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 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

أكادیمیون ومصرفیون یعرضون لألسواق المالیة من المنظور االسالمي 
  والمعاییر الدولیة

٣  

)  Amman CPC(تستضیف مسابقة عمان للبرمجة ) األردنیة(
  السبت القادم

٥  

"ZINC ٦  "ماراثون اسطرالب"تستضیف فعالیات " الجامعة األردنیة 

  ٧  ات التفوق الفني في الجامعة األردنیةبدء تقدیم طلب

   شؤون جامعیة

قرار مرتقب بزیادة مقاعد القبول بالجامعات الیوم وزارة التعلیم العالي 
  والبحث العلم

٨ 

طلبات االستفادة من المكرمة الملكیة البناء العشائر والمدارس ذات 
  الظروف الخاصة الیوم

١٠ 

 ١١  أكادیمیة استمراریة االعتماد الخاص لتخصصات

 ١٢  بعثات دراسیة لطلبة الشمال والوسط الدارسین في كلیة البترا

 ١٣  اختیار التخصص األكادیمي مھمة الطالب ال األھل

من جائزة الملكة رانیا للریادة في " ماھر میمون وتاال نصراوین"
  ةفي الطاق ٢٠١٧جامعة االمیرة سمیة الى جائزة أفضل مخترع عالمي 

١٤ 

   مقاالت

صالح . د/عّمان عاصمة الثقافة اإلسالمیة في الثلث األخیر من العام
  جرار

١٥ 

 ١٧  وفیات

  ١٩-١٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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أكادیمیون ومصرفیون یعرضون لألسواق المالیة من المنظور االسالمي والمعاییر 

 الدولیة

التأمت الیوم أعمال المؤتمر  -زكریا الغول 
م المصارف اإلسالمیة بكلیة الدولي الرابع لقس

األسواق "الشریعة في الجامعة األردنیة بعنوان 
المالیة من منظور المالیة اإلسالمیة والمعاییر 

، بالتعاون مع األكادیمیة العالمیة "الدولیة
للبحوث الشرعیة، وبدعم من البنك االسالمي 

  األردني

ویھدف المؤتمر إلى مناقشة قضایا األسواق 
ملیات المنفذة في ردھاتھا من المالیة والع

منظور الشریعة اإلسالمیة من خالل إبراز مكانة األسواق المالیة في اإلسالم وتحقیق تكاملیة الجھود 
  .في خدمة الصیرفة اإلسالمیة عبر تشارك علماء الشریعة والھیئات العلمیة

تكاملة في تطویر وتكمن أھمیة المؤتمر في مساعیھ الرامیة إلى استدعاء منظومة اقتصادیة م
المصرفیة اإلسالمیة وأدواتھا عبر إبراز ما یملكھ االقتصاد والمالیة اإلسالمیة إلحداث تغییر إیجابي 

  .عند اتباعھا، بما یقلل من المخاطر ویعمل على المحافظة على الثروة لصالح األجیال القادمة

ة في كلمة ألقاھا مندوبا عن رئیس وقال نائب الرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوب
إن من واجبنا في العالم العربي واإلسالمي بذل أقصى الجھود لدعم حقلْي المالیة : "الجامعة 

والصیرفة اإلسالمیة وتطویرھما، سیما وأنھما جزء ال یتجزأ من مساھمة الحضارة العربیة 
  .اإلسالمیة في الحضارة اإلنسانیة

امعة للمؤتمر للعام الرابع على التوالي وحرصھا على استمراریتھ ما وأكد مجدوبة أن احتضان الج
ھو إال إیمان منھا بدور االقتصاد اإلسالمي الفاعل في معالجة المشكالت االقتصادیة الراھنة وإیجاد 

  .الحلول المصرفیة الذكیة

مالیة اإلسالمیة رئیس جامعة عالء الدین كویكبات التركیة الدكتور أحمد بینار باز قال إن تطویر ال
  .من أھم األولویات للحفاظ على ما تم تحقیقھ في مجال الصناعة المالیة اإلسالمیة ومواصلة االنتشار

وأضاف بینار باز أن األسواق المالیة نمت بشكل متسارع، وكان للتقلبات السیاسیة التي تحیط بالعالم 
نظیم وتبادل األصول والفوائض المالیة بین تأثیرات كبیرة ما یبرز الدور المھم لألسواق المالیة في ت

  .األطراف ذات العالقة

 أخبار الجامعة

  ب/٣الغد ص   -١٨الدستور ص  – ٢٣الرأي ص  –بترا 
 ١٧/٨/٢٠١٧الخمیس                                                                            طلبة نیوز -٥الدیار ص  -٩األنباط ص  
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إلى ذلك شدد عمید كلیة الشریعة الدكتور محمد الخطیب على أن إیجاد منظومة مالیة قادرة على 
تجنیب العالم األزمات المالیة المتوالیة التي یتعرض لھا،  بات أمرا ملحا  نظرا لسیادة النظام 

  .المنظومات االقتصادیة والمالیةالرأسمالي في إدارة 

ولفت إلى أن االقتصاد اإلسالمي قادر على توفیر كافة االحتیاجات التمویلیة عموما والمصرفیة 
خصوصا من خالل مجموعة متنوعة من المنتجات المالیة تتیح الكثیر من الخیارات إلدارة 

ة في التنمیة المستدامة وقدرتھا على تلبیة المنظومات المالیة والسیاسة النقدیة، عالوة على آفاقھا الھائل
  .حاجات وحدات العجز

