
   لعامة والثقافیةوحدة اإلعالم والعالقات ا                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

1 

 
  
 
 
  
  
  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  

  وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ٢٥/٦/٢٠١٤ :التاریخ                                         األربعاء :الیوم   



   لعامة والثقافیةوحدة اإلعالم والعالقات ا                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

2 

  

  
  المـــــــــــوضـــــوع

  
  الصفحة

  أخبار الجامعة
  ٣  من البحوث الصادرة عن الجامعة %٥٠تنجز " علوم األردنیة

لتحسین ظروف عمل المرأة العاملة في قطاع التعلیم " األردنیة"ورشة عمل وطنیة في 
  الخاص

٥  

بحث تجھیز مركز تدریبي لمشروع بناء قدرات العاملین في صناعة الزیتون في 
  األردنیة"

٧  

  ٨  عبد اللـھ للحمایة المدنیةوزیر الداخلیة یرعى تخریج طلبة أكادیمیة األمیر الحسین بن 
  ٩  الیوم» األردنیة«و» الھاشمیة«في » امتیاز األطباء«امتحان 

ً لخدمة المرضى  ً توعویّا دائرة الّصیدلة في مستشفى الجامعة األردنیة تُقیم یوما
ّي بعنوان    )إعرف أكثر عن أدویتك(والمجتمع المحل

١٠  

Majali attends graduation at Prince Hussein academy  ١١  
  شؤون جامعیة

  ١٢  غدا» التعلیم العالي«تـوقـع قرارات حاسمـة لـ
  ١٣  المجالي یرعى افتتاح أول ملتقى إعالمي متخصص بكرة الید

  ١٥  مھندسون یدعون لمعالجة تراجع مستوى خریجي كلیات الھندسة
  ١٦  ارألف دین ٨٧٠بكلفة » الطفیلة التقنیة«اتفاقیة لبناء أسوار وبوابات لـ 

  ١٧  صندوق دعم البحث العلمي یوقف المطالبة المالیة بحق جامعة عجلون الوطنیة
  ١٨  سنوات ٣مالیین دینار مخصصات بحث علمي بالجامعات الرسمیة لم تصرف منذ  ٣

إختتام أعمال المؤتمر العربي األوروبي الثاني حول التعلیم العالي في جامعة األمیرة 
  سمیة للتكنولوجیا

١٩  

Syndicate calls for improving quality of engineering education  ٢١  
                                                                           اعالنات                        

  ٢٢  اعالن مستشفى الجامعة
  زوایا الصحف

  ٢٣  عین الرأي

  ٢٤  صنارة الدستور

  ٢٥  لیومكوالیس العرب ا

  ٢٦  زواریب الغد

  ٢٨- ٢٧  عناوین الصحف الیومیة             

 محتویات التقریر الصحفي الیومي
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  من البحوث الصادرة عن الجامعة % ٥٠تنجز " علوم األردنیة

  
  

أكد عمید كلیة العلوم في الجامعة األردنیة  
الدكتور نجیب أبو كركي أن الكلیة ساھمت 

من البحوث العلمیة الصادرة عن %  ٥٠بنشر 
  .ة في مجالت عالمیة محكمةالجامع

  
وأضاف خالل حفل تخریج دفعة جدیدة من 
طلبة الكلیة الیوم أن التوسع الذي شھدتھ الكلیة 
في برامج الدراسات العلیا ساھم إلى حد كبیر 
في تنمیة البحث العلمي المتخصص الذي یرفد 
قطاعات تنمویة بدراسات معمقة تخدم عملیات 

  .التخطیط واإلنتاج
    

بو كركي أن الكلیة تقوم حالیا بدراسات الستحداث برنامج ماجستیر متخصص في علوم البیئة وقال أ
  .لیكون مكمال لبرامج الدراسات العلیا في الكلیة

    
  .وسلم أبو كركي الشھادات للخریجین وھنأھم بھذه االلمناسبة

    
انجازات الكلیة ال سیما إلى ذلك سلطت عمیدة كلیة التمریض الدكتورة فتحیة أبو مغلي الضوء على 

  .تغییر الخطط  والمساقات والبرامج الدراسیة في برنامجي الماجستیر والدكتوراه
    

وقالت خالل حفل تخریج طلبة الكلیة أن الكلیة تعمل حالیا الفتتاح برنامج ماجستیر األمومة والطفولة 
الكلیة للحصول على الذي یوفر معلومات ودراسات حول صحة المرأة والطفل مشیرة إلى سعي 

  .االعتمادیة العالمیة في ضوء توفر مدرسین وبنى تحتیة تسھم في جودة التعلیم التمریضي
   

  .وھنأت أبو مغلي الخریجین وسلمتھم الشھادات بعد أن أدوا قسم المھنة خالل حفل التخریج
  

لكلیة تبذل جھودا وعلى صعید ذي صلة اعلن عمید كلیة الفنون والتصمیم الدكتور كرام النمري ان ا
  .بالشراكة مع شركة صینة متخصصة الفتتاح قسم اكادیمي یتعلق بالرسوم المتحركة

   
واعرب النمري عن املھ في نجاح ھذا المشروع الذي سوف یسھم في تسویق الجامعة على مستوى 

  .دول االقلیم
د استكمال مبنى الكلیة وتوقع  النمري ان تشھد الكلیة قفزة نوعیة في مجاالت التدریب والتعلیم عن

وبارك النمري للخریجین بھذه  .والذي من المتوقع االنتھاء من اعمالھ خالل شھر ایلول المقبل 
  .المناسبة وتمنى لھم التوفیق في حیاتھم العملیة مستقبال

 أخبار الجامعة 

 ٢٥/٦/٢٠١٤                                 األربعاء أخبار األردنیة             -٤صدى الشعب ص  -٤العرب الیوم ص  -بترا
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وشھدت كلیة الزراعة حفل تخریج فوجا جدیدا من طلبتھا حیث اكد عمیدھا الدكتور عقل منصور 

  .لیة لالھتمام بالزراعة العضویة وانتاج وتصنیع الزیتون توجھ الك
   

فان الكلیة انجزت قاعات تدریبیة ومختبرات زودت بوسائل تعلیمیة وتقنیة  -لمنصور –ووفقا 
  .متطورة 

   
وسلم منصور الشھادات للخریجین خالل احتفال تخریج طلبة ھذه الكلیات الذي اقیم على استاد 

  .خریجین وعدد من المسؤولین في الجامعة الجامعة بحضور اھالي ال
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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لتحسین ظروف عمل المرأة العاملة في قطاع " األردنیة"ورشة عمل وطنیة في 
  التعلیم الخاص

  
  
  
أكد نائب رئیس الجامعة األردنیة  

لضمان الجودة والبحث العلمي الدكتور 
ى محمد ولید البطش ضرورة العمل عل

إنصاف المرأة األردنیة العاملة في 
  .القطاع الخاص بقضایا األجور

   
وأشار في افتتاح ورشة العمل الوطنیة 

اإلنصاف في األجور في "حول 
التي یعقدھا مركز " القطاع الخاص

دراسات المرأة في الجامعة بالتعاون 
مع اللجنة األردنیة لإلنصاف في 
منظمة العمل الدولیة  إلى العقبات والفجوة الجندریة التي تقف األجور، وتجمع لجان المرأة الوطني، و

