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 ـــــوضـــــوعالمــــــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٣  والمستشفى التخصصي" األردنیة"اتفاقیة تعاون لتبادل الخبرات بین 

 ٤  وبلدیة زلتین اللیبیة" األردنیة" بحث التعاون بین 

 ٥  "األردنیة"انطالق مھرجان عید الربیع الصیني في

 ٦  معلى اذاعة الجامعة الیو" الكساسبة في وجدان الریاضیین"

 ٧  جامعة الحسین تشید بالمشاركة في البطولة الریاضیة
 ٨  »الشارقة لإلبداع العربي«لؤي احمد یحصد على المركز األول في 

 ٩  ریادي أردني في األردنیة
 شؤون جامعیة

 ١٠  تبحث أوضاع الطلبة األردنیین في الیمن وھنغاریا» التربیة النیابیة«

 ١١  اإلدارة والدراسات االستراتیجیةتوفر منح ماجستیر في : التربیة

تبني صیغ ..تغییر اسس القبول : جلسة تاریخیة لمجلس التعلیم العالي الخمیس 
  قانوني التعلیم العالي

١٢ 

صندوق البحث العلمي ینفذ إجراءات لمواجھة التطرف ویقدم جائزة الفضل 
  بحث

١٣ 

 ١٤  )التدریب المھني(بدء استقبال طلبات االلتحاق بمعاھد 

طالب یتقدمون للقبول الموحد للجامعات وتوقع إعالن نتائج المقبولین  ٥٧٠٠
  نھایة األسبوع

١٥ 

 ١٦  أعلى نسبة بطالة بین الشباب الحاصلین على تعلیم أكادیمي): العمل(

 ً  ١٧  اجتماع فنیة الجامعات االردنیة غدا

 مقاالت
 ١٨  ربیع العام الجدید والجامعة االردنیة

 ١٩  عایة الجامعة األردنیةحفل صیني بر
 ٢١ اإلعالم والتشبیك االردني الصیني

 ٢٢  حالة الطقس
 ٢٣ الوفیات

 ٢٤  عین الرأي

 ٢٥  زواریب الغد

 ٢٦ كوالیس العرب الیوم

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  والمستشفى التخصصي" األردنیة"اتفاقیة تعاون لتبادل الخبرات بین 

  
قیة تعاون مشترك تنص على تبادل الخبرات وقعت الجامعة األردنیة والمستشفى التخصصي اتفا

  .العلمیة والطبیة والتدریبیة بین الطرفین
   

ووقع االتفاقیة عن الجامعة نائب رئیسھا لشؤون الكلیات العلمیة الدكتورعزمي محافظة وعن 
  .المستشفى رئیس ھیئة المدیرین مدیره العام الدكتور فوزي الحموري

   
ألعضاء ھیئة تدریس في الجامعة بتقدیم خدمات واستشارات طبیة وتضمنت بنود االتفاقیة السماح 

بشكل مؤقت أو بشكل منتظم للمستشفى، إضافة إلى قیام مستشفى التخصصي بتدریب طلبة كلیة 
الصیدلة : الطب وطلبة االختصاص العالي في مختلف التخصصات الطبیة وطلبة الكلیات الصحیة

سامھ التخصصیة لالستفادة من الخبرات الطبیة في وعلوم التأھیل والتمریض التدریب في أق
  .الموجودة في المستشفى للغایات التعلیمیة والعالجیة

   
وعقب توقیع االتفاقیة أكد محافظة أھمیة التعاون بین القطاعات الطبیّة، إلكساب الطلبة األطباء من 

  .الجیل الجدید الخبرات العلمیة والطبیة 
   

فاقیة ھدفت إلى رفع وتعزیز مستوى الخدمات الصحیة التي یقدمھا بدوره قال الحموري إن االت
المستشفى للمرضى األردنیین والعرب واألجانب  من خالل  االستفادة من خبرات طلبة كلیة الطب 
في الجامعة األردنیة، حیث یعتبر المستشفى التخصصي من المستشفیات التعلیمیة والتدریبیة 

طبي االردني والمجلس الطبي العربي لغایات االختصاص لطلبة المعترف بھا من قبل المجلس ال
  .الطب الخریجین الجدد بمختلف التخصصات الطبیة والجراحیة

 أخبار الجامعة 

  ٤: صدى الشعب ص-٥: األنباط ص -٥: الرأي ص -االلكتروني السبیل -دنیةأخبار األر
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  وبلدیة زلتین اللیبیة" األردنیة" بحث التعاون بین 
  

ة اكد نائب رئیس الجامعة االردنیة  الدكتور غالب صویص استعداد الجامعة لتزوید بلدیة زلتین اللیبی
  .بخبرات تنظیمیة وإداریة تحتاجھا لتطویر الخدمات المقدمة لسكانھا

   
وأضاف صویص خالل لقائھ في مكتبھ الیوم رئیس البلدیة المھندس مفتاح طاھر حمادي ان لدى 
الجامعة خبرات تراكمیھ في مجاالت تخطیط وتنظیم المدن وإیجاد  الحلول للمشاكل العمرانیة فضال 

كوادر البشریة التي تحتاجھا البلدیات في تخصصات الھندسة واإلدارة والتنمیة عن تأھیل وتدریب ال
  .المستدامة

   
بدوره لفت حمادي الى إن بلدیة زلیتن لدیھا خطة عمرانیة واستثماریة مستقبلیة واعدة، مشیرا الى 

  .ن ولیبیاحاجتھا لالستفادة من الخبرة األردنیة انطالقا من العالقات األخویة بین البلدین األرد
   

وعلى صعید ذي صلة وقعت في مركز االستشارات مذكرة تفاھم تھدف إلى فتح آفاق التعاون ما بین 
الجامعة و البلدیة، ووقع المذكرة نیابة عن الجامعة مدیر مركز االستشارات محمد المعاقبة وعن 

  .البلدیة رئیسھا مفتاح حمادي
   

ة للبلدیة في مجاالت تنظیم وتخطیط المدینة وتدریب وبموجب المذكرة یقدم المركز خدمات استشاری
  .الكواد البشریة وتزویدھا بالھیاكل التنظیمیة واإلداریة

   
 ١٥٠یشار إلى أن مدینة زلتین تقع على الساحل الغربي للیبیا وتبعد عن العاصمة طرابلس مسافة 

  .ریمكم، وتشتھرالمدینة بكونھا مركزا بارزا في التعلیم وتحفیظ القرآن الك

  السوسنة -أخبار األردنیة
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  "األردنیة"انطالق مھرجان عید الربیع الصیني في
  

انطلقت  في الجامعة األردنیة الیوم فعالیات مھرجان عید الربیع الصیني بمناسبة حلول العید التقلیدي 
، والذي یصادف في السادس عشر من شباط من كل "رأس السنة القمریة الصینیة الجدیدة"الصیني 

  .عام
إننا نشارك "الجامعة الدكتور عماد صالح خالل كلمة لھ ألقاھا بھذه المناسبة  وقال مندوب رئیس 

جمھوریة الصین الشعبیة احتفالھا بعید الربیع الذي یعد واحدا من أربعة أعیاد رئیسة فیھا، فھي 
  ".مناسبة حضاریة ووطنیة راسخة في الثقافة الصینیة

   
الثقافات البشریة وتتسم بالمرونة مع الثقافات  إن الثقافة الصینیة تعد من أقدم:" وأضاف صالح 

  ".األخرى، من ھنا جاء االھتمام من الجامعة األردنیة بإنشاء شعبة للغة الصینیة في كلیة اللغات
   

