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 احتجاجا على القرار األمريكي األخير

 يقفون غضبا للقدس" األردنية"طلبة 

 
 

 

ستبقى القدس  -ا الحورانيهي.د

عاصمة فلسطين العربية، 

وستبقى عاصمة األمة، هي 

الطريق نحو الشهادة والوجود، 

ضياء أرواح شهدائنا ينير 

سماء فلسطين، وعطر دمائهم 

منثور على الضفتين، الكالم 

 .اليوم كله عنها ولها

 

  

بهذه الروح القومية العروبية 

اليوم من " األردنية"وقف طلبة 

كلياتها ومراكزها كل 

ومختبراتها واجتمعوا عند ساحة البرج التي طالما احتضنت احتجاجهم وشهدت مواقفهم في الرجولة 

 .والبطولة واالنتصار لقضيتنا األولى، قضية فلسطين

  

  

الحمراء والبيضاء ورسموا " الشمغ"وارتفعت األعالم األردنية والفلسطينية بأيدي طلبة توشحوا 

من صور وحدة الصف الذي نحن أحوج ما نكون إليه اليوم، ووقفوا امتدادا لوقوف  صورة وال أبهى

مشتعلين بعشق األمة، متألقين ومتمسكين بأمل  4267ممن انتفضوا في نكسة " األردنية"طلبة 

 .الوحدة العربية القومية التي ال تشوبها إقليمية أو عنصرية

  

  

ية القدس عاصمة إلسرائيل ألن القدس حسب ما هتفوا وسجل الطلبة رفضهم إعالن اإلدارة األمريك

 .به اليوم خط أحمر، والحديث عن مصيرها مرفوض جملةً وتفصيال

  

  

وعبر الطلبة عن أن اتخاذ مثل هذا القرار يكشف غلو اإلدارة األمريكية في تقديم كل أشكال الدعم 

لتؤكد أمام العالم أجمع دعمها إلجرام للكيان الصهيوني، وإمعانها بعنجهيتها في نقل سفارتها للقدس، 

 امعة أخبار الج

 الوقائع االخبارية -الحسام نيوز –الرأي االلكتروني  -بترا

                                  45/43/354األحد                                                    أخبار األردنية                     -رم – طلبة نيوز -عمون 
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الصهيونية بحق شعبنا في الضفة األخرى، واالستمرار في انتهاكاتها لمقدساتنا متجاوزة بذلك كل 

 . األعراف والقوانين الدولية

  

  

وزاد الطلبة أنهم الشعب القادر على قلب كّل المؤامرات والمعادالت التي تكتب اليوم يقفون ألجل 

يقفون للحفاظ على هويتها وعروبتها، يقفون غضبا ونصرة للحق .. جل أقصاها وقيامتهاالقدس، وأل

 .على القوة الغاشمة

  

  

وأعلن الطلبة أن هذه الوقفة ستكون األولى ضمن سلسلة من الوقفات االحتجاجية ضد هذا القرار 

الفلسطيني في أرضه بما داخل الجامعة األردنية وخارجها، وأنهم لن يتوانوا في الدفاع عن حق شعبنا 

استطاعوا، ودعوا زمالءهم من الجامعة األردنية وغيرها من الجامعات للوقوف صفا واحدا للتعبير 

 . عن رفضهم القاطع لهذا القرار، واستمراراهم في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق

  

  

لمواقع اإللكترونية ووسائل وتوافدت العديد من القنوات الفضائية المحلية والعربية، والعشرات من ا

وكل القوى " األردنية"اإلعالم المكتوبة والمسموعة لتسجل بالصوت والصورة والكلمة اجتماع طلبة 

الطاّلبية من النشامى وأهل الهمة والتجديد والعودة واضعةً الكتف على الكتف، وأيديها بأيدي بعض 

 ". . اغضب للقدس"في وقفة 

  

  

وقفة غضب وعز تضامنا مع قدسنا للجم عبثية قرار إعالن القدس عاصمة لقد وقف الطلبة اليوم 

إلسرائيل واحتجاجا على االستهتار بالحقوق المشروعة ألشقائنا في فلسطين واالنتهاك الصارخ 

 .لحرمة المكان؛ فالقدس هي هاجسنا األول منها يبدأ السالم وفيها ينتهي

  

  

هم إدارة الجامعة واآلالف من الطلبة وجمع غفير من وسجل الطلبة عبر هتافهم وقد التفّت حول

أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية حاملين أقالمهم الحرة مسطرين بها في دفاتر الحرية أسمى 

حضورا بهيا لن تطفئ نوره ووهجه  -معاني النضال بالعلم وبالفكر الحر الرافض للقهر واالستبداد

عبنا الفلسطيني المقاومين األشاوس، وضد اإلنسانية بشكل أي قرارات وأي ممارسات ضد أبناء ش

 .عام

  

وأنهى الطلبة وقفتهم بالهتاف بأن القدس ستبقى عربية من نهرنا إلى بحرنا ولو تراخى الزمان على  

 .أن تكون حرة خالدة، فهنا بين النهر والبحر دولة واحدة هي دولة فلسطين العربية

  

   

 

 

 

 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 لديمقراطية أدى إلى بروز الهويات الفرعيةتراجع ا: الحمارنة

 
 

 

 

أكد النائب السابق رئيس  -محمد المبيضين

المجلس االقتصادي االجتماعي الدكتور 

مصطفى الحمارنة أن المجتمع المدني 

فضاء واسع بين األسرة والدولة الفتا إلى 

أن الوعي مكون أساسي في الثقافة 

 .الوطنية

 

في وأضاف خالل محاضرة ألقاها 

الجامعة األردنية بدعوة من كلية اآلداب 

فيها أن المجتمع المدني يجمع الناس على 

المواطنة وهي األساس في الحفاظ على 

حقوق اإلنسان وسيادة القانون وتعزيز 

 .الحياة الديمقراطية والعدالة االجتماعية

 

د المجتمع المدني عند أحداثا مهمة في إرساء قواع 4252وأشار الحمارنة إلى أن األردن شهد عام 

عودة الحياة الديمقراطية بعد أن تعطلت لسنوات  تالها انفراج سياسي مؤكدا في هذا السياق أنه 

حرصه واهتمامه على إجراء انتخابات ( رحمه هللا)يسجل للمغفور له جاللة الملك الحسين بن طالل 

 .نيابية حرة ونزيهة وعادلة

 

إلى أن تعديل بعض التشريعات للعودة عن الديمقراطية ما أدى بيد أن الحمارنة يشير في محاضرته 

إلى تراجعها وتعمق الضغط على المجتمع المدني وكان من نتيجتها بروز الهويات الفرعية وغياب 

 .الثقة بين المؤسسات والمواطن

 

وأجاب المحاضر عن مداخالت الحضور التي تناولت في مجملها قضايا سياسية واجتماعية 

ية وتعليمية في ظل التحديات التي تواجه األردن نتيجة األوضاع الراهنة في المنطقة واقتصاد

 .العربية

 