أمام تمكین مشاركة المرأة في سوق العمل األردني والتي تعزا أسبابھا إلى المعتقدات والموروثات 
  .االجتماعیة والثقافیة والتمییز بین الرجل والمرأة سواء في تقسیم الوظائف أو في مستویات األجور

  
ى أنھ بالرغم من الجھود الوطنیة التي خطاھا األردن في سبیل القضاء على التمییز ولفت البطش إل 

ورقم  ١٩٥١لعام ) ١٠٠(في األجور من خالل االنضمام إلى اتفاقیات منظمة العمل الدولیة رقم
على التوالي بخصوص  ١٩٦٣،١٩٦٦والتي صادق علیھا االردن في االعوام  ١٩٥٨لعام ) ١١١(

دام والمھنة واألجر، إال أن ذلك لم یسھم بتعزیز المشاركة االقتصادیة للمرأة وردم التمییز في االستخ
  .فجوة األجور نظرا لعدم تبلور االتفاقیات في التشریعات األردنیة

   
بدوره قال أمین عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة إن الورشة التي تستمر یومین تأتي ضمن سلسلة 

ُعقد  في أقالیم الجنوب والوسط والشمال بھدف تسلیط الضوء على فجوة من ورشات العمل التي ت
األجور في قطاع التعلیم الخاص ومحاولة معالجتھا من خالل تعدیل قانون العمل لضمان اإلنصاف 
في األجور حسب معاییر العمل الدولیة،  باإلضافة إلى توعیة صناع القرار وقادة المجتمعات المحلیة 

  .الضغط من أجل إجراء تعدیالت ذات صلة على القانونفي المحافظات بضرورة 
    

وأضاف أبو نجمة أن اإلنصاف في األجور أحد المبادئ الرئیسة لحقوق اإلنسان في العمل فال بد أن 
  .ینعكس ذلك عبر سن تشریعات ذات أحكام واضحة، تنسجم مع الواقع 

   
ألجور التي انبثقت  عن وزارة العمل وعرض أبو نجمة أھداف ومھام اللجنة األردنیة لإلنصاف في ا

لتعزیز مبدأ األجر المتساوي عن العمل ذي القیمة المتساویة في   ٢٠١١ومنظمة العمل الدولیة عام 
األردن، وأخذ زمام المبادرة في وضع وتنفیذ خطة عمل اإلنصاف في األجور، وتضم في عضویتھا 

 ٢٥/٦/٢٠١٤األربعاء                                                                                                    أخبار األردنیة 
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مل، ومنظمات مجتمع مدني، ومراكز ممثلین عن نقابات عمالیة، وجمعیات مھنیة، وأصحاب ع
  . لدراسات المرأة، واإلعالم

   
إلى ذلك بینت ممثلة منظمة العمل الدولیة ریم أصالن أن الفجوة في األجور بین الجنسین مشكلة 

من % ٢٧من نساء العالم عامالت منھن % ٥٦، وأشارت أن %٢٣عالمیة حیث تقدر بما نسبتھ 
  . نساء األردنفقط من % ١٤نساء الشرق األوسط و

   
ولفتت أصالن إلى أن حملة اإلنصاف في األجر في األردن تعتبر أساس تحقیق المساواة وعدم 

  .التمییز في عالم العمل ویتم مراقبتھا من قبل خبراء التنمیة لالرتقاء بقضیة المرأة 
   

لضوء على ودعت مندوبة رئیسة لجنة المرأة في مجلس األعیان دیمة شقاقحة إلى ضرورة تسلیط ا
البیئة التشریعیة ومقارنتھا بمثیالتھا من الدول وتحدید الثغرات في القوانین المحلیة لتعدیلھا بالتعاون 
مع المؤسسات الوطنیة المعنیة بالشأن، فضال عن تسلیط الضوء على التحدیات التي تواجھ المرأة في 

  .سوق العمل
    

في وزارة العمل قدمتھا الدكتورة إیمان العكور، وتناولت الورشة عرضا لمھام مدیریة عمل المرأة 
وقدمت ریم أصالن تعریفا للمشاركین باللجنة الوطنیة لإلنصاف باألجور ودورھا ومھامھا، فیما قدم 
محمود السمحان من لجنة إنصاف األجور عرضا لدراسة أجرتھا شركة دجاني لالستشارات 

  .سین في قطاع التعلیم الخاصاالقتصادیة واإلداریة حول فجوة األجور بین الجن
   

وناقشت عبیر األخرس من نقابة المعلمین خطة عمل إلیجاد آلیة للتعاون مع النقابة في مجال تقییم 
  .الوظائف المحایدة للنوع االجتماعي

   
وتخلل الورشة عرض لتجارب شخصیة من المشاركین عن فجوة األجور، وعرض لفیلم عن 

  . اإلنصاف في األجور 
التمییز في "الورشة في یومھا الثاني مسألة اإلنصاف في األجور المتعلقة بمواد قانون العملوتناقش 

  ". تعزیز حمایة األجور"، و"حمایة األمومة والعمال ذوي المسؤولیات العائلیة"، و"االستخدام
    

اح عضو لجنة العمل في مجلس النواب النائبة نج: یشار إلى أن الورشة التي یشارك فیھا كل من
  .العزة، ومعلمون من المدارس الخاصة وطلبة وعدد من المھتمین تأتي بدعم من منظمة العمل الدولیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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بحث تجھیز مركز تدریبي لمشروع بناء قدرات العاملین في صناعة الزیتون في 
  "األردنیة"

  
  

بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور 
ممثلي اخلیف الطراونة لدى لقائھ الیوم 

الجامعات األوروبیة المشاركة في 
مشروع بناء قدرات العاملین في صناعة 

  .الزیتون تجھیز مركز تدریبي للمشروع
  

ویتولى المركز الذي سیتم تنفیذه داخل 
الجامعة خالل ثالثة أشھر عقد الورش 
والدورات والندوات التي تھدف إلى بناء 
قدرات العاملین في مجال صناعة الزیتون 

  .عاصر وتصنیع المخلالت إلى جانب الفرق المتخصصة في تذوق منتجات الزیتونوالم
   

وجاء اللقاء الحقا ألعمال المؤتمر الترویجي للمشروع الذي أطلقتھ كلیة الزراعة في الجامعة أمس 
بالتعاون مع جامعات محلیة وأوروبیة ومؤسسات أردنیة مختصة بدعم من االتحاد األوروبي ضمن 

  .س؛ بھدف بناء قطاع الزیتون األردني الذي یحتل مكانة متقدمة في االقتصاد األردنيمشاریع تمبو
    

وناقش الجانبان آلیات المباشرة بتجھیز البنى التحتیة للمركز وإمكانیة  شراء األجھزة واآلالت من بلد 
  .المنشأ مباشرة

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٥/٦/٢٠١٤األربعاء                                                                 أخبار األردنیة – ٤صدى الشعب ص  -بترا

