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الدستور ص 35

فنجان قهوة مع المؤلف الموسيقي و قائد األوركسترا هيثم سكرية
هو من مواليد عام  ،٠٢11تخرج في المعهد العالي للموسيقى عام  ٠٢٢٩في قسم التأليف
والنظريات ،نال درجة الماجستير في الفنون ،قسم التأليف والقيادة من المعهد العالي للموسيقى
أكاديمة الفنون بالقاهرة عام  ،٩١١2عمل استاذا للتأليف الموسيقي في األكاديمية األردنية للموسيقى،
وهو مايسترو األروكست ار الوطنية األردنية التي أسسها عام  ٠٢٢2من خالل نقابة الفنانين األردنين.
تنوع نشاطه الفني بين التأليف الموسيقي للمسرح والتلفزيون ،والتلحين وتوزيع األغاني ،باالضافة
لقيادة األوركسترا ،حاز العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها جائزة أفضل موسيقى تصويرية في
مهرجان بت ار العربي عن مسرحية « سالومي» ،جائزة أفضل عمل متكامل في مهرجان األغنية
األردني ،جائزة الملك عبد اهلل الثاني لالبداع في مهرجان االغنية األردنية الثاني ،وجائزة « الميكرفون
الذهبي» في مهرجان األغنية العربية في تونس.
.االسم  :الدكتور هيثم سكرية
.المهنة  :استاذ التأليف الموسيقي  /الجامعة األردنية
 «.اخر كتاب قرأته ،كتاب « الزمن و نسيج النغم
 «.قول مأثور تحبه ؟ « ،اتق شر من أحسنت اليه
.منشور على مواقع التواصل االجتماعي توقفت عنده؟
.يتحدث عن استطاعة ذوي االحتياجات الخاصة » « I CANأنا أستطيع
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.ظاهرة اجتماعية تتمنى أن تختفي من وطنا؟
.رمي القاذروات من السيارة و في أماكن التنزه
.برأيك كيف يمكن حل أزمة الفساد؟
.يتم حلها من خالل معاقبة الفاسدين بما يستحقونه و بكل جرأة
.كلمة ترددها كثيرا؟
.ال تندم على مجهود بذلته بل اندم على مجهود لم تبذله
.بين الراديو و التلفزيون أيهما تفضل؟
.التلفزيون في البيت و الراديو في السيارة
.اخر خبر توقفت عنده ؟
!.تهريب المخدرات في أمعاء الماشية
.مصادرك لالطالع على األخبار؟
.تطبيقات الموبايل مثل نبض ،الجزيرة ،العربية
.فنجان قهوتك مع من تحب أن تشربه ؟
.أحب أن أشربه مع أمي بارك اهلل في عمرها
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شؤون جامعية ومحلية
الدستور ص أولى3 /

األردنيون يحيون اليوم ذكرى «الوفاء والبيعة»
يحيي أبناء وبنات األسرة األردنية الواحدة ،اليوم الموافق للسابع من شباط ،الذكرى العشرين ليوم

الوفاء والبيعة ،ذكرى الوفاء للمغفور له بإذن اهلل ،جاللة الملك الحسين بن طالل ،طيب اهلل ثراه،
والبيعة لجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين ،الذي تسلم سلطاته الدستورية في السابع من شباط

عام  ٠٢٢٢ملكاً للمملكة األردنية الهاشمية.

ويستذكر األردنيون يوم رحيل الملك الباني ،الحسين بن طالل ،بعد مسيرة حياة حافلة بالعطاء

واإلنجاز على مدى سبعة وأربعين عاماً ،عاشها الحسين إلى جانب أبناء شعبه الوفي لبناء األردن

الحديث ،وخدمة قضايا األمتين العربية واإلسالمية ،فيما يقف األردنيون صفاً واحداً بكل همة وعزيمة
واصرار ،خلف قيادة جاللة الملك عبد اهلل الثاني ،وهو يواصل مسيرة البناء والتحديث والتنمية
والتطوير ،على نهج آبائه وأجداده من بني هاشم.

وفي عصر ذلك اليوم ،وتحت قبة مجلس األمة ،بيت الشعب ،أقسم جاللة الملك عبد اهلل الثاني،

اليمين الدستورية ليحمل أمانة المسؤولية األولى ،مستعيناً باسم اهلل وبركته ،على المضي قدماً

بالمسيرة األردنية ،لتعزيز ما بناه اآلباء واألجداد ،وليعلن بقَ َسمه أمام المجلس ،العهد الرابع للمملكة،
حامالً أمانة المسؤولية من أجل رفعة الوطن وتقدمه.
واليوم ،إذ تتزامن هذه المناسبة مع الذكرى العشرين لتولي جاللة الملك سلطاته الدستورية ،يمضي

أبناء وبنات الوطن قدماً في مسيرة اإلصالح الشامل والبناء واإلنجاز التي انتهجها قائدهم ،ويتطلعون
بعزم وارادة إلى المزيد من العمل والعطاء في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق

اإلنسان ،وتحقيق االعتماد على الذات للوقوف أمام مختلف التحديات وتجاوزها وصوالً لمستقبل

أفضل.

