الجامعـــــة األردنيــــة

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

التاريخ ٢٠١٣/٢/١٨ :

اليوم  :اإلثنين

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

1

محتويات التقرير الصحفي
اليومي

الصفحة

المـــــــــــوضـــــوع
أخبار الجامعة
"األردنية" تسعى إلى تغيير مادة من نظام التأمين الصحي

٣

»األردنية« تدرس تخصيص مقاعد للمتفوقين في البحث العلمي واإلبداع

٤

الطراونة % ١ :نسبة تواجد "العربية" على االنترنت

٥

اعتصامان للطلبة والعاملين في »األردنية« احتجاجا على االقساط وعدم تطبيق نظام الرواتب

٦

االردنية« فرع العقبة تحقق بتطاول عضو ھيئة تدريس على آل البيت والصحابة الكرام

٨

بحث تعزيز التعاون بين »األردنية« و»اإلسراء«

٩

إذاعة "األردنية" تبث من العقبة اليوم

١٠

فضاءات ثقافية في "األردنية"

١١
شؤون جامعية

إعالن أسماء المقبولين بالجامعات الجمعة أو السبت

١٢

 ١٢٠٠طلب التحاق بالجامعات الرسمية في اليوم األول

١٤

تمديد مھلة التقدم بطلبات االعتماد الخاص لتخصصات كليات المجتمع إلى  ١٥آب

١٥

بدء امتحانات البورد العربي الختصاص الجلدية والتناسلية

١٧

القبول الموحد للجامعات ..توقعات بانخفاض معدالت التخصصات "المرتفعة"

١٨

انظمة الرواتب الى اإلرادة الملكية األسبوع القادم ...والنشر في الجريدة الرسمية منتصف آذار

٢٠

دراسة جامعية :السياحة الجيولوجية في األردن مھملة

٢١

إعالن قوائم صناديق الدعم الجامعي و"الديوان الملكي" نھاية األسبوع المقبل

٢٣

 ٨٠٠طالب تايالندي يدرسون في األردن

٢٥
مقاالت
٢٦

التربية والتعليم ..و مشاريع اإلصالح المنتظرة
إعالنات
إعالن عطاء للجامعة

٢٧

إعالن تسجيل

٢٨
حالة الطقس
٢٩

حالة الطقس المتوقعة اليوم وغدا
زوايا الصحف
عين الرأي

٣١

صنارة الدستور

٣٢
٣٤-٣٣

عناوين الصحف اليومية

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

2

أخبار الجامعة
موقع أخبار الجامعة األردنية +الرأي ص +٩ :الغد ص٩ :

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

"األردنية" تسعى إلى تغيير مادة من نظام التأمين الصحي
تسعى الجامعة األردنية إلى تغيير المادة )/٦ج (٢/من نظام التأمين الصحي للعاملين فيھا والتي تحدد
الفئات المستفيدة من خدمات مستشفى الجامعة .
وحددت المادة المشار إليھا من نظام التأمين الصحي الفئات المستفيدة من خدمات مستشفى الجامعة
والتي سمحت باشتراك زوج المشتركة في التأمين الصحي "إذا كان ال يعمل" ،ونصت التعليمات
الخاصة بالتأمين الصحي على "أن يكون الزوج بال عمل أو غير قادر عليه وذلك بموجب تقرير
طبي معتمد تقبله لجنة الصندوق".
وتعتبر المادة المشار إليھا تمييزاً بين الموظف والموظفة ،فزوجة الموظف تمنح التأمين الصحي دون
قيود في حين أن زوج الموظفة ال يستفيد من أحكام النظام إال إذا كان ال يعمل ،األمر المخالف ألحكام
الدستور األردني.
وتعمل الجامعة على تغيير نص المادة من النظام لما فيه من اجحاف بحق الموظفات فيھا استناداً إلى
المادة ) (١/٦من الدستور األردني التي تنص على أن "األردنيين أمام القانون سواء" ،وذلك من
خالل تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية من خالل مجلس الوزراء للنظر بدستورية المادة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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موقع أخبار الجامعة األردنية+الرأي ص ٣:الدستور ص + ٧ :بترا  +االصالح نيوز  +عمون
٢٠١٣/٢/١٨
اإلثنين

»األردنية« تدرس تخصيص مقاعد للمتفوقين في البحث العلمي واإلبداع
تدرس الجامعة األردنية تخصيص مقاعد للطلبة الناجحين بامتحان الثانوية العامة من المتفوقين في
مجال البحث العلمي واإلبداع واإلنتاج العلمي على غرار التفوق الفني والرياضي.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجامعة أمس االحد ،فإن ھذه الخطوة جاءت إيمانا من الجامعة بأھمية
دعم وتشجيع المبدعين من طلبة الثانوية العامة وإتاحة الفرصة لھم لصقل مواھبھم في إطار علمي
وبحثي متميز ،وخصوصا أولئك الذين حازت مشاركاتھم العلمية في مسابقات عالمية وإقليمية
ومحلية على التقدير واالحترام.
وقال البيان :إن رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة شكل لجنة برئاسة عميد البحث العلمي
وعضوية عمداء التربية الرياضة والفنون والتصميم وشؤون الطلبة ومديري القبول والتسجيل
والشؤون القانونية لدراسة الموضوع وتقديم مقترح للتعليمات وأسس القبول على مبدأ التفوق العلمي
تمھيداً العتمادھا من قبل مجلس العمداء.
واوضح ان توجه الجامعة نحو تخصيص مقاعد على أساس التفوق العلمي يعتبر نوعا ً من التفكير
االيجابي نحو المتميزين في المجتمع وخروجا عن األطر التقليدية التي حان الوقت جديا لتغييرھا.

المادة من إعداد إعالم
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الغد ص١٠ :

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

الطراونة % ١ :نسبة تواجد "العربية" على االنترنت
الطراونة يتحدث في ورشة عمل نقاشية عقدت مؤخرا عن تقرير المعرفة العربي ) -من المصدر( ١
عمان  -الغد  -قال رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة إن نسبة تواجد اللغة العربية على
اإلنترنت ال تزيد على  % ١من التواجد العالمي للغات األخرى.
وأضاف خالل افتتاحه ورشة العمل النقاشية حول إعداد تقرير المعرفة العربي للعام ٢٠١٣ /٢٠١٢
التي عقدت في عمان بعنوان" الشباب وتوطين المعرفة :حالة األردن" إن من بين التحديات التي
تواجھنا تنامي فجوة الثقة بين الحكومات والمجتمعات ،ما يتطلب العودة للمجتمعات بالمعرفة
واإلبداع الذي يسھم اقتصادياته بحل كثير من مشاكل البطالة.
الورشة التي نظمھا برنامج األمم المتحدة االنمائي في عمان بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل
مكتوم تھدف إلعداد تقرير لحالة األردن في ميادين اعداد األجيال الناشئة لمجتمع المعرفة والتي
تعتبر حجر األساس لبناء نھضة إنسانية مستدامة.
وقال الكاتب الرئيسي لحالة الدولة الدكتور خالد الوزني إن نقل وتوطين المعرفة باألردن يتفاعل
بمستوى تعزيز المشاركة الفاعلة لشريحة الشباب التي تشكل العامل المشترك األعظم بين سكان
المنطقة وال تقل عند قياسھا بمعيار فئة من  ٣٩ - ١٥عن  % ٤٥من إجمالي عدد السكان.
وأشارت مديرة برنامج األمم المتحدة االنمائي في عمان زينا علي أحمد إلى أھمية ثالثية التنمية
والمعرفة والحرية التي يعتمدھا التقرير.
وأوضح مدير ادارة الدعم الفني في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ابراھيم محمد ابراھيم أن
المتضرر األكبر في الخلل الذي يصيب أي قطاع من قطاعات التنمية ھم الشباب.
وحدد مدير تقرير المعرفة العربي الدكتور غيث فريز القضايا التي تواجه الشباب.
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الرأي ص +٩ :الدستور ص+ ١٠ :الغد ص+ ٩ :السبيل ص٤ :

