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  المـــــــــــوضـــــوع

  
  الصفحة

  ةأخبار الجامع
  ٣  تنتج ازھارا للزینة" زراعة االردنیة"

  شؤون جامعیة
  ٤  صدور اإلرادة الملكیة بالموافقة على إجراء تعدیل وزاري على حكومة النسور

  ٦  البتراء ١عمان األھلییة و ١التكنولوجیا  ١من االردنیة و ٥اكادیمیین  ٨: التعدیل الوزاري
  ٧  معیة الیومیحسم زیادة المقاعد الجا» التعلیم العالي«

خطاب الملك في مؤتمر آل البیت یتوافق مع نظرة االسالم لإلصالح : علماء دین واكادیمیون
  التدریجي

٩  

  ١٢  تلتقي وزیر التعلیم العالي» تربویة األعیان«
  ١٣  االنتھاء من تدقیق قوائم المكرمة الملكیة الخاصة بأبناء المخیمات

  ١٤  وإعادة فتح باب القبول بكلیة الصیدلة» یةعمان األھل«إلغاء اإلنذار الموجھ لـ
  ١٥  األربعاء المقبل» تساوي المعدالت«امتحان المفاضلة لطلبة 

  ١٦  طلبة أردنیون یدرسون في مصر یطالبون باستیعابھم في الجامعات الرسمیة
  ١٧  یبدأ بتقدیم قروض حسنة للدراسات العلیا" الزراعیین"صندوق دعم التعلیم لـ

  ١٨  تعتمد تخصصات جدیدة في عدد من الجامعات" عتمادھیئة اال"
  ١٩  »التعلیم العالي«الیوم آخر موعد للمنح الخارجیة في 

  مقاالت
  ٢٠  توفیر الخدمات للطلبة المعوقین في المدارس والجامعات

  إعالنات
  ٢١  إعالن تعیین أعضاء ھیئة تدریس

  ٢٢  إعالن صادر عن التعلیم العالي
  ٢٣  لة الطقسحا             

  ٢٤  الوفیات             
  ٢٥  عین الرأي             

  ٢٦  صنارة الدستور            
  ٢٧  زواریب الغد          

   ٢٩ – ٢٨  عناوین الصحف الیومیة             

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 تنتج ازھارا للزینة " زراعة االردنیة"

  
نجحت كلیة الزراعة في الجامعة 

ف اول اشتال ازھار االردنیة بقط
الزینة الطبیعیة التي تم زراعتھا في 

 .حرم الجامعة 
  

وتعتبر نباتات الزینة الطبیعیة من 
اجمل عناصر الدیكور الداخلي في 
المكاتب والقاعات والمنازل لما 
تضیفھ من بھجة وسرور على 
النفس االنسانیة والعطاء المكان 
ایقا الروح والحیاة ولھا دور كبیر 

 .یف ضغوط الحیاة الیومیةفي تخف
  

وتستخدم ادارة الجامعة ومؤسساتھا كمیات من الزھور الطبیعیة عند اقامة المنتدیات والمؤتمرات 
العالمیة والمناسبات الوطنیة والنشاطات المختلفة االمر الذي دعا رئیس الجامعة الدكتور اخلیف 

احتیاجات الجامعة من ھذه المادة وعدم الطراونة  الى توجیھ الكلیة لزراعة نباتات الزینة  لسد 
 .شرائھا من االسواق الرتفاع تكالیفھا المالیة 

  
ووفقا لعمید كلیة الزراعة الدكتور عقل منصور فانھ تم انشاء بیت بالستیكي الزھار القطف داخل 
 الحرم الجامعي وتم زراعتھ بعدة اضاف منھا الورد الجوري واللیلیوم واالستر الزھري والجیرا

من االزھار المنتجة باسعار زھیدة مشیرا " بوكیھات"وقال ان الكلیة تقوم بعمل .والقفص الصدري 
الى انھ سیتم انشاء ثالثة بیوت بالستیكیة في محطة البحوث الزراعیة في الغور االوسط لزیادة انتاج 

 .الزھور وبیع الفائض عن الحاجة السرة الجامعة وباسعار تفضیلیة 
  

ى مساھمة طلبة برنامج تنسیق الحدائق في انتاج االزھار الطبیعیة بالتعاون مع اعضاء ولفت عقل ال
 .ھیئة التدریس في المساقات الخاصة بھم 

  
بدورھا شرحت المھندسة الزراعیة فاتن بني مصطفى عملیة زراعة االزھار التي تتم وفق مستویات 

 .طة علمیة متقدمة مؤكدة ان العملیة تتم بتكالیف مالیة بسی
  
  
  

  
  

   

 أخبار الجامعة 

٢٢/٨/٢٠١٣ر                 الخمیس                             موقع جریدة الدستو+المدینة نیوز+بترا+موقع اخبار االردنیة  
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 صدور اإلرادة الملكیة بالموافقة على إجراء تعدیل وزاري على حكومة النسور
  

صدرت اإلرادة الملكیة السامیة الیوم األربعاء بالموافقة على إجراء تعدیل على حكومة الدكتور    
مملكة األردنیة الھاشمیة، نحن عبدهللا الثاني ابن الحسین، ملك ال: "عبدهللا النسور، وتالیا نص اإلرادة

 :من الدستور، وبناء على تنسیب رئیس الوزراء نأمر بما ھو آت ٣٥بمقتضى المادة 
  
 یعین معالي الدكتور محمد ذنیبات وزیرا للتربیة والتعلیم . ١ 
  

 یعین معالي السید حسین ھزاع المجالي وزیرا للداخلیة . ٢
  

 ني وزیرا للصناعة والتجارة والتموین یعین معالي الدكتور حاتم حافظ الحلوا. ٣
  

 یعین معالي الدكتور حازم الناصر وزیرا للمیاه والري. ٤
  
 یعین معالي الدكتور عاكف الزعبي وزیرا للزراعة. ٥ 
  
 یعین معالي الدكتور طاھر الشخشیر وزیرا للبیئة. ٦ 
  
 للسیاحة واالثاریعین معالي الدكتور نضال مرضي القطامین وزیرا للعمل ووزیرا . ٧ 
  
 یعین معالي الدكتور أحمد زیادات وزیر دولة لشؤون رئاسة الوزراء. ٨ 
  
 یعین معالي المھندس ولید المصري وزیرا للشؤون البلدیة. ٩ 
  
 یعین معالي الدكتور إبراھیم سیف وزیرا للتخطیط والتعاون الدولي. ١٠ 
  
 ر دولة لشؤون اإلعالمیعین معالي الدكتور محمد حسین المومني وزی. ١١ 
  
 یعین معالي الدكتور محمد حامد وزیرا للطاقة والثروة المعدنیة. ١٢ 
  
 یعین معالي المھندس سامي ھلسة وزیرا لألشغال العامة واإلسكان. ١٣ 
  
 یعین معالي الدكتور بسام سمیر التلھوني وزیرا للعدل. ١٤ 
  
 یرا للصحةیعین معالي الدكتور علي النحلة حیاصات وز. ١٥ 
  

 ومحلیة شؤون جامعیة

٢٢/٨/٢٠١٣الخمیس                                                                                             موقع اخبار االردنیة+ بترا  
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 یعین معالي الدكتور سالمة النعیمات وزیر دولة. ١٦ 
  
