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  "دعم اإلبداع واالبتكار في المنتج األردني وخلق الفرص لربط القطاعات" 
  "دكتور لكل مصنع"دورة جدیدة لبرنامج 

  
لبرنامج الوطني لربط الصناعة باالكادیمیا اعلنت إدارة ا - سناء الصمادي

في الجامعة األردنیة عن بدء إطالق الدورة " دكتور لكل مصنع"برنامج 
دعم اإلبداع واالبتكار "بعنوان  2017الجدیدة من البرنامج الوطني  للعام 

  ".في المنتج األردني وخلق الفرص لربط القطاعات
لالت ان الدورة تھدف الى دعم وقال مدیر البرنامج الدكتور یوسف العبدا

المشاریع التي یتوافر فیھا میزة ابداعیة من خالل العالقة بین المشارك 
والشركة الصناعیة أو الزرتعیة أو الخدمات المعتمدة على تطویر منتجات، 
او عملیات، او آالت، او برامج، او ادوات، او مفاھیم تطبیقیة، او خدمیة 

رحلة تعزیز االبداع واالبتكار، ومبدأ البحث جدیدة، وذلك لالنتقال الى م
العلمي التطبیقي بالجامعات األردنیة، باإلضافة الى دعم وتطویر الصناعة 

 ً واالقتصاد الوطني، سعیا منھا لتحقیق نتائج متمیزة للمنتج األردني للوصول بھ الى مكانة اكثر تمیزا
ً لقدرتھ التنافسیة وبالتالي الحصول على عالمة   ".صنع في األردن" وتعزیزا

واضاف أن الدورة تعنى بدعم مباشر لتطویر منتجات أردنیة مبتكرة كتحسین جودة المنتجات 
الصناعیة، وحل المشكالت الفنیة للمنتج التي تعاني منھا عملیة انتاجھ، وتحقیق متطلبات فنیة للمنتج 

واق التصدیریة، وتقدیم لفتح أسواق التصدیر، ومنتجات جدیدة تعتمد استغالل فرص متاحة باألس
تصامیم جدیده للمنتجات القائمة ذات قیمة مضافة، ومنتجات تعتمد تكنولوجیا جدیدة، وتطویر 
منتجات جدیدة ذات قدرة تنافسیة عالیة، باالضافة الى منتجات صدیقة للبیئة وكذلك تأھیل وإعداد 

  .القوى البشریة في المصانع األردنیة لھذه التحدیات
الت اعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة االردنیة المشاركة في ھذه الدورة، وتقدیم ودعا العبدال

مقترحات مشاریعھم اإلبداعیة عن طریق تعبئة نماذج التقدم للمشاركة والموجودة على الموقع 
وني وإرسالھا الـى البرید اإللكتر) النماذج االولیة للدراسة التشخیصیة/ نماذج(االلكتروني المعنونة بـ 

الى إدارة البـرنامج في الجامعة األردنیة  كلیة ) 2(الخاص بالبرنامج باإلضافة الى نسخة ورقیة عدد 
  .www.FFFjordan.comالھندسة وزیارة الموقع اإللكتروني للبرنامج 

وبین العبدالالت انھ سیتم اختیار المشاریع ذات البعد التطبیقي بالمصنع أو بالمؤسسة التي تركز على 
جاالت السالفة الذكر، على ان ال تكون مجرد دراسة حالة انما  لھا أثر عملي وایجابي على الم

  .المصنع

 أخبار الجامعة

  17/6/2017                                       سبت   ال                                    طلبة نیوز/3:الرأي ص /أخبار األردنیة
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  "االردنیة"تنفذھا كلیة اللغات في 
  مبادرة لسلسة مستمرة من العطاء واألعمال الخیریة" لغات الخیر"

 
 

ة رسمت كلیة اللغات في الجامع -سناء الصمادي
األردنیة مساء امس البسمة وادخلت الفرحة على 

طفل یتیم من جمعیة احباء هللا ) 200(قلوب نحو 
الخیریة بما قدمتھ لھم في حفل االفطار 
الرمضاني الذي اقیم في باحة الكلیة ضمن مبادرة 

  ".لغات الخیر"
نھ من أبرك الساعات وقال عمید الكلیة الدكتور محمود الشرعة خالل كلمة القاھا في حفل االفطار أ

وأعظم القربات الى هللا عز وجل أن نكون على مائدة االیتام نشاركھم االفطار وندخل في قلوبھم 
  .الفرحة

واضاف ان المؤسسات واالفراد الذین یواصلون اللیل بالنھار لرعایة ھذه الفئة من فئات االسرة 
لراعي والمعیل وقد عوضھا هللا عز وجل االردنیة الكبیرة التي شاء هللا سبحانھ وتعالى أن تفقد ا

بھؤالء االخوة واالخوات من ابناء جمعیة احباء هللا وغیرھا من المؤسسات الراعیة لالیتام جاءت 
لتبلسم الجراح ولتخفف على االیتام وتمسح دمعتھم وتعطیھم الحنان والقدوة والتربیة الحسنة كي 

  .وثابتین على عقدیتھمیكونوا مواطنین مخلصین لوطنھم ومحبین لدینھم 
ودعا الشرعة جمیع مؤسسات المجتمع والجمعیات الخیریة لدعم الھیئات الخیریة المختلفة التي تقوم 

  .على رعایة شؤون األیتام
وبین ان االفطار الذي جاء بدعم من ساھر عربیات من الھیئة الوطنیة إلزالة األلغام وإعادة التأھیل، 

لغات "سلة مستمرة من العطاء واألعمال الخیریة ضمن مبادرة وبعض المتبرعین، یأتي ضمن سل
  ".الخیر

دریسیة واإلداریة وطلبة وفي ختام كلمتھ اعرب الشرعة عن شكره وتقدیره العضاء الھیئتین الت
الكلیة، والطالب محمد أبو حصوة الذي یدرس اللغتین األلمانیة واإلنجلیزیة في الكلیة على مشاركتھم 

  .ودورھم الفاعل في إنجاح ھذا الیوم الخیر
وتخلل حفل االفطار عدد من الفقرات المتنوعة والمسابقات لالطفال وتوزیع الھدایا لھم، وفقرات 

  .یماش اللعاب التیل

  15/6/2017                   الخمیس                                                                          /أخبار األردنیة
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 األلمانیة) ھامبرغ(و) األردنیة(برنامج دكتوراه بین 
 

األردنیة مع جامعة ھامبرغ األلمانیة التقنیة اتفاقیة تعاون أكادیمي إلقامة برنامج  أبرمت الجامعة
 .الدكتوراه في ھندسة الطاقة والمیكانیك

