين ( البيانات المفتوحة في البحث العلمي)المومني بعنوان 

بالبحث العلمي عن كيفية الوصول إلى البيانات المفتوحة واستخراجها وكيفية استخدامها 
 .تائج المرجوةوتحليلها، للوصول إلى الن

حصل الدكتور الرياالت أخيرًا على جائزة علي منكو لطلبة الدراسات العليا، التي تعتبر احدى أرفع 

جوائز البحوث العلمية في المملكة، تقديرًا ألبحاثه العلمية واألكثر تفوقًا في إعداد ونشر األبحاث 
 .بالمواقع والمجالت العلمية الدولية المحكمة

: العلمي السابق واستاذ الرياضيات في الجامعة االردنية الدكتور شاهر المومني، قال عميد البحث

سيسهم إلى حّد كبير في عالج أولئك المصابين باألكزيما الجلدية، " يد الشفاء"إن االختراع الجديد 
 .مشيرا الى انه حصل على عدة موافقات من جهات معنية بعد تجربته داخل عدد من المستشفيات

واألكزيما عبارة عن حساسية تحدث نتيجة لوجود عوامل وراثية أو مكتسبة، ومن أعراضها 

تحسس بالجلد أو القصبات الهوائية أو الجيوب األنفية بحسب استشاري األمراض الجلدية 

 .والتناسلية وتجميل الجلد والليزر ورئيس اختصاص الجلدية بوزارة الصحة الدكتور أمين المعايطة
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األكزيما تصيب األطفال بشكل ملحوظ من عمر ثالثة أشهر وقد تصل إلى ما بعد دخول  وبين ان

المدرسة، ومنهم من يستمر معه المرض لفترة معينة قد تستمر مدى الحياة، مشيرا الى ان ذلك 
 .يعتمد على مدى تحسن المناعة لدى المريض

، واتخاذ اإلجراءات الوقائية إن ال بد للمريض من أخذ العالج الالزم، لمنع المضاعفات: وقال

أمكن، مبينًا ضرورة تجنب مسببات الحساسية كالتعرض لّنوار الشجر، أو ارتداء مالبس غير 

 .قطنية أو استخدام المنظفات الكيماوية بشكل مفرط واالبتعاد عن بعض األطعمة المحّفزة للتحسس

 .طق اإلعالمي بوزارة الصحة حاتم األزرعياعتماد الدواء يتم عبر مؤسسة الغذاء والدواء، وفقا للنا

إن تسجيل براءة االختراع يتم عبر : الناطق اإلعالمي في مؤسسة الغذاء والدواء هيام الدباس، قالت

وزارة الصناعة والتجارة، وليس عبر المؤسسة، وفي حال تطوير المستحضر إلى دواء، نقوم بإجازت  

الجريدة الرسمية لتسجيل أي مستحضر يتعلق بصحة اصوليا وفقًا لتعليمات وأسس صادرة في 

اإلنسان، لضمان فعالية وجودة ومأمونية وسالمة المستحضر، والتأكد حينها من المصنع وخطوط 

 .اإلنتاج في  إن تّم تصنيع 

إن : مديرة مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين زين العواملة، قالت

، بعد انضمام 0102معاهدة التعاون بشأن البراءات دخلت حيز النفاذ في التاسع من حزيران عام 

 .األردن للمعاهدة في التاسع من آذار من العام نفس 

لسنة  08لزمة بعد إدراجها بقانون براءات االختراع المعدل رقم وأضافت أن المعاهدة جاءت م

وأشارت إلى أن الدكتور الرياالت هو أول أردني مخترع يسجل براءة اختراع  في معاهدة . 0112

التعاون بشأن البراءات الدولية، مبينة أهمية المعاهدة التي تأسست من المنظمة العالمية للملكية 

ي توفير نظام إليداع طلبات البراءات، وتسمح بالحصول على البراءات في عدد ، ف(الويبو ) الفكرية 

 .كبير من البلدان بإيداع طلب براءة اختراع واحد فقط
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وتوفر المعاهدة بحسب العواملة، عددًا من المميزات، من أهمها تسهيل عملية تسجيل براءات 

ت بشأن براءات االختراع، والسماح بتطبيق االختراع في عدة دول، وتوفير أساس قوي التخاذ القرارا