 یعین معالي الدكتور ھایل عبدالحفیظ داود وزیرا لألوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة. ١٧ 
  
 یعین معالي الدكتور خالد الكاللدة وزیرا للشؤون السیاسیة والبرلمانیة. ١٨ 
  
 حمد مامكغ وزیرا للثقافةتعین معالي الدكتورة النا م. ١٩ 
  
 تعین معالي الدكتورة لینا شبیب وزیرا للنقل. ٢٠ 
  
 یعین معالي الدكتور عزام طالل توفیق سلیط وزیرا لالتصال وتكنولوجیا المعلومات. ٢١ 
  
ھجریة، الموافق للحادي  ١٤٣٤صدر عن قصرنا، رغدان العامر في الرابع عشر من شوال سنة  

 .میالدیة ٢٠١٣ والعشرین من آب سنة
  

وقد أدى الوزراء الجدد الیمین الدستوریة أمام جاللة الملك في قصر رغدان العامر الیوم، بحضور 
سمو األمیر غازي بن محمد كبیر مستشاري جاللة الملك للشؤون الدینیة والثقافیة والمبعوث 

عبدهللا النسور، ومدیر الشخصي، وسمو األمیر رعد بن زید كبیر األمناء، ورئیس الوزراء الدكتور 
مكتب جاللة الملك عماد فاخوري ، ومستشار جاللة الملك لشؤون العشائر سیادة الشریف فواز زبن 

عبدهللا، ومستشار جاللة الملك علي الفزاع، ومستشار جاللة الملك عبدهللا وریكات، وأمین عام 
 .الدیوان الملكي الھاشمي یوسف العیساوي

  
دهللا الثاني خالل استقبالھ في قصر رغدان العامر الیوم الوزراء المستقیلین وأعرب جاللة الملك عب

  .عن بالغ شكره وتقدیره لھم على ما قدموه من جھود موصولة خالل تولیھم حقائبھم الوزاریة
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  البتراء ١و األھلییة عمان ١ التكنولوجیا ١و االردنیة من ٥ اكادیمیین ٨: الوزاري التعدیل
   
   

 قام حیث للحكومة اكادیمیین ٨ بادخال الوزراء رئیس قام الثانیة النسور حكومة على الحكومي التعدیل ءاجرا بعد
  وھم االردنیة الجامعة من اكادیمیین٥ باختیار

  
  تلمعلوماا تكنولوجیاو للالتصا ایروز اختیاره تم السلیط عزام.د-١
  إلسالمیةا تلمقدساوا ونلشؤوا فقاولأل ایروز تعیینھ تم الشریعة كلیة من داوود ھایل.د-٢
  لتعلیموا للتربیة ایروز تعیینھ تم االعمال ادارة كلیة من ذنیبات محمد.د-٣
  لللعد ایروز تعیینھ تم لتلھونيا سمیر مبسا.د-٤
  لةدو یروز تعیینھ تم االردنیة الجامعة في الطلبة شؤون عمید منصب یشغل كان الذي تلنعیماا سالمة.د-٥

 والثروة للطاقة وزیرا والتكنولوجیا العلوم جامعة في المدنیة الھندسة أستاذ حامد محمد الدكتور تعیین وتم كما
  المعدنیة

  
  للثقافة ایروز تعیینھا تم التي اآلداب كلیة من البتراء جامعة من مامكغ النا الدكتور االستاذ الختیار باالضافة

  للنقل ایروز تعیینھا تم جیث األھلیة عمان جامعة في الھندسة كلیة من شبیب لینا. الدكتورة ذلك الى یضاف
 

  ٢٢/٨/٢٠١٣طلبة نیوز                                                            الخمیس                                                 
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 یحسم زیادة المقاعد الجامعیة الیوم» التعلیم العالي«
  

تبدأ یوم االثنین المقبل عملیة تقدیم طلبات التجسیر للجامعات المخصصة لخریجي  -حاتم العبادي 
شرة مساء یوم الخمیس وتستمر حتى الساعة الثانیة ع» الشامل«امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة 

 الذي یلیھ، الكترونیا من خالل موقع الوحدة على االنترنت
)www.admhec.gov.jo.(  
 

ویستطیع الطلبة الحصول على القسائم المالیة التي تتیح لھم التقدم بطلبات تجسیر من المكاتب 
ً، اعتبارا من یوم االثنین المقبلدین) ١٥(البریدیة، بقیمة القسیمة    .ارا

 
ومنحت الوحدة یوما اضافیا لعملیة التقدیم، بسبب مصادفة یوم الثالثاء المقبل عطلة بسبب االنتخابات 
البلدیة، إذ كانت المدة في السنوات السابقة ثالثة ایام، ولیس اربعة، مع العلم ان عملیة تقدیم الطلبات 

  .لوحدة یوم العطلةالكترونیا متاحة عیر موقع ا
 

ونشرت جامعة البلقاء التطبیقیة على الموقع االلكتروني اسماء الطلبة الذین یحق لھم التجسیر من 
على موقعھا االلكتروني وبحسب ما تنص علیھ اسس التجسیر للعام » الشامل«خریجي امتحان 

  .الحالي
 
ً في الجامعا  ً للقبول تنافسیا % ٢٠ت األردنیة الرسمیة ما نسبتھ وبحسب اسس التجسیر یعتبر مؤھال

زي كل تخصص لھ نظیر ) االمتحان الشامل(من الخریجین في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة 
، شریطة أن ال یقل معدلھم في ھذا )باستثناء تخصصات الطب وطب األسنان(في الجامعات األردنیة 

، باستثناء الطلبة الذین یرغبون التجسیر %)٦٨(عن ) نظام السنتین، ونظام الثالث سنوات(االمتحان 
  %).٧٠(إلى تخصصات الصیدلة والھندسة والطب البیطري حیث یشترط أن ال یقل معدلھم عن 

 
ً في الجامعات األردنیة الرسمیة من الناجحین في امتحان الشھادة الجامعیة  كما یجوز أن یقبل تنافسیا

ً من % ٢٥لعام القبول ما ال یزید عن لألعوام السابقة ) االمتحان الشامل(المتوسطة  مما ورد في أوال
على %) ٦٨(العدد المقرر للقبول في العام نفسھ، شریطة أن یكون معدل الطالب في ھذا االمتحان 

األقل، باستثناء تخصصات الصیدلة والھندسة والطب البیطري حیث یشترط أن ال یقل معدلھم عن 
)٧٠.(%  
 

نظام ) االمتحان الشامل(ن في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة وتسمح االسس، للطلبة الناجحی
، باستثناء الطلبة الذین یرغبون التجسیر إلى % ٦٨السنتین، ونظام الثالث سنوات بمعدل ال یقل عن 

التقدم %) ٧٠(تخصصات الصیدلة والھندسة والطب البیطري، حیث یشترط أن ال یقل معدلھم عن 
، والجامعات الخاصة مباشرة حسب )الخ...الموازي،(سمیة ضمن البرنامج لاللتحاق بالجامعات الر

