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  أسرة (األردنیة) تتبادل التھاني بمناسبة عید األضحى المبارك

تقبل رئیس الجامعة األردنیة الدكتور 

ى جانبھ عدد من عبد الكریم القضاة  إل

نوابھ وعمداء الكلیات من أسرة 

الجامعة التھاني بمناسبة حلول عید 

األضحى المبارك وذلك في حفل 

  . استقبال أقیم في مطاعم الجامعة

وعبر القضاة عن سعادتھ بااللتقاء 

قیم نبیلة بأسرة الجامعة األكادیمیة واإلداریة في ھذا اللقاء الذي تستن الجامعة إلقامتھ لما یجسده من 

  .تعزز التكافل االجتماعي بین أعضائھا، وتبث روح األخوة والمحبة فیما بینھم

وأعرب القضاة عن تمنیاتھ لكافة العاملین في الجامعة بدوام الصحة والسعادة، وأن یعید هللا ھذه 

أمانیھما،  المناسبة المباركة على األمتین العربیة واإلسالمیة بالیمن والخیر والبركات وقد حققتا كل

  في ظل قائد المسیرة جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین المعظم.

 أخبار الجامعة

  15/8/2019                               أخبار األردنیة                                                           الخمیس             
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  بتنظیم من قائمة النشامى

  األردنیة تكرم أوائل المملكة في الثانویة العامة وطلبة النشامى الخریجین

ً مع رسالتھا  -آیة العبادي  انسجاما

 ً في دعم الطلبة الموھوبین وتقدیرا

المجتمعي،  للعمل التطوعي و

كّرمت الجامعة األردنیة ممثلة 

برئیسھا الدكتور عبدالكریم القضاة 

وأمین عام وزارة الشباب الدكتور 

ثابت النابلسي أوائل الثانویة العامة 

  .والطلبة الذین ساھموا باألعمال التطوعیة في الجامعة خالل العام

عنوان  "عطاء للوطن" حضره عدد من وجاء التكریم ضمن  حفل نظمتھ قائمة النشامى في الجامعة ب

   . أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة وجمع من الطلبة

 ً وھنأ القضاة  الطلبة المتفوقین  على جھودھم الدؤوبة التي أدت إلى تحقیق ھذه النتائج المثالیة، منوھا

ً لھم لمواصلة تفوقھم خالل المرحلة الجامعی ً وتشجیعا   .ة المقبلةبأن التكریم  جاء تقدیرا

وعبر القضاة خالل الحفل عن تقدیره  لألنشطة التي ینظمھا الطلبة بقوائمھم المختلفة التي تعزز 

  .العمل التطوعي المشترك وروح االنتماء للوطن وترسیخ المعاني السامیة في المجتمع

ً مع استراتیجیة الجامعة التي تسعى لتأدیة دورھا في خدم ة مختلف وأكد أن التكریم جاء تماشیا

القطاعات والفئات والحفاظ على نسیجھا الواحد، والتركیز على القطاع التعلیمي والشباب بشكل 

  .أساسي، األمر الذي یؤدي إلى رفد المملكة بالمزید من الكفاءات واألفراد المنتجین على حد تعبیره

  15/8/2019أخبار األردنیة                                                           الخمیس                                            
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ً رسالة الوزارة   في تمكین الشباب من جھتھ ثمن النابسلي جھود الجامعة في دعم الشباب مؤكدا

األردني وتحفیزھم على اإلبداع واستثمار طاقاتھم، ورعایة القیادات الشابة وتأھیلھا لحمل المسؤولیة، 

ً في بناء الحیاة  ً فاعال وإیجاد جیل من الشباب المسلح بالمعرفة والعلم واالنتماء، لیكون شریكا

  .السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة

الطالب معتز ھلیل والطالبة لین نعیمات مشاركة من الطلبة حیث تحدثت وتضمن الحفل الذي قدمھ  

الخریجة صوفیا حدادین في كلمة لھا عن تجربتھا في العمل الطالبي  وتاریخ تأسیس النشامى وأبرز 

ً شعریة وطنیة.   إنجازات القائمة، فیما ألقت الطالبة وسن نعیمات أبیاتا
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  االستشارات والتدریب في األردنیةحفل تخریج المشاركین في دورات مركز 