آمن وسهل على شبكة اإلنترنت، وتبسيط وتفعيل اإلجراءات المتبعة لطلب الحماية، وتوفير المال، 

 .وتقييم نجاح البراءة في األسواق والجدوى االقتصادية

لطلب فردا إذا كان مقدم ا% 91يشار إلى أن األردن يخضع لتخفيض رسوم اإليداع الدولي بمقدار 

 .أو أفراد سواء من المواطنين أو المقيمين
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 المناطقية في تعيين رؤساء الجامعات  إخفاق التجربة وترسيخ اإلخفاق

 

جامعة مؤتة/ سيف الدين الفقراء.أ د   

وهي بكّل ، ثّمة تجارب في تعيين رؤساء الجامعات ألقت بضاللها على الجامعات األردنية الرسمّية

ففي ، واإلنحطاط األكاديميّ ، تأكيد واحدة من أهّم أسباب ترّنح بعض الجامعات في العجز المالي

وأخرى كثيرة تعّد ، عاتتاريخ جامعاتنا تجارب محدودة لنجاح المناطقّية في تعيين رؤساء الجام

فمن تجارب النجاح ما حصل في جامعة الطفيلة عندما أسندت رئاستها إلى ، نموذجًا للفشل الذريع 

فلم تشهد الجامعة في عهده ، الدكتور راتب العوران المعروف بنزاهت  العالية وأكاديمية الرفيعة

ولم يتّم ، وال في االبتعاث، قاربوال في إسناد المناصب إلى األ، اختراقات مجتمعّية في التعيين

وأخرى ، ومقابل ذلك أمامنا تجارب قديمة هي نموذج لإلخفاق، استثمار الجامعة انتخابيًا وال عشائرياً 

  .حّية تحتاج من طبيب التعليم العالي تدخاًل جراحيًا لمنع مضاعفات هذه المناطقية

دما أقدم أحد الرؤساء على تعيين فمن التجارب القديمة ما حصل في إحدى جامعات الجنوب عن

دارية ألسباب مناطقية؛ بال أدنى حاجة أو ضوابط أو إعالن وتّم ، العشرات في وظائف أكاديمية وا 

وقسم منهم ال يمكن أن يدخل ، تعيين بعضهم في تخصصات ال يوجد لها أقسام في الكليات

وأصبح هؤالء عالة طويلة األمد ، يينالجامعات لو كان هناك حدود دنيا من معيارّية االنتقاء في التع

هذا المشهد تكرر في جامعة آل البيت عندما خضعت الجامعة لضغوطات نيابية في ، على الجامعة

فكانت ، مرحلة ما من مسيرتها على رؤسائها الذين جاءت بها التجاذبات المناطقية المدعومة نيابيًا 

 46/3/3542                                               الخميس                                                      نيوز    طلبة 

 مقاالت 
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وهاتان ، الوحيد المحسوبية والمناطقيةالتعيينات في الجامعة تجري على قدم وساق ضابطها 

وهما ، وهما األكثر عجزًا في موازنتها، الجامعتان هما اآلن األسوأ في تصنيف الجامعات األردنية

  .األكثر حمولة زائدة للوظائف

نجد هذه الحالة في ، وفي التجارب الحّية وأقصد بها الجامعات التي ما زال رؤساؤها يشغلون وظائفهم

إحداها أقدم رئيسها الذي جاء رئيسًا بمعايير مناطقية على تحويل عشرات الموظفين إلى ، جامعتين

أسس مناطقية والثانّية جاء رئيسها بفضل ، وهي تترنح مالياً ، أعضاء هيئة تدريس بال أي ضوابط

وسرعان ما تجلت العشائرّية في ، لعدم وجود رئيس من محافظت  بين رؤساء الجامعات وقت تعيين 

دارة الجامعة بعقلية المزرعة، إدارت  للجامعة تمثلت في التقريب واإلقصاء واالنتقاء وبرزت سياسة ، وا 

، ًا في توزيع االستحقاقاتوغدت الواليم والجلسات العائلية ضابط، تفصيل اإلعالنات والتعليمات

ووصل ، وأصبحت الجامعة تدار بالريموت كنترول من بعض المتنفذين ممن لهم مصالح في الجامعة