اإلثنين

٢٠١٣/٢/١٨

اعتصامان للطلبة والعاملين في »األردنية« احتجاجا على االقساط وعدم تطبيق نظام الرواتب
في حين تقف االمور عند مشھد اعتصام الطلبة لصالحھم وتسير بالطريق االيجابي ،اختلف المنحى
عند اعتصام العاملين الذين ترى ادارة الجامعة مطلبھم غير مجد وال يخضع الي منطق.
فقدت شھدت ساحة الجامعة االردنية ظھر امس اعتصامين ،احدھما للعشرات من الطلبة لتسجيل
موقفھم الرافض من قرار الجامعة المعلن بانه ال بد الي طالب يرغب بالتسجيل للفصل الجامعي
االول  ٢٠١٤-٢٠١٣ان يدفع رسوم تسجيله ليعتبر طالبا مسجال فعليا بداية العام الجامعي ،واالخر
لعاملين بالجامعة اعتراضا على تعنت االدارة بعدم تطبيق نظام الرواتب.
فقد اعتبر الطلبة في اعتصام لھم ضم العشرات بمشاركة من االتجاه االسالمي ان ھذا القرار مجحف
بحق الطلبة غير المقتدرين وانھم لن يكونوا قادرين على دفع رسومھم الجامعية وتجميد مبالغ من
المال قد يكونون واسرھم اكثر حاجة لھا قبل اشھر من بدء الفصل الجامعي.
في حين ابدى اقل من عشرة من العاملين بالجامعة اعتراضھم على عدم التزام الجامعة بتطبيق نظام
الرواتب ،معتبرين ان الجامعة لن تنصفھم وقد تعاملت معھم بشكل غير عادل.
رئيس الجامعة د .اخليف الطراونة ،اكد ان مطلب الطلبة مشروع ومنطقي وان الجامعة لم تتخذ مثل
ذلك القرار بتوجه جديد لكن القرار معمول به منذ تأسيس الجامعة لكنه بحاجة الى تفعيل وتشديد
وضبط النه من غير ضبط ستفلت االمور وستكون الجامعة اكثر عرضة للفساد بين الطالب واستاذه
ومواده الجامعية.
واضاف في تصريحات خاصة ان الموضوع تم طرحه بين ادارة الجامعة والطلبة وتم عرضه
للنقاش ،وتمت االجابة عن العديد من التساؤالت التي اكد لـ«الدستور« عبرھا ان القرار اتخذ وليس
ھناك جديد ،وان التعامل معه سيكون مرنا ولن يفرض على الطالب شيئا ال ينسجم وقدراته المالية
واالجتماعية وسيكون ھنالك تسھيل على الطلبة غير المقتدرين ولن تقف الجامعة بوجه دراستھم على
االطالق بل ھي سند للطالب غير المقتدر.
واشار الى ان االمور فرضت من اجل ضبط العالقة بين الطالب واالستاذ بشأن ترتيب اموره
الدراسية وحتى ال يقع اي طالب او استاذ فريسة الفساد او الرشوة او العالقات السلبية باي شكل من
االشكال وحتى ياخذ الطالب الملتزم حقه ومنعا الي طالب اخر يتالعب على الجامعة ويترتب عليه
بنھاية المطاف مبلغ من المال قد يتوقف عليه تخرجه من الجامعة ،حيث ال يمكن منح الطالب شھاداته
واوراقه كاملة اذا لم يسدد كامل اقساطه والتي قد تبلغ االف الدنانير عند تخرجه .وحول اعتصام
العاملين ،قال الطراونة ان اعتصامھم غير مشروع وغير منطقي وھم مخالفون لتعليمات الجامعة
حيث انھم لم يلتزموا بالدوام وخرجوا دون اخذ اذن او مغادرة وھم بذلك غير امينين على عملھم،
وسيتعرضون لعقوبات وفقا للتعليمات.
واشار الى ان الجامعة وبحسب ترتيباتھا المالية اعطت الموظفين حقوقھم بدرجة اكبر من تلك التي
فرضھا النظام ،وعليه فانھم ملتزمون بكل تفاصيل العمل تجاه تحسين مصلحة العاملين بالجامعات
االردنية ،وال داع الي اعتراضات غير منطقية وغير مجدية.
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من جھته ،اكد عميد شؤون الطلبة د .نايل الشرعة خالل لقائه الطلبة المعتصمين ان مطالبھم تتحدد
بضرورة مراعاة ظرف الطالب وعدم دفع كامل االقساط دفعة واحدة وبانه ال بد ان تكون ھناك
فرصة للطالب ان يقسط المبالغ ومراعاة ظروف اسرته االجتماعية واالقتصادية.
واشار الى ان كل ما تطرق له الطلبة سيؤخذ بعين االعتبار ،مبينا ان القرار لم يطبق بعد وسيبدأ
العمل به عند البدء بالتسجيل للفصل الجامعي االول ،مؤكدا بالوقت ذاته ان الجامعة لم تستحدث قرارا
جديدا بل ھو االصل باالشياء ان يدفع الطالب مستحقاته لجامعته وان يكون ملتزما حتى ال تتراكم
عليه مبالغ قد ال يكون قادرا على دفعھا عند تخرجه.وعاد واكد ان العملية تأتي لضبط االمور
الجامعية واالسرية حيث ان ھنالك بعض الطلبة يأخذون القسط من اھلھم ويتلكأون بالدفع وتضيع
االموال ويضطر ولي االمر الى دفع القسط كامال وان يتحمل خطأ ابنه ويدفع كامل الرسوم دون
النظر الى وضعه االقتصادي.
واوضح ان االمور جميعھا ومطالب الطلبة ستؤخذ بعين االعتبار ولن تقف الجامعة امام ظرف
الطلبة السيىء بل ستقف الى جانبھم مع حقھا بحفظ حقوقھا المالية.
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الدستور ص + ١ :السبيل ص١ :

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

االردنية« فرع العقبة تحقق بتطاول عضو ھيئة تدريس على آل البيت والصحابة الكرام
امان السائح ونادية الخضيرات  -شكلت رئاسة الجامعة االردنية -فرع العقبة اخيرا ،لجنة للتحقيق
في الشكوى التي تقدمت بھا مجموعة من طلبة الجامعة ،ضد احد اعضاء ھيئة التدريس بالفرع
بدعوى تطاوله على آل البيت والصحابة الكرام.
واكد رئيس فرع الجامعة بالعقبة الدكتور رضا الخوالدة ،ضرورة التزام اعضاء ھيئة التدريس
بالمھام التعليمية داخل القاعات الجامعية وااللتزام بالمنھاج االكاديمي المخصص ومحتوى المادة
التعليمية.
وقال خالل لقائه امس اعضاء ھيئة التدريس بالفرع في العقبة ،ان قانون وانظمة الجامعة كفيلة
بوضع حد لكل عضو ھيئة تدريس يثبت خروجه عن ثوابت الجامعة ورسالتھا ،لتبقى الجامعة
االردنية منارة لالشعاع العلمي والتحضر والرقي ومنبع خير للوطن واالمة.من جانبه ،قال نائب
رئيس الجامعة االردنية للشؤون االدارية والمالية د .شتيوي العبدﷲ ،ان الجامعة لم تتسلم تقارير
موثقة حول ما تردد عن اساءة احد اعضاء ھيئة التدريس في الجامعة االردنية )فرع العقبة( آلل
البيت والصحابة.
واضاف لـ«الدستور« انه وبحسب ما تردد وعلمت به الجامعة شفويا ،فان احد اعضاء الھيئة
التدريسية بفرع العقبة استخدم القابا غير مناسبة ومسيئة في ما يخص آل البيت والصحابة الكرام اثناء
محاضرة له امام الطلبة.
وردا على سؤال ،قال العبدﷲ انه في مثل تلك الحاالت ،وعندما يتقدم طالب او اداري او اي شخص
حضر الواقعة بشكوى ،يتم النظر بھا ،ويعطى عضو الھيئة التدريسية »في حال حدث ذلك فعال،
فرصة للدفاع عن رأيه ووجھة نظره امام رئيس القسم او العميد وبعدھا يتم تشكيل لجنة تحقيق يتحدد
عملھا باالستماع الى وجھة نظر الشخص ووجھات نظر من حوله ممن حضر الواقعة ،وفي ضوء
ذلك توصي بعقوبة معينة ،واذا وجدت العقوبة خارج صالحياتھا فيحول الى لجان تأديب اخرى
حسب نظام اعضاء ھيئة التدريس وفي حال ثبت عليه ذلك فان ذلك يعتبر مخالفة جسيمة جدا وتصل
فيھا العقوبات الى عزله وحرمانه من حقوقه المالية المترتبة على نھاية الخدمة ويفصل من الجامعة
نھائيا ،وتتم احالته الى المدعي العام ال سيما اذا ثبت اتھامه باالشياء التي تتعلق بشتم الذات االلھية او
التعدي على مقامات االنبياء«.
واشار الى انه من صالحيات الجامعة -فرع العقبة كافة التفاصيل المتعلقة باالمر وھم قادرون على
معالجة المشكلة ،وكذلك الجامعة المركز ال بد ان تتابع التفاصيل من خالل مكتب الشؤون القانونية.
واوضح انه من خالل خبرتي بالجامعة لم تحدث مثل تلك االشكاليات على االطالق.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص+ ١١ :بترا

