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الحسني املعظم حفظة الله ورعاة .
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وزير التعليم العالي والبحث العلمي
يفتتح يوم التوظيف والتدريب السنوي
في كلية الهندسة التكنولوجية
افتتح وزي��ر التعليم العايل
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي الأ���س��ت��اذ
الدكتور ع��ادل الطوي�سي يوم
التوظيف والتدريب ال�سنوي
يف كلية الهند�سة التكنولوجية
يف جامعة البلقاء التطبيقية
مب�����ش��ارك��ة رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل
�سرور الزعبي ,وال��ذي �شاركت
ف��ي��ه (��� )35ش��رك��ة اردن���ي���ة
ت�ستقطب طلبة كلية الهند�سة
التكنولوجية للتعيني �أو التدريب فيها.

وقد جتول وزير التعليم العايل والبحث العلمي على ال�شركات
امل�شاركة يف هذا اليوم التوظيفي ال�سنوي وا�ستمع �إليهم عن �أهمية
هذا اليوم و�إقبال الطلبة على امل�شاركة الفاعلة فيه و�أ�شاد الوزير
بهذه امل�شاركة التي جت�سد ال�شراكة احلقيقية بني جامعة البلقاء
التطبيقية والقطاع اخلا�ص ,ونظرا ملا تتميز به جامعة البلقاء
التطبيقية وخا�صة كلية الهند�سة التكنولوجية من م�ستوى �أكادميي
متميز ومناف�س يف داخ��ل الوطن وخارجه تعترب كلية الهند�سة
التكنولوجية من �أهم الكليات الهند�سية يف الأردن والوطن العربي
ويدر�س فيها الآن ( )6000طالب وطالبة يف مرحلة البكالوريو�س
و( )3500طالب يف الدبلوم التقني �إلى جانب �أكرث من ()450
طالبا م��ن دول��ة الكويت ال�شقيقة واململكة العربية ال�سعودية
ومتنح درجة البكالوريو�س والدبلوم التقني �إلى جانب املاج�ستري
يف تخ�ص�صي هند�سة امل�ي�ك��ات��رون�ك����س وه�ن��د��س��ة احل��ا��س��وب,
وي��وج��د فيها التخ�ص�صات الهند�سية التالية (الكهربائية،

امل �ي �ك��ات��رون �ك ����س،ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
االت�صاالت،احلا�سوب �،أنظمة
احل � ��ا�� � �س � ��وب وال� ��� �ش� �ب� �ك ��ات
امل��ي��ك��ان��ي��ك،الآالت احل��راري��ة
وال� �ه� �ي ��درول ��وك� �ي ��ة،ه� �ن ��د�� �س ��ة
االوتوترونك�س ،الكيماوية،الطرق
واجل�سور) ,وقد بد�أت الدرا�سة
فيها ع��ام  1978وعلى م�ساحة
( )173دومنا ويتميز خريجوها
ب �ن��وع �ي��ة مم� �ت ��ازة وي��در� �س �ه��م
كفاءات تدري�سية عالية النوعية
ومناف�سة وت�سعى �إدارة اجلامعة
�إلى تطوير وحتديث يف الكلية ي�شمل امل�ساقات واخلدمات.
وقد ح�ضر االحتفال الأ�ستاذ الدكتور عبد النا�صر الزيود نائب
رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون اال�ستثمار واال�ستاذ الدكتور راتب العي�سى
العبادي عميد الكلية ونواب العميد ور�ؤ�ساء الأق�سام والإداري�ين
والطلبة والدكتور جالل الع�ساف مت�صرف ماركا واملقدم زكريا
مهيدات مدير مركز �أمن ماركا واملجتمع املحلي ومندوبو ال�شركات
امل�ساهمة يف يوم التوظيف والتدريب ال�سنوي.
وق��د �سلم الدكتور الزعبي درع اجلامعة ملعايل وزي��ر التعليم
العايل والبحث العلمي ومت�صرف لواء ماركا ومدير مركز �أمن
ماركا وال�سيد حممد ارتيمه ع�ضو جمل�س �أمانة عمان ال�سابق عن
املجتمع املحلي ,و�سجل وزير التعليم العايل والبحث العلمي كلمة يف
�سجل �ضيوف الكلية �أ�شاد فيها بامل�ستوى املتقدم الذي و�صلت �إليه
الكلية واجلامعة �ضمن التطور الكبري الذي �شهده التعليم العايل
يف اململكة الأردنية الها�شمية ك ّم ًا ونوع ًا يف ظل قيادتنا الها�شمية
بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه.
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رعى معايل املهند�س خالد احلنيفات وزير الزراعة وبح�ضور
رئي�س جامعة البلقاء التطبيقية اال�ستاذ الدكتور عبداهلل
�سرور الزعبي االحتفال ال�سنوي للجامعة بيوم ال�شجرة
بتنظيم من كلية الزراعة التكنولوجية بالتعاون مع وحدة
التنمية وخدمة املجتمع املحلي ونقابة املهند�سني الزراعيني و
بح�ضور اال�ستاذ الدكتور غاندي انفوقة نائب الرئي�س لل�ش�ؤون
االكادميية وعميد كلية الزراعة اال�ستاذ الدكتور حممد
�شطناوي  ،وعدد من م��دراء الدوائر الر�سمية والفعاليات
ال�شعبية يف حمافظة البلقاء وطلبة اجلامعة وذلك يف حمطة
�سمواالمرية ت�سنيم بنت غازي املعظم يف حمرة ال�صحن .

معايل وزير الزراعة قال يف كلمتة خالل االحتفال :يف �إطار اهتمام
موالي �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
املعظم بزيادة م�ساحات الرقعة اخل�ضراء وتوجيهات جاللته امل�ستمرة
باحلفاظ على الغابات القائمة واط�لاق م�ب��ادرات وم�شاريع حتريج
جديدة مت خالل عام  2012اطالق مبادرة لتحريج منطقة ال�سنينة يف
املوجب مب�ساحة ( )12000دومن واملبادرة الثانية م�شروع حتريج �سد
�شرحبيل بن ح�سنة بتمويل من الديوان امللكي مب�ساحة ( )1000دومن
كما �سيتم زراعة حوايل ( ) 20الف دومن على مرحلتني خالل عامي
 2018/2017وبواقع ( ) 500دومن �سنويا حيث مت اختيار انواع اال�شجار
مبا يتالءم مع الظروف املناخية والبيئية يف املنطقة.
واكد وزير الزراعة على اهم االجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة
فيما يتعلق ب�ضبط التعديات على الرثوة احلرجية والتي ا�سهمت ب�شكل
ملحوظ يف احلد من التعديات ومن ابرزها تعديل قانون الزراعة مبا
يتوافق مع ت�شديد الرقابة على ال�ثروة احلرجية وتغليظ العقوبات

وتقدمي احل��واف��ز امل��ادي��ة والعينية لطوايف احل��راج ومتابعة �صيانة
وجتهيز االبراج احلرجية املتواجدة يف الغابات لغايات املراقبة والعمل
على تزويدها باحلرا�س والكهرباء و�سيتم تزويدها بكامريات مراقبة .
بدوره اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة قال يف
كلمته  :انه ملن دواعي �سرورنا ان تكونوا معنا جميعا يف هذا ال�صباح
اخلري للم�شاركة يف احتفاالت اجلامعة بعيد ميالد قائد الوطن امللك
عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم باين ح�ضارة وتقدم هذا البلد
واالحتفال بيوم ال�شجرة للعام اجلامعي . 2017/2016
ا�ضاف الدكتور الزعبي ان جامعة البلقاء التطبيقية هي جامعة
اردنية ر�سمية متتاز بالتعليم التطبيقي التقني على م�ستوى البكالوري�س
والدبلوم املتو�سط واالخ�ص يف جماالت الهند�سة وتطغى على جممل
تخ�ص�صاتها ال�صبغة العلمية م�شريا الى ان اجلامعة قد حملت منذ
ت�أ�سي�سها ر�ؤية تهيئة فر�ص التعليم اجلامعي النوعي لال�سهام يف اعداد
الكوادر الب�شرية على امل�ستويني اجلامعي واجلامعي املتو�سط .
وا�شار اال�ستاذ الدكتور الزعبي الى ما �آلت اليه االو�ضاع الزراعية
والغذائية عربيا واقليميا وعامليا م�شريا الى تراجع اهمية القطاع
الزراعي يف البنية االقت�صادية العربية وتراجع قدرة هذا القطاع على
ا�ستيعاب القوى العاملة وانخفا�ض ن�سبة م�ساهمته يف الدخل القومي .
بدوره ا�شار اال�ستاذ الدكتور حممد ال�شطناوي عميد كلية الزراعة
التكنولوجية الى ان االحتفال بيوم ال�شجرة ياتي تزامنا مع احتفاالتنا
بعيد ميالد القائد والذي كان وما زال داعما للقطاع الزراعي واملزارعني
وهو اي�ضا ياتي جت�سيدا الهمية ال�شجرة التي تعترب منوذجا حيا البداع
اخلالق �سبحانه وتعالى يف االر�ض فهي رمز اجلمال والعطاء .
ويف ختام االحتفال �شارك معايل وزير الزراعة واال�ستاذ الدكتور رئي�س
اجلامعة احل�ضور زراعة اال�شجار احلرجية يف االر�ض املخ�ص�صة لذلك .
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مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية

يقر الخطة اإلستراتيجية للجامعة لألعوام (2017

�أقر جمل�س �أمناء جامعة البلقاء التطبيقية برئا�سة اال�ستاذ الدكتور
حممد عدنان البخيت وبح�ضور رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة وع�ضو جمل�س االمناء وبح�ضور
�أع�ضاء املجل�س ،اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعة البلقاء التطبيقية
لالعوام (  2021-2017م ).
و�أقر جمل�س االمناء ر�ؤية جامعة البلقاء التطبيقية اجلديدة وهي (
جامعة تطبيقية رائدة علمي ًا ومناف�سة عاملي ًا ومتميزة يف البحث العلمي
التطبيقي والإبداع واالبتكار والريادة لبناء اقت�صاد وجمتمع املعرفة )
والر�سالة اجلديدة للجامعة وهي ( تقدمي تعليم تطبيقي وتقني عايل
اجلودة وتوفري بيئة مناف�سة حا�ضنة وحمفزة لالبداع واالبتكار والبحث
العلمي والتطوير والريادة وللم�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
واالقت�صاد القائم على املعرفة) .
وقد ت�ضمنت حماور اال�سرتاتيجية  ،التي �أقرها جمل�س الأمناء �سبعة
حماور ،هي ( االكادميي  ،البحث العلمي  ،الطالبي والبيئة اجلامعية
 ،خدمة املجتمع  ،ا�ستخدام وتوظيف تكنولوجيا املعلومات يف التعليم
واالدارة  ،التمويل الذاتي ( اال�ستثمار) و�ضبط النفقات  ،االداري ).
وي �ه��دف امل �ح��ور الأك��ادمي��ي �إل ��ى ت��زوي��د خريجي جامعة البلقاء
التطبيقيه ب�أحدث املهارات النظرية والتطبيقية الالزمة يف �سوق العمل
يف جماالت الدرا�سات العليا  ،والبكالوريو�س  ،والتعليم التقني والدبلوم
الفني  ،وحتقيق معايري االعتماد العام واخلا�ص وتطبيق معايري اجلودة
وال�شروع باحل�صول على اعتمادات دولية  ،ومراجعة وتطوير اخلطط
الدرا�سية واملناهج وادراج م�ساقات عملية وميدانية  ،وا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات والتقنيات احلديثة يف الربامج التدري�سية املختلفة
 ،وربط م�شاريع التخرج مب�شاكل واقعية حتاكي حاجات ومتطلبات �سوق
العمل والتنمية  ،وتطوير التدريب امليداين .
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اما حمور التعليم التقني فيهدف �إلى تزويد ال�سوق املحلي والعاملي
بتقنيني ذوي كفاءة عالية وزيادة الطاقة اال�ستيعابية يف التعليم التقني
لت�صل �إلى (� )25ألف طالب عام  ،2021وت�شمل مراجعة التخ�ص�صات
احلالية وا�ستحداث التخ�ص�صات اجلديدة املطلوبة بنا ًء على م�سوحات
ودرا�سات احتياجات �سوق العمل واقامة �شراكة حقيقية مع القطاع
اخلا�ص .
ويف جمال الدبلوم الفني  ،فا�سرتاتيجية اجلامعة تهدف �إلى زيادة
الطاقة اال�ستيعابية للقبول يف برنامج الدبلوم الفني يف كليات جامعة
البلقاء التطبيقية للو�صول �إلى العدد امل�ستهدف وهو( � ) 20ألف طالب
وطالبة  ،عن طريق ا�ستحداث برامج فنية وتطبيقية .
وال�سعي للح�صول على االعتمادية الدولية لتخ�ص�صات برنامج
ال��دب�ل��وم الفني لتمكني اخلريجيني م��ن املناف�سة يف �أ� �س��واق العمل
اخلارجية  ،وم�ساهمة احلكومة يف حتمل الق�سط الأكرب من تكاليف
الدرا�سة  ،خا�صة برامج الدبلوم الفني  ،واال�ستفادة من خربات الدول
الرائدة يف جمال التعليم التقني والفني وخا�صة فيما يتعلق بت�صميم
وبناء الربامج واملناهج وطرق التدري�س والتدريب
ويهدف حمور البحث العلمي �إل��ى تنمية البحث العلمي التطبيقي
وزيادة عدد االبحاث املن�شورة يف املجالت امل�صنفة يف قواعد البيانات
العاملية وحت�سني نوعية الأبحاث واحل�صول على دعم لالبحاث من
اجلهات الداعمة الدولية واملحلية .
و�أق ��ر جمل�س االم �ن��اء اج� ��راءات تنفيذية مل�ح��ور البحث العلمي
منها ،زي��ادة املبالغ املخ�ص�صة لدعم الأب�ح��اث العاملية لت�صل �إلى
( )2.350.000دينار �سنويا ودعم �أع�ضاء هيئة التدري�س للم�شاركة يف
امل�ؤمترات العلمية املحلية والدولية  ،واقامة �شراكة فعلية مع امل�ؤ�س�سات
البحثية يف القطاعني العام واخلا�ص داخل وخارج االردن  ،وت�أ�سي�س

