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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

 

 الصفحة

  أخبار الجامعة

 5 بة عيد الفطر السعيدتتبادل التهاني بمناس" األردنية"أسرة 

  شؤون جامعية ومحلية

الموافقة على تشكيل اعضاء مجالس امناء الجامعات 

 األردنية

0 

برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي بين : الطويسي

 األردن وسلطة ُعمان

5 

  مقاالت

مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع متطلبات 

 خريساتيحيا . د.أ/ العمل سوق

2 

 44 الوفيات

 40-43 زوايا الصحف

محتويات التقرير الصحفي 

 اليومي
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 تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد" األردنية"أسرة 
 
 

تبادل رئيس الجامعة األردنية  -زكريا الغول 
بالوكالة الدكتور عماد صالح اليوم التهاني 
بمناسبة عيد الفطر السعيد مع أعضاء 

 .األسرة الجامعية
 

وتقبل التهاني إلى جانب صالح نواب 
الرئيس وعمداء الكليات والمعاهد والمراكز 

 .انيةالعلمية واإلنس
 

وأعرب صالح عن تمنياته للعاملين في الجامعة كافة دوام الصحة والسعادة، وأن يعيد المولى عز 
وجل هذه المناسبة المباركة على األمتين اإلسالمية والعربية وقد تحققت أمالها بالرفعة واليمن 

 .والبركات
 

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك عبد ورفعت أسرة الجامعة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى 
 .اهلل الثاني ابن الحسين، متمنين أن يعيده على األسرة األردنية باليمن والخير والبركة

 
 
 
 
 
 

 

 أخبار الجامعة

 34/6/3545                                                   خميسال                                                       األردنيةأخبار   

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 الموافقة على تشكيل اعضاء مجالس امناء الجامعات األردنية
 

قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على تشكيل مجلس أمناء الجامعة األردنية، لمدة أربع سنوات، 
 :على النحو التالي

 كتور عدنان بدران رئيسا لمجلس االمناءالد - 1
 (الدكتور عماد صالح بالوكالة) -رئيس الجامعة األردنية عضوا -2
 الدكتور احمد عوني ماضي عضوا - 3
 هشام بشارة غصيب عضوا - 4
 غسان غازي كنعان عضوا - 5
 طارق محمد الجابري عضوا - 6

 :من قطاع الصناعة والتجارة
 غريب البكري عضوا - 1
 عبيد احمد عبيد ياسين عضوا -2
 خلدون عبداهلل الوشاح عضوا - 3

 :ذوو الخبرة والرأي
 الدكتور سالم عبدالكريم اللوزي عضوا - 1
 الدكتورة هدى محمد الشرقطلي عضوا -2
 الدكتورة زينة حمدي الطباع عضوا -3
 حاتم عبدالكريم العبادي عضوا -4
 

ناء الجامعة الهاشمية ، لمدة أربع سنوات، على وقرر المجلس الموافقة على تشكيل مجلس أم
 :النحو التالي

 مجلس امناء الجامعة الهاشمية

 جامعية ومحلية شؤون

 34/6/3545                                                   خميسال                                                           نيوزطلبة 
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 الدكتور ياسين الحسبان رئيس المجلس
 االستاذ الدكتور رئيس الجامعة عضوا
 االستاذ الدكتور ميشيل سويدان عضوا

 االستاذ الدكتور احمد محمد خليل ال خطاب عضوا
 كي بني سالمه عضوااالستاذ الدكتور محمد تر 

 االستاذ الدكتور احمد حمدان عضوا
 الدكتور احمد عليمات عضوا

 السيد رائد مفلح الخزاعلة عضوا
 الدكتور رفعت محمود الطويل عضوا

 الدكتور فايز محمد الفالح عضوا
 الدكتور حسني احمد الشياب عضوا
 الدكتور حسين علي العموش عضوا
 السيد ماهر كمال الشاشاني عضوا

وقرر المجلس الموافقة على تشكيل مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا ، لمدة أربع سنوات، 
 :على النحو التالي

 مجلس امناء جامعة العلوم والتكنولوجيا
 الدكتور منذر جريس رئيس المجلس

 الدكتور رئيس الجامعة عضوا
 الدكتور سلطان المعاني عضوا
 الدكتور موفق العموش عضوا

 ر ابراهيم الشوابكة عضواالدكتو 
 الدكتور عدنان مقطش عضوا
 الدكتور نائل الحسامي عضوا
 المهندس ماهر فراج عضوا
 السيد ايهاب كمال عضوا