احتفل مركز  -آیھ العبادي

االستشارات والتدریب في 

الجامعة األردنیة  بتخریج 

الطلبة المشاركین في دورات 

   . اللغات المختلفة

وقال مدیر المركز الدكتور 

محمد المعاقبة خالل كلمة ألقاھا 

في حفل التخریج  إن ھذه 

تأھیل الطلبة لدخول الحیاة المھنیة ورفع كفاءتھم اللغویة والعلمیة، إلى البرامج التي تعقد تھدف الى 

  .جانب تدریب وتأھیل الشباب إلكسابھم مھارات  في التواصل مع الثقافات والشعوب األخرى

وأضاف إن المركز یعمل على تحقیق رؤیة الجامعة الرامیة إلى ربط الجامعة بالمجتمع وتطویر 

لعمل المؤسسي والتعلیمي،  لغایات زیادة الوعي والثقافة المعرفیة وتحسین العنصر البشري وتحقیق ا

األداء بما یتوافق مع المعاییر العالمیة لتقدیم خدمة تدریبیة تجمع بین حاجات سوق العمل وكل ما ھو 

  .جدید

ى وبارك المعاقبة  للطلبة الخریجین  وجھود العاملین في المركز وذویھم ھذا اإلنجاز, داعیھم إل

  .االنطالق نحو المستقبل بخطى ثابتة للمشاركة في تطویر وخدمة المجتمع

وبلغ عدد خریجي الدوات المنعقدة بحسب ھبة ضمره من مركز االستشارات والتدریب ثالثین طالب 

  .وطالبة، حیث تضمنت اللغات اإلنجلیزیة والتركیة والعبریة ودورة اإلعداد الجتیاز امتحان التوفل

  15/8/2019الخمیس                                                    أخبار األردنیة                                                   
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تلقوا تعلیمھم ومھاراتھم المعرفیة وفق أحدث أسالیب التدریب متضمنھ الجوانب وأضافت أنھم 

  .النظریة والعملیة، فضالً عن تدریبھم على استخدام ھذه اللغة في المھارات الحیاتیة

وألقى أحد الخریجین كلمة ثمن فیھا جھود الجامعة ممثلة بمركز االستشارات والتدریب ومدى 

  ات والمساقات التي تم تدریسھا والمھارات التي تلقوھا.االستفادة من ھذه الدور
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  الھویة والمنفى في عدد جدید من المجلة الثقافیة

  

) من المجلة الثقافیة التي تصدر عن 94یتناول العدد الجدید الـ (

الجامعة األردنیة موضوًعا مھًما من الموضوعات التي تثار ھذه 

؛إذ یفتتح العدد رئیس »الھویة والمنفى« األیام، وھو موضوع 

التحریر األستاذ الدكتور محمد شاھین بمداخلة یشیر فیھا إلى 

أبسط صور المنفى، كما تجلت في شعر المتنبي وعبد الرحمن 

الداخل وأحمد شوقي وخیر الدین الزركلي. ولم ینس أن یذكر 

ع الفوائد المادیة تعویضھ رحالت السندباد السبع التي كان خاللھا دائم الحنین إلى وطنھ الذي لم تستط

   .عن معاناتھ في فراقھ

ویبین فیھا » الضیوف«ویورد العدد المحاضرة التي ألقاھا ھشام مطر في جامعة كولومبیا بعنوان 

تقاطع ظروف المنفى والھویة بین جوزیف كونراد الذي یعد أیقونة في أدبیات المنفى وبین إدوارد 

  .ا من خالل فنھ الروائيسعید الذي تأثر بكونراد تأثًرا كبیرً 

كما یحتوي ملف العدد فضالَ عن محاضرة ھشام مطر كتابات مھمة إلبراھیم السعافین ومحمود جرن 

التي نشرھا »المثقفون متغیبین..مغتربون وھامشیون« وعلي محافظة وفخري صالح فضًال عن مقالة 

   .«ت في المنفىتأمال«، ولم ترد في كتابھ 1994إدوارد سعید في مجلة اآلداب عام 

ًا، ھما: » الھویة والمنفى« في مقالة  یعرف إبراھیم السعافین بعملین اھتما بالھویة والمنفى اھتماًما الفت

