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 ــــــوضـــــوعالمـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة 
ً للجامعة األردنیة   4  القضاة رئیسا

ً على إنشاء الجامعة األردنیة 56   6  عاما
تناقش الشأن " األردنیة"محاضرة لوزیر الخارجیة في 

  السیاسي الخارجي
10  

تستمر بمنح خصم الرسوم ألبناء العاملین في ) األردنیة(
  الجامعات

11  

) األردنیة(الدواء منتھي الصالحیة في مستشفى : الزیادات
  2008یعود إلى 

12  

University of Jordan selected to host Hult 
Prize competition  

13  

University of Jordan turns 56  15  
    شؤون جامعیة ومحلیة 

٪ بجمیع مواد التوجیھي شرط  50الحصول على معدل 
  لالعتراف بالشھادة الجامعیة

16  

ترجیح عدم حسم التجدید لرئیس جامعة ال البیت : مصادر 
  قبل منتصف ایلول الحالي

17  

ثانویـة عامة عربیـة مزورة بالعشـرات وتوقعات  ضبط 
  بوصول عددھا للمئات

18  

  19  ما ھو مصیر الجامعات الطبیة الخاصة الجدیدة؟
ألف مقعد موزعة  32.5ألف طالب یتنافسون على  42.6
  تخصصا 511على 

21  

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  23  نتائج القبول الموحد في الثلث األخیر من ایلول
    مقاالت  

  24  سھیر بشناق/ أولویة وھدف لمستقبل أفضل.. التعلیم
  27  صبري ربیحات. د/ الجامعات األردنیة وتحدیات التنمیة
    اعالنات

  29  اعالن إیفاد 
  30  الوفیات

  33- 31  زوایا الصحف
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  القضاة رئیسًا للجامعة األردنیة

  
قرر مجلس التعلیم العالي في جلسته التي 
عقدها الیوم برئاسة وزیر التعلیم العالي 

رئیس مجلس التعلیم العالي / والبحث العلمي
التنسیب بتعیین األستاذ الدكتور عبدالكریم 

ة عبدالرحمن القضاة رئیسًا للجامعة األردنی
سنوات خلفًا لألستاذ الدكتور عزمي ) 4(لمدة 

محافظة الذي تولى حقیبة وزارة التربیة والتعلیم 
اعتبارًا من تاریخ صدور اإلرادة الملكیة 

  .السامیة
  
والدكتور القضاة أستاذ في طب الدماغ واألعصاب لألطفال بكلیة الطب في الجامعة، واستشاري  

شهادتي البكالوریوس في الطب، والماجستیر في طب أول في مستشفى الجامعة، حاصل على 
، وشهادة المجلس الطبي األردني في اختصاص طب األطفال، والزمالة في "األردنیة"األطفال من 

كندا، والبورد األمریكي في تخطیط / اختصاص طب الدماغ وأعصاب األطفال من جامعة تورنتو
  .الدماغ واألعصاب والعضالت

  
مادة بحثیة علمیة محلیا واقلیمیا ودولیا، وله اسهامات مهمة على مختلف ) 55(وللدكتور القضاة 

الصعد األكادیمیة واإلداریة والطبیة في الجامعة ومستشفاها، حیث یعد أول من أدخل خدمة تخطیط 
  .م1993م، وتخطیط قشرة الدماغ لجراحة الصرع عام 1991الدماغ بالفیدیو عام 

  

 أخبار الجامعة

  أخبار األردنیة –األنباط ص أولى  -الغد ص أولى -الرأي ص أولى
  31/8/2018مواقع اخباریة                         الجمعة                                                -عمون -خبرني -طلبة نیوز
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األكادیمیة في الجامعة من رئیس شعبة إلى رئیس قسم، ثم نائب وتدرج في المناصب اإلداریة و 
عمید، فعمید، إلى مدیر مستشفى الجامعة، ثم نائب لرئیس الجامعة باإلضافة إلى عضویة مجلس 