 
وبموجب البرنامج، الذي یتوقع المباشرة بھ العام الجامعي المقبل، یدرس الطالب المساقات الدراسیة 

وات العداد البحث واطروحة الدكتوراه في جامعة في الجامعة االردنیة ولمدة سنتین ویقیم ثالث سن
 .ھامبرغ في المانیا

 
والمدعوم من برنامج ) داد(ویأتي البرنامج ضمن مشاریع المؤسسة األلمانیة للتبادل األكادیمي 

 .الحوار في التعلیم العالي مع العالم االسالمي
 

 .وحقق نجاحا كبیراسنوات  3وتنفذ الجامعتان برنامج ماجستیر الطاقة المتجددة منذ 

  18/6/2017                                     حد             األ                                                     23:صالرأي 
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 )األردنیة(تطبیق الكتروني بین المدرس والطالب في 
  
 

تعمل طالبات في كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات في الجامعة االردنیة على انشاء 
تطبیق مخصص للمدرسین والطالب یتم تحمیلھ على االجھزة الذكیة للتواصل فیما بینھم بشكل سریع 

 .وسھل
 

یحتاج الطالب الى « وقالت الطالبات دانیا شحرور، الھام عضیبات، ایھ فرارجة، وقمر بركات
التواصل مع المدرس فال توجد طریقة اال بالذھاب الى مكتبة وھنا تكمن المشكلة في صعوبة الوقت 
او انشغال المدرس او الطالب، من ھنا جاءت الفكرة بعد البحث المتواصل في الجامعات االردنیة عن 

ما یحتاجھ الطالب او المدرس تطبیق سھل االستخدام للتواصل بین المدرس والطالب، یتضمن جمیع 
فلم نجد تطبیقات من ھذا النوع مطبقة، وقمنا بأنشاء موقع على االنترنت مخصص للمدرس وتطبیق 

مع وصول اشعارات , مخصص للطالب یتم تحمیلھ على االجھزة الذكیة للتواصل بشكل سریع وسھل
 .»لكل من الطالب والمدرس بوجود رسالة

 
شروع الذي تشرف علیھ الدكتورة سلسبیل فایز الربیع، والدكتورة والء كما یمكن من خالل ھذا الم

قطیشات ان یضع المدرس غیابات الطالب بشكل سھل وبالتالي یتمكن الطالب من معرفة عدد 
الغیابات التي لدیھم بالیوم والساعة دون الحاجة للعودة الى المدرس، ویوفر المشروع امكانیة وضع 

 .الطالب ان ینتظر موعد المحاضرة لیعلم عالمتھ عالمات الطالب دون حاجة
 

  .وسیتم تطویر ھذا المشروع لیتضمن جمیع ما یحتاجھ الطالب مثل نشاطات خدمة المجتمع

  18/6/2017                                     حد             األ                                                     23:صالرأي 
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  الرسمیة یقر معاییر تقییم أداء رؤساء الجامعات’’ التعلیم العالي’’
  

أقر مجلس التعلیم العالي، في جلسة عقدھا یوم الخمیس الماضي برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث 
 .تقییم أداء رؤساء الجامعات الرسمیةالعلمي عادل الطویسي، معاییر مفصلة وآلیة 

وسترسل ھذه اآللیة إلى مجالس أمناء الجامعات الرسمیة، على شكل نموذج یعبأ لیصار بعدھا إلى 
إعادة ارسالھ إلى المجلس، الذي یشكل لجنة خبراء تضع آلیة للحصول على تغذیة راجعة من عینات 

 . لتقییم اداء رئیس الجامعةعشوائیة العضاء ھیئة التدریس واإلداریین والطلبة 
جاذبة ومؤثرة في اآلخرین، ) كاریزما(كما تتضمن معاییر التقییم؛ امتالك الرئیس لشخصیة قیادیة 

 ".الرئیس النموذج، صاحب الرؤیة ویتقبل االنتقاد ویرد بإیجابیة، یحترم حقوق وكرامة اآلخرین"
كادیمیة واإلداریة من عمداء ومدیري مراكز كما تتضمن عدالة القرارات اإلداریة؛ تعیین القیادات األ

 ".ال یتخذ قراراتھ بناء على الواسطة أو القرابة أو الشخصنة"ومدیري وحدات وغیرھم 
كما تتضمن أن یكون الرئیس، صاحب قرارات مبررة وغیر متھورة، ویتصف بالدقة والثبات، یمثل 

بات في الجامعة، یلتزم بالقوانین واألنظمة إدارة فاعلة وعادلة في مواضیع الترقیات والبعثات والعقو
، یتواصل ..)نائب رئیس، عمید(والتعلیمات وللقضایا، یعین الكفاءات األفضل في المواقع اإلداریة 

 ".مع الخریجین بخاصة في الجوانب التي تساعد على توظیف الطلبة
وتنص على ان تكون قراراتھ دقیقة ومدروسة ومستقرة، ال تتغیر بسرعة وتتصف بالحكمة 

یفسر بدقة وأمانة قراراتھ اإلداریة، یحترم ویستقبل توصیات مجلس االمناء، ویتخذ "والموضوعیة، 
".                                                            القرارات عبر المجالس المختصة

كما تنص على وجود ملف أكادیمي وبحثي للرئیس، خال من الشبھات، وللجنة التواصل مع الجھات 
ال شبھات مالیة أو إداریة على رئیس "الرقابیة المعنیة في المملكة، للحصول على المعلومات، و

 ".    أیة أمور اخرى، ترى لجنة خبراء اھمیتھا في التقریر"فضال عن  ،"الجامعة
وبعد ذلك تقدم لجنة الخبراء تقریرھا إلى المجلس، لیصار التخاذ القرار المناسب حیال مجمل عملیة 

 .التقییم
معیارا تتعلق بالعالمیة، والتدریس، واالعتماد وضمان  14كما تضمن تقییم أداء رؤساء الجامعات، 

جودة، والبحث العلمي والتطویر والدراسات العلیا، والموارد البشریة واألمور المالیة وضبط ال
النفقات، واإلدارة واإلجراءات اإلداریة، والبنیة التحتیة، والبیئة الجامعیة، والحاكمیة، وتنمیة 

 .المجتمع، وااللتزام بقرارات المجلس
 .منھا النموذج الموحد للتقییممؤشر أداء تض 95وسیقیم المعاییر المذكورة عبر 

على صعید آخر؛ أقر المجلس تعلیمات إنشاء الجامعات الطبیة، وأعلن عن فتح الباب للقطاع الخاص 
للتقدم بطلبات وفقا للتعلیمات، التي تضمنت األسس العامة المعمول بھا إلنشاء الجامعات الخاصة، 