وقال الراحل الكبير في الرسالة التي بعثها لنجله جاللة الملك عبد اهلل الثاني «عرفت فيك ،وأنت ابني

الذي نشأ وترعرع بين يدي ،حب الوطن واالنتماء إليه ،والتفاني في العمل الجاد المخلص ،ونكران
الذات ،والعزيمة وقوة اإلرادة وتوخي الموضوعية واالتزان واالسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم،

المستند إلى تقوى اهلل أوالً ،ومحبة الناس والتواضع لهم ،والحرص على خدمتهم والعدل والمساواة
بينهم».
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وفي يوم الوفاء ،يستذكر األردنيون زعيماً عظيماً ،وقائداً فذاً ،وبانياً متفانياً ،كرس حياته وجهده ألمته

الء بوالء،
العربية واإلسالمية وقضاياها العادلة ،وخدمة بلده وشعبه الوفي ،الذي بادله حباً بحب ،وو ً
على درب بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز مكانتها ،وسط أمتها العربية واإلسالمية ،والعالم أجمع،
فهذه الذكرى الخالدة في نفس كل أردني وأردنية ،الممتدة منذ تاريخ تسلم الملك الراحل الحسين

سلطاته الدستورية ،وحتى السابع من شباط من العام  ،٠٢٢٢حينما القى قدره راضياً مرضياً ،تبقى

إحدى المحطات الراسخة في تاريخ األردن.

وفي ذكرى رحيل الحسين ،نستذكر سجالً تاريخياً لمسيرة الدولة األردنية منذ العام  ،٠٢٥٩حين

أتم
نودي بالحسين طيب اهلل ثراه ملكاً للمملكة األردنية الهاشمية ،وفي الثاني من أيار ّ ٠٢٥1
الحسين الثامنة عشرة من عمره ،فأقسم اليمين الدستورية أمام مجلس األمة ،ثم قال «أبناء وطني أال
وان العرش الذي انتهى إلينا ،ليستمد قوته بعد اهلل من محبة الشعب وثقته».

وأقدم الملك الراحل ،منذ بدايات توليه سلطاته الدستورية ،على خطوات شجاعة ومؤثرة لخدمة

األردن ،كان في مقدمتها تعريب قيادة الجيش العربي في عام  ،٠٢٥1والغاء المعاهدة البريطانية عام
 ٠٢٥2إلكمال السيادة الوطنية والسير على طريق المستقبل ،والتأسيس المدني والدستوري السياسي

التطور والتحديث بمختلف أركانه.
لمواكبة
ّ
وحقق جاللة الملك الراحل ،أعلى مستويات النهوض والتقدم في مختلف المجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،ليكون الباني لوطن االعتدال والوسطية ،كما واصلت المملكة في ظل

قيادته أداء دورها العربي واإلقليمي والدولي باقتدار وتكامل وفاعلية وتأثير ،ورؤية ثاقبة للمستقبل.

وكانت القوات المسلحة األردنية /الجيش العربي ،واألجهزة األمنية ،محط رعاية واعتزاز جاللة الملك

الحسين ،لتكون درعاً منيعاً في حماية حدود الوطن وصون منجزاته ،حيث شهدت في عهده تطو اًر
في مختلف مجاالت التدريب والتأهيل والتسليح ،وكان لها إسهاماتها العديدة في مسيرة البناء والتنمية

وحفظ األمن والسالم.

واضطلعت المملكة في عهد الملك الراحل ،بدور محوري في دعم جامعة الدول العربية ،وااللتزام

بق ار ارتها ،وتأييد كل ما من شأنه تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك ،ودعم القضايا العربية،

خاصة القضية الفلسطينية للوصول إلى حل عادل وشامل ،يحفظ كرامة األمة ويعيد األرض لشعبها

مقابل سالم يعم المنطقة بأكملها ،حيث كان األردن دوماً في طليعة الجيوش العربية أثناء مواجهاتها
العسكرية التي خاضتها للدفاع عن فلسطين وحقوقها التاريخية الثابتة ،وحقق األردن بقيادة جاللة

الملك الراحل ،انتصا اًر كبي اًر في معركة الكرامة الخالدة عام  ،٠٢11التي تم فيها كسر أسطورة
الجيش الذي ال يهزم.
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رجل حرب وسالم ،فمثلما كانت معركة
وبما امتلكه من شجاعة ورؤية استشرافية ،كان الملك الحسين َ
الحرب التي خاضها األردن بكل شرف وشجاعة وبسالة ،كانت معركة السالم التي توجت بتوقيع
معاهدة السالم في السادس والعشرين من تشرين األول من عام  ،٠٢٢1وفي عهد الملك الراحل،
تبوأت المملكة مكانة متميزة على خارطة العالم ،كدولة تتسم بسياسة االعتدال واالتزان والواقعية،

وتؤمن بالسالم والعيش المشترك ،كما صدر لجاللة الملك الحسين كتابان هما «حربنا مع إسرائيل»

و»مهنتي كملك».

