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 القضاة يعرض لرؤيته بالتحول إلى جامعة ذكية 
 

 

بحث رئيس الجامعة األردنية  -زكريا الغول

الدكتور عبد الكريم القضاة مع رئيس وأعضاء 

اتحاد الطلبة جملة من المبادرات والمشاريع 

 .نشطة، والقضايا الطالبيةواأل

 

وأطلع القضاة أعضاء االتحاد على رؤيته الرامية  

إلى التحول إلى جامعة ذكية ذات كفاءة وفعالية 

عالية، تستخدم التقنية الذكية في البنية التحتية 

ألنظمتها بهدف جعل العملية التعليمية أكثر حيوية 

وفعالية، وتوفير بيئات تعليمية غنية وتفاعلية 

 .ومتغيرة باستمرار

  

وعرض القضاة لعدد من المشروعات التي تنوي الجامعة تنفيذها، مثل مشروع الطاقة الشمسية الذي 

من شأنه توفير ما قيمته ثمانية ماليين دينار سنويا من المزمع البدء به الشهر المقبل، ما يحقق وفرا 

 .يمكن من تنفيذ مشروعات أخرى لتطوير الجامعة

  

الحديث عن الخطط الدراسية وتطويرها، اقترح القضاة التحاق الطلبة بدورات مهنية ولدى 

متخصصة تعقدها الجامعة تمكنهم من اكتساب مهن بالتوازي مع دراستهم الجامعية تسهل التحاقهم 

 .بسوق العمل المهني بعد التخرج دون انتظار طويل لوظائف عن طريق ديوان الخدمة المدنية

   

ئيس مع الطلبة القضايا المتعلقة بالتسجيل، خصوصا قضية تأجيل الرسوم، مشيرا إلى أن وناقش الر

 .قرار التأجيل يضيف أعباء جديدة على ميزانية الجامعة تقدر بحوالي خمسة ماليين دينار

  

وثمن القضاة الدور الذي يلعبه اتحاد الطلبة في توفير حزمة متنوعة من الخدمات الطالبية التي من 

أنها تمكين الطلبة مجتمعيا وإكسابهم المهارات الالزمة للحياة الجامعية وعقد االنشطة المختلفة ش

الهادفة الى صقل مواهبهم وتعزيز قدراتهم، وايضا مشاركتهم في صنع القرار عبر عضويتهم في 

 .مجالس الجامعة المختلفة

  

في " األردنية"ودعا القضاة إلى ضرورة أن يعكس االتحاد الصورة المشرقة والحقيقية عن طلبة 

انتمائهم ووالئهم لوطنهم وجامعتهم، عبر خلق اجواء جامعية فكرية وثقافية، واشاعة ثقافة العمل 

 .بروح الفريق، وتنمية المجتمعين المحلي والجامعي

  

 أخبار الجامعة

   35/2/3545                                                      خميسال           نيوزطلبة  -أخبار األردنية -االلكترونيالدستور 
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لدكتور خالد العطيات الذي اثنى على نهج رئيس الجامعة في وأدار اللقاء عميد شؤون الطلبة ا

 .ضرورة عقد لقاءات دورية مع الطلبة للتباحث في كل ما يعنيهم من داخل الحرم الجامعي

   

وقدم العطيات توضيحا لمجموعة من القضايا التي عرضها الطلبة، مبديا استعداد العمادة وكوادرها 

 .اجاتهمللتعاون مع الطلبة وتلبية احتي

   

وحضر اللقاء مدير وحدة القبول التسجيل المسجل العام الدكتور محمد الشريدة، ومدير وحدة الشؤون 

 .المالية بكر البدور، لالجابة عن أسئلة واستفسارات الطلبة
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 تبحث التعاون األكاديمي والثقافي مع وفد من السفارة األمريكية( األردنية)
 

تصدرت مباحثات رئيس الجامعة  -فادية العتيبي
األردنية الدكتور عبد الكريم القضاة مع وفد من 

مريكية في عمان في ييارت  لججامعة  السفارة األ
عدد من المجفات والموضوعات التي من شأنها 
توطيد أطر التعاون المشترك بين الجانبين في 
مختجف المجاالت األكاديمية والعجمية والثقافية 

 .أيضا
ارة أدرين وتداول القضاة خالل لقائ  الوفد األمريكي برئاسة المستشارة الثقافية واإلعالمية في السف

شبكة التعاون "نتيمان  ما طرأ من مستجدات تتعجق في اختيار الجامعة األردنية مقرا وحاضنة لـ 
الحاضنة لججامعات األمريكية  " Virginia Tech"  إلى جانب جامعة "األردني -الجامعي األمريكي
 .8181-8102في دورتها األولى 

  
جامعة أردنية وأمريكية سيتم توطين مكتب ارتباط لها في ( 01)والشبكة التي تضم في عضويتها 