  .أمناء الجامعة األمریكیة في مأدبا
  

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "ألردنیةا"
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  عامًا على إنشاء الجامعة األردنیة 56
  

یوم األحد الذكرى السادسة الیصادف 
والخمسون إلنشاء الجامعة األردنیة؛ الجامعة 
التي وصفها جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن 

التي تجسد مسیرة بناء وعطاء "سین بأنها الح
مستمر، ساهم فیها كل األردنیین بكل عزیمة 
صرار على مواجهة التحدیات، وبناء األردن  وإ
الحدیث القادر على مواكبة العالم ومعطیات 

، ولها تاریخ وحاضر "العصر الحدیث
  .  ومستقبل مشرف بالعطاء واإلنجاز الحضاري

  
  

جالل الثاني من أیلول عام  ویستذكر األردنیون بفخر عندما أصدر جاللة المغفور  1962واعتزاز وإ
مرسوما بإنشاء هذه المؤسسة التعلیمیة الكبرى لتشكل ) طیب اهللا ثراه ( له الملك الحسین بن طالل 

في جوهرها أحد المحركات المهمة لضمان مستقبل أردني واعد باإلنجاز واالزدهار والعطاء 
  .اإلنساني

  
أنها بدأت بحرم یضم مبنیین صغیرین وهیئة تدریسیة تضم ثمانیة , ل أوراق تاریخ الجامعةیقول سج

طالبة في كلیة ) 18(طالبا و) 149(في حین أنها استقبلت فوجها األول بـــ , منهم ثالثة متفرغین
ألف دینار زیدت في العام نفسه إلى )  25(ومیزانیة متواضعة قدرت بـ , واحدة هي كلیة اآلداب

  .ألف دینار فقط) 50(
  

وبالرغم من التحدیات والصعوبات المالیة والبشریة التي كانت سائدة في البالد منتصف القرن 
الماضي إال أن المنجز الوطني للجامعة یعد عالمة فارقة في تطورها، بل إنها سارت بوتیرة سریعة 

ت والدوائر الخدمیة رافقها أیضًا في التوسع في إنشاء الكلیات والعمادات والمراكز العلمیة والوحدا

  8الغد ص  -7الدستور ص  - 16الرأي ص  -بترا
  4األنباط ص   - صدى الشعب ص أولى

  2/9/2018             صحفي                                        األحد                                        -عمون -طلبة نیوز
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إنشاء برامج تعلیمیة ومشاریع بحثیة تستهدف باألساس خدمة قطاعات اإلنتاج في المجتمعات 
  .المحلیة

  
وتتمیز الجامعة بنظامها التعلیمي المتنوع في طرح المواد الدراسیة التي تلبي احتیاجات السوقین 

خیارات واسعة من البرامج األكادیمیة إذ أتاحت لهم األردني والعربي؛ فقد وضعت بین أیدي طلبتها 
كلیة في مختلف التخصصات ) 24(برنامجًا أكادیمیًا تقدمها ) 250(االختیار من بین أكثر من 

  .اإلنسانیة والعلمیة التطبیقیة والطبیة والصحیة
  

الساحلیة  في مدینة العقبة 2009ومن أبرز إنجازات الجامعة األردنیة الضخمة إنشاء فرعها عام 
التي تحتاج إلى نهضة تعلیمیة تساند التطورات التي یشهدها الثغر في المجاالت االقتصادیة 

  .واالستثماریة والصناعیة والسیاحیة
  

اإلدارة والتمویل ونظم وتكنولوجیا المعلومات والعلوم البحریة : ویضم الفرع حالیًا خمس كلیات هي
ولدى الفرع رؤیة مستقبلیة في التوسع بإنشاء كلیات جدیدة واللغات األجنبیة والسیاحة والفندقة، 

  .خصوصًا في العلوم الطبیة
  

وبوصفها  ترعى وتقدر التفكیر اإلبداعي تمكنت الجامعة من تحقیق منجز فرید من نوعه في التوسع 
ببرامج الدراسات العلیا والبحث العلمي المتخصص الذي یدعم جهود التنمیة الوطنیة حیث تشیر 

