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أخبار الجامعة

بترا -األنباط  -السوسنة -الوقائع -اتحاد وكاالت األنباء العربية
الخميس
أخبار األردنية

٢٠١٤/ ٩/٢٥

األردنية" تحصل على تمويل لـ ) (٢٥مشروع بحثي لطلبة الدراسات العليا

حصلت الجامعة األردنية على تمويل " "٢٥
مشروع بحثي لطلبة الدراسات العليا في
الجامعة من أصل )  (٣٧ممن تقدموا بطلبات
الحصول على دعم مالي من صندوق دعم
البحث العلمي ،منھم )  (٨في مرحلة
الدكتوراه ،و)  (١٧في مرحلة الماجستير .
المشاريع البحثية التي حصلت على دعم مالي
بكلفة إجمالية تجاوزت الـ ) (٢٧ألف دينار
جاءت عقب توقيع الجامعة
أردني
والصندوق لعدد من االتفاقيات بحضور مدير عام الصندوق الدكتور عبدﷲ سرور الزعبي وعميدة
البحث العلمي في الجامعة الدكتورة عبير البواب ،اشترط في الحصول عليھا التزام الجامعة األردنية
بتقديم دعم مالي للباحثين مماثل لدعم الصندوق.
عميدة البحث العلمي الدكتورة عبير البواب قالت إن التزام العمادة بدفع مبلغ مماثل لدعم الصندوق
لمن تقدموا بطلبات للحصول على دعم مالي ،جاء كمبادرة منھا وفي إطار حرصھا على إثراء
البحث العلمي وتعزيز مقوماته لدى الباحثين ،لالرتقاء بثقافة البحث العلمي وتجويد نوعيته ،ما يعود
بالفائدة على مسيرتي الجامعة والتعليم العالي العلمية والبحثية.
وأضافت البواب أن األبحاث التي حصلت على دعم مالي واستمدت أغلب موضوعاتھا من
تخصصات علمية ،خضعت لعملية تقييم شاملة أفضت إلى كفاءة طلبة الجامعة واجتھادھم في انتقاء
الموضوعات المتجددة التي لم يتم التطرق لھا من قبل ،األمر الذي أسھم في دفع العمادة لدعمھم
وتوفير ما أمكن من مصادر مالية تعزز من جھودھم البحثية.
وأشارت البواب إلى أن ھذه ھي الدورة الثانية من دعم مشروعات بحوث الرسائل ،والتي أعلن
عنھا بداية الفصل الثاني من العام الجامعي  ،٢٠١٤ /٢٠١٣مشيرة في حديثھا إلى أن آخر موعد
لتقديم طلبات الحصول على دعم مالي للدورة األولى من العام الدراسي  ٢٠١٥/٢٠١٤نھاية تشرين
أول المقبل من ھذا العام.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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بترا  -األنباط  -عمون  -اتحاد وكاالت األنباء العربية

٢٠١٤/ ٩/٢٥

الخميس

اطالق برامج مشروع اعداد القادة في الجامعة االردنية
اطلقت كلية االمير حسين بن عبدﷲ الثاني للدراسات الدولية في الجامعة االردنية ،اليوم االربعاء،
برامج مشروع اعداد القادة ،بالتعاون مع مركز الدراسات واالستشارات.
وقال مدير ادارة المشروع الدكتور ابراھيم عيسى العبادي ان المشروع يتضمن عددا من البرامج
المھمة التي تصقل المھارات القيادية للعاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
واوضح ان البرنامج لھذا اليوم يتناول موضوع االبداع القيادي ،الثراء المشاركين وتطوير ادواتھم
الذاتية التي تسھم في اكتساب الصفات القيادية ،لتطوير المؤسسات التي يعملون فيھا بشكل ايجابي.
واضاف العبادي ان البرنامج الذي يستمر ليومين ،ضمن برنامج تدريسي مكثف ،يتضمن عددا من
المحاور التدريبية من ادارة وتطوير الذات ،ومھارة االبداع القيادي ،باالضافة الى دروس تدريبية
متقدمة في القيادة.
واشار ان البرنامج سيكون جزءا من البرامج المتقدمة في المشروع والتي تقسم لمستويات قصيرة
وطويلة المدة ،مدعمة بشھادة اكاديمية صادرة من مركز االستشارات في الجامعة االردنية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص  – ٢٨أخبار األردنية