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   لعامة والثقافیةوحدة اإلعالم والعالقات ا                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  میر الحسین بن عبد اللـھ للحمایة المدنیةوزیر الداخلیة یرعى تخریج طلبة أكادیمیة األ

  
  

مندوبا عن نائب جاللة الملك سمو 
االمیر الحسین بن عبدهللا الثاني 
ولي العھد، رعى وزیر الداخلیة 
حسین ھزاع المجالي امس في 
مبنى قصر الثقافة بمدینة الحسین 
للشباب حفل تخریج الفوج الثاني 
من طلبة اكادیمیة االمیر الحسین 

بدهللا الثاني للحمایة المدنیة، بن ع
وذلك بحضور مدیر عام الدفاع 
المدني رئیس مجلس عمداء 
األكادیمیة الفریق الركن طالل 

  .الكوفحي
  

واكد رئیس الجامعة االردنیة الدكتور اخلیف الطراونة في كلمة لھ ان الجامعة االردنیة فتحت افاقا 
لسبل امام اعضاء ھیئتھا التدریسیة للعمل فیھا رحبة من التعاون البناء مع االكادیمیة ویسرت ا

  .وتقدیم الخبرة والمشورة العلمیة وتبادل العلم والتجارب ما یعزز االنتماء ویعظم االنجاز
  

وقال نائب رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور طارق العزب في كلمة القاھا ان ھذا الصرح العلمي 
ر والحداثة ومواكبة ما یشھده االردن من نھضة شاملة في جمیع االكادیمي جاء تلبیة لمستجدات العص

  .مجاالت الحیاة، لما تشملھ برامجھا من تخصصات نادرة على المستویین العربي واإلقلیمي
  

وفي كلمة باسم الخریجین قال الطالب انس الدباس انھ وزمالءه سینتقلون من الحیاة العلمیة إلى 
لوم ومعارف للمساھمة في بناء الوطن من خالل الجد واالجتھاد، العملیة، لترجمة ما تلقوه من ع

  .مثمنین الجھود الدؤوبة التي بذلت من قبل الھیئتین االداریة والتدریسیة
  

إلى ایجاد مركز دولي فعال ومتخصص في مجاالت  ٢٠٠٩وتھدف األكادیمیة التي افتتحت عام 
م الوعي الوقائي، واعداد كفاءات علمیة مؤھلة علوم الدفاع المدني والحمایة المدنیة، وترسیخ مفھو

ومدربة متخصصة، وتأھیل مرتبات الدفاع المدني، إضافة إلى إثراء البحث العلمي في مجال 
  .الدراسات المتخصصة في علوم الدفاع المدني

  
طالبا وطالبة في ) ١٣١(وفي نھایة الحفل وزع المجالي الشھادات على الخریجین وعددھم 

  . ة اإلطفاء والسالمة العامة وادارة الكارثة واالسعاف الطبي المتخصصتخصصات ھندس
  
  

   ٦الغد ص  – ٥الدستور ص   -٦الرأي ص   - بترا 
 ٢٥/٦/٢٠١٤                        األربعاء                               ٥الدیار ص  – ٣صدى الشعب ص  - ٢األنباط ص 



   لعامة والثقافیةوحدة اإلعالم والعالقات ا                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  الیوم» األردنیة«و» الھاشمیة«في » امتیاز األطباء«امتحان 
  

للدورة الصیفیة في مركزین االول ) االمتیاز(تبدأ الیوم األربعاء امتحانات الفحص االجمالي لألطباء 
طبیب وطبیبة فیما یعقد االمتحان  ٧٠٠جامعة الھاشمیة بمشاركة في الجامعة األردنیة والثاني في ال

وقال امین عام المجلس الطبي االردني الدكتور ادم العبدالالت امس . لطب االسنان في جلسة مسائیة
ان االمتحان یعقد على مدار یومي االربعاء والخمیس بواقع جلستین لكل یوم تبدأ االولى في الساعة 

الحادیة عشرة صباحا، فیما تعقد الجلسة الثانیة في تمام الساعة الثانیة عشرة  التاسعة صباحا حتى
ولفت الى أن مباحث امتحان الیوم االول ھي الجراحة العامة والنسائیة والتولید اما . حتى الثانیة ظھرا

طبیبا وطبیبة  ٣٨واوضح العبدالالت أن . الیوم الثاني فخصص للباطنیة العامة وامراض االطفال
ً اذ یدخل  أسنان سیتقدمون لالمتحان التحریري الیوم فیما سیتم تحدید موعد االمتحان الشفوي الحقا

تحان الشفھي االمتحان الشفوي أطباء األسنان الناجحون في االمتحان التحریري والمكملون في االم
   .من الدورات السابقة

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣الدیار ص  – ٧الدستور ص  -٩أي ص الر -بترا
 ٢٥/٦/٢٠١٤األربعاء                                               طلبة نیوز                                                           



   لعامة والثقافیةوحدة اإلعالم والعالقات ا                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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ً لخدمة المرضى دائرة الّصیدلة في مستشفى الجا معة األردنیة تُقیم یوماً توعویّا
ّي بعنوان    )إعرف أكثر عن أدویتك(والمجتمع المحل

  
  

سیاسة إدارة مستشفى الجامعة  ضمن
ّوعیة الصحیّة  للمرضى  األردنیة في الت

رعى مدیر عام المستشفى األستاذ , وذویھم
ّثقیفي  الدكتور أحمد التمیمي فعالیّات الیوم الت

 ّ متھ دائرة الصیدلة في المستشفى الذي نظ
والذي , )إعرف أكثر عن أدویتك(بعنوان 

ّصائح الّدوائیّة لمرضى  یھدف إلى تقدیم الن
ومراجعي المستشفى من مختلف الفئات 
واألعمار ولُمراجعي المستشفى من أبناء 
ّي قّدم من خاللھ الّشرح الالزم  المجتمع المحل
 حول فترات انتھاء األدویة واستخدامات

قت بالّجرعات الّدوائیّة التي یتناولھا المریضخالل , األدویة والتداخالت الّدوائیّة للمرضى ونصائح تعلّ
  .شھر رمضان الُمبارك

ّشاط لغایات تواُصل الّصیادلة مع المرضى  وتّجول الدكتور التمیمي في أقساٍم تّم إعدادھا في ھذا الن
ات تثقیفیّة وبروشورات ومطبوعات حول والمراجعین للمستشفى اشتملت على معروضات لنشر

ّكري على وجھ الُخصوص َل المرضى بشكل عام ومرضى السُّ ِب   .األدویة وآلیّات استخدامھا من ق
ّشاط الطیّب وجھود دائرة الّصیدلة في المستشفى لتوعیة  وأكد الدكتور التمیمي على أھمیة ھذا الن

ُھ العال ً من سیاسة المستشفى في تقدیم , جیّةالمواطنین بالّدواء واستخداماتھ وتداُخالت والذي یُشّكل جزءا
ّوعویّة والّتثقیفیّة في مجال  ّشاطات الت ّوعیة للمرضى ُمرتادي المستشفى والذي سبقتھُ سلسلة من الن الت