واليوم ،بعد عشرين عاماً من أداء جاللة الملك عبد اهلل الثاني اليمين الدستورية ،ملكاً للمملكة

األردنية الهاشمية ،في السابع من شباط عام  ،٠٢٢٢يواصل األردنيون مسيرة البناء والتحديث والتقدم

واإلنجاز ،خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة ،والمضي قدماً بالمسيرة الوطنية األردنية ،وتعزيز ما بناه
اآلباء واألجداد ،الذين قدموا التضحيات الجسام لرفعة الوطن ومكانته.

وتولى جاللته في هذا التاريخ مسؤولياته تجاه شعبه ،الذي اعتبره عائلته ،موائماً بين حماسة وحيوية
الشباب المتكئ على العلم والثقافة والحداثة ،وبين الحكمة واألصالة التي صقلتها الخبرات العلمية

والعملية بصفة عامة ،إلى جانب تركيز جاللته على ضرورة العمل بترسيخ سيادة القانون وادارة

شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة والشفافية ،ومواكبة مختلف متطلبات العصر التي تفرض
إطالق طاقات األردنيين وتمكينهم من أدوات العلم والمعرفة والتأهيل والتدريب.

وشك ّل رفع مستوى معيشة المواطن ،واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له ،أبرز اهتمامات جاللة
الملك وأولوياته منذ تسلمه سلطاته الدستورية ،فقد انطلقت مسيرة اإلصالح بخطوات متسارعة عبر
توسيع قاعدة المشاركة الشعبية واشراك المواطنين في صنع القرار.

ويؤمن جاللة الملك ،كما آمن والده جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل ،طيب اهلل ثراه ،بأن

ثروة األردن الحقيقية هي المواطن ،وأنه العامل الرئيسي في عملية التنمية والتقدم ،وهو هدفها
ومحورها ،كما يؤكد جاللته ضرورة االستثمار في المواطن من خالل تطوير التعليم في مختلف

مراحله ومستوياته ،ووضع البرامج واالستراتيجيات الهادفة ،لتزويده بالمعرفة والمهارة والخبرة للدخول
إلى سوق العمل.

وعبر جهود مكثفة ودؤوبة في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وعلى مختلف
المستويات المحلية واإلقليمية والدولية ،عمل جاللته على تحقيق األفضل للمواطن األردني ولمستوى

دخله ومعيشته.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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ويبذل جاللة الملك جهوداً كبيرة في توضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق منها الدين اإلسالمي
الحنيف ،وكما يواصل مساعيه من أجل تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة ،وتعزيز آفاق التعاون

مع دول العالم.

ويؤكد جاللة الملك ،على أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة

وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد ،ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع

المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية ،ووفقاً ألفضل

المعايير والممارسات الدولية.

وتنطلق رؤية جاللته في إحداث التنمية االقتصادية المستدامة ،من تبني َمواطن القوة في
المجتمع،على أساس االلتزام بالقيم والبناء على اإلنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة واستغاللها،
ألن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي ،يعتمدان على الموارد البشرية المتسلحة بالعلم
والتدريب ،اللذين يمكنان من تجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة ،وبالعمل الجاد المخلص

لتحقيق مختلف الطموحات.

ويحقق األردن اإلنجاز تلو اإلنجاز في المجاالت االقتصادية والتعليمية والصحية والتنموية ،ويمضي

األردن في مسيرة اإلصالح الشامل التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن ،وتوسع من
مشاركته في صنع القرار ،باإلضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

والشباب للمساهمة في العملية التنموية الشاملة.

وتحظى جهود تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم إطالقها تحت الرعاية الملكية

السامية في العام  ،٩١٠1بمتابعة مستمرة ودعم موصول من قبل جاللة الملك ،لتحقيق نتائج

ملموسة على أرض الواقع ،تنعكس إيجاباً على رؤية ومسيرة التنمية والتطوير واإلنجاز التي يصبو
الجميع إليها ،خدمة للوطن والمواطن بصورة شاملة.

واستم ار اًر لنهج جاللة الملك في التواصل المباشر مع المواطنين ،حرص جاللته على زيارة العديد من

مناطق المملكة ،ولقاء المواطنين فيها ،فيما شهد الديوان الملكي ،بيت األردنيين جميعاً ،لقاءات
عديدة مع ممثلي الفاعليات الشعبية والرسمية ،ركزت في مجملها على سبل تحسين وتطوير

األوضاع االقتصادية للمواطنين ،وهي لقاءات تعكس حرص جاللة الملك على االستماع مباشرة من
المواطنين واالطالع على التحديات التي تواجههم.

وألن دور جاللة الملك وجهوده الكبيرة في المنطقة يحظى باهتمام وتقدير عالمي ،جاءت جائزة

تمبلتون  ٩١٠1التي تسلمها جاللته وسط حضور عدد من الشخصيات العالمية ،والقيادات السياسية
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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والفكرية والدينية ،لتعكس التقدير والمكانة لجهود جاللته في تحقيق الوئام بين األديان ،وحماية

المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس.

واهتم جاللته بقطاع الشباب ،عبر االستماع إلى قضاياهم وهمومهم ،وأوعز باالرتقاء بمستوى

الخدمات المقدمة لهم ،فضالً عن إطالق العديد من المبادرات الهادفة لتفعيل دورهم في الحياة
العامة ،من خالل إعطائهم الفرص وتأهيلهم واعدادهم كقادة للمستقبل ،عبر برامج علمية وعملية

نوعية.