جانبھا كشفت رئیسة قسم المصارف اإلسالمیة الدكتورة ھیام السعودي عن استحداث برنامج  من
الماجستیر في المصارف اإلسالمیة، ضمن رؤیة القسم وتطلعاتھ إلى تخریج  جیل  من المصرفیین 

رة  وتوجیھ العملیات المصرفیة واالستثمارات بطریقة  علمیة عملیة اإلسالمیین  القادرین على إدا
ً  على إیجاد الحلول   ً  إسالمیا   قادرا تطبیقیة ضمن رؤیة  إسالمیة  متقدمة،  ویحملون  فكرا اقتصادیا

  .للمشكالت  االقتصادیة

ي من خالل وقدمت السعودي في كلمتھا إیجازا حول إنجازات القسم على الصعیدین المحلي والدول
احتضانھ للمؤتمرات الدولیة وورش العمل والملتقیات العلمیة، وسعیھ الحثیث للحصول على 
االعتمادات الدولیة وإدامة العالقات مع المؤسسات الرائدة في الصیرفة اإلسالمیة داخل األردن 

  .وخارجھ

على الشراكة مع إلى ذلك أكد نائب مدیر عام البنك اإلسالمي األردني محمد عالن حرص البنك 
المؤسسات األكادیمیة لدعم المسیرة التعلیمیة بموازاة التطبیقیة من خالل عقد مؤتمر الصیرفة 

  .اإلسالمیة للعام الرابع على التوالي

وقال إن مؤتمر الصیرفة اإلسالمیة حاز على اھتمام عالمي مشكال نقلة نوعیة للمسیرة األكادیمیة 
التي تثبت كل یوم قدرتھا على مواجھة مختلف المتغیرات والتحدیات والبحثیة والعملیة والتطبیقیة 

  .التي تعترضھا وتؤكد سالمة النھج والوسیلة

ویناقش المؤتمر الذي تستمر أعمالھ لیوم غد الخمیس في أربع جلسات أنواع األسواق المالیة 
تعامل في األسواق وخصائصھا، وواقع ومشكالت األسواق المالیة، بینما یبحث الضوابط الشرعیة لل

المالیة والتشریعات القانونیة الحاكمة لھا، فیما یعرض لتجارب األسواق المالیة على المستویین 
  .المحلي والعالمي

ویقام على ھامش أعمال المؤتمر ورشة علمیة تناقش بورصة زیت النخیل في مالیزیا تقدمھا 
  .اسرا/ األكادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة

  

  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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كة طلبة من مختلف الجامعات األردنیةبمشار  

  السبت القادم)  Amman CPC(تستضیف مسابقة عمان للبرمجة ) األردنیة(

تستضیف الجامعة  - فادیة العتیبي
األردنیة السبت المقبل برعایة رئیسھا 
الدكتور عزمي محافظة مسابقة عمان 

خبار Amman Collegiat للبرمجة
ة فادی) أ ج أ (الجامعة األردنیة 

تستضیف الجامعة األردنیة  - العتیبي
السبت المقبل برعایة رئیسھا الدكتور 

 عزمي محافظة مسابقة عمان للبرمجة
Amman Collegiate 
Programming Contest 

(Amman CPC)  في نسختھا
الرابعة، التي تعقدھا كلیة الملك عبد 

یة المبرمجین األردنیین، ویتنافس فیھا هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات في الجامعة بالتعاون مع جمع
    .طلبة من مختلف الجامعات األردنیة

والمسابقة التي تقام برعایة البنك األھلي یشارك فیھا عدد من األفرقة التي تمثل مختلف الجامعات 
األردنیة في إقلیم الوسط، تضم طلبة تكنولوجیا المعلومات والمھتمین في مجال البرمجة، یتنافسون 

  .ا في تحٍد برمجي یستمر لمدة أربع ساعات كاملةفیھ

منسقتا المسابقة من الجامعة األردنیة الدكتورة ریم الفایز والدكتورة ھبھ سعاده أكدتا أھمیة تنظیم مثل 
ھذا النوع من المسابقات التي من شأنھا رفع كفاءات المبرمجین األردنیین من الطلبة والخریجین، 

البرمجیة لدیھم وبناء قدراتھم في حل المشكالت، وتمكینھم من الحصول  وتنمیة المواھب والمھارات
  .على الخبرات التي تمكنھم من المشاركة في المسابقات العالمیة والمنافسة فیھا

ً مھما في دعم طلبة تكنولوجیا  وأشارتا في تصریح صحافي لھما إلى أن المسابقة التي تلعب دورا
عیة المبرمجین األردنیین على مستوى األردن منذ عدة أعوام، المعلومات، یشرف على تنظیمھا جم

ویرعاھا البنك األھلي إیمانا منھ بالطاقات الشبابیة ودعم إبداعاتھم، وإسھاما وتعاونا مع مؤسسات 
  .المجتمع المحلي

تأتي كحدث استباقي ومقدمة )  Amman CPC( من الجدیر ذكره  أن  مسابقة عمان للبرمجة 
الكبرى التي ستقام على مستوى األردن، في رحاب الجامعة )  JCPCردن للبرمجة األ(لمسابقة 

  .تشرین األول من العام الجاري/األردنیة خالل أكتوبر

 ١٧/٨/٢٠١٧                                               الخمیس      الدولیة                   الحقیقة – طلبة نیوز – ٥الدیار ص 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