وكان عميد كلية اآلداب الدكتور محمد القضاة الذي أدار المحاضرة قد أشار إلى أهميتها التي تأتي في 

ها من االلتقاء الذي تنفذه الكلية إلتاحة الفرص أمام طلبتها وباحثي( ضيف اآلداب)سياق برنامج 

 .بقيادات وصناع قرار لتبادل اآلراء حول قضايا مهمة

 

 

                                  45/43/354أخبار األردنية                                                         األحد                                                
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وأشار القضاة إلى أهمية العالقة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة بقوانينها 

وسياساتها لكي تحافظ هذه المؤسسات على دورها ولكي تقوم الدولة بواجباتها ودورها في الحفاظ 

 .سان وسيادة القانون ونشر األمن واالستقرار والحفاط على المنجزات المدنيةعلى حقوق اإلن

 

 

 

واستمع إلى المحاضرة نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد مجدوبة وعدد من 

 .أعضاء هيئة التدريس وجمهور من طلبة الجامعة والباحثين فيها
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 خريجو التربية الخاصة يطالبون بزيادة فرص العمل

 

 

 
أكد خبراء وقيادات  -المبيضين محمد

تربوية  أهمية تخصص التربية الخاصة 

لحاجة ذوي اإلعاقة الماسة لكوادر بشرية 

 .مؤهلة

 

وتشير دائرة اإلحصاءت العامة إلى أن  

نسبة انتشار اإلعاقة في األردن بحسب 

% 4413بلغ  3543التعداد السكاني لعام 

من حجم السكان العام للعمر فوق سن 

الخامسة األمر الذي يتطلب تظافر الجهود 

لتطوير الخدمات المقدمة لهم بما يكفل 

كرامتهم وحقهم في اندماجهم في شتى 

 .مجاالت الحياة

  

  

ي كلية العلوم وخالل الندوة العلمية التي نظمها طلبة برنامج الدكتوراه في مساق التطبيقات الميدانية ف

واقع توظيف خريجي التربية "التربوية في الجامعة األردنية بإشراف الدكتورة منى الحديدي بعنوان 

أشار المشاركون فيها إلى أن ديوان الخدمة المدنية يصنف تخصص التربية " الخاصة في األردن

في صفوف الخريجين الخاصة من التخصصات الراكدة  ما يؤدي إلى زيادة حجم العاطلين عن العمل 

 .في هذا التخصص الحيوي والمهم

  

  

وقدم كل من رئيس قسم التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم فريد الخطيب ورقة عمل بعنوان 

، فيما سلط مدير مديرية الطلبات "دور وزارة التربية والتعليم في توظيف خريجي التربية الخاصة"

دمة المدنية ماجد الباش الضوء على دور الديوان في التنسيق مع وتسويق الكفاءات في ديوان الخ

 .الجهات المعنية في توفير فرص عمل لخريجي التربية الخاصة

  

  

وتناولت منسقة برنامج دمج األطفال ذوي اإلعاقة في مدارس وزارة التربية والتعليم ميساء مروان  

 .لدامج في توظيف خريجي التربية الخاصةأسمر دور المنظمات غير الحكومية الداعمة للتعليم ا
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وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن خريجي التربية الخاصة يحملون رسالة إنسانية ومهمة سامية 

لتربية األجيال من ذوي اإلعاقة لتهيئتهم في مواجهة أعباء الحياة، مؤكدين أن قانون األشخاص ذوي 

ى فقرات تؤكد ضرورة االستفادة من كوادر التربية قد احتوى عل 3547للعام  35اإلعاقة رقم 

 . الخاصة

  

  

ويطالب خريجو التربية الخاصة بزيادة فرص العمل في وزارات التربية والتعليم والتنمية االجتماعية 

والصحة والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية خصوصا وأن لديهم كفاءة متقدمة ومستوى عاليا في 

 .مليالتأهيل والتدريب الع

  

  

يشار إلى أن دوال عالمية منها الواليات المتحدة األمريكية واستراليا والنرويج وتركيا تسعى إلى 

زيادة نسبة توظيف خريجي التربية الخاصة وتقدم لهم حوافز ومكافآت،  فيما تحرص دول خليجية 

 . مهنية متقدمةعربية على التوسع في توظيف هؤالء الخريجين كونهم يتمتعون بكفايات معرفية و

  

  

حضر الندوة السفير الكويتي في عمان الدكتور حمد الدعيج وعميد كلية العلوم التربوية الدكتور 

صالح الرواضية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وحشد من طالب وطالبات كليات العلوم التربوية 

 .في الجامعات األردنية
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 عدًدا جديًدا من المجلة الثقافية تصدر« األردنية»

 

 
 

صدر حديثا العدد الجديد من المجلة الثقافية الفصلية التي تصدرها الجامعة االردنية وضم ملفا خاصا  

 .«آفاق المتخيل والمتخيل الروائي»بعنوان 

 

لعدد ، واحتوى ا«المتخيل هبة اللغة»واستهل رئيس تحرير المجلة الدكتور محمد شاهين العدد بمقال 

لمحمد » التاريخي والمتخيل »: على موضوعات بأقالم عدد من االكاديميين والمتخصصين منها

لنبيل سليمان، « استراتيجية الالعبين في التخييل الروائي العربي للسلطات والسلطة»عصفور، 

دب مدن عربية بين المتخيل والواقع في اال»لعبد الواحد لؤلؤة، » المتخيل في عالم بال خرائط »

« السيرة الذاتية والمنفى خارج المكان الدوارد سعيد«لمحمود جرن، و« النسوي االيطالي الحديث

 .لليندا اندرسن ترجمة هند شاهين هندي

 

لعلوي الهاشمي، ( لمفارقة الصارخة.. نزار قباني)وفي ملف الدراسات احتوى العدد على دراسة 

 .للمؤرخ علي محافظة( رة العربية الكبرىمن اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور الى الثو)و

 

ونقله للعربية محمد كما اشتمل ملف الحوارات على حوار مع ادوارد سعيد اجرته كارل صباغ 

 . عصفور
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 ضمن الموسم الثقافي لنادي خريجي الجامعات والمعاهد الفرنسية 

 

 ل نصف قرنبو كركي يستعرض تطور بيئة وشواطئ البحر الميت خالأ

 

 

 
ضمن برنامج النشاط العلمي والثقافي الشهري لنادي خريجي الجامعات والمعاهد الفرنسية القى 

البروفيسور نجيب ابو كركي استاذ الجيوفيزياء وعلم الزالزل عميد كلية العلوم االسبق في الجامعة 

ة الملكة رانيا محاضرة استضيفت في قاع 3547-43-6االردنية ورئيس النادي مساء االربعاء 

للمحاضرات في المستشفى التخصصي في عمان و بعنوان تطور شواطئ وبيئة البحر الميت خالل 

الخمسين عاما الماضية استعرض بها البروفيسور ابو كركي ما تمر به تلك الشواطئ من تهديدات 

