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 الرفاعي يحاضر يف اجلامعةالدكتور أبو عبيد يرعى اللقاء الرابع للتم َّيز واملوهبة واإلبداع -جامعتا "األمرية سمية واألملانية األردنية" تستحدثان ماجستريًا مشرتكًا

"

العني الرفاعي :اإلصالح السياسي ضرورة ملواصلة بناء الدولة العصرية

إن اإلصــاح
قــال دولــة العــن ســمري الرفاعــيَّ :
لتطــور األردن ومواصلــة
السياســي ضــرورة؛
ّ
بنــاء الدولــة العصريــة احلديثــة دولــة احلاضــر
و ا ملســتقبل .
وأضــاف يف حماضــرة ألقاهــا يف اجلامعــة
بعنــوان "حتم ّيــة اإلصــاح االقتصــادي والسياســي،
والتطــورات اإلقليميــة" ،وبحضــور رئيســها الدكتــور
إن اإلصــاح السياســي هــو خيــار
نظــر أبــو عبيــد " َّ
مبكــر اتخــذه جاللــة امللــك عبــداهلل الثــاين منــذ
مطلــع عهــده املبــارك ودفــع باجتــاه حتقيقــه.
أن جاللــة امللــك اســتثمر مناخــات التفاعل
وأوضــح َّ
الدميقراطــي خــال األعــوام املاضيــة؛ لتحقيــق
وثبــة إصالحيــة تاريخيــة ،حيــث كان لتوجيهــات
جاللتــه ورؤيتــه اإلصالحيــة الفضــل الرئيــس يف
حتقيــق جملــة مــن التعديــات التشــريعية شــملت
ثلــث مــواد الدســتور األردين ،وحتقَّ قــت مبوجبهــا
مكتســبات إصالح ّيــة كــرى يف مقدمتهــا
احملكمــة الدســتور ّية ،والهيئــة املســتقلة
لالنتخابــات ،إضافــة إىل تعديــات تشــريع ّية يف
جمــاالت خمتلفــة وغــر ذلــك مــن إصالحــات جذريــة
وفَّ ــرت البيئــة األمثــل للتنميــة السياسـ ّية واإلصــاح
الشــامل.
أن جاللــة امللــك يدفــع باجتــاه
وتابــع الرفاعــي َّ
املزيــد مــن اإلصالحــات والتطويــر علــى حياتنــا
السياســية وصــو ًال إىل املرحلــة التــي ينشــدها
جاللتــه وهــي تــداول تأليــف الــوزارات علــى
أســس برملانيــة حزبيــة براجميــة ،ويضغــط بقــوة
لتحقيقهــا علــى أرض الواقــع السياســي.
أن اإلصــاح الشــامل ال يكــون إال من خالل
وأشــار إىل َّ
مســارات متوازيــة وفــق عمليــة أفقيــة تكفــل بــأن
يكــون اإلصــاح السياســي ثمــرة ونتيجــة حتميــة
أن
لنجــاح اإلصــاح يف كافــة الســياقات مبينــً َّ
اإلصــاح السياســي هــو ضــرورة لضمــان جبهــة
داخليــة متماســكة.
إن هــذه االصالحــات لــن تتحقــق إال بعــدم
وقــالَّ :
االســتمرار يف االعتمــاد علــى املســاعدات
املاليــة اخلارجيــة والقــروض واملنــح وضمــان
تأمــن البيئــة االســتثمارية األمثــل واألفضــل كمــا
أن ذلــك يتطلــب إيجــاد حلــول واقع ّيــة عمل ّيــة
َّ
إنتاجيــة للمشــكلة األبــرز يف االردن وهــي مشــكلة
البطالــة حيــث ينتــج عنهــا الفقــر ،وتراجــع الطبقــة
الوســطى ،وضعــف دور األســرة يف اجملتمــع،
وتتمــدد الثقافــات
وإشــاعة أجــواء مــن اإلحبــاط،
ّ
الطارئــة واآلفــات االجتماعيــة.
وأشــار الرفاعــي إىل الرســالة امللكيــة الســامية
لرئيــس الــوزراء التــي تؤكِّ ــد ضــرورة ارتــكاز التصــور
التنمــوي االقتصــادي إىل عــدد مــن املبــادئ منهــا:
تفعيــل احلكــم احمللــي وتطبيــق نهــج الالمركزيــة،
داعيــً اىل تنفيــذ برنامــج الالمركزيــة أو اإلدارة
احملليــة يف احملافظــات بحيــث يكــون لــكل
حمافظــة جملــس حملــي منتخــب ،يشــارك يف
صنــع القــرارات املتعلقــة بتنميــة احملافظــة،
ويراقــب أداء األجهــزة احلكوميــة احملليــة وســامة
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تنفيــذ املشــاريع.
أن تنفيــذ هــذا الربنامــج ســيضمن التوزيــع
وأكَّ ــد َّ
العــادل ملكتســبات التنميــة علــى احملافظــات
ويعــزِّ ز املشــاركة الشــعبية وخاصــة الشــبابية يف
صنــع القــرارات التنمويــة املتعلقــة مبحافظاتهــم،
وســيمكن جملــس النــواب مــن التفــرغ لــدوره
الدســتوري يف التشــريع والرقابــة واالبتعــاد عــن
قضايــا اخلدمــات يف احملافظــات.
التوجــه يحتــاج إىل خطــة عمــل
إن هــذا
وقــال ّ
ّ
واضحــة ،وإىل إصــدار قوانــن تنظــم كل مــا يتعلــق
بالالمركزيــة ،وإىل تعديــل العديــد مــن القوانــن
أن هــذا األمــر يجــب أن يتحقــق
النافــذة مشــرًا إىل َّ
قبــل بحــث قانــون انتخــاب جديــد جمللــس النــواب؛
فاألولويــة اإلصالحيــة هــي ملشــروع الالمركزيــة
وتنفيــذه ،ومــن ثــم هــي لقانــون أحــزاب براجميــة
جديــد.
أن اإلصــاح االقتصــادي ال يعنــي جملــة مــن
وأضــاف َّ
اإلجــراءات املال ّيــة أو احملاســب ّية أو الضريبيــة أو
ـاص وعلــى املســتثمرين
اإلثقــال علــى القطــاع اخلـ ّ
األمــر الــذي يق ّلــص فــرص العمــل والتدريــب لقطــاع
الشــباب التــي مل يعــد مبقــدور الدولــة وقطاعهــا
العــام توفريهــا.
أن اإلصــاح االقتصــادي ،عمليــة شــاملة
وأشــار إىل ّ
تنمويــة تدفــع باجتــاه تكريــس مبــد َأ االعتمــاد
علــى الــذّ ات وحتقيــق مفهــوم االســتقالل
االقتصــادي الــذي هــو مطلــب رئيــس الســتقالل
اإلرادة السياســية والقــرار الوطنــي واالســتقرار
االجتماعــي ولتحقيــق العدالــة التنمويــة ،وتعزيز دور
الدعــم ،بآل ّيــات
الدولــة االجتماعــي مــن خــال تأمـ ِ
ـن ّ
كرميــة الئقــة ملســتحقّ يه بــدال مــن اســتنزافه ،يف
قطاعــات أخــرى ،غــر حمتاجــة أو غــر أردنيــة.
وأشــار إىل ضــرورة االلتفــات للمحافظــات والرتكيــز
علــى خصائصهــا التنمويــة ،وحتفيــز االســتثمار
فيهــا ،ودعــم الطبقــة الوســطى وحمايتهــا،
وتخصصاتهــا،
واالنتبــاه إىل واقــع جامعاتنــا
ّ
العلمــي وربــط خمرجــات
واجتاهــات البحــث
ّ
العمليــة التعليميــة مبتطلبــات ســوق العمــل
واحتياجــات التنميــة ومراجعــة الواقــع اإلداري
ودو ِر الهيئــات املســتقلة ومســتوى إجنازهــا ومــا
حققتــه .
حتمــل األردن كلفــة عاليــة بحكــم
وقــال " :لقــد ّ
ومتســكه باملثــل العليــا التــي
موقعــه واعتدالــه
ّ
نشــأت عليهــا الدولــة األردنيــة .ونحــن اآلن ،جنابــه
حتديــات جســام بســبب ملــف الالجئــن الســوريني
وال بــد هنــا مــن إجــراءات عمليــة تكفــل أو ًال وقــف
الســوريني إىل األردن وكذلــك وقــف
تدفّ ــق الالجئــن ّ
عمليــات التســلل مــن اخمليمــات اخملصصــة
إىل احملافظــات التــي باتــت تشــكو مــن ضغــط
الالجئــن ومنافســتهم لألهــايل بفــرص العمــل
والبنيــة التحتيــة ومــا إىل ذلــك".
إن موقــف الدولــة األردنيــة مــن اإلرهــاب
وأضــافّ " :
فكــرًا وثقافــة وجتنيــدا وأداء تدمرييــا هــو موقــف