  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 

QF-DMPR-02.01 
6 

  

 

     

"ZINC ماراثون اسطرالب"تستضیف فعالیات " الجامعة األردنیة " 

 

، "ن اسطرالبماراثو"فرع الجامعة األردنیة، فعالیات  "ZINC" استضافت منصة زین لإلبداع
ً نصف  ً تدریبیا ً للمنافسة في مجال اإلبداع العلمي، باإلضافة إلى كونھ مخیما الذي یشكل مضمارا

عاما، لدعم وتطویر مشاریع ھندسیة وعلمیة  ١٩وحتى  ١٦سنوي للطالب ضمن الفئة العمریة من 
ضمن الموارد وتكنولوجیة، بفكر إبداعي شبابي قادر على تولید األفكار لحل مشكالت مجتمعیة 

  .المتاحة، وخلق فرص جدیدة

أیام تدریبیة امتدت على مدار أسبوعین خالل أیام الخمیس  ٦واشتمل الماراثون الذي أقیم على مدار 
والجمعة والسبت، على مجاالت العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات؛ حیث تم خالل المرحلة 

تماع إلى أفكارھم وتھیئتھم فیما یخص اإلبداع العلمي األولى إجراء المقابالت مع المشاركین لالس
 ٢٠٠لریادة األعمال؛ حیث تقّدم للماراثون ما یقارب الـ" آیكبي"واالبتكار، بإشراف خریجي جائزة 

ً، وفي الیوم الثاني تم تنظیم ورشة عمل بعنوان  ٨٦منھم للمقابالت ونجح  ٩٠طالب، تم ترشیح  طالبا
مع المھندسة میس الرازم، أما الیوم الثالث فقد اشتمل على ورشة عمل " البحث العلمي واالبتكار"

  .مع المدرب حمزة الخوالدة "Problem Solving" بعنوان

وضمنت فعالیات الماراثون ورشة حول الریادة والتخطیط لألعمال مع المدرب صھیب الفي، وتم 
طالب أفكارھم أمام لجنة التحكیم تكلیف الطالب بمھام لیقوموا بھا، وفي نھایة الماراثون، عرض ال

  .مھندسا قاموا باختیار الفائزین ممن سیتأھلون للنھائیات ١٩التي تكونت من 

بدعم من مركز الحسین لإلبداع والتفوق وبالتعاون مع " إبداع"ویحظى الماراثون الذي أطلقتھ جمعیة 
معیة العلمیة الملكیة، والمركز جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا ومركز الملكة رانیا للریادة، والج

  .الوطني لبحوث الطاقة
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  بدء تقدیم طلبات التفوق الفني في الجامعة األردنیة

أعلنت الجامعة األردنیة عن بدء استقبال طلبات االلتحاق للدراسة في الجامعة على أساس التفوق 
العامة أو ما یعادلھا للعام الحالي، مصدقة الفني من الطلبة االردنیین الحاصلین على شھادة الثانویة 

، %٦٥، بفرعیھا العلمي واألدبي بمعدل ال یقل عن )الدورة الصیفیة(من وزارة التربیة والتعلیم 
، من الساعة التاسعة صباحا ولغایة ٢٢/٨/٢٠١٧، ولغایة الثالثاء ١٦/٨/٢٠١٧اعتبارا من الیوم 

  .الثانیة بعد الظھر
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ارة التعلیم العالي والبحث العلمقرار مرتقب بزیادة مقاعد القبول بالجامعات الیوم وز  

الیوم زیادة عدد المقاعد التي نسبت ان مجلس التعلیم العالي سیدرس » الرأي«علمت  - حاتم العبادي
، خصوصا في التخصصات الطبیة والھندسیة، إذ ٢٠١٨-٢٠١٧الجامعات القبول فیھا للعام الجامعي 

  .بحسب المعلومات، فإن الزیادة قد تشمل البرنامج الموازي، ایضا

لتي أظھرت وأكدت مصادر أن قرار زیادة المقاعد یأتي في ضوء نتائج امتحان الثانویة العامة، ا
، مقارنة مع العام )فما فوق% ٦٥(ارتفاعا في عدد الطلبة الناجحین والمحققین للحد االدنى للقبول 

  .الماضي، الى جانب زیادة شریحة الطلبة ضمن فئة المعدالت المرتفعة وتحدیدا في الفرع العلمي

فما فوق من %) ٦٥(معدل ووفقا لنتائج امتحان الثانویة العامة، فإن عدد الطلبة الذین حصلوا على 
طالب عن العام الماضي، بینما في ) ٣٥٠٦(طالبا بزیادة مقدراھا ) ١٦٧٣١(الفرع العلمي بلع 

  .عن العام الماضي) ٧٨٤٦(طالبا بزیادة ) ١٠٩٨٨(الفرع االدبي والشرعي والفندقي والمنزلي 

ل على الموازي على وفي ضوء تأكید مجلس التعلیم العالي على الجامعات بأن تكون نسبة القبو
مستوى التخصص، ولیس على اجمالي المقبولین بالجامعة، انخفض عدد المقاعد المخصصة للطب 

مقعدا، ) ١٢٥(بحوالي ربع عددھا العام الماضي، إذ خصصت الجامعات للقبول في تخصص الطب 
  .طالبا) ٦٩٥(بینما في العام الماضي قبلت 