ّكري والّسیطرة على العدوى ّشاطات لتعزیز الّتوعیة  , السُّ ً على أھمیة استغالل مثل ھذه الن مؤّكدا
  .یُقّدمھا مستشفى الجامعة للمرضى والمجتمعالصحیّة التي 

وثّمن الدكتور التمیمي جھود وتضافر فریق ودوائر المستشفى في إنجاح ھذا الیوم التثقیفي ما یعكس 
ً للمریض الذي یُعتبر جوھر العملیّة الخدمیّة في المستشفى والذي یؤّكد االستغالل , روح الفریق خدمة

  .فى وطاقاتھاألمثل للعنصر البشري في المستش
ّثقیفي  من جانبھا أّكدت مدیرة دائرة الصیدلة الدكتورة خولة أبو حمور بأّن فكرة إقامة ھذا الیوم الت
قة بالعالج والدواء الُمقّدم للمرضى وتجاوز عملیّات صرف وتسعیر  جاءت لتطویر الخدمات الُمتعلّ

ُعین ھ على تجاوز أي عثرات في مجال الّدواء لتقدیم خدمة سریریّة تثقیفیّة تنھض بوعي المریض وت
ّداُخل الّدوائي السیما المرضى الذین یُعانون من أمراض مزمنة   .الت

ّھ وفي ظل قرب حلول شھر رمضان الُمبارك فإّن ھذا الیوم یھدف إلى  وأشارت الدكتورة أبو حمور أن
ّداُخالت الدوائیّة واستخداماتھا الصحیحة ّثقیف ا, توعیة المرضى بالت لّدوائي لمرضى وتقدیم الت

  .السكري ولغیرھا من األمراض
ّعاون مع دائرة التمریض ومركز السموم  متھ دائرة الصیدلة وبالت ّ ّثقیفي نظ یُشار إلى أّن ھذا الیوم الت

  .ومكتب السیطرة على العدوى وشعبة التغذیة في الُمستشفى وتمریض وتثقیف مرضى الّسّكري

 ٢٥/٦/٢٠١٤المدینة نیوز                                                       األربعاء                                              



   لعامة والثقافیةوحدة اإلعالم والعالقات ا                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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Majali attends graduation at Prince Hussein academy 
  

Deputising for HRH Crown Prince Hussein, Interior Minister Hussein 
Majali on Tuesday attended the graduation ceremony of the second batch of 
Prince Hussein Bin Abdullah II Academy for Civil Protection graduates. 

  
Majali presented certificates to 131 graduates  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٥/٦/٢٠١٤األربعاء                                                                                              ٣الجوردان تایمز ص 



   لعامة والثقافیةوحدة اإلعالم والعالقات ا                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  غدا» التعلیم العالي«ـوقـع قرارات حاسمـة لـت
  

ذكرت مصادر مطلعة أن جلسة مجلس 
التعلیم العالي التي ستعقد یوم غد 
الخمیس، ستكون حاسمة وحساسة جدا 
باعتبار انھا ستتناول بشكل مباشر 
ودقیق احوال التعلیم العالي في المملكة، 
اضافة الى مناقشة واقرار االستراتیجیة 

التعلیم العالي وخطط النھوض الخاصة ب
بقطاع التعلیم العالي خالل المرحلة 

  .المقبلة
  

ان الحدیث خالل الجلسة سیطال القوانین الناظمة للعملیة » الدستور«وقالت المصادر لـ 
التعلیمیة في الجامعات، وصوال الى اقرارھا وسیرھا في قنواتھا الدستوریة واخذ 

وتفید المعلومات ان . ذا القطاع في المرحلة المقبلةالمراحل التي من شأنھا النھوض بھ
البحث قد یطال تغییر رئیس احدى الجامعات الرسمیة، واتخاذ قرارات حاسمة من شأنھا 

  .الدفع باتجاه مزید من االرتقاء بھذا القطاع
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شؤون جامعیة 

 ٢٥/٦/٢٠١٤األربعاء                                                                              طلبة نیوز -  الدستور ص أولى



   لعامة والثقافیةوحدة اإلعالم والعالقات ا                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  المجالي یرعى افتتاح أول ملتقى إعالمي متخصص بكرة الید

  
  
  

جلس األعلى رعى رئیس الم
للشباب الدكتور سامي المجالي 
حفل افتتاح الملتقى األول 
لإلعالمیین الریاضیین العرب 

بكرة الید والذي المتخصصین 
أقیم یوم أمس في قاعة كلیة 
التربیة الریاضیة بالجامعة 

والذي ینظمھ االتحاد  األردنیة
العربي للصحافة الریاضیة 
بالتعاون مع اإلتحاد العربي لكرة 

 ٢٧الى  ٢٤ید خالل الفترة من ال
دول عربیة ھي األردن ومصر اإلمارات والسعودیة والكویت ) ١٠(الشھر الجاري بمشاركة 

  .والبحرین والیمن وفلسطین وتونس ولیبیا
  

وفي بدایة االحتفال القى رئیس االتحاد العربي للصحافة الریاضیة الزمیل محمد جمیل عبد القادر 
ً حرص االتحاد العربي على إقامة مثل ھذه كلمة رحب فیھا بالوفود  العربیة المشاركة، مؤكدا

الدورات المتخصصة التي تعنى بشؤون األلعاب الریاضیة وتمنح اإلعالمي الریاضي الفكرة الجیدة 
ًً◌ إلى ان العدید من ھذه الدورات كان االتحاد العربي قد .. عن النشاط الذي یتولى تغطیتھ مشیرا

من الدول العربیة الشقیقة وھو لھذا سیواصل مشواره في دعم الریاضة إلیمانھ  نظمھا وشملت العدید
  .المطلق بأن الریاضة واإلعالم الریاضي جناحان لطائر واحد

  
بدوره قدم رئیس االتحاد العربي لكرة الید تركي بن سلیمان الخلیوي شكره الكبیر لالتحاد العربي 

الملتقى الذي سیثري مسیرة العاملین في اإلعالم الریاضي للصحافة الریاضیة على تصدیھ لتنظیم ھذا 
 ً ً بلعبة كرة الید، وھذا یھدف لالرتقاء بھا في المجالین الفني والتوعوي، مؤكدا والمتخصصین تحدیدا

  .ان االتحاد العربي سیواصل دعم تنظیم المزید من ھذه الملتقیات في المستقبل
  

جود مقر االتحاد العربي للصحافة الریاضیة في عمان من جھتھ أكد الدكتور سامي المجالي ان و
ساھم في إبراز النشاطات العدیدة التي اطلع بھا االتحاد وساھم بنشرھا لتواكب كل الدول العربیة 

  .الشقیقة
  

ً الى  وأكد المجالي اعتزاز األردن باحتضان الزمالء اإلعالمیین الریاضیین العرب في مقرھم، مشیرا
ر الذي تلعبھ الصحافة الریاضیة في نشر وإبراز اإلنجازات التي تحققھا الریاضة أھمیة الدور الكبی