  .الطاقة االستیعابیة لكل جامعة
 

وعلى صعید متصل، یحسم مجلس التعلیم العالي الیوم أعداد المقاعد الجامعیة التي سیتم القبول فیھا، 
  .مقاعد) ٢٩٨٠٥(لجھة زیادة المقاعد التي كان أقرھا في وقت سابق بـ

  

  ٢٢/٨/٢٠١٣الخمیس                                                                                    ٧: الدستور ص+١/٥: الرأي ص
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یر مؤشرات القبول، بحسب اعداد المقاعد المتاحھ حالیا، ووفقا لمعطیات نتائج امتحان الثانویة وتش

العامة، ان ارتفاعا ملحوظا سیطرأ على ارتفاعا على الحدود الدنیا لمعدالت القبول، خصوصا في 
مع  التخصصات المطلوبة وتحدیدا التخصصات الطبیة والصیدالنیة والھندسیة، بشكل كبیر مقارنة

  .العام الماضي
 

 .طالب وطالبة من حملة شھادة الثانویة العامة بطلبات التحاق بالجامعات الرسمیة) ٥٣٨٣٥(وتقدم 
الى ذلك تنتھي عند الساعة الثانیة عشرة من مساء الیوم الخمیس عملیة التقدیم لطلبات االستفادة من 

وذلك لخریجي  ٢٠١٣/٢٠١٤راسي نفقة خاصة للعام الد/ المنح الخارجیة و المقاعد الدراسیة 
،  ٢٠١٣للعام الدراسي ) الفرعین العلمي واألدبي(الثانویة العامة الدورة الشتویة والدورة الصیفیة 

والتي بدأت في الثامن عشر من الشھر الجاري خالل الموقع االلكتروني 
WWW.DSAMOHE.GOV.JO.  

 
زارة على الطلبة المتقدمین لالستفادة من ھذه المنح والمقاعد ضرورة االطالع على وتؤكد الو

النشرات اإلرشادیة وااللتزام بالتعلیمات والحدود الدنیا لمعدالت القبول المعلنة على نافذة مدیریة 
  .البعثات في موقع وزارة التعلیم العالي

 
عد تقدیم الطلبات ، وذلك لضیق الوقت المحدد من وأكدت الوزارة بأنھ لن یقبل أي طلب بعد انتھاء مو

ومن  smsالدول المانحة، موضحة انھ سیتم اإلعالن عن أسماء المرشحین عبر الرسائل النصیة 
ً بأنھا ستكون الوسیلة الوحیدة فقط لالتصال والتواصل مع  خالل الموقع اإللكتروني للوزارة علما

  .الطلبة
 

تتوفر لدیھم الرغبة األكیدة في االستفادة من ھذه المنح إحضار وتطلب الوزارة من الطلبة الذین 
وكشف عالمات الثانویة العامة األصلي باللغتین العربیة ) ساري المفعول(صورة عن جواز السفر 

  .واالنجلیزیة عند استدعاء المرشحین للمقابلة في مبنى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 

لطالب الذي حصل على مقعد طب بشري في إحدى الجامعات األردنیة وأكدت انھ سیتم حذف اسم ا
 .على البرنامج العادي من قوائم المنح والمقاعد الخارجیة
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خطاب الملك في مؤتمر آل البیت یتوافق مع نظرة االسالم لإلصالح : علماء دین واكادیمیون
 التدریجي

 
هللا الثاني یوم امس في المؤتمر السادس عشر قال علماء دین واكادیمیون ان خطاب جاللة الملك عبد

  .لمؤسسة آل البیت جاء متوافقا مع نظرة االسالم نحو االصالح التدریجي
 

ان جاللتھ وھو یؤكد في خطابھ على ان الدین رسالة ) بترا(وبینوا في حدیثھم لوكالة االنباء االردنیة 
حذر في الوقت ذاتھ من "ف لخدمة االمة فقد معتدلة تنبذ العنف وتدعو الى العدالة والتعاون والتكات

  ".خطورة استغالل الدین ألغراض سیاسیة وفي ذلك ربط وتأكید على نبذ الفرقة والطائفیة البغیضة
 

ان االسالم شامل لكل مناحي "عمید كلیة الشریعة في الجامعة االردنیة الدكتور امین القضاة قال 
ان االسالم ھو دین صالح إلدارة الحیاة ومن جملتھا القضایا الحیاة االجتماعیة والدینیة والسلوكیة و

  ".السیاسیة وھذا ما اكده جاللتھ خالل كلمتھ امس
 

واضاف ان الخطورة من استغالل الدین ألغراض سیاسیة تكمن في انھ یتم إغراق االنسان بھذه 
الم یؤمن باإلصالح القضایا على حساب البناء المتكامل ألركان الحیاة، مشیرا الى ان مبدأ االس

المتدرج الذي یبدأ بإصالح الفرد مسلكیا واخالقیا ثم المجتمع وبعدھا اصالح الحیاة العامة بما فیھا 
  .السیاسة

 
واشار الدكتور القضاة الى ان خطاب جاللتھ باألمس جاء متوافقا مع نظرة االسالم وھو االصالح 

املة ومعتدلة بعیدا عن العنف وایة امور سلبیة التدریجي، مؤكدا ان الدین للجمیع ویحمل رسالة متك
  .ویھدف الى التكاتف والعدالة التي یرنو لھا االسالم

 
نائب رئیس جامعة آل البیت وعمید المعھد العالي للدراسات االسالمیة في الجامعة الدكتور محمد 

كما یحدث اآلن  ان خطاب جاللتھ جاء لیؤكد عدم استغالل الدین لتحقیق مآرب سیاسیة"سمیران قال 
  ".في بعض الدول العربیة المجاورة

 
واضاف ان استغالل الدین الیھام الناس ان المواجھة فیما بینھم ھي مواجھة دینیة ولیست سیاسیة 

  .مرفوض، مشیرا الى ان الكثیرین یلبسون عباءة الدین ویستغلونھ لمصالحھم االخرى
 

رفض ان یقتل ویراق دم المسلم، بل ان یكون واشار الدكتور سمیران الى ان الدین االسالمي ی
االصالح السیاسي بالحكمة والموعظة الحسنة والتثقیف باالطالع على االمور الدینیة بمقصدھا 

  .الصحیح إلرضاء هللا تعالى 
 

وقال ان جاللتھ ركز على ان ال یستغل الدین في االمور السیاسیة ألنھ اذا استغل فإنھ یؤدي الى الفتنة 
الطائفیة والبغضة، كما شدد على ان الدین ال یفرق بین فرقة واخرى وفي ذلك احترام  والفرقة

للمذاھب االسالمیة والوسطیة، وھذا ما اكدت علیھ رسالة عمان في التصدي للتكفیر ودعت الى عدم 
  .التمییز بین االفكار والتي انطلقت من عمان
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كغایة ولیس كمجرد ارقام باألقلیة او األكثریة ولفت الى ان المطلوب اآلن ھو التفكیر الدیمقراطي 
اضافة الى عدم جعل الدین وسیلة كسب للوصول الى غرض سیاسي والتسلق على ظھور االخرین، 
مبینا ان الدین یجمع وال یفرق ویدعو الى الوسطیة وال یمیز، وان الحزبیة االسالمیة ھي دعوة الى 