حاســم نهائــي ال غمــوض فيــه ،وال يقبــل التأويــل.
فقيادتنــا الهاشــمية هــي رمــز االعتــدال والتنويــر
واالنفتــاح واحــرام اآلخــر ،وال ميكــن إال أن نكــون
دائمــا وأبــدا ،يف جمابهــة دائمــة ،ثقافيــة وفكريــة
وقانونيــة وعملياتيــة ،مــع فكــر االنغــاق والغلــو
والكراهيــة ،وتهديــد أمــن جمتمعاتنــا واســتقرار
وطننــا ومبقــدار ثقتنــا بقواتنــا املســلحة الباســلة
وأجهزتنــا األمنيــة وقدرتهــا علــى حمايــة الوطــن
والدفــاع عنــه؛ فكلنــا اليــوم مطالبــون بالقيــام
بدورنــا يف التصــدي لهــذه اآلفــة ،وحماصــرة ونبــذ
هــذه األفــكار املشــوهة".
وتابــع "علــى الرغــم مــن كل التحــوالت والتهديــدات
التــي طــرأت خــال األعــوام الثالثــة املاضيــة ،بقيــت
القضيــة الفلســطينية علــى رأس أولويــات الدولــة
األردنيــة ،وكانــت جهــود جاللــة امللــك ولقاءاتــه
مــع قــادة اجملتمــع الــدويل تؤكــد أولويــة احلــل
العــادل للقضيــة الفلســطينية ،وفقــا لقــرارات
الشــرعية الدوليــة ،ومبــا يكفــل إقامــة الدولــة
املســتقلة ،كاملــة الســيادة وعاصمتهــا القــدس
الشــريف ،وتتحقــق معــه مصالــح األردن العليــا،
املرتبطــة مبلفــات احلــل النهائــي ،ويف جمــاالت
الالجئــن والقــدس واحلــدود وامليــاه؛ وباألســاس،
إقــرار حــق العــودة ،بوصفــه حقــا تاريخيــا شــرعيا
وهــو مــا ميثــل أيضــا ،مصلحــة عليــا لألشــقاء
الفلســطينيني".
وأجــاب الرفاعــي خــال احملاضــرة التــي أدارهــا
ـدرس الرتبيــة الوطنية يف
الســيد عــادل حوامتــة مـ ّ
اجلامعــة ،و حضرهــا عــدد مــن الــوزراء الســابقني
وأعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــة وحشــد
مــن طلبــة اجلامعــة علــى مداخــات حــول قضايــا
حمليــة وارتباطهــا مــع قضايــا اقليميــة وعامليــة.
وكان رئيــس اجلامعــة الدكتــور أبــو عبيــد قــد
وقــدم لــه
التقــى يف مكتبــه العــن الرفاعــي
ّ
حملــة موجــزة حــول مســرة اجلامعــة وإجنازاتهــا
وتطلعاتهــا املســتقبلية.
وقــدم أبوعبيــد درع اجلامعــة للرفاعــي معربــً
َّ
عــن امتنانــه وتقديــره علــى تلبيــة الدعــوة إللقــاء
احملاضــرة يف رحــاب اجلامعــة ،التــي تتيــح
للطلبــة والباحثــن مــن زيــادة خمزونهــم العلمــي
والثقــايف ،حــول قضايــا وطنيــة وإقليميــة ودوليــة
ملحــة يف ظــل الظــروف العامليــة الراهنــة.
ّ