ن ارتفاع المياه به ومخاطر ناتجة عن انحسار مياه البحر الميت الذي فقد تراكميا زهاء اربعين مترا م

مما نجم عنه سلسلة من االختالالت البيئية والجيولجية تترجم بظواهر الهبوطات واالنهيارات 

الخسفية وقد نوه ابو كركي الى ان مخاطر تلك االنهيارات تحتاج لفترة عشرات السنين قبل ان 

ة ومن هنا تاتي ضرورة تتراجع في حال استعادة التوازن المفقود في ميزانية البحر الميت المائي

اعتماد نظام االنذار المبكر الذي ينادي به البروفيسور ابو كركي ووزميله البحثي الدكتور داميان 

وهو نظام مبني على رصد وقياس التشوهات الدقيقة التي تسبق  3555كلوسون من بلجيكا ومنذ عام 

اخل الراداري التي تمكن من تتبع االنهيارات الخسفية والهبوطات وهذا ممكن باستخدام تقنية التد

التشوهات وتقييم مدى خطورتها واتجاهات تطورها وانتشارها في كافة مناطق شواطئ البحر الميت 

مناطق ال تشوهات ( وحتى االن وستكون النتيجة تصنيف الشواطئ لثالثة مناطق أ 4223منذ عام 

لكنها ( ارتفاع او هبوط) بها تشوهات مناطق ( بها ويمكن استغاللها واالستثمار بها بشكل طبيعي ب

متواضعة يمكن االستثمار بها ببنية تحتية تنجزها هندسة مناسبة وغير تقليدية تاخذ بعين االعتبار 

مناطق بها تشوهات حادة ومعرضة ( استمرارية التشوهات باسلوب هندسي يتالفى نتائجها ج

جرت . مناطق يتوقع ان تكون محدودةالنهيارات كبيرة ال تصلح للبنية التحتية البشرية وهي 

المحاضرة بحضور مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري و عدد من االكاديميين 

واساتذة الجامعات واالطباء واعضاء نادي خريجي الجامعات والمعاهد الفرنسية واصدقائهم 

 .والمهتمين بالسياحة العالجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 45/43/3547  طلبة نيوز                                                            األحد                                                   



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

11 

 

 

 

 

 

 "نحو خلّو األردن من شلل األطفال"معة بعنوان ورشة بمستشفى الجا

 
نظّم مكتب السيطرة على العدوى في مستشفى الجامعة األردنية وبالتّعاون مع وزارة الصحة اليوم 

 (.نحو خلّو األردن من شلل األطفال)الخميس، ورشة عمل بعنوان 

 

عي الكوادر الصحية للتبليغ وقال المستشفى، في بيان صحفي اليوم إن هذه الورشة تهدف إلى زيادة و

عن الحاالت المصابة بالشلل الرخوي الحاد، وتثقيف المجتمع المحلي بأهمية أخذ المطاعيم بمواعيدها 

 .وعدم إغفال أي منها

 

وافتتح الورشة، التي شارك فيها عدد من المهتمين بدائرتي طب األطفال والتمريض في المستشفى، 

العزيز الزيادات، والذي أكد أهمية هذه المبادرة التوعويّة والمتعلّقة مدير عام المستشفى الدكتور عبد 

 .ببرنامج شلل األطفال وبرنامج التطعيم الوطني ونظام الّرصد الوبائي

 

وقال إّن المستشفى يُعتبر شريكاً فاعالً للوزارة والمنظّمة في تحقيق هدف تحسين صحة المواطنين 

 .ألمراض الساريةوتقديم كل ما يلزم لدعم نظام رصد ا

 

بدوره، قال مدير مكتب السيطرة على العدوى في المستشفى الدكتور فارس البكري إّن األردن نجح 

، ما يؤّكد التزام 4223بالتخلّص من مرض شلل األطفال، حيُث ُسّجلت آخر حالة بالمملكة عام 

يتلّخص باستئصال شلل وزارة الصحة وشركائها بالهدف الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية والذي 

 .األطفال على مستوى العالم

 

وأضاف أّن األردن استطاع أيضاً التّقليل من عدد حاالت اإلصابة بمرض الحصبة والحصبة األلمانيّة 

 .حيث أصبحت اإلصابات بمثل هذه األمراض نادرة جداً ومحدودة

 

ة العالمية الدكتور أسامة من جانبه، بيّن منّسق برنامج استئصال شلل األطفال في منظمة الصح

حالة شلل أطفال فقط في العالم خالل العام الحالي، والتي ظهرت في  47مرعي أنّه تّم رصد حوالي 

 .أفغانستان وباكستان

 

وتابع أّن األوضاع الحاليّة في المنطقة أّدت إلى ظهور تحديات في مجال العمل على استئصال هذا 

األمر  3540، وفي العراق عام 3545أطفال في سورية عام المرض لعّل أهمها ظهور حاالت شلل 

 "بترا."الذي استدعى تكثيف الرصد وحمالت التطعيم
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 إعفاء رؤساء جامعات اليرموك والتكنولوجيا والحسين من مناصبهم

 

 
أعفى مجلس التعليم  -حاتم العبادي 

العالي في جلسة عقدها أمس برئاسة 

البحث العلمي وزير التعليم العالي و

الدكتور عادل الطويسي ثالثة رؤساء 

جامعات رسمية من منصبهم اعتبارا من 

 .اليوم

 

وشمل قرار االعفاء، الذي بحسب بيان 

صحفي صادر عن امانة سر المجلس 

جاء بإجماع اعضاء المجلس ودون 

الدكتور علي القيسي من رئاسة : تغيب

جامعة الحسين بن طالل، والدكتور 

ري من رئاسة جامعة رفعت الفاعو

 .اليرموك، والدكتور عمر الجراح من رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا

 

وبحسب مصادر، فإن أمانة سر المجالس ابلغت رؤساء مجالس االمناء التي طاول االعفاء رؤساءها، 

 .والطلب منهم انتداب أحد نواب الرئيس لتسيير أعمال الجامعة لحين تعيين رئيس أصيل

 

البيان ان المجلس اطلع على تقرير وتوصيات اللجنة المشّكلة برئاسة الدكتور أمين المشاقبة واوضح 

والمكلفة باالطالع على تقرير لجنة الخبراء التي شكلها المجلس والمستندة في عملها إلى تقارير 

لموارد البشرية مجالس األمناء في الجامعات الرسمية تنفيذاً لما جاء في االستراتيجية الوطنية لتنمية ا

لتقديم التوصيات الالزمة في ضوء ما ورد في تقرير لجنة الخبراء وإضافة أي مادة معززة بالوثائق 

ارتأت لجنة الخبراء عدم تضمينها في التقرير باعتبارها خارجة عن المهام التي كلفت بها من 

فحة الفساد واالجابات المجلس ويشمل ذلك الكتب الصادرة من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكا

 .على أسئلة مجلس النواب

 

وبين البيان انه بعد المناقشة قررالمجلس إعفاء رؤساء الجامعات الثالث من مواقعهم، استناداً الى 