 .باإلضافة ألسس تخص الجامعات الطبیة
من مجموع الطلبة، %  60تقل نسبة الطلبة الوافدین في أي جامعة طبیة خاصة عن وأكد على أن ال

تماشیا مع خطة زیادة استقطاب الطلبة العرب واألجانب التي أقرھا مجلس الوزراء في تشرین الثاني 
 .2020-2017العام الماضي واألعوام ) نوفمبر(

 شؤون جامعیة ومحلیة

  18/6/2017                                     حد             األ                          8:الغد ص/5:الدستور ص/4:صالرأي 
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فتح المجال للطلبة األردنیین للتسجیل واعتبر المجلس أن من شأن انشاء جامعة طبیة في المملكة 
فیھا، بدال من الدراسة في الخارج، ما سیؤدي النعكاسات اقتصادیة ایجابیة على المملكة عبر 

 .االحتفاظ بالعملة الصعبة
 4000ویبلغ عدد الطلبة األردنیین الذین یدرسون الطب وطب األسنان في الخارج حالیا حوالي 

 .طالب وطالبة
المجلس النظر في طلب جامعة عمان األھلیة، استحداث تخصص طب األسنان، لحین إلى ذلك؛ أجل 

 .وضع اسس الترخیص لھذا التخصص
وقرر المجلس مخاطبة الجامعات الرسمیة، لتزویده بمقترحات مشروع تعلیمات االجازات دون راتب 

دون راتب لسنة ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الرسمیة التي ستصدر بموجب نظام اإلجازات 
ووافق المجلس على مذكرة تفاھم بین الوزارة . والذي صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء 2017

والھیئة، والتي ستقوم الجامعات األردنیة بموجبھا، بإدخال مساقات أو محتوى في مساقات لھا عالقة 
 .  بتعزیز قیم النزاھة واالبتعاد عن الفساد لدى طلبة الجامعات

ً لجامعة العلوم التطبیقیة الخاصة لمدة ووافق على تج دید تعیین  الدكتور محفوظ احمد جودة رئیسا
 . اربعة اعوام

كما وافق على طلب جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا استحداث قسم التسویق اإللكتروني في كلیة 
سي األول الملك طالل لتكنولوجیا األعمال وتوطین تخصص التسویق فیھ، اعتبارا من الفصل الدرا

 .2018/2017للعام الجامعي 
ووافق لجامعة الزیتونة األردنیة الخاصة على استحداث كلیة العمارة والتصمیم وتوطین تخصصي 

ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي )ھندسة العمارة والتصمیم الجرافیكي( ، فیھا وذلك اعتبارا
2018/2017." 

طالل باستحداث برنامج الماجستیر في تخصص علوم مالیة  كذلك وافق على طلب جامعة الحسین بن
شریطة تحقیق معاییر  2018/2017ومصرفیة، اعتبارا من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 .االعتماد
في ) تكنولوجیا األعمال(، لیصبح قسم )نظم المعلومات االداریة(كما وافق على تغییر مسمى قسم 

 ".ا األعمال في جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیاكلیة الملك طالل لتكنولوجی
) ھندسة االتصاالت اإللكترونیات(ووافق على طلب جامعة العلوم التطبیقیة بتغییر مسمى تخصص 

وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي األول ) االتصاالت وھندسة الحاسوب/ الھندسة الكھربائیة(لیصبح 
 ".2018/2017للعام الجامعي 

المجلس على طلب جامعة مؤتة على استحداث برنامج البكالوریوس في تخصص ھندسة كذلك وافق 
شریطة تحقیق معاییر  2018/2017البرمجیات، اعتبارا من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 ".االعتماد
ضمن التخصصات التطبیقیة  في جامعة الشرق ) التصمیم الداخلي(وافق على اعتبار تخصص 

طة تحقیق الجامعة لمعاییر االعتماد الخاص للتخصصات التطبیقیة، والتقدم بطلب األوسط، شری
 ".االعتماد الخاص للتخصص من جدید حسب األصول

ضمن التخصصات التطبیقیة في جامعة الشرق ) التصمیم الجرافیكي(كما وافق على اعتبار تخصص 
ات التطبیقیة، والتقدم بطلب األوسط، شریطة تحقیق الجامعة لمعاییر االعتماد الخاص للتخصص

 .االعتماد الخاص للتخصص من جدید حسب األصول
ووافق على الغاء تجمید برنامج الماجستیر في تخصص المحاسبة في جامعة العلوم االسالمیة 

 ".العالمیة، شریطة تحقیق معاییر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلیا
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ُع نى بتدریس المساقات الخدمیة في الجامعة الھاشمیة، شریطة وكذلك وافق على إنشاء قسم أو وحدة ت
التزام الجامعة باالطار العام لتعلیمات ومعاییر االعتماد لقسم العلوم االساسیة اإلنسانیة وقسم العلوم 

 ".االساسیة العلمیة المعدلة
ة، شریطة أّال اإلیطالی LUISSووافق على مذكرة التفاھم واالتفاقیتین بین جامعتي البترا الخاصة و

 .تؤدي لمنح الطلبة المسجلین درجة علمیة غیر الدرجة التي تمنحھا جامعة البترا الخاصة
كما وافق على طلب جامعة عمان األھلیة، باستحداث برنامج الماجستیر في تخصص االدارة 

یر ، شریطة تحقیق معای2018/2017الحكومیة، اعتبارا من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 .االعتماد

ووافق المجلس على طلب الجامعة األردنیة، ایقاف القبول في برنامج دكتوراه االدارة التربویة 
 . ، بعد تخریج الطلبة الذین ھم على مقاعد الدراسة2018/2017اعتبارا من العام الجامعي 

/ عربیة واإلسالمیةووافق على اتفاقیة التعاون بین جامعة الیرموك وأكادیمیة باشاك شھیر للعلوم ال
 ".تركیا، شریطة أال تؤدي الى منح درجة علمیة، باستثناء الدرجة التي تمنحھا جامعة الیرموك

كذلك على طلب جامعة آل البیت استحداث قسمین للمساقات الخدمیة، یعنیان بتدریس متطلبات 
، لتصبح كلیة "مالإدارة المال واألع"، باإلضافة إلى الموافقة على تغییر مسمى كلیة "الجامعة

  ".في جامعة آل البیت" االقتصاد والعلوم اإلداریة"
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 جامعة األمیرة سمیة تشارك بمؤتمر دولي حول التعلیم العالي
  

شارك رئیس جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا الدكتور مشھور الرفاعي في المؤتمر السادس للتعلیم 
ً / العالي في منطقة الشرق االوسط وشمال افریقیا، الذي تم تنظیمھ في مدینة مرسیلیا فرنسا مؤخرا