"
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طــرح املــادة العلميــة وتطويــر بيئــة البحــث العلمــي يف اجلامعتــن.
أن هــذا
وأكّ ــد رئيــس جامعــة االمــرة ســمية الدكتــور عيســى بطارســة َّ
التعــاون يهــدف إىل تطويــر مهــارات ومعرفــة اخلريجــن يف جمــال تقنيات
نظــم املؤسســات ،واتخــاذ القــرارات والقــدرة علــى حــل املشــكالت،
وأن األردن ال يعــاين مــن نقــص يف خريجــي التخصصــات
خصوصــً َّ
الهندســية والتكنولوجيــا ،ولكــن ينقــص اخلريجــن املعرفــة يف بيئــة
األعمــال بســبب النقــص يف املســاقات ضمــن خططهــم الدراســية
التــي تتعلق بــاإلدارة ومبؤسســات األعمــال والقدرة على ربــط التكنولوجيا
ونظــم املعلومــات باألعمــال واألهــداف االســراتيجة للمؤسســات.

ونصــت اإلتفاقيــة التــي وقعهــا عــن اجلامعتــن رئيســاهما الدكتــور
ّ
عيســى بطارســة والدكتــور نظــر أبــو عبيــد ،على تشــكيل جلنة مشــركة
مــن الطرفــن ملتابعــة أمور تنفيــذ الربنامج ويف مقدمتهــا قبول الطلبة
والرتويــج والتســويق لــه واختيــار املدرســن واملناهــج الدراســية .
ويأتــي هــذا الربنامج ضمن برامج املشــاريع األوروبية ،بهدف االســتفادة
مــن اخلــرات واإلمكانــات املوجــودة يف اجلامعتــن ،واجلامعــات األوروبيــة
املشــاركة يف هــذا الربنامــج إضافــة إىل توفــر بيئــة التنــوع الفكــري يف

"

مــول املشــروع للتعــاون الوطنــي
وأشــار إىل ارتيــاح االحتــاد األوروبــي ُم ِّ
املشــرك بــن جامعتــن أردنيتــن متثــان القطاعــن العــام واخلــاص ،ال
األول مــن نوعــه وطنيــً.
ســيما أ َّنــه َّ
أن الربنامــج الــذي شــاركت جامعــات عربيــة وأوروبيــة وأملانيــة
ُيشــار إىل َّ
املمولــة مــن االحتــاد األوروبــي ســيكون
يف إعــداده ضمــن املشــاريع
ّ
لــه الــدور يف تطويــر منظومــة التعليــم اجلامعــي مبــا يتماشــى مــع
االســراتيجية األردنيــة لتطويــر التعليــم والبحــث العلمــي .