كما شهد النهوض بواقع المرأة في عهد جاللته ومشاركتها ،وتكريس قدرتها على ممارسة جميع
حقوقها ،خطوات نوعية خاصة ،استهدفت تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والعامة ،إلى جانب

تؤمن للمرأة دو اًر كامالً غير منقوص في الحياة
اهتمام جاللته بسن التشريعات الالزمة التي ّ
االجتماعية واالقتصادية والسياسية في المملكة.
كما شهد القضاء في عهد جاللته جملة من التطورات اإلصالحية المهمة أسهمت في تعزيز دور

القضاء النزيه والعادل ،حيث يؤكد جاللته دوماً على أهمية القضاء ودوره في ترسيخ العدالة وسيادة
القانون ومكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المجتمع وتعزيز النهج اإلصالحي ،إلى جانب حرصه

على دعم الجهاز القضائي واستقالليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه
وواجباته على أكمل وجه.

وفي سياق التمكين االجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تعنى بالمسنين وذوي االحتياجات
الخاصة في مختلف مناطق المملكة ،جاءت التوجيهات الملكية بتقديم الدعم المالي المباشر لهذه

الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات ،لتتمكن من القيام بمهامها واالستمرار في تقديم خدماتها

لهذه الفئة ،واالرتقاء بنوعية هذه الخدمات .وفي االتجاه ذاته ،يوجه جاللة الملك الحكومات المتعاقبة
للعمل على تحقيق تنمية شاملة في مختلف مناطق المملكة ،بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني،
والقطاع الخاص ،وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة ،لضمان توزيع مكتسبات التنمية

وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأرسى جاللة الملك رؤية واضحة لإلصالح الشامل ومستقبل الديمقراطية في األردن ،عبر سلسلة
من األوراق النقاشية ،التي سعى جاللته من خاللها إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة اإلصالح

وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها األردن ،بهدف بناء التوافق ،وتعزيز المشاركة الشعبية في

صنع القرار ،وادامة الزخم البناء حول عملية اإلصالح الشامل ،حيث أصدر جاللته سبع أوراق
نقاشية تناولت المسيرة نحو بناء الديمقراطية المتجددة ،وتطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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األردنيين ،وأدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة ،ونحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة،

وتعميق التحول الديمقراطي:

األهداف ،والمنجزات واألعراف السياسية ،وسيادة القانون أساس الدولة المدنية ،وبناء قدراتنا البشرية

وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة األمة.

ويولي جاللة الملك ،القائد األعلى للقوات المسلحة /الجيش العربي واألجهزة األمنية ،جل اهتمامه،

ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيالً ،فمنذ اللحظة األولى
لتسلم جاللته سلطاته الدستورية ،سعى إلى تطوير القوات المسلحة واألجهزة األمنية وتحديثها لتكون

قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه ،إضافة إلى تحسين أوضاع

منتسبيها العاملين والمتقاعدين ،حيث أصبحت مثاالً ونموذجاً في األداء والتدريب والتسليح وقدرتها
وكفاءتها القتالية العالية ،من خالل توفير مختلف المتطلبات التي تمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها

داخل الوطن وخارجه.

وحول الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية ،فقد كرس جاللة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول
الفاعلة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ،وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفق
حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام

 ٠٢12وعاصمتها القدس الشرقية ،وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل لألشقاء الفلسطينيين

لنيل حقوقهم العادلة على ترابهم الوطني.

كما يبذل جاللته جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
الشريف ،للحفاظ على عروبتها وهويتها العربية ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية ،ودعم وتثبيت

سكانها ،مسلمين ومسيحيين ،وتعزيز وجودهم في مدينتهم ،كما يؤكد جاللته في مختلف اللقاءات
والمحافل الدولية ،أن إنكار الحق اإلسالمي والمسيحي في القدس سيعزز العنف ،وأن ما يشهده

العالم العربي والعالم ،من انتشار العنف والتطرف ،هو نتيجة لغياب حل عادل وشامل للقضية

الفلسطينية ،وما ترتب على ذلك من ظلم واحباط ،إلى جانب تشديد جاللته على أن منطقتنا ال يمكن
أن تنعم بالسالم الشامل ،إال بحل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

كما تحمل لقاءات جاللته المتواصلة مع العديد من علماء ورجال الدين والقيادات اإلسالمية

والمسيحية في القدس ،تأكيداً واضحاً على دعمه لصمود كنائس األرض المقدسة ،إذ يشدد جاللته

دوماً على أن حق المسلمين والمسيحيين في القدس أبدي وخالد ،وأن األردن سيواصل دوره بحمايته.

وفي الشأن الدولي فقد رسمت لقاءات ومباحثات جاللة الملك في مختلف المحافل الدولية نهجاً

واضحاً في التعاطي مع مختلف قضايا وأزمات المنطقة والعالم ،حيث كان لمشاركات جاللته في
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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مختلف المحافل الدولية ،عربياً واقليمياً وعالمياً الصدى البارز ،واألثر الواضح ،في توضيح صورة
اإلسالم السمحة ،والعمل بتنسيق وتشاور مستمر مع مختلف األطراف الفاعلة لمكافحة اإلرهاب

والتصدي لعصاباته المتطرفة ،حفظاً لألمن والسلم العالميين.