برنامجًا في ) 16(برنامجًا في الماجستیر و) 111( برنامجًا للدكتوراه و) 38(حصائیات الى وجود اإل
االختصاص العالي في الطب وبرنامجًا لالختصاص العالي في طب األسنان وثالثة برامج في 

  .الدبلوم
  

لتفاهم مع وفتحت الجامعة نوافذها على العالم الخارجي حیث أبرمت االتفاقیات وبرامج مذكرات ا
كبرى الجامعات العالمیة المتقدمة في مسعى إلتاحة الفرص أمام األردنیین من االستفادة من الخبرات 

فضال عن استقبالها العام الجامعي الحالي , والتطورات العلمیة الهائلة التي تتمتع بها هذه الجامعات
  .في كلیاتها المختلفة جنسیة عالمیة للدراسة )  80( طالب وطالبة من نحو ) 3200(قرابة 
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وألن الطالب هو المحور األساسي في العملیة التعلیمیة والمستقبل األردني اهتمت الجامعة بصقل 
شخصیته لیكون لدیه القوة في العطاء واإلنتاج وأنشئت لهذه الغایة عمادة شؤون الطلبة التي توفر 

تحرص الجامعة على تمكین طلبتها سیاسیًا أدوات النشاطات الالمنهجیة المرافقة للعملیة التعلیمیة، و 
من خالل التجربة الناجحة لمجلس اتحاد طلبتها الممثل الشرعي للطلبة الذي یؤدي دورًا فاعًال في 

  .رسم السیاسات واالستراتیجیات المتعلقة بالطلبة داخل الحرم الجامعي
  

العالم األول واحتلت وضعت الجامعة ضمن خططها الطموحة االهتمام بجودة التعلیم لمسایرة 
الجامعة للمرة األولى ترتیبا عالمیا ضمن قائمة أفضل الجامعات فى ثالثة مجاالت علمیة وفي أربعة 

ویعد التصنیف، الذي تطلقه , 2018العالمي   للعام " كیو أس"تخصصات دقیقة حسب تصنیف 
  .نیف التخصصات في العالم، األكثر تأثیرا واألهم في مجال تص"كیو أس"سنویا المؤسسة البریطانیة 

  
وحققت الجامعة التمیز في تخصصات مهمة وهي الطب، والصیدلة، والهندسة المیكانیكیة، وعلم  

وعلى مستوى المجاالت أو عائالت التخصص الخمسة التي حددتها . الحاسوب وأنظمة المعلومات
ت الهندسة والتكنولوجیا، تصنیفا عالمیا في ثالثة منها وهي مجاال" األردنیة"جهة التصنیف، حققت 

  .والعلوم االجتماعیة واإلداریة، ومجال اآلداب والعلوم اإلنسانیة
  

جامعة في العالم  500ضمن أفضل " األردنیة"اظهر " كیو أس"التقریر الصادر عن جهة التصنیف 
على عالمات منافسة في تخصصات علم " األردنیة"حیث حصلت (في مجال الهندسة والتكنولوجیا 

جامعة في العالم  500، وضمن أفضل )حاسوب وأنظمة المعلومات، وتخصصات الهندسة المختلفةال
على عالمات منافسة في تخصصات " األردنیة"حیث حصلت (في مجال العلوم االجتماعیة واإلداریة 

ماع إدارة األعمال واإلدارة العامة، االقتصاد، العلوم التربویة، اإلحصاء، علوم السیاحة، علم االجت
جامعة في العالم في مجال اآلداب  500، وكذلك ضمن أفضل )والعمل االجتماعي، وعلوم الریاضة

على عالمات منافسة في تخصصات علم اآلثار، وعلوم " األردنیة"حیث حصلت (والعلوم اإلنسانیة 
  ).الفنون والتصمیم، واللغة اإلنجلیزیة وآدابها، اللغویات، واللغات الحدیثة