عالقات م�ستدامة مع اجلهات الدولية الداعمة للأبحاث وت�شكيل فرق
بحثية ت�ضم �أف��راد ًا بخربات خمتلفة وت�أ�سي�س جائزة �سنوية للبحث
والباحث املتميز و�أ�صحاب االبتكارات والأفكار االبداعية و�أ�صحاب
براءات االخرتاع للو�صول �إلى العاملية .
و�أقر جمل�س االمناء املحور الطالبي والبيئة اجلامعية والذي يهدف
الى تعزيز دور املواطنة والرتبية الوطنية  ،وتوفري بيئة جامعية مريحة
 ،وحت�ضري بيئة حا�ضنة لالبداع واالبتكار والريادة  ،وحت�صني الطالب
تربوي ًا وثقافي ًا وتفعيل دور الطلبة واجلامعة يف بناء االقت�صاد املعريف
 ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة عن طريق اج��راءات �إثراء ثقافة الطلبة
و�صقل �شخ�صياتهم وتوجيههم نحو العمل اجلماعي واح�ترام الر�أي
الآخر وتر�سيخ الوالء واالنتماء لديهم وتنمية ثقافة احلوار واالعتدال ،
واعدادهم ل�سوق العمل من خالل تزويدهم مبهارات االت�صال الالزمة
وتطوير مرافق اجلامعة لتقدمي اخلدمات الطالبية الالزمة وزيادة
املنح والقرو�ض املخ�ص�صة للطلبة من اجلهات املختلفة واالهتمام
بالطلبة املتفوقني واقامة الن�شاطات الالمنهجية وم�شاركة الطلبة يف
اتخاذ القرارات وتفعيل دور اجلمعيات الطالبية.
كما �أقر جمل�س االمناء حمور خدمة املجتمع الذي يهدف الى تقدمي
خدمات للمجتمع املحلي بحيث تكون اجلامعة �شريك ًا ا�سرتاتيجي ًا يف
حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة عن طريق اج��راءات منها تقدمي
اال�ست�شارات وال��درا��س��ات للم�ؤ�س�سات اخلدمية واالنتاجية ملعاجلة
امل�شكالت التي تعاين منها واتاحة الفر�صة للمجتمع املحلي ال�ستخدام
مرافق اجلامعة  ،واقامة ور�ش توعية وعقد دورات تدريبية للمجتمع
املحلي وم�شاركته الفاعلة يف االحتفاالت الوطنية والدينية.
و�أقر جمل�س االمناء حمور ا�ستخدام وتوظيف تكنولوجيا املعلومات يف
التعليم واالدارة بهدف توظيف تكنولوجيا املعلومات يف التعلم والتعليم
واالدارة عن طريق اجراءات منها توفري الو�سائل التعليمية وااللكرتونية
والتكنولوجية احلديثة وعقد دورات تدريبية الع�ضاء هيئة التدري�س يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واجل��ودة وتفعيل التعلم عن بعد والتوجه
نحو االمتحانات املحو�سبة ون�شر املادة التعليمية ( امل�ساقات الدرا�سية
وحمتواها ) على موقع اجلامعة على �شبكة االنرتنت واالنتقال بالكامل
للت�سجيل والعمليات املحا�سبية االلكرتونية وتطبيق عمليات االر�شاد
االكادميي با�ستخدام احلا�سوب و�شبكة االنرتنت وحو�سبة كافة االعمال
االدارية مبا فيها اعمال الديوان و�ش�ؤون املوظفني واملحا�سبة وغريها
وا�ستخدام تقنية م�ؤمترات الفيديو ( )Video conferencingيف عقد
الور�ش وامل��ؤمت��رات وتدري�س بع�ض امل�ساقات امل�شرتكة بني اجلامعة
واجلامعات االخرى وحتديث وتطوير موقع اجلامعة على �شبكة االنرتنت
بحيث ي�شمل كافة املعلومات عن اجلامعة والكليات مبا فيها معلومات
كاملة عن اع�ضاء هيئة التدري�س.
و�أق��ر جمل�س االمناء حمور التمويل الذاتي (اال�ستثمار) و�ضبط
النفقات بهدف ال�سعي نحو ايجاد فر�ص ا�ستثمارية للجامعة و�ضبط
النفقات الت�شغيلية عن طريق اج��راءات منها اع��داد خطة ت�سويقية
ال�ستقطاب الطلبة العرب واالجانب بحيث ت�صل ن�سبتهم الى  %10من

طلبة اجلامعة وزي��ادة اي��رادات اجلامعة من اال�ست�شارات والتدريب
من خالل مراكز اجلامعة املختلفة وت�شجيع اال�ستثمار داخل اجلامعة
والكليات يف خمتلف امل �ج��االت م��ن املطاعم واخل��دم��ات الطالبية
وتنفيذ م�شاريع ا�ستثمارية بعد اعداد درا�سات اجلدوى االقت�صادية يف
جماالت الزراعة والطاقة واالعالم واملباين اال�ستثمارية  .الى جانب
احلد من االنفاق على املواد امل�ستهلكة والتجهيزات عن طريق تفعيل
ا�ستخدام الربيد االلكرتوين بدال من املرا�سالت الورقية واال�ستغالل
االمثل للموارد املتوفرة وتكثيف وتطوير عمل ال�صيانة الالزمة للأجهزة
ومرافق اجلامعة وحو�سبة وتطوير عمليات امل�شرتيات.
ام��ا املحور االداري فيهدف ال��ى تطوير النظام االداري للجامعة
لي�صبح قادرا على تقدمي خدمات تفاعلية وادارة فاعلة وملتزمة بر�ؤية
ور�سالة اجلامعة عن طريق اجراءات منها رفع جودة االعمال االدارية
وتطوير مهارات املوظفني االداري�ين من خالل تدريبهم يف جماالت
مهارات احلا�سوب واالدارة واملحا�سبة وحفظ امللفات واملكتبات وو�سائل
االت�صال وحو�سبة جميع االعمال االداري��ة يف اجلامعة واع��ادة ت�أهيل
اجلهاز فنيا واداريا وايجاد بيئة حمفزة للتناف�س االيجابي بني املوظفني
وجتذير مفهوم ال��والء واالنتماء وامل�ؤ�س�سية وتعميق مفهوم العدالة
وامل�ساءلة وتكاف�ؤ الفر�ص.
و�أ�شار رئي�س اجلامعة اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي ان اقرار
اال�سرتاتيجية االول��ى من نوعها جلامعة البلقاء التطبيقية من جمل�س
االمناء ي�أتي اميانا من جمل�س الأمناء و ادارة جامعة البلقاء التطبيقية
بو�ضع خطة عمل وا�ضحة ومعلنة للجميع وتنفيذا لر�ؤية جاللة امللك عبد
اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم يف �ضرورة تطوير التعليم العايل وتنفيذ
اال�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية.
و�أكد اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة ان اخلطة
اال�سرتاتيجية اجلديدة جلامعة البلقاء التطبيقية انطلقت من اهتمام
جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظة اهلل بالتعليم وت�أكيده امل�ستمر للحكومات
العاقبة ب��أن اال�ستثمار احلقيقي يف املواطن تعليم ًا وتدريب ًا وهو �ضمان
امل�ستقبل  ،وكما جاء يف ر�سالة جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
املعظم يف �14أي��ار لعام � 2003إلى احلكومة «وانطالق ًا من �أهمية قطاع
التعليم العايل والبحث العلمي يف اال�سراع بعملية اال�صالح والتحديث التي
يجري العمل بها ب�شكل حثيث وما تتطلبه املرحلة القادمة من خريجني
ميتلكون امل �ه��ارات وال �ق��درات ال�لازم��ة للتعامل م��ع خمتلف التطورات
التكنولوجية والتقنية مت�سلحني بقيم و�سلوكيات العمل واالنتاج واالجناز
والتميز».
و�أ�شاراال�ستاذ الدكتور عبد اهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة ب�أن
�إق��رار جمل�س الأمناء ال�سرتاتيجية اجلامعة ينطلق من توجيهات جاللة
�سيدنا امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم للتطوير يف التعليم والتعليم
العايل  ،ومتابعة جاللته الدائمة لتنفيذ تو�صيات اللجنة الوطنية لتنمية
امل��وارد الب�شرية  ،ومنها التوجه نحو التعليم التقني واملهني والذي تعمل
جامعة البلقاء التطبيقية على تطويره يف اجلامعة .
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خالل مؤتمر صحفي عقد في مركز الجامعة

رئي��س الجامع��ة  :كلفة التعليم التقن��ي الحالية وقبل إعادة
تأهيله تتجاوز ( العش��رين مليون دينار ) و الجامعة تتحمل ما
يزيد عن ( )17,5مليون دينار

الزعبي  :تطبيق خطة مالية محكمة لتحصيل الحقوق
المالية للجامعة من كافة الجهات .
عقد الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة م�ؤمتر ًا
�صحفيا يف مبنى رئا�سة اجلامعة يف ال�سلط بح�ضور نواب رئي�س اجلامعة
واملدير املايل يف اجلامع ��ة او�ضح فيه ما حققته اجلامعة خالل ال�سبعة
ا�شه ��ر املا�ضية من اجنازات مالية واكادميية وادارية وا�شار الى الو�ضع
امل ��ايل يف اجلامعة حيث كانت تعاين اجلامع ��ة من �ضائقة مالية خانقة
فق ��د كان العج ��ز الفعلي املايل م ��ن  2016/1/1لغاي ��ة 2016/6/30
( )8.350.621ثماني ��ة ماليني وثالثمائة وخم�سون الف دينار ا�ضافة
ال ��ى وجود مطالبات وحق ��وق مالية للجهات املختلف ��ة جتاوزت (ثمانية
مالي�ي�ن دينار) ي�ضاف اليه ��ا مطالبات للت�أمني الطب ��ي والتي جتاوزت
( )7مالي�ي�ن دين ��ار وم�ستحق ��ات ال�ضم ��ان االجتماعي الت ��ي جتاوزت
( )5.3مليون دينار علما ب�أن ر�صيد اجلامعة يف البنوك مك�شوف مببلغ
( )2.478ملي ��ون دينار وقامت ادارة جامعة البلقاء التطبيقية بتطبيق
خطة مالية حمكمة لتح�صيل احلقوق املالية للجامعة من كافة اجلهات
ا�ضاف ��ة الى و�ضع خطة انفاق مايل من اجل ت�سديد االلتزامات املرتتبة
على اجلامعة .
وا�ش ��ار اال�ست ��اذ الدكت ��ور الزعب ��ي خ�ل�ال امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي ال ��ى
االجراءات التي اتخذتها اجلامعة خالل الفرتة من  2016/7/1ولغاية
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 2017/1/31حي ��ث مت اغالق ال�سنة املالي ��ة  2016بعجز مايل مقداره
( )2.389.816ملي ��ون دين ��ار والذي كان مق ��درا ً يف موازنة اجلامعة
لع ��ام  2016ب�أكرث م ��ن ( )11مليون دينار ،وت�سدي ��د جميع امل�ستحقات
عل ��ى اجلامع ��ة مب ��ا يتج ��اوز ( )15.300.000دين ��ار ،كم ��ا التزم ��ت
اجلامعة بتحويل امل�ستحقات ال�شهري ��ة ل�صندوق االدخار والتي تتجاوز
(مائة ال ��ف دينار) �شهري ��ا ً،وعمل ت�سويات مع بع� ��ض اجلهات الطبية
مبا جمموع ��ة ( )3.9مليون دينار  ،ويف اط ��ار االهتمام بتطوير البنية
التحتية واملختربات والتجهيزات العلمي ��ة بني اال�ستاذ الدكتور الزعبي
ان ��ه مت و�ضع موا�صف ��ات ودرا�سات الحالة عط ��اءات للمختربات مببالغ
مالي ��ة تتجاوز ( )4.6مليون دينار حيث مت احالة ( )2.3مليون دينار
والباقي قيد الدرا�سة .
كما اعلن اال�ستاذ الدكتور عبد اهلل �سرور الزعبي عن ح�صول جامعة
البلق ��اء التطبيقي ��ة يف ت�صنيف ( )Green metricعل ��ى املركز الرابع
(حمليا ً) والثامن عربيا ً و ( )236دولي ًا .
كم ��ا بني رئي�س اجلامعة ب� ��أن اجلامعة تقدمت خالل ال�شهور املا�ضية
يف ت�صنيف ( )Webo metricsالى اخلام�سة حمليا ً و( )55عربيا ً .
وب�ي�ن ب� ��أن اجلامع ��ة قد قام ��ت باجن ��ازات خمتلفة يف جم ��ال توقيع

االتفاقي ��ات حيث مت توقيع (ت�سع اتفاقيات حملي ��ة ودولية) ويتم العمل
حالي ��ا ً على االنتهاء من توقيع (ع�شر اتفاقي ��ات اخرى)  ،حيث تهدف
هذه االتفاقيات الى تدريب الطلبة واال�ستفادة من خربات هذه اجلهات
يف خمتلف املجاالت واحل�صول على متويل مايل لدعم العملية التعليمية
والبحث العلمي يف اجلامعة .
كما تعمل اجلامع ��ة على اعادة ت�أهيل برام ��ج التعليم التقني لتواكب
االحتياج ��ات امل�ستج ��دة والتكنولوجي ��ة وحاجة �سوق العم ��ل وذلك من
خ�ل�ال نقل جتارب عاملية يف جمال التعلي ��م التقني الى كليات اجلامعة
كتج ��ارب (كن ��دا � ،أمري ��كا  ،فرن�سا � ،أملاني ��ا  ،كوري ��ا ) ،حيث تقدمت
اجلامع ��ة مب�شروعه ��ا ال ��ى احلكوم ��ة من خ�ل�ال وزارة التعلي ��م العايل
والبحث العلمي .
كما �أعلن رئي�س اجلامعة عن تقدم جامعة البلقاء التطبيقية لأول مرة
يف تاريخه ��ا بتقرير يهدف للح�صول على �شهادة اجلودة  ،حيث مت لأول
م ��رة اعتماد (خم�سة برامج على م�ستوى الدرجة اجلامعية املتو�سطة )
م ��ن هيئة اعتماد م�ؤ�س�س ��ات التعليم العايل االردين ويت ��م العمل حاليا ً
عل ��ى اعتماد ( ع�شرة برامج �أخرى ) و�ص ��وال ً الى اعتماد جميع برامج
اجلامع ��ة يف املراح ��ل اجلامعي ��ة املختلف ��ة (الدبل ��وم ،البكالوريو� ��س
،املاج�ست�ي�ر) فق ��د مت م�ؤخرا ً اعتم ��اد ( )2برنام ��ج ماج�ستري و()15
برنام ��ج بكالوريو�س اعتم ��ادا ً خا�ص ��ا ً ،كما �أ�شار رئي� ��س اجلامعة الى
ان جامع ��ة البلق ��اء التطبيقية ت�ساهم يف تدريب معلم ��ي وزارة الرتبية
والتعلي ��م حيث ت ��درب حالي ��ا ( ) 134معلما ً ومعلم ��ة يف ثمانية برامج
و�سيتم قريبا ً تدريب ( )115معلما ً ومعلمة �آخرين .
كما تق ��وم اجلامعة بتدري ��ب �أبن ��اء امل�ستفيدين من �صن ��دوق املعونة
الوطني ��ة حيث يت ��م تدري ��ب ( )500م�ستفيد وت�ستمر عملي ��ة التدريب
مبراح ��ل خمتلفة من �أج ��ل ت�أهيلهم للدخول الى �س ��وق العمل للتخفيف
من املعاناة عن الأ�سر املحتاجة .
كم ��ا �أعلن رئي�س اجلامعة ع ��ن خطط تطوير البن ��ى التحتية والبنية
اجلامعي ��ة خلدم ��ة الطلبة على �أكمل وج ��ه فقد مت االنته ��اء من �إعداد
املخططات الن�شاء مبنى حديث ملطاعم لتقدمي اخلدمة الراقية للطلبة.
كم ��ا �أعل ��ن رئي�س اجلامعة ع ��ن خطط واجن ��ازات �أكادميية خمتلفة
منه ��ا  :حتديث طريق ��ة التقدم للرتقيات الأكادميي ��ة لت�صبح لأول مرة
الكرتونيا ً ب�شكل كامل  ،بحيث يتم اخت�صار مدة اتخاذ القرار املنا�سب
للرتقية .
كما �أ�صب ��ح االر�شاد االكادمي ��ي للطلبة والتق ��دم بر�سائل املاج�ستري
وحتكيمه ��ا الكرتوني ��ا ً ب�شكل كامل  ،وتعمل اجلامع ��ة حاليا ً على تطوير
نظام الربيد االلكرتوين الذي من خالله �سيتم التخل�ص من اال�ستخدام
الورقي يف الربيد ب�شكل كامل .
كما تعمل اجلامعة على تطوير عملية التقييم الأكادميي لي�صبح �أكرث
عدال ��ة وفعالية  ،فق ��د �أ�صبحت عملية تقييم �أع�ض ��اء الهيئة التدري�سية
الكرتوني ��ا ً حي ��ث مت تنفيذه خالل ال�شهر االخري م ��ن الف�صل الدرا�سي
بحي ��ث ال يك ��ون مرتبط� � ًا بنتيج ��ة  ،كم ��ا و�أعل ��ن رئي� ��س اجلامع ��ة ب�أن
اجلامع ��ة تعمل حاليا ً على هيكلة اخلط ��ط الدرا�سية يف جميع الربامج