 الدكتور خلف السرحان عضوا
 الدكتور فلك الجمعاني عضوا
 المهندس احمد الزعبي عضوا
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 الدكتور فهمي الغزوي عضوا
أمناء جامعة آل البيت ، لمدة أربع سنوات، على وقرر المجلس الموافقة على تشكيل مجلس 

 :النحو التالي
 الدكتور محمد عدنان البخيت رئيسا

 رئيس الجامعة عضوا
 الدكتور يوسف محمد السوالمة

 الدكتور يوسف عبدالوهاب ابو حميدان
 الدكتور كمال عبدالحميد الحديدي

 الدكتور موسى احمد السعودي
 :قطاع الصناعة والتجارة

 المهندس عبدالوهاب احمد الزعبي
 دينا جاك الخياط

 محمود عبدالكريم العفيف
 :ذوو الخبرة والرأي

 خالد محمود ابو زيد
 محمد خلف اخو ارشيدة

 الدكتور محمود عدنان الطوباسي
 صدام حسين الخوالدة

، على النحو وقرر المجلس الموافقة على تشكيل مجلس أمناء جامعة اليرموك ، لمدة أربع سنوات
 :التالي

 الدكتور خالد العمري رئيسا
 رئيس الجامعة عضوا

 الدكتور محمد رشيد الشطناوي عضوا
 الدكتور محمود احمد الشيخ حسن عضوا

 الدكتور زياد محي الدين عليان بطاينة عضوا
 الدكتور ممدوح طايع الزيادات عضوا

 :قطاع الصناعة والتجارة
 هاني موسى ابو حسان عضوا
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 فايزة خضر المالح عضوا
 محمد عبداهلل الشوحة عضوا

 
 :ذوو الخبرة والرأي

 المهندس عوني محمد الخصاونة عضوا
 الدكتور مصطفى نصر الرواشدة عضوا

 الدكتور عمر عبداهلل مقابلة عضوا
 امان اسامة السائح عضوا
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 برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي بين األردن وسلطة ُعمان: الطويسي
 

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، أن مجلس الوزراء أقر أول من 
 .ج التنفيذي للتعاون بين األردن وَسْلَطَنة ُعمان في مجال التعليم العالي والبحث العلميأمس البرنام

 
إن البرنامج يستهدف توثيق التعاون بين وزارتي التعليم العالي في البلدين في : وأضاف الطويسي

ثنائي  المجاالت التعليمية والبحث العلمي وتشجيع المؤسسات التعليمية على توقيع اتفاقيات تعاون
فيما بينهما وتبادل المنح الدراسية في مرحلة البكالوريس، واالعتراف المتبادل بالمؤسسات التعليمية 

 .وتبادل زيارات الوفود التعليمية
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 مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل
 

 يحيا سالمه خريسات .د.أ
 

اعية هدف نبيل وسامي تسعى له وتحققه الجامعات والمؤسسات األكاديمية العريقة في البلدان الصن
المنتجه ومن خالل عقد الشراكات واتفاقيات التوأمة مع القطاع الخاص والقطاع الصناعي المنتج، 
وبهذه الطريقة يتم طرح التخصصات وبالذات الهندسية منها حسب إحتياجات هذا السوق النشط 
بحيث تكون هذه التخصصات بمثابة الحاضنات لقطاع الصناعة، ويشهد طرح هذه التخصصات 

ست حداث برامجها األكاديمية وخططها الدراسية شراكة فعلية ومؤثرة من القطاع الصناعي المنتج، وا 
بحيث يشارك هذا القطاع في إعداد الخطط الدراسية وطرح المساقات التي يراها بعينه ومن خالل 
سوق العمل الزمة وضرورية للطالب بعد تخرجه، في حين تطرح المساقات النظرية األخرى من قبل 

 .المؤسسة األكاديمية وحسب تسلسل العلم والمعرفة في هذا أو ذالك التخصص
إن عدم وجود قطاع صناعي منتج في بلدنا الحبيب، يعتبر المعضلة الرئيسية في محاوالتنا لردم 

 .الهوة والفجوة مابين األكاديميا وقطاع العمل، حيث يعتبر معظم السوق المحلي خدمي بحت
لجأت وزارة التعليم العالي سابقا والوزارات ذات العالقة وبالشراكة مع القطاعات األكاديمية وبالذات 