قانون الجامعات األردنية الذين ينص على ان احدى حاالت انتهاء خدمة رئيس الجامعة بإعفائه من 

لجامعات الرسمية، وبناًء على تنسيب مجلس األمناء في حالة منصبه بقرار من المجلس في حالة ا

 .الجامعات الخاصة

 

 شؤون جامعية ومحلية
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الدكتور خالد األصفر والدكتورة :قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام غرايبة وعضوية

ليلى ابو حسان والدكتور راتب العوران والدكتور محمد الخاليلة، لوضع شروط التقدم لشاغر رئاسة 

اليرموك، العلوم والتكنولوجيا ، الحسين بن طالل، على أن يتم عرضها على المجلس : جامعات

 .التعليم العالي في جلسته القادمة لمناقشتها وإقرارها

 

على صعيد متصل، طلب المجالس من باقي رؤساء الجامعات الرسمية بضرورة إيالء المالحظات 

العناية الكاملة لمراعاتها واالستفادة منها ( 030) الواردة في تقرير اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم

 .مستقبالً 

 

يذكر أن تقرير لجنة الخبراء، التي شكلها مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور امين محمود، لم توِص 

ضمن تقييمها لالداء في ضوء تقارير مجالس االمناء بإعفاء اي رئيس من موقعه، إنما وضعت 

الرؤساء والمؤسسات حسب المعايير التي اعتمدها مجلس التعليم العالي، والتي تقديرات لالداء شملت 

 .راوحت بين ضعيف في حدها االدنى وجيد جدا

 

يشار الى أن عدد مناصب رؤساء الجامعات الرسمية الشاغرة اصبح اربعة، بعد انتهاء مدة رئاسة 

 .الدكتور شتيوي العبدهللا كرئيس لجامعة الطفيلة التقنية
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 افتتاح مؤتمر التعليم والتمكين حقيقة واقعية للتنمية المستدامة

 
دولة عربية بعنوان  43انطلقت في عمان امس اعمال المؤتمر العربي الثاني للتدريب بمشاركة 

 .«التعليم والتمكين حقيقة واقعية للتنمية المستدامة»

 

ام مجلس الوحدة االقتصادية العربية السفير محمد وتضمنت اجندة المؤتمر الذي عقد برعاية امين ع

الربيع وبمشاركة اتحاد المدربين العرب الذي يتخذ من عمان مقرا له العديد من اوراق العمل 

 .المتخصصة في مجال التدريب وتأهيل الموارد البشرية

 

ل طوال السنوات وقال ان االتحاد الذي عم. واعلن الربيع عن اشهار اتحاد المدربين العرب في عمان

فتح آفاقا اوسع وارحب للعملية التدريبية وايجاد مدربين محترفين بما يعزز من »الخمس الماضية 

 .«تنمية الموارد البشرية على الساحة العربية

 

وقال ان المجلس سيعمل بالتعاون والتنسيق مع اتحاد المدربين العرب على عقد المزيد من 

بحث المتخصصة في مختلف االقطار العربية، مشددا على أهمية المؤتمرات والندوات وحلقات ال

 .التدريب والتطوير الهادف الى تعزيز التنمية المستدامة ، من خالل تعظيم الموارد البشرية

 

واكد رئيس غرفة تجارة عمان، الرئيس الفخري لجمعية المدربين االردنيين العين عيسى مراد، 

بها امام جميع العمليات التدريبية انطالقا من ادراكها ألهمية التنمية استعداد الغرفة الدائم لفتح ابوا

المستدامة، مشيرا الى ان غرفة التجارة والتي تحتضن مركزا تدريبيا نوعيا ستعمل بالتنسيق مع 

 .مجلس الوحدة االقتصادية واتحاد المدربين العرب لتعزيز نشاطاتها بما يخدم العملية التدريبية برمتها

 

نبه اعلن رئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس خطايبة عن عقد مؤتمر عربي في من جا

القاهرة وآخر في الخرطوم في الربع االول من العام القادم، مشيرا الى ان االتحاد اعد استراتيجية 

ة متكاملة ذات صلة بالمدربين وبالمراكز التدريبية لنسج عالقة تبادلية تستهدف اعداد معايير خاص

 .للعملية التدريبية وصوال الى تحقيق اعلى مستويات الجودة

 

واضاف، ان االستراتيجية تضمنت تحديد االولويات وما يعتريها من مشكالت فضال عن البدائل 

 .والطرق الحديثة لتسحين االداء المؤسسي من خالل التدريب واعادة التأهيل

 

واقع مجاالت التدريب في الدول العربية، اثر وتتضمن اجندة المؤتمر العديد من المحاور اهمها 

التدريب في تحسين االداء المؤسسي، دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، 

دور خطط التعليم في التنمية، دور الموارد البشرية والتدريب والتنمية المستدامة، واثر التدريب في 

 .تحسن فرص التوظيف

 

 
 

 43/3547/ 45األحد                                                                                                         35الرأي ص 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

15 

 
الطويسي توصيات ذنيبات رئيس مجلس أمناء التكنولوجيا بخصوص  لماذا تجاهل

 !دية ضد الجراح ؟يالشكاوى الك
 
 

اطلع المحرر المتجول على وثائق تشير إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل 

لدكتور محمد الطويسي قد تجاهل مخاطبات رئيس مجلس أمناء الجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ا

كتيبات بخصوص عدد من القضايا والشكاوى التي تقدم بها عدد من أعضاء هيئة التدريس في 

الجامعة والتي تناولت مواضيع ترقية رئيس الجامعة الدكتور عمر الجراح ومشروع النانو تكنولوجي 

 واالنفالت اإلدارية التي أجراها التي أجراها الجراح

 

الجامعة الدكتور محمد ذنيبات فان كافة الشكاوى ال ترتقي ألن تكون  وبحسب رد رئيس مجلس أمناء

وقائع وجاء في رد ذنيبات بأن الشكاوى التي تم دراستها والتحقيق بها من قبل لجنة من مجلس األمناء 

في مجملها جاءت من أجل النيل من الرئيس شخصيا وانه بعد االطالع والتدقيق لم يجد مجلس األمناء 

 .ت او اي وقائع تثبت هذه الشكاوى اي مخالفا

 

لماذا تجاهل الطويسي توصيات الدكتور محمد ذنيبات رئيس مجلس أمناء الجامعة :والسؤال الكبير 

 بخصوص الشكاوى الكردية ضد الجراح ؟
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« التعليم العالي»رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة يناقشون تعديالت قانوني 

 «الجامعات«و
 

ناقش رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة في المملكة امس التعديالت المقترحة على  -احمد الحراوي

مشروع قانوني التعليم العالي والبحث العلمي  خالل جلسة ُعقدت في جامعة الزيتونة االردنية بدعوة 

كتور عادل من لجنة التربية في مجلس النواب، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الد

الطويسي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور سليمان الزبن ورئيس لجنة التربية والتعليم 

والثقافة في مجلس النواب الدكتور مصلح الطراونة ومقرر وأعضاء اللجنة وأعضاء من لجنة التربية 