حماضرة حول البناء األخضر والبيئة ُ
املستدامة يف اجلامعة

"

وقّ عــت يف جامعــة األمــرة ســمية للتكنولوجيــا اتفاقيــة تعــاون مــع
اجلامعــة لتنفيذ برنامج ماجســتري مشــرك بني اجلامعتــن يف تخصص
"هندســة نظــم املؤسســات".

وأشــاد رئيــس اجلامعــة الدكتــور أبــو عبيد بالشــراكة املتميــزة التي جتمع
بــن اجلامعتــن منــذ عــدة ســنوات يف اجملــاالت األكادمييــة والعلميــة
مش ـرًا اىل أهميــة اســتمرار التعــاون ؛ليكــون منوذجــً يحتــذى مــن قبــل
باقــي اجلامعــات.

نظمــت كليــة هندســة العمــارة والبيئــة املبنيــة حماضــرة علميــة
َّ
حــول البنــاء األخضــر املُ ســتدام اســتضافت خاللهــا اخلبــرة الهولنديــة
(.)Florentine Visser
وتهــدف احملاضــرة إىل تعريــف طلبــة هندســة العمــارة والبيئــة املبنيــة
بأساســيات البنــاء األخضــر ودوره يف توفــر اســتهالك الطاقــة وامليــاه
وانعكاســاته اإليجابيــة يف تخفيــض هــدر الطاقــة يف املبــاين .
وقدمــت  Visserخــال احملاضــرة إيجــازًا حــول البنــاء األخضــر املُ ســتدام
َّ
ـت بتصميمــه حيــث
مــن خــال منــوذج بنــاء أخضــر يف مدينــة العقبــة قامـ ْ
حــاز علــى جائــزة املبــاين املوفِّ ــرة للطاقــة عــام .٢٠٠٧
أن البنــاء يعتــر منوذجــً ذا كفــاءة عاليــة يف املنطقــة اجلنوبيــة
وب َّينــت َّ
للمدينــة حيــث روعــي عنــد بنائــه معايــر التصميــم األخضــر واخليــارات
املاديــة املتاحــة وأدوات الطاقــة املتجــددة.
أن املبنــى الــذي متّ متويلــه مــن االحتــاد األوروبــي يقـ ِّـدم منوذجــً
وأضافـ ْ
ـت ّ
للفــرص املُ تاحــة حملــدودي الدخــل يف األردن لبنــاء مســاكن خضــراء
موفّ ــرة للطاقــة .

أن األبنيــة اخلضــراء
مــن جهتهــا ،ب ّينــت املهندســة فــرح األطــرش َّ
املُ ســتدامة تعتــر ظاهــرة حديثــة يف االردن بســبب االرتفــاع املتزايــد
ألســعار الطاقــة ،الفتــة إىل ضــرورة نشــر الوعــي عنــد املواطنــن ألهميــة
توفــر الطاقــة وامليــاه يف املبــاين عــن طريــق تطبيــق معايــر املبــاين
املوفــرة للطاقــة.
موســع حــول األبنيــة اخلضــراء
حــوار
ويف نهايــة احملاضــرة جــرى
َّ
ٌ
واالســتدامة و كيفيــة تطبيقهــا يف األردن.

"

الدكتور أبو عبيد يرعى اللقاء الرابع للتم َّيز واملوهبة واإلبداع

"
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رعــىرئيــساجلامعــةالدكتــورنظريأبــوعبيــد،حفــلتوزيــعجوائــزاللقــاء
نظمتــــه مدرســــة الفيصليــــة
الرابــع للتميــَّــز واملوهبــــة واإلبــداع الــــذي َّ
الثانويــــة للبنني التابعة ملديريــــة الرتبيــــة والتعليــــم يف حمافظــــة مأدبــا
بدعــم مــن اجلامعــة.
إن دعــــم الشــــباب يقــــع علــــى عاتــــق مؤسســــات
وقــــال أبــــو عبيــــدّ " :
أن اجلامعــــة تتفاعــــل مــــع
اجملتمــــع الرســــمية واألهليــــة ،الفتــــً إىل َّ
اجملتمــــع احمللــي مــن خــالل عقــد سلســلة مــن الــــدورات التدريبيــة
اخملتلفة إضافة إىل دعــم اجلمعيــات واملــدارس احمليطــة بهــا ،لدعــم
العمليــةالرتبويــــة ورفــع مســــتواها".