الطب في حده االدنى على مستوى الجامعات التي تطرح  وتشیر التوقعات الى أن معدل القبول في
%) ٨٨(في البرنامج الموازي، والذي كان العام الماضي بحدود %) ٩٥(التخصص لن یقل عن 

  .تقریبا

التي  ٢٠١٨- ٢٠١٧عدد المقاعد المخصصة للتخصصات الطبیة للعام الجامعي » الرأي«وتنشر 
  .الخمیس نسبت بھا الجامعات، وسیناقشھا المجلس الیوم

الطب وطب االسنان والصیدلة ودكتور الصیدلة، إذ بلغ اجمالي العدد : وتشمل التخصصات الطبیة
  .مقعدا)٩٧٥(المنسب بھ 

اوائل المحافظات والمكرمة الملكیة : یشار الى أن تلك المقاعد تشمل المقاعد التي ستخصص لـ
لمعلمین والمكرمة الملكیة البناء المخیمات، السامیة البناء القوات المسلحة والمكرمة الملكیة البناء ا

باالضافة الى المقاعد المخصصة لخریجي السنوات السابقة والمقاعد المخصصة للثانویة العامة غیر 
  .االردنیة

 ؤون جامعیة ومحلیةش

 ١٧/٨/٢٠١٧الخمیس                                                                                       طلبة نیوز – ٢/ص أولىالرأي 
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في ) ١٢٠(في الیرموك و) ٦٠(في االردنیة و) ٦٠: (وتوزعت مقاعد الطب على الجامعات بواقع
في البلقاء التطبیقیة، بإجمالي ) ١٠٠(في الھاشمیة و) ٥٠(و في العلوم والتكنولوجیا) ٦٠(مؤتة و

  .مقعدا) ٤٥٠(

مقعد، بینما ) ١٠٠(في العلوم والتكنولوجیا، بإجمالي ) ٦٠(في االردنیة و) ٤٠: (اما طب االسنان
  .مقعدا) ٩٥(في العلوم والتكنولوجیا، بإجمالي ) ٤٥(مقعدا في االردنیة و) ٥٠: (دكتور الصیدلة

  

في العلوم والتكنولوجیا ) ٣٠(في مؤتة ) ٨٠(في الیرموك و) ٦٠(في االردنیة و) ٥٠: (لةاما الصید
  .في الھاشمیة) ١٠٠(و

) ١٨(بواقع  ٢٠١٨-٢٠١٧في حین توزعت مقاعد الطب في الجامعات على البرنامج الموازي للعام 
في مؤتة ) ٢١(وك وفي الیرم) ٢٣(في الھاشمیة و) ١٥(في العلوم والتكنولوجیا ) ١٥(في االردنیة و

  .في البلقاء التطبیقیة) ٣٣(و

  

  بعثات داخلیة

الى ذلك، قررت لجنة ادارة صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمیة تخصیص بعثات دراسیة 
كاملة للطلبة الدارسین في كلیة البترا للسیاحة واالثار التابعة لجامعة الحسین بن طالل للطلبة 

  .مة من مدارس اقلیمي الوسط والشمالالحاصلین على الثانویة العا

ً لمستوى درجة البكالوریوس للدارسین على البرنامج العادي   .وتشمل البعثات الطلبة المقبولین تنافسیا

ً ) ٦٠(وبحسب القرار، یصرف للطالب الحاصل على البعثة  ً شھریا ً اردنیا   .دینارا

دارسین في أكادیمیة االراضي ساعة معتمدة للطلبة ال) ٤٥(بعثة جزئیة ) ٣٠(وخصصت اللجنة 
  .الجافة في الجامعة الھاشمیة للدارسین على البرنامج العادي

ودعت الوزارة الطلبة الراغبین باالستفادة من ھذه البعثات مراجعة مركز الوزارة او احد مكاتب 
  .المستشارین الثقافیین في الجامعات أو الموقع االلكتروني لمدیریة البعثات

من  ٢٠١٧/٢٠١٨قررت اللجنة تخصیص بعثات كاملة للطلبة المقبولین للعام الدراسي وكانت اللجنة 
ً شملت كل من) ٦٠(اقلیمي الوسط والشمال،مع صرف  ً شھریا جامعة الحسین بن طالل :دینارا

وجامعة الطفیلة التقنیة وفرع الجامعة االردنیة بالعقبة وكلیات الشوبك ومعان والعقبة التابعات 
  .قاء التطبیقیةلجامعات البل
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طلبات االستفادة من المكرمة الملكیة البناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة 
 الیوم

الیوم عملیة تقدیم طلبات االستفادة من المكرمة الملكیة البناء العشائر في مدارس  أتبد - حاتم العبادي
یة، وتستمر حتى نھایة دوام البادیة والمدارس ذات الظروف الخاصة، من خالل المكاتب البرید

  .الخمیس المقبل، وفقا لما حددتھ اللجنة العلیا للمكرمة الملكیة

وحددت اللجنة شروط االستفادة بأن یكون الطالب اردنیا وتقدم بطلب التحاق الى وحدة تنسیق القبول 
، وامضى ٢٠١٧الموحد وحاصال على شھادة الثانویة العامة االردنیة للدورة الصیفیة للعام الحالي 

السنتین االخیرتین في المدرسة الثانویة المشمولة بالمكرمة الملكیة لھذا العام او أن یكون قد أمضى 
مدة ال تقل عن سبع سنوات في مدرسة اساسیة رافدة للمدرسة الثانویة المشمولة لھذا العام وانتقل منھا 