٢٠١٤/ ٩/٢٥

الخميس

األردنية" تواصل إقامة لقاءات الشھرزادات األردنيات

يتواصل في باحات الجامعة األردنية،
وساحاتھا ،عقد اللقاءات األدبية اإلبداعية التي
تنظمھا وحدة اإلعالم والعالقات العامة
والثقافية في الجامعة األردنية تحت عنوان
"شھرزادات أردنيات".
اللقاء الجديد المتجدد في سياق الفكرة
المنتصرة لفن الرواية وسرد الحكايات عند
الكاتبات النساء ،ضم أول من أمس الكاتبات:
ربى عالونة وربى زياد قريبا من مكتبة
الجامعة ،وروان رضوان ورنا المحتسب
ليس بعيداً عن كلية اللغات.
القاصة رنا المحتسب قرأت قصة حملت عنوان "كومة ياسمين" ،على الحضور من الطلبة الذين
حضروا الفعالية الخاصة بھا وبالقاصة روان رضوان قرب كلية اللغات مقابل مبنى إدارة الجامعة.
قصة المحتسب أعقبھا نقاش موسع أدارته الكاتبة ھيا الحوراني رئيسة شعبة النشاطات الثقافية في
الجامعة .الحوراني تحدثت عن النخبوية في األدب ،وعن الخطابية فيه .كما تناولت بعد ّ
ي العام
والخاص متسائلة عن الفرق القصيدة الجميلة أو القصة الجميلة وبين الخبر الصحفي ،رائيا ً أن اإلبداع
بمختلف تمثالته يتحقق في النص اإلبداعي.
ٌ
تشبث
القصة ،حملت في طياتھا تدفقا ً وصفياً ،عكس روحانية تأملية عند كاتبتھا" :بيتُه الصغير ُم
ولفيف ُمعتّ ٌ
ٌ
أحالم ُمتوھجة ..دمو ٌ
ق من
ع وضحكات
بأرض ﷲ ...في زواياه قصصٌ متوعكة ..قنادي ُل
ٍ
ِ
ذكريات!
وطن يختلف ،عب ٌ
ٌ
كرامةٌ الحت وفق ٌر طاح! في الفِناء..
ق أيضا ً ..يختلف!
ٌ
ت شعريُ ،مكيدةً شرائطَ أمي ..حتى الورديةَ منھا،
غاز ُل َمبسمي ،وتُكل ُل ُخصال ِ
ياسمينات بيضاء ..تُ ِ
كما قال".
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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تجل قصوى فيه:
في "ھدوء نسبي" تحاول ربى عالونة ،تلوين آفاق الوصف ،وصوالً إلى لحظة
ٍ
"الثامنة والنصف مسا ًء ..الطقسُ ھاد ٌ
ئ نسبيا ً ..يُمعن القم ُر في الغيابْ  ..والمدينة الكبيرة تتنفس
السواد ..ھواء المكيف يجعل الجو دافئا ً ..اإلضاءة ساطع ،تقترب الكاميرا من الضيف ينظر بعينيه
اللوزيتين إلى عدستھا بحب وثقة:
 مقدسةٌ عندي ھذه الجائزة كإله في زاوية بيت ھند ّي ..فرح العالم يتدفق منھا ويغمرني ..أسمع
صوت التصفيق كلﱠما نظرت إليھا.
 أخبرني أكثر عن كيفية حصولك عليھا ،وكيفية التقاطك لھذه الصورة الساحرة؟".القاصة روان رشوان ألقت في الجادة القريبة من مكتبة الجامعة قصتھا "فنجان قھوة" المحاورة فنن
المساء وصرير األبواب.
الكاتبة ربى زياد الشوشي بحثت من خالل قصتھا أو نصھا "طفلة كانت أنا!" على لحظة تأمل
خصوصية المنطلق عمومية المعنى" :ھي طفلة تبلغ من العمر خانة وقلبھا يصغرھا بأعوام… وما
حملت أناملھا عناء حساب عمرھا يوما! كانت دوما ً تردد :وماذا نفعل بالعمر يا أمي دام القلب ال
يكبر! كذبتھا البيضاء الصغيرة التي تبرر بھا كرھھا لمادة الحساب .ھي التي عشقت مادة العلوم
كثيرا ،قالت :كيف ال أحبھا و اليوم يا أمي كان درسنا عن الحيوانات األليفة! آه يا أمي لو تسمحين لي
بفرس أربيه على ظھر منزلنا… يرعى اإلسمنت كلما نما ،تماما كما حدث مع بيت جيراننا ناموا
وفي اليوم التالي استيقظوا وقد نما طابق جديد! لكن جاءت إجابة أمھا موجعة ومخيبة… بكت
وعاتبت :كيف يا أمي ال يأكل اإلسمنت!"
نشاط الشھرزادات بحسب رئيسة شعبة النشاطات واإلصدارات الثقافية د .ھيا الحوراني يھدف أساسا ً
إلى ربط الجسم الطالبي بالحالة الثقافية المحلية وتعريف الطلبة بالمبدعات األردنيات.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أخبار األردنية

٢٠١٤/ ٩/٢٥

الخميس

لقا ًء للرسام الكباريتي مع طلبة نموذجية "األردنية"
نظمت وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
في الجامعة األردنية اليوم لقا ًء للرسام راشد
الكباريتي مع مجموعة من طلبة المدرسة
النموذجية لتنمية المواھب والمھارات الفنية لديھم
في مجالي الرسم والكتابة.
ويھدف اللقاء  -وفقا لمدير المدرسة الدكتور
علي بني حمد  -إلى تشجيع الطلبة على الكتابة،
واكتشاف موھبة الرسم لديھم والعمل على تنميتھا
وتطويرھا ،باإلضافة إلى تعريفھم بالكتّاب
والمبدعين األردنيين وخلق فرصة االلتقاء بھم
وجھا لوجه ،فضال عن محاورتھم وتبادل وجھات النظر فيما بينھم حول أھمية ربط الحياة بالفن.
واستعرض الفنان بعضا من نتاجه األدبي من اللوحات الفنية التي تجسد كل منھا قصة معينة تتعلق
بقضايا ومشاكل تواجه األطفال في مختلف مراحل حياتھم الدراسية واالجتماعية.
وتعتمد قصص الكباريتي على تنمية قدرات الطالب العقلية في التعامل مع المعلومة وتطوير
المھارات الفنية لديه ،وتعزيز فكرة العمل الجماعي.
يشار إلى أن الكباريتي رسام في مجالت وكتب ومناھج األطفال ،ومھندس ديكور مسرح الطفل،
ومصمم أزياء ،وكاتب ومؤلف متخصص في عالم األطفال ،حائز على جائزة الدولة في الفنون من
الملك عبد ﷲ الثاني بن الحسين عام .٢٠٠٧

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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السبيل – ھال نيوز

٢٠١٤/ ٩/٢٥

الخميس

تعرف بقانون الضمان
"موارد األردنية" ﱢ
نظمت دائرة الموارد البشرية في الجامعة األردنية ،الثالثاء ،بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي ورشة عمل تناولت قانون الضمان االجتماعي الجديد وما يشمله من تأمينات تخص
موظفي الجامعة.
وتھدف الورشة إلى وضع موظفي وعاملي الجامعة بآخر المستجدات التي طرأت على قانون
الضمان االجتماعي الجديد لعام  ٢٠١٤حرصا منھا على راحتھم من جھة ،وضمان لحقوقھم من جھة
أخرى.

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
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بترا -الرأي ص  – ١٥الدستور ص  – ٦األنباط -طلبة نيوز -رم -جراسا
الخميس
زاد األردن -وكالة العرب اليوم اإلخبارية -أخبار األردنية