 . بدعم من البنك الدولي
مؤسساٍت وجامعاٍت من االتحاد االوروبي وقیاداٍت وشارك في المؤتمر خبراء من البنك الدولي و

دول عربیة، ھي األردن، فلسطین، لبنان، العراق، مصر، المغرب، الجزائر وتونس،  8أكادیمیة من 
 .ناقشوا خاللھ الحاكمیة والتمویل والبعد الدولي في التعلیم العالي

واستعرض الرفاعي في المؤتمر، وضع التعلیم العالي وأھم التحدیات التي تواجھ الجامعات األردنیة، 
وتحدث عن البحث العلمي التطبیقي في الجامعات والتشبیك مع الصناعة، والتوجھ للتركیز على 

 .التعلیم التقني والتدریب المھني لزیادة اعداد الملتحقین بھذه البرامج
ھتمام الجامعات األردنیة بالتركیز على البعد الدولي والتشبیك مع جامعات عالمیة كما تحدث عن ا

بھدف اكتساب وتبادل الخبرات بإقامة برامج اكادیمیة ومشاریع بحثیة مشتركة وتبادل الطلبة، 
لضمان جودة التعلیم العالي والبحث العلمي والحصول على اعتماداٍت دولیٍة والعمل على تحسین 

وأشار الرفاعي إلى قرار مجلس التعلیم العالي . امعات االردنیة على المستوى العالميتصنیف الج
االخیر بشأن تقییم عمل االدارات الجامعیة واھمیتھ ووضع معاییر لھذا الغرض، وإلى قرار ھیئة 

 ً   .اعتماد مؤسسات التعلیم العالي بوضع معاییر لتصنیف البرامج والجامعات االردنیة محلیا

  18/6/2017                                     حد             األ                                                      6:صتور الدس
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 منحة جامعیة لصندوق األمان لمستقبل األیتام 54نوبلز تقدم 

  
قدمت شركة نوبلز لالستثمار دعما لصندوق األمان لمستقبل األیتام، إحدى مؤسسات جاللة الملكة 

 .منحة دراسیة جامعیة 54رانیا العبدهللا، من خالل تغطیة تكالیف 
 

وقال بیان أصدرتھ الشركة الیوم السبت إنھ تم توقیع اتفاقیة لتغطیة المنح، وقعھا رئیس مجلس ادارة 
نوبلز عمر عایش ورئیس مجلس إدارة الصندوق لیث القاسم، وذلك استجابة للحملة التي أطلقھا 

 .الصندوق بدایة شھر رمضان المبارك لدعم أھدافھ
 

لمقتدرین من اإلیوائیین وغیر اإلیوائیین، وتعطى األولویة للطلبة وینتفع من ھذه المنح االیتام غیر ا
االیتام المتفوقین، ومنتسبي نظام التنافس في الجامعات الحكومیة، واألشد فقرا، وطالب التخصصات 

 .ذات االثر االیجابي بسوق العمل واالقدر على التنمیة
 

تمام بھم ومنحھم الفرصة للدراسة والتدریب وأشار عایش إلى أھمیة االلتفات إلى ھؤالء الشباب واالھ
والعمل، لیتفاعلوا بإیجابیة مع المجتمع، ویأخذوا أدوارا منتجة وفاعلة ویسھموا في التنمیة، مضیفا أن 
توفیر ھذا الدعم لألیتام وفي ھذه المرحلة العمریة المھمة من حیاتھم ھو في غایة االھمیة، خصوصا 

 .على الطریق الصحیحایتام دور الرعایة، حیث یضعھم 
 

یذكر أن صندوق األمان لمستقبل األیتام ھو جمعیة خیریة مستقلة مسجلة لدى وزارة التنمیة 
 .عاما 18االجتماعیة، یعمل على دعم الشباب والشابات األیتام في جمیع أنحاء المملكة بعد بلوغھم 

 
ویستجیب الصندوق الحتیاجات الشباب والشابات األیتام المنتفعین منھ من خالل توفیر التعلیم 
األكادیمي والمھني ومصاریف المعیشة والتأمین الصحي باإلضافة إلى اإلرشاد االجتماعي 

 .واالكادیمي والنفسي على امتداد فترة الدراسة
 

، وتأسس 2003ملة األمان لمستقبل األیتام عام وكانت جاللة الملكة رانیا العبدهللا قد أطلقت ح
  .2006الصندوق عام 

  18/6/2017                                     حد             األ                                                    18:صتور الدس
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 مشاركا ومشاركة في امتحان الثانویة العامة 125378
  

 قالت وزارة التربیة والتعلیم إن عدد الطلبة المشتركین في امتحان الثانویة العامة للدورة الصیفیة
ً ومشتركة، منھم  125378بلغ   2017 من طلبة  41751من الطلبة النظامیین و 83627مشتركا

الدراسة الخاصة، مشیرة في بیان صحفي صدر امس  الى مواصلة االستعدادات  لالمتحان  والذي 
 .تبدأ أولى جلساتھ یوم الثالثاء الرابع من شھر تموز القادم، وتنتھي في الثامن عشر منھ

قاعة امتحان في كافة مدیریات  1198مدرسة اشتملت على  419ھ تم توزیع الطلبة على وبینت أن
 .التربیة والتعلیم في المملكة اضافة الى قاعة احتیاط في كل مدیریة

ووجھت وزارة التربیة والتعلیم مجموعة من الرسائل لطلبة الثانویة العامة تضمنت الحرص على 
ُ عند تقدیم االمتحان، وعدم احضار أي نوع اصطحاب بطاقة الجلوس وبطاقة األح وال المدنیة یومیا

 .من األقالم، حیث عملت الوزارة على توفیرھا للطلبة في قاعات االمتحان
أجھزة الھواتف الخلویة، السماعات (ودعت الوزارة الطلبة للحرص على عدم اصطحاب أي من 

إلى قاعة االمتحان، ) جیل أو تصویرالالقطة، الساعات واألقالم اإللكترونیة، أو أي جھاز تس
والحضور إلى قاعة االمتحان قبل بدئھ بوقت مناسب، مع التأكید أن أولى جلسات االمتحان تبدأ 

 ً ً والجلسة الثانیة الساعة الواحدة والنصف ظھرا  .الساعة الحادیة عشرة صباحا
ممارسة الریاضة الخفیفة كما اكدت اھمیة االلتزام بالتعلیمات الناظمة لالمتحان، والحرص على 

 .وتمارین التنفس واالسترخاء، وعدم السھر الطویل ألنھ یؤثر سلبا على االداء في االمتحان
وقالت انھ ال داعي للقلق من صعوبة االمتحان، حیث ان األسئلة موضوعة بعنایة وتراعي مستویات 