الدرا�سية التي تطرحها ملواكبة التطورات العاملية والرتكيز على الناحية
التطبيقي ��ة واملهارات الالزمة التي ت�ؤهل الطلب ��ة للمناف�سة يف اال�سواق
املحلية والعاملية وادخال م�ساقات جديدة مثل ( م�ساق االبتكار واالبداع
) لت�صب ��ح م ��ادة حرة جمانية جلمي ��ع الطلبة ا�ضافة ال ��ى تطوير مادة
الرتبي ��ة الوطنية لت�صب ��ح مادة تتعام ��ل مع احلدث واالجن ��از وادخال
م�ساقات ( حوار االديان والثقافات ) ( والقانون واملجتمع واملواطنة) .
وب�ي�ن رئي� ��س اجلامعة ب�أن كلف ��ة التعليم التقني احلالي ��ة وقبل اعادة
ت�أهيله تتجاوز ( الع�شرين مليون دينار ) وتتقا�ضى اجلامعة ر�سوما ً من
طلب ��ة الدبل ��وم مبا يقارب ( )2.9مليون دين ��ار �أي �أن اجلامعة تتحمل
م ��ا يزيد عن ( )17.5مليون دينار  ،ومت هيكلة الر�سوم حيث �أن ن�سبة
�ضئيل ��ة ج ��دا ً ال تتجاوز  %12فق ��ط يدفعون ر�سوم التعلي ��م التقني و�أن
احلكوم ��ة �ستتو�س ��ع يف تقدمي الدع ��م املايل للطلبة م ��ن خالل �صندوق
دع ��م الطالب يف وزارة التعلي ��م العايل ومكرمة �أبن ��اء القوات امل�سلحة
وغريه ��ا من املكارم ال�سامية  ،كما بني ب�أن وزارة التعليم العايل �ستقوم
بتحويل احل�صة املرتتبة عليها ل�صالح الطلبة يف م�ستوى الدبلوم الفني
لغ�ي�ر الناجحني يف الثانوية العامة علم ��ا ً ب�أن اجلامعة تتحمل ما ال يقل
عن  % 50من الر�سوم على الطلبة امللتحقني يف التعليم التقني .
و�أعل ��ن رئي� ��س اجلامعة ب� ��أن اجلامعة ح�صل ��ت على موافق ��ة النتاج
الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية ب�سعة مقدارها ( 17ميغاواط)  ،لتغطية
احتياج ��ات اجلامعة و�سيت ��م ا�ستثمارها وا�ستثم ��ار الفائ�ض من خالل
تغذية ال�شركة الوطنية بها .
كم ��ا و�أعلن ب� ��أن اجلامع ��ة �ستن�شئ حمط ��ة ف�ضائية با�س ��م (جامعة
البلق ��اء التطبيقية) ،وبني ب�أن جامع ��ة البلقاء التطبيقية فعلت جمال�س
احلاكمي ��ة لت�ساهم يف اتخاذ القرارات الت ��ي تهدف الى خدمة وتطوير
العمل يف اجلامعة .
و�أو�ض ��ح رئي�س اجلامعة ب�أن اجلامعة قامت اي�ضا ً بتفعيل العالقة مع
املجتم ��ع املحلي وخدمة املجتمع من خ�ل�ال اللقاءات امل�ستمرة والدورية
م ��ع املجتمع املحل ��ي  ،فقامت بالتن�سيق مع مديري ��ة الأمن العام ووزارة
الأوق ��اف وال�ش� ��ؤون واملقد�س ��ات اال�سالمية بعمل ن�شاط ��ات ميدانية يف
جميع �أنحاء اململكة للم�ساهمة يف توعية �أبنائنا من الفكر املتطرف .
كم ��ا البد من اال�شارة الى �أن اجلامعة تلق ��ت تربعات مالية من قبل
البن ��ك الأهل ��ي حيث ق ��دم م�شكورا ً مبل ��غ مئتان وخم�س ��ون الف دينار
للجامع ��ة وكذلك مبل ��غ خم�سة ع�شر الف دينار �سن ��وي ل�صالح �صندوق
الطالب الفقري و�سي ��ارة  ،كما تلقت اجلامعة تربعات اخرى من جهات
خمتلف ��ة �سيارة الندكروزر و�سيارات ف ��ان �سعة (( )11راكب ًا وتربعات
مالية �أخرى ل�صالح �صندوق الطالب الفقري.
وب�ي�ن رئي� ��س اجلامعة ب�أن �أب ��واب ادارة اجلامعة مفتوح ��ة �أمام اجلميع
وب�شكل دائم وترحب ب�أي نقد بناء بعيدا ً عن التهويل والت�شهري والتحري�ض
ونقل املعلومات اخلاطئة مما ي�سيء الى �سمعة اجلامعة والتعليم العايل يف
االردن يف الداخل واخلارج خا�صة ب�أن اجلامعة تنفذ توجيهات جاللة امللك
عب ��د اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم يف �سيادة القانون والعدالة وامل�ساءلة
وال�شفافية وب�شكل معلن  ،وتطبيقها �أوال ً على االدارة العليا يف اجلامعة .
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رئيس الجامعة يستقبل الملحق الثقافي السعودي
التقى الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س جامعة البلقاء
التطبيقية بال�سيد را�شد بن عبداهلل بن �سعد النابت امللحق الثقايف
ال�سعودي يف �سفارة اململكة العربية ال�سعودية يف االردن .
و�أ�شاد امللحق الثقايف ال�سعودي بجامعة البلقاء التطبيقية اكادمييا
و�إداري��ا وبتخ�ص�صاتها التقنية والتطبيقية والت�أهيل العايل للطلبة
امللتحقني باجلامعة من خ�لال ما وفرته اجلامعة لهم من خربات
اكادميية وتدريبية وخطط درا�سية تواكب التطورات  ،مما جعلها
مق�صدا للدرا�سة من قبل طلبة اململكة العربية ال�سعودية على م�ستوى
البكالوريو�س والدرا�سات العليا  ،حيث ان الطلبة ال�سعوديني ي�شعرون
ب�أنهم بني اهلهم ووطنهم ؛ فالعالقات ال�سعودية االردن�ي��ة �أخوية
ورا�سخة وجذرها خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
واخيه جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني.
وقد نقل امللحق الثقايف ال�سعودي حتيات �سمو االمري خالد بن في�صل
بن تركي �سفري خادم احلرمني ال�شريفني يف اململكة االردنية الها�شمية
الى رئي�س و�أ�سرة جامعة البلقاء التطبيقية .
وك��ان رئي�س اجلامعة اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي قد
اكد على عمق العالقات التاريخية واال�سرتاتيجية االخوية بني اململكة
االردنية الها�شمية واململكة العربية ال�سعودية والتي يرعاها جاللة امللك
عبداهلل الثاين وخادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
حفظهما اهلل ورعاهما .

و�أك ��د رئي�س اجل��ام�ع��ة ب���أن الطلبة ال�سعوديني ي�ج��دون الرعاية
واالهتمام واملتابعة من رئي�س اجلامعة �شخ�صيا وعمداء الكليات التي
يدر�سون فيها  ،م�شريا الى ان�شاء دائرة حديثة يف اجلامعة ملتابعة كافة
الطلبة الوافدين على مقاعد الدرا�سة وتذليل كافة العقبات التي تواجه
بع�ض الطلبة الوافدين بالتن�سيق مع امللحقيات الثقافية لبلدانهم وان
اجلامعة تفتح اذرعها للطلبة ال�سعوديني والطلبة العرب لت�أهيلهم
ومنحهم العلم واملعرفة ليكونوا �سفراء لأوطانهم  ،وت�سعى اجلامعة الى
تعميق الروابط ما بينها وجمتمعها وبني خريجيها.

بحث سبل التعاون بين البلقاء التطبيقية
ومكتب منظمة اليونسكو في االردن
الدويل الأ�ستاذ الدكتور �سعد �أبو قدي�س ومدير املعهد الوطني لتدريب
املدربني الأ�ستاذ الدكتور ح�سني �سرحان.
وقدم الأ�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة ملخ�ص ًا عن واقع التعليم
التقني والفني يف اجلامعة واخلطة اال�سرتاتيجية التي �أعدتها اجلامعة
للفرتة من  2025-2017لإ�صالح التعليم التقني والفني وتطويره ،وقد
جرى نقا�ش مع الوفد الزائر حول جماالت التعاون بني اجلامعة ومنظمة
اليون�سكو لتحقيق بع�ض الأهداف الواردة يف اخلطة اال�سرتاتيجية ،ويف
عدد من املجاالت منها بناء القدرات الإدارية والفنية يف املعهد الوطني
لتدريب املدربني يف جامعة البلقاء التطبيقية و�إع��ادة هيكلته وبناء
الربامج واملناهج التي ت�ؤدي �إلى ا�صدار �شهادات مدرب معتمد وفق ًا
لأحدث املمار�سات الدولية ،وكذلك تطوير �إطار عام للتوجيه والإر�شاد
التقني وحت�سني ال�صورة االجتماعية للتعليم التقني ،والعمل على
التقى رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل �سرور الزعبي يف التو�سع يف الربامج التقنية وجتويدها وتطوير �سيا�سات القبول ورفع
مكتبه وفد ًا ي�ضم جمموعة من خرباء اليون�سكو يف جمال تطوير التعليم كفاءة العمليات التدري�سية وتطوير وبناء العالقة امل�ؤ�س�سية مع القطاع
التقني يف االردن بح�ضور نائب الرئي�س ل�ش�ؤون املراكز العلمية والتعاون اخلا�ص.
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بح��ث التع��اون األكاديم��ي بي��ن البلق��اء التطبيقية
وجامع��ة س��تافورد ش��ير ()Staffordshire University
البريطانية إلنشاء برامج تقنية وفنية مشتركة

ا�ستقبل اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س املتنوعة التي تنا�سب احتياجات �سوق العمل والقطاع ال�صناعي يف
اجلامعة يف مكتبه الدكتور عبداحلميد �سليمان من جامعة االردن واالقليم.
�ستافورد �شري الربيطانية بح�ضور نائب الرئي�س ل�ش�ؤون كما ا�شار اال�ستاذ الدكتور الزعبي ال��ى برامج الدبلوم التقني
البحث العلمي واملراكز والتعاون الدويل الدكتور �سعد ابو وخا�صة يف جمال الهند�سة وا�ستحداث العديد من التخ�ص�صات التي
قدي�س وعميد البحث العلمي اال�ستاذ الدكتور حممد ابو يطلبها �سوق العمل بناء على درا�سات وتفاهمات مع القطاع ال�صناعي
دية وعميد كلية الزرقاء اجلامعية الدكتور منذر كري�شان.
واتفاقيات �شراكة مع القطاع اخلا�ص .
وج��رى خ�لال اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون بني اجلامعتني
وق��ال ال��دك�ت��ور عبداحلميد �سليمان � :إن�ن��ا نتطلع ال��ى التعاون
وخا�صة يف جمال ان�شاء برامج تقنية وفنية م�شرتكة بني اجلانبني
م��ع اجلامعات االردن �ي��ة وخا�صة جامعة البلقاء التطبيقية نظرا
وم�شاريع الطاقة املتجددة واملدن الذكية واالت�صال مع ال�صناعة.
للتخ�ص�صات التي تدر�سها يف خمتلف كلياتها وخا�صة التخ�ص�صات
وق��دم اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي ملحة عن جامعة التقنية والتطبيقية وما ا�ستطاعت ان تقدمه يف جمال التعليم العايل
البلقاء التطبيقية وكلياتها املنت�شرة على ار�ض الوطن والدرجات االردين خالل هذه الفرتة الق�صرية من عمرها كما ن�أمل بتعزيز هذا
العلمية التي متنحها والتخ�ص�صات التقنية والتطبيقية والفنية التي التعاون االكادميي مبا يخدم م�صلحة الطرفني من خالل اتفاقيات
تدر�س يف اجلامعة وا�شرافها على كافة الكليات الر�سمية واخلا�صة اكادميية موثقة بني اجلانبني خا�صة ان جامعة البلقاء التطبيقية
م�شريا الى ما تطرحه اجلامعة من الربامج التطبيقية والتقنية على ا�ستطاعت توثيق عالقتها بالقطاع ال�صناعي ب�شكل كبري من خالل
م�ستوى الدبلوم والبكالوريو�س وبرامج الدرا�سات العليا والتخ�ص�صات تخ�ص�صاتها التقنية والتطبيقية املتميزة.
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مذكرة تفاهم بين وزارة تطوير القطاع العام
وجامعة البلقاء التطبيقية

وقعت يف وزارة تطوير القطاع العام مذكرة تفاهم بني وزارة
تطوير القطاع العام وجامعة البلقاء التطبيقية ،وقد وقعها
وزير االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وزير تطوير القطاع
العام معايل ال�سيدة جمد �شويكه وعن جامعة البلقاء التطبيقية
الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة.

وتهدف مذكرة التفاهم ال��ى تعزيز التبادل والتعاون وال�شراكة
بني وزارة تطوير القطاع العام وجامعة البلقاء التطبيقية يف جمال
تطوير القطاع العام والتعاون العلمي واالكادميي وت�شمل مو�ضوعات
التعاون بني الفريقني العمل على توجيه �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
لق�ضاء �إجازات التفرغ العلمي يف م�ؤ�س�سات القطاع العام وال�شركات
التي ت�ساهم بها احلكومة للم�ساهمة يف حل امل�شاكل الوطنية التي تهم
هذه امل�ؤ�س�سات وال�شركات واال�ستفادة من اخلربات العلمية والعملية
للعاملني لدى الفريقني يف جمال التدريب والتدري�س واال�ست�شارات
والتعاون يف تطوير اخلطط الدرا�سية للتخ�ص�صات ذات العالقة
بالإدارة احلكومية وت�سهيل عملية تدريب موظفي احلكومة يف مراكز
التدريب واال�ست�شارات التابعة للجامعة والتعاون بني الفريقني من �أجل
�إعداد وتطوير برامج الدبلوم التقني املتخ�ص�ص (الدرجة اجلامعية
املتو�سطة )و�إع��داده��ا وتدري�سها و�أي برامج ذات عالقة ب��الإدارة
احلكومية والرتكيز على الربامج اخلا�صة باحلكومة االلكرتونية وتبادل
الوثائق والدرا�سات واملنهجيات والأوراق العلمية ذات العالقة بتطوير
القطاع العام واالدارة احلكومية واجراء الأبحاث امل�شرتكة والتعاون يف
توجيه الطلبة لإجراء الأبحاث والدرا�سات املتعلقة بتطوير �أداء اجلهاز
احلكومي مع الرتكيز على الأبحاث والدرا�سات التي تخ�ص مو�ضوع
احلكومة االلكرتونية وامل�شاركة يف تنفيذ ع��دد من امل��ؤمت��رات ذات
العالقة بالقطاع العام مع الرتكيز على مو�ضوع احلكومة االلكرتونية
وم�ساهمة اجلامعة يف تقييم اخلدمات االلكرتونية بالتن�سيق مع وزارة
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة تطوير القطاع العام وتبادل
الزيارات العلمية وزيارات العمل بهدف م�شاركة التجارب والأفكار.
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وتعترب مذكرة التفاهم والتي �سيبد�أ العمل بها من تاريخ توقيع
االتفاقية ومل��دة ثالث �سنوات الأول��ى من نوعها وموادها بني وزارة
تطوير القطاع العام وجامعة حكومية لال�ستفادة من اخلربات املوجودة
يف جامعة البلقاء التطبيقية وكونها منت�شرة يف كافة �أرجاء الوطن عرب
كليات فيها خربات وتخ�ص�صات خمتلفة ،ولأول مره �سيكون ب�إمكان
�أع�ضاء هيئة التدري�س ق�ضاء �إج��ازات التفرغ العلمي يف م�ؤ�س�سات
القطاع العام وال�شركات التي ت�ساهم بها احلكومة لكي ي�ساهموا
من خالل خرباتهم وعلمهم يف حل امل�شاكل الوطنية التي تهم هذه
امل�ؤ�س�سات وال�شركات.
وكانت ال�سيدة جمد ال�شويكه وزير تطوير القطاع العام قد بينت
�أهمية مفكرة التفاهم بني وزارة تطوير القطاع العام وجامعة البلقاء
التطبيقية لال�ستفادة من خ�برات اجلامعة وكلياتها يف الت�شاركية
لإيجاد احللول وتطوير التخ�ص�صات التي تهم االدارة العامة يف الدولة,
اال�ستاذ الدكتور عبد اهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة قدم �إيجازا
عن واقع اجلامعة وخططها للتطوير والتي تنطلق من تو�صيات اللجنة
الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية والتي �أطلقت برعاية جاللة امللك عبد
اهلل الثاين وجاللة امللكة رانيا العبداهلل وتقدمي اخلربات �إلى الدولة
من خالل وزارة تطوير القطاع العام وقد بني �أهمية مذكرة التفاهم
والتي �ستكون دافعا للإجناز وم��زي��د ًا من العمل يف جامعة البلقاء
التطبيقية والتي تعمل على تطوير خطط امل�ساقات و�إدخ��ال م�ساقات
جديدة مواكبة للع�صر والتوجه نحو توطني التعليم التقني من خالل
�إقامة �شراكة مع كليات تقنية عاملية كما يف دول متقدمة تقنيا مثل
�أملانيا وكوريا واليابان و�أمريكا و�أ�شار �إلى �أن جامعة البلقاء التطبيقية
بد�أت بتنفيذ خطة ا�سرتاتيجية للجامعة ت�شمل كافة النواحي االكادميية
واالدارية واملالية والطلبة وخدمة املجتمع والتمويل واال�ستثمار و�ضبط
النفقات.
وقد ح�ضر توقيع االتفاقية الدكتور عبداهلل الق�ضاه امني عام وزارة
تطوير القطاع العام واال�ستاذ الدكتور �سعد ابو قدي�س نائب رئي�س جامعة
البلقاء التطبيقية ل�ش�ؤون البحث العلمي واملراكز والتعاون الدويل.