٢٠١٤/ ٩/٢٥

سمو األمير رعد بن زيد المعظّم يزور مستشفى الجامعة األردنية ويتفقد المراجعين
والمرضى
قام سمو األمير رعد بن زيد كبير أمناء
جاللة الملك المعظم ،بزيارة إلى مستشفى
الجامعة األردنية حيث كان في استقبال سموه
مدير عام المستشفى األستاذ الدكتور أحمد
التميمي وعدد من المسئولين في المستشفى.
وتأتي زيارة سموه إلى المستشفى بھدف
االجتماع بأعضاء الھيئة اإلدارية لجمعية
أصدقاء بنك العيون األردني الذي يتخذ من
المستشفى مقراً له.
وقد تج ّول سموه في أقسام ومرافق المستشفى مصافحا ً المرضى والمراجعين واطمئن على أحوالھم
الصحية واحتياجاتھم مؤكداً على توجيھات صاحب الجاللة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين المعظّم
في مجال رفع سوية الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطن األردني وتحسينھا على الدوام .
كما استمع سموه إلى إيجاز من مدير المستشفى حول مسيرة المستشفى وانجازاته وطموحاته وأبرز
المشاريع التي يعتزم تنفيذھا لرفع مستوى الخدمات الطبية والعالجية والخدمية المقدمة للمرضى
كمؤسسة طبيّة وتعليمية وبحثية ُمعتمدة عالميا ً .
وشكر األستاذ الدكتور التميمي سمو األمير على رعايته الخيرية السامية لكثير من األنشطة
والفعاليات والمؤسسات ومن ضمنھا مستشفى الجامعة األردنية وبنك العيون األردني والجھود التي
يبذلھا في سبيل دعم المؤسسات الصحيّة والتي تعنى بنشر ثقافة التبرع بالقرنيات واالھتمام بالفئات
ذات االحتياجات الخاصة .
وقد تشرّف مستشفى الجامعة األردنية بتقديم درع المستشفى لصاحب السمو الملكي الذي أثني على
جھود كوادر المستشفى في تقديم الخدمات العالجية ألبناء الوطن والدول العربية الشقيقة والصديقة
متمنيا ً ديمومة التقدم لھذا الصرح الطبي الكبير.

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
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٢٠١٤/ ٩/٢٥

الخميس

٣  جوردان تايمز ص-بترا

Prince Raad visits UJ Hospital
HRH Prince Raad, the Chief Chamberlain, on Wednesday visited the
University of Jordan (UJ) Hospital and met with members of the Friends of
.the Jordan Eye Bank Society
Prince Raad toured the hospital and checked on the patients, stressing the
.importance of improving health services
UJ Hospital Director Ahmad Tamimi briefed the prince on the hospital’s
.achievements and future projects

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

 األردن١١٩٤٢ ( عمأن٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :( فاكس٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ ھاتف
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
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شؤون جامعية
الرأي ص ٦

٢٠١٤/ ٩/٢٥

الخميس

تثبيت طاقات استيعابية واعتماد تخصصات جامعية
عبدالحميد العدوان -قرر مجلس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تثبيت الطاقات االستيعابية لعدد
من التخصصات الجامعية وتأجيل البت في اعتماد تخصصات أخرى.
وثبت في جلسته التي عقدھا أمس برئاسة الدكتور بشير الزعبي تخصصات :إدارة المخاطر
والتسويق وإدارة االعمال والمحاسبة في الجامعة األميركية في مأدبا.
وأجل المجلس البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص الھندسة الصناعية في الجامعة
األلمانية األردنية وتخصص دراسات اسالمية تطبيقية في كلية عجلون الجامعية.
وشكل لجنة لدراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية العامة المقدم من جامعة عجلون الوطنية و لجان
لدراسة طلبي االعتماد الخاص لبرنامجي الماجستير في المناھج وطرق التدريس وعلم النفس
التربوي المقدمان من جامعة الطفيلة التقنية.
وقرر االستمرار في االعتماد العام وتثبيت الطاقة االستيعابية العامة لكلية القادسية.
وأعتمد برامج دبلوم متوسط في كلية الخوارزمي ،وھي :تربية الطفل والصيدلة والتمريض المشارك
واإلدارة السياحية واإلدارة الفندقية والھندسة المعمارية ،فيما أجل اعتماد برامج :ھندسة المساحة
والھندسة المدنية في الكلية ذاتھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص ١٤

٢٠١٤/ ٩/٢٥

الخميس

بحث موضوع المنح الجامعية ألبناء )الصحفيين(
علي فريحات -بحث مجلس نقابة الصحفيين خالل جلسة استثنائية عقدت امس ،في مقر النقابة
موضوع المنح ألبناء الصحفيين الناجحين بالثانوية العامة لھذا العام وآلية مخاطبة الجھات المعنية
والجامعات لتأمينھم بالمنح الدراسية .
كما اتفق المجلس على عقد جلسة اضافية الى جانب الجلسات االسبوعية وذلك من اجل تكثيف
الجھود لتحقيق االنجاز الذي يخدم الزمالء اعضاء الھيئة العامة.
وتقرر خالل االجتماع الذي ترأسه نائب النقيب الزميل عوني الداود وضع خطة لتكثيف المخاطبات
والتواصل مع كافة الجھات المعنية وااللتقاء بتلك المؤسسات بھدف تخصيص المنح الدراسية على
غرار المؤسسات والنقابات االخرى التي خصصت لھا المنح.
كما شكل المجلس لجنة من الزمالء لمتابعة المنح المخصصة من الجامعات الخاصة في وقت سابق،
وذلك من اجل التأكيد على ھذه المنح وذلك من اجل تأمين ابناء الزمالء باإلضافة الى زيارة
الجامعات الخاصة االخرى بھدف تأمين المزيد من المنح في ظل ايقاف المنح الدراسية التي كانت
مخصصة من الديوان الملكي ألبناء الصحفيين.
وقرر المجلس خالل االجتماع تحديد موعد لالحتفال الذي سيقام بمناسبة تكريم ابناء منتسبيھا
الناجحين في الثانوية العامة يوم الثالثاء عند الساعة الخامسة مساء في مقر النقابة حيث خصص
المجلس للناجحين مبلغ مائة دينار من صندوق النقابة باالضافة الى ھدايا مخصصة من شركة زين.
وقال نائب النقيب الداود ان تكريم الثانوية العامة يأتي تقديرا للجھد الذي يبذله الطالب بھدف
تحفيزھم لتحقيق المزيد من النجاح في حياتھم الجامعية وايضا تكريما للزمالء اولياء االمور الذين
تابعوا ابناءھم لتحقيق ھذه النتائج.
واضاف الداود ان النقابة تسعى باستمرار لكسب المزيد من المنح والمقاعد الجامعية البناء
الصحفيين ،والصحفيين انفسھم ممن يرغبون في استكمال دراساتھم العليا ،مشيدا بالتعاون الذي ابدته
الجامعات الخاصة التي قدمت منح البناء الصحفيين ،داعيا الجامعات االخرى الى تخصيص منح
اضافية تقديرا لدور الصحفيين في ابراز الصورة االعالمية التي تخدم الوطن بشكل عام وابراز
نشاطات الجامعات بشكل خاص .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص  -١٢السبيل ص  -٢طلبة نيوز