أن مــــدارس الرشــــاد النموذجيــــة الشــــاملة فــازت باملرتبــــة األوىل
يذكــر ّ
عـــن مشــروع إبداعــي حلــل مشــكلة نقــص املــوارد املائيــة يف األردن
وخصوصـــً يف مأدبــا.
وجــاء يف املرتبــة الثانيــة مدرســة خولــة بنــت األزور الثانويــة لإلنــاث ،ويف
املرتبــــة الثالثــــة مدرسة مأدبا الثانوية األوىل لإلناث.
وأكـَّـداملتخصــصيفاملوهبــةواإلبــداعمــنجامعــةالبلقــاءالتطبيقيــة
الدكتــور حابــسالعواملــة ،أهميــة املدرســةواألســرةيف الكشــفعــن

"

وألقــــى مديــــر تربيــــة مأدبــــا الدكتــور ســعيد الرقــب ،والعـيـــن حممــــد
األزايــــدة ،ومديــر املدرســة فــارس القطيــش ،ومديــر اللقــاء يحيــى
القطيش كلمات أكَّ دوا خاللها أهميــــة العنايــــة باملواهــــب واملتميزيــــن
مــــن الطلبــة ،وتشــجيعهم ليــــروا جمتمعاتهــــم يف املســتقبل ،كــون
التميــزينتــجالعلمــاءوالقــادةواملفكريــن،وهــمالــرثوةالوطنيــةللوطــن
وســــر ازدهــــاره وتقدمــه.
ويف نهايــــة احلفــــل الــذي حضــره نــواب احملافظــة ووجهائهــا ونائــب
رئيــس اجلامعــة الدكتــورة منــار فيــاض ســ ـلّم أبــــو عبيــــد الشــــهادات
والهدايــــا التذكاريــــة ملســــتحقيها.

اجلامعة تنظم يوم ترفيهي لأليتام

"

أن اجلامعـــة تعتبـــر اجملتمـــع احمللـــي شـــريكًا أساســـيًا
وأشــار اىل َّ
واســــراتيجيًا يف حتقيــــق نهضــــة علميــــة وجمتمعيــــة متكاملــــة يف
املنطقــة ،مهيبــًا بأبنــاء اجملتمــع مشــاركة اجلامعــــة األفــكار والــرؤى
للتطويــــر والتحديــــث ملــــا فيــــه خــر الوطــن وشــــبابه.

املوهوبــني واملبدعيــن ،وأهميــة هـذه املؤسسـات يف رعايـة الطلبـة
املوهوبيـن منـذ نعومـة أظفارهــم.

نظمــت اجلامعــة يــوم ترفيهــي لأليتــام يف مركــز أيتــام ذيبــان ومدينــة
َّ
األلعــاب غابــة ملــك مملكــة البحريــن منتــزه غمــدان مبشــاركة عشــرين
طف ـ ًا مــن قــرى لــواء ناعــور وحمافظــة مأدبــا .
نظمتها عمادة شــؤون الطلبــة إدرة بعنوان
وتهــدف هــذه املبــادرة التي َّ
يــوم لأليتــام إىل جتســيد رســالة اجلامعــة يف دعــم اجملتمــع احمللــي،
والتطوعيــة
وتفعيــل مشــاركة طلبــة اجلامعــة يف األعمــال االجتماعيــة
ّ
وتقــدمي خدمــات إنســانية لألطفــال.
اشــتملت املبــادرة علــى جمموعــة مــن األنشــطة واأللعــاب الرياضيــة
التنشــيطية؛ إلكســاب األطفــال صفــات العمــل اجلامعــي واملســؤولية
واحــرام اآلخريــن .
أن املبــادرة نفــذت بدعــم مــن الشــركة املتكاملــة للنقــل،
يشــار إىل َّ
وفنــدق افرســت الــذي قـ ّـدم لألطفــال وجبــات الطعــام والهدايــا التذكارية.

إعالن
يسر أسرة حترير نشرة الناعورة اإلخبارية دعوتكم للمشاركة يف إثراء أخبارها ،من خالل توثيق خمتلف
ّ
فعاليات الكليات والعمادات والدوائر.
ترسل املساهمات إىل العنوان املبني يف آخر النشرة.

"

"

وفد أكادميي من جامعة سرت الليبية يزور اجلامعة
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وعرضــت فيــاض خــال اللقــاء لنشــأة اجلامعــة وأهدافهــا ورســالتها
ً
تأسســت علــى النمــط األملــاين
وبراجمهــا الدراســية،
الفتــة إىل أنَّهــا َّ
التطبيقــي؛ لتقــوم بــدور يف املنطقــة؛ ولتشــجع البحــث العلمــي والتم ّيــز
املوجــه نحــو احتياجــات ســوق العمــل والصناعــة.
ّ
أن اجلامعــة تتفــرد علــى مســتوى املنطقــة يف برامــج الطاقــة
وأضافــت َّ
وتعــد جســرًا حضاريــً وثقافيــً بــن
وامليــاه والبيئــة والتدريــب البصــري
ّ
األردن وأملانيــا والــدول األوروبيــة.
مــن جهتــه ،أشــاد رئيــس الوفــد الليبــي الدكتــور حممــد ضــو باهتمــام
القيــادة الهاشــمية بتطويــر مســرة التعليــم العــايل األردين الــذي يشــهد
نهضــة تنويريــة علــى مســتوى العــامل العربــي.