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

بحث تعزيز التعاون بين »األردنية« و»اإلسراء«
بحث رئيس جامعة االسراء الخاصة الدكتور نعمان الخطيب ورئيس الجامعة األردنية الدكتوراخليف
الطراونة آلية تعزيز التعاون بين الجامعتين في المجاالت البحثية واألكاديمية وتبادل األساتذة وتوجيه
البحث العلمي بما يخدم التنمية المستدامة .وبين الدكتور الخطيب أن التعاون يأتي في إطار السياسة
العامة التي تنتھجھا الجامعة وخصوصا ً بناء تعاون مع المؤسسات األكاديمية والمھنية والبحثية
المرموقة بھدف خدمة تطور الجامعة ،وتوجيه البحث العلمي بما يخدم التنمية المستدامة وبما يتناسب
مع تطورات العصر ومتطلبات المجتمع .من جانبه ،استعرض رئيس الجامعة االردنية رؤية الجامعة
في التحول للعالمية من خالل تطوير البرامج التعليمية والخطط التطويرية التي من شأنھا الرقي
بتصنيف الجامعة بين نظيراتھا العالمية ،مبديا ً استعداد الجامعة األردنية لتطوير آليات التعاون
األكاديمي والبحثي المشـترك مع جامعة اإلسراء بما يُسھم في تحسـين مخرجات التعليم الجامعي
ويخدم المجتمع المحلي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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موقع أخبار الجامعة األردنية

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

إذاعة "األردنية" تبث من العقبة اليوم

استطاعت إذاعة الجامعة األردنية والتي تبث على تردد ) (FM٩٤٫٩أن تذلل كل الصعوبات لتبث
برامجھا لليوم االحد من العقبة وبالتحديد من فرع الجامعة األردنية في العقبة ،وذلك بعد أن قام طاقم
اإلذاعة بتجھيز أستوديو خاص بفرع الجامعة.
وستبث االذاعة برامجھا المتنوعة وھي برنامج ضمة ورد من الساعة ) (١٠-٧وبرنامج جمعنا
الھوى ) (١٢-١١وبرنامج برج الساعة ).(٤-٢

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغـــد ص١٠ :

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

فضاءات ثقافية في "األردنية"
انطلقت في ساحة برج الساعة في الجامعة األردنية أولى حلقات سلسلة "فضاءات ثقافية" التي
تعقدھا شعبة النشاطات واإلصدارات الثقافية في وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في
الجامعة ،ضمن نشاطات الفصل الثاني.
وجمع فضاء الشعر حوله الطلبة والمارة من زوار الجامعة ،ليستمعوا إلى قصائد ومقطوعات شعرية
تراوحت بين العمودية والتفعيلة وقصيدة النثر ،تغنى بعضھا بالوطن والمحبوبة ،وقصائد وجدانية
تحاكي قضايا إنسانية عامة .وشارك في "الفضاء" الشعراء إيھاب الشلبي ،سعيد يعقوب ،نضال
برقان ،أمين الربيع ،إيمان عبدالھادي ،غسان تھتوني ،ونضال القاسم.
وقالت الدكتورة ھيا حوراني المشرفة على النشاط "استطعنا من خالل ھذه السلسلة الثقافية التفاعل
مع الطلبة وتكوين جمھور ثابت بينھم ،وسنخصص في الفترة المقبلة أياما لفضاء المسرح وأخرى
للرسم وثالثة للموسيقى لتلبية الذائقة الفنية لدى جمھور الطلبة والمتابعين".
وتمثل السلسلة نشاطا ً دوريا ً يعقد في شوارع الجامعة وساحاتھا بغية الوصول الى الطلبة في ساعات
فراغھم إلشغالھا بحالة أدبية وثقافية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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شؤون جامعية
الدستور ص+ ١ :العرب اليوم ص١ :

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

إعالن أسماء المقبولين بالجامعات الجمعة أو السبت
تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد االلكتروني يوم الجمعة او السبت المقبلين أسماء الطلبة المقبولين
بالجامعات االردنية الرسمية والمتوقع أال يتجاوز عددھم ستة االف طالب وطالبة موزعين على
مختلف الجامعات الرسمية.
وستبدأ الجامعات االردنية إعالن أسماء المقبولين على مواقعھا االلكترونية نھاية االسبوع .ووفقا
لقرار مجلس التعليم العالي سيصل عدد الطلبة المقبولين بالبرامج الموازية إلى نحو ألفي طالب
وطالبة.
ومنذ ساعات الصباح االولى ليوم أمس توافد الطلبة بالمئات على موقع وحدة القبول الموحد
االلكتروني للبدء بالتسجيل للقبول بالجامعات ،بعد توجھھم الى مكاتب البريد لشراء القسائم المالية
البالغة قيمتھا  ١٥دينارا ،ليتمكن الطالب من الحصول على الرقم الوارد بالقسيمة الدخاله الى طلب
التسجيل ،إضافة الى ضرورة إدخال بيانات البطاقة الشخصية التي تعتبر شرطا لقبول طلب أي
طالب من خالل دخوله للوحدة.
وتنتھي غدا الثالثاء الساعة الثانية عشرة منتصف الليل مدة تقديم الطلبات لتبدأ الوحدة فورا بادخال
البيانات ومعالجتھا الكترونيا والتدقيق على صالحية الطلبات واستكمالھا لشروط القبول حيث أكدت
مصادر في الوحدة أنه لن يتمكن الطالب من الدخول للتسجيل بأي تخصص بالجامعات الرسمية في
حال كان معدله مرفوضا بذلك التخصص وفقا لمعدالت الطلبة بالفصل الدراسي االول حيث لن يقبل
أي معدل دون الحدود الدنيا التي قبل بھا الطلبة بالجامعات الرسمية.
من جانب آخر ،قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس إن نتائج امتحان
شھادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية »قطعية نھائية« بموجب نص المادة  ٣٠من قانون
التربية والتعليم.
وبين أن نص المادة أنه »تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات االمتحان العام ونتائجه قطعية وال
تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري«.
وأكد الدكتور عويس لـ«الدستور« ،في ضوء مطالبة طلبة من الدراسة الخاصة وبعض من النظاميين
بإعادة جمع عالماتھم للتأكد من صحة التصحيح والجمع ،أن إجراءات االمتحان وتصحيحه إجراءات
محكمة ودقيقة بحيث يمر كل سؤال على خمسة من المصححين فضال عن إجراءات الجمع والتدقيق
والمطابقة.
وقال انه ال يجوز إعادة تصحيح االوراق وجمع العالمات ألن ذلك يعد مخالفا للقانون ال سيما أن
ھناك أكثر من مليون دفتر ،وھذا يتطلب جھدا وقتا كبيرين ،مؤكدا في السياق ذاته صحة جمع
العالمات والتصحيح من خالل الوقوف على عينات عشوائية قبل استخراج النتائج.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وكان قد اعتصم أمس العشرات من طلبة الدراسة الخاصة في »شتوية التوجيھي« مع أولياء أمورھم
في ساحة وزارة التربية والتعليم وأمام مبنى إدارة االمتحانات العامة احتجاجا على نتائج االمتحان،
مشككين بصحة نتائجھم ومطالبين الوزارة بالتأكد من جمع عالماتھم وتدقيقھا والسماح لھم باالطالع
على دفاتر إجاباتھم والتأكد بأنفسھم من صحة نتائجھم.
وقال طلبة لـ«الدستور« إن نتائج االمتحان التي حصلوا عليھا جاءت خاطئة وبعيدة عن توقعاتھم
كثيرا وال تناسب ما بذلوه من مجھود ووقت الجتياز االمتحان .وأبدت الطالبة دعاء ياسر وزميالت
ثالث لھا استغرابھن من نتائجھن والعالمات التي حصلن عليھا في ھذه الدورة في المباحث التي
تقدمن لھا حيث جاءت مشابھة ومطابقة لنفس عالمات الدورة الشتوية الماضية التي أخفقن فيھا.
واستبعدت الطالبة راية جمال اسماعيل ان يكون حصولھا على نفس عالمات الدورة الماضية
»صدفة« ،قائلة »ربما كان ھناك خطأ ما«.
وشكا مجموعة من الطلبة ممن أخفقوا بعالمة أو عالمتين في المباحث التي امتحنوا فيھا من عدم قيام
وزارة التربية والتعليم بمعالجة عالماتھم الجتياز ھذا االمتحان ،مطالبين الوزارة بالنظر في
موضوعھم الن االمر يتطلب منھم اعادة تقديم المباحث التي اخفقوا فيھا مرة اخرى فضال عن ان
بعض الطلبة تقدموا للمبحث اكثر من مرة .وأشاروا الى فقدان اللجان لـ«الرحمة« التي كانت تعالج
مثل ھذا االمر قبل اعالن النتائج على غرار السنوات السابقة.
وعبر بعض الطلبة وأولياء األمور عن اعتقادھم بأن عالماتھم تغيرت في النظام االلكتروني بفعل
فاعل »ھكرز« في إطار تشكيكھم بصحة عالماتھم ،في الوقت الذي لم يحصلوا فيه على الكشف
الورقي لمقارنة نتائجھم ورقيا وآليا.
وشكك طلبة بصحة نتائجھم إلخفاقھم في المباحث التي درسوھا على أيدي مدرسي »خصوصي«
وفي المراكز الثقافية ،والذين أكدوا لھم صحة إجاباتھم بناء على ورقة االسئلة عقب خروجھم من
جلسات االمتحان وتقدير العالمات المتوقعة لھم في كل مبحث.
من جانبه ،التقى االمين العام لوزارة التربية والتعليم صطام عواد مجموعات من الطلبة وأولياء
أمورھم واستمع الى شكواھم.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغد ص١ :