٢٠١٤/٩/٢٥

الخميس

»التعليم العالي« يدعو الدارسين في اليمن لتوثيق بياناتھم
امان السائح -أعلنت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ألولياء أالمور والطلبة الدارسين بالجامعات
اليمنية ضرورة التسجيل لدى الوزاره وتوثيق البيانات الخاصة بھم لتدوينھا لدى الوزارة  ،وذلك
بھدف اجراء مسح شامل لكافة الطلبة وتدوين تخصصاتھم التي يدرسونھا باليمن وسنوات دراستھم
وسنه تخرجھم .
وحددت الوزاره موعدا للطلبة وأولياء أمورھم حتى يوم االثنين المقبل لفتح المجال للحضور للوزارة
وتسجيل بيانات أبنائھم  ،حيث ال بد ان يمتلك الطالب إثباتا حول أوراقه وسنة دراسته وتخصصه.
وبحسب مصادر مطلعة فان الوزاره لم تتخذ قرارا بعد حول واقع الطلبة وإمكانية تسجيلھم لدى
الجامعات االردنية  ،سيما وان أعدادھم لم تحصر بعد  ،وال بد من تدوين كافه تفاصيلھم قبل اتخاذ اي
قرار بشأنھم.
كما أشارت ذات المصادر الى انه سيتم قبول الطلبة في حال تم اتخاذ اي قرار مستقبال وفقا للحدود
الدنيا التي سبقت لسنتھم بالثانوية العامة وتبعا للتخصص المقبول بذلك المعدل.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

وكالة انجاز

٢٠١٤/٩/٢٥

مديرية التوجيه الوطني تستضيف ملتقى اعمال الشباب االول
عالء الش لبي  -يعق د ف ي بي ت ش باب ارب د اعتب ارا م ن ص باح االربع اء ٢٠١٤/٩/٢٤م الملتق ى االول
العمال الشباب الذي تنظمه مديرية التوجيه الوطني في المجل س االعل ى للش باب وبمش اركة ٦٠ش اب
وشابة من حديثي التخرج من الجامعات االردنية بالتعاون مع مؤسسة طمي لتنمية الموارد البشرية .
مدير التوجيه الوطني احمد العبادي قال ان ھذا الملتقى يأتي كأداة للعمل على اس تثمار طاق ات الش باب
والبناء على م ا ل ديھم م ن خ الل ت وفير مس احة كافي ة الستكش اف مھ اراتھم وق دراتھم وكيفي ة توظي ف
وعرض ھذه القدرات لزيادة فرص ھم ف ي الحص ول عل ى عم ل  ،وع رض اش كال غي ر تقليدي ة للعم ل
وبن اء الق درات مث ل الري ادة المجتمعي ة والمب ادرات الش بابية وغيرھ ا  ،منوھ ا ال ى ان ه س تم التخط يط
لمرحل ة ثاني ة م ن الملتق ى بالتع اون م ع الش باب المش ارك والتش بيك م ع المؤسس ات الوطني ة المختلف ة
للتعرف على الواق ع االردن ي لس وق العم ل وكيفي ة التعام ل مع ه ،إذ يمث ل الش باب ف ي االردن القط اع
االكبر وھم ليسوا امل المستقبل وحسب ب ل يعتب ر ك ل ش اب مح رك وم ؤثر ف ي مجتمع ه وعلي ه تعم ل
الدول على االستثمار في ھذه الطاقات والقدرات.
واشار العبادي الى ان فلسفة الملتق ى ترتك ز عل ى نم وذج مھ ارات العم ل والتوظي ف للع املين ) ھ يلج
وبوالرد ( وھو النموذج الذي يفسر مھارات التوظيف والعمل بق درة الش باب للحص ول والحف اظ عل ى
عمل او الحصول على عمل جديد ف ي ح ال الحاج ة م ن خ الل ادراك ق دراتھم وطاق اتھم والعم ل عل ى
تطوير مھ اراتھم وس لوكياتھم وبم ا يتناس ب وس وق العم ل وھ و يس عى ال ى زي ادة امكاني ة العم ل ل دى
الشباب االردني وقدرته في توظيف مھاراته ةقدراته وتعزيزھ ا باالض افة ال ى االھ داف الفرعي ة الت ي
تتلخصث بتعريف الشباب المشارك بمتطلبات سوق العمل ف ي االردن وواقع ه ةت وفير ف رص التش بيك
ب ين الش باب واص حاب العم ل والتع رف عل ى الف رص المتاح ة وت وفير خ دمات بن اء الق درات وط رح
نماذج مختلفة للعمل سواء من القطاع الحكومي او الخاص او المشاريع الشخصية الريادية .
وتتضمن فعاليات الملتقى الذي عقد لمدة اربعة ايام على القدرات المتواجدة لدى الشباب وتوظيف ھ ذه
القدرات
ومھارات كتابة السيرة الذاتية ومقابالت العم ل والتخط يط للمرحل ة القادم ة باالض افة ال ى جلس ة ع ن
الريادة المجتمعية بقيادة مبادرة ذكرى ف ي غ ور الص افي ومفھع وم المب ادرة الش بابية وتحلي ل عالقتھ ا
بمھارات العمل والتوظيف

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا -الدستور ص  – ١٢طلبة نيوز

الخميس

٢٠١٤/٩/٢٥

بحث إعادة تأھيل خريجي دبلوم كليات المجتمع ضمن التخصصات الراكدة
بحث اجتماع عقد أمس برئاسة وزير العمل ووزير السياحة واآلثار /رئيس اللجنة الوطنية لمؤشرات
سوق العمل الدكتور نضال القطامين اعادة تاھيل خريجي دبلوم كليات المجتمع ضمن التخصصات
الراكدة.وتم خالل االجتماع الذي انعقد في مبنى وزارة العمل ،عرض نتائج الدراسة التي جرى
تكليف أعضاء اللجنة بھا ،حول إعادة تأھيل خريجي حملة دبلوم كليات المجتمع في التخصصات
الراكدة ،بحيث يجري رفع نتائجھا إلى الجھات المعنية.
واشارت الدراسة التي اعتمدت عددا من المؤشرات اإلحصائية المتوفرة لدى ديوان الخدمة المدنية،
إلى أن نسبة المتقدمين الحاصلين على المؤھل العلمي المذكور بلغ نحو  ٢٤.١بالمائة من مجموع
المتقدمين للديوان  ،شكلت االناث  ٨٥.٥بالمائة منھم  ،وان ما نسبته  ٥٥.١بالمائة من المتقدمين
متخصصون في المھن التعليمية شكلت اإلناث منھم نحو  ٩٣.٦بالمائة.وفي ضوء ھذه المعطيات
وضعت اللجنة مسودة مشروع مقترح تضمن التوصية باعتماد »اعادة تأھيل خريجي حملة دبلوم
كليات المجتمع في التخصصات الراكدة« مشروعا يضاف الى مشاريع االستراتيجية الوطنية للتشغيل
التي تشرف على تنفيذھا وزارة العمل ،واستھداف حملة ھذه التخصصات من الجنسين حسب
المحافظات والمناطق التي تتركز فيھا نسب الفقر والبطالة للفئة العمرية دون  ٤٤سنة وذلك بتدريبھم
وتأھيلھم على المھن التي يتطلبھا سوق العمل والتي تتناسب وطبيعة المجتمعات في ھذه المناطق
واتاحة المجال لھم بعد التدريب والتأھيل لالستفادة من برامج صناديق دعم الصناعات الصغيرة
واقامة مشاريع ذاتية خاصة بھم.
وفي ختام الجلسة شكر القطامين اعضاء اللجنة على جھودھم مؤكدا على أھمية ان ترى ھذه الدراسة
النور ،وضرورة توعية ھذه الفئات باھمية االلتحاق بفرص العمل المناسبة المتاحة في سوق العمل.