  .التجدید ولیس للتخریب
 

دین وسطي یدعو للتقرب والمحبة والتضامن والرضا بالعیش ثم یأتي التفكیر واضاف ان االسالم 
  .بأمور الحیاة بعیدا عن الضالل والمتاھات

 
الباحث والمفكر االسالمي الدكتور فایز الربیع تحدث عن جدلیة اإلسالم السیاسي ومرجعیة النص 

یھ طرحت كثیر من الحركات ان ھذا المصطلح ولید ھذا العصر، وبناء عل"وفقھ االجتھاد، وقال 
ً للمفھوم من حیث الشكل والتركیز على  ً بحرفیة المصطلح أو تجاوزا اإلسالمیة فھمھا للدولة تمسكا

  ".المحتوى
 

ولفت الى ان قضیة الدولة والحكم ھي القضیة األصعب التي واجھت المسلمین بعد وفاة الرسول 
ت محل افتراق بین كثیر من الطوائف والمذاھب صلى هللا علیھ وسلم، مشیرا الى ان ھذه القضیة كان

اإلسالمیة، ومع التأكید على أن الدولة بمفھومھا السیاسي، والحاكم باعتباره رأس الدولة ضرورة 
بشریة، وبالتالي فھي ضرورة إسالمیة، إذ أن أمور الناس عبر التاریخ ال یمكن أن تحل أو تسیر 

  .تسیر ھذه األموربدون وجود دولة ترعى شؤونھم ومؤسسة حكم 
 

ً من أركان الدین، أي كالصالة  وبین الدكتور الربیع ان األمامیة اإلثني عشریة اعتبرت اإلمامة ركنا
وبقیة األركان، وال یصح إیمان المسلم دون االعتقاد بھا، وما یمكن أن نطرحھ ابتداء ھو لیس الدین 

  .الفكر الدینيوإنما ھو فھم الدین، موضحا ان التفریق حاصل بین الدین و
 

وقال ان الدین تنزیل سماوي والمنزل علیھ ھو الرسول صلى هللا علیھ وسلم المنّزه عن مقتضیات 
الغفلة والنسیان والسھو والخطأ واالشتباه، أما الفكر الدیني فھو قراءة بشریة للدین قابلة ألن تصیب 

  .وأن تخطئ
 

ي للنظام العام في المجتمع بما فیھ النظام واضاف إن وجود المساحة المتغیرة في الخطاب اإلسالم
ً حددت ضوابط  السیاسي ھي التي تعطیھ صالحیة االستمرار الزماني، مستدركا ان الشریعة أیضا

  .لملء ھذه المتغیرات منھا الضوابط المتعلقة بتعیین ولي األمر
 

  .ھمة قاعدة وبین ان صالح حال الناس غایة أعظم من أن تحول بیننا وبینھا عقلیة جامدة أو
 

ً عندھم یحكمون على األمة بالبقاء  وقال ان الذین ال یقبلون من اآلراء واألفكار إال ما یجدونھ مكتوبا
ً إلى  حیث كانت، ولنا أن نقول ان أسوأ صور الظلم وأبشع حاالت الطغیان وأقساھا ما كان مستندا

لى الدین ما لیس فیھ لتحقیق نزوة استخدام نصوص دینیة یتم تأویلھا وفق أھواء الظالمین أو یدّس ع
  .أو القضاء على خصم

 
واشار الى انھ اذا كان الرسول الكریم صلى هللا علیھ وسلم قد تصرف باإلمامة بصفتھ البشریة، 
ً لفھم طبیعة الدولة وكیفیة  وفّرق بین أمر السیاسة وأمر الوحي، فمن باب أولى أن یكون ذلك مفتاحا

 .صیاغتھا
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ان الدین االسالمي رسالة رحمة "ات االسالمیة والفكر السیاسي عمران نزال قال الباحث في الدراس
تحمل قیم التراحم بین الناس، لكن االشكالیة التي تذھب نحو استغالل الدین ألغراض سیاسیة او إثارة 
الفتنة الطائفیة او التكفیر ھو انھ یتم توظیف الرسالة الدینیة لمصالح شخصیة سواء سیاسیة او 

  ".بیةحز
 

واضاف ان ھناك من یرى ان الدین ھو فكر استبدادي، مؤكدا ان ذلك غیر صحیح فالعھد النبوي 
والراشدي وما سبقھ من عھود اكدت لنا ان الكثیر من الناس كانوا یلجأون الى البالد االسالمیة لعدم 

  .فرض الدین في تلك البالد
 

یة، مشیرا الى ان سبب نشر الفتنة الطائفیة ھو وبین عمران ان العقیدة االسالمیة لیست عقیدة تسلط
 .وجود نزعة طائفیة لدى البعض تحمل اساءة وتعنت في الرأي تؤدي الى الكراھیة ومعاداة اآلخر

وتابع ان القرآن الكریم استخدم التكفیر بالمعنى اللغوي وھو تغطیة الحق، أي انھ یغطي الحق 
ھد استخداما اصطالحیا للتكفیر وھو عدم استخدام العلم ویستخدم ما ھو مخالف، في حین اننا اآلن نش

  .الصحیح الذي یضع االنسان في الكفر
 

ودعا الى  توجیھ الناس الستخدام المعنى اللغوي الوارد في القرآن الكریم في التكفیر بحیث ال یكفر 
  .المسلم المسلم، ألن القرآن الكریم لم یعط ألي كان الحق في تكفیر اآلخر

 
 یكون التكفیر على اختالف الرأي بل على المسائل القطعیة في الدین، وھنا ال یكون التكفیر ال"وقال 

اال من قبل مؤسسات شرعیة كدائرة االفتاء العام ودائرة قاضي القضاة او من خالل مجلس شورى 
  ".مخول بأن یكفر، وتحدید المسائل التي یُكفر بھا المسلم
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  التعلیم العالي تلتقي وزیر» تربویة األعیان«
  
  

إلتقت لجنة الشؤون التربویة والتعلیمیة والثقافیة واإلعالمیة في مجلس األعیان خالل اجتماعھا امس 
  . االربعاء برئاسة الدكتور خالد الكركي، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور امین محمود

  
تطویر واقع التعلیم العالي والبحث وعرض محمود جھود الوزارة وبرامجھا الھادفة إلى إصالح و

واشار الى خطط الوزارة الرامیة الى . العلمي كأداة أساسیة للتنمیة الوطنیة من خالل نھج تشاركي
الحد من العنف الجامعي وتحقیق استقاللیة الجامعات وتعدیل اسس القبول الجامعي، اضافة الى تعدیل 

  .ات بما یسھم في تحسین مستوى التعلیم العاليالتشریعات المتعلقة بالتعلیم العالي والجامع
  

  ٢٢/٨/٢٠١٣الخمیس                                                                                                         ٦: الرأي ص
 



    

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  االنتھاء من تدقیق قوائم المكرمة الملكیة الخاصة بأبناء المخیمات
  
  

قال مدیر عام دائرة الشؤون الفلسطینیة المھندس محمود العقرباوي ان اللجان الرئیسة والفرعیة في 
صول على مقاعد دراسیة في الجامعات مخیمات الالجئین فرغت من تلقي طلبات الراغبین في الح