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

 ١٢٠٠طلب التحاق بالجامعات الرسمية في اليوم األول
تيسير النعيمات -بلغ عدد طلبات االلتحاق اإللكترونية بالجامعات األردنية الرسمية لخريجي الدورة
الشتوية حتى الساعة الرابعة عصر أمس نحو  ١٢٠٠طلب ،بحسب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد
الدكتور غالب الحوراني.
وبدأت عملية تقديم الطلبات صباح امس وتنتھي الساعة الثانية عشرة مساء غد الثالثاء ،وذلك من
خالل الموقع اإللكتروني للوحدة ،فيما يتوقع إعالن نتائج القبول مطلع االسبوع المقبل.
ويحصر قرار مجلس التعليم العالي تقديم طلبات االلتحاق في الدورة الشتوية بالطلبة الحاصلين على
شھادة الدراسة الثانوية العامة األردنية الدورة الشتوية للعام  ٢٠١٣فقط.
وبلغ عدد الناجحين في امتحان شھادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيھي" للدورة الشتوية ٢٠١٢٧
طالبا وطالبة ،في حين بلغ عدد من يحق لھم التقدم بطلبات نحو  ١٠٠٠٠طالب .وأعلن مجلس التعليم
العالي الخميس الماضي عن توفر نحو  ١٠٠٠٠مقعد في الجامعات الرسمية التسع ،وسط توقعات
بقبول نحو  ٥آالف طالب فقط.
من جھة ثانية ،شكل رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة لجنة برئاسة عميد البحث
العلمي وعضوية عمداء التربية الرياضة والفنون والتصميم وشؤون الطلبة ومديري القبول والتسجيل
والشؤون القانونية لدراسة تخصيص مقاعد للطلبة المتفوقين بامتحان الثانوية العامة على غرار
التفوق الفني والرياضي.
وطلب من اللجنة تقديم مقترح للتعليمات وأسس للقبول على مبدأ التفوق العلمي تمھيداً العتمادھا من
قبل مجلس العمداء.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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اإلثنين

الرأي ص+٣ :الدستور ص+ ١١ :الغد ص+ ٩ :طلبة نيوز

٢٠١٣/٢/١٨

تمديد مھلة التقدم بطلبات االعتماد الخاص لتخصصات كليات المجتمع إلى  ١٥آب
قرر مجلس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الموافقة على تمديد المھلة الممنوحة لكليات المجتمع
المتوسطة للتقدم بطلبات االعتماد الخاص للتخصصات المطروحة فيھا والتي تنتھي في نھاية الفصل
الثاني من العام الدراسي ) (٢٠١٣/٢٠١٢إلى غاية  ،٢٠١٣/٨/١٥واقرالمجلس مراجعة التعليمات
والمعايير الصادرة عن الھيئة تمھيداً إلجراء بعض التعديالت عليھا.
كما قرر المجلس في جلسته التي عقدھا امس برئاسة رئيس الھيئة د .بشير الزعبي االستمرار في
االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص )التصميم الداخلي /برنامج البكالوريوس( في
جامعة عمان األھلية .كما اقرت ثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص )اللغة االنجليزية وآدابھا /برنامج
البكالوريوس( في الجامعة العربية المفتوحة /فرع األردن.
واتخذ المجلس قرارابتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص )إدارة اإلعمال /برنامج البكالوريوس( في
جامعة فيالدلفيا ،تشكيل لجنة لمراجعة معايير االعتماد الخاص لتخصص )الشريعة والدراسات
اإلسالمية /برنامج البكالوريوس( كما قررتشكيل مجلس أمناء )كلية قرطبة/كلية مجتمع متوسطة(.
واقر المجلس االستمرار في االعتماد العام لكلية تدريب عمان وإيقاف قبول طلبة جدد في برنامج
)إدارة المعلومات والمكتبات( وذلك لعدم توفير الكلية لعضوھيئة تدريس متفرغ من حملة درجة
الدكتوراه في البرنامج كما اجاللمجلسالبت في االستمرار في االعتماد العام لمعھد مأدبا لفن الفسيفساء
والترميم.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص٣ :

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

"التربية" توافق على ابتعاث  ٤١٣طالبا إلى الجامعات الرسمية
وافقت لجنة البعثات المركزية في وزارة التربية والتعليم على إيفاد  ٤١٣طالبا على نفقة الوزارة إلى
الجامعات األردنية الرسمية في مختلف التخصصات التعليمية ،اعتبارا من الفصل الدراسي األول
.٢٠١٣ / ٢٠١٢
ودعت اللجنة ،خالل اجتماع عقدته أمس برئاسة أمين عام الوزارة صطام عواد ،الطلبة الذين تقدموا
بطلبات االستفادة من ھذه البعثات إلى مراجعة مديرياتھم بالسرعة الممكنة الستكمال إجراءات
اإليفاد ،وذلك حتى  ٢١آذار )مارس( المقبل
وطلبت من الطلبة احضار الوثائق المطلوبة والتي تشمل :شھادة عدم محكومية ،نتيجة الفحص الطبي
من اللجنة الطبية اللوائية مصدقة حسب األصول ،كفالة مالية )سند التعھد الذي ينظم العقد مع الموفد
وكفيله( على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخه منھا ويزد قسم بعثات الطلبة في الوزارة بباقي
النسخ باإلضافة إلى ست صور شخصية حديثة ،وشھادة حسن سيرة وسلوك من الجامعة لطلبة
مستوى السنة الثانية والثالثة والرابعة.
كما اشترطت إحضار وثيقة مصدقة من الجامعة ،مبينا فيھا المبالغ التي قام الطالب بدفعھا خالل
الفصل الدراسي األول والثاني من العام الدراسي  ٢٠١٣ / ٢٠١٢كرسوم التسجيل ورسوم الساعات
المعتمدة ،والرسوم المتفرقة باستثناء التأمينات المستردة وغرامة التأخير.
ودعت الوزارة الطلبة المرشحين للقبول في البعثات والراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات
حولھا وشروطھا زيارة موقع الوزارة اإللكتروني.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص +٩ :الغد ص٦ :

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

بدء امتحانات البورد العربي الختصاص الجلدية والتناسلية
بدأ في المجلس الطبي االردني امس االحد امتحان البورد العربي الجزء الثاني الجانب الشفوي
الختصاص االمراض الجلدية والتناسلية.
وقال امين عام المجلس الدكتور ادم العبدالالت لـ)بترا( ان عدد االطباء المسجلين لالمتحان الذي
يجري على مدار يومين  ٥٤طبيبا وطبيبة من جنسيات عربية من بينھم طبيب اردني واحد ،الفتا الى
المكانة المرموقة التي يحظى بھا المجلس الطبي االردني وشھاداته على الصعيد العربي والعالمي اذ
يتميز بالكفاءة العلميه والخبره العملية للجانه العلميه ولجان الدراسات العليا للطب وطب األسنان.
واكد استعداد المجلس للتعاون الدائم مع المجالس الطبية العربية والعالمية والتي ھدفھا جميعا ً رفد
الدول العربية واألجنبية بالكفاءات والمھارات الطبية العالية المستوى .من جھته،اشار رئيس لجنة
االمتحانات وزير الصحة الكويتي األسبق الدكتورعبدالوھاب الفوزان الى انه بإمكان من يجتاز
امتحانات البورد العربي بنجاح ممارسة عمله كطبيب اختصاص في البلدان العربية.
وخالل اطالعه على سير اإلمتحان اوضح أمين عام المجلس العربي لإلختصاصات الصحية األستاذ
الدكتور محمد ھشام السباعي ان االمتحان يھدف إلى تحسين الخدمات الصحية في الوطن العربي عن
طريق رفع المستوى العلمي والعملي لالطباء في مختلف االختصاصات،مشيدا بدور المجلس الطبي
األردني وجھوده في عقد ھذه اإلمتحانات بالتعاون مع المجلس العربي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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اإلثنين

الغد ص١٠ :