 . في مجلس األعيان

يذ توصيات إستراتيجية الموارد البشرية وقال الطويسي إن التعديالت على القانونين جاءت لتنف

، ولتالفي الثغرات التي ظهرت في القانونين خالل تسع سنوات من التطبيق بإضافة  3533 - 3546

 . مواد تطويرية جديدة

وعرض الطويسي أبرز التعديالت المطروحة في مشروعي القانونين والتي ترمي إلى إعطاء مزيد 

سها وتعزيز الحاكمية والمساءلة في الجامعات وتعزيز مشاركة من االستقاللية للجامعات ومجال

أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مجالس الجامعة وتعزيز ثقة القطاع الخاص بمخرجات التعليم 

 . العالي وتشجيع اإلبتكار واإلبداع في البحث العلمي

ة أن القانونين في عهدة من جانبه قال رئيس لجنة التربية في مجلس النواب الدكتور مصلح الطراون

اللجنة، مؤكدا انفتاح اللجنة على كل المقترحات وأن عقد هذه الحلقة النقاشية مع رؤساء الجامعات 

 . جاءت ضمن هذا اإلطار إلخراج قانونين يسهمان في تحسين مخرجات التعليم العالي في المملكة

لعالي والبحث العلمي عالقة تشاركية في وأكد ان العالقة التي تربط مجلس النواب مع وزارة التعليم ا

المدخالت لنتمكن جميعا من أن تكون المخرجات متميزة وتساعد في تحقيق إستراتيجية الموارد 

 .البشرية

جامعات  45وبين عضو لجنة التربية في مجلس األعيان الدكتور رضا الخوالدة أنه يوجد في األردن 

جامعة خاصة وفيها أعداد كبيرة من األكاديميين والطلبة تستحق أن يوضع لها  33حكومية و 

 . تشريعات تحافظ على هذه الجامعات

مقترحات المطلوبة لتضمينها في مشروعي وأكد أهمية تزويد اللجان المعنية بمناقشة القانونين بال

 . القانونين والمحافظة على البحث العلمي في الجامعات

وقدم رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة مقترحاتهم ومالحظاتهم حول مشروعي القانونين والتي 

اء تركزت على عدم تحديد مدد زمنية للعميد ورؤساء األقسام ورؤساء مجالس االمناء ومجلس العمد

واضافة منح التسهيالت لعضو هيئة التدريس ومنح نائب رئيس مجلس االمناء صالحيات دعوة 

المجلس في حال تغيب الرئيس واعادة النظر في التمثيل في عضوية مجلس االمناء واعادة النظر في 

سن  حرمان عضو هيئة التدريس المستقيل من التعيين في الجامعات الرسمية والمطالبة باالبقاء على

 . السبعين كحد أعلى لعضو هيئة التدريس

وطالب رؤساء الجامعات بمنح تمثيل لرؤساء الجامعات في مجلس التعليم العالي وفرض نسبة الثالثة 

بالمئة من فوائض الجامعات وحصرها بالجامعات التي لديها فائض وتحقق ارباح وضرورة زيادة 

ثيل وزارة التربية والتعليم فيه وضرورة عدم معاملة اعداد مجلس االمناء ومجلس التعليم العالي وتم

الجامعات على حد سواء وتصنيفها فهناك جامعات اكاديمية واخرى بحثية وغيرها والسماح 
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للجامعات بطرح برامج تقنية ومهنية لسنة او اكثر ومراعاة قوانين التي تحكم بعض الجامعات 

 .وخصوصيتها مثل الجامعة االلمانية االردنية 

قدم رؤساء الجامعات خالل الجلسة مقترحاتهم مكتوبة بالتفصيل للجنة ليتسنى دراستها واالخذ بها و

 . عند مناقشة واقرار مشروعي القانونين

وكان رئيس جامعة الزيتونة االردنية الدكتور تركي عبيدات رحب في بداية اللقاء بالحضور من 

بية في مجلس النواب واالعيان ورؤساء الجامعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولجنتي التر

الحكومية والخاصة في حرم الجامعة لمناقشة انونين هامين للعاملين في مجال التعليم العالي في 

 .االردن آمال ان تكون لها اثر ايجابي
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 نه اعتداء على العربطلبة الجامعات ينددون بقرار ترامب ويعتبرو: المحافظات
 

ندد طلبة جامعات في المحافظات أمس بقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب بالموافقة على اعتبار 

مدينة القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية اليها، معتبرين أن القرار يمثل اعتداء صارخا 

 .وانين والقرارات واألعراف الدوليةعلى الحق العربي وحقوق الشعب الفلسطيني، ومخالف لكل الق

وقال الطلبة خالل وقفات نفذوها أمس إن القرار يشكل حجر عثرة أمام تحقيق السالم العادل وإقامة 

 .الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

ودعوا إلى تمتين اللحمة القوية التي تربط الشعبين األردني والفلسطيني، ووقوف األردنيين خلف 

دتهم الهاشمية الحكيمة في الوصاية على مقدسات مدينة القدس، مؤكدين أن الجميع سيقف في وجه قيا

 .  الهجمة الصهيونية األميركية

وندد طلبة وعاملون في جامعة مؤتة بالقرار، معتبرين انه يمثل اعتداء صارخا من قبل االدارة 

 . ا الصهاينة منهم بدون وجه حقاالميركية على حقوق الشعب الفلسطيني في ارضه التي اغتصبه

وتجمع المئات من الطلبة امام الساحة الرئيسية في عمادة شؤون الطلبة في الوقفة التي نظمها اتحاد 

الطلبة بالجامعة، وشارك فيها مئات الطلبة وعميد شؤون الطلبة الدكتور طارق المجالي، واعضاء 

 . من الهيئتين التدريسية واالدارية بالجامعة

ت في الوقفة شعارات تعبر عن رفض المشاركين للقرار االميركي، وتؤكد عروبة القدس ورفع

 .وأحقية العرب والمسلمين فيها وترفض قرار الرئيس ترامب

وقال مساعد عميد شؤون الطلبة الدكتور قيس المعايطة إن أبناء جامعة مؤتة يعبرون عن رفضهم 

الصهيونية، مؤكدين ان هذا القرار ال يعني أبناء  للقرار األميركي باعتبار القدس عاصمة للدولة

الشعب األردني في شيء، ألنهم يقفون صفا واحدا خلف جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين، الذي 

عبر عن الموقف األردني الحقيقي عندما قال ان هذا القرار سوف يؤدي الى تدهور عملية السالم، 

 . جميع ال تحسب عقباهاويساهم في خلق ظروف صعبة على ال

وألقى رئيس اتحاد الطلبة ضياء الطراونة كلمة باسم طلبة الجامعة عبر فيها عن رفض طلبة مؤتة 

للقرار األميركي، مشيرا الى ان طلبة مؤتة يقفون مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان 

 .األميركي الصهيوني

االردني يرفضون بكل قوة القرار الذي يعتبر القدس  وشدد على ان طلبة مؤتة وهم جزء من الشعب