  
زت األردنیة في تخصص الطب حیث احتلت المرتبة  وعلى مستوى -451التخصصات الدقیقة، تمیّ

عالمیا، وفي تخصص الهندسة  300-251عالمیا، وفي تخصص الصیدلة بتبوئها المركز  500
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عالمیا، وفي تخصص علم الحاسوب وأنظمة المعلومات  350-301المیكانیكیة باحتاللها الموقع 
  . عالمیا 450-401حیث أتت في المركز 

  
وللجامعة وأعضاء هیئتها التدریسیة منجزحافل في الحصول على األوسمة والجوائز التقدیریة لألداء 

أبرزها حصول الجامعة على وسام الحسین للعطاء المتمیز من , المتمیز والكفاءة العالیة المستوى
  .2012الدرجة األولى في الذكرى الخمسین لتأسیسها عام 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  تناقش الشأن السیاسي الخارجي " األردنیة"محاضرة لوزیر الخارجیة في 
  

   
استضافت كلیة األمیر  -زكریا الغول 

الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة 
في الجامعة األردنیة الیوم بالتعاون مع 
الجمعیة األردنیة للعلوم السیاسیة، وزیر 

المغتربین الدكتور أیمن الخارجیة وشؤون 
الصفدي في حوار موسع حول الشأن 

  .السیاسي الخارجي
  
  

وناقش الصفدي مع نخبة من أكادیمیي الكلیة 
وأعضاء الجمعیة جملة من القضایا المتعلقة بالسیاسة الخارجیة األردنیة على المستویین اإلقلیمي 

  .والدولي
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 منح خصم الرسوم ألبناء العاملین في الجامعات تستمر ب) األردنیة( 
 
 

قرر مجلس امناء الجامعة االردنیة استمرار منح خصم البناء العاملین من   –حاتم العبادي 
 .الجامعات االخرى المقبولین في الجامعة ، بحسب رئیس الجامعة بالوكالة الدكتور عماد صالح

رط ان یكون القبول في البرنامج العادي التنافسي، وقال صالح في تصریح إلى الرأي ان القرار اشت
وكان دیوان المحاسبة عّد في وقت سابق ان قرار  %).50(موضحا ان قیمة الخصم تصل الى 

مجلس التعلیم العالي منح الخصم ال یستند الى مقتضى قانوني، وان صاحب الصالحیة في ذلك 
باسترجاع المبالغ التي لم یدفعها الطلبة منذ  مجالس امناء الجامعات، وطالب دیوان المحاسبة ایضا،

 .،إال ان مجلس الوزراء اعفاهم من تلك المبالغ 2002ان انتقلت الصالحیة الى مجالس االمناء عام 
كون الطلبة لیسوا «وجاء في قرار االعفاء من دفع اي فروقات في الرسوم الجامعیة ترتبت علیهم 

هم مسؤولیتها واعتبارا من صدور هذا القرار وحتى نهایة العام سببا في هذه االعفاءات وال یجب تحمیل
ومسؤولیة تحدید الرسوم الجامعیة البناء العاملین في الجامعات لمجالس «، 2018-  2017الجامعي 

   .االمناء في الجامعات كونها صاحبة الصالحیة التخاذ القرار بشأنها ولیس مجلس التعلیم العالي
 28قراره إعفاء هؤالء الطلبة الى قانون االعفاء من االموال العامة رقم  واستند مجلس الوزراء في

ب على انه یجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسیب مبرر من /3والذي نصت المادة  2006لسنة 
وزیر المالیة والجهة صاحبة العالقة اعفاء اي مكلف من االموال العامة التي یزید مقدارها على الفین 

ووجه  .ار على ان تحدد في التنسیب الشروط واالجراءات الالزمة إلتمام هذا االعفاءوخمسمائة دین
مجلس التعلیم العالي مجالس االمناء باالستمرار بمنح الخصم للطلبة، بحكم انه عرف ایجابي 

   .اعتادت الجامعات علیه
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    2/9/2018األحد                                                                                                                  6الرأي ص 
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  2008ى یعود إل) األردنیة(الدواء منتهي الصالحیة في مستشفى : الزیادات