 .وحدة الشؤون الدولية في الجامعة والتي تتواصل حاليا مع السفارة األمريكية لدعم  وتجهييه
  

نائب وخالل الجقاء الذي حضره نائب الرئيس لشؤون الكجيات اإلنسانية الدكتور أحمد مجدوبة و 
الرئيس لشؤون الكجيات العجمية الدكتور ييد البقاعين  بحث الوفد استكمال إجراءات نقل الياوية 
األمريكية الموطنة في مركي الجغات إلى مكتبة الجامعة األردنية  وما تتطجب  من تجهييات إضافية 

ين  لتكون متاحة لتوسيعها وتطويرها  بغية تعميم فكرتها عجى أكبر عدد ممكن من الطجبة والمهتم
 .أمامهم وفي متناول أيديهم  عجما بأن  من المتوقع افتتاحها رسميا منتصف األسبوع القادم

  

 موقع رادار  -األردنيةأخبار  – 47ص الرأي 

   35/2/3545                                                      خميسال                                                           نيوزسرايا 
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وناقش الجانبان سبل تعييي ودعم برنامج الماجستير في الدراسات األمريكية الذي تطرح  كجية األمير 
  في األردن ومنطقة الشرق الحسين بن عبد اهلل الثاني لجدراسات الدولية  وهو األول من نوع

األوسط  والفريد من نوع  أكاديميا  ويسعى إلى توفير معرفة أعمق لجواليات المتحدة في سياق 
 .عالمي  وذلك من خالل رفده بنخبة من األساتذة المتمييين لتدريس  بالشكل المطجوب

   
والسفارة األمريكية وما أثمر عن   القضاة خالل الجقاء  أشاد بالتعاون القائم ما بين الجامعة األردنية

 .من مشاريع رائدة متميية عجى مستوى الجامعات األردنية  ويضفي نوعا من الفرادة لججامعة األردنية
   

وأكد رؤيت  في توسيع وفتح آفاق التعاون مع المؤسسات والجامعات األمريكية والعالمية المتميية  ما 
ة التي تحرص دوما عجى مد جسور التعاون والتشبيك مع يسهم في تطوير وارتقاء مسيرة الجامع

 .نظيراتها  وبغية الدفع بعججة تقدمها وبما يعود بالنفع عجى نظامها التعجيمي وعجى طجبتها
   

إلى ذلك  أبدت نتيمان رغبة سفارتها واستعدادها لتطوير عالقاتها مع الجامعة األردنية  في مختجف 
وييادة األواصر الثقافية  مشيدة بما تتمتع ب  الجامعة األردنية من سمعة  الحقول العجمية واألكاديمية 

 .طيبة بين مثيالتها في المنطقة واالقجيم  وسعيها الدائم إلى الجحاق بالركب المتقدم
   

حضر الجقاء إلى جانب الوفد األمريكي  كل من مدير وحدة الشؤون الدولية باإلنابة الدكتور ابراهيم 
 .ديرة دائرة العالقات الدولية شيرا محاسنةالجراح  وم
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 بحث انشاء كلية شريعة في سنغافورة بالتعاون مع الجامعة االردنية
 

 
عجيم العالي والبحث العجمي الدكتور عادل الطويسي لدى لقائ  االربعاء سفير جمهورية ناقش ويير الت

سنغافورة بعمان شامشير يمان انشاء كجية شريعة في سنغافورة بالتعاون مع الجامعة االردنية نظرا 
 .لثقافة االعتدال والوسطية السائدة في الممجكة 

 
النموذج السنغافوري في مجال التعجيم والتدريب التقني وبحث الطويسي خالل الجقاء امكانية اعتماد 
 .والمهني نظرًا لتقدم سنغافورة في هذه المجاالت 

 
وأكد الطويسي خالل الجقاء إلى ان عالقات التعاون الثقافية والعجمية بين البجدين تشهد نموا متمييا 

 .خصوصا في مجال تبادل الطجبة واالساتذة الجامعيين 
 

الويارة تسعى الى استقطاب مييدا من الطجبة السنغافوريين لجدراسة في الجامعات واشار الى ان 
 .االردنية خصوصا في تخصصات الطب والهندسية و الجغة العربية والشريعة االسالمية 

 
من جانب  قال السفير السنغافوري ان اختيار االردن لجتعاون مع  في انشاء كجية شريعة في سنغافورة 

 .شار ثقافة االعتدال والوسطية ومحاربة االردن لكل اشكال التطرف والغجو واالرهاب جاء بسبب انت
 

وأشاد السفير ا بمستوى مؤسسات التعجيم العالي االردنية مؤكدا حرص بالده عجى ييادة أعداد الطجبة 
 .لجدراسة بالجامعات االردنية 

 
 011معات االردنية وصل الى حوالي يشار الى ان عدد الطجبة السنغافوريين الذي يدرسون في الجا
 .طالبا وطالبة في مخختجف التخصصات والمستويات العجمية 