برعایة كریمة من جاللة  ١٩٧٧واستعرض صالح العالقات الوطیدة التي تربط البلدین منذ العام 
دة الصینیة، مبینا أن ھذه العالقات أخذت صورھا العدیدة في الملك الراحل الحسین بن طالل والقیا

  .كافة المجاالت سیاسیا واقتصادیا وثقافیا وتكنولوجیا وتربویا
   

بدوره ألقى السفیر الصیني قاو یوشینغ في عمان كلمة أشاد فیھا بالعالقات التاریخیة القائمة بین 
مجتمع الدولي، مشیرا إلى دور الجامعة االردنیة األردن والصین والتي تعتبر أنموذجا في ال: البلدین

  .في دعم ھذه العالقات التي تحظى باھتمام بالغ لدى قیادتا البلدین
   

وأشار یوشینغ إلى ترحیب الجامعة األردنیة المطلق باستقبال طلبة من الصین لتعلم اللغة العربیة، 
لجامعة ومؤسسات التعلیم العالي الصیني معربا عن أملھ في زیادة حجم التعاون العلمي والبحثي بین ا

  .خدمة لمصالح الشعبین الصدیقین
وبین یوشینغ أّن عید الربیع الذي یعد األكبر واألشھر في الصین من بین أعیادھا ویحتفل بھ في جمیع 

ھذا العام، منوھا إلى أن ھذا المھرجان السنوي یجري االحتفال بھ " الغنم"أنحاء العالم، اتخذ شعار 
  .دولة تربطھا عالقات دبلوماسیة وثقافیة بالصین ومن ضمنھا األردن) ١١٨(في 

   
وأعضاء الھیئتین التدریسیة " ني كو آن"واشتمل المھرجان الذي حضره المستشار الثقافي الصیني 

واإلداریة في الجامعة وحشد من الطلبة األردنیین والعرب الدارسین للغة الصینیة في الجامعات 
فقرات فنیّة فلكلوریة صینیة وفعالیات ثقافیة وترفیھیة منّوعة، ورقصات وعروض  األردنیة على

  . مسرحیة
   

یشار إلى أّن عید الربیع، ھو أحد أشھر األعیاد الرئیسة التي ترعاه حكومة الصین على مستوى 
ة سنة، وتجرى من خاللھ احتفاالت فلكلوریة تجّسد الرقص الصیني وأصال ٤٠٠٠العالم، ویعود إلى 

الفن والغناء والفنون األخرى ھناك، إضافة إلى العروض السینمائیّة واألوبیرا والفعالیات التثقیفیة 
  .والترفیھیة، ویعد عامال مھما للجذب السیاحي في الصین

  ٥: الدیار ص-٢٤: الرأي ص-ة نیوزالمدین -أخبار األردنیة
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  على اذاعة الجامعة الیوم" الكساسبة في وجدان الریاضیین"
  

وما بین الساعة ) ٩٤،٩(لجامعة األردنیة یستضیف برنامج نشامى، و الذي یبث عبر اثیر إذاعة ا
الشھید الكساسبة في " الثانیة وحتى الساعة الثالثة من ظھر الیوم على الھواء مباشرة مدیر مبادرة 

  ".وجدان الریاضیین 
  

وینتظر ان یركز البرنامج للحدیث عن رؤیة نادي الجواد العربي الذي اطلق مبادرة بطولة الشھید 
ال تكون احتفالیة بقدر ما ھي بطولة سنویة ستتطور العام تلو العام تخلیدا لذكراه  معاذ الكساسبة بحیث

وكرمز من رموز الشباب المعطاء یتحدث عنھا عضو اللجنة العلیا المنظمة وعضو مجلس ادارة 
  .االتحاد االردني الملكي للفروسیة معن الحدید

  
ا حیث یأمل ان یكون البناء الشھداء واسرھم وتأتي ھذه المبادرة اإلنسانیة من حیث أھدافھا وبرامجھ

  .لقاء سنوي عبر ھذه البطولة ، برنامج نشامى من إعداد وتقدیم الزمیلة االعالمیة لبنى العالوین

  ١٢: العرب الیوم ص-تحدي/٣: الغد ص – ریاضة/٧: ص الدستور
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  جامعة الحسین تشید بالمشاركة في البطولة الریاضیة
  

بیرة التي بذلتھا بالل أبورخیة، الجھود الك.أكد عمید شؤون الطلبة في جامعة الحسین بن طالل، د
، والتي نظمھا االتحاد الریاضي الجامعي، "دورة القائد"فرق الجامعة بالدورة الریاضیة الجامعیة 

  .ضمن االحتفاالت بعید میالد جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین
  

م عدم وأشاد أبورخیة بفرق خماسي القدم وكرة الطاولة والجھود المبذولة التي قدمھا الالعبون رغ
حصولھم على نتائج متقدمة، مؤكدا أن ھذه المشاركة تعود لخطة دائرة النشاط الریاضي بالجامعة 

ابراھیم الجعافرة ومشرفي النشاط؛ حیث وضع خطة النتقاء الالعبین عبر بطوالت .ورئیسھا د
بابیة للكلیات ومن ثم المشاركة بالبطوالت التي تنظمھا مؤسسات المجتمع المدني الریاضیة والش

  .والجامعات الرسمیة واألھلیة
  

وكانت الجامعة األردنیة قد تمكنت من الفوز بجمیع ألقاب البطولة كما كان متوقعا في لعبة خماسي 
   .كرة القدم وفي منافسات كرة الطاولة الفرق والفردي كافة

  
ن بإیالء وكانت أصوات عدیدة من المھتمین بالشارع الریاضي المعاني، قد طالبت جامعة الحسی

الجانب الریاضي العنایة واالھتمام، من خالل وضع حوافز مشجعة، الغایة منھا استقدام الطلبة 
المتفوقین ریاضیا في األلعاب الجماعیة والفردیة أسوة بباقي الجامعات، ما ینعكس إیجابیا على فرق 

مر، ما یجعل العدید من الجامعة واألندیة الریاضیة في المحافظة؛ حیث تفتقر جامعة الحسین لھذا األ
  .الطلبة الممیزین ریاضیا یتوجھون الى جامعات أخرى

  الغد
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  »الشارقة لإلبداع العربي«لؤي احمد یحصد على المركز األول في 
  

على المركز األول في جائزة  الموظف في إذاعة الجامعة األردنیة حاز الزمیل الشاعر لؤي أحمد
، أما الجائزة الثانیة فكانت من »ناقف الحنظل«عن دیوانھ الشارقة لإلبداع العربي، حقل الشعر، 

، أما المركز الثالث فكان »تقول القصیدة«نصیب الشاعرة األردنیة وفاء مطاوع جعبور عن دیوانھا 
  .»كنت أراوغ ظلي«من نصیب الشاعر السوري مصعب یوسف بیروتیة عن دیوانھ 

  
للشاعر األردني محمد أبو عرب، » ونة عالةیمضي كزیت«وقد نوھت لجنة تحكیم الجائزة بدیوان 

  .للشاعر السوري محمد بكرو» لن تحملھ«وبدیوان 

 ٢٤: الرأي ص
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  ریادي أردني في األردنیة
  

ریادي (تستضیف وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة في الجامعة األردنیة ضمن برنامجھا 
سة الضحك في المجتمع، غِد في الثانیة الفنان نبیل صوالحة للحوار مع الطلبة حول ریادة مأس) أردني

ً في مدرج كلیة الفنون والتصمیم   .عشرة والنصف ظھرا

 ٢٤: مرصد ثقافة الرأي ص
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  تبحث أوضاع الطلبة األردنیین في الیمن وھنغاریا» التربیة النیابیة«  
  