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

15

بترا -وكالة االعالم اللبنانية

٢٠١٤/٩/٢٥

الخميس

اجتماع تأسيسي لفريق خبراء اعتماد التعليم الرقمي
عقدت الھيئة العامة لفريق مبادرة التعليم الرقمي اجتماعھا االول اليوم االربعاء،
ف ي ملتق ى ط الل أبوغزال ه المعرف ي برعاي ة وحض ور وزي ر التعل يم الع الي والبح ث العلم ي ال دكتور
أمين محمود.
وبين رئيس الھيئة ال دكتور ط الل أبوغزال ه ان المب ادرة تطوعي ة تھ دف ال ى ص ياغة مع ايير العتم اد
التعليم الرقمي لرفعھا الى الجھات الرسمية في المملكة .
وادار االجتم اع رئ يس جامع ة آل البي ت ال دكتور ض ياء عرف ه ،وحض ره ممثل ون ع ن وزارة التعل يم
الع الي والبح ث العلم ي ومجل س التعل يم الع الي وھيئ ة االعتم اد الوطني ة وص ندوق البح ث العلم ي
ورؤساء وممثلي الجامعات الحكومية والخاصة.
واعل ن رئ يس الھيئ ة ال دكتور أبوغزال ه ع ن ع دد م ن الق رارات الت ي خل ص لھ ا المجتمع ون تتمث ل،
بتشكيل فريق عمل تنحص ر مھمت ه ف ي اع داد مع ايير اعتم اد الج ودة ف ي التعل يم الرقم ي ك اقتراح م ن
فريق خبراء يق دم ال ى وزارة التعل يم الع الي ،وذل ك اس تنادا ال ى القائم ة المرجعي ة لمع ايير ومؤش رات
الجودة ،واالعتماد في التعليم الرقمي ،التي أعدتھا المنظم ة العربي ة لض مان الج ودة ف ي التعل يم والت ي
يرأسھا الدكتور طالل أبوغزاله ورئيسھا الفخري أمين عام جامعة الدول العربية.
وخلص المجتمعون الى اعتماد معايير جامعات تنشأ بصفة جديدة ومستقلة عن التعليم التقلي دي الح الي
أي أن مھمة فريق العمل ھي المسار الموازي للتعليم التقليدي وليس بديال له وال تعديال له وال تطويرا
له وان يقدم فريق العمل تقريره الى "الھيئة العامة لمبادرة التعليم الرقمي" لمراجعتھ ا قب ل رفعھ ا ال ى
الجھ ات الرس مية خ الل ثالث ة ش ھور ،اض افة ال ى تحدي د عم ل اللجن ة والھيئ ة تح ت اش راف ھيئ ة
توجيھية مؤلفة من وزير التعليم العالي ووزي ر التربي ة والتعل يم وال دكتور ط الل أبوغزال ه مم ثال ع ن
قطاع األعمال.
واتفق المشاركون على تشكيل فريق الخب راء برئاس ة ال دكتور ض ياء عرف ه وعض وية ال دكتور محم د
البطش والدكتور عصام زعبالوي والدكتور عبد ﷲ الزعبي والدكتور نظير أبوعبيد والدكتور نعم ان
الخطيب والدكتور عص ام جلھ م وال دكتور س الم االقط ش وال دكتور طال ب الص ريع واألس اتذة ص الح
أبوعصبة وماھر أبو زر.
كما تق رر توجي ه ال دعوة لعض وية الفري ق ال ى ك ل م ن ممث ل ش بكة الجامع ات االردني ة ال دكتور نبي ل
الشواقفه وممثل مبادرة التعليم االردنية نرمين النابلسي.
)--بترا(
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الخميس

الدستور ص ١٤

٢٠١٤/٩/٢٥

تخصيص  ٧٥٠الف دينار لدعم التعليم والصحة في العقبة العام المقبل
ابراھيم الفرايه -رعى رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة د .كامل محادين االحتفال الذي
نظمه نادي الخليج الرياضي لتكريم أوائل الثانوية العامة وتكريم الفعاليات االقتصادية واالستثمارية
الداعمة للقطاعات الرياضية و الشبابية في العقبة بحضور محافظ العقبة فواز ارشيدات و عدد من
مدراء الدوائر الرسمية و ممثلين عن الفعاليات الشعبية والشبابية و الرياضية في المحافظة .
وكشف الدكتور محادين عن تخصيص السلطة  ٧٥٠الف دينار لقطاعي التعليم والصحة خالل العام
المقبل تنفق وفق اسس وضوابط مدروسة ...منوھا الى حرص سلطة منطقة الخاصة على تقديم كافة
اشكال الدعم و الرعاية لالرتقاء بالعملية التربوية و التعليمية في منطقة العقبة الخاصة الى مستوى
متقدم يساھم في تعزيز وتيرة النمو االقتصادي و االجتماعي الذي تشھده المدينه
واضاف د .محادين ان القطاع التربوي يحظى بدعم و اھتمام كافة الجھات باعتبار التعليم محور
اساسي من محاور التنمية و االستثمار في العقبة الخاصة .
بدوره قال مدير التربية و التعليم لمحافظة العقبة د .جميل شقيرات إن ھذا التفوق جاء نتيجة لثمار
جھد الطلبة والمعلمين وأولياء األمور التي تكاملت حلقاتھا طيلة العام الدراسي .
وثمن الدكتور الشقيرات دعم نادي الخليج الرياضي و مبادرته الطيبة بتكريم اوائل الثانوية العامة
سنويا .
الى ذلك القى رئيس نادي الخليج موفق عبد ياسين كلمة خاطب من خاللھا الكوكبة من ابناء العقبة
والتي تسعد ھذا المساء بدفع الطلبة الى دروب ارض االمة علماء وخبراء وباحثين ،و استعرض
االنجازات والطموحات والمعوقات التي تقف في وجه تقدم النادي والرياضة العقباوية بشكل عام .
وفي نھاية الحفل وزع رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة الجوائز على اوائل الثانوية
العامة و الجھات و الفعاليات االقتصادية و المجتمعية الداعمة للقطاع الشبابي و الرياضي وسط
حضور عائلي و مجتمعي في محافظة العقبة .
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مقاالت
طلبة نيوز