وجاءت المكانة المتميزة التي يحظى األردن بها في جميع المحافل الدولية ،نتيجة السياسات المعتدلة
التي ينتهجها إزاء مختلف القضايا اإلقليمية والدولية التي يقوم بها جاللة الملك ،إضافة إلى دوره

المحوري في التعامل مع هذه القضايا ،وجهوده لتحقيق السالم وتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة
والعالم ،ويدعو جاللته باستمرار إلى إيجاد حلول سياسية لألزمات التي تمر بها المنطقة ،وبما ينهي

معاناة شعوبها ويحقق األمن واالستقرار فيها .واألردنيون اليوم ،وهم يحيون ذكرى الوفاء والبيعة،
فإنهم يواصلون مسيرة البناء والتنمية والتحديث واإلنجاز التي يقودها جاللة الملك ،لتحقيق مختلف

الطموحات واألهداف التي ترتقي بالوطن والمواطن ،رغم ما يحيط بهم من أزمات وتحديات ،إليمانهم

العميق بقدرتهم على تحويل هذه التحديات إلى فرص ،للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل وغد مشرق.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الدستور ص أولى1/

توقعات ببدء قبول طلبات «القبول الموحد» االثنين
امان السائح -توقعت مصادر مطلعة ان تبدأ عملية تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات األردنية
الرسمية ،يوم االثنين المقبل ،بعد اعالن نتائج الثانوية العامة يوم السبت القادم ،حيث سيتمكن الطلبة
من الدخول للموقع االلكتروني للوحدة اعتبا ار من اليوم الخميس ،وبإمكانهم االطالع على تفاصيل

عملية تقديم الطلبات والتخصصات الممكن قبولهم بها بالجامعات.

ووفقا لمديرة تنسيق القبول الموحد االلكتروني خولة عوض ،فقد نسب مجلس التعليم العالي بقبول

حوالي  ٠2الف طالب وطالبة ليلتحقوا تنافسيا بالجامعات ،وفقا للمعدالت التي سيحصلون عليها بعد
اعالن النتائج.

واعتبرت عوض انه على الطالب التحقق من الحدود الدنيا لمعدالت القبول للدورة الصيفية ،حيث لن

يقبل الموقع أي تخصص يطلبه الطالب وفقا الختياراته في حال لم يكن وفقا للحد األدنى للدورة
الصيفية.

وبينت ان الجامعات نسبت بحوالي  1٩١تخصصا شاغرا ،وسيتم قبول الطلبة في معظم
التخصصات الشاغرة ماعدا تخصصي الطب وطب االسنان ،اللذين يعتبران تخصصات تعتمد على
نظام السنوات وال يمكن للطالب ان يلتحق بهما بالفصل الدراسي الثاني ،وما عدا ذلك فجميع

التخصصات العلمية والهندسية متاحة وفقا لما قدمته الجامعات من شواغر.

وشددت عوض انه على الطالب التدقيق على المعدالت والتخصصات ليتمكن من االلتحاق بالجامعة

التي يريد وحتى ال تضيع فرصة التحاقه لسوء اختيار ،مؤكدة انه سيتم التعامل مع الطلبات بذات

الس ياق الذي تم التعامل به للدورة الصيفية وعليه ان يدخل للفيديوهات التوضيحية التي تسهل عليه
عملية تقديم الطلب وااللتزام بما ورد بها تسهيال إلجراءات سليمة ودقيقة بال معيقات.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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أسماء مستفيدي المنح اليوم والقبول المـوحــد اإلثـنيـن
امان السائح -تعلن و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم الخميس ،القائمة النهائية للطلبة
المستفيدين من صناديق دعم الطالب الجامعي والبالغ عددهم نحو  1٩الفا.

وتوقعت مصادر مطلعة ان تبدأ عملية تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات األردنية الرسمية ،يوم
االثنين المقبل ،بعد اعالن نتائج الثانوية العامة يوم السبت القادم ،حيث سيتمكن الطلبة من الدخول

للموقع االلكتروني للوحدة اعتبا ار من اليوم الخميس ،وبإمكانهم االطالع على تفاصيل عملية تقديم

الطلبات والتخصصات الممكن قبولهم بها بالجامعات.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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«فيالدلفيا» تعمل على تصميم وبناء آلية مجنزرة متعددة األغراض لالستخدامات
المدنية

قام الطالب مهدي الزغير وبإشراف األستاذ الدكتور منذر عبيد من قسم الهندسة الميكانيكية  /جامعة
فيالدلفيا في» تصميم وبناء آلية مجنزرة» متعددة األغراض لالستخدامات المدنية ،وقد تم تنفيذ