حان والمواد المقررة، والوقت وقدرات الطلبة المختلفة، ودعت الطلبة الى التأكد من برنامج االمت
المحدد لكل جلسة امتحان، وعدم االستماع إلى اإلشاعات التي یتم تداولھا قبل االمتحان واالبتعاد عن 

 .القلق والتوتر، والثقة بقدراتھم وإمكاناتھم
ي كما دعت الوزارة الطلبة لقراءة األسئلة جیدا، والبدء باإلجابة عن األسئلة األسھل بما یساعدھم ف

 .استثمار وقت االمتحان
واكدت على اھمیة فھم السؤال جیدا، ألن فھم السؤال یساعد على اإلجابة، وعدم االنشغال بما قدم 

 .الطالب في االمتحان السابق، واالستعداد لالمتحان القادم
واشارت الى ضرورة كتابة رقم السؤال وفرعھ على دفتر اإلجابة، وتنظیم االجابات وبما یسھل 

  .عتھامراج

  18/6/2017                                     حد             األ                                                              7:صتور الدس
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 سا للجنة الحكامالعطیات أمینا عاما لالتحاد العربي للمبارزة ومغایرة رئی
  

خالد العطیات بمنصبھ أمینا عاما لالتحاد العربي في المبارزة للدورة . احتفظ رئیس اتحاد المبارزة د
، في الوقت الذي حصل فیھ األردن على عدد من 2021األولمبیة الحالیة التي تمتد حتى العام 

یئة العامة لالتحاد العربي الذي عقد أول من أمس المكاسب اإلداریة والفنیة، وذلك خالل اجتماع الھ
باسل . عاطف الرویضان ود. في العاصمة عمان، بحضور مندوبي اتحاد اللجان األولمبیة العربیة د

فلسطین واإلمارات والبحرین والسعودیة والیمن ولبنان (الشاعر، فیما حضره ممثلو الدول العربیة 
 ).والكویت وتونس ومصر واألردن

العطیات بكلمة رحب فیھا برؤساء وممثلي االتحادات العربیة . فاصیل االجتماع الذي استھلھ دوفي ت
ومندوبي اتحاد اللجان األولمبیة العربیة، وتطلعات الجمیع على ادامة نشاطات االتحاد العربي 

یخ سالم وتطویر اللعبة في كافة الدول العربیة، ثم جرى انتخاب الرئیس الذي فاز فیھ اإلماراتي الش
بن سلطان القاسمي، فیما فاز بمقعدي نواب رئیس االتحاد التونسیة زائدة الخالصي والمصري جمیل 

 .الزفتاوي
العطیات على اجماع اعضاء الجمعیة العمومیة على تولي منصب األمین العام، بعد . وحصل د

، والتي شھدت اقامة الكثیر النجاحات الكبیرة التي حققتھا األمانة العامة في السنوات األربع الماضیة
من النشاطات والبطوالت العربیة، التي اسھمت في تطویر المستوى الفني العام في الدول العربیة، 

 .إضافة إلى توطید العالقات األخویة والتعاون المشترك بین الدول العربیة
اد جاسم، واللبناني وفاز بمقاعد مجلس إدارة االتحاد كال من الفلسطیني داوود متولي، والعراقي زی

 .زیاد األعرج، والسعودي سعود الشمري
كما حصل األردن على العدید من المكاسب خالل االجتماع، حیث فاز ایاد مغایرة بمنصب رئیس 

 .لجنة الحكام، وفاز أنس الكاید في عضویة لجنة المدربین، وفازت لینا القسوس بعضویة لجنة المرأة
 العربیةاألردن یستضیف بطولة البراعم 

وأكد االتحاد العربي على إقامة البطولة العربیة للبراعم في العاصمة عمان خالل شھر آب 
المقبل، والتي ینتظر أن تشھد مشاركة واسعة من الدول العربیة حسب تأكید ممثلي الدول ) أغسطس(

 .العربیة الذین حضروا االجتماع
الحدث الریاضي الكبیر نظرا لما یتمتع بھ  وجاء تأكید االتحاد العربي على احتضان األردن لھذا

اتحاد المبارزة من امكانیات فنیة وإداریة كبیرة قادرة على استضافة البطولة واخراجھا بالصورة 
 .االیجابیة التي تستحقھا

العطیات قرار االتحاد باقامة البطولة في األردن، موضحا أن االتحاد . وقدر رئیس االتحاد األردني د
 .ات الكاملة في انجاح البطولةلدیھ القدر

وكان اتحاد المبارزة استضاف مؤخرا البطولة العربیة للشباب والناشئین والتي حققت نجاحات واسعة 
على الصعیدین الفني واإلداري، وشھدت تفوق العبي والعبات المنتخبات الوطنیة بحصولھم على 

  .العدید من المیدالیات الملونة
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 ھل یَعدُل التعلیم العالي عن شرط اإلقامة؟
 نمھند مبیضی. د

أكثر من رسالة وجھت فیما سبق لوزراء التعلیم العالي حول شرط اإلقامة لطالب الدكتوراه الذي 
ا في یدرس خارج البلد، قد نفھم شرط األقامة والدراسة المنتظمة في البكالوریوس والماجستیر، أم

الدكتوراه فبعض الجامعات ال یكون فیھا مواد دراسیة، ولو كان ھناك مواد یمكن انھاؤھا بثالثة 
ً یتحول الطالب إلى البحث واكمال مشروعھ، بمعنى  4-3فصول، ومدة كل فصل من  أشھر، والحقا

اصل بشكل أن العالقة تصبح بین الطالب والمشرف، والیوم بفعل وسائل التواصل المتعددة یمكن التو
 .أفضل بین الطرفین

ً كي نكتب عنھا، والسؤال ھل كل من  الرسائل تتجدد الیوم لمعالي وزیر التعلیم العالي وتردنا أیضا
سافروا واقاموا في الغرب عادوا برسائل علمیة محترمة، وھل كانوا ممیزین، ھل اإلقامة تجلب 

ً للتفضیل، لما ذ ال تكون اإلقامة مفتوحة، وغیر محددة، التمیز وتخلق البحث الجید، وھل تكون سببا
شھرا من تاریخ  30على أن تحدد مدة الدراسة في الجامعة أي االنتساب للجامعة، بما ال یقل عن 

 .القبول أو بأي مدة تراھا الوزارة عادلة وممكنة
العبرة لیست في مدة اإلقامة، بل بالمنتج واالطروحة التي تقدم، وعمل الباحث بعد نیل الدرجة، : نقول

ولو اكتفینا بشرط نشر بحث محكم في مجالت تحددھا الوزراة وتراھا ذات قیمة، لكان أفضل ونشطنا 
الت محترمة البحث العلمي واسھمنا برفع االنتاج العلمي، فشرط نشر بحث بمستوى متقدم وفي مج