  .الرسمیة من خالل المكرمة الملكیة السامیة الخاصة بأبناء المخیمات
 

طلبا مستوفیة الشروط الالزمة لھذه المكرمة من جمیع المخیمات والبالغ  ٩٦٠وبین ان اللجان تلقت 
د وفق معادلة عدد مخیما، حیث قامت اللجان المعنیة بتدقیق الطلبات وتوزیع المقاع ١٣عددھا 

  .الطلبات مع عدد السكان في كل مخیم
 

مقعدا  ٣٥٠واشار انھ تم تأمین الطلبات للجنة القبول الموحد، مبینا ان المكرمة تتضمن تخصیص 
البناء المخیمات في الجامعات الرسمیة وفق شروط محددة اھمھا شرط االقامة في المخیم المعني 

  .غیل الالجئین الفلسطینیین االونرواوالدراسة في مدارس وكالة غوث وتش

  ٢٢/٨/٢٠١٣الخمیس                                                                                                        ٣: الدستور ص
 



    

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  وإعادة فتح باب القبول بكلیة الصیدلة» عمان األھلیة«إلغاء اإلنذار الموجھ لـ

  
ألغى مجلس اعتماد مؤسسات التعلیم العالي اإلنذار الموجھ لجامعة عمان األھلیة وقرر  - امان السائح

ً من بدایة الفصل األول للعام الدراسي إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في كلیة الصیدلة اعت بارا
  .، بسبب التزامھا بالمعاییر واالسس)٢٠١٣/٢٠١٤(
 

كما قرر المجلس في جلستھ التي عقدھا امس برئاسة رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي، تشكیل عدد 
خصصات من اللجان لدراسة طلبات االعتماد الخاص ورفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لعدد من الت

والبرامج المقدمة من الجامعة األردنیة، والجامعة الھاشمیة، وجامعة البلقاء التطبیقیة، والجامعة 
األلمانیة األردنیة، وجامعة عمان األھلیة، وجامعة فیالدلفیا، وجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة، 

  .وجامعة اربد األھلیة
 

برنامج /األعمال والتجارة اإللكترونیة(صص وقرر المجلس الموافقة على االعتماد الخاص لتخ
) برنامج البكالوریوس/ھندسة العمارة ( وتثبیت الطاقة االستیعابیة لتخصص ) البكالوریوس

في جامعة عمان ) برنامج البكالوریوس/ الصیدلة(واالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص 
  .األھلیة

 
التغیرات المناخیة واستدامة األراضي الجافة، (كما اقر الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص

في الجامعة الھاشمیة، والموافقة على )برنامج الماجستیر/وتخصص أنظمة المعلومات وإدارة اإلبداع 
خاص واالستمرار في االعتماد ال) برنامج الماجستیر/ ھندسة الحاسوب (االعتماد الخاص لتخصص 

في الجامعة األلمانیة األردنیة، والموافقة على رفع ) برنامج البكالوریوس/ھندسة الحاسوب(لتخصص
في جامعة الزیتونة ) برنامج البكالوریوس/العلوم المالیة والمصرفیة(الطاقة االستیعابیة لتخصص

  .األردنیة الخاصة
 

) برنامج البكالوریوس/إلسالمیةالدراسات ا(وقرر المجلس الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص 
برنامج /التصمیم الداخلي( في جامعة الحسین بن طالل، والموافقة على االعتماد الخاص لتخصص 

 .في الجامعة األمریكیة في مأدبا) البكالوریوس

  ٢٢/٨/٢٠١٣الخمیس                                                                                                       ٦: الدستور ص
 



    

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  األربعاء المقبل» تساوي المعدالت«امتحان المفاضلة لطلبة 
  

) ٩٨(لي والبحث العلمي االربعاء المقبل امتحان مفاضلة لـ تعقد وزارة التعلیم العا - حاتم العبادي 
ً حاصلین على معدل  ً وطالبة اردنیا   .في امتحان ثانویة عامة من دول عربیة%) ١٠٠(طالبا

  
وقال أمین عام الوزارة الدكتور مصطفى العدوان مكان انعقد االمتحان سیكون في مبنى وزارة 

عند الساعة العاشرة، مشددا على ضرورة حضور الطلبة  التعلیم العالي ، حیث سیبدا االمتحان
المعنیین للوزارة عند الساعة التاسعة صباحا مصطحبین معھم اوراقھم الثبوتیة وھویة االحوال 

  .المدنیة
  

وأكد ان انعقاد االمتحان ھو لتحدید الطلبة المقبولین في تخصصات العلوم الطبیة المختلفة في 
  .ةالجامعات االردنیة الرسمی

  
ولفت الى أن عقد االمتحان لغایات المفاضلة بین ھؤالء الطلبة في التخصصات الطبیة بسبب تساوي 
معادلتھم لضمان تحقیق العدالة بإختیار االفضل، بحیث سیتم اختیار االعلى في عالمة االمتحان لتلك 

  .التخصصات
  

  .بین ھؤالء الطلبةوكانت وحدة تنسیق القبول الموحد، ووفقا السس القبول، تجري قرعة 

  ٢٢/٨/٢٠١٣              الخمیس                                                                                       ٥: الرأي ص
 



    

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  طلبة أردنیون یدرسون في مصر یطالبون باستیعابھم في الجامعات الرسمیة
 
  

نفذ طلبة اردنیون یدرسون في الجامعات المصریة امس، اعتصاما امام مبنى وزارة التعلیم العالي 
كمال دراستھم والبحث العلمي، للمطالبة باستیعابھم في الجامعات الرسمیة االردنیة، جراء تعذر است

  .في مصر نظرا لظروفھا االمنیة
 

والتقى امین عام الوزارة الدكتور مصطفى العدوان الطلبة وذویعھم، حیث أكد لھم أن سفیر المملكة 
لدى القاھرة الدكتور بشر الخصاونة اتصل بالجھات المعنیة في مصر للحصول على موافقتھا 

  .المقبل الى إشعار آخر) سبتمبر(مطلع ایلول الرجاء امتحانات الطلبة االردنیین، المقررة 
 

واشار العدوان الى ان الخصاونة سیعلن غدا وعبر شاشة التلفزیون االردني، موافقة السلطات 
  .المصریة المعنیة بتأجیل االمتحانات

 
وبین ان الوزارة سبق وان نجحت اكثر من مرة في عملیة تقدیم وتأجیل االمتحانات للطلبة االردنیین 

  .آالف طالب وطالبة ٥دارسین في الجامعات المصریة، والذي یقدر عددھم بنحو ال
 

فما فوق، التقدم بطلبات للجامعات الرسمیة %  ٨٥وأكد أنھ یمكن للطلبة الحاصلین على معدل 
  .االردنیة على البرنامج الموازي، وأن أمر قبولھم یعود إلى أنظمة الجامعات

 
في الجامعات األردنیة، بین %  ٨٠ن الحاصلین على معدالت دون وبشأن إمكانیة اسیعاب الطلبة م

  .العدوان ان ھذا یحتاج الى قرار سیاسي، واعدا بوضع ھذا الموضوع للبحث امام المسؤولین

  ٢٢/٨/٢٠١٣الخمیس                                                                                                    ٧: الغد ص
 



    

   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 

17 

  
  