   .النعامكجھ جي» النبیذة«إلدوارد سعید، وروایة » خارج المكان«

  18/8/2019الدستور الكتروني                                                   األحد                                                   
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سعي  ویعاین فیھ» الھویة الوطنیة واالنتماء القومي«ویتحدث المؤرخ علي محافظة في مقالھ عن 

االستعمار منذ ثالثینیات القرن التاسع عشر حتى نھایة الحرب العالمیة األولى إلى ربط مصالح 

الجماعات الدینیة واإلثنیة بمصالحھ، وإلى تشجیع استخدام اللغة الدارجة في بعض األقطار العربیة. 

فینیقیة. مع أن وقد نجح بخلق خصوصیات لكل منھا، وظھرت النزعات القطریة بینھا الفرعونیة وال

ھذه الدعوات اإلقلیمیة ھزمت في الخمسینیات والستینیات لوجود الوعي السیاسي والمد القومي، لكنھا 

، وظھرت 1967لم تضعف الدولة القطریة بل إنھا تعززت بما جرى من أحداث سیاسیة بعد ھزیمة 

لعلي » مع العراقيطبیعة المجت»لجمال حمدان، و» شخصیة مصر«دراسات أكادیمیة قطریة، مثل: 

   .للبشیر بن سالمة» الشخصیة التونسیة»الوردي، و

جدل الھویة والمنفى قي األدب لفلسطیني أن كتابات األدباء «ویالحظ الناقد فخري صالح في مقالھ 

ًا، كما أن األشكال واألنواع األدبیة قد  َ الفت الفلسطینیین تصور التراجیدیا الفلسطینیة تصویرا

یرة النكبة، ویرى أن وصول القضیة الفلسطینیة إلى حالة من الجمود السیاسي استخدمت لسرد س

  .«األرض المجازیة التي تحیا فیھا فلسطین« جعل من األدب الذي یتحدث عن الوطن الفلسطیني 

الھویة « ویعود الدكتور محمد شاھین لیتحدث طویًال عن المنفى والھویة عند إدوارد سعید في مقالھ 

ویرى أن ھذه القضیة مرتكز رئیسي في ثقافة ما بعد » لة خارج المكان والزمانوالمنفى: رح

  .االستعمار وأدبیاتھ، وأن إدوارد سعید مع إقامتھ الطویلة في أمریكا فإنھ لم یشعر یوًما بأنھ أمریكي

تحدثت عن تجربة المنفى التي عایشھا » المنفى والوطن في تجربة الروائي غالب ھلسا«وفي مقالي 

م، والعودة إلى 1989لب ھلسا في الواقع، وجسدھا في روایاتھ السبع، وكانت نھایتھ في منفاه عام غا

   .وطنھ في كفن بعد غیاب ثالث وثالثین سنة

وتورد المجلة حواًرا مھًما أجراه الدكتور فواز طوفان مع نزار قباني في سبعینیات القرن الماضي، 

رحالت « لمحمود درویش.  كما تورد مقاًال لنبیل مطر عن  ومقتبًسا من كتاب یومیات الحزن العادي
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ویؤكد فیھ مطر أن ابن طفیل نجح في بناء قصة مھمة ألھمت كثیًرا من الكتاب » حي بن یقظان

   .والعلماء والفالسفة وغیرھم على مر العصور للبحث عما ھو رباني في شخصیة متخیلة

لدرة لجریس سماوي بمناسبة إقامة المتحف الوطني وفي باب الفنون نقرأ مقاًال عن الفنان مھنا ا

للفنون الجمیلة في عمان معرًضا فنیًا ألعمالھ. ویتبین لنا أن الدرة استطاع بممارستھ الرسم التجریدي 

   .والتكعیبي وبأسلوبھ الخاص ومغامراتھ الفنیة أن یكون من رواد الفن الحدیث في األردن وخارجھ

للكاتب التركي أوزان » 1915عملیة «المؤرخ علي محافظة كتاب  وفي باب مراجعات الكتب یقرأ

لرشاد أبي شاور ویرى أنھا تستعید وقائع » وداًعا یا زكرین«بودر، ویقدم إبراھیم خلیل قراءة لروایة 