اتفاقية تعـاون أكـــاديمـــي
بين البلقــــــاء التطبيقيــــة
والجامعة األلمانية األردنية
وقع اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة و اال�ستاذ
الدكتور نظري ابو عبيد رئي�س اجلامعة الأملانية الأردنية اتفاقية تعاون
�أكادميي للتعاون يف ن�شر املعرفة املتخ�ص�صة بق�ضايا الأ�سرة االردنية
يف جمال �إعداد الدرا�سات والبحوث وتطوير املنهاج العلمي لتخ�ص�ص
« الدبلوم يف العمل االجتماعي يف جمال الالجئني واملهاجرين » ،
بح�ضور نواب رئي�س اجلامعة ونائب رئي�س اجلامعة الأملانية الأردنية.
وتهدف هذه االتفاقية الى �إقامة ن��دوات ولقاءات علمية وتنظيم
دورات تدريبية ورفع كفاءة الكوادر العاملة لدى اجلامعتني وتقدمي
منوذج للتعاون بني امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية.
علما ب ��أن اجلامعة الأملانية الأردن�ي��ة هي جامعة �أردن�ي��ة حكومية
ت�أ�س�ست ب�إرادة ملكية �سامية عام  2005وفقا ملذكرة التفاهم املربمة
بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي االردنية والوزارة االحتادية
للتعليم والبحوث يف جمهورية املانيا االحت��ادي��ة ،ومت يف ع��ام 2016

ا�ستحداث برامج للدرا�سات العليا املتخ�ص�صة ( دبلوم مهني يف العمل
االجتماعي يف جمال الالجئني واملهاجرين) يجمع ما بني اجلوانب
النظرية والعلمية وبنظرة �شمولية وطنية و�إقليمية ودولية تتعامل مع
امل�شاكل احلالية امللحة لالجئني .
وجامعة البلقاء التطبيقية جامعة اردنية ر�سمية تعنى بالتعليم
التطبيقي اجلامعي واجلامعي املتو�سط وت�شرف �أكادمييا وتربويا وفنيا
على كافة الكليات اجلامعية املتو�سطة اخلا�صة واحلكومية والع�سكرية
والكليات التابعة لوكالة الغوث الدولية.

ات���ف���اق���ي���ة ت����ع����اون ب��ي��ن
ال���ج���ام���ع���ة وم��ؤس��س��ة
ال��ت��دري��ب ال��م��ه��ن��ي فــي
مجال الطاقــــة المتجـددة
وق��ع اال�ستاذ الدكتور ع�ب��داهلل ��س��رور الزعبي رئي�س اجلامعة ،
واملهند�س هاين خليفات مدير عام م�ؤ�س�سة التدريب املهني بالوكالة
 ،اتفاقية تعاون يف جم��ال التعليم الفني والتدريب املهني يف حقل
الطاقة املتجددة بني جامعة البلقاء التطبيقية وم�ؤ�س�سة التدريب املهني
 ،بهدف تبادل اخلربات يف جمال التعليم الفني والتدريب املهني يف
حقل الطاقة املتجددة ب�شكل خا�ص ويف خمتلف املجاالت االكادميية
ب�شكل عام  ،واال�ستثمار الأمثل للموارد املتاحة لدى اجلامعة وم�ؤ�س�سة
التدريب املهني  ،وعقد برامج الطاقة املتجددة وغريها بالتعاون مع
القطاع اخلا�ص ووفق ًا الحتياجات �سوق العمل ومبا ي�ساهم يف زيادة

قابلية ت�شغيل خريجي برامج التدريب املهني والتعليم الفني .
علم ًا ب��أن اجلامعة تقوم بتطبيق برامج تعليمية لدرجتي الدبلوم
والبكالوريو�س يف كافة كلياتها املنت�شرة يف جميع �أنحاء الوطن وتقدم
برامج متقدمة يف الطاقة املتجددة يف العديد من الكليات اجلامعية
املتو�سطة ومن �ضمنها كلية معان اجلامعية حيث �أن هذه االتفاقية
�ست�ؤطر التعاون ب�ين اجلامعة وم�ؤ�س�سة التدريب املهني يف جمال
الطاقة املتجددة واال�ستثمار االمثل للموارد املتاحة لدى جامعة البلقاء
التطبيقية وم�ؤ�س�سة التدريب املهني يف حمافظة معان .
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اتفاقية تعاون أكاديمي بين
البلقاء التطبيقية والجامعة الروسية
للصداقة بين الشعوب
وق��ع اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة
اتفاقية تعاون �أكادميي مع اجلامعة الرو�سية لل�صداقة بني ال�شعوب
ممثلة بنائب رئي�سها الدكتورة الريزا ايفانوفا ايفرميوفا.
وقد ت�ضمنت االتفاقية عددا من البنود �أهمها التبادل يف جماالت
الربامج الدرا�سية واملحا�ضرين والباحثني والطلبة بهدف تطوير
اخل�برة االكادميية والعلمية والبحثية ،واج��راء البحوث العلمية
امل�شرتكة وتنظيم الندوات واملحا�ضرات وامل�ؤمترات العلمية وتقدمي
ع��دد من املنح لطلبة اجلامعة وموظفيها الفائزين مبناف�سات
�أكادميية منظمة للح�صول على درجة املاج�ستري والدكتوراه مقدمة
من احلكومة الرو�سية من خالل اجلامعة الرو�سية لل�صداقة بني
ال�شعوب.
ويف م�ستهل اللقاء رحب الدكتور الزعبي بالوفد الرو�سي و�أ�شاد
مب�ستوى العالقات الطيبة التي تربط ال�شعبني الرو�سي واالردين
والتي �سعى الى تطويرها جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
املعظم والرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني.
كما ا�شاد بالعالقات االكادميية التي تربط اجلامعات االردنية
واجلامعات الرو�سية والتعاون االكادميي امل�شرتك بني اجلانبني
م�ضيفا ال��ى ا�ستعداد جامعة البلقاء التطبيقية لتعزيز وتوطيد
عالقات التعاون االكادميي بني اجلانبني للو�صول بجامعاتنا الى
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العاملية من خالل تطوير ا�ساليب البحث العلمي وم�شاريع البحث
العلمي امل�شرتكة.
كما قدم الدكتور الزعبي ملحة عن جامعة البلقاء التطبيقية التي
تنت�شر على كافة ار�ض الوطن وتخ�ص�صاتها التقنية والتطبيقية
وخا�صة التخ�ص�صات الهند�سية وا�شرافها على كافة كليات املجتمع
والتعليم املتو�سط يف اململكة.
من جانبها �شكرت الدكتورة الريزا جامعة البلقاء على احلفاوة
واال�ستقبال وقالت ان اجلامعة الرو�سية لل�صداقة تهتم بالتعاون
مع اجلامعات االردن�ي��ة وخا�صة جامعة البلقاء التطبيقية النها
جامعة تقنية وتطبيقية وتركز على العلوم الهند�سية والريا�ضيات
وعلوم الفيزياء ون�سعى الى التعاون يف الدرا�سات العليا املاج�ستري
والدكتوراه يف التخ�ص�صات الهند�سية وتبادل اع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة.
كما جرى على هام�ش اللقاء درا�سة �إمكانية �إن�شاء مركز اقليمي لتعليم
اللغة الرو�سية يف جامعة البلقاء التطبيقية بحيث يكون املركز الثالث
للجامعة الرو�سية بعد االكوادور وال�صني ملا يتمتع به االردن من �أمن و�أمان
وجو �سيا�سي و دميوقراطي �آمن الذي وفرته ال�سيا�سة احلكيمة للملك
عبداهلل الثاين  ،حيث رحب الدكتور الزعبي ب�إن�شاء املركز يف جامعة
البلقاء التطبيقية بعد الإعداد اجليد والإجراءات االدارية الالزمة .

المدير العام لقوات الدرك يحاضر في البلقاء التطبيقية حول

استراتيجية قوات الدرك
وموقعها في األمن الوطني
اك��د امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ق��وات ال��درك ال�ل��واء ال��رك��ن ح�سني حممد
احل��وامت��ة� ،أن الأردن �آم��ن بف�ضل قيادته الها�شمية احلكيمة،
والتفاف �أبنائه حول قواته امل�سلحة و�أجهزته الأمنية ،و�أن هذا
الوطن �سيم�ضي قدما يف مواجهة جميع التحديات وعبورها نحو
امل�ستقبل الواعد الآمن لأبناء هذا الوطن.
وقال اللواء الركن احلوامتة خالل حما�ضرة بعنوان “�إ�سرتاتيجية
قوات الدرك وموقعها يف الأمن الوطني” �ألقاها يف جامعة البلقاء
التطبيقية بح�ضور رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور
الزعبي ون��واب الرئي�س وعمداء كليات مركز اجلامعة و�أع�ضاء
الهيئتني التدري�سية والإدارية ،وجمع كبري من الطالب� :إن املديرية
العامة لقوات الدرك ما�ضية يف تنفيذ واجباتها الوطنية وفق فل�سفة
�أمنية حديثة ت�ستند يف مقوماتها �إلى ال��ر�ؤى والتوجيهات امللكية
ال�سامية ،ت�ضع ن�صب عينيها حتقيق امل�صلحة الوطنية العليا.
و�أ�شار اللواء الركن احلوامتة �إلى العديد من الأدوار اال�سرتاتيجية
التي ت�ضطلع بها الأجهزة الأمنية والقوات امل�سلحة باعتبارها
القائمة على كفالة الأمن واال�ستقرار ،وان التعاون والتن�سيق الأمني
بني جميع هذه الأجهزة قائم وعلى �أعلى امل�ستويات.
وبني اللواء الركن احلوامتة �أن الأردن بف�ضل قيادته الها�شمية
احلكيمة ودوره��ا التاريخي يف الدفاع عن ق�ضايا الأم��ة ،وقف يف
وجه التطرف والإره��اب بكل قوة ،م�شدد ًا على �أن الأردن مل ولن
يفاو�ض يف يوم قوى ال�شر والظالم ،و�أن منت�سبي القوات امل�سلحة
والأجهزة الأمنية قدموا �أروع �صور البطولة والفداء ،و�أو�صلوا

الر�سالة وا�ضحة ب�أن الإرهاب لن يحقق �أهدافه يف املنطقة.
و�أو�ضح اللواء الركن احلوامتة �أن املحافظة على الأمن والنظام
وفر�ض �سيادة القانون وتقدمي الإ�سناد �إل��ى الأج�ه��زة الأمنية
الأخ��رى هي من �أهم واجبات قوات ال��درك �إلى جانب التزامها
الوطني والأخالقي يف دعم وم�ساندة املجتمع مبختلف �شرائحه من
خالل مبادراتها الإن�سانية واالجتماعية التي د�أبت قوات الدرك
على تنفيذها ،ومن خالل توا�صلها ب�شراكة حقيقية مع امل�ؤ�س�سات
الوطنية ومن اهمها اجلامعات.
من جانبه رحب رئي�س اجلامعة اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور
الزعبي مبدير عام قوات الدرك مثمن ًا الدور الذي تقوم به قوات
الدرك بالتعاون والتن�سيق مع الأجهزة الأمنية والقوات امل�سلحة
للحفاظ على م�ق��درات الوطن ومكت�سباته� ،إ�ضافة �إل��ى دوره��ا
الريادي يف م�ساندة املجتمع  ،ون�شر الوعي الأمني بني �أف��راده
ب�شراكة فاعلة مع امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية.
وقال الدكتور الزعبي �إن الأجهزة الأمنية الأردنية اكت�سبت مكانة
خا�صة يف وج��دان الأردنيني ،و�سمعة طيبة على م�ستوى املنطقة
والعامل حلرفيتها وكفاءتها ،و�صار الأردن واحة �أمن وا�ستقرار
ومالذا للباحثني عن الأمن يف عرين جاللة امللك عبداهلل الثاين
ابن احل�سني املعظم.
ويف نهاية املحا�ضرة �أجاب املدير العام لقوات الدرك على �أ�سئلة
وا�ستف�سارات احل�ضور .
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شخصيات البلقاء في لقاء حواري في جامعة البلقاء التطبيقية بعنوان

« الواقع والتحديات والرؤى المستقبلية
لجامعة البلقاء التطبيقية»

عقد يف اجلامعة لقاء حواري بدعوة من رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ
�ضم �أعيان ونواب ووزراء وم�س�ؤولني
الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي َّ
حاليني و�سابقني يف حمافظة البلقاء بح�ضور حمافظ البلقاء
ال�سيد نايف الهديات وم�س�ؤويل حمافظة البلقاء .

وقد ا�ستمع احل�ضور الى عر�ض عن جامعة البلقاء التطبيقية بعنوان
« الواقع والتحديات والر�ؤى امل�ستقبلية » قدمه رئي�س اجلامعة اال�ستاذ
الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي وبني رئي�س اجلامعة ب�أن جامعة البلقاء
التطبيقية تتميز عن اجلامعات الوطنية االخرى بانت�شارها يف كافة
انحاء اململكة االردن�ي��ة الها�شمية وتركيزها على التعليم التطبيقي
والتقني  ،و�أ�شار الى ان اجلامعة ت�ضم ( )8كليات يف املركز ا�ضافة
الى عمادة البحث العلمي و�ش�ؤون الطلبة و ( )12كلية خارجية وت�شرف
اجلامعة على ( )29كلية وطنية خا�صة وحكومية وع�سكرية.
و�أو�ضح الدكتور الزعبي ب�أن عدد التخ�ص�صات يف اجلامعة ()60
تخ�ص�صا على م�ستوى البكالوريو�س و( ) 20تخ�ص�ص ًا على م�ستوى
املاج�ستري و () 73تخ�ص�صا على م�ستوى ال�شهادة اجلامعية املتو�سطة
و بلغ عدد الطلبة يف اجلامعة يف العام الدرا�سي )903( 2017/2016
طالب وطالبة يف الدرا�سات العليا و ( )32872طالبا وطالبة على
م�ستوى البكالوريو�س و ( )7709طالب وطالبة يف الدبلوم التقني علما
ب�أن جامعة البلقاء التطبيقية تتحمل نيابة عن احلكومة تكلفة التعليم
التقني حيث تنفق من موازنتها ما يقارب ( )17,5مليون دينار.
وبني ان جامعة البلقاء التطبيقية فيها ( )1784ع�ضو هيئة تدري�س و
( )2966موظفا اداريا ،كما بني التحديات التي تواجه اجلامعة كالعوملة
والتحديات املعلوماتية واجل��ودة والنوعية وانتاج املعرفة والتحديات
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االجتماعية وتقلبات �سوق العمل ووجود فجوة بني التعليم و�سوق العمل
ا�ضافة الى التحديات االكادميية واالدارية واملالية .
و�أو�ضح رئي�س اجلامعة الت�صور امل�ستقبلي جلامعة البلقاء التطبيقية
والتي تنطلق من اهداف اال�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية
التي اطلقت برعاية جاللة امللك عبداهلل الثاين وجاللة امللكة رانيا
العبداهلل واعتمدت من احلكومة لتنفيذها.
وبني ب�أن اجلامعة يف طور االعالن عن هيكلية لها لتعزيز الت�شاركية
بني القطاع العام واخلا�ص نظرا حلاجة �سوق العمل الى متخ�ص�صني
وم�ؤهلني ومدربني على ا�ساليب تعليم غري تقليدية من اجل رفع �سوية
التناف�س ل��دى القطاعات االنتاجية يف اال��س��واق املحلية واالقليمية
والدولية ،وامل�ساهمة الفاعلة يف نقل التكنولوجيا وتوطينها وتطويرها
والرتكيز على ثقافة االب��داع واالبتكار القائمة على املعرفة والبحث
العلمي التطبيقي الهادف الى حتقيق التنمية امل�ستدامة واملواءمة بني
العملية التعليمية والبحث العلمي والتنمية.
كما اعلن رئي�س اجلامعة ب�أنه �سيتم االع�لان عن خطط لتطوير
اخلطط الدرا�سية مبا يتالءم مع اجلامعات العاملية ذات ال�سمعة العالية
والرتكيز على البحث العلمي واالبتكار والريادة واالهتمام باحلا�ضنات
التكنولوجية واالبتعاث الى جامعات عاملية عريقة يف التخ�ص�صات
التي حتتاجها اجلامعة واختيار القيادات االكادميية بناء على الكفاءة
واالجناز والعمل على ا�ستقطاب م�شاريع من م�صادر متويل خارجية
والتو�سع يف برامج الدرا�سات العليا .
و�أعلن الدكتور الزعبي ب�أن جامعة البلقاء التطبيقية �ستنفذ تعليما
تقنيا اف�ضل وم�شاركة يف برامج تقنية دولية من دول عاملية متقدمة يف
التعليم التقني .