عقدت لجنة التربیة والتعلیم النیابیة اجتماعا أمس برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش لبحث العدید 
الموضوعات المتعلقة بالتعلیم العالي بحضور وزیر التعلیم العالي الدكتور امین محمود وھیئة من 

  .الوزارة 
وقال النائب البطوش ان اللجنة بحثت موضوع الطالب المبتعثین لدراسة الطب في ھنغاریا للخروج 

  .نائنابحلول تنھي قضیتھم، مشیرا الى ان تلك القضیة ھي قضیة وطنیة وتعنى بمستقبل أب
  

وخلصت اللجنة الى عدد من الحلول منھا امكانیة التحویل الى تخصص اخر في نفس الجامعة  او 
النقل الى جامعة اخرى في ھنغاریا في نفس التخصص ضمن الشروط المنصوص علیھا او عودة 

وتقدیم الطالب الى الجامعات االردنیة حسب القبوالت السابقة او االستمرار في الدراسة في الجامعة 
  .امتحان القبول مع تحمل كافة المسؤولیة من قبل اولیاء االمور والطلبة انفسھم

  
وتابعت اللجنة حال الطالب الدارسین في الیمن للوقوف على اعداد الطلبة ھناك في ظل االزمة في 

ة الیمن، وأكد النائب البطوش ضرورة عودتھم باسرع وقت ممكن والیات الحاقھم بالجامعات االردنی
.  
  

وفي موضوع التعیینات في مجالس االمناء تقدمت لجنة التربیة النیابیة بمقترح لوزیر التعلیم العالي 
بما یخص تعیین اعضاء مجالس امناء الجامعات فیما یخص التمثیل االكادیمي عبر التنافس المفتوح 

بیقھ في المرات القادمة لمن تنطبق علیھم الشروط، وقد وعد وزیر التعلیم العالي بدراسة المقترح وتط
وفیما یختص باالعتراف بحملة الشھادات العلمیة بجامعة ال البیت من الطلبة االردنیین كان رد . 

  .وزیر العلیم العالي بان القرار متخذ في المملكة العربیة السعودیة وھو في مرحلة االجراءات

 شؤون جامعیة

  الدستور -طلبة نیوز
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  تیجیةتوفر منح ماجستیر في اإلدارة والدراسات االسترا: التربیة

  
أعلنت وزارة التربیة والتعلیم عن توافر منح دراسیة للحصول على درجة الماجستیر في اإلدارة 
والدراسات االستراتیجیة في كلیة الدفاع الوطني الملكیة األردنیة، وذلك خالل الفترة الواقعة بین 

ى نفقة القوات عل ٢٠١٦) یونیو(المقبل والتاسع من حزیران ) مایو(الثامن والعشرین من أیار 
  .المسلحة األردنیة

  
وبین قسم المنح الدراسیة في إدارة العالقات الثقافیة والدولیة في الوزارة، في بیان نشره على موقع 
الوزارة اإللكتروني مؤخرا، أن آخر موعد الستقبال طلبات الترشیح ھو الخامس والعشرین من 

  . الشھر الحالي
ً بموجب عقد على حساب المشاریع أو أي وظائف ویشترط في المرشح لھذه المنح أن  ال یكون معینا

، وأال ٢٠١٣لسنة  ٨٢من نظام الخدمة المدنیة رقم  ١٢٥مؤقتة أخرى، وتنطبق علیھ شروط المادة 
ً بالدراسة في جامعة أردنیة، ضمن برنامج تأھیل المعلمین الجامعیین، وأن ال تقل درجتھ  یكون ملتحقا

  .ولىعن الخامسة من الفئة األ
  

ً على الشھادة الجامعیة األولى كحد أدنى وبتقدیر ال یقل عن  كما یشترط أن یكون المتقدم حاصال
من جامعة معترف بھا عن طریق االنتظام الكلي ولیس االنتساب، وال یجوز ترشیح الحاصلین ) جید(

ة وضمن مجال أعوام كحد أدنى في الخدمة المدنیة الدائم ١٠على الدكتوراة، وأن یكون قد أمضى 
 ً ً . تخصصھ وتأھیلھ، وأن ال تقل تقاریره السنویة آلخر ثالثة أعوام عن جید جدا ویشترط أن یكون ملما

ً على شھادة اجتیاز )مع إرفاق ما یثبت ذلك(بمھارات استخدام الحاسوب  ، فضال عن أن یكون حاصال
ً للتخرج، وأن ال یكون قد امتحان التوفل أو االمتحان الوطني للغة اإلنجلیزیة بنجاح وتعتبر ش رطا

سبق ترشیحھ لھذه الدورة، ولم یتمكن من اجتیاز المقابلة الشخصیة التي أجریت معھ في كلیة الدفاع 
) ٥(الوطني خالل األعوام السابقة، وأن ال تقل مدة خدمتھ الفعلیة في الخدمة المدنیة الدائمة عن 

ً من ذوي الشھداء أعوام، وال تقل درجتھ عن الدرجة السادسة، إذا كا أبناء، بنات، (ن موظفا
  .، وتعبئة نموذج الطلب بشكل كامل ودقیق)زوجات

  
صورة عن كشف عالمات الثانویة العامة، : وطلبت الوزارة من الراغبین إرفاق صور الوثائق التالیة

  .صورة عن المؤھالت العلمیة الحاصل علیھا المتقدم
  

  ٢: ص الغد
 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               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 

12 

  
تبني صیغ قانوني التعلیم ..تغییر اسس القبول : الخمیس  جلسة تاریخیة لمجلس التعلیم العالي

  العالي والجامعات
  

علم المحرر المتجول بان مجلس التعلیم العالي سیبحث في جلستھ المقرر عقدھا الخمیس قانوني 
التعلیم العالي والجامعات االردنیة بصیغتھا النھائیة كما وسیتم اعتماد استراتیجیة التعلیم العالي 

  .علیھا  تالجامعات االردنیة كافة واستقبال المالحظا یالنھائي بعد ان تم توزیعھا عل بشكلھا
المصادر بان الجلسة ستقر توصیات لجنة تغییر اسس الفبول في الجامعات الرسمیة والتي  وبینت

عدد من القوائم وھو  یتضمنت توصیات غیر مسبوقة بالغاء االستثناءت وتخفیض نسب القبول عل
  .یتم بحثھ منذ سنوات عدیدة امر لم 

  
وتوقعت اوساط اكادیمیة ان تشكل ھذه القرارات مفاجآت غیر متوقعھ وغیر مسبوقة ما قد یحدث  ھذا

  .لغطا في االوساط الجامعیة 

  نیوز طلبة
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  صندوق البحث العلمي ینفذ إجراءات لمواجھة التطرف ویقدم جائزة الفضل بحث
  

  .اءات متنوعة لمواجھة التطرف واالفكار المتطرفةاعلن صندوق دعم البحث العلمي عن جملة اجر
وكشف مدیر عام الصندوق الدكتور عبدهللا سرور الزعبي عن جائزة یقدمھا الصندوق الفضل بحث 

  .في مواجھة ومحاربة التطرف
  .وقال الدكتور الزعبي  ان الصندوق یقدم الجائزة لمرة واحدة

لغة الحوار والتسامح والوسطیة، وابراز حقیقة  وبین ان اقرار الصندوق للجائزة في سبیل تعزیز
  .الدین االسالمي بسامحتھ واعتدالھ وعدالتھ

‘ واشار الى ان الجائزة تسھم في تعزیز توجھات الدولة االردنیة وسعیھا في مواجھة التطرف
  .خصوصا في المرحلة التي تشھدھا من مظاھر عنف وتطرف