والتقــى الوفــد خــال الزيــارة مــع نائــب رئيــس اجلامعــة الدكتــورة منــار
فيــاض ،وعميــد كليــة هندســة املــوارد الطبيعيــة وإدارتهــا الدكتــور
ســهيل كيــوان ،وعميــد الدراســات العليــا والبحــث العلمــي الدكتــور ماجــد
أبــو زريــق.

"

موســع حــول ســبل تعزيــز التعــاون بــن
ويف نهايــة الزيــارة دار نقــاش
َّ
اجلامعتــن .

لقاء تعريفي بربنامج توظيف جيل

"

لالطــاع علــى
زار
وفــد أكادميــي مــن جامعــة ســرت الليبيــة اجلامعــة؛ َّ
ٌ
جتربــة اجلامعــة ،وبحث ســبل التعــاون يف اجملــاالت العلميــة واألكادميية
والتبــادل الثقــايف للطلبــة وأعضــاء الهيئــة التدريســية.

وأشــار إىل مــا تتمتــع بــه اجلامعــة األملانيــة األردنيــة مــن ســمعة علميــة
متم ّيــزة خاصــة يف اجملــال التطبيقــي والصناعــي مبديــا اهتمــام جامعة
ســرت بتوقيــع مذكــرة تفاهــم؛ لالســتفادة مــن اجلامعــة وخرباتهــا
املتم ّيــزة.

نظــم مكتــب صنــدوق امللــك عبــداهلل الثــاين للتأهيــل الوظيفــي يف
َّ
اجلامعــة بالتعــاون مــع شــركة (بــي دبليــو ســي) حماضــرة؛ لتعريف طلبة
يقدمهــا للشــباب.
اجلامعــة بربنامــج توظيــف جيــل والفــرص التــي ّ
ويهــدف الربنامــج الــذي يســتمر ملــدة ثــاث ســنوات إىل توفري بيئــة داعمة
ومم ّيــزة للعمل للخريجــن ،وصقل خرباتهم وتطوير مهاراتهم بإشــراف
متخصصــن لتحديــد املهنة التــي يرغبون العمل بها مســتقب ًال.
وب ّينــت مديــر املــوارد البشــرية يف الشــركة ملــى املصــري خــال اللقــاء
أن الربنامــج يوفــر فــرص عمــل مناســبة ،وفــرص تدريبيــة للخريجــن يف
َّ
جمــاالت التأمــن واالستشــارات واحملاســبة والتدقيــق والضرائــب.
ـت أ ّنــه يســاعد خلريجــن يف توظيــف املهــارات التــي اكتســبوها
وأضافـ ْ
خــال دراســتهم اجلامعيــة يف اجملــال العملــي ،ويزودهــم بخــرات
منوعــة يف املهــن والقيــادة والتدريــب.
أن الربنامــج يراعــي اجلوانــب اإلبداعيــة والرياديــة لطلبــة
وأشــارت إىل ّ
اجلامعــات  ،مشــيدة باملســتوى العلمــي املتميــز لطلبــة اجلامعــة الــذي
يجعــل منهــم أداة جاذبــة للشــركات والصانــع الباحثــة هــن موظفــن
مؤهلــن لســد حاجــة الســوق .

وبحــث رئيــس اجلامعــة الدكتــور نظــر أبــو عبيد علــى هامش اللقاء ســبل
التعــاون بــن الطرفــن لتوفــر فــرص عمل مم ّيــزة خلريجــي اجلامعة .

"

ورشتا عمل حول السرية الذاتية وأخالقيات العمل

نظــم مكتــب صنــدوق امللــك عبــداهلل الثــاين للتأهيــل الوظيفــي يف
َّ
اجلامعــة ورشــتي عمــل حــول مهــارات كتابــة الســرة الذاتيــة وإجــراء
املقابــات وأخالقيــات وســلوكيات العمــل .
وتأتــي هــذه الــورش التدريبيــة جتســيدًا لرؤيــة اجلامعــة والصنــدوق
يف إكســاب الشــباب ملهــارات العصــر ،وإثــراء خرباتهــم وتهيئتهــم
لســوق العمــل.

"
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الشــركات مــن مؤامتهــا مــع الوظائــف املتوفــرة .
وقدمــت إيجــازًا حــول أخالقيــات العمــل وتأثرياتهــا الواضحــة بــن
َّ
ً
مبينــة أنهــا متهــد الطريــق لالنضبــاط وااللتــزام
صفــوف العاملــن
بأخالقيــات وقوانــن املؤسســات .