 
 

   35/2/3545                                                      خميسال            السبيل   -الدوليةالحقيقة  –نيوز طلبة  -بترا
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 تكرم المشاركين في يوم الخريج واليوم الوظيفي األول في كلية الهندسة " األردنية
 

 

نظمت كجية الهندسة في   -آية عويدي العبادي
الجامعة األردنية حفاًل لتكريم المشاركين في يوم 
الخريج واليوم الوظيفي األول في كجية الهندسة   

ندسة بحضور القائم بأعمال عميد كجية اله
الدكتورعباس الرفاعي وعميد الكجية السابق  
الدكتور غالب العباسي  وعدد من األساتذه 
والخريجين والطجبة والمشاركين بنشاطات وأعمال 

 .التنظيم
  

وأكد الدكتور خير الدين بسيسو مساعد العميد لشؤون الطجبة سابقًا عجى أهمية هذا اليوم لكجية 
كجية في الجامعة األردنية  والتركيي عجى تاريخ الكجية وأهميتها الهندسة بالتواصل مع خريجي ال

 .ومكانتها العجمية والتربوية 
   

وجاء يوم الخريج واليوم الوظيفي األول لكجية الهندسة انسجامًا مع رؤية الجامعة االردنية في تعييي 
 .ن العالقة مع خريجيها وتوفير بيئة تعجيمية نموذجية محفيه لجطجب  الحاليي

  
يشار الى أن هذا الحدث األول لكجية الهندسة حيث جاء هذا اليوم احتذاء ببقية الجامعات العالمي    
وسعي كجية الهندسة الى التميي العجمي بعد حصول  ثالثة من أقسامها عجى شهادة مججس االعتماد 

 .االمريكي لجهندسة والتكنولوجيا
ع وشهادات التقديرعجى العامجين في الجامعة لمساهمتهم  وفي ختام الحفل ويع الرفاعي الدرو 

 .ومشاركتهم في نشاطات وأعمال التنظيم واالشراف و لألساتذة الطالب المشاركين
  
  

 

 

المادة من إعداد إعالم 
 "ألردنيةا"
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 تائج القبول الموحد يوم االحد المقبلن: الطويسي 
 

نتائج القبول الموحد ستكون أعجن ويير التعجيم العالي والبحث العجمي الدكتور عادل الطويسي أن 
متاحة لجطبة في تمام الساعة الثامنة صباح يوم األحد المقبل ومن خالل المواقع اإللكترونية لوحدة 

  ./  www. http://www.admhec.gov.joتنسيق القبول الموحد 
ين وقال الطويسي في تصريحات صحفية اليوم االربعاء أن هذه القائمة ستشمل أسماء الطجبة المرشح

لجقبول من خالل المكرمات المجكية السامية  والطجبة الحاصجين عجى شهادات ثانوية عامة عربية  
 .ومختجف التخصصات التـي تتضمن السياسة العامة لجقبول

 
واضاف أن نتائج قبول الطجبة حمجة الشهادة األجنبية ستعجن الحقًا كما سيتم اإلعالن عن بدء تقديم 

 .الحقًا خالل الفترة القادمةطجبات أبناء األردنيات 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شؤون جامعية ومحلية
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 مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية
 

 

قرر مججس الويراء في ججست  التي عقدها اليوم االربعاء برئاسة رئيس الويراء الدكتور عمر الرياي 
 . 8102الموافقة عجى نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات االردنية الرسمية لسنة 

مهام تقديم  )والبحث العجمي وما تضمنت  من اناطة وجاء النظام تنفيذا الحكام قانون التعجيم العالي 
 .بويارة التعجيم العالي والبحث العجمي ( المنح والقروض لطجبة الجامعات االردنية الرسمية 

وبموجب النظام يتم انشاء صندوق في الويارة لهذه الغاية وتنظيم شؤون  المالية واالدارية والفنية يحدد 
 .و جيئية او قروضاسس دعم الطجبة بمنح كجية ا

وارسال  لديوان  8102كما قرر مججس الموافقة عجى االسباب الموجبة لمشروع نظام المقالع لسنة 
 .التشريع  والراي لدراست  واقراره حسب االصول 

وجاء مشروع النظام لغايات تنظيم وتطوير نشاط فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بما يتوافق مع 
يعية وييادة فاعجية المراقبة والتفتيش عجى هذا النشاط بما يحقق االلتيام قانون المصادر الطب

 .بمتطجبات الوقاية والسالمة والبيئة وتشجيع االستثمار بهذا النشاط 
عجى صعيد أخر  قرر المججس الموافقة عجى األسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التأمين 

 .وارسال  لديوان التشريع والرأي 8102ة الصحي في القوات المسجحة االردنية لسن
ويأتي مشروع النظام بهدف االرتقاء اداريا وميدانيا وفنيا بمستوى خدمة التامين الصحي  المقدمة من 