وكان الهدف " دكتور لكل مصنع" الجامعات الى إستحداث مشروع جميل أطلق عليه في حينه إسم
باإلتفاق  منه أن يقوم عضو هيئة التدريس الراغب بالحصول على الدعم المالي من قبل هذا المشروع

مع مصنع أو منتج بحيث يقوم عضو هيئة التدريس وخالل الفترة الزمنية المحددة للمشروع بحل 
مشكلة فنية أو تصنيعية تواجه المنشأة، ويقوم المصنع أو الشركة المنتجة بدوره بالمساهمة بما يعادل 

فع المبلغ المتبقي من دينار، في حين يد 3222من مكافأة عضو هيئة التدريس والبالغة تقريبا % 22
 .قبل المشروع

المؤسف جدا وللسبب الذي ذكرته سابقا في بداية حديثي وهو غياب المنشأة المنتجة والصناعية 
ووجود فقط المنشآت الخدمية التي تستورد جميع القطع واألجهزة وال تعمل على تطويرها، كان عضو 

منشأة التي ستقوم بطرح وحل مشكلتها وتساهم هيئة التدريس يواجه مشاكل وعقبات كبيرة في إيجاد ال
 .في دفع نسبتها من المكافأة المالية

 مقاالت

 34/6/3545                                                   خميسال                                                            نيوزطلبة 
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يؤسفني أن أقول بأن التطبيق كان سيء ومؤلم وخارج عن األطر األكاديمية، حيث كان البعض من 
الباحثين يتفق مع المنشأة ويقوم هو بنفسه بتغطية مساهمة المنشأة في البحث لكي يحصل على 

 .بقي من قبل المشروع وذلك لعدم قناعة المنشأة وحاجتها للبحث الذي سيتم تنفيذهالمبلغ المت
نأمل أن يتم دراسة موضوع المواءمة ومتطلبات سوق العمل بعناية فائقة وذلك ألن سوق العمل 

 .الداخلي والمحلي في معظمه خدمي ال صناعي منتج
ي مساعيهم للتخفيف من عبئ البطالة وركود أتمنى لجميع الزمالء العاملين في هذا التوجه التوفيق ف

 .سوق العمل ومن خالل إستحداث الشراكات والحاضنات الفاعلة والحقيقية مع سوق العمل المنتج
 .حمى اهلل بلدنا الحبيب وشعبه وقيادته الهاشمية ووفقنا لما فيه رفعة بلدنا وخدمة أهله
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  جبل عمان –بديع سليم اسعيد  
  جبل القصور –مراد احمد محمود الدبابسة 
 الفحيص –دااهلل صويص نايف واكيم عب  
  الفحيص –عساف جريس حتر « عواطف»وصفا  
  طبربور –عمان  –عيشة يوسف الجوارنة  
  ماركا –أنيسة عبداالحد بولص الكلداني  
  ابونصير –نائلة محمود صالح اعمير  
  دابوق –عفاف سعيد رسالن الجاجة  
  بعد عودة األهل –أنس صالح حسني الصالح  
 السلط –بحي جميل الكايد هناء ص  
  خلدا -جورج جليل عيسى طنوس 

 
 
 

 

 
 رحمهم هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات

 34/6/3545                                                 خميسال                           الرأي                                         
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 غرفة صناعة االردن دعت اعضاء مجلس ادارتها الى حضور اللقاء الذي يعقد اليوم في 
القطاع  طارق الحموري لمناقشة قضايا تهم. مقرها مع وزير الصناعة والتجارة والتموين د

 .الصناعي
 

 االجتماعي  وزير العدل االسبق العين بسام التلهوني قال في تغريدة على موقع التواصل
من الوثائق في  ان الوصول الى الحكومة االلكترونية يتطلب أرشفة مئات الماليين« تويتر»

لتحقيق الغرض المطلوب  التلهوني اقترح انشاء ادارة مركزية لألرشفة.. الوزارات والمؤسسات
في مختلف المحافظات  التي تفتح الباب لتشغيل المئات وربما االف من االيدي العاملة

 .افة الى توفير مبالغ كبيرة على الخزينةاض
 

  دينار متحققة عليها لحساب االمانات لدى وزارة)  0222) شركة خاصة مطالبة بدفع 
وستتخذ  .«مسؤول حكومي»يوما لتسديد هذا المبلغ بكفالة  62الشركة التي امهلت .. المالية

 .دفعاالجراءات القانونية بحق الشركة والكفيل في حال التخلف عن ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زوايا الصحف 

 34/6/3545                                                     خميسال                                                      عين الرأي         

 

 

 