اعداد دراسة تكاملیة تطبیقیة تنفذھا فرق بحثیة مختصة، وتابع ان صندوق دعم البحث العلمي سیقوم ب
  .لیصار الى الخروج بخطة تنفیذیة لمواجھة افكار التطرف دینیا وتعلیمیا واجتماعیا واعالمیا

واضاف ان الصندوق سیقدم مخرجات وتوصیات الدراسة الى الحكومة لتنفیذھا كل حسب 
  .اختصاصھ

محاربةالفكر التطرفي، سیعقده الصندوق في «ني حول كما أعلن الدكتور الزعبي عن مؤتمر وط
  .الثالث من الشھر المقبل

وقال ان المؤتمر یشارك فیھ خبراء ورجال دولة من سیاسیین ورجال دین واكادیمیین وعلماء اجتماع 
  .وإعالمیین

وأوضح ان المؤتمر ینقسم على اربعة محاور عامة تشمل المحور السیاسي والدیني واالعالمي 
ولفت الى أن المشاركة في المؤتمر تقتصر على خبراء اردنیین، الفتا الى أنھ . كادیمي والتربويواال

سیشكل فریق عمل لكل محور من المحاور لوضع تصورات تطبیقیھ لیصار الى دمجھا في دراسة 
حیث وذكر ان الصندوق بدأ االعداد للمؤتمر منذ تشرین ثاني الماضي، . تكاملیة العتمادھا وتنفیذھا

شكل لجنة توجیھیة لدراسة ووضع المحاور، حیث قامت اللجنة المختصة بالعلوم االجتماعیة 
  .واالنسانیة واالمن القومي بالصندوق بوضع تصور لھذه الدراسة

  نیوز طلبة
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  )التدریب المھني(بدء استقبال طلبات االلتحاق بمعاھد 

  
لدور التدریبي االول للعام التدریبي بدأت مؤسسة التدریب المھني باستقبال طلبات القبول والتسجیل ل

٢٠١٥.  
ان المؤسسة أنھت استعداداتھا الستقبال «وقال مدیر عام المؤسسة ماجد الحباشنة في تصریح امس 

الملتحقین الجدد من الذكور واالناث بكافة البرامج التدریبیة التي تعقدھا ضمن التخصصات المھنیة 
  .»)د المھاراتالفني والمھني والماھر ومحد(للمستویات 

  
وأكد أن المؤسسة سخرت كافة اإلمكانیات الفنیة واإلداریة إلتمام عملیة قبول المتدربین الجدد وفق 

  .معھدا ٤٢خطط واضحة في كافة معاھدھا المنتشرة في جمیع محافظات المملكة وعددھا 
  

مرة ھذا  أن المؤسسة توسعت في تطبیق تخصصات مھنیة نوعیة وجدیدة ألول«وأضاف الحباشنة 
العام في مجال الصناعات الدوائیة والمیاه والبیئة والطاقة والطاقة المتجددة من خالل إنشائھا لثالثة 

إضافة إلى التخصصات التدریبیة التي اعتمدت »مراكز للتمیز في محافظات العاصمة والبلقاء ومعان
نولوجیا االتصاالت وتكنولوجیا بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبیقیة لمستوى الدبلوم في مجاالت تك

البرمجیات وتكنولوجیا المعلومات وتكنولوجیا اللحام وصیانة األجھزة الطبیة والتحكم اآللي وصیانة 
السیارات وتكنولوجیا آالت التشغیل المحوسبةوادارة الفنادق في معاھد المؤسسة للصناعات المعدنیة 

  .والمعھد األردني الكوري للتكنولوجیا ویاجوز
  

وأشار إلى ان البرامج التدریبیة النظامیة التي تعقدھا المؤسسة لجمیع التخصصات في مستویات 
متاحة للراغبین لاللتحاق من الجنسین في جمیع ) المھني والماھر ومحدد المھارات(العمل األساسیة 

ون العمل معاھد المؤسسة، شریطة أن یكون المتقدم قد أتم السادسة عشرة من عمره بما یتواءم وقان
  .األردني

  
كما أن فتح باب القبول والتسجیل في معاھد المؤسسة سیعطى الفرصة للطلبة الذین لم یحالفھم الحظ 
في اجتیاز امتحان الثانویة العامة وللباحثین عن عمل والطلبة الذین انھوا الصف العاشر أن یلتحقوا 

  .في البرامج التدریبیة المتنوعة التي تعقدھا المؤسسة
  
ین أن البرامج المنوي تطبیقھا سوف یكون لھا الصفة التشاركیة مع أصحاب العمل بحیث یقضي وب

المتدرب فترة التدریب مناصفة بین المعھد وبین موقع العمل بما یكفل تطبیق كافة العناصر التدریبیة 
  .للبرنامج وتعریض المتدرب للخبرة العملیة الالزمة وفق احتیاجات سوق العمل ومتطلباتھ

  یوزن طلبة
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  طالب یتقدمون للقبول الموحد للجامعات وتوقع إعالن نتائج المقبولین نھایة األسبوع ٥٧٠٠
  

تنتھي منتصف لیلة الیوم عملیة تقدیم طلبات الراغبین في الحصول على مقعد جامعي، ضمن 
البرنامج العادي في الجامعات الرسمیة التسع، من الناجحین في امتحان الدورة الشتویة لشھادة 

، فیما بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الساعة الثالثة من )التوجیھي األردني(الدراسة الثانویة العامة 
  .طلب ٥٧٠٠عصر یوم أمس 

وكانت وحدة تنسیق القبول الموحد بدأت، عبر موقعھا اإللكتروني صباح أول من أمس باستقبال 
  .الطلبات

  ".ال تمدید لفترة تقدیم الطلبات"لمي أنھ وأكدت مصادر في وزارة التعلیم العالي والبحث الع
ونوھت الوحدة إلى أن على الطلبة ضرورة شراء قسیمة من أحد المكاتب البریدیة، المعلن عنھا على  

  .موقع الوحدة وقراءة التعلیمات قبل الشروع في تعبئة الطلب
، یرغب الطالب في واشترط مجلس التعلیم العالي أن ال یقل الحد األدنى لمعدل القبول لكل تخصص

  .الحصول على مقعد فیھ، عنھ في الدورة الصیفیة الماضیة
وال تضم قائمة القبول الموحد، تخصصي الطب وطب األسنان، كما تخلو من جمیع أنواع 

  .االستثناءات والمكارم الملكیة
من المستبعد و. ویتوقع إعالن نتائج القبول الموحد نھایة األسبوع الحالي، أو بدایة األسبوع المقبل

  .وجود قائمة لمسیئي االختیار
طالب وطالبات من الناجحین في امتحان  ١٤٠٠٩وكان مجلس التعلیم العالي وافق على قبول  

، المقترح قبولھم في الجامعات الرسمیة على ٢٠١٤الثانویة العامة الدورة التكمیلیة الشتویة للعام 
، شریطة تحصیل ٢٠١٤/٢٠١٥اني من العام الجامعي البرنامج العادي، في بدایة الفصل الدراسي الث

الطالب الحد األدنى للمعدل التنافسي للتخصص المطلوب، في بدایة العام الجامعي، وحسب الشواغر 
  .المتوفرة في ذلك التخصص في كل جامعة

، ٥٤٠، الیرموك ٤٨٠العقبة / ، األردنیة١٥٥٠المركز / األردنیة: (وجاءت األعداد على النحو التالي
، البلقاء التطبیقیة ١٨٨٤، آل البیت ١٦٢٠، الھاشمیة ٥٨٥، العلوم والتكنولوجیا ١٥٦٠مؤتة 
  ).١٤٠٠٩، وبمجموع ٩٦٠، والطفیلة التقنیة ٢٧٠٥، الحسین بن طالل ٢١٢٥