وقد یتم التفیكر . العلمیة، ھو فضل فائدة من شرط اإلقامة» سكوبس«ومن المصنفة ضمن قاعدة 
أي أن ال یكون ھناك أي شرط على معادلة الشھادة، ما دامت . بطریقة أخرى لمعالجة األمر

وتطمح الجامعات تعین بناء على تنسیب االقسام وبشروط محددة تشترط منھا نشر البحوث العلمیة 
 .إلى استقطاب الخبرات العلمیة 

ً من الزمن في الغرب وعادوا وعینوا بالجامعات وكان انتاجھم ضعیفا وتقدمھم  كثیرون اقاموا ردحا
ً، وكثیرون لم ینالوا شرف االبتعاث للغرب ودرسوا في جامعات محلیة وتقدموا بالرتبة العلمیة  وئیدا

وكثیرون من اساتذة االنسانیات لم یكتبوا باللغة . غربقبل من تغرب وكسب فرصة التعلم بجامعات ال
وھنا نسأل ماذا كانوا یفعلون في سنوات اقامتھم في ! االنجلیزیة برغم تخرجھم من جامعات غربیة

!! الغرب؟ أعرف كثیرین من ھذه النوعیة، والمصیبة أنھم كتبوا اطروحاتھم باللغة االنجلیزیة
!.  عاما وبعضھم لحق بسن التقاعد دون وصولھ لالستاذیة 25 وتأخرت ترقیتھم لالستاذیة أكثر من

ھنا نسأل ھل افادتھم سنواتھم بالغرب لتخلق منھم باحثیین یشار لھم بالبنان؟ أم أنھم كانوا فقط یعدون 
ً، وال یملكون أي تأثیر علمي، ولیس لھم انجاز سوى تعاقب الزمن في الجامعات، لألسف  أیاما

 .حتماالتبعضھم فیھم كل تلك اال
ً، نثق بالدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي في قدرتھ على االبداع واالنجاز وایجاد  أخیرا
الحلول الممیزة والمشروطة بتحقیق الفائدة والعدالة، فھو لیس من ھواة وضع العقد في وجھ من أراد 

ن خیار غیر التقدم عبر التعلم ومواصلة مسیرتھ العلمیة، وھو یدرك حق اإلدراك أن لیس للناس م
  .العلم

 مقاالت
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 التعلیم في فكر جاللة الملكة رانیا
 

 الدكتور عارف الجبور
مع االردني انجازات جاللة الملكة راینا العبدهللا المعظمة كثیرة ومتنوعة وفي مجاالت عدیدة بالمجت

 اسھمت في نشر الفائدة والخیر البناء وبنات الوطن 
فجاللتھا ومن خالل مبادرات ھادفة تمكنت من متابعة احتیاجات المجتمع في مناطق مختلفة ، تمكنت 
خاللھا من تحسین نوعیة الحیاة الفرادھا، واحداث تغیر حقیقي لم یكن لیحدث على ارض الواقع لوال 

على رسم خطوط النجاح ومسیرتھ، التي ال تزال في كل عام جدید تستمر جھود وحرص جاللتھا 
 .لترسم الفرح والحیاة الفضلى للكثیرین في مختلف مناطق المملكة

 
امنت بان ) مبادرة مدرستي ( وقد اولت جاللتھا اھتماما واضحا بقطاع التعلیم فجاللتھا ومن خالل

یعیش من خاللھا سنوات تعلیمھ ،وھو قادر على لكل طالب الحق بان یحظى ببیئة مدرسیة مناسبة 
التفاؤل بمستقبل اجمل، فالتعلیم كان على راس اولویات جاللتھا وقد ترجمت ھذه االلویات على 

التي اطلقت في "مدرستي "ارض الواقع من خالل مبادرات تعلیمیة اطلقتھا جاللتھا بدءا من مبادرة 
یة في محافظات المملكة، حیث تمكنت المبادرة بفضل وھدفت الى تحسین البیئة التعلیم 2008عام 

جھود جاللتھا ورؤیتھا لتحسین البیئة المدرس، وساھمت في رفع مستوى التحصیل العلمي ،والتقلیل 
 . من نسب التسرب في الكثیر من المدارس المشمولة

 
فیر األدوات التي وفي مجال اھتمام جاللتھا بالقطاع التعلیمي الذي تشكل منذ اھتمامھا بالطفل وتو

ً بإدخال حوسبة التعلیم ،مرورا باالھتمام بالبیئة التعلیمیة  تمكنھ من االندماج في العملیة التعلیمیة، بدءا
،والمعلم الى أن تعززت االھتمامات من خالل مأسسة العمل، جاءت جائزة الملكة رانیا للتمیز 

وفي إطار .میز، وحالیا جائزة المدیر المتمیزالتربوي التي اطلقتھا جاللتھا لتشمل جائزة المعلم المت
إلصالح خمسمئة  2008في نیسان " مدرستي"تحسین البیئة المدرسیة، اطلقت جاللتھا مبادرة 

مدرسة حكومیة والمحافظة علیھا بالتعاون مع أھالي المجتمعات المحلیة، ومؤسسات القطاع العام 
 .والخاص ،ومنظمات المجتمع المدني غیر الربحیة

" .. مدرستي"مبادرة .. وبعد أیام ستنطلق مبادرة جدیدة : " الت الملكة رانیا عن مبادرة مدرستيوق
في مملكتنا خمسمئة مدرسة في حاجة ماسة لألساسیات العلمیة .. لنجعل التعلیم مسؤولیة اجتماعیة 

بتأھیل  تقوم على مبدأ الشراكة والمشاركة في تعلیم تستحقھ اجیال االردن" مدرستي."والعملیة
المدارس لدورھا المطلوب،و ھي إسھام من المدارس االھلیة، والشركات الخاصة، من كل أردني، 
ً یستوعب طاقات أطفالنا ویبني شخصیاتھم  لتلبیة احتیاجات المدارس، لتصبح المدرسة صرحا

ویتحول المعلم فیھا من مدرس الى ملھم ومرشد یوسع مدارك طالبھ ویسلحھم . ویرعى مواھبھم
تحتاج سواعدكم وعزیمتكم لترمیم جدرانھا، ... ھي مدرستكم " مدرستي."أدوات العصر ولغتھب

أتمنى علیكم ان . وتجمیل صفوفھا، ومنح طالبھا االلھام لیصبحوا قوى فاعلة في المجتمع، أسوة بكم
ھي تسخروا ولو جزءا من وقتكم لمساعتنا على تطویر مدارسنا وتوفیر البیئة السلیمة الطفالنا، ف