، وجاءت لتجمع بین السیرة والتاریخ 1948تاریخیة لما حدث لقریة زكربن التي احتلتھا إسرائیل عام 

، ویأخذ علیھا كثرة التفاصیل، وتحول السرد إلى ما یشبھ البحث في العادات والتقالید. والسرد الروائي

  لھشام مطر.» العودة«وتراجع دینا السلمان روایة 
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من نواب " رئیس "  ٢من نواب رئیس "االردنیة " و  ٣تشكیالت الجامعات األكادیمیة: تغییر 

 " الیرموك

  

جامعات إلجراء تشكیالت أكادیمیة وإداریة مستحقة مع بدایة تستعد اإلدارات الجامعیة ورؤساء ال

أیلول القادم علما بأن مدد  ٢٢والذي سیبدأ بشكل رسمي في  ٢٠١٩/٢٠٢٠العام الجامعي الجدید 

  ... تعیین نواب رئیس الجامعات والعمداء تنتھي في االول من ایلول من كل عام

معة االردنیة وھم الدكتور أحمد مجدوبة من نواب رئیس الجا ٤وبحسب مصادر أكادیمیة فان 

والدكتور عماد صالح والدكتور عمر كفاوین والدكتور موسى اللوزي تنتھي مدد تعینھم نھایة أب 

  ... عمداء الكلیات تنتھي مدد تعینھم ٥الحالي وكذلك فإن 

ان احد من نواب الرئیس التي تنتھي مدد تعینھم لن یتم التجدید لھم فیما  ٣وبحسب مصادر فان 

  ...النواب یتوقع أن یتم التجدید لھ وھو نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة

اما عمداء الكلیات فإنھ لم یتضح ما ستؤول االمور بالنسبة لھم إال أن المرجح عدم التجدید ألي 

  ....منھم

س الجامعة فیما ان اما جامعة الیرموك فان التوقعات تشیر إلى تغییر واحد او اثنین من نواب رئی

عمداء وقد یصور تغییر عمید لم ینھي مدة السنتین وذلك  ٣تشكیالت العمداء لن تشمل أكثر من 

  السباب تتعلق بالخالفات بین ذلك العمید والكادر اإلداري للعمادة ...

  17/8/2019السبت                                                                     طلبة نیوز                                            
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  )القبول الجامعي.. ترقب وانتظار لنتائج (التكمیلیة
  

على الطلبة الذین تقدموا لھا، إنما » التكمیلیة«النتظار والترقب لنتائج ال تقتصر حالة ا -حاتم العبادي 
عند الدورة الموحدة وتقدموا بطلبات التحاق الى » التوجیھي«تنسحب الى الطلبة الذین انتھوا من 

نتائج ویعود سبب االنتظار والترقب عند الطلبة الذین لم یتقدموا للدورة التكمیلیة، الى أن  .الجامعات
بحكم ان حق التقدم  الدورة التكمیلیة، ستنعكس على العملیة التفاضلیة والتنافسیة للقبول الجامعي،

للدورة التكمیلیة، لم یقتصر على المكملین، إنما شمل جمیع الطلبة (الناجح والمخفق)، مع منح الناجح 
ي تقدم بھا، أي ان المتقدم لھا لن الذي تقدم للتكمیلیة میزة تمثلت باحتساب العالمة االعلى للمواد الت

  .یخسر شیئا، وخیار التقدم كان مفتوحا للجمیع
  
الى جانب، عدم وجود احصائیة لعدد المتقدمین من الطلبة للدورة التكمیلیة لغایات رفع المعدل، بحكم  

انھا كانت مفتوحة امام الجمیع، في وقت أظھرت فیھ مؤشرات نتائج الدورة الموحدة ان ھنالك 
رتفاعا بین فئات المعدالت المرتفعة، مع بقاء احتمالیة ان تتوسع ھذه الفئة في ضوء نتائج الدورة ا

وفي السنوات الماضیة، كانت الحدود الدنیا لمعدالت القبول، تفید الطلبة عند تعبئة طلبات  .التكمیلیة
یسعف الطلبة الذین االلتحاق في اختیار التخصصات التي تناسب معدالتھم، إال أن ھذا المؤشر لم 