 لعالقات العامة دائرة اإلعالم وا                                              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 

13 

 
 
 

  يعقد جاللة الملك عبداهلل الثاني والمستشارة االلمانية انجيال مريكل مؤتمرا صحفيا عقب
 .يكل ظهر اليومالمحادثات التي سيجريها جاللته ومر 

 
  في ظل الخوف والخسائر التي ال )كتبت جاللة الملكة رانيا العبد اهلل على حسابها تويتر

يمكن تصورها، يضطر الالجئون للهروب حفاظا على حياتهم وبحثا عن األمان بعيدا عن 
ين، ال زال أمام العالم الفرصة ليجدد التزامه باستقبالهم بمناسبة اليوم العالمي لالجئ. أوطانهم

  (. بأذرع مفتوحة بدال من األبواب المغلقة مع الالجئين
 

 الل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرّزاز على اهتمامه بملف مرضى شكرت األميرة غيداء ط
شكري وتقديري لدولة الدكتور عمر الرزاز  )السرطان وكتبت في تغريدة على حسابها تويتر 

لطرح وتبني قضية مرضى السرطان من جديد، القضية التي تمس ويعاني منها كل بيت 
الج  في أكثر مكان مؤهل للعالج وهو وأؤمن بحق كل مريض سرطان أردني أن يتع. أردني

 (.مركز الحسين للسرطان الذي يحتضنهم ويوفر لهم فرصة حقيقية للشفاء بإذن اهلل
 

  اهتمت السفارة السعودية لدى األردن بدعوة منتدى جريدة الدستور إلقامة تجمع رياضي
لحضور مباراة المنتخب السعودي أمس، ودعت أبناء الجالية السعودية والطلبة الحضور 

 .ووزعت تفاصيل حول المنتدى عبر صفحاتها الرسمية
 

  يعقد السفير اإلماراتي لدى األردن مطر الشامسي عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم
 .لسفارة للحديث حول التطورات في ميناء الحديدة باليمنمؤتمرا صحفيا في مقر ا

 
  تنوي نقابة المهندسين الزراعيين تنفيذ اعتصام للمهندسين الزراعيين العاملين في امانة عمان

مهندسا ومهندسة زراعيا للمطالبة بتثبيتهم ضمن كادر االمانة بعد أن  35والبالغ عددهم 
 .أكملوا دراستهم الجامعية وهم على رأس عملهم 

 

 34/6/3545                                                    خميسال                                                        صنارة الدستور
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 وفي ظل الخوف والخسائر التي ال يمكن "الت جاللة الملكة رانيا العبداهلل إن الالجئين ق
". فاظا على حياتهم وبحثا عن األمان بعيدا عن أوطانهمتصورها يضطرون للهروب ح

أمس، بمناسبة اليوم العالمي " تويتر"وأضافت جاللتها، في تغريدة نشرتها على حسابها في 
ال زال أمام العالم الفرصة ليجدد التزامه باستقبالهم بأذرع مفتوحة بدال من األبواب : "لالجئ
 ".المغلقة

 
  سمو األمير رعد بن زيد رئيس مجلس المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يلتقي

صباح االثنين المقبل بإعالميين وصحفيين للحديث حول دور اإلعالم في ظل قانون حقوق 
 .اللقاء يعقد في مبنى المجلس بعمان. 2212األشخاص ذوي اإلعاقة للعام 

 
  من مروجي المواد  4ألقت إدارة مكافحة المخدرات وشرطة غرب البلقاء أمس القبض على

المخدرة، وضبطت كميات متفرقة من تلك المواد بمنطقة في غرب البلقاء، بحسب مصدر 
ا شتلة من نبتة الماريجوان 322أمني، والذي أشار إلى أنه تم خالل هذه الحملة ضبط 

المخدرة، وكميات من الحشيش وبودرة الحشيش الصناعي المعدة ألغراض البيع، وسالحين 
ومن المقرر أن يتم إحالة المتهمين األربعة إلى مدعي عام . ناريين، وكمية من الذخيرة الحية

 .محكمة أمن الدولة بعد إنهاء إجراءات التحقيق
 

  ما تزال وزارة العدل تفتقر إلى وجود ناطق إعالمي باسمها، وهو حالها منذ أعوام، األمر
من الوصول إلى المعلومات " العدل"الذي يصعب على الصحفيين ممن يتابعون قضايا 

 .الخاصة بهذا القطاع
 
 

 

 34/6/3545                                                خميسال                                                            زواريب الغد

 

 

 