 .مديرية الخدمات الطبية المجكية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6الغد ص  -3الدستور ص  -ص أولىالرأي 
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وبدل مصروف الوائل المحافظات بواقع  لحسين التقنية تقدم منح دراسية كاملةجامعة ا
 محافظة منحتين لكل

 
 يحاكي تشكل جامعة الحسين التقنية مفهوما جديدا لججامعة لترسخ نموذجا جديدا هل -حاتم العبادي

 بقدرة واقتدار؟ العمل متطجبات التنمية المحجية وتعييي القدرة التنافسية لجشباب االردني لولوج سوق
والشركات  النقابات ستخرج بأسجوب تدريسها وخططها ومناهجها وفتح قنوات التواصل مع وهل

العمجي والتطبيقي  هل  التأهيل والعالمية واحتضانها لخريجي الجامعات االردنية لغاياتالمحجية 
 جامعات؟ لما هو موجود من« التقجيدية»ستخرج عن النمطية 

كجية  وعميد عجى هذين السؤالين  كانت محاور حديث رئيس الجامعة الدكتور لبيب الخضرا االجابة
برنامج التدريب الوظيفي يين  ومسؤولة الدكتور بسام البطوش الهندسة التكنولوجية ومستشار الجامعة

 .الجامعي في مجمع االعمال الحرم حبجوقة  خالل مؤتمر صحفي عقد امس داخل
جامعة  نموذج تستهدف الجامعة؟ كان المحور الذي أستهل الدكتور الخضرا حديث  ب   لتقديم ماذا

بن عبدااهلل الثاني   الحسين الحسين التقنية  التي تعد من احدى مبادرات ولي العهد سمو االمير
المعجومات   وهي جامعة إنشئت بموجب  وتكنولوجيا لتقديم تعجيم تقني حقيقي في المجال الهندسي

ث مراحل  تعجيمي مرن قادر عجى احتضان الطجبة ضمن ثال اسجوب قانون خاص  مكنها من تقديم
 يستطيع الطالب ان يكون مؤهال لدخول سوق العمل بتنافسية  وان« محطة» منها تشكل كل مرحجة

 .تعتمد عجى االهجية والقدرة الحقيقية «االستمرارية»
منهم يقبل  خيارات  الدكتور الخضرا  فإن الطالب في جامعة الحسين التقنية  يقبل وفقا لعدة وبحسب

البكالوريس مباشرة  ولكل نوع من  برامج جامعية المتوسطة  ومنها يقبل فيلجحصول عجى الشهاداة ال
  وان الخطط والمناهج الدراسية .تتوفر في الطالب ان هذين النوعين اسس وشروط معينة  يجب

 منها تطبيقي والنصف)% 11)
 .نظري االخر

 لمتطجبات بعد تحقيق ان اهجية الطالب  بعد القبول  وفقا لجدكتور الخضرا  ال تكتمل  إال  إال
التي في مقدمتها  التواصل  الجامعة  التي تعتمد ليس فقط عجى تمكين  من العجم  بل عجى مهارات

القدرة عجى التنافسية في التعجم  ادوات الجغة االنججييية  التي يجب ان يتقنها الطالب  لتكون هي
تطجبات والكفايات التي يتطجبها سوق المهارات والم الى والتعجيم داخل الجامعة وخارجها  باالضافة

   35/2/3545                                                      خميسال                                       نيوزطلبة  – 0ص الرأي 
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تحديدها من خالل تواصجها المستمر مع الجهات والمؤسسات  عجى العمل والتي تعمل الجامعة
 وتعتمد الجامعة عجى اسجوب. «مرنة»مراكي االعتمادية العالمية  لتكون  وكذلك والنقابات المعنية

الطالب  في  ركيتشا عمجي فني مهاري في عمجية التدريس والتعجيم  وكذلك في التقييم  الذي تطبيقي
التقنية الريادة لها في هذا  الحسين وعضو هيئة التدريس  وفقا لمنهجية خاصة  يسجل لجامعة

 .المجال
لكل  منحتين الخضرا عن منح كامجة باالضافة الى بدل مصروف ستقدمها الجامعة بواقع وكشف

من خالل التعاون مع  وذلك محافظة  بحيث سيتم اختيار االفضل وفقا لمعدل التوجيهي لجطالب 
 .احدى الشركات

ال يعتمد  مطجوبا  ان تصنيف قطاعات التعجيم او التخصصات  فيما إذا كان مشبعا او راكدا او وأكد
من مهارات وعجم تطبيقي  الخريج عجى حجم الطجب عجى التوظيف  بقدر ما يكون عجى ما يتمجك 

اء داخل االردن او خارج   وهو ما سو  وظيفة قادر عجى ان يخجق فرصة عمل او التنافس عجى
 تسعى الجامعة عجى تكريس  ضمن