في المستقبل القریب سنحصد نتائج ..أطفالكم انتم بعد سنوات إن شاء هللا . مدارس االجیال القادمة
ھذا المستقبل سیبدأ لحظة أن یقرر كل منكم أن یترك " .. مدرستي"قراركم بالمساھمة في مشروع 

 .بصمتھ علیھ
بادرة مدرستي امنت بان لكل وقد اولت جاللتھا اھتماما واضحا بقطاع التعلیم فجاللتھا ومن خالل م

طالب الحق بان یحظى ببیئة مدرسیة مناسبة یعیش من خاللھا سنوات تعلیمھ ،وھو قادر على التفاؤل 
بمستقبل اجمل، فالتعلیم كان على راس اولویات جاللتھا وقد ترجمت ھذه االلویات على ارض الواقع 

 2008التي اطلقت في عام "مدرستي "رة من خالل مبادرات تعلیمیة اطلقتھا جاللتھا بدءا من مباد
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مدرسة حكومیة في محافظات المملكة ،حیث  500وھدفت الى تحسین البیئة التعلیمیة في اكثر من 
تمكنت المبادرة بفضل جھود جاللتھا ،ورؤیتھا لتحسین البیئة المدرسیة، تمكنت وضمن مرحلتھا 

ف طالب وطالبة، وساھمت في رفع ال 140مدرسة وأثرت في أكثر من 400الرابعة للوصول الى 
 .مستوى التحصیل العلمي والتقلیل من نسب التسرب في الكثیر من المدارس المشمولة

 
أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب  2009وفي سعیھا لتطویر ودعم المعلمین افتتحت جاللتھا في حزیران 

ف زیادة امكاناتھم وتطویر المعلمین التي تھدف الى تدریب المعلمین في األردن والمنطقة، بھد
ً للخبرة في مجال إعداد المعلمین .العملیة التعلیمیة وقد انشئت األكادیمیة كمؤسسة مستقلة لتكون مركزا

 .وتطویر السیاسات التربویة في األردن والمنطقة
 وفي مجال اھتمام جاللتھا ایضا بالقطاع التعلیمي الذي تشكل منذ اھتمامھا بالطفل وتوفیر األدوات
ً بإدخال حوسبة التعلیم مرورا باالھتمام بالبیئة  التي تمكنھ من االندماج في العملیة التعلیمیة، بدءا
التعلیمیة والمعلم الى أن تعززت االھتمامات من خالل مأسسة العمل، جاءت جائزة الملكة رانیا 

ئزة المدیر المتمیز وقالت للتمیز التربوي التي اطلقتھا جاللتھا لتشمل جائزة المعلم المتمیز وحالیا جا
انتم .. انتم ملھموه .. أنتم مربوه .... معلمونا ھم من یرقون بمستقبل شعب بأكملھ كل یوم :" جاللتھا

راسموه بفراش كبیرة وفراش صغیرة، وردة على ھذا وورقة على ذاك، أخضر لھذا ...راسموه 
جیل متنوع بتخصصاتھ، عاٍل .أردنیة لتنقشوا جیال بألوان... وأحمر لذاك، أسود لھذا وأبیض لذاك 

 .بأخالقھ، ممیز بعطائھ، شامخ بأحالمھ، جدیر بمسؤولیاتھ
لدى . جیل ممیز بعطاء مربیھ أرید أن أطرح قضیة أمام ھذا الحشد المتمیز من المربین األفاضل

أسالیب  األردن الكثیر من المعلمین المتمیزین، ولدینا أخرون في مدارسنا تجاھلوا عنصر التربیة في
مدرسون سمحوا النفسھم بضرب األطفال عقابا على تقصیر المدرسین أنفسھم في ... تعلیمھم 

كما ال أغفل دور بعض األھالي في تفادي أن یصبح .االستثمار في تقویم الطلبة أو توجیھھم أو تعلیمھم
ضرب التلمیذ، لألسف في مدارسنا حاالت متزایدة من . الضرب والقذف واالھانة ردة فعل تالمیذنا

أین التربیة من ھذا التعلیم؟نشد على أیدي ھذا الجمع الممیز المسؤول، معلمین . وضرب المعلم
لكنھا .. ومدیرین ومسؤولین أن ال تغضوا الطرف، وأن تكترثوا لجروح وندوب نفسیة قد ال نراھا 

 ..وقروحھا ُمعدیة .. صعبة المداواة 
، بیئتھ وأسالیبھ وأدواتھ ومعلموه، وما كان خالل األعوام القلیلة الماضیة تغیر ت ً علیمنا األردني كثیرا

سیزداد دوركم أھمیة وستزداد . ذلك لیحدث دون تشجیع وارادة وادارة وجھد مدیري المدارس
للمدیرین ... لذلك نعلن اطالق جائزة المدیر المتمیز ... المسؤولیة على عاتقكم ویزداد حمل األمانة 

على ان یؤدي كل مدرس واجبھ التعلیمي، أمینین على كل طالب یبدأ یومھ المربین، الحریصین 
الجائزة تبدأ مطلع . ألن المدیر ھو عین المعلم إن غفلت، ضمیره إن قصر، ملھمھ ومشجعھ. الدراسي

الیوم تشغلنا حیاتنا الشخصیة وساعاتنا الممتلئة ومشاكلنا .العام المقبل، ألن للمتمیزین علینا حق الشكر
یرة والصغیرة واحتیاجاتنا واحتیاجات من حولنا عن الوقوف، ولو لدقائق، لتطبیق أھم وأنفع الكب

أعظم درس حساب ھو إحصاء وعّد المرء للنعم ... وبعضكم أدرى بالحساب مني ... درس حساب 
ھناك خلل في العملیة التربویة، :" وحول ممارسة العنف المدرسي قالت المملكة رانیا ." من حولھ

ً نقصا في القدوةولك  .ن ھناك أیضا
ً .لن نتجاھل المشكلة ولن نتظاھر بأنھا ستحل نفسھا. ال مكان للعنف بیننا الضرب لم ولن یكون أبدا

ھناك بدائل تعلم التلمیذ االنضباط، فتضمن لھ كرامتھ، كما تحفظ ... أداة للتعلیم أو وسیلة للتأدیب
تعدل نظام الخدمة المدنیة،لن یكون ھناك تھاون مع أي  ابتداء من الیومِ . …كما تعلمون،..للمعلم ھیبتھ

 ً أما التلمیذ، فنحث وزارة التربیة والتعلیم بالتشدید على . شخص في مؤسساتنا الحكومیة یضرب طفال
القانون القاضي بأن الذي یتطاول على زمیل أو مرب ینقل الى مدرسة أخرى، وإن أعاد الكرة یفصل 