  یبدأ بتقدیم قروض حسنة للدراسات العلیا" الزراعیین"صندوق دعم التعلیم لـ
  

اعیین بتقدیم القروض الحسنة ألعضاء النقابة الراغبین باشر صندوق التعلیم في نقابة المھندسین الزر
  .في إكمال دراستھم العلیا

 
إن الصندوق استقبل "وقال نقیب المھندسین الزراعیین محمود أبو غنیمة في تصریح صحفي أمس 

عشرات الطلبات من المھندسین الزراعیین الراغبین في االستفادة من الصندوق حیث تم تقدیم 
ھندسا ومھندسة زراعیة ممن استوفوا الشروط واألحكام والتشریعات الخاصة قروض لعشرین م

 .بالصندوق
 

وبین أن ھذه الخدمة الجدیدة ستعطي الطامحین إلى تطویر كفاءاتھم العلمیة الفرصة إلكمال دراستھم 
لمھندسین العلیا في مختلف المجاالت العلمیة لتكون النقابة كإحدى بیوت الخبرة العلمیة داعما حقیقیا ل

  .الزراعیین وطموحاتھم
 

وأشار الى أن فكرة الصندوق حالیا تقوم على مبدأ تقدیم القرض للمھندس الزراعي فقط والى أن 
ھناك اقتراحات تتم دراستھا للتوسع مستقبال وتقدیم القروض ألبناء المھندسین للمساعدة في إتمام 

  .دراساتھم العلیا
 

 .دینار ١٥٠٠مع البنك اإلسالمي األردني بتقدیم قرض حسن بقیمة وذكر أن النقابة تقوم وبالشراكة 

  ٢٢/٨/٢٠١٣الخمیس                                                                                                        ٧: الغـــد ص
 



    

   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 

18 

  
  

  تعتمد تخصصات جدیدة في عدد من الجامعات" ھیئة االعتماد"
  
  
قرر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي أمس، وقف اإلنذار الموجھ  - تیسیر النعیمات 

كلیة الصیدلة، اعتبارا من بدایة الفصل  لجامعة عمان األھلیة، وإعادة فتح باب قبول طلبة جدد في
  ).٢٠١٣/٢٠١٤(األول للعام الدراسي 

 
ووافق المجلس في جلستھ التي عقدھا أمس برئاسة الدكتور بشیر الزعبي رئیس المجلس، على 

وتثبیت الطاقة ) برنامج البكالوریوس/ األعمال والتجارة اإللكترونیة(االعتماد الخاص لتخصص 
واالستمرار في االعتماد الخاص ) برنامج البكالوریوس/ ھندسة العمارة( االستیعابیة لتخصص

  ".األھلیة"بـ) برنامج البكالوریوس/ الصیدلة(لتخصص 
 

التغیرات المناخیة واستدامة األراضي الجافة، وأنظمة (كما وافق على االعتماد الخاص لتخصصات 
  .ة الھاشمیةفي الجامع) برنامج الماجستیر/ المعلومات وإدارة اإلبداع

 
واالستمرار في ) برنامج الماجستیر/ ھندسة الحاسوب(ووافق على االعتماد الخاص لتخصص 

  . في الجامعة األلمانیة األردنیة) برنامج البكالوریوس/ ھندسة الحاسوب(االعتماد الخاص لتخصص 
 

) مج البكالوریوسبرنا/ العلوم المالیة والمصرفیة(كذلك وافق على رفع الطاقة االستیعابیة لتخصص 
) برنامج البكالوریوس/ الدراسات اإلسالمیة(في جامعة الزیتونة، وعلى االعتماد الخاص لتخصص 

برنامج / التصمیم الداخلي(في جامعة الحسین بن طالل، وعلى االعتماد الخاص لتخصص 
  . في الجامعة األمیركیة في مأدبا) البكالوریوس

 
العتماد الخاص، ورفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لعدد من وشكل المجلس لجانا لدراسة طلبات ا

األردنیة، الھاشمیة، البلقاء التطبیقیة، األلمانیة : التخصصات والبرامج المقدمة من الجامعات
 .األردنیة، عمان األھلیة، فیالدلفیا، العلوم اإلسالمیة العالمیة، واربد األھلیة

  ٢٢/٨/٢٠١٣الخمیس                                                                                                        ٧: الغـــد ص
 



    

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 »التعلیم العالي« الیوم آخر موعد للمنح الخارجیة في
 

أعلنت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أن مھلة تقدیم طلبات المنح الخارجیة والمقاعد الخاصة 
  .تنتھي في الساعة الثانیة عشرة منتصف لیلة الخمیس على الجمعة

 
یریة مد/ وتطلب الوزارة من جمیع الطلبة اإلسراع لتقدیم طلباتھم عبر الموقع االلكتروني للوزارة

البعثات واالتفاقیات،مثلما تطلب من الذین تقدموا بطلب التحاق التثبت من استكمالھم لمتطلبات قبول 
  .الطلب إلكترونیا

 
وكانت الوزارة قد أعلنت عن استقبال طلبات االلتحاق للمنح الخارجیة منذ الثامن عشر من الشھر 

 .الجاري وال نیة مطلقا لتمدید ھذه الفترة
  

  
  

  ٢٢/٨/٢٠١٣الخمیس                                                                                                          ١: السبیل ص
 



    

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  فیر الخدمات للطلبة المعوقین في المدارس والجامعاتتو
  

 أحمد جمیل شاكر
 
إذا كان األردن قد خطا خطوات كثیرة في مجال خدمة المعوقین ورعایتھم، فإن المجتمع والجھات  

الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني ما زالت تتحمل مسؤولیة كبیرة في إزالة كل المعوقات من 
  .عمل على دمجھا في المجتمعطریق ھذه الشریحة وال

 
تحت آي ظرف من الظروف ال یجوز لدیوان الخدمة المدنیة أن یمتنع عن تعیین أي معوق، رغم  

 ً ً، والسبب في ذلك أنھ یستعمل عكازا  !!.تفوقھ في مجال اختصاصھ بحجة أنھ غیر الئق صحیا
ً كبیرة من المكفوفین، و  حتى الذین یعانون من إعاقات لقد شھدنا على مدار العقود الماضیة أعدادا

جسدیة بأنھم وصلوا إلى أعلى مراحل التعلیم العالي، ونالوا درجات الدكتوراة وھم من المتمیزین في 
  .مجال عملھم األكادیمي أو المھني

 
ومن ھذا المنطلق فإننا نقول بأن آالف الطلبة الذین امتحنھم هللا بشتى أنواع اإلعاقة ھم اآلن على  

اسة في مختلف المراحل الدراسیة، وفي الكلیات والجامعات وھم بأمس الحاجة إلى من مقاعد الدر
یوفر لھم العدید من الخدمات الضروریة، والتي یجب أن تتبناھا وزارتا التربیة والتعلیم، والتعلیم 
 العالي والبحث العلمي وكافة الجامعات والمعاھد والكلیات الرسمیة واألھلیة وأن ال یتم مستقبالً 

 .ترخیص أي مباٍن جدیدة، أو استكمال االعتماد إال بعد توفر احتیاجات الطلبة واألساتذة المعوقین
بدایة البد من االعتراف بحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة على أساس من تكافؤ الفرص والمساواة مع  