وعرضــت مدربــة املــوارد البشــرية ســارة دوديــن لطرائــق كتابــة
ْ
الســرة الذاتيــة الصحيحــة التــي تســاعد يف احلصــول علــى فــرص
أن تشــمل علــى اإلجنــازات ونقــاط
عمــل بعــد التخــرج ،مبينـ ًـة أهميــة َّ
القــوة يف الشــخصية .
وأكَّ ــدت علــى االهتمــام بالبيانــات الشــخصية واســتثمار وســائل
التواصــل االجتماعــي يف عكــس الصفــات الشــخصية؛ لتمكــن

"

"

اجلامعة حتصل على املركز الثاين ببطولة زين الشباب للجامعات يف سباق الكارتينج

فيالدلفيــا ،اجلامعــة االملانيــة االردنيــة ،جامعــة االمــرة ســمية
للتكنولوجيــة ،اجلامعــة االردنيــة ،جامعــة الريمــوك ،جامعــة البلقــاء
التطبيقيــة وجامعــة البــرا ،ومثــل كل فريــق خمســة متســابقني.
ومتكَّ ــن فريــق اجلامعــة مــن الظفــر باملركــز الثــاين  ،بعــد أن انتــزع فريــق
ـل باملركــز الثالــث
اجلامعــة األمريكيــة بصعوبــة املركــز األول ،فيمــا حـ َّ
فريــق جامعــة البــرا ،ويف نهايــة الســباق الــذي تابعــه جمهــور كبــر
مهتــم بســباقات الكارتينــج ورياضــة الســيارات ،مت توزيــع امليداليــات
والكــؤوس علــى الفائزيــن.

وتأهلــت إحــدى عشــرة جامعــة للنهائيــات ،وهــي  :جامعــة العلــوم
َّ
التطبيقيــة ،اجلامعــة االمريكيــة ،اجلامعــة الهاشــمية ،جامعــة

"

لقاء تعريفي مببادرة أنا هنا

نظــم مكتــب صنــدوق امللــك عبــداهلل الثــاين للتأهيــل الوظيفــي يف
َّ
اجلامعــة بالتعــاون مــع الربنامــج اإلقليمــي؛ لتمكــن املــرأة اقتصاديــً يف
ـاء للتعريــف مببــادرة أنا هنا
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لقـ ً
لتعزيــز دور املــرأة يف االقتصــاد.
ـت مســاعد البحــث والتدريس يف مركز دراســات املــرأة يف اجلامعة
وب َّينـ ْ
أن املبــادرة أطلقهــا الربنامج يف كل مــن :األردن
األردنيــة وصــال عبــداهلل َّ
وتونــس واملغــرب ومصر.
ـت أنهــا تتألــف مــن تســعة أفــام عربيــة قصــرة مت إنتاجهــا أخـرًا؛
وأضافـ ْ

"

فريــق اجلامعــة باملركــز الثــاين ببطولــة «زيــن الشــباب»
فــاز
ُ
نظمــه «جــوردان ســبيد ســنرت"
للجامعــات يف ســباق الكارتينــج الــذي َّ
بالشــراكة مــع شــركة زيــن مبشــاركة  16جامعــة يف الــدور التمهيــدي.

أعلنــت عــن الســباق منتصــف شــهر آذار
وكانــت شــركة زيــن قــد
ْ
ْ
املاضــي ،حيــث متكَّ ــن الطلبــة جميعهــم الراغبــن باملشــاركة
التســجيل يف البطولــة ،ومتَّ إقامــة التصفيــات بصفــة فرديــة ،ليتأهــل
ممــن حقّ قــوا أســرع دورة يف
خمســة العبــن مــن كل جامعــة ّ
التصفيــات؛ لتمثيــل جامعاتهــم يف البطولــة ،حيــث وصــل عــدد الطلبــة
املشــاركني يف الســباق  55طالبــا وطالبــة مــن كافــة اجلامعــات
االردنيــة.

أن
لتحاكــي واقــع املــرأة العربيــة العاملــة وتس ـلِّط الضــوء علــى حقيقــة َّ
املــرأة هــي بالفعــل 'هن ـا' وموجــودة ،وتســهم يف اقتصــاد بالدهــا.
وخــال اللقــاء عــرض فيلــم قصــر حتـ َّـدث عــن كفــاح امــرأة مغربيــة تعيــل
نفســها وابنتهــا البالغــة مــن العمــر أربعــة عشــر عامــً مــن خــال العمــل
الليلــي يف موقــف للســيارات بالــدار البيضــاء .
أن املبــادة عرضــت أفالمهــا يف عــدد مــن اجلامعــات الرســمية
ُيشــار إىل َّ
واخلاصــة ونفــذت بالتعــاون مــع مؤسســة التعــاون اإلمنائــي األملــاين
وبدعــم مــن وزارة التنميــة والتعــاون االقتصــادي األملانيــة.