لھذا العام والسنوات السابقة، » التوجیھي»تقدموا بطلبات التحاق، بحكم ان ھنالك فارقا بین نتائج 
  .االمر الذي یجعل من الصعوبة االسترشاد بھ عند اختیار التخصص

  
واضح  وفي حال ان عدد المقاعد الجامعیة كان قریبا منھ في السنوات السابقة، فسیكون ھنالك ارتفاع 

في الحدود الدنیا لمعدالت القبول، إال ان زیادة عدد المقاعد في التخصصات، وتحدیدا في 
  .التخصصات المطلوبة، ستعمل على إعادة التوازن مقارنة مع السنوات الماضیة

  
وبھذا الصدد، فإن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني، لم یستبعد في  

بقة لـ$ خیار دراسة زیادة المقاعد الجامعیة التي سیتاح فیھا القبول لھذا العام، وربط تصریحات سا
ھذه االحتمالیة بأن القبول الموحد لھذا العام سیكون فقط على الفصل االول من العام الجامعي، ولن 

قدرة یكون ھنالك قبول موحد على الفصل الثاني، بمعنى ان الزیادة في المقاعد ستكون مقاربة لل
  .االستیعابیة للجامعات على الفصل الثاني

  
وفي حال اقر مجلس التعلیم العالي قبول من اساءوا االختیار، (معدالتھم ضمن المعدالت المقبولة،  

إال ان خیاراتھم للتخصصات أعلى من معدالتھم)، فإن الوضع لن یتغیر للطلبة، بحكم ان عملیة 
ي التخصصات في كل جامعة، بعد إعالن قائمة القبول توزیعھم تعتمد على المقاعد الشاغرة ف

تخصص ال یرغب بھ  الموحد، وبحسب معدالتھم، بمعنى ان الطالب سیرشح الى القبول الجامعي
كما ان عملیة المناقالت بین التخصصات والجامعات، التي جرت العادة ان یعلن عنھا مباشرة  .اصال

للطالب اختیار االفضل، إلرتباط عملیة المناقلة بشروط، منھا بعد إعالن قائمة القبول الموحد، ال تتیح 
تحقیق الطالب الحد االدنى للقبول في التخصص الذي یرغب االنتقال الیھ في كل جامعة، باالضافة 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  17/8/2019                                                   سبتال                                                               الرأي 
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وفي ضوء ھذا  .بالنسبة للطالب» افضل االسوأ»الى توافر مقاعد شاغرة، وھنا یكون الخیار لجھة 
، ویحول دون »ضبابیا«تكون علیھ مخرجات عملیة القبول الموحد سیكون المشھد، فإن التوقع بما س

الرؤیة التكاملیة لتلك المخرجات، لیبقى السؤال، ھل سترتفع الحدود الدنیا لمعدالت القبول ام متقاربة 
  من السنوات الماضیة ام انھا ستكون اقل؟
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  شّح المحتوى اإللكتروني العربي: اإلشكال والحلّ 
  

  مد یعقوب المجدوبةد. أح
  
م والتعلیم   ّ ال شك بأن الثورة المعلوماتیة، وما تالھا من ثورة صناعیة رابعة، وسعتا آفاق التعل

  وأوعیتھما وأدواتھما
  
فشبكة اإلنترنت ووسائل التواصل المتعددة أتاحت للمتعلمین ولطالبي المعرفة على اختالف أعمارھم  

ً عدیدة لتوسیع مداركھم وصقل مھ اراتھم، لیكونوا عاملین فاعلین في القطاعات ذات العالقة فرصا
  .ابحث فیھا عن أي موضوع أنت مھتم بھ تجد الكثیر مما كتب أو قیل عنھ .ومواطنین واعین

  
ً، من بین إشكاالت عدة، یتعلق بما تقدمھ ھذه الوسائل والمنابر من محتوى،   ً مھما بید أن ھنالك إشكاال

ً فاعالً ألغراض  أال وھو سطحیتھ أو ضحالتھ على نحو عام، األمر الذي یحّد من توظیفھ توظیفا
ّمیّة ھذه سمة عامة تنسحب على محتوى شبكات اإلنترنت العالمیة، ومحتوى وسائل  .تعلیمیة/تعل