كما اعلن بان اجلامعة ب�صدد االع�لان قريبا عن هيكلة اجلامعة
االدارية بهدف اعادة هيكلة اجلامعة وم�سمياتها الوظيفية والتخل�ص
من الوحدات االدارية الزائدة وت�أهيل اكرث للهيئة االدارية واحلو�سبة
الكاملة لعمليات اجلامعة و�ضبط كامل للإنفاق.
كما اعلن ب�أن اجلامعة �ستطور عملها يف خدمة املجتمع حيث قرر
تخ�صي�ص ن�سبة  %20من �أ�س�س الرتقية لأع�ضاء هيئة التدري�س خلدمة
املجتمع وهي اول جامعة اردنية تقوم بذلك.
وبني الدكتور الزعبي ب�أن جامعة البلقاء التطبيقية تنفذ توجيهات
جاللة امللك عبداهلل الثاين يف كافة اعمالها وقراراتها املعلنة للجميع
وللمجتمع املحلي يف �سيادة القانون وحماربة املح�سوبية واختيار الكفاءة
واجلدارة والعدالة وال�شفافية والعمل امليداين  ،فهناك لقاءات ميدانية
م�ستمرة مع ا�سرة اجلامعة من اع�ضاء هيئة تدري�سية وادارية وطلبة
بحيث يتم متابعة اي ق�ضية فورا �سواء اثناء اللقاءات او ما ي�صل عرب
االت�صاالت الهاتفية او الر�سائل االلكرتونية وهاتف رئي�س اجلامعة
معلن للجميع .
كما بني ب�أن اجلامعة بوعي ا�سرتها االكادميية واالداري��ة والطلبة
تخلو من العنف والتطرف واي حالة يظهر فيها العنف او االعتداء يطبق
القانون على من يقوم بذلك.
وق��د مت يف اللقاء عر�ض فيلم التوجيهات ال�سامية جلاللة امللك

عبداهلل الثاين يف حماربة العنف والتطرف.
وكان اال�ستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت رئي�س جمل�س امناء
جامعة البلقاء التطبيقية قد رحب باحل�ضور و�أهمية التوا�صل بني
اجلامعة واملجتمع املحلي لإثراء اجلامعة بالآراء القيمة من احل�ضور
الذين ميثلون قامات وطنية اردنية خدمت وتخدم الدولة االردنية يف
ظل قائدنا جاللة امللك عبداهلل الثاين.
و�ألقى معايل العني م��روان احلمود كلمة يف ه��ذا اللقاء ق��ال فيها
«:ي��أت��ي اجتماعنا ه��ذا بدعوة من اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور
ال��زع�ب��ي رئي�س اجل��ام�ع��ة وبح�ضور رئي�س جمل�س ام �ن��اء اجلامعة
اال�ستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت لنقف وقفة هادفة نراجع
فيها م�سرية اجلامعة واجنازاتها ونناق�ش واقع ومعيقات العمل فيها
ون�ست�شرف م�ستقبلها و�آل�ي��ة دعمها وتطويرها والنهو�ض بها اكرث
انطالقا من اح�سا�سنا بواجبنا اجتاهها وم�س�ؤوليتنا الوطنية يف دعمها
ودع��م ادارتها ال�شابة لتكون عند ح�سن ظن قيادتنا ال�شريفة بها».
وقد دار حوار بناء بني ال�شخ�صيات والوجهاء وامل�س�ؤولني واحل�ضور
وادارة اجلامعة ،و�أثنى احل�ضور على هذا اللقاء احلواري الذي يعترب
االول من نوعه بني جامعة البلقاء التطبيقية واملجتمع املحلي.
وقد ح�ضر اللقاء ن��واب رئي�س اجلامعة والعمداء وم��دراء وحدات
ادارية يف اجلامعة ِ.
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جلسة حوارية بعنوان

“دور الشباب في تنمية المجتمع المحلي”
اك��د معايل املهند�س �سمري احلبا�شنة وزي��ر الداخلية اال�سبق
رئي�س اجلمعية االردن��ي��ة للعلوم والثقافة على دور ال�شباب
يف تنمية املجتمع املحلي باعتبارهم م�ستقبل الوطن جاء ذلك
خالل اجلل�سة احلوارية التي عقدت يف اجلامعة برعاية اال�ستاذ
الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س جامعة البلقاء التطبيقية
والتي نظمها ملتقى ر�ؤى امل�ستقبل بح�ضور ع��دد من ا�صحاب
العطوفة وال�سعادة ووجهاء املجتمع املحلي وطلبة اجلامعة وذلك
على مدرج كلية الهند�سة يف مركز اجلامعة.

وا�ضاف احلبا�شنة الى ان �إرادة �أبناء االردن ا�ستطاعت بناء دولة
حقيقية متلك كيانا منيعا ور�صينا على االر�ض الفتا الى ان ال�شباب
هم مو�ضع الرهان الذين يعول عليهم بناء الوطن معتربا اياهم قادة
امل�ستقبل يف جميع املواقع القيادية التي يحتاج اليها الوطن و�شدد
احلبا�شنة على �ضرورة ت�سخري العلم من اجل االنتماء والوالء لرتاب
الوطن داعيا ال�شباب يف الوقت ذات��ه ال��ى ��ض��رورة حماربة العنف
اجلامعي وان تكون املرحلة اجلامعية مبثابة مرحلة تكوين ذهني حتى
يكونوا فيما بعد ا�صحاب دراية وح�صافة يف جميع املناحي كافة ولفت
احلبا�شنة الى �ضرورة مت�سك ال�شباب بالهوية العربية واال�سالمية حتى
ت�ساعدهم يف زرع االنتماء للوطن وذلك من خالل تنمية جميع احلقول
واملجاالت لالرتقاء باالردن الى الرفعة والتقدم واالزدهار.
اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة قال يف كلمته
 :ان هذه الفعالية التي ن�ست�ضيفها اليوم تعتربمنوذج ًا للعمل التطوعي
اجلاد القائم على التن�سيق وامل�شاركة والتعاون ما بني اجلامعة ممثلة
بعمادة كلية الهند�سة واجلمعية الطالبية يف الكلية من جهة وملتقى
ر�ؤى امل�ستقبل “انه�ض عازمون” من جهة اخرى ومب�شاركة من جمعية
ا�صدقاء ال�سياحة يف البلقاء ولعل ما يزيدها اهمية هو مو�ضوعها دور
ال�شباب الذين هم عماد املجتمعات و�أ�سا�س م�سرية البناء والتطور
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احل�ضاري لالوطان .
و�أ�ضاف ان ال�شباب هم حمور اهتمام جاللة امللك عبداهلل الثاين
من خالل ما يقوم به جاللته من توجيهات للحكومة برعاية ال�شباب
وحتفيزهم لالنخراط يف االح��زاب الوطنية واتاحة الفر�ص لهم يف
الت�شغيل من خالل ما تقدمه ال�صناديق احلكومية من دعم للم�شاريع
بهدف احلد من ظاهرتي الفقر والبطالة  ،م�شريا الى اال�سرتاتيجية
الوطنية للموارد الب�شرية التي اطلقت برعاية جاللته والتي تركز يف
حمور التعليم على التعليم التقني وتعمل اجلامعة على تنفيذ ما جاء
يف هذه اال�سرتاتيجية بخ�صو�ص التعليم التقني من خالل اعادة هيكلة
الكليات واخلطط الدرا�سية وتوطني مناذج عاملية ناجحة يف التعليم
التقني يف جامعة البلقاء التطبيقية.
كما ا�شار اال�ستاذ الدكتور الزعبي الى االوراق النقا�شية جلاللة
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم وخا�صة الورقة النقا�شية
ال�ساد�سة وتاكيدها على �سيادة القانون والعدالة وال�شفافية واجلدارة
واختيار الكفاءة .
الدكتور ح�سني عفي�شات عميد كلية الهند�سة القى يف بداية اجلل�سة
احل��واري��ة كلمة رح��ب فيها باحل�ضور م��ؤك��دا على اهمية االهتمام
بال�شباب ومتكينهم من اجل احل�صول على دوره��م يف تنمية الوطن
واملجتمع.
وقد جرى حوار مو�سع �أداره املحامي �صالح حيا�صات ما بني املهند�س
احلبا�شنة واال�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة من جهة واحل�ضور من
جهة اخرى حول اهمية دور ال�شباب يف املجتمع.
ويف نهاية اجلل�سة احلوارية قام معايل املهند�س احلبا�شنة واال�ستاذ
الدكتور رئي�س اجلامعة بتوزيع ال�شهادات التقديرية على نخبة من
الطلبة االوائل والنا�شطني يف كلية الهند�سة يف اجلامعة.

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يلتقي
بأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية في مركز الجامعة

يف اطار ال�سيا�سة التي انتهجها منذ توليه �إدارة اجلامعة بالتوا�صل
امل�ستمر مع ا�سرة اجلامعة التقى اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور
الزعبي رئي�س اجلامعة اع�ضاء الهيئتني االكادميية واالدارية يف مركز
اجلامعة بح�ضور ن��واب الرئي�س وعمداء الكليات ور�ؤ��س��اء االق�سام
االكادميية ومدراء الوحدات والدوائر االدارية يف مركز اجلامعة .
و�أكد اال�ستاذ الدكتور الزعبي على اهمية اللقاءات ب�أ�سرة اجلامعة
والتي تت�سم بال�شفافية لطرح كافة الق�ضايا التي تهم اجلامعة والعمل
يدا بيد للنهو�ض باجلامعة خدمة للوطن.
وا��ش��ار رئي�س اجلامعة ال��ى اللقاء ال��ذي جمع ر�ؤ��س��اء اجلامعات
احلكومية مع جاللة امللك عبداهلل الثاين وما مت من توجيهات ت�ضمنتها
الورقة النقا�شية ال�ساد�سة جلاللة �سيدنا امللك عبد اهلل الثاين يف
�سيادة القانون والعدالة والنزاهة وال�شفافية واختيار الكفاءة وحماربة
املح�سوبية .
واعلن اال�ستاذ الدكتور الزعبي عن البدء يف تنفيذ اخلطط الدرا�سية
اجلديدة واملواكبة للتطورات العاملية مع بداية العام اجلامعي القادم
بهدف جتويد خمرجات اجلامعة كي تتمكن من املناف�سة ونقل مناذج
عاملية يف التعليم التقني الى كليات جامعة البلقاء التطبيقية  ،كما اوعز
الدكتور الزعبي الى اع�ضاء الهيئة التدري�سية القيام بعمل حما�ضرات
وور�ش عمل للمجتمع املحلي جلامعة البلقاء التطبيقية على امتداد هذا
الوطن تخت�ص مبحاربة الفكر ال�ضاليل واملتطرف والتكفريي وتوعية
ال�شباب الى خطورة االفكار التي ال متت الى ديننا وجمتمعنا ب�صلة .
واط �ل��ع احل �� �ض��ور ع�ل��ى ق���رار جم�ل����س ال �ع �م��داء االخ�ي�ر ال���ذي مت
مب��وج�ب��ه امل��واف �ق��ة ع�ل��ى اع�ت�م��اد ح��واف��ز م��ادي��ة للن�شر العلمي يف
جم�ل�ات وك �ت��ب علمية للباحثني يف اجل��ام �ع��ة اع �ت �ب��ارا م��ن ب��داي��ة
ه� ��ذا ال �ف �� �ص��ل ال ��درا�� �س ��ي م ��ن ال� �ع ��ام اجل��ام �ع��ي 2017/2016
وت�أتي هذه احلوافز �ضمن خطة جامعة البلقاء التطبيقية امل�ستمرة
لت�شجيع الباحثني من �أ��س��رة اجلامعة للتميز و�صوال لتحقيق ر�ؤي��ة
اجلامعة للمناف�سة.
كما ا��ش��ار ال��دك�ت��ور الزعبي ال��ى دخ��ول اجلامعة الول م��رة على
التناف�س العاملي حيث قمنا من خالل فريق خمت�ص وا�صل العمل ليل

