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 اإلعالم والعالقات العامة دائرة

 

 

 

 

 

 

 

 10/11/2019التاريخ :                                      حدألااليوم :              

                

 المـــــــــــوضـــــوع

 أخبار الجامعة

 

 انطالق أعمال المؤتمر التاسع للبحث العلمي في "األردنية"
 

 

 ة اإلدارية في الجامعة يئخالل لقائه أعضاء اله

 العامالقضاة : خارطة طريق إلخراج الجامعة من ضائقتها المالية مع نهاية 
 

 في ورشة للتعريف بمعاهدة التعاون بشأن براءات االختراع في )األردنية(  

 مشاركون: المعاهدة بمثابة صك حماية للمخترعين من سرقة أفكار براءاتهم
 

 في ورشة عمل لـمركز المياه والطاقة والبيئة في )األردنية( 

مخاوف من تفاقم عواقب ظاهرة التغير المناخي وعرقلتها عجلة النمو االقتصادي 

 واالجتماعي العالميين
 

 عقدها )المياه والطاقة والبيئة ( في الجامعة األردنية 

 محاضرات نظرية وتدريبات عملية في دورة متخصصة حول معالجة المياه العادمة
 

 

 سوكا اليابانية بحث التعاون مع جامعة
 

 الدراسات االستراتيجية يعقد ندوة حول جدل تطوير المناهج الدراسية

 

  منتدى عمان األمني يطالب بانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم االنتشار النووي
 

 ر الصحفي اليوميالتقري

http://ujnews.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNews1.aspx?ID=10443
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http://ujnews.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNews1.aspx?ID=10440
http://ujnews.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNews1.aspx?ID=10440
http://ujnews.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNews1.aspx?ID=10440
http://ujnews.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNews1.aspx?ID=10438
http://ujnews.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNews1.aspx?ID=10438
http://ujnews.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNews1.aspx?ID=10439
https://www.addustour.com/articles/1112725-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10509648
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 تيم.. لم يمنعه فقدان بصره من أن يكون بطال رياضيا

 شؤون جامعية

 

 جلسة حوارية نظمها مركز دراسات المرأة بالجامعة األردنيةفي 

 تقـود أصحـابها للمحاكم بتهمة اإلزعاج« .. رسـائــل بريئــة»
 

 

 منح الجامعات مزيًدا من االستقاللية«: الدستور»توق لـ
 

 

 انطالق اعمال نادي خريجي معهد االعالم
 

 

  النقابات المهنية.. خريجون باآلالف وفرص عمل شحيحة
 

 مقاالت  

 /د.كميل موسى فرامعيد المولد النبوي 

 م. وائل سامي السماعين/تكفي  الشهادة الجامعية ال

 المرئي والمسموع
 

 طالب الجامعة األردنية الستقبال السياح في جرش بالورودمبادرة من 

 بدران يدعو إلى ترشيق األجهزة الحكومية وتضخيم القطاع الخاص -مؤتمر البحث العلمي 

 انطالق فعاليات أعمال منتدى عمان األمني

 تقرير التلفزيون األردني  "الجامعة األردنية تقيم سباق " نحو مجتمع آمن

 ضافة عميد شؤون الطلبة د.محمد صايل الزيودبرنامج برج الساعة || است

 برنامج برج الساعة || استضافة رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة األردنية مهند خليفات

 كلية علوم التأهيل -لساعة || استضافة د. ميساء حاج طاس برنامج برج ا

 لقاء رئيسة نادي خريجي معهد االعالم االردني أ ربا زيدان على اثير اذاعة الجامعة االردنية

https://alghad.com/%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7/
https://www.addustour.com/articles/1112800-%C2%AB%D8%B1%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%A6%D9%80%D9%80%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D9%80%D9%80%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%82%D9%80%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D9%80%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AC
https://www.addustour.com/articles/1112827-%D8%AA%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://abudhabi-news.com/world/6868030/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://alrai.com/article/10509552/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9
http://alrai.com/article/10509652/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://www.albidda.net/More/1307550.html
https://www.youtube.com/watch?v=_r0bNOLkHsI
https://www.youtube.com/watch?v=Vvy3PtIZZ3A
https://www.youtube.com/watch?v=X98Weji_KLg
https://www.youtube.com/watch?v=8I-xv8bFV7w
https://www.youtube.com/watch?v=YJORE7enKp8
https://www.youtube.com/watch?v=fh1dTy7tsAg
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2IELjrd4M
https://www.youtube.com/watch?v=yALwxnaInH8&t=4s