%)  ٣٠(وأوصى المجلس الجامعات الرسمیة بأن ال تتجاوز نسبة المقبولین في البرامج الموازیة، 
  .ح قبولھا للبرامج العادیةمن األعداد المقتر

  نیوز طلبة
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  أعلى نسبة بطالة بین الشباب الحاصلین على تعلیم أكادیمي): العمل(
  

بحسب % ٣١٫٢٠اعلى نسبة بطالة بواقع  ٢٤ -  ١٥سجلت فئة الشباب من سن  - سمیرة الدسوقي
  .االمین العام لوزارة العمل حمادة ا بو نجمة

لكافة االعمار ، فئة الشباب % ١٢٫٦البطالة وصلت الى ان نسبة » الرأي»وقال في تصریح لـ
، وللذكور %٢٢٫٢٠حصدت النسبة االعلى، مضیفا ان معدل البطالة حسب الجنس كانت االناث 

  %.١٤٫٤، فیما كان معدل البطالة لحملة البكالوریس % ١٠٫٦
م االكادیمي مقارنة وعزا ابو نجمة ارتفاع نسبة البطالة لفئة الشباب الى توجھ معظمھم الى التعلی

  .بالمھني، والذي یؤخر دخولھم في سوق العمل الى ما بعد التخرج
وقال ان نسبة المشاركة االقتصادیة،ھي النسبة التي تظھر نسبة العاملین مضافا لھا نسبة الباحثین عن 

  .٤:١عمل، تعد مشاركة متواضعة مما یرفع من نسبة االعالة التي وصلت الى 
وال تتجاوز مشاركة %٦٢نسبة الذكور %٣٧مشاركة االقتصادیة وصلت الى واضاف ان نسبة ال

  .من النساء ال یعملن وال یبحثن عن عمل% ٨٦، اي ان %١٣٫٢االناث 
منھم % ٦١الف اردني ،  ٧٠الى ذلك قال ابو نجمة ان الوزارة شغلت ضمن الحملة الوطنیة للتشغیل 

  .اناث% ٣٩ذكور و
مستقرون % ٦٤ت نجمة االنجاز لھذه الحمالت الثالث لتجد ان ولفت ابو نجمة ان الوزارة قاس

تركوا العمل ، مشیرا الى ان نسبة االستقرار بالعمل نسبة مرضیة معتبرا ان ھذه % ٣٦بالعمل ، و
  .الحمالت ناجحة وحققت الغایة المرجوه منھا

 من بلشباا عمود لةلبطاا لمعدالملكیة السامیة الرامیة لتخفیض  ؤىللروتأتي ھذه الحمالت تنفیذا 
  .حیاة كریمة ھمل توفر عمل صفرتوفیر  لخال

ابو نجمة ان ھذه الحمالت ال تخلق فرص عمل فھذه الفرص موجودة في سوق العمل انما  وقال
تساعد في تنظیم ھذه الفرص وذلك عبر االتصال المباشر بین الشركات المشغلة والعامل مما یتیح 

  .اسبة لھالمجال للعامل ایجاد فرصة عمل من
ان المرحلة المقبلة سیتم بھا تنفیذ ھذه الحمالت في المحافظات ولیس بالعاصمة تسھیالت على  وقال

المستھدفین بھذه الحمالت واعطاء فرصة اكبر البناء المحافظات لدخول سوق العمل ذلك ان 
  .العاصمة عمان حصدت النسبة االعلى للتشغیل خالل الحمالت الثالث التي نفذت

  ٦: الرأي ص
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ً ا   جتماع فنیة الجامعات االردنیة غدا
  

تعقد اللجنة الفنیة لالتحاد الریاضي للجامعات االردنیة اجتماعا لھا عند الحادیة عشرة  -الرأي -عمان
صباح یوم غد االربعاء في مقر االتحاد في جامعة العلوم االسالمیة، حیث سیصار الى وضع خطة 

  .ستقام خالل الفترة المقبلة البطوالت للطالب والطالبات للجامعات التي
  
  .یذكر ان االتحاد اقام الدورة الریاضیة الشتویة للجامعات في مدینة العقبة مؤخرا 
  
  
  
  
  
  

 ریاضة/ ٣: الغد ص
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  ربیع العام الجدید والجامعة االردنیة

   
  یلینا نیدوغینا

نیة، فقد أمس ُدعیت لحفل الربیع الصیني، إحیاًء للسنة الصینیة الجدیدة، في رحاب الجامعة االرد  
ً على السرور والفرح ً وباعثا ً، في قاعة الحسن بن طالل، . كان یوم أمس مشمسا وكان الفرح مضاعفا

بالجامعة، التي غّصت بالطالبات والطلبة االردنیین، الذین توافدوا لمشاھدة العرض الصیني االول 
ھیج، وكلمات ألقاھا في جامعتھم، وتضمن فقرات فنیة ولغویة عدیدة، وحفل راقص، وآخر استقبال ب

السفیر الصیني لدى البالط الملكي الھاشمي، قاو یو شینغ، وغیرھا من الكلمات عن الجامعة االردنیة 
والمسؤولین فیھا، زد علیھا كلھا الھدایا الثمینة التي تم تقدیمھا للطلبة والحضور الذین أجابوا على 

  .أسئلة المشاھدین للحفل
   

ً ال   رغبة في تعظیم العالقات االردنیة الصینیة، ّسیما في كلمة السفیر في الحفل، كان واضحا
ً اللغة الصینیة في مناھجھا االساسیة،  الصیني، الذي كشف عن ان تسع مؤسسات اردنیة تدّرس حالیا
منھا الجامعة االردنیة في العاصمة، وجامعات محلیة اخرى، ومدارس عدیدة منھا، الكلیة العلمیة 

  .  ، ومساقات اللغة بمعھد كونفوشیوس وفروعھ بالمملكة، عمان وخارج عماناالسالمیة والمشرق
   

والالفت في الحفل، أن الطالبات والطالب االردنیین، تحّدثوا في فقرات الحفل وعلى المسرح   
ّوا بھا ورقصوا بسھولة، وبعضھم استرسل في الحدیث على خشبة  بالصینیة، وبطالقة الفتة، وغن

ر، وكانت بھا لدیھم روایات ومسرحیات، تؤكد ضلوعھم باللغة الصینیة برغم مدرج الحسن الكبی
َسعى الى نیل العلوم وتوظیفھا في حیاتھ  صعوبتھا، مایُبّشر بأن الجیل االردني الجدید الصاعد، ی
َسعى  الیومیة، فمن كان یُصّدق قبل ثالثین وعشرین سنة، ان اللغة الصینیة ستصیر باالردن لغة ی

ً بموسیقا صینیةاالردنیون    !.نحوھا، بالدراسة والتجارة، بل والغناء بھا مرفقة
وقد حدثني بعض طلبة اللغة الصینیة بالجامعة االردنیة، أمس، ان اللغة الصینیة، وبعد أن أصبحت   

لغة تقّدم لطالبیھا شھادة البكالوریوس، إثر استحداثھا في بدایة الفصل االول، من العام 
، دأبت الصین، وعلى خالف غیرھا من الدول، حتى االوروبیة الغربیة ٢٠١٠و  ٢٠٠٩الجامعي

منھا، على ابتعاث الَممنوحین االردنیین للدارسات العلیا للجامعات الصینیة بكرم بالغ، وبأن اللغة 
الصینیة غدت والحالة الصینیة ھذه، تزاحم غیرھا من اللغات في االردن، وحتى تلك االوروبیة 