 . عاصمة السرائيل، النها في الحقيقة أرض عربية وفلسطينية مغتصبة من جيش االحتالل

وفي الطفيلة نفذ طلبة جامعة الطفيلة التقنية وقفة احتجاجية نددوا فيها بالقرار، الذين يستهين بمشاعر 

 . خرقا لكافة المواثيق والقوانين والقرارات الدولية المسلمين والمسيحيين جميعا، و يشكل

وأكدوا خالل الوقفة التي شارك فيها طلبة من الجامعة ونائبا رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة 

وعدد من المدرسين واإلداريين ورفعوا فيها العلم األردني أن القدس معراج سيدنا محمد عليه 

 . لها قدسية ومنزلة كبيرة لدى كافة المسلمينوالصالة والسالم وأولى القبلتين، 

وأشاروا إلى أن األوضاع المتردية من ضعف وتفرقة وتشتت تمر بها األمة العربية، كانت سببا 

واضحا في طمع الطامعين من الغرب على رأسها أميركا في التمادي بفرض قرارات أدت إلى تهويد 

األمتين العربية واإلسالمية إلى الوحدة وعدم فلسطين والقدس والمقدسات األخرى فيها، داعين 

التفرقة ونبذ الخالفات، للوقوف في وجه الهجمة الشرسة التي تمارسها اإلدارة األميركية واليهود في 
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فلسطين وبيت المقدس، والتي تتمثل في االعتراف بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية الباغية والعمل 

 . منها واالدعاء زورا بيهوديتها على طمس معالم العروبة واإلسالم 

وثمنوا لجاللة الملك تحركاته المستمرة في الشرق والغرب حيال القضية الفلسطينية ورعايتها، 

وتحذيراته من مغبة االعتراف بالقدس عاصمة لليهود، بما لذلك من تبعات وآثار خطيرة ستشهدها 

 . المنطقة

سين بن طالل، بمشاركة أعضاء الهيئتين اإلدارية وفي معان نفذ الطلبة والعاملون في جامعة الح

 .والتدريسية أمس وقفة احتجاجية أمام الساحة الرئيسية للجامعة رفضا للقرار

واعتبر المشاركون أن القرار يمثل اعتداء صارخا من قبل اإلدارة األميركية على الحق العربي  

واألعراف الدولية ويشكل حجر عثرة وحقوق الشعب الفلسطيني، ومخالف لكل القوانين والقرارات 

 .أمام تحقيق السالم العادل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

وفي اربد نفذ طلبة جامعة اليرموك وبمشاركة رئيسها وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية، وقفة 

 .احتجاجية امام عمادة شؤون الطلبة، نصرة للقدس

عة الدكتور رفعت الفاعوري أن القدس صامدة، وباقية في قلوبنا وعقولنا، وستعود وأكد رئيس الجام

لنا بإذن هللا، الفتا إلى أنه ال يمكن ألحد أن ينكر بأن الواليات المتحدة األميركية تلعب دوراً مهما في 

توافق التوازن السياسي الدولي، ولكن قرارها باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل قرار فردي ولم 

عليه باقي الدول، ولن يغير شيئا على أرض الواقع، فالقدس صامدة، وأهلها مرابطون، وقدموا مثاال 

 .يحتذى في دفاعهم عن عروبة القدس

وثمن الفاعوري جهود جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين وموقفه الداعم للقدس، وما يبذله من 

اد حل ناجع للقضية الفلسطينية التي جعلها في مقدمة مساع للحفاظ عليها عربية إسالمية، وإيج

أولويات األردن، مشيدا بوعي طلبة الجامعة واهتمامهم وشعورهم باالنتماء نحو مختلف قضايا األمة، 

 .والتعبير عما يجول في نفوسهم بأسلوب حضاري

ادرة من اتحاد بدوره أشار عميد شؤون الطلبة الدكتور أحمد الشياب إلى أن هذه الوقفة جاءت بمب

طلبة الجامعة إلتاحة الفرصة للجسم الطالبي للوقوف صفاً واحداً وإعالن رفضهم القاطع للقرار 

 .األميركي، الذي تجاهل نداءات العالم أجمع

وثمن موقف جاللة الملك عبد هللا الثاني الصارم، والذي أكد على أن المساس بالقدس مسألة خطيرة 

ة التي أقدمت على اتخاذ مثل هذا القرار ستتحمل النتائج التي قد ال تحمد جدا، وأن اإلدارة األميركي

عقباها، السيما وأن جاللته شدد في مختلف المحافل المحلية والدولية على أن القدس هي مفتاح أي 

 .اتفاق للسالم، وهي الركيزة األساسية لألمن واالستقرار في المنطقة

عة محمود الكفريني أن هذه الوقفة جاءت للتعبير عن شجبنا من جانبه قال رئيس اتحاد طلبة الجام

واستنكارنا وإدانتنا لقرار الرئيس األميركي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل دون أي اعتبار 

 .لمشاعر الماليين من أبناء العرب والمسلمين في كافة أنحاء العالم

الهيئتين التدريسية واإلدارية خالل وقفة وندد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا ورئيسها وأعضاء 

 .تضامنية بقرار االدارة األميركية االعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

وعبر المشاركون عن سخطهم وغضبهم وإدانتهم ورفضهم للقرار، مشيرين إلى أنه يمثل اعتداء 

التي اغتصبها المحتل صارخا من قبل اإلدارة األميركية على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضع 

 .دون وجه حق

وطالبوا بضرورة تراجع ترامب عن قراره بأسرع وقت ممكن وإال ستتطور األمور لتصل لطرق 

مسدودة، وأن تقف الشعوب العربية عند مسؤولياتها تجاه القدس، التي تعتبر خطا أحمر ال يمكن 

 .السكوت عن انتهاك حرماتها
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لجراح إلى أن الوقفة تأتي للتضامن مع هوية المدينة المقدسة وأشار رئيس الجامعة الدكتور عمر ا

وهي أقل ما يمكن تقديمه وفاًء للقدس عاصمة فلسطين المحتلة ولتأكيد وقوف كافة األطياف خلف 

 .القضية الفلسطينية األبية، مؤكدا عروبة القدس وأحقية العرب والمسلمين فيها

وذلك نصرة للقدس " القدس عاصمة فلسطين" وانكما نظمت جامعة الزرقاء وقفه تضامنية، بعن

 .ورفضا واستنكارا لقرار نقل السفارة األميركية إلى القدس المحتلة

وقال نائب رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نادر أبو شيخة إن الجامعة تقف بجانب أهلنا في فلسطين، 

قى القدس عربية إسالمية مؤكدا ان الدفاع عن القدس ومقدساتها هي مسؤولية األمة جمعاء، وستب

 .وعاصمة للدولة الفلسطينية

وقفتنا اليوم تأتي وفاء لرسالتنا التاريخية التي حملتها القيادة الهاشمية في سبل "وأضاف أبو شيخة أن 