  
  

المنتهیة  قضیة الدواء«قال مدیر عام مستشفى الجامعة االردنیة الدكتور عبدالعزیز الزیادات ان 
  .2008تعود الى عام » صالحیته

  
مشیرا الى  ان إعادة احیاء الموضوع، طلب استیضاح من دیوان المحاسبة،،) الرأي( وقال الزیادات لـ

  .المخطئ اكتشاف الخطأ، وتم معاقبة أنه تم تشكیل لجنة تحقیق في الموضوع عند
  

المحاسبة، خالل  وبین الزیادات ان إدارة المستشفى ستبعث ایضاحات حول الموضوع الى دیوان
للدواء الستبدال الدواء ببدیل له، إال  ولفت الى ان المستشفى خاطب الشركة الموردة, االسبوع الحالي

  .الف دینار وهو ما رفضه المستشفى) 60(أن الشركة طالبت دفع مبلغ یصل الى أكثر من 
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University of Jordan selected to host Hult Prize competition 
  
  

  
The University of Jordan (UJ) has been recently selected to host a local 
edition of the Hult Prize, a competition awarding $1 million in start-up 
funding for students. 

  
According to a UJ statement, the annual Hult Prize, in partnership with the 
UN, “is awarded to students that develop the most radical and 
breakthrough ideas to solve one of our world’s toughest social challenges“. 

  
The winner of the intra-campus event will automatically advance to 
compete in one of fifteen regional finals happening around the world, said 
the statement . 

  
They will then move take part in a summer business accelerator, where 
participants will receive mentorship and strategic planning as they create 
prototypes and begin to launch their new social businesses.  A final round 
of competition will be hosted in September, where the winning team will be 
awarded the $1 million prize. 

  
Rousl Sardy, who will be leading the Hult Prize at University of Jordan on 
Campus Programme, was quoted in the statement as saying that she is 
confident that her peers have as good as chance as any to go all the way . 

  

           2/9/2018األحد                                                                                                   2الجوردان تایمز ص 
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Hult Prize at UJ is now recruiting volunteers and teams who are interested 
in registering for the competition. To learn more, you can contact the 
organisation at hultprizeju19@gmail.com  
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University of Jordan turns 56 

  
Sunday marks the 56th anniversary of the establishment of the University 
of Jordan (UJ), the Jordan News Agency, Petra, reported. His Majesty the 
late King Hussein issued a decree establishing the university on September 
2, 1962. 

  
The university has grown to offer 250 academic programmes in various 
human, applied, medical and health disciplines. 

  
UJ and its faculty members have been awarded many accolades for 
outstanding performance, most notably the Order of Al Hussein for 
Distinguished Contributions of the First Class on the occasion of its 50th 
anniversary in 2012. 
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  ٪ بجمیع مواد التوجیهي شرط لالعتراف بالشهادة الجامعیة 50الحصول على معدل 
  

شددت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على جمیع الطلبة االردنیین الراغبین  -امان السائح
بالدراسة خارج االردن لدرجة البكالوریوس ان یكونوا حاصلین على الثانویة العامة االردنیة او ما 

من الحد االعلى %  50لها بنجاح وبحیث ال تقل عالمة الطالب في كل مادة من المواد عن یعاد
للمادة، وان یلتزم الطالب بفروع الثانویة العامة المحددة في السیاسة العامة لقبول الطلبة في 
الجامعات االردنیة والتي یصدرها مجلس التعلیم العالي وحسب فرع الثانویة وسنة الحصول على 

  .ثانویة العامةال
  

وعممت الوزارة على الطلبة ضرورة التحقق من كشوفات عالماتهم بكافة المواد حیث ان المادة التي 
ال یعترف بشهادته الجامعیة وال تعادل بصرف النظر عن معدله %  50تقل نسبة النجاح فیها عن 