  .العربیة على كافة األصعدة

 ٢٥/٦/٢٠١٤األربعاء                                                                                             ١١العرب الیوم ص 
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وقدم المجالي في ختام كلمتھ الشكر لالتحادین العربي للصحافة الریاضیة والعربي لكرة الید على 
  .إقامة ھذا الملتقى الذي سیخدم الزمالء في الجانبین المعرفي والفني

  
في نھایة حفل االفتتاح قدم الزمیل عبد القادر دروع االتحاد العربي للصحافة الریاضیة لرئیس و

المجلس األعلى للشباب ورئیس اإلتحاد العربي لكرة الید، وعمید كلیة التربیة الریاضیة في الجامعة 
تذكاریة لرئیس االردنیة الدكتور ولید الرحاحلة، مثلما قدم رئیس االتحاد العربي لكرة الید ھدیة 

  .راعي االحتفال -المجلس األعلى للشباب 
  

كلیة التربیة / وشمل الیوم األول لفعالیات الملتقى المحاضرة األولى للدكتور عربي حمودة 
الریاضیة، استعرض خاللھا أھمیة التخصص في مجال اللعبة للصحفي الریاضیة وضرورة معرفتھ 

على كل المستجدات التي تطرأ على قوانینھا وانظمتھا في وإلمامھ بفنون اللعبة، وإطالعھ الكامل 
  .كل حین

  
وفي المحاضرة الثانیة التي ألقاھا رئیس االتحاد العربي لكرة الید تركي الخلیوي، إشار فیھا الى 
أھمیة المصداقیة والموضوعیة التي یجب على اإلعالمي الریاضي ان یتحلى بھما باعتبارھا األسلحة 

 ً في نفوس القارئ ومن دونھما تغدو العالقة مھزوزه بین الطرفین، ودعى الخلیوي األكثر تأثیرا
الزمالء اإلعالمیین الى اھمیة توخي الدقة في كتابة الخبر الصحفي وأخذ المعلومة من مصادرھا 

  .الصحیحة ونشرھا دون زیادة أو نقصان
  

رین ومحاضرة أخرى ھذا وتتضمن فعالیات الیوم محاضرة لالستاذ محمد علي حسین من البح
رئیس االتحاد األردني لكرة الید، على أن تقام غدا المحاضرة األخیرة في  –للدكتور ساري حمدان 

  .الملتقى لالستاذ باسل العكور یعقبھا حوار مفتوح وتسلیم شھادات التقدیر على الزمالء المشاركین
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  كلیات الھندسة مھندسون یدعون لمعالجة تراجع مستوى خریجي
  
طالب مھندسون مختصون في مجال الجودة بإعادة النظر بالتعلیم الھندسي لمعالجة تراجع مستوى 

  .خریجي كلیات الھندسة
  

واكدوا خالل حلقة حواریة اقامتھا اللجنة العلمیة في شعبة الھندسة المعماریة بنقابة المھندسین رعاھا 
سامي ھلسة على وجود تراجع كبیر في مستوى مخرجات وزیر االشغال العامة واالسكان المھندس 

  .التعلیم الھندسي االمر الذي یؤثر على سمعة المھندس االردني المتمیزة
  

ودعا الوزیر الى توحید الجھود من اجل الوصول الى مقترحات محددة لالرتقاء بالتعلیم الھندسي، 
یھا اجھزة ومختبرات حدیثة مع الكلیات مؤكدا على ضرورة التعاون بین كلیات الھندسة التي تتوفر ف

  .التي ال تتوفر فیھا تلك االجھزة والمختبرات
  

وشدد على ضرورة التعاون بین الجامعات ووزارتي االشغال العامة واالسكان ووزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي ونقابة المھندسین والجمعیة العلمیة الملكیة من اجل توفیر فرص التدریب التطبیقي 

  .لطلبة الھندسة، ومعالجة مشكلة تدني مستوى الخریجین
  

دس عبدهللا عبیدات ان النقابة قامت برفع العدید من التوصیات الناتجة عن وقال نقیب المھندسین المھن
العدید من المؤتمرات واللقاءات التي ناقشت التعلیم الھندسي اال ان ایا من تلك التوصیات لم یتم االخذ 
بھا، مضیفا ان النقابة تلقت العدید من شكاوى الشركات والجھات المشغلة للمھندسین االردنیین من 

  .تدني مستوى الخریجین
  

واشار الى ان اكثر من ربع اعضاء ھیئة التدریس في كلیات الھندسة بالجامعات االردنیة لیسوا 
  .اعضاء في النقابة

  
من جانبھ، انتقد رئیس جامعة عمان االھلیة الدكتور صادق حامد الدور الذي تقوم بھ االطراف ذات 

ھا تقف عائقا امام التمیز والتطویر من خالل معاییرھا العالقة بجودة التعلیم الھندسي، معتبرا ان
  .الجامدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٥/٦/٢٠١٤األربعاء                                                                 ٣الدیار ص  -١١الغد ص  -٤الدستور ص  
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  ألف دینار ٨٧٠بكلفة » الطفیلة التقنیة«اتفاقیة لبناء أسوار وبوابات لـ 
  

ألف دینار،  ٨٧٠وقعت في جامعة الطفیلة التقنیة امس اتفاقیة لبناء أسوار وبوابات للجامعة بكلفة 
وأوضح رئیس الجامعة الدكتور شتیوي العبد هللا خالل . مطلع العام  المقبل  ومن المتوقع بدء تنفیذھا

توقیع االتفاقیة مع مدیر الشركة المنفذة ان العطاء یشتمل على بناء أسوار حجریة على كامل محیط 
وقال الدكتور . م، إضافة إلى أربع بوابات حجریة وفقا لتصمیمات حدیثة)٢٠٠٠(الجامعة وبطول 

ألصل أال تكون الجامعة محاطة بأسوار وأن تكون مفتوحة على المجتمع المحلي، لكن ا«العبادي 
بعض المفاھیم الخاطئة تحول دون ذلك؛ ما یضطر الجامعة إلى بناء أسوار تعطي ھویة معماریة 

، مشیرا إلى أن الجامعة تقوم »للجامعة وتحافظ على ممتلكاتھا وعلى البیئة التعلیمیة المناسبة
عن وجود ھذه األسوار باالنفتاح على المجتمع المحلي وظیفیا، وذلك بالمشاركة في كل بالتعویض 

  .الفعالیات التي تتم خارج أسوارھا وبدعمھا، وبدعوة كثیر من الفعالیات لكي تتم داخل الجامعة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٥/٦/٢٠١٤األربعاء                                                                                                    ٣١الدستور ص  
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  الوطنیةصندوق دعم البحث العلمي یوقف المطالبة المالیة بحق جامعة عجلون 
  
  
  

علمت طلبة نیوز بأن جامعة عجلون 
الوطنیة طلبت من صندوق دعم البحث 
العلمي تسویة امورھم المالیة ودفع ما 
یترتب علیھم من مبالغ مالیة كفوائض 