المشروع كامالً في مشاغل الهندسة الميكانيكية في جامعة فيالدلفيا ،وبدعم مالي كامل من عمادة
البحث العلمي والدراسات العليا .هذا االنجاز يعتبر األول من نوعه في الوطن العربي .وقد تم تجربة
النموذج األولي لآللية بنجاح في جامعة فيالدلفيا.وأفاد األستاذ الدكتور منذر عبيد بان هدف المشروع
هو تصميم وتصنيع واختبار آلية مجنزرة تستخدم للسير في التضاريس الوعرة والطرق الترابية غير

المعبدة ،وكذلك السير في الطرق المكسوة بالثلوج والجليد ،وقد روعي في تصميمها خفة الوزن

والسرعة التي جعلتها أخف وزناً وأسرع من المجنزرات األخرى ،اما نظام جنزيرها فمبتكر وجديد عما

هو مستخدم في اآلليات المماثلة ،كونه أخف وزناً وأكثر فاعلية على الطرق الوعرة والمناطق المغطاة

بالثلوج .ومن ميزاتها األخرى هيكلها المتين والصلب وخفة الوزن ،اللذان يمنحانها قدرة عالية على
تحمل اإلجهادات والصدمات .وعن مهامها واستخداماتها العملية أشار األستاذ الدكتور منذر عبيد
بانه يمكن لهذه المركبة القيام بعمليات المسح والبحث واإلنقاذ وتوصيل الخدمات الطبية الطارئة

ومكافحة الحرائق.واضاف ايضاً بان هذا المشروع يعتبر من المشاريع الريادية الهندسية التي تهدف

إلى تزويد طلبة الهندسة الميكانيكية بمعرفة أكثر عمقا لهندسة المركبات المجنزرة (Terra-

 )mechanics Engineeringوالمركبات المخصصة للطرق الوعرة ،وأساليب التصميم والمحاكاة.
كما يستفاد من هذا المشروع في تطوير الخبرة والمهارات الهندسية  ،ونأمل ان يساعد هذا النوع من

المشاريع على تعزيز وتطوير صناعة المجنزرات في االردن و الوطن العربي ،وأضاف األستاذ

الدكتور منذر عبيد ان التحديات والصعوبات ونقص الخبرة ال تقف حجر عثرة أمام العزيمة
واإلصرار على اإلنجاز ،وان تطور بالدنا وازدهارها رهن بيد الشباب الذين يحتاجون للدعم واإلرشاد

وااليمان بقدراتهم على اإلبداع واالبتكار واالنتاج ،انهم املنا لنكون رياديين ومنتجين ال مقلدين وال

مستهلكين.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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أول شكوالتة مدعمة بالفيتامينات والمعادن في الشرق األوسط
تمكن فريق بحثي من جامعة البت ار من ابتكار صنف من الشكوالتة الخالية من السكر المدعمة
بالفيتامينات والمعادن والتي تعد األولى من نوعها على مستوى الشرق األوسط ،فيما ضم الفريق

البحثي الدكتور توفيق عرفات والدكتور مياس الريماوي والدكتور فيصل العكايلة والدكتور رفعت الكرد

والدكتور علي المقوسي كباحثين رئيسيين في المشروع ،حيث سيقوم الباحثون بنشر ورقة علمية حول

المنتج وتسجيل المنتج لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء االردنية.

بدوره نوه عميد البحث العلمي بجامعة البت ار عضو الفريق البحثي الدكتور مياس الريماوي أن هذا

الصنف من الشكوالتة يوفر الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم وفق المعايير العالمية لألغذية
وهي تعتبر المنتج األول على مستوى الشرق األوسط بهذه المواصفات ،فيما يهدف برنامج اإلبداع

األردني اإلسباني إلى توجيه البحوث العلمية التطبيقية نحو متطلبات القطاع الصناعي من خالل

تشجيع المشروعات المشتركة بين األكاديميا والصناعة األردنية واإلسبانية ،وتمويلها من الصندوق
في األردن ومركز تنمية التكنولوجيا الصناعية في إسبانيا .وتساهم مثل هذه االبحاث في دعم

محليا وعالميا.
الصناعة وتساعد على فتح أسواق جديدة وذلك بعمل منتجات جديدة ومنافسة ً
ولفت الريماوي إن عملية إضافة الفيتامينات والمعادن للشكوالتة كانت تتسبب بمشاكل للشركات
الصناعية من حيث تغير الطعم والقوام لمادة الشكوالتة باإلضافة إلى تأثيرها السلبي على المواصفات

الفيزيائية والحسية للشكوالتة» ،وأضاف الريماوي «»تمكنا من التغلب على هذه المشاكل والصعوبات
من خالل البحث العلمي ،واستطعنا الخروج بمنتج يحتوي على فيتامينات ومعادن تفيد صحة

االنسان».

مختصر
ًا
شرحا
وقدم الريماوي وممثلة شركة الزيتونة صاحبة العالمة التجارية « »TOPSلينا هنديلة ً
عن تجربة التعاون بين القطاع العلمي والصناعي أمام عدد الصناعيين األردنيين وأساتذة الجامعات

األردنية ،وذلك خالل إطالق الجولة الثانية لتقديم مقترحات مشروعات مشتركة بين الصناعة
واألكاديميا للعام  ٩١٠٢بدعم من صندوق البحث العلمي والتطوير في الصناعة ومركز تنمية
التكنولوجيا الصناعية في إسبانيا ضمن برنامج اإلبداع األردني اإلسباني ،برعاية أمين عام المجلس

األعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد الشريدة.
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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وأكد كل من الريماوي وهنديلة أن هذا الصنف الجديد من الشكوالتة يحتوي على فيتامينات «ب»٠٩

و»د »1باإلضافة إلى معادن «الحديد والزنك» ،وهي مغذيات يعاني المجتمع األردني من نقص
مستوياتها لدى األطفال والكبار على حد سواء.