نعول على "وقالت جاللة الملكة ." فلن تحترمھ...إن لم یحترمھا الفرد فللقانون سیادة.من المدرسة
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إدراككم بأن النظام الجدید أداة ردع ولیس وسیلة عقاب، سیسھم في الحفاظ على سویة مجتمعكم 
ً لجھودكم المتواصلة لتوفیر األفضل  ً لنیتكم ودعما ً حقیقیا المدرسي، وصیانة حرمتھ، لیكون انعكاسا

 .نا وأطفالكمواألسلم ألطفال
".. عصا السالم"منذ فترة، انطلقت بالتعاون مع المعلمین واألھالي والمجتمع المدني حملة اسمھا

 ً ً آمنا ً عن عصیھا، واستبدلتھا بالحوار، . قرروا أن یجعلوا مدارسھم مالذا تخلت المدارس طوعا
ینبع من جنبات  بل.. ألن التعلیم، ال یأتي من مقدمة الصف فحسب. بالمساءلة، وبالمسؤولیة

ومن إحساس الطفل أن ھناك من . من توجیھ المعلم، وتقدیر المدیر، وحوار ساحة اللعب... مدارسنا
ً لنصلھ.یرعاه ومن یحرسھ   .أنتم، قادة مدارسنا، والقائد الناجح یستشرف األفق، ویأخذ بیدنا جمیعا
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  دیر غبار - غازي كامل السعدي  -
  
  العبدلي - مایكل جورج ایلیا وھاب  -
  
  الزرقاء - احمد عارف سعید عثمان الھندي  -
  
  الشمیساني - ابراھیم مناع » محمد زكي« -
  
  دیوان آل جرار -زھیر داود جرار  -
  
  زي -عزیزه احمد علي النصر  -
  
  السلط - زھیر عبدالھادي خرفان  -
  
  دیوان عشیرة خرفان - زھیر عبدالھادي خرفان  -
  
  السلط - میسر احمد مصلح الحوامدة  -
  
  الصویفیة –یحیى زكریا حامد األطروش  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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اعتبر وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزار أن التفوق نوعان، أحدھما على النفس واآلخر على 
أبنائي الطلبة وأنتم على (وكتب في تغریدة لھ على حسابھ تویتر مخاطبا طلبة الثانویة العامة . الغیر

األول، جمیعنا قادر التفوق على النفس، والتفوق على الغیر، : أعتاب االمتحانات، التفوق نوعان
علیھ، لذا أدعوكم الیوم أن تبذلوا جھدكم كي تتفوقوا على أنفسكم وتوكلوا على هللا وادخلوا المتحاناتكم 

  ).وهللا الموفق.. واثقین بأنفسكم
  

م الھیئة المستقلة لالنتخاب عند الساعة التاسعة والنصف  ّ من مساء یوم بعد غد الثالثاء أمسیة تنظ
رمضانیة لعدد من الشخصیات السیاسیة والحزبیة والصحفیة تتضمن حفل اطالق المسرحیة 

، برعایة رئیس مجلس مفوضي الھیئة الدكتور خالد )صوتك عالي والوطن غالي(االنتخابیة بعنوان 
  .الكاللده، في قاعة عمان الكبرى بمدینة الحسین للشباب

  
بینما %) 74(بلغت نسبة الطلبة في المدارس الحكومیة في األردن  2016كشفت دراسة أنھ في عام 

  %).26(بلغت نسبة الطلبة في المدارس الخاصة 
  

م منظمة  ّ » یوم الالجئ«الیة العالمیة عند الساعة العاشرة من صباح بعد غد الثالثاء فع» كیر«تنظ
تحت رعایة ممثل المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین ستیفانو سیفیر، وبحضور عدد كبیر من 
الخبراء والمختصین، وسیتم التركیز على محورین ، أولھما الوضع الحالي والتحدیات التي تواجھ 

والمرونة لدى كل من المجتمع األردني المضیف لالجئین، وثانیھما االعتراف باستراتیجیات التكیف 
المجتمع األردني المضیف والالجئین في المناطق الحضریة، وذلك في قاعة أجیال السالم في المدینة 

  .الریاضیة
  

لجنة وزاریة شكلت مؤخرا خلصت من انجاز مشروع یتم بموجبھ إلحاق مراكز تدریب وتأھیل 
  .االشخاص المعاقین ومراكز المنارة الفكریة للتربیة من وزارة التنمیة االجتماعیة الى وزارة العمل

  

 زوایا الصحف 

 الدستورصنارة 
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یغادر جاللة الملك عبدهللا الثاني غدا االثنین إلى العاصمة الفرنسیة باریس في زیارة رسمیة تستغرق 
اللھا الرئیس الفرنسي المنتخب حدیثا إیمانویل ماكرون، ویبحث فیھا یوما واحدا، یلتقي جاللتھ خ

 .أیضا تعزیز العالقات بین البلدین الصدیقین
  

توقعت مصادر سیاسیة مطلعة أن یؤدي ثالثة وزراء جدد الیوم الیمین القانونیة أمام جاللة الملك، 
وكانت استقاالت وزراء الطاقة إبراھیم سیف والنقل . والنقل والتنمیة االجتماعیة لتسلم حقائب الطاقة

حسین الصعوب والتنمیة االجتماعیة وجیھ عزایزة قد قبلت رسمیا األربعاء الماضي، تمھیدا إلجراء 
 .تعدیل على حكومة الدكتور ھاني الملقي

  
ألعیان فیصل الفایز یقیم مساء الجمعة المقبلة حفل إفطار رمضاني في عمان على رئیس مجلس ا

 .شرف أعضاء مجلس األعیان
  
المبعوث الصیني الخاص لسوریة السفیر شیھ شیاویان یزور عمان بعد غد الثالثاء، في زیارة  

ة وشؤون المغتربین ایمن الصفدي، تتناول أساسا تطورات رسمیة یلتقیھ خاللھا وزیر الخارجی
 .القضیة السوریة

  
تعمد الھیئة المستقلة لالنتخابات، وضمن حملتھا التوعویة لالنتخابات البلدیة والالمركزیة، إلى  

. عتھ، على المنازل بمختلف المناطقتوزیع نسخ من أطلس خاص باالنتخابات المقبلة، انتھت من طبا
صفحة، ویضم بین  600األطلس التعریفي والتوعوي بكل ما یتعلق باالنتخابات القادمة، یقع في نحو 

جنباتھ قوانین البلدیات والالمركزیة والھیئة المستقلة والعدید من األنظمة والتعلیمات، اضافة الى 
 .وافرة عن كل ما یھم الناخب خرائط وشروحات حول آلیات االنتخاب ومعلومات

 زواریب الغد
  