، التي تقدمھا "الغنیة المضمون"على حد سواء، سیّما للتسھیالت المتواصلة و  الغربیة والشرقیة
جمھوریة الصین الشعبیة والسفارة الصینیة باالردن، وذلك للمنوحین المحلیین، ومنھا، ِمنح مالیة 
شھریة عالیة لمن یعیشون بالصین من الطلبة، ومنح تدریبیة لغویة قصیرة ومتوسطة وطویلة المدى، 

طلبة مجانیة وراقیة، وتذاكر سفر بالطائرات على حساب الصین وسفارتھا باالردن، وألیات  ومساكن
  .أخرى كثیرة، تشي بعمل وجھد كبیرین للصینیین باالردن في المجال التعلیمي والتدریسي

َسعى نحوھا الشباب      الصین غدت في االردن كما یقول الطلبة أنفسھم فرحین، معروفة وجاذبة، وی
بات، بخاصة بالجامعة االردنیة، حیث تولي السفارة الصینیة عنایتھا بلغتھا في صفوف وأروقة والشا

الجامعة، وتزّود الطلبة بكل ما یحتاجون إلیھ من مستلزمات من الصین، وتلعب المجلة الصینیة 
ً في أوساط الطلبة للتعریف بالصین وإمكاناتھا وآلیات الوصول إلیھا، وا" الصین الیوم" لتشكبیك دورا

  .معھا والتكاتف وإّیاھا

 مقاالت

  ٤: الدیار ص
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  حفل صیني برعایة الجامعة األردنیة
    

  الدكتورة یلینا ریزونینكو المومني
   

في إنطالق فعالیات مھرجان عید الربیع الصیني بالجامعة االردنیة، للمرة االولى، بمناسبة حلول   
لذي یُصادف السادس عشر من شباط العید التقلیدي الصیني رأس السنة القمریة الصینیة الجدیدة، وا

  .من كل عام، تقّدم ملحوظ في سیاقات العملیة التعلیمیة والصداقة المتطورة االردنیة الصینیة
مندوب رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عماد صالح، قال خالل كلمة لھ ألقاھا بھذه المناسبة، إننا   

ً من أربعة أعیاد رئیسة فیھا، نشارك جمھوریة الصین الشعبیة، إحتفالھا بعید الر بیع الذي یُعد واحدا
ً الى أن الثقافة الصینیة تعد من أقدم  فھي مناسبة حضاریة ووطنیة راسخة في الثقافة الصینیة، مشیرا
الثقافات البشریة، وتتسم بالمرونة مع الثقافات األخرى، من ھنا جاء االھتمام من الجامعة األردنیة 

  .نیة في كلیة اللغاتبتاسیس ُشعبة للغة الصی
  
حین تم للبلدین  ١٩٧٧صالح استعرض العالقات الوطیدة التي تربط االردن والصین منذ العام   

االعتراف الدبلوماسي ببعضھما البعض، برعایة كریمة من جاللة الملك الراحل الحسین بن طالل 
ً كذلك، أن ھذه العالقات أ خذت صورھا العدیدة في مختلف والقیادة الصینیة االولى المتعاقبة، مبینا

 ً ً وتربویا ً وتكنولوجیا ً وثقافیا ً واقتصادیا   .   المجاالت، سیاسیا
  
السفیر الصیني قاو یوشینغ أشاد في كلمة ألقاھا بالعالقات التاریخیة القائمة بین البلدین األردن   

ً دور الجامع ً یحتذى في المجتمع الدولي، ومؤكدا ة االردنیة في دعم ھذه والصین والتي تعتبر أنموذجا
العالقات التي تحظى باھتمام بالغ لدى قیادتي البلدین، في إجواء ترحیب الجامعة األردنیة المطلق 
ً عن أملھ في زیادة حجم التعاون العلمي والبحثي  باستقبال طلبة من الصین لتعلم اللغة العربیة، ومعربا

  .لمصالح الشعبین الصدیقین بین الجامعة ومؤسسات التعلیم العالي الصیني، خدمة
  
م منصبھ باالردن منذ عام ونیّف، استعرض معنى عید الربیع، الذي    ّ السفیر قاو یو شینغ الذي تسل

ً لھ  ّخذ شعارا یُعد األكبر واألشھر في الصین من بین أعیادھا ویُحتفل بھ في جمیع أنحاء العالم، وبأنھ إت
دولة تربطھا ١١٨ھرجان السنوي یجري االحتفال بھ في ھذا العام، منّوھا إلى أن ھذا الم" الغنم"

  .عالقات دبلوماسیة وثقافیة بالصین ومن ضمنھا األردن
  
مھرجان عید الربیع الصیني الذي رعتھ الجامعة االردنیة والسفارة الصینیة، وحضره المستشار   

ة، وحشد من الطلبة الثقافي الصیني ني كو آن، وأعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة في الجامع
األردنیین والعرب الدارسین للغة الصینیة في الجامعات األردنیة، اشتمل على فقرات فنیّة فلكلوریة 

  .  صینیة، وفعالیات ثقافیة وترفیھیة منّوعة، ورقصات وعروض مسرحیة
  

ى مستوى یُشار إلى أّن عید الربیع، ھو أحد أشھر األعیاد الرئیسة التي ترعاه حكومة الصین عل   
سنة، وتجرى من خاللھ احتفاالت فلكلوریة تجّسد الرقص الصیني وأصالة  ٤٠٠٠العالم، ویعود إلى

الفن والغناء والفنون األخرى ھناك، إضافة إلى العروض السینمائیّة واألوبیرا والفعالیات التثقیفیة 
  .والترفیھیة، ویعد عامال مھما للجذب السیاحي في الصین

  

  ٥: الدیار ص
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جان صیني بالجامعة االردنیة، فعالیة مھمة للغایة لجھة توثیق عالقات البلدین، في إقامة مھر  

ولمالحظة تزاید تدریس الصینیة باالردن، فقد أشار السفیر الصیني في كلمتھ، الى أن ألف طالب 
ً اللغة الصینیة، ویقود معھد كونفوشیوس مھمة تدریسھا وأطلق اسم . اردني یدرسون حالیا

ً بالمفكر العظیم والمعلم والفیلسوف الصیني كونفوشیوس، الذي كان كونفوشیوس على ا لمعھد تیمنا
وتدریس الصینیة من خالل . ألفكاره أثر على الصین وغیرھا من المناطق في العالم لقرابة ألفي عام

جھد المعھد، سیتیح الفرصة لجمیع شرائح المجتمع االردني، خاصة رجال األعمال والطلبة 
م اللغة الصینیة، لذلك صار المعھد یُخّرج من مساقاتھ نحو والمنشغلین با ّ لسیاحة، والدبلوماسیین، تعل

 ً   .ستمئة خریج  لغة صینیة سنویا
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  إلعالم والتشبیك االردني الصینيا

  
  مروان سوداح

  
في المحاضرات التي ألقیتھا على الطالبات والطلبة بالجامعة االردنیة، لمست الكثیر من اإلیجابیات   
دى الطالبات والطلبة، بخاصة لناحیة التعّرف على العوالم األجنبیة والصدیقة، والعمل على تجسیر ل

ً، في جماعیة متضامنة  وتوثیق العالقات النافعة معھا، لجھة النتائج المرجّوة لتلك األطراف جمیعا
ل الشخصي لمتلقي ومتكافئة، في حقول الدراسة والعمل واالنتاج، وتعظیم المشتركات، وتعبید المستقب

العلوم االجتماعیة، وانعكاساتھا على المستقبل الجماعي لھم، في معادلة التعاون بین االطراف المحلیة 
  .والدولیة