  .العام
  

لخارج لغایات معادلة شهادته واشترطت التعلیمات ان ال یقل معدل الطالب الراغب بالدراسة با
%  75لتخصصي الطب وطب االسنان و) 1120% ( 80واالعتراف بها ان ال یقل معدله عن 

لتخصصات الهندسة والتمریض ) 980% ( 70لتخصصي الصیدلة ودكتور صیدلة، و) 1050(
  .لباقي التخصصات) 840% ( 60والطب البیطري، و

  
من تأمین قبوالت الي طالب لم یحقق عالمة النجاح الـ وحذرت الوزارة مكاتب الخدمات الجامعیة 

  .في كل مادة تحت طائلة المسؤولیة القانونیة%  50
  
  
  
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  2/9/2018   الدستور ص أولى                                                       األحد                                                   



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
17 

  
  ترجیح عدم حسم التجدید لرئیس جامعة ال البیت قبل منتصف ایلول الحالي: مصادر 

  
عة ال قالت مصادر مطلعة ل طلبة نیوز بأن مجلس التعلیم العالي ارسل نموذج تقییم رئیس جام

  ...البیت إلى مجلس امنائها منذ فترة تزید على ثالثة أسابیع ولم یتلقى حتى اآلن أي رد
  

وجاءت هذه الخطوة كون مدة تعیین رئیس الجامعة الدكتور ضیاء الدین عرفة األولى تنتهي خالل 
 ١٥نتهي بایلول الحالي ما یتطلب النظر بالتجدید للدكتور عرفة من عدمه قبل نهایة المدة والتي ت

لى تنسیب مجلس التعلیم ٧ایلول وهو تاریخ صدور اإلرادة الملكیة السامیة بتعیین الدكتور عرفة بناء 
  ... ٢٠١٤العالي الذي صدر باألول من ایلول من العام 

  
وتوقعت مصادر أن یتم االنتهاء من التقییم في مجلس األمناء بحر االسبوع الحالي وأن یتم رفعه 

لعالي الذي سیقرر بشأن التمدید للدكتور عرفه من عدمه وذلك بناء على توصیة لمجلس التعلیم ا
مجلس األمناء وقد یسترشد المجلس بتقاریر لجهات رسمیة أخرى إضافة إلى إمكانیة أن یقوم 

  ....المجلس بالتحري عن المعلومات الواردة في تقریر مجلس األمناء األمر الذي یتطلب وقتا 
  

میون فإن قرار التجدید في حال تم إقراره یجب أن یصدر قبل منتصف الشهر وبحسب خبراء أكادی
وهو سیناریو ترجحه ... الحالي وبغیر ذلك فإن التوقعات إلى نهایة مدة تعیین الدكتور عرفه حكما 

بعض المصادر الموثوقة في حال لم یقم الدكتور ضیاء الدین عرفة باالعتذار عن التمدید أو أن 
  .....لم یوصي بالتجدید مجلس األمناء 

  
  
  
  
  
  
  

  2/9/2018       طلبة نیوز                                                                األحد                                               
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  ضبط ثانویـة عامة عربیـة مزورة بالعشـرات وتوقعات بوصول عددها للمئات

  
اعلن مدیر مدیریة مؤسسات التعلیم العالي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عوني  امان السائح

ة عربیة واحدة لطلبة من شهادة ثانویة عامة مزورة من دول 43طبیشات ان الوزارة ضبطت حوالي 
جنسیات مختلفة، یدرسون او انهوا دراستهم في خمس جامعات اردنیة، مؤكدا ان البیانات حول 
الشهادات المزورة تتوالى للوزارة من خالل السفارات المعنیة، متوقعا ان یصل العدد للمئات وذلك في 

  .2017وحتى عام  2010الفترة من عام 
  .ثیا، متوقعا ارتفاعه لمئات الشهادات المزورة في كافة الجامعات األردنیةواعتبر طبیشات الرقم كار 

واكد ان القضیة تمت احالتها للمدعي العام، حیث سیصار الى سحب هؤالء الطلبة مباشرة من 
دراستهم الجامعیة، وفي حال تخرجوا سیفقدون شهاداتهم الجامعیة وعملهم ان كانوا یعملون، ألنه ما 