٢٠١٤/٩/٢٥

الخميس

حوا ٌر على الدرج
أ.د .صالح ج ّرار

لدى صعودي الدرج المؤ ّدي إلى الطابق الذي يوجد فيه مكتبي في
الجامعة ،شاھدت خمسة شبّان يجلسون على الدرج وبيد ك ّل واح د
منھم أو بجانب ه ك وبٌ م ن القھ وة بعض ھا ف ارغ وبعض ھا ل م يف رغ
بعد ،فسلّمت عليھم وتأ ّملتھم فلم أجد بيد أ ّ
ي منھم كتاب ا ً أو دفت راً أو
حتّى كرّاسة ،فسألتھم إن كانوا من طلبة الجامع ة ،فأج ابني أح دھم
بأنھم من طلبة السنة الثانية ف ي أح د تخصّص ات العل وم اإلنس انية،
فقل ت لھ م معلّق ا ً :ولكنن ي ال أرى معك م أ ّ
ي كت اب أو دفت ر أو م ا
ّ
شابه ذلك؟! فأجابوا بأنّھم وضعوا كتبھم على
الرف المقابل.
كان جلوسھم على الدرج مريبا ً ث ّم عرفت منھم ّ
أن اثنين منھم ليس ا
ٌ
ضيوف على أصدقائھم ف ي الجامع ة .وم ع
من طلبة الجامعة وإنّما
ّ
أن ھؤالء الشبّان كانوا مؤ ّدبين في الر ّد على أسئلتي إالّ أن المش ھد ك ان ف ي مجمل ه ينط وي عل ى ع دد
م ن التج اوزات ،أ ّولھ ا الجل وس عل ى ال درج وإعاق ة م رور الطلب ة واألس اتذة وإث ارة الخ وف ل دى
ّ
رورھن ،وك ذلك حم ل أك واب
الطالب ات م ن أن يتعرّض ن للتعليق ات واالس تفزار وم ا إل ى ذل ك عن د م
القھوة والشاي والمرطبات خ ارج المقاص ف ووض عھا عل ى ال درج وإلق اء النفاي ات وأعق اب الس جائر
في ممرّات الجامعة ،فضالً عن قيام الطلبة بالتدخين داخ ل مب اني الكليّ ات ،واألم ر الثال ث واألھ ّم ھ و
الس ماح للش باب م ّم ن ليس وا طلب ة ف ي الجامع ة ،ب دخول الجامع ة ومبانيھ ا وكلياتھ ا وجلوس ھم عل ى
األدراج وإع اقتھم م رور الطلب ة والطالب ات واألس اتذة ،فض الً ع ن مش ھد الطلب ة الج امعيين ال ذين ال
يحملون داخل كلياتھم كتبا ً أو أوراقا ً أو دفاتر!!
المشھد بمجمل ه غي ر حض ار ّ
ي وال ي د ّل عل ى أنّ ه م ن داخ ل جامع ة وال يلي ق ب أي جامع ة وال بالطلب ة
الجامعيين .وفي رأيي ّ
أن مثل ھذا المشھد ينبئ عن بعض عوامل العنف الجامعي.
ولست ألوم الطلبة على ذل ك ب ل أل وم الجامع ات الت ي يج ب عليھ ا أن تح ّد م ن ھ ذا الن وع م ن الس لوك
بصورة جذريّة فتوفّر أماكن استراحة للطلب ة بع د خ روجھم م ن قاع ات ال درس أو قب ل دخ ولھم إليھ ا،
وتوفر ع دداً مناس با ً م ن المقاص ف لتن اول األطعم ة الخفيف ة والمش روبات وتمن ع تناولھ ا داخ ل مب اني
الكليّ ات ،وتح رّم الت دخين داخ ل المب اني ،وتمن ع الجل وس عل ى ال درج وف ي المم رّات ،وتش غل الطلب ة
باألبحاث والتقارير العلميّة وتحاسبھم على ذلك ،وتمنع دخ ول غي ر الطلب ة إل ى الجامع ة إالّ م ن كان ت
له غاية مشروعة.
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

18

إن لدى طلبتنا وأبنائنا في الجامعة القابلية لاللت زام بمث ل ھ ذه التعليم ات مت ى وج دوا ّ
ّ
أن الجامع ة ج ا ّدة
في تطبيقھا ،وھم في غالبيتھم طلبة مؤ ّدبون ونشأوا في بيئات كريم ة ومحافظ ة ،وھ م حريص ون مث ل
أساتذتھم على أن تكون جامعاتھم ذات سمعة طيبة ،وأن تك ون البيئ ة التعليمي ة الت ي ينتم ون إليھ ا بيئ ة
ص الحة وس ليمة ،وأنّھ م ذات ي وم س وف يفخ رون ب أنّھم ق د تخرّج وا م ن ھ ذه الجامع ة أو تل كّ ،
وأن
ذاكرتھم سوف تحفل بمالمح أساتذتھم وصور قاعات ال درس وأرف ف المكتب ات والمختب رات وقاع ات
الندوات والمؤتمرات واألمسيات الثقافية والفكرية والفنيّة.
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السبيل ص ٢