 .واساليب التدريس فيها مناهجها
 الى أن الطجبة يخضعون لدورات مهارية مكثفة بالجغة والتواصل في مختجف ولفت

من  هم وان الدوام في جميع ايام االسبوع  إال ان  ال يوجد موظف امن واحد  إنما الطجبة المجاالت 
اوقاتًا طويجة  ومختبراتها ون الجامعة  باالضافة الى ان غالبية الطجبة يرغبون البقاء في الجامعةيحم

 .وحتى في ايام العطل احيانا
 وتكنولوجيا في تخصصات هندسية%(  21-%-11)ان الجامعة تحتضن طجبة معدالتهم بين  وأكد

الحصول عجى كافة  من مكينهممعجومات  وهو يعد تحديا امام الجامعة لتأهيل هؤالء الطجبة وت
 .والجغوية عند دخول الجامعة المهارية المعارف والمهارات التي يحتاجونها  رغم اختالف مستوياتهم

 الجامعة  بعد تعديل قانونها  درجتين من الشهادات  االولى مرحجة الشهادة وتمنح
 .وصف  حد عجى« مالقةع»المتوسطة  والثانية مرحجة البكالوريس وان لديها مختبرات  الجامعة

 الجامعية الخضرا ان  البد من اعطاء الحقوق العمالية والمالية لجطجبة خريجي الشهادة وأكد
 .المتوسطة  عند تخرجهم وامتالكهم الخبرات الكامجة والاليمة

بالف طالب إال  العالي ان الطاقة االستيعابية لججامعة محددة من هيئة اعتماد مؤسسات التعجيم ورغم
طالب فقط  (  011) بحدود طالبا  وانها ستقبل هذا العام(  881)العدد المجتحق بها حاليا  ان

لهذا العام معدالتهم في  الجامعة من الذين سججوا في%(  81)بحسب الخضرا  مشيرا الى أن 
خدمات الجامعة  وفقا  وتتجاوي %(01)الـ فوق معدالتهم%(1)و%(01)انوية العامة أكثر من الث
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وتكنولوجيا المعجومات خريجي الجامعات  الهندسة ورات مكثفة لطجبةلجدكتور الخضرا  إذ انها تعقد د
حدى خريجي الدورات وصل وظائف  وان نسبة التوظيف ال عجى االردنية االخرى  ممن لم يحصجوا

الفتا الى أن الجامعة تعقد دورات بالتنسيق مع شركات %(  11)الى  وصجت والثانية%(011)الى 
 خريجين لجعمل  بحيث تمكنهم تجك الدورات من مهارات التواصل في مختجف لتأهيل ومؤسسات

مع  محادثات الى جانب. بما فيها الجغوية  بينما تقوم الشركات بالجانب التقني التي تتطجب  انواعها
لديها مختبرات واعضاء  التقنية جامعة الطفيجة التقنية لتدريس مساقات  الفتا الى ان جامعة الطفيجة

من جهت   أكد مستشار . لغات في البرمجة ثماني تدريس اكفاء  كاشفا عن دورات لتعجيم الطجبة هيئة
البطوش أهمية الجامعة بإعتبارها احدى مبادرات سمو ولي  بسام الجامعة  النائب السابق  الدكتور

 نمية المحجيةالضرورية لتطوير قطاع التعجيم التقني الذي يجبي احتياجات الت الحاجة العهد  الى جانب
يقدم  وجودها هدية سمو ولي العهد   وانها جامعة واعدة وان»وقال البطوش ان الجامعة . واالقجيمية

 .نموذجا تعجيميا محكما ويراعي متطجبات المستقبل
النائية  المناطق رغم حداثة الجامعة  إال انها سعت لجوصول الى الشباب في كثير من»الى أن   ولفت

بما يؤهجهم ويعيي لديهم  المناطق والمهمشة  وااللتقاء بهم وعقد دورات مجانية  بما لجشباب في تجك
الهندسة التكنولوجية الدكتور امجد الفاهوم   كجية من جهت   قدم عميد. الحصول عجى فرص عمل

التطبيق العمجي  ومييات النموذج التعجيمي فيها وكيفية  ومساقاتها عرضًا عن تخصصات الجامعة
 حصجت عجى االعتمادين العام والخاص من هيئة اعتماد مؤسسات التعجيم الجامعة مشيرا الى أن

في  برامجها كما تعاقدت مع مؤسسة االعتماد البريطانية المتخصصة لضمان جودة العالي 
مرحجة  االنتقال من لطجبتها التخصصات الهندسة وعجوم الحاسوب والتي تم تصميمها بحيث يسمح

 .دراسية لجمرحجة االعجى
 لجدرجة -«فني شهادة»الل سنة ونصف يمنح الطالب ساعة معتمدة خ( 28)بعد دراسة » وتابع