٢٠١٣/٢/١٨

القبول الموحد للجامعات ..توقعات بانخفاض معدالت التخصصات "المرتفعة"
تيسير النعيمات -تشكل الحدود الدنيا لمعدالت القبول في الجامعات الرسمية في مختلف التخصصات
ھاجسا لألكاديميين ،بحثا عن التوازن بين الدورتين الشتوية والصيفية لقوائم القبول الموحد.
وفيما تشھد التخصصات ذات المعدالت العالية )الطب ،طب األسنان ،دكتور صيدلة ،صيدلة،
والھندسة( ارتفاعا بمعدالت القبول في الدورة الصيفية وانخفاضا في الحدود الدنيا لمعدالت القبول
لباقي التخصصات ،تنخفض الحدود الدنيا لمعدالت القبول للتخصصات المرتفعة في الدورة الشتوية
فيما ترتفع لباقي التخصصات.
ويبين رئيس وحدة تنسيق القبول الموحد الدكتور غالب الحوراني لـ"الغد" أن انخفاض معدالت
القبول للتخصصات المرتفعة للدورة الشتوية )باستثناء الطب وطب األسنان لعدم وجود مقاعد
مخصصة لھذه الدورة( يعود الى قلة عدد الحاصلين على معدالت عالية ،مشيرا الى أن ارتفاع
الحدود الدنيا لباقي التخصصات يرجع الى ازدياد أعداد الطلبة الحاصلين على معدالت بين ٨٠ - ٧٠
.%
وكان توزيع معدالت الناجحين الذين حصلوا على معدالت بين  % ٩٩٫٩ - ٩٥للدورة الشتوية
 ،١٧٦وحصل  ٤٣٨على معدالت بين  ،% ٩٤٫٩ - ٩٠و ٩٠٦بين  ،% ٨٩٫٩ -٨٥و ٢٤١٣بين
 ،% ٨٤٫٩ - ٨٠و ٤٩٥٠بين  ،% ٧٩٫٩ - ٧٥و ٨٤٨٣بين  ،% ٧٤٫٩ - ٧٠و ١٢٦٦٨بين - ٦٥
 ،% ٦٩٫٩و ١٦٥٥٩بين  ،% ٦٤٫٩ - ٦٠و ١٨٢٨٩بين  ،% ٥٩٫٩ - ٥٥و ٦٣٦١بين - ٥٠
.% ٥٤٫٩
وبلغ عدد الناجحين في امتحان شھادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيھي" /الدورة الشتوية ٢٠١٢٧
طالبا وطالبة ،في حين بلغ عدد من يحق لھم االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي  ،١٨٣٨٠و١٧٤٧
بسوق العمل ،وفقا لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس.
ويتوفر نحو  ١٠آالف شاغر للطلبة في الجامعات األردنية ،سيقبل منھم نحو  ٥ - ٤آالف ،بحسب
عويس.
وكانت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي أعلنت أن عملية تقديم طلبات االلتحاق اإللكترونية بالجامعات األردنية الرسمية لخريجي
الدورة الشتوية ،٢٠١٣ /تبدأ اعتباراً من صباح اليوم ،وتنتھي الساعة الثانية عشرة مساء الثالثاء.
وتوقع الحوراني إعالن نتائج القبول الموحد السبت أو األحد المقبلين.
وعلى الطالب الراغب في تقديم طلب أن يقوم بشراء بطاقة الدفع المالي ،وقيمتھا  ١٥ديناراً من أي
من المكاتب البريدية المحددة ،واستخدام البيانات المثبتة فيھا للدخول لبرمجية تقديم طلب االلتحاق،
وبعد ذلك يحتاج الى بعض البيانات المثبتة في ھوية األحوال المدنية الخاصة به ،وأتيح للطلبة شراء
بطاقات الدفع المالي اعتباراً من أمس.
ويحصر قرار المجلس تقديم طلبات االلتحاق في الدورة الشتوية بالحاصلين على شھادة الدراسة
الثانوية العامة الدورة الشتوية للعام  ٢٠١٣فقط.
وأوصى مجلس التعليم العالي إلى الجامعات الرسمية أن ال تتجاوز نسبة المقبولين في البرامج
الموازية  % ٣٠من األعداد المقترح قبولھم على العادية.
وأكدت وحدة تنسيق القبول الموحد أنه يجب على الطالب تعبئة  ٥خيارات على األقل في طلب
االلتحاق بالجامعات األردنية الرسمية ،وال يُقبَل الطلب بأي حال من األحوال ،إذا حاول تخزين طلب
التحاقه بعدد من الخيارات يقل عن ذلك.
ويستثنى من ذلك الطالب الذي ال يؤھله معدله في شھادة الثانوية إال لتعبئة عدد أقل من الخيارات
حسب معدالت القبول التنافسية في الدورة الصيفية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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ونوھت الى أن الطلبة الراغبين في االلتحاق بأي من تخصصات التربية الرياضية ،أو اإلدارة
والتدريب الرياضي ،أو التأھيل الرياضي ،أو التربية البدنية ،أو ما يناظرھا ،مراعاة أن قبولھم
النھائي يتطلب النجاح في اختبارات اللياقة الصحية ،والبدنية ،أو اختبارات القابلية للتعلم الحركي
التي تقررھا الجامعة المعنية.
وأشارت الى أن على الحاصلين على شھادات أجنبية مثل الثانوية البريطانية  .G.C.Eأو البكالوريا
الدولية ،أو الثانوية األميركية ..إلخ ،التقدم بطلبات التحاق إلى وحدة التنسيق ،ويمكنھم ذلك فقط خالل
الدورة الصيفية من كل عام.
أما الحاصلون على شھادة الدراسة الثانوية العامة األردنية في أعوام سابقة ،أو الحاصلون على ما
يعادل ھذه الشھادة من إحدى وزارات التربية والتعليم في الدول العربية ،فعليھم عدم التقدم بطلبات
التحاق إلى الوحدة ويمكنھم فقط التقدم بطلبات التحاق خاصة للجامعات مباشرة وحسب التعليمات
الخاصة بكل جامعة والمواعيد المحددة من قبلھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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اإلثنين

طلبة نيوز

٢٠١٣/٢/١٨

انظمة الرواتب الى اإلرادة الملكية األسبوع القادم ...والنشر في الجريدة الرسمية منتصف آذار
علم المحرر المتجول بأن أنظمة الرواتب والعالوات سيتم رفعھا الى المقام السامي لتوشيحھا باإلرادة
الملكية األسبوع القادم وذلك بعد توقيعھا من قبل أعضاء مجلس الوزراء بعد قرار مجلس الوزراء
بالموافقة عھلى مشاريع أنظمة الرواتب والعالوات للعاملين في الجامعات األردنيو وأنظمة صرف
تعويضات نھاية الخدمة .
وبحسب مصادر فإنه يتوقع صدور تلك األنظمة في الجريدة الرسمية منتصف آذار القادم إال أن
تطبيق األنظمة سيكون اعتبارا من بداية العام . ٢٠١٣
ھذا وستنشر طلبة نيوز نصوص تلك المشاريع في حال الحصول على النسخ النھائية التي سيتم
توقيعھا من رئيس الوزراء والوزراء خالل األيام القادمة .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغد ص١٠ :