ً، وكانت بعنوان االردن والصین مشتركات ووسائل إعالم وتشبیك،    في إحدى المحاضرات، مؤخرا
ردنیة یلینا ریزونینكو المومني، والكاتبة المھندسة قمنا، دكتورة اللغة الروسیة الُمقتدرة في الجامعة اال

مرافئ "یلینا نیدوغینا، وكاتب ھذه السطور، بتزوید الطالبات والطلبة بمعلومات عن مجلتي 
ُنشر "الصین الیوم"التي یُصدرھا القسم العربي إلذاعة الصین الدولیة، و " الصداقة ، وھي مجلة ت

ً وتطبع بالقاھرة، تصد مرفقة بدعوة المستمعین , ر في الصین منذ نصف قرن ونیّفبالعربیة أیضا
المجالت الصینیة تستمر . للمحاضر في الجامعة، إلى مراسلة المجالت الصینیة وھیئات تحریرھا

بالصدور في الصین بالعربیة بإصرار وثبات مواٍز الصرار الصین على تنمیة متواصلة لعالقاتھا 
فلم تتوقف المجالت . یة والمھنیة واللوجستیة والسیاسیة وغیرھاالعربیة برغم كل الُمعیقات الموضوع

ُجّسُر عالقات بكین مع  الصینیة الناطقة بلغة الضاد الشریفة عن النشر منذ عددھا االول، وھي ت
العواصم العربیة وشعوبھا، ومن خالل الدبلوماسیة الشعبیة، وبواسطة الدبلوماسیة الطالبیة ذات الباع 

ً، لعالقات َجمعیة والدبلو. األوسع ً وُمثمرا ً وواسعا ً نافعا ً ودولیا ً جماھیریا ماسیة االخیرة غدت شعارا
ُضاھیھا دبلوماسیة اخرى على وجھ البسیطة   .وتشبیكیة بین البلدان واالمم، قد ال ت

كانت االسئلة التي طرحھا الطالب والطالبات كثیرة، وتمحورت حول كیفیة توسیع عالقاتھم ھم   
ین، وآلیات التواصل مع الصین، والحصول على المعلومات بالعربیة عن القارة أنفسھم بالص

الصینیة، والتعّرف األسرع واألیسر على المواقع الشبكیة الصینیة الناطقة بالعربیة، بغیة مراسلتھا 
ومصادقتھا، ومن خاللھا النفاذ الى الصینیین أنفسھم، شركات ومؤسسات صینیة ومسؤولین، 

ة الرسائل للمدراء والقادة الصینیین، بشكل مباشر عن آرائھم وأفكارھم الطالبیة وإمكانیة كتاب
واالنسانیة، ومقترحاتھم، لتطویر العالقات الثنائیة والتعلیمیة واالقتصادیة، ومراسلة فخامة الرئیس 
شي جین بینغ، رئیس الدولة الصینیة واألمین العام للحزب الشیوعي الصینیین لمشاطرة الصین 

  .مال واالمانياآل
   

كانت مفاجأة للطالبات والطالب ان الرئیس شي جین بینغ، كان تحّدث في المنتدى الرسمي الصیني   
العربي قبل عدة شھور، عن الشاب  الالمع مھند الشلبي، وھو مواطن اردني تّوطن في الصین، بعد 

ً ب ً زواجھ من سیدة صینیة، وكّون أسرة ھناك، وضمن لھا ولنفسھ مستقبال ً، وصار غنیا ً وراقیا اھرا
ً، ویبكي  ً وال شقة ً ال یملك نقودا ً في بالد الھان، بعد ان كان طالبا وصاحب مطاعم وأطیان، وشھیرا

ّل بھذا االردني الناجح والنجاح الى . قلبھ من فرط التفكیر بالمستقبل الطلبة والطالبات یرغبون التمث
َصل جانبھ، والتوجھ للصین والتعاون وإیّاھا، وتكر َصعدون الى قمة المجد، فلم ی ار التجریة، لعلھم ی

ً و ً وُمنشرحا ً، بل ُمبتسما ً وباكیا ً الى الصین وعاد منھا خائبا ً .. أحدا   .ُمقتدرا

  ٥: الدیار ص
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  ١٧/٢/٢٠١٥لثالثاء  ا

دود  ام بح ن الع ذا الوقت م ً لھ بة دالتھا نس ة ٤-٣تبقى درجات الحرارة دون ُمع ویكون . درجات مئوی
 ً ٍھ عامالطقس باردا ً بوج ً جزئیا ن المطر . في أغلب المناطق، وغائما ة م ویُحتمل ھطول زخات محلی

بالد ي شمال ال رعة. بمشیئة هللا ف ة الُس ة ُمعتدل اح غربی ون الری اح . وتك ون الری ة تك یج العقب ي خل وف
 ً   .شمالیة ُمعتدلة السرعة والبحر ھادئا

ً بشكل الفت وخاصة في الج ً فیكون الطقس باردا ویتوقع ھطول . بال والبادیة والسھول الشرقیةأما لیال
  .وتكون الریاح جنوبیة غربیة، ُمعتدلة السرعة. زخات محلیة من المطر بإذن هللا في شمال المملكة

  
  ١٨/٢/٢٠١٥األربعاء  

دود  ام بح ن الع ذا الوقت م ً لھ ً لتصبح دون ُمعدالتھا نسبة درجات  ٥-٤تنخفض درجات الحرارة قلیال
ة ون ا. مئوی امویك ٍھ ع ً بوج ا ً جزئی ا اطق، وغائم ب المن ي أغل ً ف اردا س ب ات . لطق ول زخ ع ھط ویتوق

ة ى . متفرقة من المطر بمشیئة هللا في شمال وأجزاء من وسط المملك ة إل ة غربی اح جنوبی ون الری وتك
یج . غربیة، ُمعتدلة إلى نشطة الُسرعة، وتكون ُمثیرة للغبار واألتربة في المناطق الصحراویة وفي خل

ً ال   .عقبة تكون الریاح شمالیة ُمعتدلة السرعة والبحر ھادئا
ً في كافة المناطق ً بشكل الفت وعاصفا ً فیكون الطقس باردا ن . أما لیال ة م ویتوقع ھطول زخات متفرق

 ً ََرد أحیانا ة . المطر بإذن هللا في شمال ووسط المملكة، یصحبھا الرعد وزخات الب اح جنوبی وتكون الری
  .وتكون ُمثیرة للغبار واألتربة في المناطق الصحراویة. ویة السرعةغربیة، نشطة إلى ق

  
  ١٩/٢/٢٠١٥الخمیس  

دود  ام بح ن الع ً لھذا الوقت م  ٨-٧تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح دون ُمعدالتھا نسبة
ً في أغلب المناطق. درجات مئویة ً بشكل الفت وعاصفا ع ھطول األمطار . ویكون الطقس باردا ویتوق

اطق ن المن د م ي العدی َرد ف َ رات ومصحوبة بزخات الب ى فت رة عل ة غزی ذا . بمشیئة هللا تكون رعدی ھ
ن  ا ع د ارتفاعھ وتبدأ الثلوج بالتساقط بعد مشیئة هللا في المرتفعات الجبلیة الشمالیة والوسطى التي یزی

ان ٩٠٠ ن العاصمة عم ً عن سطح البحر، وتشمل بذلك أجزاًء م اح . مترا ون الری ة وتك ة غربی جنوبی
ة السرعة ى قوی ة نشطة السرعة . إلى غربیة، نشطة إل اح شمالیة غربی ون الری ة تك یج العقب ي خل وف

  .والبحر خفیف إلى متوسط ارتفاع الموج
  

  ٢٠/٢/٢٠١٥الجمعة  
دود  ام بح ن الع ذا الوقت م ً لھ ً لتصبح دون ُمعدالتھا نسبة درجات  ٥-٣تنخفض درجات الحرارة قلیال