ساعة ( 11) دراسة الجامعية المتوسطة االولى  يمكن  بعدها وفق شروط اكاديمية محددة متابعة
ؤهج  لالنتقال لمرحجة ت «تقني مهندس»معتمدة  خالل سنة ونصف أخرى يحصل بعدها عجى درجة 

التخصصات الهندسية في حال تحقيق   احد متقدمة بعد سنة لجحصول عجى درجة البكالوريس في
التدريب الوظيفي يين حبجوقة  محتويات البرنامج  برنامج من جهتها  عرضت مسؤولة. لجشروط

 القطاع وف الوائل كامجة وبدل مصر  ةيتقدم منح دراس ةيالتقن نيالحس جامعة الذي يتم بالشراكة مع
ان البرنامج يهدف الى التطوير الوظيفي وخدمة  وبينت .الصناعي وقطاع تكنولوجيا المعجومات

البرنامج المتمثجة في تمكين طجبة المدارس االساسية والثانوية  ابعاد المجتمع المحجي  مشيرة الى
 في المبني عجى العجوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومساعدة العامجين التعجيم لجتعرف عجى
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تقيمها الجامعة  التي بجهم المهني من خالل الدورات المتخصصةقطاع التكنولوجيا عجى تطوير مستق
الهندسة وعجوم الحاسوب  مجال وتدريب وتوظيف طجبة الجامعات االردنية حديثي التخرج في

الجامعة واالتصال مع الصناعة وقطاع  تقدمها الباحثين عن فرص عمل  مشيرة الى الدورات التي
مع معاهد فرنسية لتعجم الجغة الفرنسية  الى جانب هنالك  قياتاتفا وكشفت عن. تكنولوجيا المعجومات

 .في شركات كمتدربين  بما يخدم الطرفين سيعمجون طالب سنة اولى
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األميرة سمية بنت الحسن المعظمة تكرم الطلبة المتميزين من خريجي جامعة األميرة 

 سمية للتكنولوجيا
 
 

مندوبًا عن صاحبة السمو المجكي األميرة سمية بنت الحسن المعظمة  رئيس مججس أمناء جامعة 
ميرة سمية لجتكنولوجيا  كرم رئيس جامعة األميرة سمية لجتكنولوجيا األستاذ الدكتور مشهور األ

من خريجي الجامعة خالل حفل عشاء ُيقام / الرفاعي  الطجبة المتفوقين من الفوج الرابع والعشرين
 .سنويًا تكريمًا لجطجبة المتفوقين والمتمييين في الجامعة بحضور أهجهم وذويهم 

 
ئيس الجامعة األستاذ الدكتور مشهور الرفاعي  خالل الحفل الذي أقيم في حرم الجامعة  وشكر ر 

وبحضور الطجبة واألهالي  وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في الجامعة ومدراء الجمعية 
الطيبة العجمية المجكية  صاحبة السمو المجكي األميرة سمية بنت الحسن المعظمة  عجى هذه المبادرة 

التي تُقام سنويًا احتفاء بالطجبة المتفوقين  حيث يعّد هذا الحفل ترجمة حقيقية لما اختّطت  الجامعة 
منذ تأسيسها لطريق الريادة والتمّيي  ولما حققت  عجى هذا الطريق من اإلنجايات الكثيرة   التي 

لى مكانة عال مية مرموقة  حتى غدت الجامعة أوصجتها إلى مكانة الصدارة بين الجامعات األردنية  وا 
كما قدم الدكتور الرفاعي عظيم الشكر والتقدير إلى . منارًة يستهدي بها كل الناشدين لجريادة والتمّيي

النواب والعمداء والمديرين وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية عجى ما بذلوه من جهود مخجصة هذا 
 .العطاء  ياخرًا بأرفع مستويات األداءالعام  متمنيًا مستقباًل مشرقًا حافاًل ب

 
وقد استذكر الرفاعي مسيرة الجامعة الحافجَة باإلنجايات  وأن هذه المسيرة تبعث عجى الشعور بالفخر 
واالعتياي  وتجسد رؤية الجامعة ورسالِتها  وتؤكد في الوقت نفس  عجى المكانة الرفيعة التي احريتها  

ا  مؤكدًا أن هذه المسيرة هي استجابة لتوجيهات صاحبة السّمو وثمرة لجهود المخجصين من أبنائه
رئيس مججس أمناء الجامعة  التي حمجت لواء الريادة / المجّكي األميرة سمية بنت الحسن المعّظمة 

والتمّيي في هذه الجامعة   وضربت مثاًل يحتذى في البذل والعطاء واإلخالص في رعايتها من أجل 
 .نة األرفع بين الجامعات المحجية والعالميةالوصول بها إلى المكا
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كما أعرب الدكتور الرفاعي عن أطيب مشاعر الفخر واالعتياي بأبناء الجامعة المتفوقين والُميودين 
بالمعارف والمهارات والقدرات  حيث بارك لهم هذا اإلنجاي  الذي جاء ثمرًة لمثابرتهم واجتهادهم  كما 