ً  .التواصل المختلفة ً وأخّف نوعا لكن اإلشكال األكبر یتصل بالمحتوى العربي، الذي ھو أقّل كّما
ً. ال بل إن جز ً منھ یفتقر إلى المصداقیة والموضوعیة واالحترافوكیفا ً كبیرا   .ءا

  
فھ في عدد من المواد   ّ عندما قمنا في الجامعة األردنیة، على سبیل المثال، بالبحث عن محتوى لنوظ

ّ النزر الیسیر   األساسیة لطلبة السنة األولى لم نجد على الشابكة ووسائل التواصل المختلفة إال
  
ً غایة في السخف أو االنحیاز لمواقف وأجندات خالفیةمعظم ما وجدنا كا  ً، وأحیانا  .ن ضحالً وسطحیا

مما اضطرنا إلى التألیف، وھذا أمر لھ محدداتھ وإشكاالتھ؛ فالمبدأ األساسي یكمن في أنھ إذا توافر 
ً، تم التغلب عل .محتوى مناسب وفاعل، فال داعي للجھد والكلفة، واختراع العجلة من جدید ى عالمیا

ھذا اإلشكال بأن قام عدد من الجامعات المرموقة بضخ آالف المحاضرات والندوات واألفالم 
مما  .«المصادر التعلیمیة المفتوحة»المحترفة الرصینة على الشابكة، من خالل ما یعرف بمبادرة 

ً، على نحو غیر مسبوق   .أغنى المحتوى اإللكتروني كّما وكیفا
  
لغني ھذا مقدم باإلنجلیزیة، أو بلغات عالمیة أخرى، وبالتالي فھو نعمة لمن الُمحدِّد ھنا أن المحتوى ا 

  .یجید اإلنجلیزیة أو تلك اللغات، وعدیم الجدوى لمن ال یتقنھا
  
ً الكتساب المعرفة  ً وحیدة الحّل یكمن، في أحد أبعاده، بقیام  .التحدي كبیر لمن یعتمد على العربیة لغة

لي العربیة، وفي مقدمتھا الجامعات، بإنتاج مصادر تعلیمیة مفتوحة غنیة مؤسسات التعلیم والتعلیم العا
 ً   .ثریة عمیقة، وبثھا على الشابكة والوسائل المرتبطة بھا مجانا

  
ھذا أمر ال بد منھ لكي نتغلب على ھذا اإلشكال المقلق، وبالذات كوننا مستھلكین متلقین للتكنولوجیا  

ت وزارة التعلیم العالي خطوة إیجابیة بھذا االتجاه وأنشأت قبل مدة اتخذ .ومصادرھا ومحتویاتھا
ً لإلشراف على التعلم اإللكتروني والوسائل التعلیمیة المفتوحة وقمنا نحن في الجامعة  .مركزا

 مقاالت

  18/8/2019األحد                                                                                                           الرأي الكتروني 
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األردنیة، استجابة للمطلب، بإنشاء مركز واعد وفاعل للمصادر التعلیمیة المفتوحة والتعلم المدمج، 
ً بفاعلیة و ّذ بنجاح الفت منذ مدة، ویعمل یشرف حالیا ُنف ّذت وت ُف اقتدار على مبادرة التعلم المدمج التي ن

خطوة مھمة على  .اآلن على البدء بانتاج المصادر اإللكترونیة المطلوبة، بھدف سد تلك الثغرة المقلقة
  .طریق األلف میل
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  »التعلیم«الیوم العالمي للشباب.. وشعار 
  
  

  شذى عساف
  
  
  

من شھر اب  12بموجب قرار للجمعیة العامة لألمم المتحدة یحتفل سنویا في الیوم ال  اصبح العالم
  بالیوم العالمي للشباب كونھم شركاء أساسیین في التغییر.