  .السباب أكادیمیة او اجتماعیة او رسمیة توافق علیھا اللجنة

الى جانب أن یتقدم الطالب بطلب لالستفادة من المكرمة الملكیة السامیة حسب النموذج المعتمد 
  .والمتوفر في المكاب البریدیة المحددة في مختلف المحافظات

أسماء  (www.admhec.gov.jo)وتنشر وحدة تنسیق القبول الموحد على موقعھا االلكتروني
  .السامیة، وكذلك المكاتب البریدیة التي تقدم خدمة تقدیم الطلباتالمدارس المشمولة بالمكرمة الملكیة 

كشف عالمات امتحان : وبینت اللجنة ان الوثائق المطلوبة من الطالب لالستفادة من المكرمة الملكیة
الثانویة العامة االردنیة او صورة مصدقة عنھ وقسیمة مالیة بقیمة خمسة دنانیر، یحصل الطالب 

برید، وشھادة رسمیة تثبت ان الطالب امضى مدة ال تقل عن السنتین الدراستین علیھا من مكتب ال
االخیرتین في المدرسة الثانویة المشمولة بالمكرمة الملكیة لھذا العام موقعة ومصدقة حسب االصول 

وطلب من الطالب الذي انتقل من مدرسة .من إدارات المدارس ومدیریات التربیة والتعلیم المختصة
بالمكرمة الملكیة للعام الحالي وكان من ابناء الموظفین الحكومیین الذین اقتضت طبیعة مشمولة 

عملھم االنتقال من محافظة الى أخرى، ولم یكمل مدة السنتین االخیرتین إحضار شھادة من جھة عمل 
  .ولي االمر تبین تاریخ انتقالھ وسبب النقل للنظر في طلبھ من قبل اللجنة

كما طالبت الطالب الذي درس مدة ال تقل عن سبع سنوات في مدرسة اساسیة رافدة للمدرسة الثانویة 
المشمولة لھذا العام وانتقل منھا السباب أكادیمیة او اجتماعیة أو رسمیة احضار شھادة تثبت دراستھ 

ینا فیھا سبب في ھذه المدارس موقعة ومصدقة من إدارات المدارس ومدیریات التربیة والتعلیم مب
  .النقل

وأكدت اللجنة انھ ال یستفید من ھذه المكرمة الملكیة خریجو المدارس الخاصة وخریجو السنوات 
  .السابقة والمعیدون
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  استمراریة االعتماد الخاص لتخصصات أكادیمیة

  
ي أقر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا في جلستھ الت -حمدان الحاج 

عقدھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي رئیس المجلس صباح امس األربعاء الموافقة على استمراریة 
الفقھ (و) برنامج البكالوریوس/ صیانة المصادر التراثیة وادارتھا (االعتماد الخاص لتخصصات 

/ ریة نظم المعلومات االدا(و) برنامج البكالوریوس/ القانون (و) برنامج البكالوریوس/ واصولھ 
نظم المعلومات ( في جامعة الیرموك وإیقاف قبول طلبة جدد في تخصص) برنامج البكالوریوس

  .في الجامعة لحین استكمال النواقص) برنامج الماجستیر / االداریة 
  

في جامعة ) برنامج البكالوریوس / ھندسة البرمجیات( والموافقة على االعتماد الخاص لتخصص
برنامج / اللغة االنجلیزیة وأدابھا( یت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصصمؤتة والموافقة على تثب

  .في جامعة الشرق االوسط ) البكالوریوس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٧/٨/٢٠١٧الخمیس                                                                                                        ٤الدستور ص 
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  بعثات دراسیة لطلبة الشمال والوسط الدارسین في كلیة البترا
  

یة كاملة للطلبة خصصت لجنة إدارة صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمیة، بعثات دراس
جامعة الحسین بن طالل، من الحاصلین على الثانویة  - الدارسین في كلیة البترا للسیاحة واآلثار
  .العامة في مدارس إقلیمي الوسط والشمال

  
وتشمل المنح، المقبولین تنافسیا للبكالوریوس الدارسین على البرنامج العادي، وسیصرف للحاصل 

ً أردن ٦٠على البعثة  ً شھریا، باإلضافة لتخصیص دینارا ساعة معتمدة  ٤٥بعثة جزئیة،  ٣٠یا
  .للدارسین في أكادیمیة األراضي الجافة بالجامعة الھاشمیة من البرنامج العادي

  
 ٢٠١٨/ ٢٠١٧وكانت اللجنة قررت العام الحالي، تخصیص بعثات كاملة للمقبولین للعام الدراسي 

حسین بن طالل، الطفیلة التقنیة، االردنیة فرع ال: دینارا شھریا، شملت جامعات ٦٠مع صرف 
  .الشوبك،  معان، العقبة: كلیات/ العقبة، البلقاء

  
ودعت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي المستفیدین من البعثات، مراجعتھا أو مراجعة مكاتب 

  .المستشارین الثقافیین بالجامعات، أو الموقع اإللكتروني لمدیریة البعثات
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  اختیار التخصص األكادیمي مھمة الطالب ال األھل

  
إن عملیھ اإلرشاد المھني ھي مساعدة الفرد على اختیار مھنتھ بما یتالءم مع استعداداتھ وقدراتھ 
ومیولھ ومطامحھ وبیئتھ وجنسھ، وھو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بما یحقق لھ 