وأشادت مديرة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس األعلى للعلوم

والتكنولوجيا ريما راس بنجاح التعاون ما بين البحث العلمي والصناعة ،مشيرة إلى التعاون الحاصل

بين جامعة البت ار وشركة الزيتونة إلنتاج شوكوالتة خالية من السكر ومدعمة بالفيتامينات والمعادن.

وقدم صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة وعمادة البحث العلمي في جامعة البت ار

الدعم الالزم للمشروع باإلضافة إلى عقد اتفاقية مع المركز األردني للدراسات الدوائية إلجراء

االختبارات الالزمة للتأكد من نجاح التركيبة الجديدة .باإلضافة إلى اجراء التحاليل الفيزيائية في كلية
الهندسة بجامعة البترا ،وقدم قسم التصميم الجرافيكي في كلية العمارة والتصميم بالجامعة تصميم

غالف خارجي للمنتج النهائي.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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األنباط ص 43

أيلة تطلق برنامجها التشغيلي لطلبة الجامعات في مرافق الغولف
في بادرة نوعية على المستوى المحلي ،أطلقت شركة واحة ايلة للتطوير ،برنامجها التشغيلي ،الذي

شمل التحاق  ٩١طالباً وطالبة من الجامعات المحلية في مسار مهني متخصص في مرافق أيلة
للغولف يستمر لمدة عام حسب برنامج البطوالت .ويقوم هذا البرنامج األول من نوعه على مستوى

المملكة من ناحية نوع وقطاع العمل ،على القيام بمهام "مساعد العب غولف" ويتمثل دورهم الوظيفي
بمرافقة العبي الغولف المشاركين في البطوالت التي تنظمها أيلة على مالعب أكاديمية أيلة للغولف،

وتوفير التسهيالت والخدمات المختلفة التي يحتاجها الالعب خالل ممارسة اللعبة.

عبر المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة المهندس سهل دودين ،عن اعت اززه بهذه المبادرة
من جانبهّ ،
الطموحة والتي تأتي ضمن المساهمات المستمرة للشركة في دعم قطاع الشباب وتمكينهم ،وتوفير
فرص تدريبية وتشغيلية في قطاع نوعي .واستهدف هذا البرنامج التشغيلي طلبة الجامعات المنتشرة

في العقبة :الجامعة األردنية ،والبلقاء التطبيقية ،وجامعة العقبة للتكنولوجيا ،ويعكس هذا االهتمام
ايمان أيلة بأهمية منح فرص متساوية لكافة الطلبة .وتم اختيار الطلبة المشاركين بعد اجتيازهم

لبرنامج تدريبي مكثف أعدته أيلة ،قبل البدء بالعمل ،شمل االطالع على قواعد وأساسيات اللعبة.
وجاءت هذه الخطوة من جانب أيلة ،انطالقاً من سعيها الدائم في دعم الشباب األردني ،وخلق فرص

التدريب والتشغيل النوعية ،التي من شأنها تحسين مستواهم المعيشي وتوفير دخل لهم خالل فترة

دراستهم الجامعية ،وتطبيقاً لبرامج أيلة لالستدامة وتوزيع مكاسب التنمية في المجتمع المحلي .ويمتاز
هذا البرنامج التشغيلي ،بتوفيره لخبرات جديدة للطلبة في مجال عمل نوعي خارج أوقات دراستهم،
كما ويسهم في بناء شبكة عالقات عالمية واالطالع على ثقافات جديدة ،واحتكاك مباشر مع أبرز

العبي الغولف خاصة المحترفين األوروبيين ما يساعد على بناء مهارات تواصل ولغة ،بالتوازي مع
تخفيف األعباء المالية على الطلبة المنضوين في البرنامج وتوفير الدخل خالل فترة دراستهم.

ويستمر البرنامج أغلب فترات العام ،وحسب الطلب ،حيث تستقبل مالعب أيلة للغولف الالعبين

على مدار السنة ،في بطوالت ذات تصنيف عالمي متنوعة .ويعتبر برنامج أيلة التشغيلي للطلبة
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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أحدى المبادرات التي ترعاها أيلة ضمن استراتيجية المسؤولية االجتماعية الرامية إلى التركيز على
بناء وتهيئة أفراد المجتمع للمنافسة والحصول على فرص عمل جديدة ذات قيمة مضافة في سوق

العمل االردني وتأهيلهم للعمل في مثل هذه المرافق الريادية عالمياً.
ويندرج البرنامج التشغيلي ضمن برامج أيلة في مجال دعم وتمكين فئة الشباب ،لمساعدتهم على

االنخراط في سوق العمل ،وثمرة لجهود الشركة الدؤوبة في دعم المجتمع المحلي.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الدستور االلكتروني

مليونا طالب وطالبة يلتحقون األحد المقبل بمدارسهم للفصل الدراسي الثاني
يبدأ يوم األحد المقبل دوام الطلبة في المدارس للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي
. ٩١٠1/٩١٠٢
ويتوجه نحو مليوني طالب وطالبة للمدارس األحد المقبل ،في جميع السلطات التعليمية في المملكة

والتي تضم مدارس القطاعين العام والخاص ،ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة غوث وتشغيل

الالجئين الفلسطينيين "اونروا".