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

دراسة جامعية :السياحة الجيولوجية في األردن مھملة
أكد أكاديمي في الجامعة األردنية ،أن السياحة الجيولوجية األردنية مھملة ،رغم أنھا تجذب أعدادا
كبيرة من السياح العالميين.
وأشار أستاذ السياحة الجيولوجية في كلية اآلثار والسياحة في الجامعة الدكتور مأمون عالن إلى
ضخامة اإلرث للمواقع السياحية الجيولوجية في األردن التي تلقى اھتماما واسعا من قبل السياح
المھتمين بھذا النمط ،مؤكدا ضرورة تكاتف الجھود الوطنية في القطاع السياحي لوضع خريطة
طريق لتنمية السياحة الجيولوجية وتطويرھا.
وبين عالن أن السياحة الجيولوجية تختلف عن السياحة األثرية وتشمل مختلف أشكال سطح األرض
ومنھا الكھوف والجبال واألودية والقيعان والبوادي وغيرھا من مظاھر طبيعية لم يكن لإلنسان أي
دور في بنائھا وصناعتھا.
وقال إن غالبية الدول العربية لم تواكب االھتمام العالمي بالسياحة الجيولوجية باستثناء سلطنة عمان
التي لھا تجربة فريدة في ھذا المضمار واستطاع كھف )الھوتا( جذب آالف السياح من مختلف دول
العالم نظرا لقيمته الجيولوجية العالية.
وأضاف لدى األردن ميزات مھمة لتطوير السياحة الجيولوجية الرتباط بعض المواقع بالجوانب
الدينية والتاريخية ومنھا موقع أھل الكھف في منطقة الرقيم والبحر الميت وھو مكان قوم النبي لوط.
وزاد رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الكھوف في األردن ،فإنه باإلمكان وضع مواقع سياحية
جيولوجية على الخريطة السياحية العالمية ،ومنھا وادي رم ووادي الموجب وكھف برقش بعجلون
غير المستغل ،فضال عن إمكانية استغالل البتراء كوجھة سياحية جيولوجية من خالل استغالل
المظاھر الجيولوجية المتنوعة فيھا.
وأوضح أن نقص الخبراء والمتخصصين وقلة األبحاث والدراسات العلمية من العوامل المؤدية لعدم
االلتفات إلى ھذا النوع السياحي ،مؤكدا ضرورة تنوع المنتج السياحي إلطالة إقامة السائح ،وإن
االھتمام بھذا النمط السياحي سيسھم بزيادة الدخل السياحي واستدامة المواقع السياحية الجيولوجية
وتوفير فرص عمل للشباب.
ووفقا لعالن ،فإن الكھوف المستغلة عالميا تقدر بنحو  ،٥٠٠٠وعدد زوارھا زھاء  ٢٥٠مليونا،
ويقدر الدخل المتأتي بأكثر من ملياري دوالر سنويا.
وحث الجھات المعنية إلى إنشاء بنى مناسبة للمواقع الجيولوجية وتطوير مراكز الزوار فيھا وتطوير
المورد البشري المؤھل والعمل على ترويجھا وتسويقھا ،الفتا الى أن الجامعة األردنية ھي الوحيدة
في األردن التي اھتمت بإمكانية تدريس مساق السياحة الجيولوجية حديثا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وبين أھمية السير قدما في تعاون المؤسسات التعليمية لالھتمام بھذا التخصص علميا وبحثيا على
المستوى الوطني ،مشيرا إلى أنه يمكن االستفادة أيضا من تجربة بلدان حقت إنجازات في ھذا
المضمار وفي طليعتھا الصين ودول أخرى مثل البرتغال والبرازيل وماليزيا.
يشار إلى أن عالن أصدر كتابا بعنوان "السياحة الجيولوجية :نحو فھم أفضل لدوافع السياح في سياق
السياحة الجيولوجية من منظور نظرية التمديد الذاتي" ،حيث يعتبر الكتاب المرجع الوحيد الذي
يتناول السياحة الجيولوجية في مواقع مھمة منھا موقع )كريستال كيف( و) بناكلس( في غرب
استراليا وفي األردن مثل البحر الميت ووادي رم ،ويتضمن معلومات وافية حول ھذه المواقع.
ونظرا ألھمية ھذا المرجع تم نشره من قبل دار نشر ألمانية حيث أبرز الناشر عن غالف الكتاب أن
المؤلف قام بكتابة أول رسالة دكتوراة في العالم متخصصة بالسياحة الجيولوجية.
وعرض الكتاب في أسواق كتب عالمية في أوروبا وأميركا وكندا وأستراليا وغيرھا.
وحصل عالن على شھادة الدكتوراة من جامعة أيدث كاون غرب أستراليا ويعمل حاليا مدرسا في
قسم السياحة في الجامعة األردنية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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العرب اليوم ص٧ :

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

إعالن قوائم صناديق الدعم الجامعي و"الديوان الملكي" نھاية األسبوع المقبل
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،نھاية الشھر الحالي ،أسماء الطلبة المرشحين للحصول
على منح وقروض من صناديق الدعم الجامعي.
وقال أمين عام الوزارة د .مصطفى العدوان إن الوزارة ستعلن أسماء المرشحين تباعا ،بدءا من نھاية
شھر شباط الحالي ،وذلك لفتح مجال أكبر ،أمام باقي الفئات من الطلبة ،على أن يتم استثناء الطالب
المستفيد من المنافسة على الصناديق األخرى.
وتشمل صناديق الدعم منح صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية ،ومنح صندوق األميرة منى لدعم
التمريض لإلناث فقط ،وصندوق دعم الطالب في الجامعات األردنية الرسمية منحا وقروضا،
وصندوق دعم الطالب في جامعتي الحسين بن طالل وجامعة الطفيلة التقنية من طلبة إقليمي الوسط
والشمال ،ومنح صندوق شركة زين التعليمية ،بعثات أوائل المملكة وأوائل األلوية ،وبعثات أوائل
األقسام األكاديمية لطلبة مرحلة البكالوريوس في الجامعات األردنية الرسمية وجمعية الكشافة
والمرشدات األردنية.
وبين الدكتور العدوان في تصريح لـ إن إعالن القوائم للطلبة المرشحين من خالل موقع الوزارة
اإللكتروني ،مؤكدا أن فترة تقديم طلبات االعتراضات ،سيتم تحديدھا في وقت الحق ،وذلك بعد
دراسة االعتراضات.
ووزعت المنح والقروض بالتساوي بين األلوية ،بواقع مئة منحة لكل لواء لطلبة البكالوريوس و٢٠
لطلبة الدبلوم ،على أن تضاعف حصة المحافظة التي ال توجد فيھا ألوية ،في حين توزع القروض
على األلوية بواقع  ٢٢٠قرضا لكل لواء.
وبالنسبة لقائمة المقبولين عن طريق الديوان الملكي أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم اإلعالن عنھا قبل
القوائم األخرى ،التي تشمل قرابة  ١٤٢٠طالبا وطالبة.
وعدلت التعليمات توزيع النقاط على المعايير التنافسية ،التي تشمل دخل الفرد الشھري وجيوب الفقر
والمعونة الوطنية ،وعدد اإلخوة في الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة والتفوق األكاديمي
ومكان اإلقامة ،على أن تصبح مجموع النقاط ألفا ،بدال من مئة نقطة ،في حين أن المعايير لمنح طلبة
محافظات الوسط والشمال في جامعتي الحسين بن طالل والطفيلة التقنية ،تم حذف معيار اإلقامة،
وإضافة نقاطه إلى عدد اإلخوة في الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة.
وحسب التعليمات فقد خصصت مائة نقطة لكل معيار من المعايير التالية للحصول على منحة او
قرض من الصندوق وھي دخل الفرد الشھري وجيوب الفقر والمعونة الوطنية ومكان اإلقامة ،و٢٠٠
نقطة لعدد اإلخوة في الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة و ٤٠٠نقطة للتفوق األكاديمي ،بينما
معايير التنافس للحصول على منح طلبة الشمال والوسط في جامعتي الحسين بن طالل والطفيلة
التقنية ،خصصت مئة نقطة لكل من دخل الفرد الشھري وجيوب الفقر والمعونة الوطنية ،و٣٠٠
نقطة لعدد اإلخوة في الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة و ٤٠٠نقطة للتفوق األكاديمي.
وحددت التعليمات الجديدة أسس ومعايير االستفادة من منح وقروض الصندوق ،إذ اشترطت أن يكون
الطالب المستفيد حاصال على شھادة الدراسة الثانوية العامة ومسجال في البرنامج العادي لدرجة
البكالوريوس أو دبلوم كليات المجتمع وغير قادر على تسديد الرسوم الجامعية وفقا لمعايير دخل
الفرد الشھري ،وعدد اإلخوة في الجامعات والكليات والمعونات التي يتلقاھا ومكان اإلقامة ،وان ال
يقل معدله السنوي أو التراكمي عن نقطتين أو عن .%٦٠
ونصت التعليمات على أن تغطي المنح والقروض الدراسية للطالب المستحق كامل الرسوم الجامعية،
بحد أقصى  ٤٥ساعة معتمدة ،مستثنية من ذلك رسوم المواد المعادة التي درسھا الطالب وكانت
مشمولة من ضمن منحة أو قرض الطالب.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ووزعت التعليمات المنح والقروض ،بحيث تكون بالتساوي بين األلوية ،بواقع مئة منحة لكل لواء
لطلبة البكالوريوس و ٢٠لطلبة الدبلوم ،على ان تضاعف حصة المحافظة التي ال توجد فيھا ألوية،
في حين توزع القروض على األلوية بواقع  ٢٢٠قرضا لكل لواء.
وأشارت إلى أن المنح غير المستغلة في اللواء توزع على بقية األلوية في المحافظة ،وحسب عدد
الطلبة المتقدمين لمرحلتي البكالوريوس ودبلوم الكليات ،في حين توزع القروض على بقية األلوية
حسب المتقدمين من طلبة مرحلة البكالوريوس.
وتنص التعليمات على تخصيص ألف منحة سنويا للطلبة الملتحقين في برنامج البكالوريوس بجامعتي
الطفيلة التقنية والحسين بن طالل بالتساوي للطلبة المقبولين في أي منھما من أبناء إقليمي الشمال
والوسط طيلة فترة دراستھم ،وتخصيص ألف منحة سنويا للطلبة الملتحقين في برنامج الدبلوم في
التخصصات التطبيقية والمھنية وتوزع على األلوية حسب نسبة المتقدمين.
وحددت التعليمات حاالت إنھاء المنحة أو القرض ،في حال فصل الطالب فصال دائما أو مؤقتا أو في
حال تدني معدله التراكمي لفصلين متتاليين ،أو في حال إيقاع عقوبة مسلكية بحقه ،ويطالب الطالب
الحاصل على قرض بالمبالغ المالية المنفقة على دراسته.
ويعتمد الحد األدنى للمعدل )السنوي -التراكمي(  %٦٠أو نقطتين لصرف مستحقات الطلبة
الحاصلين على منح وقروض الصندوق في الجامعات وكليات المجتمع.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص١٠ :