نهار لتقدمي ملف اجلامعة الى الت�صنيف العاملي )Green Metric
 ) UIو ح�صلت اجلامعة على الرتتيب ( ) 234من بني ( ) 74دولة
وحلت الرابعة حمليا واملرتبة الثامنة عربيا  .ونعمل حاليا من خالل
فرق خمت�صة على جتهيز ملف عن اجلامعة لتقدميه الى الت�صنيف
العاملي للجامعات ( ، ) QSم�شريا الى ان تناف�س اجلامعة عامليا ي�ضعها
على قائمة اجلامعات التي يرغب الطلبة االجانب يف االلتحاق بها وهو
كذلك ما ي�ساهم يف زيادة مراتب الت�صنيف العاملي للجامعة.
كما وا�شاد اال�ستاذ الدكتور الزعبي باجلهد اجلبار الذي قام به
مركز التطوير و�ضمان اجلودة يف جمال اعتماد تخ�ص�صات اجلامعة
من قبل هيئة االعتماد حيث ح�صل لغاية االن على اعتماد ()49
تخ�ص�ص ًا على م�ستوى البكالوريو�س والعمل جار على اعتماد باقي
التخ�ص�صات وعلى م�ستوى الدبلوم التقني والتطبيقي وحتى االن
ا�ستطعنا اعتماد ( ) 5برامج وتقدمنا يف ال�شهر املا�ضي العتماد ()12
برناجم ًا والعمل جار على اعتماد كافة تخ�ص�صات اجلامعة.
وعن الو�ضع املايل للجامعة قال اال�ستاذ الدكتور الزعبي :انه كان من
املتوقع ان تنهي �سنة  2016على عجز مايل قدر ب ( )11مليون دينار
تقريبا اال اننا ومن خالل خطة انفاق دقيقة ب�ضبط النفقات وتر�شيد
اال�ستهالك وبجهد اجلميع ا�ستطعنا ان نقفل العام  2016بعجز مايل
بلغ حوايل ( )2.5مليون دينار ،باال�ضافة الى دفع مبالغ كبرية مرتتبة
على اجلامعة كذمم  .ومبقابل خف�ض النفقات االدارية وخطة الرت�شيد
اال اننا قمنا بزيادة االنفاق على املختربات والقاعات التدري�سية والبنية
التحتية التي تخدم التعليم التقني والتطبيقي واالكادميي.
و�أ�شار اال�ستاذ الدكتور الزعبي الى ما تقوم به عدد من اللجان املكلفة
ب�إعادة النظر يف انظمة وتعليمات اجلامعة لتواكب التطور الكبري الذي
ح�صل منذ ن�ش�أة اجلامعة عام  1997ولغاية االن وتعديل بع�ض املواد يف
االنظمة لتواكب هذه التغريات.
كما واك��د رئي�س اجلامعة على ا�ستمرارية اللقاء مع اجلميع يف
امل�ستقبل الطالعهم على �إجنازات اجلامعة والتحاور معهم واال�ستماع
�إليهم ،م�شريا الى ان اجلامعة وادارتها جذرت مع ا�سرتها الر�أي والر�أي
الآخر والنقد البناء .
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رئيس جامعة البلقاء التطبيقية
يرعى احتفال كلية معان بعيد ميالد
جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم
رعى رئي�س اجلامعة اال�ستاذ الدكتور
ع��ب��داهلل ���س��رور ال��زع��ب��ي االح��ت��ف��ال
اجلماهريي الكبري الذي �أقامته كلية
إحتفاء بعيد ميالد
معان اجلامعية �
ً
ج�لال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب��ن
احل�سني على م�سرح الكلية.
و�أك ��د اال��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور الزعبي يف كلمته :
على �أن االحتفال بعيد ميالد مليكنا الغايل مل
يعد منا�سبة عابرة متر كغريها من املنا�سبات
ب��ل �أ�صبحت حمطة �سنوية �سعيدة نقف فيها
مع ذواتنا وقفة املت�أمل املراجع لعام كامل من
م�سرية ملأى باالجنازات والعمل الد�ؤوب املخل�ص من �أجل رفعة
الوطن وتقدمه ورقيه وازدهاره .و�أ�ضاف اال�ستاذ الدكتور الزعبي
�أن اجلامعة ت�شهد يف هذه الأيام نقلة نوعية يف م�سريتها العلمية
الزاهرة وها هي حتقق قفزات هائلة يف اجنازاتها وتخطو خطوات
وا�سعة يف حتقيق الر�ؤى امللكية ال�سامية يف تطوير التعليم العايل يف
الأردن والتعليم التقني الذي يخدم �سوق العمل ويرفده بالكفاءات
املميزة ت�أهي ًال وتدريب ًا و�إعداد ًا.
من جانبه �أ�شار عميد كلية معان اجلامعية الدكتور �سطام زهري
اخلطيب يف كلمته �إلى �أن منا�سبة عيد ميالد جاللة امللك تكت�سب
قيمتها من مكانة �صاحبها � ،صاحب امل�سرية احلافلة بالعطاء
والتفاين والإخال�ص ونكران ال��ذات .وقال اخلطيب �:إننا ن�ستمد
العزم والقوة واحلكمة ال�سديدة يف كل املواقف ،من جاللة امللك
الذي تنبه �إلى خماطر احلا�ضر وحتدياته  ،وطموح امل�ستقبل رغم
الإمكانيات املحدودة  ،فن�سري مع جاللته الذي و�ضع لنا منهاجا
قوميا وع��زز يف �أردن العزم والرباط مظاهر الأخ��وة ال�صادقة
والوطنية الفاعلة.
من جانبه �أ�شار ع�ضو جمل�س كلية معان الرئي�س التنفيذي ل�شركة
تطوير معان املهند�س ح�سني كري�شان يف كلمة املجتمع املحلي �أن
الأردن اليوم وبف�ضل جهود جاللته غدا يف م�صاف ال��دول التي
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ي�شهد لها بتطبيق ال�سيا�سات التنموية املتميزة لرفع م�ستوى معي�شة
املواطن وحتقيق التنمية ال�شاملة وتوزيع مكت�سباتها على اجلميع.
ويف كلمة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية قال حممد النوافلة :يف كل
عام تتجدد الفر�صة يف الأفئدة وي�صحو الوطن بكل �أبنائه وبناته
يف الثالثني من كانون الثاين من كل عام نكون على موعد مع ذكرى
ميالد ق��رة �أعيننا �سليل الأ��ش��راف وت��اج الفخار وف��رع ال�شجرة
املحمدية والدوحة القر�شية االحمدية جاللة امللك عبداهلل الثاين
بن احل�سني الأغلى.
وا�شتمل االحتفال الكبري الذي ح�ضره رئي�س بلدية معان ماجد
ال�شراري ومدير �شرطة معان العقيد عمر اخل�ضري وع��دد كبري
من �شيوخ ووجهاء املحافظة على ق�صائد �شعرية �ألقاها الطالب
عبداهلل �سامل امل��زاي��دة تغنت بالوطن والقائد  ،وف�ق��رات فنية
فلكلورية منوعة قدمتها فرقة معان للفلكلور ال�شعبي تفاعل معها
اجلمهور.
ويف نهاية االحتفال قام اال�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة بتكرمي
الطالبة منى هباين الأول��ى على اململكة يف تخ�ص�ص التمري�ض
امل�شارك م��ن طالبات الكلية  ،والطلبة ال��ذي��ن ان�ه��وا متطلبات
احل�صول على دورتي امل�ساحة ال�شاملة ودورة الطاقة ال�شم�سية ،
واملتفوقني يف املجال الريا�ضي من طلبة الكلية واجلهات الداعمة
للكلية.

ندوة حوارية لمعالي وزير الشباب
المهندس حديثه جمال الخريشا
في كلية األميرة عالية الجامعية

ال �ت �ق��ى وزي� ��ر ال �� �ش �ب��اب امل �ه �ن��د���س ح��دي �ث��ه ج �م��ال اخل��ري���ش��ا
بح�ضور رئ�ي����س ج��ام�ع��ة ال�ب�ل�ق��اء التطبيقيه اال� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور
عبد اهلل � �س��رور ال��زع�ب��ي �أ� �س��رة كلية االم�ي�رة عالية اجلامعية
ل�ل�ح��دي��ث ع��ن ال���ش�ب��اب يف ع�ه��د ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال�ث��اين
مبنا�سبة اح �ت �ف��االت امل�م�ل�ك��ة ب�ع�ي��د م �ي�لاد ج�لال�ت��ه ح�ف�ظ��ه اهلل
وحت��دث وزي��ر ال�شباب عن اهتمام جاللة امللك عبد اهلل الثاين
منذ �أن ت�سلم �سلطاته ال��د��س�ت��وري��ة يف رع��اي��ة ال�شباب �إمي��ان��ا
م��ن ج�لال�ت��ه ب��أن�ه��م ال�ث�روة وعليهم دور يف امل�ساهمة يف بناء
و�أ�شار وزير ال�شباب ب�أن عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين يتميز
يف بناء مدن ريا�ضية وبيوت ال�شباب ومع�سكرات ملمار�سة الأعمال
املفيدة بي�سر و�سهولة يف خمتلف �أن�ح��اء اململكة �إل��ى جانب تكرمي
ورعاية جاللته ال�شباب الأردين املبدع يف كافة النواحي الريا�ضية
الثقافية والعلمية ومرافقة جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف جوالت
ع��امل�ي��ة حل���ض��ور امل� ��ؤمت ��رات ورع��اي �ت��ه ال�سامية ل�لاب�ت�ك��ار والإب� ��داع
و�أو�ضح وزير ال�شباب ب�أن احلكومة تنفذ اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب
والتي �أق��رت عام  2005لتكون اال�سرتاتيجية الأول��ى عامليا يف تنمية
ال�شباب .
وحتدث الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة يف
اللقاء وبني ب�أن ال�شباب عماد الوطن وحمل اهتمام جاللة امللك عبد
اهلل الثاين ولذلك تعمل جامعة البلقاء التطبيقيه على ترجمة ر�ؤى
جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف تطوير امل�ساقات التدري�سية وخا�صة
م�ساقات الرتبية الوطنية لي�صبح م�ساقا يتعامل مع احلدث والإجناز يف
وطننا وتوجيه �أبنائنا الطلبة توجيها �إيجابيا �إلى جانب �إدخال م�ساقات
جديدة كالقانون واملجتمع والأخالق وال�سلوك وحوار الأديان والثقافات
واالعالم واحلياة لتكون متكاتفة مع جهود الدولة االردنية بقيادة جاللة
امللك عبد اهلل الثاين يف مقاومة الإرهاب والتطرف والفكر التكفريي

وط�ن�ن��ا الأردن ح�ي��ث ا��س�م��اه��م ج�لال��ة امل�ل��ك (ف��ر� �س��ان التغيري
والأغ�ل�ب�ي��ة ال�صامتة) وه��م ي�شكلون %70م ��ن املجتمع الأردين
وبني وزير ال�شباب ب�أن جاللة امللك عبداهلل الثاين وجه �إلى �إن�شاء
امل��راك��ز ال�شبابية النموذجية مبوا�صفات عاملية لتلبية حاجات
ال�شباب الأردين والتي بلغ عددها لغاية االن (  ) 190مركزا �شبابيا
ت��ؤدي دوره��ا يف رعاية ال�شباب ومتكينهم وتعزيز ال��روح الوطنية
والقيم العربية اال�سالمية بني ال�شباب والو�سطية واالعتدال وحماربة
التطرف و�أي فكر خارج عن قيمنا اال�صيلة.
�إلى جانب التو�سع يف التعليم التقني واملهني وجتويده مبا يخدم الدولة
وامل�ساهمة يف حل م�شكلتي الفقر والبطالة تنفيذا لر�ؤى جاللة �سيدنا
امللك عبد اهلل الثاين يف التوجه والتو�سع يف التعليم التقني واملهني
والتي جاءت يف اال�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ومتابعة
جاللة امللك عبد اهلل الثاين لتنفيذها.
وبني اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرورالزعبي ب�أن اجلامعة تعمل على
توجيه الطلبة للم�شاركة يف االنتخابات القادمة للبلديات والالمركزية
كما �أعلن ب�أن جامعة البلقاء التطبيقية ومن خالل كلياتها املنت�شرة
يف كافة �أنحاء الوطن �ستنفذ �شراكة حقيقية مع وزارة ال�شباب وعرب
مراكزها املنت�شرة �أي�ضا يف كافة �أرج��اء الوطن للم�ساهمة يف تنمية
ال�شباب وتوجيههم نحو العمل املنتج والتعليم التقني واملهني وتوعيتهم
للم�ساهمة جميعا يف املحافظة على �أمن الوطن وا�ستقراره ومنائه.
وكان عميد الكلية اال�ستاذ الدكتور حممد ال�سويلميني قد القى كلمة
رحب فيها بوزير ال�شباب وبني ب�أن جامعة البلقاء التطبيقيه قد خطت
خطوات مهمة يف التطوير والتحديث اكادمييا و�إداري��ا وان اجلامعة
تعمل جاهدة يف بناء �شباب اردين واع عرب خطط جديدة للجامعة
وم�ساقات متطورة ولتكون هي منطلق التعليم التقني واملهني يف االردن .
وقد ح�ضر اللقاء واحلوار �أع�ضاء الهيئة التدري�سية واالدارية والطلبة.
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احتفاال بعيد ميالد القائد

الديوان الملكي العامر يفوز
على البلقاء التطبيقية وديًا بالكرة
يف �إط��ار احتفاالت اجلامعة بعيد ميالد القائد رعى اال�ستاذ
الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة املباراة الودية يف
لعبة خما�سي كرة القدم والتي جمعت فريقي موظفي الديوان امللكي
العامر وموظفي جامعة البلقاء التطبيقية بح�ضور ال�سيد حممد
الواكد مدير املوارد الب�شرية يف الديوان امللكي العامر واال�ستاذ
الدكتور غاندي انفوقة نائب الرئي�س لل�ش�ؤون االكادميية والدكتور
و�ضاح العدوان عميد �ش�ؤون الطلبة والدكتور نعيم القا�ضي عميد
كلية عمان اجلامعية وجمع من احل�ضور وقد اقيمت املباراة
بتنظيم من قبل عمادة �ش�ؤون الطلبة وكلية عمان اجلامعية وجرت
على ملعب ال�صالة الريا�ضية يف مركز اجلامعة وا�سفرت عن فوز
فريق موظفي الديوان امللكي العامر بواقع ( )4اهداف مقابل ()3
للبلقاء التطبيقية.
اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي قال يف هذه املنا�سبة :
ان هذه اللقاءات هي تعبري ح�ضاري جميل يعرب عن حالة وطنية
ميتاز بها االردنيون عن غريهم من �شعوب العامل فاالحتفال بعيد
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ميالد القائد املفدى ا�صبح منا�سبة وطنية غالية يعرب فيها ال�شعب
عن حبه لوطنه وامتنانه لقيادته الها�شمية ال�شريفة التي نذرت
نف�سها لق�ضايا االمة والوطن وميالد جاللته ميالد �شعب حفظ
الود وبادل قيادته حبا بحب واخال�صا باخال�ص وا�صبحت العالقة
منوذجا مثاليا يف انحاء املعمورة.
وا�ضاف ان هذه املباراة هي لقاء احتفايل بعيد عن التع�صب
ولقاء اخوي فيه تناف�س �شريف م�شروع بني ريا�ضيني يتحلون ب�أعلى
درجات الوعي وحب الوطن والوالء لقيادتهم الغالية .
كما ت�ضمن فعاليات اللقاء ق�صيدة �شعرية للطالب مرتوك
اجلبور من كلية عمان اجلامعية وفقرة �شعرية قدمتها الطالبة
العنود ال�شمايلة وفقرة غنائية للطالبة رغد حجازي من كلية عمان
اجلامعية .
ويف اخلتام �سلم اال�ستاذ الدكتور غاندي انفوقة مندوبا عن
رئي�س اجلامعة كا�س البطولة وامليداليات لفريق الديوان امللكي
وميداليات املركز الثاين لفريق موظفي البلقاء التطبيقية.

بمناسبة عيد ميالد القائد

الجامعة تنظم األسبوع الفني للجامعات األردنية
( )10ج��ام �ع��ات ح�ك��وم�ي��ة
وخ ��ا�� �ص ��ة ح��ي��ث ق � ��دم ل��ه
الطلبة امل�شاركون عر�ضا عن
ر�سوماتهم و�أبدى �إعجابه مبا
حملته الر�سومات من �أفكار .

مندوبا عن اال�ستاذ
الدكتور عبداهلل �سرور
الزعبي رئي�س اجلامعة
افتتح اال�ستاذ الدكتور
عبد النا�صر ال��زي��ود
نائب الرئي�س ل�ش�ؤون
اال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد
اال� �س �ت �ث �م��ار امل�ع��ر���ض
ال �ن��ا� �ص��ر ال ��زي ��ود ع�ب�ر عن
ال� �ف� �ن ��ي لإب � ��داع � ��ات
�شكره وتقديره لعمادة �ش�ؤون
الطلبة من اجلامعات
ال �ط �ل �ب��ة ع �ل��ى ه���ذا اجل�ه��د
الأردن �ي��ة بتنظيم من
ال��وا��ض��ح وال��ذي يهدف الى
ع�م��ادة ��ش��ؤون الطلبة
ت�ع��زي��ز اب ��داع ��ات وم��واه��ب
�ضمن اال�سبوع الفني
ال�ط�ل�ب��ة م��ن خ�ل�ال تنظيم
ل�ل�ج��ام�ع��ات االردن �ي��ة
مبنا�سبة اح�ت�ف��االت اجلامعة بعيد م�ي�لاد القائد اخلام�س معار�ض فنية لإبداعاتهم .
واخلم�سني بح�ضور الدكتور و�ضاح العدوان عميد �ش�ؤون الطلبة ويف �إطار احتفاالت اجلامعة اي�ضا بعيد ميالد القائد �أقامت
وعدد من عمداء الكليات وطلبة اجلامعة والذي اقيم يف �صالة عمادة �شو�ؤن الطلبة حفال فنيا على م�سرح كلية العلوم ح�ضره
الدكتور رائ��د الرقاد نائب عميد �ش�ؤون الطلبة ت�ضمن القاء
ال�ضيافة يف مركز اجلامعة .
ق�صائد �شعرية تغنت بالوطن والقائد باال�ضافة الى فقرة فنية
وجتول اال�ستاذ الدكتور الزيود يف املعر�ض الذي �شارك به قدمتها فرقة كورال اجلامعة.