٢٠١٤/٩/٢٥

الخميس

الخطر أبعد من الجامعات
فھمي ھويدي
انتظرت تكذيبا أو تصويبا للخبر الفاجع فتلقيت ما يؤكد صحته .ذلك ان قارئ ھذه الزاوية ربما الحظ
أنني عبرت أمس )األربعاء  (٩/٢٤عن الدھشة واالنزعاج إزاء نشر خبر في جريدة »الشروق«
تحدث عن االستعانة في الجامعات المصرية بطالب »وطنيين« لمراقبة زمالئھم واالبالغ عن
المشاغبين منھم .وألنني لم أكن متأكدا من الخبر ،وربما ألنني تمنيت أال يكون صحيحا ،فقد تعاملت
معه بحذر ،وذكرت انه لم ينسب إلى مصدر رسمي أو مسؤول ،وإنما نسب إلى »مصادر جامعية«،
األمر الذي يفتح الباب الحتمال أال يكون الخبر دقيقا .إال أن ما نشرته »الشروق« أمس أثبت أن
حذري لم يكن في محله ،وانما كان إسرافا من جانبي في حسن الظن ،ألن التفاصيل أيدت صحة
الخبر ،وفصلت فيه على نحو يضاعف من منسوب الفزع.
خبر »الشروق« أمس ذكر ما يلي :إن مصدرا مسؤوال بوزارة التعلٮم العالي والمجلس األعلى
للجامعات قال إنه لم يتم وضع اللمسات النھائية فيما يتعلق بمھام الطالب الذين سيساعدون أفراد
األمن اإلداري في الكشف عن زماالئھم المشاغبين.
* إن اجتماعا سيعقد مع بداية العام الدراسي الجديد بين نائب رئيس كل جامعة لشئون التعلٮم
والطالب وعمداء الكليات مع طالب االتحادات بالكليات وطالب األسر ذات الحس الوطني والتي لھا
رؤية وطنية وبعض الطالب المتميزين بمختلف الفرق الدراسية وبعض الطالب العاديين ،لتحديد
النقاط التي سيكلفون بھا.
* ھؤالء الطالب سيكونون حلقة الوصل بين إدارة الجامعة والطالب )زمالئھم( ،فضال عن مساعدة
أفراد األمن في الكشف عن الطالب المشاغبين ،والذين يحملون أسلحة وألعابا نارية ،بھدف إثارة
الشغب داخل الحرم الجامعي.
* سيكلف ھؤالء الطالب أيضا بتقديم النصيحة لزمالئھم لنبذ العنف وعدم النطق باأللفاظ المسيئة
والنابية وعدم الكتابة على جدران وأسوار الجامعات التي ھي ملك للطالب وللشعب .وسيكون ألولئك
الطالب دور آخر ھو مساعدة جموع الطالب وحل مشاكلھم وتوصيلھا إلى الجامعة.
* الطالب الذين يمارسون نشاطا حزبيا ويقومون بتوزيع منشورات أو تنظيم المظاھرات داخل
الحرم الجامعي ،سيناقش أمرھم مع بداية العام الدراسي الجديد.
الفقرات أعاله ليست سوى نصوص أوردتھا الجريدة منسوبة إلى مصدر مسؤول بوزارة التعلٮم
العالي ،وإلى جانب انھا تعكس االھتمام بالجانب األمني في الجامعات وال تتضمن أي إشارة إلى
العملية التعلٮمية ،فإنھا بمثابة انعطافة خطرة في مسيرة الجامعات ،التي تعرف جيدا ان األمن لم يغب
عنھا يوما ما ،وانما كان له وجوده بين صفوف الطالب والطالبات من خالل األعين المجندة لھذا
الغرض من بين الطالب أنفسھم .وقد اشتھر في األوساط الجامعية مصطلح الطالب »العصفورة«،
الذي كانت مھمته تنحصر في التنصت على زمالئه والمسارعة إلى نقل ما يسمعه إلى مكتب األمن
أو من يمثله ،كما ان األمن كان له وجوده في »الحرس« الواقف بكل باب في كل كلية وجامعة .لكن
ھذا الوضع جرى تطويره في ظل التوجھات سابقة الذكر .إذ دخلت على الخط أسر جامعية مؤيدة
للنظام ،ولم يعد األمر مقصورا على »العصفورة« .وليس معروفا ما إذا كانت تلك المھام سيقوم بھا
الطالب على سبيل التطوع أم انه سيكون لھا مقابلھا المادي أو األدبي والمعنوي .لكن األخطر من
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ذلك ان وصف تلك األسر بأنھا »وطنية« سيعني على الفور تشكيكا في وطنية اآلخرين .ھذا إذا لم
يكن ذلك مقدمة التھامھم بعدم الوطنية ان لم يكن بالخيانة ،ولك ان تتصور األثر السياسي والتربوي
الذي يترتب على إشاعة االنطباع بأن الوطنية في المفھوم الجامعي الجديدة أصبحت ترتبط بأمرين:
تأييد السلطة ،وإرشاد األجھزة األمنية إلى معارضيھا.
على صعيد آخر ،فإن وصف أسر جامعية معينة بأنھا وطنية وتحظي برعاية السلطة ورضاھا ،من
شأنه أن يلوث المحيط الطالبي .من ناحية ألنه قد يكون عنصر جذب ألعداد من الراغبين في االنتفاع
بذلك االنتماء ،باعتبار ان رعاية السلطة لھا مردودھا ولن تكون مجانية في كل األحوال .ومن ناحية
ثانية ألنه سيفتح أبواب الفتنة وربما االشتباك والتخاصم بين الموالين والمعارضين ،األمر الذي قد
يحول الكليات الجامعية إلى ساحات للعراك والتجاذب .ليس فقط بين اإلخوان الذين ھم قلة في
الجامعات ومعارضيھم ،ولكن بين شباب  ٢٥يناير ومن ينسبون أنفسھم إلى  ٣٠يونيو.
إن أثر ھذه السياسة األمنية على العملية التعلٮمية .وعلى البيئة الجامعية ،وعلى سمعة الجامعات
المصرية أفدح وأبعد كثيرا مما يتصوره كثيرون .حتى أزعم أنھا تسھم في تدمير الجامعات وتخريبھا
من الداخل .وھي التي كانت منارة أضاءت وجه مصر وغمر إشعاعھا العالم العربي كله لعدة عقود
خلت.
حين يتم تحويل بعض طالب الجامعة وأساتذتھا إلى مرشدين لألجھزة األمنية ،فإن ذلك يدخل البلد في
نفق مظلم يتعذر الخروج منه بأمان في األجل المنظور ،ألنه يذكرنا بصفحات كئيبة من التاريخ كانت
الفاشية والنازية من عناوينھا .وفي ھذه الحالة فلن نكون بإزاء جامعات تعرضت لالنھيار ،ولكننا
سنكون بصدد وطن في خطر.
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زوايا الصحف
الخميس