ً ألحكام  ٢٠١٠للبحث العلمي لعام  سندا
بموجب  ٢٠١٤القانون قبل نھایة عام 

شیكات مالیة وتم الموافقة من قبل ادارة 
كما تم مخاطبة دائرة . دوق على ذلك الصن

الشؤون القانونیة واالموال العامة لوقف 
  .مطالبة الجامعة 

  
ھذا ویذكر بأن جامعتین من الجامعات الخاصة قد انھت الملف ودفعت ما یترتب علیھا ، 

  .وھناك جامعات اخرى الزالت تفاوض على آلیة الدفع 
  

وجامعة العلوم التطبیقیة قامتا بتسجیل وكما ھو معروف فإن جامعة البتراء الخاصة 
دعاوي إللغاء القرار في المحكمة رغم ان محكمة العدل العلیا ردت دعاوي سبق 

  .وسجلت من قبل جامعة الزیتونة الخاصة وجامعة االسراء 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٥/٦/٢٠١٤طلبة نیوز                                                              األربعاء                                              
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  سنوات ٣مالیین دینار مخصصات بحث علمي بالجامعات الرسمیة لم تصرف منذ  ٣
  
  

الملكفة من صندوق دعم البحث العلمي بدراسة موازنات الجامعات الرسمیة وبیاناتھا  أنھت اللجنة
، لغایات رصد الفوائض المالیة المخصصة للبحث العلمي واالیفاد، والتي لم ٢٠١١الختامیة للعام 

  .تصرف على مدار السنوات الثالث المالیة
صندوق، مبینة تلك المصادر ان حجم وقالت مصادر مطلعة ان اللجنة رفعت تقریرھا الى إدارة ال

مالیین دینار، منھا ) ٣(الفوائض المالیة المخصصة للبحث العلمي واالیفاد، والتي لم تصرف تقدر بـ
  .حوالي ملیون دینار على جامعة رسمیة واحدة

وذكرت تلك المصادر ان اجمالي الفوائض المالیة من موازنات الجامعات الرسمیة والخاصة للعامین 
مالیین دینار، بموجب ) ٥٫٧(المترتبة لصالح صندوق دعم البحث العلمي تزید عن  ٢٠١١و ٢٠١٠

  .قانون التعلیم العالي والجامعات
من %) ٣(تخصص الجامعة ما نسبتھ ») :أ(من قانون التعلیم العالي في فقرتھا ) ٢٦(وتنص المادة 

لمیة، كما تخصص من موازنتھا ما موازنتھا السنویة الغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات الع
لغایات االیفاد للحصول على درجتي الماجستیر والدكتوراه العداد الكوادر االكادیمیة %) ٢(نسبتھ 

  .»وفق االنظمة المعمول بھا
لصالح ) ا(تحویل الفائض من النسب المخصصة وفقا للفقرة «، على )ب(وتنص المادة في فقرتھا 

سنوات من تاریخ تخصیصھا الي من االغراض  ٣لم تصرف خالل  صندوق دعم البحث العلمي إذا
وتوقعت المصادر ان ترصد الجامعات الرسمیة تلك الفوائض . »المنصوص علیھا في تلك الفقرة

، مشیرة بھذا الصدد الى قرار مجلس الوزراء تأجیل دفع ٢٠١٥لصالح الصندوق في موازنتھا لعام 
وأكدت المصادر ان ھذه االموال باتت . ٢٠١٥الى عام  ٢٠١٠الفوائض المترتبة للصندوق للعام 

وعلى صعید الجامعات الخاصة، اوضحت المصادر ان . مستحقة لصالح الصندوق على الجامعات
، في حین ان الفوائض المستحقة علیھا ٢٠١١اللجنة ما تزال تدرس موازنات تلك الجامعات للعام 

جامعات وسوت امورھا المالیة مع الصندوق ومنھا  ، منھا ما دفعتھ٢٠١٠للصندوق عن موازنة عام 
  .من لجأ الى القضاء

وذكرت المصادر ان ثالث جامعات خاصة ستلجأ الى تسویة مالیة مع الصندوق مع نھایة االسبوع 
  .الحالیة

ّسوت جامعة عمان االھلیة عملیة تحویل فائض مخصصات البحث العلمي واالیفاد المستحقة علیھا، 
  .الف دینار) ١٩٠(الباقغ قیمتھا مع الصندوق، و

بالمقابل رفعت جامعتا البترا و العلوم التطبیقیة دعاوى ضد قرار مجلس إدارة صندوق البحث العلمي 
  .القاضي بتحویل فائض مخصصات البحث العلمي واالیفاد، بحسب ما ینص علیھ القانون

الف ) ٥٥٠(ین الجامعتین اكثر من وتبلغ قیمة المبالغ التي یطالب بھا صندوق البحث العلمي من ھات
فیما . الف على جامعة العلوم التطبیقیة) ٣٥٦(الف تقریبا على جامعة البترا و) ١٩٧(دینار، منھا 

ردت محكمة العدل العلیا دعاوى تقدمت بھا جامعتا االسراء والزیتونة للطعن بقرار مجلس ادارة 
  .الصندوق

البحث العلمي من الجامعات كفائض مخصصات البحث  وتبلغ قیمة المبالغ التي یطالب بھا صندوق
  .ملیون دینار) ٢٫٤٤٦(، والتي لم تصرف ٢٠١٠العلمي واالیفاد للعام 

  
  

 ٢٥/٦/٢٠١٤                                     طلبة نیوز                                                              األربعاء         
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إختتام أعمال المؤتمر العربي األوروبي الثاني حول التعلیم العالي في جامعة األمیرة 
  سمیة للتكنولوجیا

  
مناء جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، بحضور سمو األمیرة سمیة بنت الحسن، رئیس مجلس أ

اختتمت فعالیات المؤتمر العربي األوروبي الثاني حول التعلیم العالي الذي عقد في جامعة األمیرة 
من رؤساء الجامعات العربیة  ٢٠٠سمیة للتكنولوجیا األسبوع الماضي، بمشاركة حوالي 

  .واألوروبیة
  

ً من  ٢٤٥یة وبحضور شخصیة أكادیم ٣٥وعلى مدار یومین، ناقشت  جامعة عربیة  ١٤مشاركا
وأوروبیة في أربع جلسات حواریة سبل تعزیز الحوار وتبادل المعرفة بین الجامعات العربیة 

  .واألوروبیة
  

وتناولت جلسات المؤتمر الذي عقد  بالتنسیق مع جامعة برشلونة، مواضیع تتعلق بدور التعلیم العالي 
ة والدور المتجدد للجامعات في عصر العولمة، خاصة في خضم في العالقات العربیة األوروبی

التحدیات االجتماعیة واالقتصادیة الحالیة في الوطن العربي وأوروبا وحریة الحركة للطلبة وأھمیة 
برامج التبادل األكادیمي في تخریج طلبة قادرین على المنافسة في سوق العمل العالمي، وإدراك 

  .أھمیة المواطنة العالمیة
  

وكان رئیس جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا األستاذ الدكتورعیسى بطارسة قد أشار خالل المؤتمر، 
إلى أن التعلیم العالي في منطقة الشرق األوسط وأوروبا، وأجزاء أخرى من العالم، شھد تحوالت 