دوره تدريبية بعنوان «تصميم وتنظيم الحدائق
العامة والميادين « لطلبة كلية الكرك الجامعية
نظمت كلية الكرك اجلامعية وبالتعاون مع بلدية الكرك
الكربى دورة تدريبية بعنوان «ت�صميم وتنظيم احلدائق
العامة وامليادين» ،والتي اقيمت يف م�شاتل البلدية .
ال��دورة التي رعى فعالياتها رئي�س بلدية الكرك الكربى
املهند�س حممد املعايطه وح�ضرها الدكتور جواد ال�ضالعني
ا�شتملت على عدد من االن�شطة متمثلة يف معرفة تقليم و�إكثار
وت�شكيل نباتات الزينة ،اختيار النباتات املنا�سبة للزراعة يف
احلدائق وامليادين العامة .
لبلدية الكرك الكربى على تعاونها الدائم مع جامعة البلقاء
هذا وقد قدم الدكتور ال�ضالعني ال�شكر مندوبا عن الكلية التطبيقية ممثلة بكلية الكرك اجلامعية .
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ورشة عمل بعنوان

“معايير ضمان الجودة وآلية
قياسها وكتابة التقرير الذاتي”

�أكد اال�ستاذ الدكتور �سعد ابو قدي�س نائب الرئي�س ل�ش�ؤون البحث
العلمي واملراكز والتعاون الدويل ان اجلودة يف التعليم العايل تعد
احدى و�سائل حت�سني وتطوير نوعية التعليم والنهو�ض مب�ستواه
يف ع�صر العوملة ال��ذي ميكن و�صفه بانه ع�صر اجل��ودة ،وا�ضاف
الدكتور ابو قدي�س خالل رعايته -مندوبا عن اال�ستاذ الدكتور
عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة ور�شة العمل التي نظمها
مركز التطوير و�ضمان اجلودة بعنوان «معايري �ضمان اجلودة و�آلية
قيا�سها وكتابة التقرير الذاتي « بح�ضور اال�ستاذ الدكتور حممد
حيا�صات نائب الرئي�س لل�ش�ؤون االداري��ة واملالية وعمداء كليات
اجلامعة وعدد من مدراء الدوائر واع�ضاء الهيئة التدري�سية  :بان
اجلودة حظيت باهتمام كبري يف معظم دول العامل باعتبارها احدى
الدعامات اال�سا�سية النظمة التعليم التي ينبغي عليها مواكبة
التغريات العاملية والتكيف معها ونقطة انطالق الكوادر الب�شرية
امل�ؤهلة علميا للم�شاركة يف حتقيق التنمية بابعادها املختلفة
ومواجهة التاثريات ال�سلبية الناجمة عن حمركات التغيري و�صوال
الى حلول عملية تعود بالفائدة على املجتمعات .

وبني اال�ستاذ الدكتور ابو قدي�س انه وانطالقا من الدور الكبري
ال��ذي تقوم به جامعة البلقاء التطبيقية ممثلة مبركز التطوير
و�ضمان اجلودة وال�شركاء من الكليات والعمادات والوحدات والدوائر
املختلفة يف اجلامعة يف ن�شر ثقافة اجلودة وتطبيقاتها احلديثة بني
العاملني فقد بادر املركز بالتعاون مع هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم
 | 20أنباء البلقاء |

العايل الى اطالق اولى فعاليات تبني تطبيق اجلودة من خالل عقد
ور�شة العمل هذه التي تتعلق مبعايري �ضمان اجلودة و�آلية قيا�سها .
بدوره ا�ستعر�ض الدكتور احمد من�صور مدير مديرية �ضمان
اجلودة يف هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم خالل الور�شة والتي هدفت
�إلى ت�أهيل امل�شاركني ومنحهم اخلربة وتزويدهم باملعلومات اخلا�صة
ب�ضمان اجل��ودة واملعايري ال�لازم تطبيقها ،لي�صبحوا خ�براء يف
اجلودة ،باال�ضافة الى تعريفهم ب�آلية �إجناز درا�سة التقييم الذاتي،
الت�صنيف االردين للجامعات والذي يعد الأول حملي ًا وعربي ًا ،و�أعده
جلنة من اخل�براء واملخت�صني بحيث تكون معايريه قابلة للتطبيق
والقيا�س كما ا�ستعر�ض الدكتور من�صور دليل معايري �ضمان اجلودة
املعتمدة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،مو�ضحا الى ان هذه املعايري تتمثل
بالتخطيط اال�سرتاتيجي واحلوكمة والربامج الأكادميية والبحث
العلمي والإي�ف��اد والإب��داع��ات وامل�صادر املالية وامل��ادي��ة والب�شرية
واخلدمات الطالبية وخدمة املجتمع والعالقات اخلارجية و�ضمان
اجلودة.
وب�ين من�صور تفا�صيل ك��ل معيار رئي�سي ومعايريها الفرعية
وعنا�صرها وم�ؤ�شراتها والأدل��ة والرباهني والوثائق املطلوبة لها،
م�ؤكدا �أن عملية منح �شهادة �ضمان اجل��ودة �إح��دى مهمات هيئة
اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل الرئي�سية.كما ا�ستعر�ض الدكتور
من�صور �آلية كتابة التقرير الذاتي.

إطالق مبادرة طالبية بعنوان
“ال للمخدرات” في البلقاء التطبيقية
من خالل تنظيم واحت�ضان العديد من املحا�ضرات التوعوية الهادفة
الى ن�شر ثقافة الوعي للطلبة حيال هذه الآفة اخلطرية م�شيدا بالدعم
الكبري ال��ذي تلقته املبادرة من قبل ادارة اجلامعة ممثلة برئي�سها
اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي وعمادة �ش�ؤون الطلبة فيها .

مندوبا عن اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة
رعى اال�ستاذ الدكتور حممد حيا�صات نائب الرئي�س لل�ش�ؤون االدارية
واملالية فعاليات حفل �إطالق املبادرة الطالبية «ال للمخدرات» والتي
جاءت مببادرة جمموعة من طلبة اجلامعة وبدعم من عمادة �ش�ؤون
الطلبة وبح�ضور الدكتور و�ضاح �سعود العدوان عميد �ش�ؤون الطلبة
وعدد من اع�ضاء الهيئتني التدري�سية واالداري��ة يف اجلامعة وجمع كما ت�ضمنت فعاليات حفل اطالق املبادرة عر�ضا م�سرحيا تفاعليا
غفري من الطلبة.
كتبه الطالب حممود اللوزي يحاكي واقع املخدرات والآث��ار ال�سلبية

والقى الدكتور حممد حيا�صات كلمة ق��ال فيها  :مل يعد االدم��ان الناجمة عنها قدمه فريق نك�شة مخ امل�سرحي.
م�شكلة تعاين منها بع�ض الدول الكربى او ال�صغرى او بلدان حملية او كما ا�شتملت الفعاليات على جل�سة حوارية توعوية حول �آفه املخدرات
اقليمية بل ا�صبحت م�شكلة تهم العامل اجمع م�ؤكدا على ان املخدرات �أدارها الدكتور حممد ابو رمان ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية االعمال
باتت تكلف الب�شرية فقدا يفوق ما تفقده اثناء احل��روب املدمرة ملا
�شارك فيها الدكتور هاين العابد مفتي حمافظة البلقاء وال��ذي بني
ت�سببه من م�شكالت ج�سمية ونف�سية واجتماعية واقت�صادية لنا فنحن
نحتاج لت�ضافر اجلهود املحلية والدولية ملعاجلتها ،واك��د الدكتور االحكام ال�شرعية والأدلة القر�آنية التي حترم تعاطي مثل هذه الآفات
احليا�صات على ال��دور الواجب علينا جميعا القيام به ملحاربة هذا اخلطرية ،م�شددا يف الوقت ذاته على دور اال�سرة يف تربية االبناء
اخلطر املدمر من خالل تعزيز روح التوعية �ضد املمار�سات اخلاطئة واتباع ا�سلوب احلوار اجليد معهم.
وبناء هذه التوعية على �أ�س�س علمية كما دعا الدكتور احليا�صات الى كما حتدث ال�سيد زيد العجارمة من ادارة مكافحة املخدرات عن دور
�ضرورة �إ�شغال وقت الفراغ لدى ال�شباب ملنع ه��دره مبا يعود باالثر ادارة مكافحة املخدرات يف �سعيها دوما الى الق�ضاء على هذه الآفة
ال�سلبي عليهم وتنمية املواهب واالب��داع لديهم م�شددا على �ضرورة اخلطرية والتي باتت تهدد ال�شباب يف حياتهم م�شددا على �ضرورة
تغليظ العقوبات على املهربني واملروجني واملتعاطني .
توعية ال�شباب مبخاطر املخدرات بكافة انواعها وا�شكالها.
كما عر�ض الطالب حممد نوفل ع�ضو مبادرة ا�صدقاء ال للمخدرات بدورها حتدثت الدكتورة بيان العواي�شة من مديرية �صحة البلقاء
اهداف املبادرة والتي جاءت بهدف توعية ال�شباب من خالل املن�شورات
عن اهم املخاطر ال�صحية الناجتة عن تعاطي املخدرات  ،واالن��واع
واجلل�سات احل��واري��ة وان�شاء تطبيق ي�ساعد على التبليغ ويحتوى
معلومات توعوية عن اال�ضرار و اعرا�ض متعاطي املخدرات ،منوها وامل�ؤثرات العقلية ومدى ت�أثريها على ال�شباب واملجتمع.
الى اهمية دور اجلامعات يف توعية وتثقيف الطلبة مبخاطر املخدرات ويف ختام اجلل�سة اجاب املتحدثون على ا�سئلة وا�ستف�سارات الطلبة .
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محاضرة علمية بعنوان

«اآلفاق المستقبلية لتكنولوجيا االندماج النووي»

مندوب ًا عن اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي رئي�س اجلامعة
رعى اال�ستاذ الدكتور �سعد ابو قدي�س نائب الرئي�س ل�ش�ؤون البحث
العلمي واملراكز والتعاون ال��دويل املحا�ضرة العلمية والتي نظمتها
كلية الدرا�سات العليا بعنوان «الآفاق امل�ستقبلية لتكنولوجيا االندماج
النووي» بح�ضور اال�ستاذ الدكتور �سائد دبابنة عميد الكلية وعدد
من طلبة كلية الدرا�سات العليا وذلك يف مدرج كلية العلوم يف مركز
اجلامعة .

التي قد تدفع العامل يف امل�ستقبل للتوجه نحوى هذا امل�صدر ومن
اهمها وفرة الوقود امل�ستخدم وكمية الف�ضالت امل�شعة ال�صغرية
ن�سبيا والتي ميكن تدويرها ،ا�ضافة الى عملية التفاعل يف االندماج
هي عملية �آمنه  ،كما ا�ستعر�ض املهند�س عمرو �أبرز التحديات التي
تواجه هذا امل�صدر ومنها الق�صور يف فهم �سلوك البالزما والقوى
املغناطي�سية وتباين احلرارة الهائل .

وقد حتدث يف املحا�ضرة املهند�س عمرو بدر من معهد ماك�س
بالنك لفيزياء البالزما يف املانيا واملخت�ص بتطوير تكنولوجيا ويف خ �ت��ام امل �ح��ا� �ض��رة �أج� ��اب امل�ه�ن��د���س ع �م��رو ع�ل��ى ا�سئلة
االندماج النووي ،حيث ا�ستعر�ض املهند�س عمرو م�ستقبل االندماج وا�ستف�سارات الطلبة ،و ق��دم الدكتور اب��و قدي�س درع اجلامعة
النووي كم�صدر واعد للطاقة النظيفة م�شريا الى اهم اال�سباب تكرميا للمهند�س عمرو على هذه املحا�ضرة القيمة .

احتفاال بعيد ميالد القائد
معرض صور وحملة للتبرع بالدم في كلية عمان الجامعية
�ضمن احتفاالت جامعة البلقاء التطبيقية بالعيد اخلام�س واخلم�سني
مليالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه افتتح
الدكتور نعيم �سالمة القا�ضي عميد كلية عمان اجلامعية للعلوم املالية
واالدارية معر�ض �صور حتكي تطور اململكة يف عهد جاللة امللك عبداهلل
الثاين ابن احل�سني املعظم ،وحتت �شعار «دما�ؤنا فداء للوطن» نظمت
ال�ش�ؤون الطالبية يف الكلية اي�ضا حملة للتربع بالدم تعبري ًا �صادق ًا من
طلبة الكلية عن ح�سهم الوطني ال�صادق واقتداء بجاللة امللك عبد اهلل
الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه .
وقدم الدكتور نعيم �سالمة القا�ضي �شكره البنائه الطلبة و�أع�ضاء
الهيئتني التدري�سية والإدارية الذين تربعوا بدمائهم وهذا لي�س بجديد
عن �أبناء الأردن الأوفياء  ،داعيا اهلل العلي القدير �أن يحفظ جاللة امللك
عبداهلل الثاين وميد يف عمره ويحفظ الأردن قلعة عريقة ها�شمية.
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عميد شؤون التنمية وخدمة المجتمع المحلي في
جامعة فلسطين التقنية يزور البلقاء التطبيقية
قام الدكتور عمران علي عليان عميد �ش�ؤون التنمية وخدمة
املجتمع يف جامعة فل�سطني التقنية (خ�ضوري) نائب الرئي�س
�سابقا بزيارة الى جامعة البلقاء التطبيقية حيث كان يف ا�ستقباله
مندوبا عن رئي�س اجلامعة اال�ستاذ الدكتور عبد اهلل �سرور
الزعبي كل من الدكتور هيثم النادر مدير وحدة التنمية وخدمة
املجتمع املحلي وال�سيد عبد الكرمي احلمادنة مدير وحدة ت�سجيل
كليات املجتمع وال�سيد حازم ن�شيوات مدير دائرة العالقات العامة
واالعالم يف اجلامعة .

يف بداية اللقاء قدم الدكتور هيثم النادر مدير وحدة التنمية
وخدمة املجتمع املحلي �شرحا مف�صال عن الن�شاطات واالعمال
التي تقوم بها الوحدة مبينا الى ان الهدف من الوحدة هو التنمية
وخدمة املجتمع املحلي من خالل ما تقوم به من اعمال �ساهمت
وت�ساهم ب�شكل الفت يف اب��راز ال�صورة النا�صعة للجامعة �سواء
داخل االردن اوخارجة م�ؤكدا على ان الوحدة ال تقت�صر ن�شاطاتها
يف منطقة معينة بذاتها بل حتر�ص على اي�صال تلك االن�شطة الى
جميع اروقة وربوع الوطن وهذا ياتي ان�سجاما مع ر�سالة ور�ؤية
اجلامعة و�شعارها حو�ضي من عدن الى عمان البلقاء وكون جامعة
البلقاء التطبيقية تعترب اجلامعة الوطنية الوحيدة املمتدة من
�شمال االردن الى جنوبة من خالل كلياتها.

ب ��دوره ق��دم ال��دك�ت��ور عليان �شرحا مف�صال ع��ن الن�شاطات
واالعمال التي تنفذها جامعة فل�سطني التقنية فيما يتعلق بالتنمية
وخدمة املجتمع املحلي مبينا الى ان هناك العديد من ال��دورات
التي تنبثق من خالل التنمية وخدمة املجتمع مثل دورة فن التجميل
وق�ص ال�شعر ودورة الكهرباء ودورة التربيد والتكييف وغريها
العديد من الدورات التي تطرق اليها الدكتور عليان ولفت عليان
الى ما جمموعه ( ) 27دورة متتالية نفذتها �ش�ؤون التنمية وخدمة
املجتمع يف جامعة فل�سطني التقنية من �شهر ايلول املا�ضي وحتى
تلك اللحظة منوها الى حجم الدخل الذي يت�أتى للجامعة جراء
عقد وتنظيم مثل تلك الدورات ويف ال�سياق ذاته بني الدكتور عليان
ان �ش�ؤون التنمية وخدمة املجتمع معنية با�ستقطاب م�شاكل الطلبة
والعمل على حلها من خالل خمت�صني يف اجلامعة وه��ذا بدوره
يزيد من �سمعة اجلامعة ومكانتها حمليا واقليميا ودوليا باعتبار
الطلبة هم حمور العملية التعليمية التي �أن�شئت من اجلها اجلامعة.
كما ق��دم ال�سيد عبد ال�ك��رمي احل�م��ادن��ه �شرحا مف�صال عن
التعليم التقني والتطبيقي للمرحلة اجلامعية املتو�سطة مبينا الى
ان اجلامعة معنية باال�شراف على جميع كليات اململكة احلكومية
واخلا�صة والتي تدر�س الدبلوم املتو�سط والفتا الى الدور الكبري
الذي توليه لالهتمام بالتعليم التقني واملهني م�شري الى ان الهدف
هو امل�ساهمة يف حل م�شاكل البطالة يف املجتمع .
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ورشة عمل في الجامعة

«تنمية التفكير اإلبداعي لدى األبناء»

اكد الدكتور م�صطفى هيالت اال�ستاذ يف علم النف�س الرتبوي
يف كلية الأم�يرة عالية اجلامعية على ان التفكري هو الوظيفة
الرئي�سية للدماغ وهو الذي ي�ساعده على التطور والرقي يف جميع
مناحي احلياة املختلفة جاء ذلك خالل ور�شة العمل التي نظمها
مركز اال�ست�شارات والدرا�سات والتدريب يف اجلامعة بالتعاون مع
مديرية التنمية االجتماعية يف ال�سلط بعنوان (تنمية التفكري
الإبداعي لدى الأبناء ) ورعاها اال�ستاذ الدكتور �سعد ابو قدي�س
نائب الرئي�س ل�ش�ؤون البحث العلمي واملراكز والتعاون الدويل
مندوبا عن رئي�س اجلامعة اال�ستاذ الدكتور عبداهلل �سرور الزعبي
وبح�ضور مدير التنمية االجتماعية يف ال�سلط والدكتورعمر
البحبوح الدبا�س مدير مركز اال�ست�شارات والدرا�سات والتدريب
وعدد من موظفي وموظفات اجلامعة.