، الفتا "القضية الفلسطينية، وجهود جاللة الملك عبد هللا الثاني، في الدفاع عن المقدسات اإلسالمية

ة تعكس عمق المشاعر الصادقة من جامعة الزرقاء بكافة هيئاتها التدريسية إلى أن هذه الوقف

 .واإلدارية والطالبية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني

واشتملت الوقفة التي شارك فيها عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والمئات من 

ؤكد وقوف األردن مع الشعب الفلسطيني وإنقاذ طلبة الجامعة، على رفع األعالم األردنية وشعارات ت

وحسين كريشان واحمد التميمي وحسين .األقصى والتأكيد على الوصاية األردنية على المقدسات

 الزيود
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 "الوطني للسكري"مخالفات بتحويل مرضى إلى 
 

وجود "محمود الشياب عن  كشف تقرير رفعته لجنة رسمية لوزير الصحة - محمود الطراونة

، "مخالفات في تحويل المرضى من إدارة التأمين الصحي، إلى المركز الوطني للسكري والغدد الصم

 .وفقا للناطق باسم الوزارة حاتم األزرعي

عن قرار لوزير الصحة أوقف بموجبه " الغد"وقال األزرعي، في رد على معلومات وصلت 

لم يوقف التحويالت الى المركز "كري والغدد الصم، إن الشياب التحويالت إلى المركز الوطني للس

لكنه طلب مراعاة نظام التأمين الصحي في حاالت التحويل إلى المراكز المتخصصة بالخدمات التي 

 ".تقدمها مستشفيات ومراكز الوزارة

ت لم تراع وجود حاال"وأشار الى ان اإلجراء جاء بعد أن كشف تقرير لمديرية الرقابة الداخلية عن 

فيها أسس التحويل وكانت مخالفة، وهو ما استدعى الوزير التخاذ إجراء للتدقيق على الحاالت 

 ".المحولة الى عدد من المراكز والمستشفيات وليس فقط المركز الوطني للسكري

وقف لم ي"ان الوزير الشياب " الغد"إلهام خريسات لـ . من جهتها، قالت مديرة إدارة التأمين الصحي د

التحويل الى المركز الوطني للسكري لكنه طلب تفعيل نظام التأمين الصحي المتعلق بحاالت التحويل 

 ".ومراعاة األسس والشروط التي يتم تحويل الحاالت بخصوصها

أوقف تحويل "ان الشياب ولدى قراءته تقرير الرقابة الداخلية " الغد"وكانت مصادر كشفت لـ 

حاالت قدمت تقارير لديها ألم "، مشيرة الى ان "حاالت التي تم تحويلهاالحاالت والتدقيق على ال

بأسفل الظهر وديسك في الرقبة جرى تحويلها الى المركز في مخالفة صريحة ألسس وشروط تحويل 

 ".المرضى، عدا عن حاالت يمكن معالجتها في المستشفيات والمراكز الحكومية

التابع )إذا لم يتوافر في المستشفى أو المركز "على أنه من نظام التأمين الصحي  35وتنص المادة 

السرير أو درجة اإلقامة التي يستحقها المريض المشترك أو المنتفع معه فتتم معالجته داخل ( للوزارة

، ) (المملكة في المستشفيات والمراكز األخرى غير التابعة للوزارة بموافقة مسبقة من الوزير 

لحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك أو المنتفع ويتحمل الصندوق في هذه ا

 ".وفقاً ألحكام هذا النظام

الى ان حجم التحويالت الطبية الى المستشفيات " الغد"وكانت إدارة التأمين الصحي أشارت لـ 

 4030مع تحويال مقارنة  3535زادت العام الحالي مقارنة مع العام الماضي لـتصل الى "الحكومية 

تحويال العام الماضي، كما انخفضت التحويالت على المستشفيات المتعاقد معها للعام الحالي لتصل 

 ".العام الماضي 45005مقارنة بـ  43676الى 

 4376مقارنة بـ  4325وفي المقابل، ارتفعت تحويالت المستشفيات الخاصة للعام الحالي إلى 

 .تحويال العام الماضي

 06مليون مواطن، نسبة المؤمنين منهم  615ائية حكومية يبلغ عدد األردنيين وبحسب أحدث إحص

وكالة األمم %  513جامعات، %  4تأمين عسكري، %  37فيما تتوزع التأمينات المتبقية على % 

صناديق تأمين %  5شركات، و%  6، (األونروا)المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 .صحي
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 صالح التربوي التعليمي من خالل المطالعةاإل
 

 

 

 مهدي فكري العلمي  . د 

 

المناهج والكتب المدرسية مهما ارتقت وتميزت فانها ال يمكن ان ترقى وتتميز لتعويد الطالب على 

المطالعة، وذلك ألن المطالعة تفتح أمام الطالب آفاقاً رحيبة وجديدة ال تقدمها المناهج والكتب 

التالي فانني اقترح على معالي وزير التربية والتعليم أن يتبنى موضوع المطالعة المدرسية وب

كموضوع اصالحي استراتيجي للنهوض بالتربية والتعليم في االردن، وفحوى هذا االقتراح تنطلق 

 :من المنطلقات التالية

 

 .السنة الدراسية تتكون من تسعة اشهر: المنطق االول

 

الب من طالب كل المدارس الحكومية والخاصة والثقافة العسكرية ووكالة على كل ط: المنطق الثاني

 .الغوث ان يقرأ في السنة الواحدة تسعة كتب وبواقع كتاب واحد كل شهر

 

تقوم لجنة عليا تختارها وزارة التربية والتعليم بتحديد الكتب المطلوب قراءتها من : المنطق الثالث

 .ئي وحتى الصف الثاني عشرقبل الطالب من الصف االول االبتدا

 

بقراءة وشرح الكتب ألطفال الصفوف االول والثاني ( االباء واالمهات)يقوم االهل : المنطق الرابع

 .والثالث اضافة الى المعلم

 

قراءة الكتب المقررة في مادة المطالعة متطلب اجباري مطلوب من جميع الطالب : المنطق الخامس

 .ينفذه استاذ اللغة العربية

 

سوف يبلغ عدد كتب المطالعة الخارجية التي سوف يقرأها الطالب االردني من : المنطق السادس

الصف االول االبتدائي وحتى الصف الثاني عشر مائة وثمانية كتب وللقارئ الكريم ان يتخيل معي 

 .اية ذخيرة معرفية وسلوكية وقيمية يمكن ان يحصل عليها الطالب من خالل قراءته لهذه الكتب

 

من شأن تطبيق هذا االقتراح ان يُنّشط عمل دور النشر والمطابع، والُكتّاب، واالدباء : المنطق السابع

 .والمكتبات

 

مسلحا بالعلم والمعرفة ( بل اجياالً جديدة)من شأن هذا االقتراح ان يخلق جيال جديدا : المنطق الثامن

 .والثقافة

 

 مقاالت
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بية والتعليم بان تطبق هذا االقتراح اعتبارا من بداية العام االمل كبير جدا بوزارة التر: المنطق التاسع