عين الرأي

٢٠١٤/٩/٢٥

• مصادر نيابية رجحت ان تعقد الدورة العادية المقبلة لمجلس األمة في األسبوع األول من
تشرين الثاني.
• مجلس النواب يعقد األحد المقبل جلستين صباحية ومسائية وستكون اخر جلساته في الدورة
االستثنائية التي صدرت اإلرادة الملكية السامية بفضھا في الثالثين من الشھر الحالي يوم
االثنين.
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طالبت أولياء أمور الطلبة األردنيين الدارسين في
الجامعات اليمنية بضرورة مراجعتھا وذلك لتثبيت البيانات الخاصة بالطلبة في فترة
أقصاھا يوم االثنين المقبل .وسمح مجلس التعليم العالي لھؤالء الطلبة تقديم امتحاناتھم في
السفارة اليمنية في عمان شريطة موافقة جامعاتھم .وطلبت األمانة العامة للمجلس
تزويدھا بالتفاصيل األكاديمية لجميع الطلبة التخاذ قرار بشأنھم األسبوع المقبل.
• أمانة عمان دعت كل من تقدم لوظيفة عامل خالل األعوام )  (٢٠١٤ – ٢٠١٣ -٢٠١٢الى
الحضور لمبنى حركة راس العين إلجراء مقابلة لجان التعيين.
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الخميس

صنارة الدستور

٢٠١٤/٩/٢٥

• قام رئيس جمعية مبرة معان الخيرية الدكتور علي صالح بالوقوف على احوال ركاب حافلة
تقل حجاجا من عرب الـ  ٤٨والتي اصابھا عطل ميكانيكي وتوقفت قبالة مقر الجمعية وقام
باستضافة ركاب الحافلة واقامة مأدبة طعام لھم فيما تولى عدد من ابناء المدينة مھام اصالح
الحافلة لتواصل مسيرھا الى الديار المقدسة.
• وزارة التنمية االجتماعية سجلت اول مخالفة في تطبيق نظام ذوي اإلعاقة عندما اعفت
المراكز النھارية من دفع الكفالة البنكية علما بأن النظام ذكر كلمة »المراكز« دون ان يحدد
النھارية او المبيت .اصحاب المراكز سيلجأون للقضاء لمقاضاة الوزارة .
• يعتزم حملة الشھادات الجامعية العليا من ذوي االعاقة تنفيذ اعتصام االسبوع المقبل امام
رئاسة الوزراء احتجاجا على رفض تعيينھم في الجامعات الحكومية واألھلية .
• رغم مرور عدة اشھر على تشكيل نقابة األطباء لجنة تحقيق في موضوع مشاركة راقصة
في حفل ختامي ألحد المؤتمرات الطبية التي اقامتھا جمعية طبية تخصصية في النقابة إال أن
اللجنة لم تقدم بعد نتائج عملھا لمجلس النقابة.
• خط مياه خارجي رئيس يقع بمحاذاة مطعم بالقرب من دوار المدينة الرياضية ال يزال ومنذ
نحو ثالثة اسابيع تتدفق منه المياه دون أن يتم اصالحه.
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الخميس

كواليس العرب اليوم

٢٠١٤/٩/٢٥

• قدر دبلوماسي عربي مخضرم كلفة القضاء على "داعشي" واحد حسب الحسابات األمريكية
المالية بمليوني دوالر
• مؤتمر مھم سيعقد ويكون األول من نوعه على مستوى قيادات عربية وخليجية واخرى
أوروبية تستضيفه سردينيا بعد عطلة العيد مباشرة
• فيلم على النمط الھوليوودي أنتجته داعش باسم "لھيب المعارك" تم سحبه من موقع يوتيوب
مؤخرا بعد عرضه ألربعة أيام.
• الوفد البرلماني العائد من القاھرة وبعد اإلخفاق في زيارة قطاع غزة يجھز الستئناف الزيارة
وتجديد التنسيق من أجل إنجازھا.
• استغرب مواطنون من تركيب أعمدة وسط شوارع في عمان قيل إنھا تشبه صافرات االنذار،
في حين تبين انھا تعود لشركة اتصاالت لتقوية شبكة البث الالسلكي لالنترنت في مختلف
مناطق المملكة.
• زار وفد من رابطة الكتاب االردنيين السفير الفنزويلي في عمان من اجل تدعيم اواصر
التعاون الثقافي بين االردن وفنزويال.
• ينظم تجمع ابناء مدينة السلط والھيئات الثقافية في محافظة البلقاء حفال الستذكار المرحوم
المھندس مصطفى الواكد – مؤسس التجمع ،وذلك يوم السبت المقبل الساعة  ٥.٣٠في مركز
السلط الثقافي
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الخميس

زواريب الغد

٢٠١٤/٩/٢٥

• تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لشباب جماعة اإلخوان المسلمين األول ،صباح األحد
المقبل ،مؤتمرا صحفيا للحديث حول توصيات ونتائج المؤتمر ،الذي سيعقد جلساته يومي غد
الجمعة والسبت ،في قاعة المركز العام لجماعة اإلخوان المسلمين بالعبدلي .يشار إلى أن
المؤتمر كان قد حدد مساء السبت في المركز العام ،بحسب ما أعلن مسؤول الدائرة الشبابية
في الجماعة زياد الخوالدة ،على قناة اليرموك مطلع األسبوع ،قبل إرجائه لألحد.
• يرعى وزير العدل الدكتور بسام التلھوني صباح اليوم في غرفة تجارة عمان ،إطالق ”ميثاق
تحالف عمان“ ،والذي تم وضعه من قبل  ٥٠مؤسسة مجتمع مدني ،ويركز على دعم
الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية ،في توعية المجتمعات
المحلية ،بالوقاية من الفساد والحد من مخاطره على المجتمع واالقتصاد .وتھدف المبادرة إلى
تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة والنزاھة والشفافية في القطاعين العام والخاص.
• تنظم لجنة المرأة النقابية عند الساعة الثانية من ظھر اليوم ،معرض ”كسوة العيد“ لألطفال
الفقراء واأليتام ،تحت شعار ”ارسم بسمة العيد على وجوه اآلخرين“ ،وذلك في مجمع
النقابات المھنية.
• تنظم إدارة السير المركزية في مديرية األمن العام عند العاشرة من صباح اإلثنين المقبل
ورشة عمل بعنوان ”دور اإلعالم الرقابي والتوعوي في السالمة المرورية“ .ويرعى
الورشة ،التي تقام بالتعاون مع مستشفى الجاردنز في فندق الريجنسي ،مدير األمن العام
الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة.
• قضاة ومحامون في محكمة العدل العليا شكوا من تعطل مصاعد المحكمة بقصر العدل منذ
نحو أسبوع ،ما يثقل عليھم يوميا .ورغم مخاطبة وزارة العدل منذ بداية المشكلة لحلھا
سريعا ،فإن الحل لم يتحقق بعد!

ف.ع
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