  . أن یحول إلى حقیقة واقعیة، بحیث تكفل لھ السعادة وللمجتمع الذي یعیش فیھالتوافق المھني و
، بأنھ التفكیر السلیم، "Ture-reasoning"- "اإلرشاد المھني"ویعرف العالم الشھیر بارسونز 

  . والمواءمة بین الفرد والمھنة، وھذا یدل على أھمیة تقبل الفرد للتخصص ومن ثم للمھنة
  

لدیھ القدره الكافیة على االختیار، كما " التوجیھي"المرحلة الثانویة العامة  والطالب الذي أنھى
ویستطیع أن یكون لنفسھ صورة ذھنیة عن الجامعة، الكلیات، والتخصص الذي یرغب فیھ وعن عالم 

  . المھن من حولھ، ویسعى جاھدا لتطبیقھا في الحیاة الواقعیة
  

ن تكون مبنیة على أمور عدة منھا؛ أن یدرك الفرد ما إن عملیة اختیار التخصص األكادیمي، یجب أ
  . ھو التخصص المناسب لھ من حیث القدرات والمیول والرغبات وسوق العمل والبیئة والجنس

  
في الفرع العلمي، وھو یرغب بدراسة %  ٨٥وعلى سبیل المثال، إن حصل طالب على معدل 

لكن رغبة األھل في تخصص آخر المحاسبة ویشعر برغبة ملحة وكبیرة في ھذا التخصص، 
كالتحالیل الطبیة، فإنھ ھنا سینجح ویبدع في المحاسبة، ألن اختیارھا ناجم عن رغبة ومیول وقدرة 

  . أكثر من التحالیل الطبیة التي ال یرغب بھا
  

  . فعلى األھل التماشي مع رغبة ابنھم أوال، ألنھ بخیاره سیحقق ذاتھ، وسینجح ثانیا
  

  : ھي الذي یؤد االلتحاق بالجامعة مراعاة األمور اآلتیة لكي یحقق ذاتھفعلى طالب التوجی
  
  . اختیار التخصص الجامعي بما یتناسب مع قدراتھ ومیولھ وصفاتھ الشخصیة -
أن كل تخصص لھ مھن محددة یمكن للفرد العمل بھا في سوق العمل، ویجب أن یعلم ذلك مسبقا  -

  . لكي ال یتفاجأ الفرد مع سوق العمل
على الطالب أن یعي قدراتھ وذكاءه، وھل ھو مؤھل لھذا التخصص أم ال، : الفروق الفردیة -

وتتراوح القدرات باختالف بین األفراد، فالبعض لدیھ قدرات عقلیة عالیة ویختار الكلیات العملیة 
  . ویعلم أنھ یجتاز تلك المرحلة بسالم

ادیة، االجتماعیة، البیئیة، وحیاتھ الشخصیة، یتحدد التخصص بالمھنة التي تلیھ وبالظروف االقتص -
  . والفرص المتاحة لھ

  . یتأھل األفراد بحكم معدالتھم وبحكم الظروف الختیار تخصص محدد -
  
  

  اختصاصیة الطب النفسي مرام بني مصطفى
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من جائزة الملكة رانیا للریادة في جامعة االمیرة " ماھر میمون وتاال نصراوین"

  في الطاقة ٢٠١٧ة أفضل مخترع عالمي سمیة الى جائز
  
  

افضل "حقق الثنائي ماھر میمون وتاال نصراوین انجازا ھائال بحصولھم على الجائزة العالمیة 
حیث بدأت انطالقتھما من خالل المشاركة في جائزة . عن مشروعھم سوالر بیزو كلین" مستشار

الول عن فئة الشركات قید االنشاء، وقام وحصولھم على المركز ا٢٠١٥الملكة رانیا الوطنیة للریادة 
مركز الملكة رانیا للریادة في جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا، باحتضانھم في مختبر االبداع لتوفیر 

  بیئة ریادیة لھم وتقدیم كافة الدعم والمساندة من قبل ذوي الخبرة والمعرفة 
  
جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا الدكتور ومن جانبھ أعرب مدیر مركز الملكة رانیا للریادة في .

ً إلى سعي جائزة الملكة رانیا للریادة  عبدالرحیم ابو البصل، عن مدى سعادتھ بھذا االنجاز ، مشیرا
وھي اكبر جائزة وطنیة في االردن الى تحقیق المزید من االنجازات والحصول على مراكز متقدمة 

والتأكید على مكانة األردن الطیبة وااللتحاق بركب كل ما على كافة المستویات االقلیمیة والعالمیة 
ھو جدید من خالل المشاركة الفعالة والخالقة وقدرة الشباب األردني في صنع حاضره ومستقبلھوعن 
رسالتھ التي یسعى الى تحقیقھا قال المھندس ماھر یوسف میمون، ان االنجاز الذي حقق ھو ثمرة 

مشروع سوالر بیزوكیلن منذ حصول المشروع على المركز جھد واصرار متواصل لفریق عمل 
االول في جائزة الملكة رانیا الوطنیة والفوز في عدة مسابقات عالمیة كجائزة اإلمارات للطاقة 
وجائزة قمة الریادة العالمیة في السیلیكون فالي، جامعة ھارفرد والعدید من الجوائز االخرى وآخرھا 