 .اآلخرین دون أي شكل من أشكال التمییز
لخدمة المعوقین، فإنھ ال بد من اإلیعاز إلى المھندسین  وعلى مستوى إزالة العقبات وتھیئة البیئة 

وفرق الصیانة لمسح كامل للممرات واألماكن الخطرة، والتأكد من مطابقتھا لمواصفات كودة البناء 
الخاصة بالمعوقین وتعدیل المخالف منھا، وخاصة ما یتعلق بالممرات الخاصة بأصحاب الكراسي 

  .المتحركة
 
یكون مدار االھتمام، ھو توفیر البیئة المادیة لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركیة األمر الذي یجب أن  

 .مثل دورات المیاه، وتھیئة قاعات المحاضرات والمختبرات
ال بد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفیر المواد الدراسیة بأشكال مھنیة سواًء بطریقة بریل  

وب الناطق ومكبر الشاشة في قراءة أسئلة االمتحانات للمكفوفین، أو نسخ الكترونیة، واستخدام الحاس
واإلجابة علیھا بمفردھم، وكذلك اختیار األشخاص المناسبین للمعاقین الذین یعجزون عن الكتابة 

 .لیقوموا بھذا الدور
اإلخوة من ذوي اإلعاقة السمعیة، ال بد من اتخاذ إجراءات سریعة لتوفیر األعداد الالزمة من  

إلشارة المؤھلین وتوفیر بیئة ووقت مناسب للطلبة الصم لفھم محتوى المحاضرات مترجمي لغة ا
 .وتدوینھا، وطرح األسئلة

ھذه األمور لیست حسنة، أو منة من أحد لكنھا حق من حقوق ھذه الشریحة من المجتمع، وأنھ یجب  
  .ینتوفیرھا والعمل على تنفیذھا كما یتم توفیر أي مرفق من المرافق للطلبة العادی

 مقاالت

  ٢٢/٨/٢٠١٣الخمیس                                                                                                            ٦:الدستور ص
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 إعالنات

  ٢٢/٨/٢٠١٣الخمیس                                                               ١٦: الغد ص+٣١: الدستور ص+٤٤: الرأي ص
 



    

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  ٢٢/٨/٢٠١٣الخمیس                                                                     ٣: الغد ص+٣: الدستور ص+٣: الرأي ص
 



    

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  ٢٢/٨/٢٠١٣لخمیس ا

  
یكون الجو صیفیا معتدال بشكل عام فوق المرتفعات الجبلیة، وحارا نسبیا الى حار في المناطق 

  .المنخفضة واألغوار وخلیج العقبة، وتكون الیاح غربیة معتدلة السرعة
  

  ٢٣/٨/٢٠١٣الجمعھ 
  

و صیفیا معتدال بشكل عام فوق المرتفعات یطرأ انخفاض طفیف على درجات الحرارة ویكون الج
الجبلیة وحارا نسبیا الى حار في المناطق المنخفضة والمناطق الصحراویة واالغوار وخلیج العقبة، 

  وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة
  

  ٢٤/٨/٢٠١٣السبت 
  

فوق المرتفعات  یطرأ انخفاض طفیف آخر على درجات الحرارة ویكون الجو صیفیا لطیفا بشكل عام
الجبلیة وحارا نسبیا الى حار في المناطق المنخفضة والصحراویة واالغوار وخلیج العقبة، وتكون 

  الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة
  

  ٢٥/٨/٢٠١٣االحد 
  

یطرأ ارتفاع طفیف على درجات الحرارة ویكون الجو صیفیا معتدال بشكل عام فوق المناطق الجبلیة 
لى حار في المناطق المنخفضة واألغوار وخلیج العقبة، وتكون الریاح شمالیة غربیة وحارا نسبیا ا

  معتدلة السرعة
  

  ٢٦/٨/٢٠١٣االثنین 
  

یطرأ ارتفاع طفیف آخر على درجات الحرارة ویكون الجو صیفیا معتدال بشكل عام فوق المرتفعات 
یج العقبة، وتكون الریاح غربیة الجبلیة وحارا نسبیا الى حار في المناطق المنخفضة واألغوار وخل

  معتدلة السرعة

 حالة الطقس

  ٢٢/٨/٢٠١٣     جریدة الدستور                                                          الخمیس                                                
 



    

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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 -  طریق المطار  –فارس ھاشم سلیمان السیوف 
 -  دابوق  -سعد الدین عصام سعد الدین عبداللطیف 
 -  تالع العلي  –بدریھ راغب البشتاوي 
 -  الزرقاء  - الحاج احمد اسعد احمد الجرادات 
 -  خلدا  -خالد محمد زیدان 
 - حي نزال  –جید الشاعر الكسواني مصطفى عبدالم 
 -  یوسف اسامھ فوزي االسیر 
 -  جبل التاج  –الدكتور ناصر علي ابراھیم الشیخ 
 -  ابوعلندا  -الحاجة لطیفة محمود موسى حرزهللا 
 -  االشرفیة  - ابتسام نقوال خلیل بطشون 
 -  المدینة الریاضیة  –الحاج محمد مفلح عیسى ارشید العبدالالت 
 - قضاء أیل  –هللا سویلم النعیمات احمد مد 
 -  ابوعلندا  -الحاجة فاطمة شراري محمد الحنیطي 
 -  دیوان ابورمان الجدید  –راكان یوسف توفیق ابورمان 
 -  ضاحیة االمیر حسن  –الحاجة عیوش یوسف زیتون 
 -  السلط  - الحاجة آمنة علي الخلف الحدیدي 

  

   وإنا الیھ راجعونإنا 

 الوفیات 

 ٢٢/٨/٢٠١٣جریدة الدستور                                                        الخمیس                                               



    

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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 عقدت اجتماعا أمس األول في رئاسة » الباص السریع« ة التحتیة لمشروع لجنة البنی
» الوزراء حیث لم یخرج اجتماعھا بأیة توصیات جدیدة على ما أفاد عضو في اللجنة الى

  .«عین الرأي
  عاما  ٤٠نقابة الصحافیین دعت الراغبین من أعضاء ھیئتھا العامة مما ال تزید أعمارھم عن

للمشاركة في دورة تدریبیة عن تنمیة القدرات الصحفیة للصحافیین الى التسجیل لدیھا 
الشباب التي تعقد في القاھرة في النصف األول من تشرین األول بتنظیم من معھد الصحافیین 

  . العرب للتدریب التابع التحاد الصحافیین العرب
 في التاسع من  دائرة االحصاءات العامة بالتعاون مع شعبة االحصاء باالمم المتحدة تعقد

  .ایلول المقبل ورشة عمل اقلیمیة لنشر البیانات واالتصال 

 زوایا الصحف

 ٢٢/٨/٢٠١٣        عین الرأي                                                              الخمیس                                                
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  غادر رئیس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور الدیوان الملكي الھاشمي بعد ظھر امس فور
اداء االنتھاء من مراسم اجراء التعدیل الوزاري الى دیوان ال الھویمل في االغوار حیث قدم 

  . ب محمود الھویمل الذي ووري جثمانھ الثرى بعد ظھر امسالتعازي بوفاة النائ
  ان وزارة الزراعة رفضت منح تصاریح استیراد ارسالیات من » صنارة الدستور«علمت