جوا من أججهم  مؤكدًا انتظار الوطن من هذه النخبة مييدًا من الجهِد هّنأ ذويهم الذين صبروا وتحم
منوهًا إلى حرص الجامعة عجى التواصل معهم  واألمل في أن يكونوا األبناء . والعطاء لجنهوض ب 

الغيورين عجى سمعة الجامعة  واألوفياء لها  ولجوطن ولقائد الوطن  الذي أولى جيل الشباب جل 
 .ى النهوض بالجامعات األردنية  ودفع مسيرتها إلى األماماهتمام   وحرص عج

 
وقد تخجل الحفل فقرات فنية ودبكات واهاييج وطنية  وفي نهاية الحفل قدم رئيس الجامعة الدكتور 

أوائل : الرفاعي  الشهادات التقديرية والدروع لجطجبة الخريجين المتفوقين في المجاالت التالية
ات الحاصجين عجى تقدير ممتاي   والطجبة األوائل عجى الممجكة في الخريجين من كافة التخصص

امتحان الكفاءة الجامعية والطجبة الذين مثجوا الجامعة في محافل وطنية ودولية  والطجبة المتمييون 
  إضافة إلى تكريم (العجمية  الثقافية  االجتماعية  الرياضية  والفنية)في النشاطات الالمنهجية 

  8100/8102ورئيس مججس الطجبة القادم لجعام  8102/8102الطجبة لجعام أعضاء مججس 
 .ورؤساء األندية الطالبية
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 قرارات اعتماد لبرامج جامعية

 
 قرر مججس هيئة اعتماد مؤسسات التعجيم العالي وضمان جودتها في ججسة عقدها حاتم العبادي

الخاصة شهادة  ر اليعبي منح كجية الهندسة في جامعة العجوم التطبيقيةأمس برئاسة الدكتور بشي
 .ضمان الجودة 

 
والدكتوراة في  وقرر المججس استمرار اعتماد تخصصات عجى مستوى البكالوريس والماجستير

و الصيدلة ودكتور  وآدابها الجغة العربية: الجامعة االردنية  شمجت عجى مستوى البكالوريس
العربية لجناطقين بغيرها وعجوم صيدالنية  الجغة العربية وادابها والجغة: اما الماجستير.الصيدلة

واعتمد برنامج الماجستير في الهندسة الطبية  .صيدالنية عجوم: وفي الدكتوراة.والصيدلة السريرية
جبة جدد في برنامج الماجستير في وقرر فتح باب قبول ط .والتكنولوجيا الحيوية في جامعة العجوم

الوالدة في جامعة مؤتة  فيما أجل اعتماد برنامج الماجستير في المباني  تمريض صحة االم وحديثي
الذكاء )واعتمد اوليا تخصص عجم الحاسوب . االردنية -الجامعة االلمانية الخضراء في
 معة الييتونة وتخصص إدارةفي جا( تطبيقي)وتخصص تكنولوجيا الوسائط المتعددة  (االصطناعي

 .لإلبتكار في كجية طالل أبوغيالة الجامعية) MBA) االعمال وبرنامج الماجستير في إدارة االعمال
وتثبيتها لتخصص  الجغة العربية في جامعة فيالدلفيا)وقرر رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص 

المتوسط في هندسة االتصاالت في في  الصيدلة في جامعة جرش واستمرار اعتماد برنامج الدبجوم
ووافق عجى اعتماد برامج دبجوم متوسط في كجية . العسكرية كجية الشريف ناصر بن جميل لإلتصاالت

 ادارة التيويد وفنون الطهي والهندسة الكهربائية واإللكترونية: التقنية  شمجت لومينوس الجامعية
الرسوم المتحركة  وصناعة األفالم الرقمية وفنون والصيانة الكهروميكانيكية وصحة الفم واألسنان

الدبجوم المتوسط في صيانة  وتكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني  فيما أجل البت في اعتماد برنامج
 .المركبات الكهربائية والهجينة في الكجية ذاتها
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 فرصة للتقدم لشتوية التوجيهي‘‘ الصحي‘‘و‘‘ المعلوماتية‘‘توجه لمنح طلبة 

 
تتوج  ويارة التربية والتعجيم  من خالل مججس التربية والتعجيم  التخاذ قرار يقضي بإعطاء فرصة 
لطجبة تخصصي اإلدارة المعجوماتية والتعجيم الصحي  لجتقدم المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 

 .دكتور نواف العجارمةبذات الفروع  بحسب مدير إدارة االمتحانات بالويارة ال( التوجيهي)
وكشف العجارمة  في تصريح صحفي عن أن هذا التوج  في حال اقراره من مججس التربية  سيمكن 

بالدورة الشتوية المقبجة بالمباحث المتبقية " التوجيهي"طجبة كال التخصصين من التقدم المتحان 
 .عجيهم