من الوالیات المتحدة االمریكیة لمضمار الطاقة ممثال " ٢٠١٧لعام مخترع ا"حصول ماھر على لقب 
ً رسالة الى الحكومة االردنیة حول ضرورة تأسیس وزارة لریادة . المملكة االردنیة الھاشمیة موجھا

االعمال لتقوم بتقدیم كافة أدوات المساعدة من تدریب، ارشاد، معامالت ودعم المشاریع الریادیة، 
تضافر الجھود من مختلف القطاعات وتبني الریادة واالبتكار لتحقیق نمو اقتصادي وشدد على أھمیة 

وتأتي فكرة مشروع شركة سوالر بیزوكلین باختراع وتطویر نظام سھل التركیب .لخدمة الوطن
دون الحاجة الى ، یضاف على سطح األلواح الشمسیة والذي یعمل على تنظیف وازالة الغبار كلیا

ویعمل بشكل تلقائي اوتوماتیكي كلما تجمع الغبار على سطح االلواح ، الى صیانة وال یحتاج، الماء
الشمسیة الخطوة القادمة للشركة ھي استكمال البحث والتطویر وفحص ھذه التقنیة الممیزة التي 

  . تھدف الى زیادة كفاءة االلواح الشمسیة وجعل االستثمارات في ھذا القطاع اكثر جاذبیة
  

ً بأن شرك ة سوالر بیزوكلین تقدم خدمة استشاریة ھي االولى من نوعھا على مستوى المنطقة علما
باستعمال معلومات ومصادر ستستعمل ألول مرة لحساب اثر تراكم الغبار على األلوح الشمسیة 
الكھروضوئیة الذي یؤدي في معظم البلدان الصحراویة الى رفع الطاقة المولدة الى نسب قد تصل 

عني تأثیر كبیر على عوائد االستثمارات المتوقعة من مشاریع الطاقة مما ی%  ٤٠الى 
والجدیر بالذكر بأنھ سیتم تكریم المھندس ماھر میمون ضمن فعالیات كونجرس الطاقة .الشمسیة

  .العالمي الشھر القادم في والیة جورجیا االمریكیة
  
  

 ١٧/٨/٢٠١٧الخمیس                                                                         طلبة نیوز                                     
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  عامعّمان عاصمة الثقافة اإلسالمیة في الثلث األخیر من ال
  

  صالح جّرار. د
  

  
عندما یقع االختیار على مدینٍة ما كي تكون عاصمة للثقافة 
ّھ شاھٌد على المكانة العظیمة  اإلسالمیّة، فذلك أمٌر بالغ األھمیّة ألن
التي تتمتع بھا تلك المدینة، وفي الوقت ذاتھ دلیٌل على الثقة بقدرة 

مة ثقافة أّمة ھذه المدینة على االضطالع بمسؤولیات كبیرة في خد
كما أّن إعالن . یزید تعدادھا على ملیار ونصف الملیار نسمة

ً للھویّة  ّل نموذجا ّھا تمث المدینة عاصمة للثقافة اإلسالمیة یعني أن
ً : الثقافیة اإلسالمیّة ً وحضارة وتألیفا ً وعمرانا ً وسلوكا فكرا

 ً   .وإنتاجا
  

محاوالت  وفي مثل الظروف التي تمّر بھا الثقافة اإلسالمیّة من
ّھ یقع على عاتق الدولة التي تعلن إحدى مدنھا عاصمة للثقافة اإلسالمیّة  ّمة ومدروسة، فإن تشویھ منظ

ً وعمالً  وبذلك تصبح ھذه المدینة قبلة . أن تدافع عن جوھر الثقافة اإلسالمیّة والفكر اإلسالمي قوال
حیث یتناولون قضایا األّمة  ألصحاب الفكر والثقافة واألدب من سائر أقطار العالم اإلسالمي،

  .وأزماتھا
  

وھذه فرصة للعاصمة الثقافیة لزیادة التعاون بینھا وبین دول العالم اإلسالمي في المجاالت الثقافیة 
ومّما یعنیھ . والتعلیمیة والسیاحیة مّما یعود على ھذه العاصمة بالكثیر من الفوائد االقتصادیة وغیرھا

مة للثقافة اإلسالمیة أن تصبح ھذه المدینة منارة إشعاع ثقافي یصل أن یجري اختیار مدینة ما عاص
  .إلى جمیع أقطار العالم اإلسالمي وخارجھا

  
أذربیجان / ولّما كانت عّمان قد اختیرت من قبل مؤتمر وزراء ثقافة الدول اإلسالمیة المنعقد في باكو

كان من المنتظر أن تزخر عّمان ، فقد ٢٠١٧، عاصمة للثقافة اإلسالمیّة للعام الحالي ٢٠٠٩سنة 
 ً باألنشطة الثقافیة التي تلیق بھذا اللقب الرفیع القدر، ومع ذلك فقد جاء افتتاح األنشطة الثقافیة متأخرا
نحو خمسة أشھر، أي إلى قبیل انتصاف العام بقلیل، ومنذ ذلك الحین لم نسمع من أخبار األنشطة 

ّ القلی ّھ عندما تحّدثت عن غیاب الثقافیة في إطار ھذا اإلعالن إال ّى إن ل والنادر والباھت والمتناثر، حت
ّق كثیر من المثقفین ومتابعي أخبار الثقافة بأنھم لم  أخبار ھذه األنشطة في نھایة األسبوع الماضي، عل