وا�ضاف هيالت انه يجب على الآباء واالمهات �إتاحة املجال �أمام
ابنائهم من اجل اعطاء الفر�صة لهم للتفكري االبداعي منوه ًا الى
ان فطرة الأبناء م��زودة بن�سبة عالية من التفكري م�شريا الى
عدد من ال�سلوكيات اخلاطئة التي ميار�سها الوالدان مع ابنائهم
وال�سلوكيات االيجابية منها والتي ت�ساهم يف التاثري على تفكريهم
ومتيزهم �ضاربا �أروع االمثلة بهذا ال�ش�أن .
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كما دعى الدكتور هيالت على �ضرورة احرتام ر�أي الأبناء من
اجل تن�شئتهم التن�شئة احلقيقية التي ت�ساعدهم م�ستقبال على
ا�ستخدام عقولهم بكل حرفية وابتكار م�شريا ال��ى العديد من
النظريات امل�ستخدمة يف علم النف�س الرتبوي بهذا اخل�صو�ص
،وان التفكري االبداعي ي�ساعد يف القدرة على املحاورة وزيادة
الثقة بالنف�س لدى الأبناء .
وكان يف بداية الور�شة قد رحب الدكتور عمر البحبوح براعي
الور�شة اال��س�ت��اذ الدكتور �سعد اب��و قدي�س وبالدكتور هيالت
واحل�ضور م�شريا الى ان عقد وتنظيم مثل هذه الدورات ي�ساهم
م�ساهمة كبرية يف �إث��راء العقول مبعلومات قيمة حول التفكري
االبداعي لدى الأبناء معتربا الأبناء جزءا مهم ًا وحيوي ًا يف بناء
املجتمع.
ُي�شار الى ان هذه الور�شة لي�ست االولى من نوعها التي تعقدها
اجلامعة بل د�أبت اجلامعة على عقد وتنظيم مثل تلك الدورات
اميانا منها بن�شر الثقافة والتوعية الالزمة لدى موظفي اجلامعة
باعتبارهم ج��زء ًا من الن�سيج املجتمعي لتمكينهم من معاملة
�أبنائهم املعاملة ال�صحيحة ليطوروا مهارات التفكري الإبداعي لدى
�أبنائهم.

حملة تسويقية لبرنامج
“ أنـــــــا أشــــارك “

اطلقت يف اجلامعة حملة �إعالنية ت�ضمنت حمطات
ت�سويقية ان�ت���ش��رت يف ك�ل�ي��ات م��رك��ز اجل��ام�ع��ة لغايات
ا�ستقطاب طلبة اجلامعة للم�شاركة يف برنامج «�أنا �أ�شارك»
وذلك بالتعاون مابني عمادة �ش�ؤون الطلبة� /صندوق امللك
عبد اهلل الثاين للت�أهيل الوظيفي واملعهد الدميقراطي
الوطني لل�ش�ؤون الدولية وي�أتي تنفيذ هذه احلملة بهدف
متكني ال�شباب يف اجلامعات االردنية للعب دور فاعل يف
العملية ال�سيا�سية وعملية �صنع القرار يف الأردن.
ي�شار الى �أن برنامج «�أنا �أ�شارك «هو برنامج ال منهجي
يناق�ش فيه ال�شباب املمار�سات الدميقراطية وحقوق
االن�سان واالح��زاب ال�سيا�سية واالنتخابات ،كما يك�سب
هذا الربنامج الطلبة املهارات الالزمة الجراء املناق�شات
الهادفة واح�ترام ال��ر�أي االخ��ر مما ي�ساعدهم على ان
ي�صبحوا مواطنني فاعلني يف العملية ال�سيا�سية .
وت�ضمنت �آلية تنفيذ احلملة االعالنية والتي ا�ستمرت
على مدار ا�سبوع احلديث املبا�شر مع الطلبة عن الربنامج
ا�ضافة الى توزيع مناذج امل�شاركة على الطلبة.

يوم علمي في كلية
الهندسة التكنولوجية

نظم ق�سم الهند�سة املدنية يف كلية الهند�سة التكنولوجية
امللتقى الأول لهند�سة الطرق واجل�سور بح�ضور عدد كبري من طلبة
و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف الق�سم .
و �ألقى رئي�س ق�سم الهند�سة املدنية الدكتور نافذ عبدالهادي
كلمة رحب فيها بالطلبة احل�ضور م�ؤكد ًا على �أهمية �إقامة مثل
هذه الن�شاطات الالمنهجية والعلمية والتي تخت�صر امل�سافات بني
الطالب وع�ضو هيئة التدري�س و�صو ًال لتذليل كافة العقبات التي قد
تواجه طلبة الق�سم �أثناء م�سريتهم التدري�سية م�شجع ًا الطلبة على
االنخراط يف هذه الأن�شطة.
وقدم الدكتور نافذ نبذة خمت�صرة عن الق�سم والتخ�ص�صات
�شارح ًا اخلطط الدرا�سية واملواد واملجاالت املعرفية �ضمن اخلطة.
وق��د تخلل ه��ذا ال�ي��وم العلمي العديد م��ن ال�ف�ق��رات العلمية
واملحا�ضرات من ا�صحاب االخت�صا�ص التي من �ش�أنها خدمة
الطلبة وزيادة معرفتهم العلمية.
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كلية الحصن الجامعية تحتفل بعيد ميالد
جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم
رعى الأ�ستاذ الدكتور عبد املطلب اخل�ضراوي عميد
كلية احل�صن اجلامعية االحتفال ال��ذي نظمته الكلية
احتفا ًء بعيد ميالد جاللة امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين ابن
احل�سني املعظم اخلام�س واخلم�سني بح�ضور اع�ضاء
الهيئتني التدري�سية واالداري��ة والطلبة والذي اقيم على
م�سرح الكلية .
واب�ت��د�أ االحتفال بال�سالم امللكي و �آي��ات من الذكر
احلكيم وم��ن ثم كلمة لعميد الكلية ذك��ر فيها �أن هذه
املنا�سبة الغالية نعي�شها باردننا الغايل ونحن ننعم بالأمن
وال��رخ��اء بف�ضل القيادة الها�شمية احلكيمة والتفاف
ال�شعب ح��ول قيادته التي ي��رى فيها كل اخل�ير لوطننا
الغايل .
و ا�شتمل االحتفال على القاء ق�صائد �شعرية وو�صالت
غنائية وطنية و�سط فرحة غامرة على حميى طلبة الكلية
واحل�ضور وقدمت فرقة �صوت الأردن للفنون ال�شعبية
هدية تذكارية للكلية وهي لوحة جدارية حتمل �صور ملوك
بني ها�شم ا�ستلمها الأ�ستاذ الدكتور عميد الكلية.

كلية اربد الجامعية تحتفل بيوم الشجرة
وحت��دث عميد الكلية خ�لال االح�ت�ف��ال ع��ن �أه�م�ي��ة م�شاركة
الطالبات يف ن�شاطاتها املختلفة وخا�صة زراع��ة الأ�شجار  ،مما
ينمي فيهن ثقافة االنتماء للكلية واملحافظة على ممتلكاتها ويزيد
من وعيهن وحتملهن للم�س�ؤولية .
و�أ�ضاف ب�أن للكلية دور ًا هام ًا يف بناء �شخ�صية الطالبة علمي ًا
ومهني ًا ونف�سي ًا من خالل م�سارات متعددة من �أهمها امل�شاركة
الفاعلة يف الن�شاطات الالمنهجية التي تنظمها الكلية  ،و�أن الكلية
تعمل جاهدة على خطة لزيادة امل�ساحة اخل�ضراء فيها  ،للو�صول
�إلى بيئة تكون �أكرث جاذبية لطالبات الكلية والعاملني فيها من
خالل زراعة الأ�شجار ونباتات الزينة التي تتنا�سب وبيئة الكلية .

رعى اال�ستاذ الدكتور مف�ضي املومني عميد كلية اربد اجلامعية
االحتفال بيوم ال�شجرة ومب�شاركة اع�ضاء الهيئتني التدري�سية وقد قام عميد الكلية مب�شاركة احل�ضور زراعة اال�شجار احلرجية
واالدارية وطالبات الكلية ..
ونباتات الزينة داخل حرم الكلية .
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ورشة عمل بعنوان
التعليم االلكتروني في كلية عجلون الجامعية
رع��ى ال��دك�ت��ور ن�ضال اب��راه�ي��م االح�م��د ور��ش��ة عمل
بعنوان «التعليم االلكرتوين» والتي عقدتها الكلية الع�ضاء
الهيئة التدري�سية يف كافة االق�سام بهدف متكينهم
وتعريفهم بالتعليم االلكرتوين وامكاناته من اجل تفعيله
يف العملية التدري�سية بحيث يتمكن ع�ضو هيئة التدري�س
من التوا�صل مع طلبته الكرتونيا وتقدمي الواجبات
وا�ستقبالها وحتميل الكتب واملراجع اخلا�صة بكل مادة
من املواد التي يدر�سها .
وبني عميد الكلية الدكتور ن�ضال ابراهيم االحمد ان
التعليم االلكرتوين يحقق قدرا عاليا من االبداع وي�ساعد
على تنمية امل �ه��ارات ل��دى املتلقي ويقلل م��ن التلقني
،وي�ساعد بالتخل�ص من م�شكلة اخلدمات اللوج�ستية
ويتيح للمتعلم كل ح�سب �سرعته اخلا�صة بالدخول الى موقع التعليم
القليلة من خمتربات و�صاالت وقاعات تدري�س فهو يتميز ب�سرعة االلكرتوين داخل اجلامعة وخارجها حيث يعد التعليم االلكرتوين
التو�صل الى املعلومة ،و�سهولة �إي�صالها للمتلقي.
احدى اخلدمات التي تقدمها اجلامعة لطلبتها .
ويعد التعليم االل�ك�تروين نقلة نوعية يف العملية التعليمية يف واجلدير بالذكر �أن هذه الور�شة مت �إعدادها وتنفيذها من قبل
جامعة البلقاء التطبيقية التي ت�سعى نحو احلداثة والتطوير مبا ق�سم احلا�سوب يف الكلية حيث بينت ال�سيدة اريج قواقنه رئي�سة
يعود بالنفع على خمرجات التعليم العايل كما ويعد الو�سيلة االقل ق�سم احلا�سوب ب�أن الق�سم �سيقوم بتنظيم عدد من الور�ش لرفع
كلفة للطلبة حيث يخت�صر الوقت واجلهد والقرطا�سية الورقية كفاءة املدر�سني يف هذا املجال .

ندوة في
كلية الشوبك الجامعية

"نحـو مجتمع آمن"
رعى عطوفة مت�صرف لواء ال�شوبك ال�سيد نظام
املجايل الندوة التوعوية التي نظمتها كلية ال�شوبك
اجلامعية وبالتعاون مع ق�سم ال�شرطة املجتمعية /
ال�شوبك بعنوان «نحو جمتمع �آمن» بح�ضور م�ساعدي
عميد الكلية و�أع�ضاء الهيئتني التدري�سية واالداري��ة
وطلبة الكلية ومدراء الدوائر يف اللواء وجمع من �أبناء
املجتمع املحلي .
وحتدث يف الندوة املقدم بدر البدارين حيث قدم قراءة نقدية
للقواعد واال�صول التي يعتقدها ا�صحاب الفكر املتطرف ومو�ضح ًا
الفرق بني هذه االفكار ونهج ر�سولنا الكرمي يف التعامل مع ا�صحاب
العقائد االخرى مبين ًا خماطر هذا الفكر املتطرف على �شرائح

املجتمع املختلفة .
و قدم مدير مركز �أمن ال�شوبك الرائد رائد الفاعوري �شرحا عن
الت�شاركية يف امل�س�ؤولية بني ال�شرطة املجتمعية وابناء املجتمع املحلي
والتي ت�صب اخريا يف م�صلحة الوطن م�ؤكداعلى �ضرورة عقد مثل هذا
النوع من الندوات لدورها يف توعية املجتمع بكل املخاطر املحيطة .
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مبادرة ( إقرأ معي ) في كلية
العقبة الجامعية
�أطلقت اجلمعية الطالبية يف كلية العقبة اجلامعية بالتعاون مع ق�سم �ش�ؤون الطلبة
مبادرة “�إقر�أ معي” ،وهي مكتبة متنوعة تقيمها اجلمعية الطالبية ب�شكل دوري يف الكلية.
وتقوم منهجية املكتبة على تربع الطالب بكتب ومقررات درا�سية لي�ستعريها �آخرون
بالإ�ضافة �إلى جمموعة من الكتب الثقافية .
وا�ستقطبت املبادرة عدد ًا كبري ًا من طالب الكلية الذين �شاركوا مبئات الكتب من خمتلف
التخ�ص�صات ،وو�صفوا املبادرة ب�أنها جتربة مميزة للكلية يف هذا املجال.

ي�������وم ت����ط����وع����ي ف��ي
مخيمسوفلطلبةكلية
األميرة رحمة الجامعية

نظم طلبة اخلدمة االجتماعية ( التدريب امليداين :جمال
تنظيم املجتمع املحلي) للدكتورة هناء النابل�سي وم�شرفة
التدريب الأكادميي الأ�ستاذة حنني العوامله وبالتعاون مع
مركز جابر ال�ع�ثرات ي��وم تطوعي للأيتام ملركز الربامج
االن�سانية التابع لوكالة الغوث الدولية يف خميم �سوف يف
مدينة جر�ش ،وذلك بهدف التعرف على �أهداف ور�ؤية املركز
وقيم العمل االجتماعي القائم عليها �سيا�سة ومنهجية عمل
املركز يف التعامل مع فئات املجتمع املحلي (برامج و�أن�شطة
املركز ،ا�سرتاتيجيات املركز  ،اجلهات الداعمة وال�شراكة
املجتمعية  )..وكذلك عمل برنامج للأطفال االيتام والفقراء
وذوي االحتياجات اخلا�صة .
هذا وقد �شارك يف تنفيذ اليوم التطوعي ق�سم الن�شاطات
الطالبية يف الكلية .
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مسرحية" إرهاب على الباب”
في كلية الزرقاء الجامعية

رعى الدكتور منذر كري�شان عميد كلية الزرقاء اجلامعية امل�سرحية
الكوميدية الهادفة “�إرهاب على الباب” على م�سرح الكلية بح�ضور �أع�ضاء
الهيئتني الأكادميية والإدارية وعدد كبري من طلبة الكلية  ،وقد تناول الن�ص
امل�سرحي الذي �ألفه و�أخرجه ونفذه الفنان ح�سن ال�سبايلة والفنانة رانيا ابو
ح�صوة (زعل و خ�ضرة ) خماطر الأفكار الإرهابية على ال�شباب من خالل
ظهور تنظيمات ال متت للإ�سالم ب�صلة وا�شتملت امل�سرحية على م�شاهد
تبني ما متر به املجتمعات العربية و الإ�سالمية الآن من غزو فكري يدعو
ال�شباب �إلى التطرف .
وق��د رك��زت امل�سرحية يف �إط��اره��ا الكوميدي على �أهمية نقل الفكر
التنويري لل�شباب لالبتعاد عن الإرهاب و التطرف والأفكار امل�سمومة لتلك
التنظيمات.
الدكتور كري�شان عميد الكلية �أكد خالل اجلل�سة احلوارية التي اقيمت يف
نهاية امل�سرحية على �أهمية هذا الن�شاط الذي ي�أتي بالتعاون مع م�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي ممثال بجمعية “ديار العز للحقوق واحلريات” ملا لها من
�أثر �إيجابي على طريقة تفكري �أبنائنا ال�شباب والطلبة والذي �سينعك�س
على وحدة ال�صف و�أن نكون متيقظني دائما الى الفنت التي ميكن �أن مت�س
وحدتنا الوطنية .