البیض والدجاج من اسرائیل نظرا لتوفر كمیات كبیرة من المنتج في االسواق المحلیة 
  .واعتبارات حمایة المنتج المحلي من المنافسة

 من المقرر ان    - المعّدة  مسبقا - قل الدكتورة لینا شبیب في اول مھامھا الرسمیة وزیرة الن
تستقبل الیوم وزیر النقل الفلسطیني ووفدا مرافقا لھ لبحث آلیات وامكانیات التعاون في تامین 

  .الحجاج الفلسطینیین
  احدى جھة رسمیة معنیة بمحاربة الفساد تحقق االن بتجاوزات متعددة في نادي خریجي

  .المدارس الكبرى العریقة الخاصة
  ان القطاع التجاري بدأ باحتساب الخسائر التي تكبدھا القطاع خالل فترة » الصنارة«علمت

اضراب موظفي  الجمارك، وبعد احتساب كامل الخسائر من الممكن ان یقوم القطاع برفع 
  .دعوى قضائیة ضد متسببي تلك الخسائر

  

  

 ٢٢/٨/٢٠١٣    صنارة الدستور                                                         الخمیس                                                 
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 ن ھایل داود عبدالحفیظ وزیرا لألوقاف أمس، صدرت وھو خارج اإلرادة الملكیة بتعیی
. البالد، ومن المنتظر أن یعود خالل أیام، ویؤدي الیمین القانونیة أمام جاللة الملك

 .عبدالحفیظ یعد من قیادیي حزب الوسط اإلسالمي
  وزیر األوقاف السابق محمد نوح القضاة استبق التعدیل الوزاري أمس، بساعات، وقدم

القضاة غرد . ستقالتھ إلى رئیس الوزراء عبدهللا النسور، فیما لم تعرف بعد أسباب االستقالةا
 "!اختار اآلخرة وفّضلھا على الدنیا"عقب التعدیل، قائال إنھ " تویتر"على موقع 

  شغر موقع أمین عام وزارة األشغال بعد تولي سامي ھلسة موقع وزیر األشغال في التعدیل
ث سینضم إلى قائمة المواقع الشاغرة في القطاع العام، بانتظار إعالن الوزاري أمس، حی

 .لجنة التعیینات الحكومیة
  مدیر األمن العام الفریق أول توفیق الطوالبة شارك أمس في مؤتمر الشرق األوسط الثالث

إلنفاذ القانون، الذي نظمتھ الشرطة الفلسطینیة في فندق اإلنتركونتننتال بمدینة أریحا 
اإلخباریة الفلسطینیة، فإن وزیر " مًعا"ووفقا لوكالة . لسطینیة، واختتمت أعمالھ أمسالف

. الداخلیة الفلسطیني سعید أبو علي والطوالبة قاما بافتتاح أعمال المؤتمر مساء االثنین
وشارك في المؤتمر على مدى ثالثة أیام، مدیر الشرطة اإلسرائیلیة یوحنان دنینو، وعدد 

والیات أمیركیة، وممثلون عن منتدى األبحاث  ٥رطیة، ومدیرو شرطة من من الوفود الش
 .التنفیذیة للشرطة األمیركیة

  مخیم "تعتزم الجھات الرقابیة في أمانة عمان التوسع بالتحقیق في ملف ما یعرف بمشروع
ألف دینار، وعن أوجھ  ١٥٠، لجھة األموال المرصودة لھ، والتي تناھز الـ"األردن بنكبر

 .، على ما أفاد مصدر مطلع٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١ا للسنوات صرفھ
  خصصت نقابة الصحفیین خًطا ھاتفًیا ساخًنا لتلقي الشكاوى واالنتھاكات التي یتعرض لھا

وأعلنت النقابة أمس عبر الصحف أنھ یمكن للزمالء تبلیغ لجنة . الصحفیون واإلعالمیون
بأیة شكاوى، فضال عن إمكانیة  "٠٧٩٠١١١٩٩٩"الحریات في النقابة على ھاتف خلوي 

  .٥٣٧٢٠٠٦/٥/٤االتصال أیضا على الخطوط األرضیة للنقابة 

 ٢٢/٨/٢٠١٣                                            زواریب الغد                                                            الخمیس            
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 الكلمة الملكیة حددت اآلفاق وجدول األعمال اإلسالمي والعربي  
 »والفتنة النائمة » صقور اإلخوان!  
  المجالي : ً ً دولیا   جھود مساعدة الجئي سوریا تتطلب دعما
 مجتمع للمشاركة باالنتخابات البلدیةالمومني یدعو مكّونات ال  
 تكفیل النائب الدوایمة بعد توقیفھ بتھمة شراء أصوات  
 لدعم تشغیل األردنیین) صناعة األردن(اتفاقیة بین العمل و  
 ملیارات دوالر الدخل السیاحي وحواالت المغتربین ٤  
 إطالق سراح مبارك 

  

  

  

  

 تعدیـل وزاري على حكومـة النسـور  
 یتھم من األطفال والنساء بمجزرة في ریف دمشقشھید غالب ١٣٠٠  
  یرفع برقیة شكر للملك على رعایتھ الدائمة للمؤسسة» آل البیت«مؤتمر  
  ألفا ٤٠مطلع أیلول وتوقعات بزیادة أعداد الطلبة المقبولین إلى » الموحد«قائمة  
 سیارة ھجینة دخلت السوق المحلي ٦٧٨٧  

أبرز عناوین الصحف 
 الیومیة



    

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 حرةملیار دینار صادرات المناطق ال ١.٧٧  
 تشكیلة جدیدة تكنوقراطیة بنكھة سیاسیة : حكومة النسور  
 عالقة مفتوحة على المجھول مع النواب : حكومة النسور المعدلة  
 إصابة خطیرة لشرطي بالرصاص : الشونة الجنوبیة  
 مؤتة "طالبا یعترضون على قرارات فصلھم من  ٦٨ "  
  الطاقة المتجددة"وقف استقبال طلبات "  
 كالت األردن قابلة للحلجمیع مش: المصري  
  أحزاب قومیة ویساریة تعتبر التشكیل الوزاري شكلیا وتندد بالنھج الحكومي

  االقتصادي
 المجالي یبحث مع مسؤولة دولیة تداعیات األزمة السوریة  
 لكل حزب وطیف سیاسي حریة المشاركة أو مقاطعة االنتخابات البلدیة: المومني  
  شراء األصوات"توقیفھ بتھمة اإلفراج عن النائب الدوایمة بعد"  
 مسیرة لیلیة تطالب برحیل الحكومة والنواب واإلفراج عن المعتقلین: إربد  
 أشخاص یشتبھ بتورطھم بمشاجرة ٦القبض على : إربد  
  طن مواد غذائیة غیر صالحة في إربد ٣٦إتالف  
 ملیون دینار مستوردات المملكة من الكاكاو ٢٣  
 ٢٣سعر اإلسمنت یرتفع : البنا %   
  فرصة عمل في قطاع اإلنشاءات ١٣٠توفر  
 رفع التعرفة الكھربائیة یضعف تنافسیة قطاع السیاحة المحلي: خبراء  
  للترویج للعقبة سیاحیا" إدارة أزمة"خطة  

  

  