"

"

حماضرة للتعريف بجائزة فكرتي
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نظــم مكتــب صنــدوق امللــك عبــداهلل الثــاين للتأهيــل الوظيفــي بالتعــاون
َّ
مــع الشــركة األردنيــة لتمويــل املشــاريع الصغــرة حماضــرة عــن جائــزة
متويلكــم للمشــاريع الرياديــة (فكرتــي).

أن اجلائزة موجهة للشباب األردين ضمن الفئة العمرية
وأضافت َّ
( )35-18عاما وتشــمل ســت فئات هي :املشــاريع التجار َّية ،واخلدم َّية،
والصناعية ،واإلنتاجية ،واخلضراء ،واالجتماعية .

وتهــدف احملاضــرة إىل تعريــف الطلبــة بفكــرة اجلائــزة ومراحلهــا وفئاتها
ومبادئهــا التوجيهيــة التــي تتمثــل يف إيجــاد األثــر االجتماعــي أو البيئــي
للمشــروع واملثابــرة واإلبــداع واالبتــكار .

أن املتقدمــن للجائــزة واملتأهلــن ســيحظون بفــرص
وب ّينــت موســى َّ
لبنــاء شــبكة مــن املعــارف واخلــراء وأصحــاب العمــل والتدريــب علــى
املهارات الالزمة؛ لتحســن وتطوير املشــروع والفوز بتمويل املشــروع
لتحويــل األفــكار إىل واقــع ملمــوس.

"

وفد طالبي من اجلامعة يزور وزارة األشغال العامة واإلسكان

"

إن اجلائــزة تهدف
وقالــت مســؤولة اخلدمــات يف متويلكــم فــرح موســىَّ :
إىل خدمة الشــباب األردين بنشــر الوعي بثقافة الريادة وبناء الشــراكات يف
اجملتمــع ،وإيجــاد فــرص للتمويل والتدريب واإلرشــاد ملشــاريع الشــباب،
وبنــاء عالقــة بــن أصحاب املشــاريع واملســتثمرين واملرشــدين لتطوير
مشاريعهم.

أن آخــر موعــد لتقــدمي طلبــات االشــراك باجلائــزة هــو نهايــة
ُيشــار إىل َّ
شــهر نيســان احلــايل .

ـد طالبــي من اجلامعة بزيــارة علمية إىل مديرية املشــاغل واآلالت
قــام وفـ ٌ
بــوزارة األشــغال العامــة واإلســكان؛ للتعــرف علــى املشــاغل الهندســية
يف املديريــة واآلالت التــي يتــم تصنيعهــا فيها.
نظمتها كلية العلوم التقنية التطبيقية
واســتمع الوفــد خالل الزيــارة التي ّ
قدمــه رئيــس قســم املتابعــة يف املديريــة املهنــدس غســان
إىل إيجــاز َّ
كاف مــن
ســامة حــول نشــأتها وأهدافهــا ورؤيتهــا يف توفــر عــدد ٍ
املركبــات اجليــدة للــوزارة .
أن املديريــة تعمــل علــى تزويــد مديريــات الــوزارة باآلليــات اإلنشــائية
وب َّيــن َّ
واملعــدات ومــا يلزمهــا مــن قطــع غيــار ومــواد وخدمــات
والســيارات
َّ
وصيانــه باإلضافــة إىل تنفيــذ وتصنيــع األشــغال املعدنيــة اخملتلفــة.
كما استمع الوفد إىل حماضرة علمية حول أنظمة الهواء املضغوط
وأنظمــة الهيدروليــك ب َّيــن خاللهــا ســامة أهميــة املعايري الــازم اتباعها
قبــل تصميــم األنظمــة الهوائيــة وكيفيــة صيانتهــا ووضــع التعليمــات
الفنيــة لتشــغيل وصيانــة املركبــات.
مــن جهتــه  ،ب ّيــن عضــو هيئــة التدريــس يف الكليــة الدكتــور عــاء احللحــويل

رئيس التحرير:
منري بني يونس

أهميــة الزيــارات العلميــة يف إثــراء خــرات الطلبــة وتعريفهــم باجلوانــب
العمليــة يف جمــال دراســتهم.
أن اجلامعــة تهتــم باجلوانــب العمليــة والتطبيقيــة للمواد الدراســية
وب َّيــن َّ
لتخريــج مهندســي املســتقبل املؤهلــن للعمــل وســد احتياجــات
الســوق يف جمــال تخصصاتهــم.
ويف نهايــة الزيــارة جتـ ّـول الوفــد يرافقه املهندســان آيات اجلــراح وعباده
الدهــون يف خمتلف أقســام املديرية .

سكرتري التحرير:
معاذ ابومهنا

تصميم وإخراج:
عاطف الدغليس

تصوير:
راضي حداد

التدقيق اللغوي:
د .عمر أبو نواس

الفاكس+٩٦٢ ٤٣٠ ٠٢١٥ :
الهاتف+٩٦٢ ٤٢٩ ٤٤٤٤ :
عمان  ١١١٨٠األردن
العنوان الربيدي :ص .بّ ٣٥٢٤٧ .
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