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

 ٨٠٠طالب تايالندي يدرسون في األردن
د .صالح العبّادي  -قال سفير مملكة تايالند في ع ّمان بيريا كيمبون إن بالده تعمل على توطيد
العالقات االردنية التايلندية على نحو يحقق الشراكة في جميع المستويات.
واضاف في تصريح لـ«الرأي« إنه يتطلع لتوقيع اتفاقية بين البلدين تلغى بموجبھا تأشيرة الدخول،
رغم انه اكد انھا ليست عائقا ً امام االردنيين الراغبين في زيارة تايلند.
وعبر عن امله بأن توقع اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجاالت التعليم والسياحة ،واالمن العام
واالستمطار.
وكشف ان فريقا من بالده كانوا قد قدموا الى االردن لتدريب خبراء في مجال االمطار االصطناعية،
الفتا الى أن خبرة بالده في ھذا المجال تزيد عن خمسين عاما؛ إذ يوجد لديھم نحو عشر طائرات
تستخدم لالمطار االصطناعية.
وبين ان مدير عام دائرة االرصاد الجوية في االردن سيقوم بزيارة الى بالده قريبا لالستفادة من
الخبرات التايلندية على ھذا الصعيد.
ولفت الى أن بالده تقدم التدريب الربع دول ھي؛ االردن و ُعمان واستراليا وتنزاليا.
وعبر عن امله بزيادة عدد الطلبة التايلنديين الدارسين في الجامعات االردنية ،موضحا أن عددھم كان
ابان وصوله الى عمان  ٢٠٠طالب وطالبة ،ووصل مجموعھم اآلن الى نحو الـ ٨٠٠طالب وطالبة،
مؤكدا عزمه زيادة ھذا العدد من خالل التوسع في توجيه الطلبة التايلنديين للدراسة في الجامعات
االردنية ،لما تتمتع به مع سمعة طيبة.
وكشف ان حجم التبادل التجاري بين االردن وتايلند خالل العام الماضي بلغ نحو  ٥٠٠مليون دوالر،
معبرا عن أمله بزيادة ھذا الحجم .واكد أن حكومة بالده تسعى لفتح سفارة اردنية في بالده لتمتين
العالقات االردنية التايلندية على كافة الصعد.
مشددا على اھمية وجود تمثيل دبلوماسي اردني في بالده في الوقت القريب.
ودعا المواطنين االردنيين لزيارة تايالند ،باعتبارھا بوابة للصين وكوريا واليابان ،ومركزا رئيسا في
قارة آسيا.
واوضح ان نحو عشرة آالف سائح من االردن زاروا تايالند خالل العام الماضي ،وأن نصفھم تقريبا
قدموا الى االردن.
وذكر أن االردني يستطيع من خالل بالده االنفتاح على كافة الوكاالت السياحية والغذائية لالستثمار
في المجاالت التجارية ،مبينا أن بالده تتميز في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار.
ً
وقال ان »خريجي الجامعات االردنية يحصلون على وظائف مرموقة في بالده« الفتا إلى الدور
الذي يقوم به لخدمة المسلمين في تايالند ،خصوصا مع وجود نحو الفي مسجد في منطقة الجنوب،
الفتا إلى وجود نحو  ١٠ماليين مسلم ومسلمه في بالده.
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مقاالت
طلبة نيوز

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

التربية والتعليم ..و مشاريع اإلصالح المنتظرة
أ.د نضال يونس
خطط وأفكار ومشاريع ورؤى مھمة تطرح لمعالجة النظام التربوي الذي يعاني من الكثير من
المشاكل والعثرات  ،وعلى رأس القائمة كانت خطة وزارة التعليم العالي إلصالح التعليم و تطويره،
ومن قبلھا األسس الجديد للقبول في كليات الطب وطب األسنان ودكتور الصيدلة التي ستطبق
اعتبارا من العام القادم،وخطة توجيھي دورة امتحان واحدة بدالً من اثنتين.
العقدة األزلية في ضعف منظومة التعليم  ،وذلك العدد الكبير من فائض المعلمين الذي تحدث عنه
وزير التعليم العالي وما يعنيه ذلك من ارتفاع فى ميزانة الوزارة  ،ليست توفر اإلمكانات واألفكار،
وإنما توفر المصداقية لإلصالح الحقيقي ،حيث اعتدنا منذ فترة طويلة وحتى اليوم على قيام العديد
من وزراء التربية والتعليم بتعيين العديد من المعلمين بدون النظر إلى مستوى الحاجة و إلى كفاءة و
قدرة المتقدمين  ،و إنما من خالل عقد الصفقات مع القواعد الشعبية،و إرضاء لبعض المتنفذين،
وتعين األقرباء والمحاسيب متجاھلين أن التطور والتقدم ال يأتي إال من خالل دراسة الواقع و
االحتياجات ومن توفر الفرص واإلمكانات .
الطاقات البشرية األردنية في مجال التعليم ليست شحيحة ،لكنھا لم تستغل باالتجاه الصحيح لتطوير
التعليم وتحسين مستوى الطلبة وخلق سياسات رشيدة ،وبالتالي ال بد لجميع المعنيين بالتعليم من
خبراء و فنيين،و أساتذة و مربين  ،من أباء و طلبه معنيين بالحصول على تعليم مميز ،ال بد لھم من
الجلوس على طاولة واحدة بدون أحكام وإمالءات مسبقة ،لنقوّ م مرحلتنا السابقة ونقدھا بما يوفر
إطاراً للعمل الجديد و ونستمع لالقتراحات البناءة ثم ندرس ما يالءم منھا المجتمع األردني..
األردن إذ يريد أن يدخل إلى نادي الدول المتقدمة و يتطلع الن يكون له أثرا حضاريا في القرن
الواحد والعشرين  ،البد له من البحث في إصالح التعليم وتطويره ،وھو ليس اكتشافا ً جديداً فقد
ركزت قوى عظمى على ھذا الجانب و بنت اقتصادا قويا من خالل التركيز على التعليم  ،ولعل
االنتقال من أسلوب التوجيه و التلقين ،إلى التعليم الحر و التفكير النقدي والتعليم االلكتروني و
االستخدام األمثل لالنترنت الذي توفره و سائل التكنولوجيا الحديثة  ،مع ضرورة إحكام المراقبة
الدقيقة للعملية التعليمية وتقدير المجدين ومعاقبة المقصرين من أنجع الوسائل المتبعة حاليا في تلك
الدول...
ً
خطة تطوير التعليم يمكن أن تكون مفصال آخر إذا ما فھمنا أننا و من خالل الحوارات البناءة
الھادفة يمكن أن نضع مشروع وطني لتطوير التعليم في األردن  ،يسھم في استثمار قدراتنا في بناء
مستقبل بعيد نتساوى فيه بالمسؤوليات والواجبات ،وأولھا سنّ قوانين تستجيب لمتطلبات اإلصالح
ومبادئ العدالة التي تقوم على وضع الرجل المناسب في مكانه الصحيح بعيدا عن الشللية
والمحسوبية ،قوانين قادرة على التخلص من إرث الفوضى والفساد وتسيُد الجھلة والضعفاء.
أن يكون إصالح التعليم عنوانا للمرحلة القادمة،فذلك يعد تغيراً إيجابياً ،لكن الموضوع ال يتعلق
باألماني ،وإنما بطرح مشروع وطني إلصالح التعليم يخرجنا من حالة مضاعفات الجھل واإلحباط
 ،إلى أمة تملك مساراً جديداً ال يلغي الفرو قات البشرية وإنما ال يكرّ سھا بحيث يتم تھييج مشاعر
الناس بقرارات سريعة و خطط غير مدروسة ،وھذا يحتاج أوال إلى تحرير عقولنا من أساليب
الماضي وتعقيداته..
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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إعالنات

الرأي ص +٤١ :العرب اليوم ص٥ :

اإلثنين

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٢/١٨
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الرأي ص+ ٧ :الدستور ص١٤ :

اإلثنين

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٢/١٨
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موقع طقس األردن