التطورات ھذه . غیر مسبوقة في اآلونة األخیرة مع تزاید عدد التخصصات المطلوبة وعدد الطلبة
تجري على خلفیة التباطؤ االقتصادي في جمیع أنحاء العالم والتي فرضت قیودا شدیدة على كل من 

. الجامعات العامة والخاصة التي تكافح من أجل مواكبة التغیرات، على الرغم من تناقص األموال
علومات، المعرفة والسبیل الوحید للمضي قدما ھو تعزیز التعاون، الجمع بین الموارد، وتبادل الم

ً . والبیانات ً  في عالم یزداد تطورا ً ألي نظام جامعة أو تعلیم عالي أن یبقى منعزال   .فلم یعد ممكنا
  

وشكر األمین العام للجامعات العربیة الدكتور سلطان ابو عرابي، القائمین على ھذا المؤتمر خالل 
ً عن أملھ في استمرار المؤتمر لمواجھة كافة  الكلمة التي وجھھا في الجلسة الختامیة للمؤتمر، معربا

  .التحدیات للخروج بجیل جدید قادرعلى قیادة العالم بشكل أفضل یتناسب مع تطور البحث العلمي
  

منظم المؤتمر، على / ومن جانبھ شدد الدكتور عبد هللا الزعبي من جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا 
في  توفیر مكان لتبادل األفكار وإقامة شراكات جدیدة في أھمیة األھداف التي یسعى الیھا المؤتمر، 

مجال البحث والتطویر، ومناقشات حول الكیفیة التي یمكن بھا تحسین النظم الحالیة لتحقیق أقصى 
قدر من الكفاءة والمشاركة الشاملة بوجود الحد األدنى من الموارد، كما سیوفر المؤتمر فرصة فریدة 

في مجال ) العلماء، الباحثین، والشخصیات البارزة (لنظر مع صناع القرار، لاللتقاء وتبادل وجھات ا
  .التعلیم العالي من العالم العربي وأوروبا

  
وبین الزعبي ان تعاون الجامعات العربیة مع نظیراتھا في اوروبا یمكن ان ینتج عنھ جیل قادر على 

  .اإلبداع في عصر العولمة واالتصاالت

 ٢٥/٦/٢٠١٤          طلبة نیوز                                                              األربعاء                                    
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قع األمین العام للجامعات العربیة الدكتور سلطان ابو عرابي، و رئیسة اتحاد وعلى ھامش المؤتمر و

الجامعات األوروبیة الدكتورة ھیلینا نزاریا، اتفاقیة مشتركة بین الطرفین لتعزیز سبل التعاون بینھما، 
بما یلبي احتیاجات جمیع األطراف على الصعید العلمي والبحثي، وتشجیع على التبادل األكادیمي 

  .والتعاون في مجاالت البحث العلمي بین الجامعات العربیة واألوروبیة
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Syndicate calls for improving quality of engineering education 
  

The Jordan Engineers Association (JEA) on Tuesday called for reviewing 
engineering education at local universities to deal with the “low level” of 
graduates. 

  
During a discussion at the JEA, engineers warned of the declining quality of 
engineering education outcomes, which affects the good reputation of 
Jordanian engineers. 

  
Public Works and Housing Minister Sami Halaseh called on relevant parties 
to come up recommendations to improve education at engineering faculties. 

  
JEA President Abdullah Obeidat said the association receives a lot of 
complaints from companies regarding the low proficiency of engineers, 
noting that more than 25 per cent of professors at engineering faculties are 
not members of the syndicate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٥/٦/٢٠١٤األربعاء                                                                                                   ٢مز ص الجوردان تای
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 اعالنات

 ٢٥/٦/٢٠١٤                         األربعاء                                                                      ٥العرب الیوم ص 



   لعامة والثقافیةوحدة اإلعالم والعالقات ا                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

23 

  
  
  
  
  
  

  في مركز  »زمزم والمرجعیة اإلسالمیة«مبادرة زمزم تنظم الیوم جلسة حواریة بعنوان
  .الدراسات في مقرھا

  
  أن وزارة التعلیم العالي وافقت على العدول عن » عین الرأي«النائب عدنان الفرجات ابلغ

قرار جامعة الحسین بإغالق سكن األنباط في وادي موسى والمخصص لطالبات كلیة البترا 
مات أكدن خاللھا وكانت طالبات السكن أقمن اعتصا. للسیاحة واآلثار بعد مخاطباتھ للوزارة

  .أن نقل السكن إلى معان سیؤثر على عملیة الدراسة والتدریب ویحملھن أعباء مالیة إضافیة
  

  نقابة الصحافیین خصصت خطوطا ھاتفیة لتلقي الشكاوى واالنتھاكات التي یتعرض لھا
  .الصحافیون واإلعالمیون

  
 األدویة بنصف ثمنھا على  الالجئون السوریون في المفرق یلجأون إلى بیع أنواع معینة من

المواطنین وبعض الصیدلیات بعد الحصول علیھا مجانا من قبل المنظمات الدولیة والمراكز 
نقابة الصیادلة التقطت ھذه الحالة وھي بصدد مناقشتھا مع الجھات .. التابعة لوزارة الصحة

  .المعنیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

  ٢٥/٦/٢٠١٤                                           األربعاء                           الرأي                                عین 
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 ل الفایز تقیم المدینة العربیة للرعایة الشاملة حفلھا برعایة رئیس الوزراء االسبق العین فیص
  .السنوي في السادسة من مساء غد الخمیس في موقع المدینة

  
  تشھد وزارة التخطیط والتعاون الدولي حفل توقیع اتفاقیة تعاون فني ومالي مع الحكومة

رة التخطیط االلمانیة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظھر الیوم االربعاء في مبنى وزا
  .والتعاون الدولي

  
  عقدت أمس االول اإلثنین لجنة صیاغة خطة حقوق اإلنسان اجتماعھا الثالث في مبنى رئاسة

وكانت الجمعیة األردنیة لحقوق اإلنسان قد أرسلت إلى اللجنة ، عبر منّسق حقوق . الوزراء
ھا تجاه أولویات اإلنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة مذكرة تشرح فیھا وجھة نظر

ھذه الخطة سواء فیما یتعلق بالسیاسات أو التشریعات او الممارسات المطلوب تعدیلھا 
  .وانتھاجھا لتطویر أوضاع حقوق اإلنسان في البالد

  
  نقابة المعلمین االردنیین  عممت ان آخر موعد لتسلیم المستحقات المالیة للعاملین في

داعیة العاملین في  لجان الفرز .   ٣٠/٦/٢٠١٤ثانیة ھو انتخابات نقابة المعلمین  الدورة ال
  .واالقتراع  لمراجعة فروع النقابة المختلفة لتسلم مستحقاتھم  المالیة

  
  یشكو المواطنون  من اصرار سائقي الشاحنات الكبیرة عبر الطریق الصحراوي بین

فتحھا للمركبات العاصمة عمان والعقبة على السیر على المسرب االیسر من الطریق وعدم 
الصغیرة التي تضطر للتجاوز عنھم بشكل مخالف ما یتسبب في خطورة كبیرة لھا ووقوع 