ففي ھذا الیوم تجد دعوات لكافة الحكومات ومؤسسات المجتمع المحلي واألفراد،  والمنظمات في 
  لشبابیة لالستفادة من طاقاتھم وابداعاتھم...جمیع انحاء العالم تدعو  لدعم االنشطة ا

  وشعار ھذا العام یسلط الضوء على الجھود المبذولة إلتاحة التعلیم للجمیع وتیسیره أمام الشباب..
ّم مدى ’’وینص الشعار على   ضمان التعلیم الجید المنصف والشامل للجمیع وتعزیز فرص التعل

  ‘‘ ...الحیاة للجمیع
العالمي للشباب نجد األردن كان  وال زال  داعما لھذه الفئة التي یشكل الشباب  وترجمة الھداف الیوم

نسبة كبیرة من سكان المملكة  وباالخص االھتمام الشامل في مراحل التعلیم...حیث یولي جاللة الملك 
منذ اعتالئھ العرش قطاع الشباب األولویة القصوى ، كما یحرص جاللتھ دائما على ضرورة تطویر 

  علیم وتوفیر بیئة مناسبة للطالب وذلك لتحقیق متطلبات التنمیة المستدامة في الحاضر والمستقبل...الت
اضافة الى اھتمامات سمو ولي العھد االمیر الحسین ، واھتمامات ورعایة جاللة الملكة رانیا العبد هللا 

  لقطاع التعلیم ..
لمبادرات الملكیة الداعمة لھذا القطاع، فاالردن شھد نقلة نوعیة في القطاع التعلیمي من خالل ا

باالضافة الى تحسین البرامج التعلیمیة  والممارسات التربویة عبر السنین وذلك لتحقیق جودة التعلیم، 
  و لیبقى االردن منارة العلم والتمیز یحتذى بھ عاما تلو االخر...

  فھم فرسان التغییر وقادة الغد ...فنحن كاردنیین ندرك اننا امام جیل واع  ومبدع ال یعرف المستحیل 
ً فال بد من االھتمام الدائم بھم والوقوف بجانبھم في مختلف مراحل حیاتھم...   اذا

كما ویجب االستمرار في دعمھم من كافة الجھات المعنیة لكي یرسموا طریقا للمستقبل ولیكونوا 
  ذخرا للوطن كما ارادھم جاللة 

  17/8/2019السبت                                                                                                           3الدستور ص:
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  خلدا –السعدون  امیرة توفیق عبدالكریم -
  
  جبل عمان –حسیب توفیق وفا الدجاني  -
  
  دیر غبار –فاطمة علي اسعد سعد  -
  
  اربد –قاسم محمد حسن الخطیب  -
  

  دیر ابي سعید –"محمد منذر" تركي كلیب الشریدة 
  
  دابوق –دیمة أدیب عوجان  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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قوا على عقد مؤتمر عام إلشھار الحزب. المئات أعضاء حزب االحیاء العربي، تحت التأسیس، تواف
من أعضاء حزب البعث العربي االشتراكي ھم من ینوون تأسیس "االحیاء العربي" بعد انسحابھم من 
حزب البعث، وذلك رفضا لسیاسة قیادة الحزب. وسیعلن في المؤتمر عن النظام الداخلي للحزب 

  خیص للجھات المعنیة.ومناقشة أھدافھ ورسالتھ تمھیدا لتقدیم طلب تر
  

من المنتظر أن تجري جامعة رسمیة، خالل األیام المقبلة، تشكیالت بین نواب الرئیس والعمداء. 
ورجحت مصادر لـ"زواریب" أن تطال التغییرات ثالثة لنواب الرئیس من أصل أربعة، إضافة إلى 

  مسؤول كبیر في الجامعة یرأس فرعا تابعا للجامعة.
  
  

االستھالكیة غرمت مجموعة من الموظفین یعملون لدى فرعھا في محافظة الكرك،  المؤسسة المدنیة
بسبب قیمة النقص المالي الذي شھدتھ صنادیق المبیعات في بعض األسواق ھناك. مبالغ التغریم 

  وصلت عند بعض الموظفات آالف الدنانیر على ان یتم اقتطاع المبالغ من رواتبھم.
  
  

تور فایز الطراونة یوقع، في السادسة والنصف من مساء یوم األربعاء رئیس الوزراء األسبق الدك
المقبل كتابھ الجدید تحت عنوان "في خدمة العھدین". توقیع الكتاب سیتم في منتدى عبدالحمید شومان 
الثقافي. یشارك في االحتفالیة إلى جانب الطراونة رئیس الوزراء األسبق زید الرفاعي، ووزیر 

 الدكتور محمد المومني.اإلعالم السابق 

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