وأكدت و ازرة التربية والتعليم استعداد المدارس الستقبال الطلبة ،وتوفر الهيئات التدريسية الستئناف
العام الدراسي ،مشيرة في هذا اإلطار لالستقرار الذي تشهده المدراس ومديريات التربية والتعليم
بالمملكة في الهيئات التدريسية واإلدارية واإلشرافية.

وكانت و ازرة التربية والتعليم أكدت في وقت سابق ،أنها فرغت من بناء  1١مدرسة جديدة و٥11

غرفة صفية جديدة ،كما نفذت أعمال صيانة شاملة لـ ٥٥١غرفة صفية خالل العطلة الصيفية
الماضية ،فيما استأجرت  ٠1مدرسة جديدة.
كما عملت الو ازرة منذ بداية العام الدراسي الحالي على تحويل  ٠1مدرسة جديدة للعمل بنظام
الفترتين ليرتفع بذلك عدد المدارس العاملة بنظام الفترتين إلى  ٩٠1مدرسة.
وارتفع عدد طلبة المدارس الحكومية هذا العام ليزيد على 1ر ٠مليون طالب وطالبة يتلقون تعليمهم

المدرسي في  1آالف مدرسة حكومية في جميع أنحاء المملكة .كما بلغ عدد طلبة الصف األول
األساسي للعام الدراسي الحالي نحو  ٩١١ألف طالب وطالبة ،فيما بلغ عدد الطلبة المنتقلين من

المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية هذا العام نحو  ٥١ألف طالب وطالبة.
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وفيات
.

الرأي

شادي عبدااهلل محمد السكارنة  -بدر الجديدةتغريد شوكت المصري  -ضاحية االمير راشدفياض نجاتي علي حسن – الشميسانياسمى علي عبدالهادي تيم – الجندويل-حنا اسطة سليم نينو – دابوق

جانيت خليل يعقوب معمر – العبدلي-كميل حنا الياس حنا – الصويفية

-سبيرو ايوب عبد السروجي – الصويفية

محمد توفيق سليم الرابي  -ضاحية الحسين -معزي سليم توما حجازين – طبربور

أحمد عبدالقادر مسرات  -كفر ابيلزهير اندراوس بنورة  -قاعة بيت ساحوريـُحانـِ ْـز عبدالرزاق حسن الكيالي  -جبل عمان-توفيق محمد يوسف الخطيب  -خلدا

«رحمهم هللا»

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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زوايا الصحف
زواريب الغد

 المؤرخ التونسي د .عبدالجليل التميمي يحاضر بمنتدى الفكر العربي مساء االحد المقبل
حول ”ديناميكية الحركة اإلصالحية بتونس خالل القرن التاسع عشر باتجاه مواكبة العصر
والفعل في التاريخ“ .المحاضرة تنظم بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية



حزب جبهة العمل االسالمي وجه امس رسالة الى رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي
د .مصطفى حمارنة ،عبر فیها عن أسفه الستثناء الحزب من دعوة المجلس لألحزاب
السياسية للقاء حواري حول قانون الالمركزية” .العمل االسالمي“ اعتبر أن استثناءه من هذه
الدعوة ”يمثل مؤش ار يخالف الخطاب اإلعالمي لألجهزة الرسمية حول ضرورة الحوار

الوطني بمشاركة جميع المكونات السياسية“.


وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د .وليد المعاني يحاضر ظهر

اليوم في الجامعة االردنية حول الواقع التعليمي في المملكة .المحاضرة تأتي لمناسبة

مرور عشرين عاما على تولي جاللة الملك عبد اهلل الثاني سلطاته الدستورية؛ وتنظمها

كلية اآلداب بالجامعة األردنية .ويتضمن احتفال الكلية بهذه المناسبة ايضا إقامة

أصبوحة شعرية ،تستضيف فیها الشاعر حيدر محمود.


احتلت ”طوشة“ النواب خالل جلسة يوم امس الفضاء االلكتروني ومواقع التواصل

االجتماعي كأكثر المواضيع تداوال وتعليقا ،خاصة وانها بثت مصورة بكل إثارتها من
جميع االتجاهات” .الطوشة“ النيابية تقدمت على موضوعي التعيينات العليا ألشقاء النواب
وحتى العفو العام في التركيز من قبل المتداولين والنشطاء عبر مواقع التواصل.



ينظم مركز دراسات الشرق األوسط ،ضمن صالونه السياسي ،اليوم االربعاء ندوة ”دور

القطاع الخاص األردني في تخفيف األزمة االقتصادية“ ،بمشاركة خبراء ورجال أعمال
واقتصاد.
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