فانحطت الجامعة ، األمر إلى تعديل أنظمة الجامعة ومخالفة القوانين في سبيل التنفيع وتوزيع المغانم

ذه الجامعة مطروحة على قارعة وغدت مظاهر الفساد في ه، انحطاطًا غير مسبوق في تاريخها

  .الطريق كمعاني الجاحظ

فإّننا مدعوون من خالل وزير التعليم العالي والبحث ، إذا استثنيا تجربة رئاسة الدكتور راتب العوران

وال بأس أن تكون هناك دراسة علمية متخصصة لتقييم ، العلمي إلى رجع النظر في التجارب الحالية

ألّن الواقع الذي ال تعرف  الحكومة ممثلة بوزارة ، العاملين في الجامعات واستطالع آراء، التجارب

وأّن مسيرتها األكاديمية في ، التعليم العالي أّن هناك جامعات تتهاوى نحو االنحطاط وبسرعة عالية

فالمطلوب عند تقييم رؤساء الجامعات استثناء تقارير مجالس األمناء التي ، تراجع ترتعد ل  الجوانح

واالعتماد على آلية توثيق تستند إلى حقائق ، بك من رئيس الجامعة نفس  من أسس التقييمتح

إذا أردنا إصالحًا حقيقيًا لم نلمس ل  صدى ، ومشاهدات وشهادات ألعضاء هيئة تدريس يحتّج بهم 

 .وبدأ يتسلل إلينا معالم خيبة من قدرت  على اإلصالح والتطوير، في أحاديث معالي الوزير 
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 دابوق -محمد علي جعاره" محمد نعيم" -
 الصويفية –سليمان جريس فاش   - 
 منطقة عميش –صبحة يوسف سالمة سلمان العبيدي  - 
 دابوق –جانيت جريس الحميدي الحدادين  - 
 دابوق –نزار نورس صالح الحميدي الحدادين  - 
 جبل عمان –هيالنة سعيد فرح الداي  - 
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 مركز الدراسات ھرئيس الوزراء األسبق عبد الرؤوف الروابدة يحاضر في حفل إفطار يقيم 
. “األردن ھالتحديات التي تواج”االستراتيجية بالجامعة األردنية االثنين المقبل حول 

امش حفل اإلفطار الرمضاني للمركز الذي ينظم تحت رعاية ھالروابدة تقام على  محاضرة
 .عبد الكريم القضاة. ية داألردن رئيس الجامعة

 
 فيسبوك”بموقع  هوزير العمل نضال البطاينة لجأ إلى نشر منشور موسع على صفحت “

الحكومة وزيرا  هبعد دخول هت لهامات وجهعلى عديد اشاعات وات هفی امس، يرد
لديوان الخدمة المدنية ثالثة  هان اختياره لوزارة العمل بعد رئاست البطاينة اوضح. للعمل
وطني وحكومي يقتضي التعامل مع التوظيف والتشغيل ككل  هتوج”ر، جاء لوجود هاش

مية التسويق المحلي هوالخاص، وبتكامل وتوازن إضافة أل متكامل بين القطاعين العام
 (…)”. واإلقليمي والدولي للكفاءات الوطنية

 
 ء المحاكمالمجلس القضائي قرر امس اجراء تنقالت قضائية طالت عددا من القضاة ورؤسا 

 هالتنقالت اقرت باجتماع للمجلس ترأس. والنيابة العامة، استنادا لقانون استقالل القضاء
 .رئيس محكمة التمييز، القاضي محمد الغزو /هرئيس

 
 الطالبة لمجرد / النائب معتز أبو رمان طالب جامعة البلقاء التطبيقية بعدم حرمان الطالب

شكاوى بوقف تسجيل طلبة ممن  هالفتا إلى تلقی ،“الجسيم”من الشمول بمكرمة  الزواج
م وتطبيق هم خرجوا من دفتر عائلة والدهمكرمة الجسيم، بعد ان تبين ان يدرسون تحت بند
ذا القرار يطبق ألول مرة بالبلقاء التطبيقية، هرمان اشار إلى ان مثل  ابو. القرار بأثر رجعي

 .كوميةبمعظم الجامعات االردنية الح و ايضا غير مطبقهو
 
 

 الصحف  زوايا

 زواريب الغد

 

 

 