سیطرة سائقي الشاحنات الكبیرة على المسرب االیسر من . حوادث مروریة یومیة مفجعة
  .الشارع بسبب الدمار الكبیر الذي لحق بالمسرب االیمن وكثرة الحفر والمطبات فیھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٥/٦/٢٠١٤                                            األربعاء                              صنارة الدستور                        
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  أكد قیادي بارز في حركة حماس لمسؤول أردني كبیر عدم وجود صلة بین الحركة وبین
  .اختطاف ثالثة مستوطنین إسرائیلیین في عملیة الخلیل

  
  غضب ارثوذكسي في االردن على قرارات البطریرك ثیوفیلوس قطع راتب المطران

من دیره في االردن الى  العربي عطاهللا حنا ونقل قدس االرشمندریت العربي خرستوفورس
  .القدس وقطع رواتب كھنة عرب

  
  زیادة االحتیاطات ) الموالت(طلبت االجھزة االمنیة من مدراء المحال التجاریة الكبیرة

  .االمنیة والتدقیق في زوارھا وتفتیش الحقائب التي یحملھا كل زائر
  

 تھدف حاجز الجیش على شكوك تتدارسھا حالیا عدة أطراف لبنانیة بخلفیة التفجیر الذي اس
  .مداخل الضاحیة الجنوبیة، حیث اختلف األسلوب عن اسالیب التفجیر المعتادة

  
  یدرس وزیر التربیة والتعلیم بناء على صالحیاتھ القانونیة آلیة جدیدة لحساب الكسر في نتائج

تي النجاح امتحانات الفصل الثاني للثانویة العامة بحیث یجبر الكسر للعالمة الواحدة او لعالم
  .في حال التفوق ببقیة المواد

  
  رئیس مجلس النواب عاطف الطراونھ غضب من الرد الذي قدمتھ إدارة مھرجان جرش

  .لحادثة المقعد والعدید من النواب یصرون على االعتذار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٥/٦/٢٠١٤                                                 األربعاء                                         كوالیس العرب الیوم       
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 یقام مساء  جمعیة المركز اإلسالمي الخیریة أعلنت عن حفل إفطارھا الخیري السنوي، بحیث
ویتم خالل الحفل تكریم المؤسسات . األربعاء المقبل في قاعة جبري المركزي بعمان

  .والجھات الداعمة لعمل الجمعیة
  

  تحتفل مدیریة األمن العام صباح غد الخمیس بالیوم العالمي لمكافحة المخدرات، وتقیم بھذه
األمن العام الفریق أول الركن المناسبة احتفاال في المركز الثقافي الملكي، برعایة مدیر 

  .توفیق الطوالبة
  

  ،یقام عند الساعة السابعة والثلث من مساء بعد غد الجمعة، احتفال دائرة قاضي القضاة
أحمد محمد . إمام الحضرة الھاشمیة د/ قاضي القضاة. لتحري ھالل شھر رمضان المبارك

ام في مبنى دائرة قاضي القضاة ھلیل وجھ رقاع الدعوة للمعنیین، لحضوراالحتفال، الذي یق
  .بتالع العلي

  
  رمضان "النقابات المھنیة تنظم مساء الیوم أمسیة الستقبال شھر رمضان المبارك، بعنوان

  . األمسیة تقام في مجمع النقابات المھنیة عند الخامسة مساء". شھر الصحة
  

 أن ترتفع درجات  بحلول شھر رمضان الكریم، المرتقب السبت أو األحد المقبلین، یتوقع
ھذا التوقع، . درجة مئویة ١١الحرارة عن معدلھا السنوي لمثل ھذا الوقت من العام بنحو 

الذي سیطرأ على الحرارة أیام السبت واالحد واالثنین القادمة، ذكره أمس مدیر دائرة 
 األرصاد الجویة الفلسطینیة یوسف أبو أسعد، والذي دعا للحذر من ارتفاع معدل الحرارة،

خاصة مع الصیام، لما لذلك من تأثیرات سلبیة على صحة اإلنسان، قد تصیب البعض 
  .بالجفاف العام

  
  تنظم مدیریة التوجیھ المعنوي في القوات المسلحة الیوم زیارة صحفیة إلى الحدود الشرقیة

، وتشھد ھذه الحدود حالیا تركیزا إعالمیا إثر تطور األحداث في العراق. للمملكة مع العراق
، وسیطرة جماعات )طریبیل(وانسحاب الجیش العراقي من المعبر الحدودي مع األردن 

  .مسلحة علیھ
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٥/٦/٢٠١٤                                                 األربعاء                                                   زواریب الغد      
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 التطورات األخیرة في العراق مصدر قلق : الملك  
  النسور یشدد على نزاھة إدارة المال العام  
 ملیون دوالر أنفقھا أردنیون على السفر لنھایة نیسان ٣٨٩  
 حج مماثلة للعام الماضي كلفة ال  
 األسرى الفلسطینیون یعلقون اضرابھم عن الطعام  
 نسبة المشموالت في الضمان االجتماعي%  ٢٥  
 )یقر قانون القضاء اإلداري) النواب  
 )تصدر سندات الیوروبوند بضمانات أمیركیة) المالیة  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 شعبـھالملك یؤكد حرص األردن على سالمة العـراق و وحدة أراضیـھ و  
 النسور یشدد على حسن إدارة المال العام ودعم الفئات األكثر فقرا  
 األردن شریك ضخم للوالیات المتحدة: السفیر األمیركي  
 اللیبیون یدلون بأصواتھم في االنتخابات البرلمانیة وسط مخاوف أمنیة  
 اصابتان في سلسلة غارات شنتھا طائرات االحتالل على غزة  
  األردن الثال:عبیدات ً ً في مستوى مأمونیة الغذاء وثالث مجموعة عالمیا   ث عربیا

  
  
  
  
  

برز عناوین الصحف أ
  الیومیة



   لعامة والثقافیةوحدة اإلعالم والعالقات ا                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 التطورات األخیرة في العراق مصدر قلق: الملك  
 إذا ھاجموا الحدود األردنیة" داعش"سنضرب : مسؤولون أمریكیون  
 التعزیزات العسكریة ستبقى على الحدود لحین استقرار الوضع: الحكومة  
 المملكة ملیار دوالر مدیونیة ٢٠٫٤  
 أحداث العراق تعصف بمشروع خط النفط  
  الشغب یخیم على وسط مدینة معان: لیلة األربعاء  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  قلق سیاسي مشترك على اوضاع المنطقة..الملك ومیركل
  .النواب» دراسات«تمویل بریطاني لـ 

  .حفتر یتحرش بتركیا وقطر ویحظى بدعم السیسي
  .»تجربوافال «إختراق حدودنا مستحیل..رسالة

  .المالكـــي یطلـــب اســنادا اردنیـــا والحكومـــة ترفـــض
  إماراتیة للتأزیم مع قطر» نصیحة«بـ» بندر«عودة 

  
  
  
  

  ع.ف