راتویكون . مئویة ى فت ً عل ا ً جزئی ا اطق، وغائم ب المن ي أغل ً ف اردا س ب ع ھطول زخات . الطق ویتوق
ة ن المملك ة م اطق متفرق ي من إذن هللا ف ة . محلیة من المطر ب ى ُمعتدل ة إل ة خفیف اح غربی ون الری وتك

ً .   الُسرعة   .وفي خلیج العقبة تكون الریاح شمالیة ُمعتدلة السرعة والبحر ھادئا
ون ا ً فیك یال ا ل رقیةأم ھول الش ة والس ال والبادی ي الجب ة ف ت وخاص كل الف ً بش اردا س ب ر . لطق وتظھ

ة طة والعالی حب المتوس ً الُس دریجیا اطق . ت ي من أخرة ف ل المت اعات اللی ع س باب م كل الض ع تش ویتوق
  .وتكون الریاح ُمتغیرة االتجاھات وخفیفة السرعة. البادیة والسھول الشرقیة

 الدستور

 حالة الطقس
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  خلدا -ریاض درویش ابو شلیح -
  یاجوز - نصره ناصر خلیلیة  -
  طبربور -رشیده ابراھیم عبید  -
  شارع مكة - محمد ابو ھنطش » رسمیة«بسیمة  -
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  الزرقاء - عبد حسن محمد الحروب  -
  دابوق - فایزة بلطي الداود حداد  -
  اربد - جمال راشد عوض الخطیب  -
  العبدلي - جورج عبد حنا الشماع  -
  زي -آمنھ عوده الحسن العلقان العواملة  -
ال الحدید  - ّ   القویسمة -اسماعیل حسین جف
  السلط -حلیمة ابراھیم محمد الترك  -
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 اء . صدرت اإلرادة الملكیة السامیة بقبول استقالة د س أمن محمد خیر مامسر من عضویة مجل
ت  ة آل البی اء جامع س أمن ویة مجل ن عض اني م ارس العورت ا وف وم والتكنولوجی ة العل جامع

  .ال درویش ودانة الدجاني للمدة المتبقیة من عمر المجلسینرو. وتعیین بدال منھما د
  

  ربین ة وشؤون المغت ن مالك وزارة الخارجی ر الضمور م مجلس الوزراء أحال السفیر زھی
  .الى التقاعد اعتبارا من بدایة آذار المقبل

  
 م عاص.نوفان العجارمة عین د. رئیس دیوان التشریع والرأي رئیس دیوان المظالم بالوكالة د

  .الجدوع مساعدا لرئیس الدیوان للشؤون القانونیة
  

  ل ن كام اء م بلغھم ان اإلعف ین ت یة للمكلف ائل نص ت رس ات بعث دخل والمبیع ریبة ال رة ض دائ
  .الغرامات مستمر حتى نھایة آذار 

  
  دفع عشرین وجیھي ب ة الت وزارة التربیة والتعلیم وبعد إعالن نتائج الثانویة العامة طالبت طلب

  .خرى تمھیدا لتسلیمھم رقم جلوس امتحانات للفصل الثانيدینارا أ

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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 ام  ١٤٠٠ ي الع ع العرب ورات الربی دالع ث د ان ا بع ت م ة انطلق ائیة عربی فض

ت أن ٢٠١١ ائیات %  ٢٨، الالف ي فض ا ھ ة"منھ د "دینی دیر معھ ب م ، بحس
ي د الم االردن ؤتمر . اإلع ي م ھ ف ة ل الل ورق ار، خ ذي أش ي، وال م الطویس باس

و " ابنح ة اإلرھ املة لمحارب تراتیجیة ش ائیات "اس ن الفض رة م بة كبی ، ان نس
  ".طائفیة"تعد " الدینیة"

 ـ د ل ة والجوازات، أك دد " زواریب"مصدر في دائرة األحوال المدنی س، أن ع أم
ى  ع إل ي األردن، ارتف اذ ف م مع ون اس ذین یحمل ، وحسب ١٦٠٢٥األشخاص، ال

وع الشھید الط ذ وق ھ، ومن در، فإن یم ذات المص ي أسر تنظ اذ الكساسبة ف ار مع ی
م " داعش" ذا االس وا ھ ذین حمل د ال دد الموالی غ ع اإلرھابي، وحتى استشھاده، بل

ى  ٣٠ اذ عل م مع طفال، فیما بادر مواطنان في الیوم التالي الستشھاده باطالق اس
  .طفلیھما المولودین یومھا

  ر ي مق وم ف ار یناقش رئیس الوزراء األسبق طاھر المصري مساء الی حزب التی
ام ن . الوطني في عمان، المشھد السیاسي الع دعوة م أتي ب محاضرة المصري ت

  .رئیس الحزب النائبعبد الھادي المجالي
  ى امین، االول ة المح ع نقاب اھم، م اقیتي تف اء، اتف دا االربع دل غ ع وزارة الع توق

  .قابةحول المساعدة القانونیة، والثانیة عن الربط االلكتروني بین الوزارة والن
  مة افظ العاص ھ ومح اجي، ونائب ل بلت ان عق ین عم م أم اع یض وم، اجتم د الی یعق

ة الیرموك،  ن منطق ة، ع ومدیر دائرة الشؤون الفلسطینیة وأعضاء مجلس األمان
ي مشاكل المخیم،  ن أجل التباحث ف وممثلون عن تجار مخیم الوحدات، وذلك م

  .مخیم ومرتادیھوصوال لحلول ناجعة، من شأنھا أن تنعكس على أھل ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 زواریب الغـــد
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  یحاضر رئیس الوزراء االسبق طاھر المصري حول المشھد السیاسي العام بدعوة من حزب
  .التیار الوطني، الیوم الثالثاء الساعة الخامسة في مقر الحزب في ام السماق

 ر رسمیة وقطا ٣٥ ابع لمؤسسات ودوائ ي االردن، خاص وعام، ت ي ف ع الكترون ع الف موق
  .خاص وافراد

  تھم اء تغطی خاص اثن ل اش ن قب رد م ى الط ة ال ائیات عربی ي فض ون ف الء یعمل رض زم یتع
الحداث محلیة بسبب المواقف السیاسیة والمھنیة لھذه المحطات، اخر ھذه الحاالت وقعت من 
ب المراقب  ى نائ م عل رار الحك دور ق د عقب ص ة االح ن الدول قبل معتصمین امام محكمة أم

  .عة االخوان المسلمین زكي بني ارشیدالعام لجما
  وم تقبال مساء ی ل اس یم حف ن الشھر  ٢٥السفیر الكویتي في االردن الدكتور حمد الدعیج یق م

ـ  ت ال ة الكوی وطني لدول د ال ذكرى  ٥٤الحالي بمناسبة العی ي  ٢٤، وال ك ف ر وذل د التحری لعی
  .فندق رویال

 ي ي ف ارك السفیر االیران ر ش عبي كبی ي وش ال  حضور سیاس ردوس االحتف ي ف االردن مجتب
ذكرى  وطني وال وم ال بة الی ة بمناس المیة االیرانی ة االس فارة الجمھوری ھ س ذي اقامت  ٣٦ال

  .النتصار الثوره االسالمیة
  دم د ومق ة مع ة االردنی ي اذاعة الجامع ذیع ف د الم ؤي أحم حصل االعالمي االردني الزمیل ل

ائزة برنامج مقال في المقال على جائزة الشارقة ل ي ج ز األول ف ى المرك ي وعل إلبداع العرب
  ).ناقف الحنظل(الشعر، عن دیوان 

  
  ك.ھــ
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