التخصصين من التقدم لالمتحان بنفس وكانت الدورة الصيفية الماضية  آخر دورة يستطيع فيها طجبة 
 .فرعيهما  كون  يوجد قرار سابق بذلك صادر عن مججس التربية يقضي بإلغاء هذين التخصصين

وأوضح العجارمة أن هناك طجبة ما ييالون عجى طريق النجاح لم يستكمجوا متطجبات النجاح حتى 
مباحث  1لجطجبة  ممن بقي عجيهم  بإصدار قرار يسمح" مججسها"من خالل " التربية"اآلن  وستنظر 

 .أو أقل  بالتقدم لالمتحان خالل الدورة الشتوية المقبجة
بإلغاء تخصصي االدارة المعجوماتية  8102وكان مججس التربية والتعجيم اصدر قرارا في العام 

 .والتعجيم الصحي من المسار األكاديمي وحصره بالفرعين األدبي والعجمي فقط
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 اعالنات

   35/2/3545                                                      خميسال                                 0الدستور ص  -3ص الرأي 



 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 

20 

 
 
 

  بجدة راجب –محمد فؤاد فريحات  -
  الشميساني –اعتدال نهاد عبدالهادي  -
 – اربد –شهال جميل طنوس حداد   -

  الشميساني –عبدالفتاح محمود جابر عبده  - 
  الدوار االول –مراد محمد تيسير البقاعي  - 
 ديوان ابناء الكرك –رؤوف  درويش الكردي  -
 
 
 

 

 رحمهم هللا
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  ويارة  الجذين تسجمتهما« محصولي القمح و الشعير»ماليين دينار قيمة الحبوب  ( 2) نحو
أرقاما  الصناعة و التجارة والتموين في محافظات الشمال لجعام الحالي مسججة بذلك

 مضاعفة عن اقجيمي الوسط والجنوب
 

  تجاويات»ان احدى نقابات اصحاب االعمال جمعت مجفا يحتوي عجى « عين الرأي»عجمت 
 .اء قريبالنقيبها السابق تنوي تحويج  الى القض« واستثمار وظيفي

 
 رجائي المعشر. الججنة المالية في مججس النواب تجتقي اليوم نائب رئيس الويراء د 

 حول مسودة قانون ضريبة الدخل حيث كان من المفترض عقده الثالثاء لكن « لجتشاور»
 .اجل الى الخميس

 
 القوانين  ..ثالثة مشاريع قوانين معروضة عجى جدول ججسة مججس االعيان التي تعقد اليوم

المحاسبة واالدارة  صندوق شهداء القوات المسجحة االردنية واالجهية االمنية وديوان)هي 
 (.العامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زوايا الصحف 
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 لشباب الحراكيين رئيس الويراء الدكتور عمر الرياي التقى مساء أول من أمس بعدد من ا

والناشطين في منيل المحامي سائد كراجة  وتم خالل الجقاء الذي جرى بعيدا عن اإلعالم 
الحديث في تعديالت قانون الضريبة وموقف الحراك الرافض لها  وقضايا سياسية واقتصادية 

ل الجقاء يأتي ضمن نهج الرياي وحكومت  بالحوار الموسع مع مختجف الفاعجيات حو . مختجفة
 .قانون الضريبة الجديد

 
  ضبطت ويارة الصحة بالتعاون مع إدارة األمن الوقائي أمس شخصا ينتحل صفة طبيب

أسنان بمنطقة النيهة بعمان  ويدير عيادة بأوراق ميورة تفيد بحصول  عجى بكالوريوس بطب 
ناصر . خيص المهن والمؤسسات في الويارة دمدير ترا. األسنان وشهادة االختصاص

حالة مجف هذا " الغد"الخشمان أبجغ  غالقها وا  أن  تم ضبط األجهية والمعدات بالعيادة وا 
 .الشخص لجمدعي العام

 
 دثان ظهر ويير المالية عي الدين كناكرية ورئيس تيار األحياب الوسطية نظير عربيات يتح

بعد غد السبت حول قانون ضريبة الدخل والمشهد االقتصادي اإلصالحي  وذلك في ندوة 
 .حوارية تقام بمقر التيار الحيبي بعمان

 
  الججنة العجيا لجدفاع عن العودة في األردن تنظم مساء بعد غد السبت مهرجانا في مجمع

رفضا لجمؤامرة الصهيو أميركية لتصفية وكالة "المهنية بالشميساني تحت شعار  النقابات
 .  يتحدث في  عدد من الشخصيات السياسية والوطنية"األونروا وشطب حق العودة

 
 مان صباح اليوم مجتقى طالل أبوغيالة المعرفي بالتعاون مع السفارة اإليطالية في عمان ينظ

 .  الحفل يقام بمقر المجتقى بعمان"مشروع متحف اآلثار اإلقجيمي في مادبا"حفل إطالق 
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