واستغرب كثیر منھم  ٢٠١٧یسمعوا من قبل بأّن عّمان قد اختیرت عاصمة للثقافة اإلسالمیّة للعام 
  .ةھذه المعلوم

  

 مقاالت

 ١٧/٨/٢٠١٧الخمیس                                                                                                            ١٣الرأي ص 
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ومع أنني كنت مّمن حضروا حفل اإلعالن عن افتتاح فعالیات ھذه المناسبة في المركز الثقافي الملكي 
ّ عن القلیل القلیل من األنشطة التي أقیمت بعد ذلك، وكأّن األمر لم  ١٦/٥یوم  ّ أنني لم أسمع إال إال

  .یحمل على محمل الجدّ 
  

المناسبة ما تستحقھ من التقدیر واالھتمام، فإنني ومھما كانت األسباب التي حالت دون إعطاء ھذه 
أرى أننا بذلك قد أضعنا فرصة بالغة األھمیة كان یمكن أن نستثمرھا لصالح وطننا الغالي وأمتنا 

فھل الثلث األخیر من ھذا العام سیشھد ما افتقدناه خالل الثلثین . العزیزة وثقافتنا اإلسالمیة السامیة
ین؟ ّ   !األول
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  مرج الحمام –مریم جعفر جابر المبییضین  -
  
  جبل عمان –ولید شفیق محمد الحایك  -
  
  العبدلي –نعیمة بشارة الفقس  -
  
  الصویفیة –عدنان شفیق متري بجالي  -
  
  طبربور –) الحجازین(شوقي اسحق عیسى المسلم  -
  
  العزیزیة –محمد عبدالمعطي المدادحھ  -
  
  عجلون –لیلى حنا ابراھیم عطیة  -
  
  دابوق –نصري قاسم ابو لیل  -
  
  الرمیمین –بشارة حنا الصایغ  -
  
  ماركا الشمالیة –قاسم محمد سلیمان ابو الشیخ  -

  
  
  
  
  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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  عبر سمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني  ولي العھد  عن سعادتھ بمنجزات مؤسسة ولي
سعدت الیوم بزیارة مؤسسة ولي العھد (تب في تغریدة لھ على حسابھ توتیر العھد وك

  ).واالطالع على أحدث منجزاتھا
  

  تأكیدا على اھتمام الحكومة باالنتخابات البلدیة والالمركزیة أكد وزیر الدولة لشؤون االعالم
حول الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مداخلة لھ خالل ندوة 

االنتخابات أن رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي وبعد كل مھمة عمل یقوم بھا واستالمھ 
ألبرز االتصاالت التي تلقاھا یعاود االتصال على الفور برئیس مجلس مفوضي الھیئة 

  .المستقلة لالنتخاب الدكتور خالد الكاللده
  
  

 شرة من صباح الیوم مؤتمرا صحفیا یعقد معھد تضامن النساء االردني عند الساعة الحادیة ع
العالن نتائج مراقبة تحالف عین على النساء لالنتخابات البلدیة والالمركزیة في مقر 

  .الجمعیة
  

  ،وفود عربیة توافدت على المركز اإلعالمي لالنتخابات لغایات متابعة العملیة االنتخابیة
  .للتغطیة وللرقابة، كان من أبرزھا الوفد الفلسطیني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

  صنارة الدستور
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  توقعت مصادر سیاسیة مطلعة ان یبدأ الوفد األمیركي الذي كلف الرئیس دونالد ترامب
بجولة في الشرق األوسط لتحریك عملیة السالم زیارتھ للمنطقة، التي تشمل األردن، نھایة 

الوفد یضم مستشار ترامب وصھره جارید كوشنر والممثل الخاص . األسبوع المقبل
ومن المقرر . م جیسون غرینبالت ونائبة مستشار األمن القومي دینا باولبمفاوضات السال

ان یزور الوفد كال من األردن، مصر، السعودیة، قطر، اإلمارات العربیة، السلطة 
  .الفلسطینیة وإسرائیل

  
  لم یكشف حزب جبھة العمل اإلسالمي حتى اآلن عن مرشحیھ الفائزین برئاسة بلدیتین في

الحزب أعلن عن فوز مرشحھ المھندس علي أبو السكر . جرت أول من أمس االنتخابات التي
التحالف "برئاسة بلدیة الزرقاء الكبرى فقط، فیما لم یعلن أسماء باقي الفائزین من قائمتھ 

بصورة رسمیة، بانتظار اإلعالن عن ذلك في بیان صحفي رسمي قریبا، " الوطني لإلصالح
  .بحسب قیادات في الحزب

  
 نھ فازا بعضویة مجلسین محلیین بلدیین في محافظة إربد، األول في منطقة الروضة، والد واب

. فیما فاز االبن بعضویة منطقة الھاشمیة، وھما مجلسان محلیان تابعان لبلدیة إربد الكبرى
إربد فیما خسر زوجھا / ومن المفارقات أیضا فوز مرشحة بمقعد الكوتا بمنطقة الھاشمیة

  .طقةالمرشح عن ذات المن
  

  یعقد صباح الیوم مؤتمرا صحفیا " عین على النساء لالنتخابات البلدیة والالمركزیة"تحالف
في مقر جمعیة تضامن النساء بعمان، إلعالن نتائج مراقبة التحالف لالنتخابات التي جرت 

 .أول من أمس

 زواریب الغد
  