٢٠١٣/٢/١٨

اإلثنين

الوضع العام للطقس
* أجواء شديدة البرودة ليال ً تسود جبال الشراه وأجزاء من البادية وأحياناً
السھول الشرقية ،مع احتمالية لتشكل الصقيع ،وذلك خالل الليالي القادمة
* االثنين :ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء باردة نسبياً
* الثالثاء :انخفاض على الحرارة وفرصة لزخات محلية من المطر
ـــــــــــــــــــــــــــ
النشرة مفصلة خالل اليوم وغدا
االثنين  ١٨شباط ٢٠١٣
نھاراً:
ترتفع قليال ً درجات الحرارة مع بقائھا قريبة من ُمعدالتھا السنوية.
ويكون الطقس بارداً وخاصة في الجبال ،وتظھر بعض السحب المنخفضة
خاصة في شمال المملكة.
وتكون الرياح غربية الى شمالية غربيةُ ،معتدلة السرعةُ .ترفق بھبات نشطة
أحياناً في خليج العقبة.
ليال ً:
يكون الطقس بارداً في ُمختلف المناطق ،وشديد البرودة في أجزاء من البادية
وجبال الشراه.
وتتكاثر السحب المنخفضة تدريجياً في شمال ووسط المملكة ،مع احتمال
لھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ بعد ُمنتصف الليل.
ويتوقع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية خالل ساعات الليل.
وتكون الرياح غربية ،خفيفة الى ُمعتدلة السرعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الثالثاء  ١٩شباط ٢٠١٣
نھاراً:
تنخفض قليال ً درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من ُمعدالتھا السنوية بقليل.
ويحتمل ھطول
ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً في شمال ووسط المملكةُ ،
زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ في أجزاء من تلك المناطق.
وتكون الرياح غربية الى شمالية غربيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعةُ ،مثيرة
للغبار واألتربة في المناطق الصحراوية.
ليال ً:
يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق ،وشديد البرودة في أجزاء من البادية
والسھول الشرقية وجبال الشراه ،وال ُيستبعد تشكل الصقيع في تلك
المناطق.
ويحتمل تشكل الضباب في أجزاء من السھول الشرقية وبعض المرتفعات
كما ُ
الجبلية.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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زوايا الصحف
عين الرأي

٢٠١٣/٢/١٨

• مكتب جماعة اإلخوان المسلمين  /فرع العقبة طالب بتطبيق
قانون المالكين والمستأجرين على النقابات المھنية من خالل
مطالبته برفع أجرة مبنى مجمع النقابات المھنية في المدينة
الذي تعود ملكيته للجماعة الى  ١٤ألف دينار سنويا ،مھددة
باللجوء الى القضاء وذلك في موقف يكشف تناقض الجماعة التي
تعتبر نفسھا من اشد المعارضين لقانون المالكين والمستأجرين
وتعديالته األخيرة الذي اعتبرته مجحفا بحق المواطن فھي
تطالب بتطبيقه اآلن كونه يخدم مصالحھا.
• النائب د .مصطفى الحمارنة وقع على مذكرة لكتلة حزب الوسط
اإلسالمي تطالب بتقيد رئاسة مجلس النواب احترام مواقيت
الصالة.
• النائب معتز أبو رمان أولم قبل يومين في منزله بالشميساني
لرئيس الوزراء د.عبد ﷲ النسور بحضور نواب وإعالميين ووجھاء.
• المؤسسة العامة للغذاء والدواء تطلق الخميس المقبل برنامج
»التاجر الذھبي« بھدف تقليل وتبسيط إجراءات التفتيش على
الشحنات المستوردة التي تكون احتمالية عدم مطابقتھا
لمتطلبات السالمة والجودة للمواد الغذائية نادرة الحدوث.
• مدير مدرسة في محافظة عجلون قرر إيقاع عقوبة التنبيه بحق
معلم في المدرسة بسبب عدم التزامه بالتحضير اليومي
للحصص ..المدير أرسل نسخة من التنبيه الى مديرية التربية
والتعليم في عجلون التي قامت بدورھا بإرسال نسخة ثانية الى
وزير التربية والتعليم.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

31

صنارة الدستور

٢٠١٣/٢/١٨ -

• جاللة الملك عبدﷲ الثاني يرعى في السادس والسابع من آذار المقبل منتدى االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات للشرق االوسط وشمال افريقيا  ٢٠١٣الذي يعقد في مركز الملك
الحسين بن طالل للمؤتمرات على شواطىء البحر الميت والذي يأتي تحت عنوان »ربيع
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العربي :التحديات واإلمكانيات«.
• مصدر دبلوماسي ابلغ »صنارة الدستور« امس ان قرار تعيين  ١٩ملحقا دبلوماسيا جديدا في
وزارة الخارجية كانوا قد اجتازوا االمتحانات المقررة بھذا الخصوص سيتم االعالن عنه بعد
تشكيل الحكومة الجديدة.
• نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه الحاج احمد ياسين قال لـ«صنارة الدستور« ان امانة
عمان تستوفي نحو  ١٢مليون دينار سنويا من تجار السوق والمزارعين وغيرھم دون ان
تقدم اي خدمات جراء ھذه المبالغ المستوفاة للدرجة التي وصلت الى عدم التزام االمانة
بنظافة السوق الذي تحولت اروقته الى مكرھة صحية.
• لليوم الخامس على التوالي ينعزل صندوق المعونة الوطنية عن متابعة الملف االعالمي بعد
اغالق الناطق االعالمي ھاتفه المحمول.
• سامية العطعوط في »االردنية«  //مرصد ثقافة
بدعوة من وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية تلتقي القاصة سامية العطعوط بمجموعة من الطلبة
المبدعين في المدرسة النموذجية للحوار حول نتاجھا القصصي واإلبداعي وذلك يوم غد الساعة الواحدة
ظھراً.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

-

-

الملك يعود الى ارض الوطن
الطراونة يبدأ مشاوراته مع النواب ..اليوم
 ٤سيناريوھات لمشاورات اختيار رئيس الحكومة يتداولھا النواب
»الطاقة« :البوتاس من يبحث استيراد الغاز من إسرائيل وليس الحكومة
)التربية( توفد  ٤١٣طالبا ً للجامعات والخميس آخر موعد لتقديم الطلبات
النواب يحيل قانون الموازنة إلى اللجنة المالية بعد جدل حول دستوريته
قوانين اقتصادية عابرة للحكومات ومجالس النواب
ً
األردن يدخل موسوعة جينس لتسجيله  ٣٥٤٠متبرعا باألعضاء في ٨
ساعات
شرائح األنسولين مجانية للمرضى دون سن الخامسة عشرة
)األردنية( تدرس تخصيص مقاعد للمتفوقين علميا ً
الدباس أمام »جنايات عمان« :البخيت صاحب فكرة الكازينو
 %٧٠من المرضى األطفال ينجون من السرطان بعد العالج
اعتصامان في »األردنية« لطلبة وموظفين احتجاجا ً على األقساط
والزيادات
مخيم رباع السرحان مركز الستقبال الالجئين السوريين ..قريبا ً
العراق يسمح بدخول البندورة األردنية إلى أسواقه

الطراونة يبدأ مشاوراته مع »النواب« اليوم الختيار رئيس الوزراء
إعالن أسماء المقبولين بالجامعات الجمعة أو السبت
»الطاقة« » :البوتاس« تبحث استيراد الغاز من اسرائيل وليس الحكومة
تلويح نقابي بإجراءات تصعيدية لتحقيق مطالب موظفي »االمانة«
توجه حكومي لطرح سندات »يوروبوند« في األسواق العالمية بقيمة ٥٠٠
مليون دوالر
تراجع الرقم القياسي ألسھم بورصة عمان
تقدم للثوار بريف دمشق وتزايد انشقاقات العسكريين
مصر  :لن نتوقف عن تدمير كامل أنفاق غزة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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انطالق مشاورات "بسمان" اليوم ..والكتل النيابية ما تزال خارج دائرة
حسم الخيارات
"مؤقت الموازنة" يثير جدال دستوريا ..واللجان النيابية تتشكل بالتوافق
المملكة تتسلم نصف مليار دوالر من قرض "النقد الدولي" الشھر المقبل
األشغال ترفع دراسة جدوى الـ" "BRTإلى رئاسة الوزراء
محطات المحروقات وشركات التسويق توقعان اتفاقية التوزيع نھاية الشھر
الحالي
 ١٢٠٠طلب التحاق بالجامعات الرسمية في اليوم األول
الحكومة تح ّول الضريبة على األجھزة الخلوية إلى خاصة بنسبة %٨

وصفات من دون أسماء في مشاورات "بسمان" اليوم
قائمة المقبولين في الجامعات األسبوع المقبل
وزارة الطاقة" :البوتاس" تجري اتصاالت الستيراد الغاز اإلسرائيلي
الحكومة تستوفي أجوراً على نقل المرضى "غير المؤمنين" بسيارات
األسعاف
الدباس :البخيت صاحب فكرة الكازينو
الحكومة تفرض ضريبة خاصة على  ١٢سلعة بنسبة % ٢٥ – ٥
اإلرھاب يحصد  ٢١قتيال و ١٢٠جريحا في بغداد
المعارضة السورية تتھم حزب ﷲ بشن "ھجوم مسلح" على قرى وسط
سورية

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

34