 .3542-3545الدراسي القادم 

 

اذا توزع الحمل الثقيل على عدد من االيام او االشخاص فان من الممكن حمله : المنطق العاشر

اً يوم55صفحة فانه يمكن ان يُقرأ على مدى 25بسهولة ويسر وبالتالي فان كتابا يبلغ عدد صفحاته 

 !!.صفحات يومياً 5وبواقع 

 

الهدف االساسي لهذا االقتراح هو خلق عادة جديدة عند المواطنين وهي عادة : المنطق الحادي عشر

 :المطالعة وصدق الشاعر الكبير المتنبي عندما قال

 

 أعزُّ مكان في الدنى سرُج سابح  

 

 .وخير جليس  في الزمان كتابُ 
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  طبربور –عائدة شكرهللا العسلي 

 

  الصويفية –أيمن قطب الدين البخاري 

 

  خلدا –خضر حنا سليم حبش 

 

  الحصن –مرشد ناصر سليم النمري 

 

  بيادر وادي السير –نعيم خليل فارس ابو ليل 

 

  قاعة الفرحات –لوريس لويس منصور الزعمط 

 

  الجندويل –محمود احمد محمود ناصر 

 

 بعد عودة األهل –هللا تماري وهبه عبد يكڤلود 

 

 جبل عمان –طوني اسكندر عنكي  ليث 

 

 الهاشمي الشمالي –سالم سليمان عبوي  عيسى 

 

 “حريما –علي الزعبي ”سعيد محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات
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  أكدت جاللة الملكة رانيا العبد هللا أن الوقفات االحتجاجية التي نفّذها األردنيون رفضا للقرار

ل السفارة األميركية إلى القدس أكدت على عالقة األجيال بالقضية الفلسطينية، األمريكي بنق

وقفة غضب موحدة )وكتبت في تغريدة على حسابها تويتر أمس باللغتين العربية واإلنجليزية 

وقفة أكدت على عالقة األجيال بالقضية . وقفها األردنيون اليوم رفضا للمساس بعروبة القدس

 .«الفلسطينية

 

 القدس تزف )جاللة الملكة رانيا العبد هللا شهداء القدس في تغريدة أخرى، وكتبت  نعت

رحم هللا الشهداء وحمى إخواننا وأهالينا في القدس . المزيد من األبطال دفاعا عن عروبتها

 (. الشريف

  كما كتبت جاللتها تعليقا على صورة للمسجد األقصى نشرتها عبر حسابها اإلنستجرام

 (.رض الرساالت وقلب العروبة النابض بالسالمأ.. القدس)

 

  تصدرت جريدة الدستور اهتمامات وسائل االعالم العربية واالجنبية اثناء تغطياتها لموجة

الغضب الفلسطيني والعربي على خلفية قرار الرئيس االمريكي ترامب بإعالن القدس 

 .عاصمة السرائيل

 

 لجزيرة في عمان وذلك في اعقاب تغطيتها النائب خليل عطية طالب باعادة فتح مكاتب ا

الموضوعية والمهنية وافرادها مساحات واسعة للموقف االردني الرسمي والشعبي  من 

الى جانب ذلك انضمت اصوات سياسية واعالمية تطالب بما رمى . قضية القدس االخيرة

 .اليه عطية

 

 هنية وقفة تضامنية أمام مجمع تنظّم عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم النقابات الم

النقابات، تأكيدا على أن القدس عاصمة فلسطين، ورفضا لقرار الرئيس األمريكي بنقل 

 .سفارة بالده إلى القدس

 

  في رسالة شعبية من كافة المواطنين « هنا القدس.. من عّمان»أطلق نشطاء شعار

يكي بنقل السفارة األمريكية للمقدسيين، وتأكيدا على التضامن معهم ورفضهم للقرار األمر

 .إلى القدس

 

  طالبا وطالبة في مدرسة الزمالية ( 436)وّزع بنك المالبس الخيري أمس كسوة الشتاء على

 .بلواء األغوار الشمالية، وذلك ضمن عمل البنك لتقديم المساعدة لمستحقيها

 

 فتيش في وّجه وزير العمل علي الغزاوي كتب شكر الى مجموعة من موظفي ادارة الت

الوزارة تقديرا للجهود الجبارة التي يقومون بها في ضبط العمالة الوافدة المخالفة وفقا الحكام 

 .القانون

 زوايا الصحف 
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  تنظم النقابات المهنية وقفة احتجاجية بعد ظهر اليوم في مجمع النقابات المهنية بالشميساني

اصمة للكيان المحتل، وتأكيدا تنديداً بقرار اإلدارة األميركية باالعتراف بالقدس المحتلة ع

 .على أن القدس عاصمة فلسطين األبدية

 

  رغم سريان قرار إغالق مكتب قناة الجزيرة الفضائية في عمان منذ أشهر، فقد أفردت القناة

القطرية تغطيات واسعة وميدانية للفعاليات الشعبية والرسمية األردنية المنددة بقرار الرئيس 

كما استضافت الجزيرة العديد من الشخصيات السياسية . حول القدساألميركي دونالد ترامب 

 .والنيابية واإلعالمية للتعليق على تداعيات القرار األميركي

 

  يعقد مجلس النواب بعد ظهر اليوم األحد جلسة عادية له برئاسة رئيس المجلس عاطف

اعمالها بعض الجلسة اليوم مخصصة للجانب التشريعي حيث ادرج على جدول . الطراونة

 .التشريعات للسير بإقرارها

 

  ،أقدم مجهولون أمس على سرقة مبالغ نقدية ومصاغ ذهبي من منزل مواطن بمنطقة عبدون

إن " الغد"وقال مصدر أمني لـ. بعدما انتحلوا صفة رجال أمن تابعين إلدارة البحث الجنائي

بحث الجنائي، وأقدموا على اقتحموا المنزل معرفين أنفسهم على أنهم من عناصر ال"الجناة 

 ".ألف دينار 35سرقة مبلغ نقدي ومصاغ ذهبي بقيمة 

 

  تعرض مجمع تجاري في منطقة الدوار السابع بعمان ظهر أمس لعملية سطو مسلح من قبل

ألف دينار، بحسب ما ادعى محاسب  53مجهول، حيث سرق تحت التهديد بالسالح نحو 

ت األجهزة األمنية فورا التحقيقات لكشف مالبسات وفتح. المجمع بشكواه لألجهزة األمنية

 .الجريمة وضبط الجاني

 

  لترميم بيوت " 3حملة فزعة أهل "تطلق نقابة المهندسين األردنيين ظهر غد االثنين فعاليات

وتعقد النقابة لهذه الغاية مؤتمرا صحفيا بمقرها في مجمع النقابات . األسر العفيفة في األردن

 .المهنية

 

 فير جمهورية كازخستان في عمان عزمات بيردبي وعقيلته بعد غد الثالثاء حفل يقيم س

الحفل يقام في فندق الفور . استقبال بمناسبة عيد استقالل كازخستان السادس والعشرين

 .سيزونز
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