فهو باطل، وال یمكن للوزارة ان تتحمل تبعات منحهم شهادات جامعیة من مؤسسات بني على باطل 
  !!اكادیمیة اردنیة مبنیة على شهادات ثانویة عامة مزورة

وقال طبیشات ان الوزارة بدأت حملة مدروسة وعلمیة لضبط قضیة الشهادات المزورة وستبذل كل ما 
یحافظ على سمعة التعلیم العالي األردني ویبقیه بوسعها العادة األمور الى نصابها الصحیح، بما 

على هیبته وألقه، مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون باي اجراء تجاه أي شهادة مزورة یتم ضبطها، 
وستخاطب الجامعات باعتماد نظام الرقابة على الشهادات المزورة من خالل كود خاص تطبقه بعض 

معات األردنیة ضمانا لصدقیة الشهادات وامانا لمصدرها الجامعات، وتأمل الوزارة ان تعتمده كل الجا
  .وحاملها

واكد ان موظفي الوزارة اصبحوا قادرین على التعاطي مع الشهادات المزورة بشكل علمي ودقیق 
وشفاف وقد خضعوا لدورات مكثفة للتعامل مع اي حالة حول الشهادات المزورة، مؤكدا ان الوزارة 

لق بقضیة التزویر واعتماد تواقیع واختام اكثر علمیة خوفا من سهولة أصبحت اكثر تشددا فیما یتع
  .التزویر والوقوع بامور ال تحمد عقباها

  
  
  
  

  2/9/2018          طلبة نیوز                                       األحد                                              -  7الدستور ص 
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  ما هو مصیر الجامعات الطبیة الخاصة الجدیدة؟
  
تنتهي یوم غد االحد الفترة التي منحها مجلس التعلیم العالي للطلبات التي حصلت   - حاتم العبادي 

المبدئي النشاء جامعات طبیة خاصة، فیما یتعلق بإبرام اتفاقیة ثنائیة مع جامعات على الترخیص 
  .أمس السبت مرموقة، على اعتبار ان انتهاء الفترة المحددة صادفت یوم عطلة رسمیة

 
واعتمد المجلس، وفقا لتقاریر اللجنة المختصة تعریف الجامعة العالمیة المرموقة الوارد في تقریر 

 ,Shanghai, QS.جامعة في أحد )  500(نها الجامعة المصنفة ضمن أفضل اللجنة على أ
T.H.E  تصنیفات وجاء في قرار لمجلس التعلیم العالي المتخذ في السادس والعشرین من نیسان

الماضي، انه إضافة إلى ذلك وبناء على ما جاء في تقریري اللجنة المختصة المشكلة من قبل 
الطلبات الثالثة المقّدمة من مؤسسي كل من جامعة عمون للعلوم  مجلس التعلیم العالي إعتبار

الطبیة، جامعة األردن الطبیة الحدیثة، وجامعة العقبة للعلوم الطبیة محققًة لشروط الترخیص المبدئي 
إال انه عاد . فیما یخص التعهدات المطلوبة بإنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمیة

من الموازنة التشغیلیة السنویة للجامعة، %)  20(موازنة صندوق االبتعاث عن  واشترط أن ال تقل
نفاق ما ال یقل عن  من موازنة الصندوق سنویًا ألغراض اإلیفاد، وان یبدأ العمل % )  90(وإ

بالصندوق وتفعیله خالل ثالثة أشهر من تاریخ الحصول على الترخیص المبدئي، وبالتعاون مع وزارة 
أالف دینار أردني  )10(واشترط التعهد بتخصیص مبلغ ال یقل عن . الي والبحث العلميالتعلیم الع

في الموازنة سنویًا لتغطیة تكالیف ممتحنین خارجیین لالمتحانات النهائیة على أن یتم اختیار 
) 60(وال تقل نسبة الطلبة الوافدین في كل برنامج عن (...) الممتحنین بالتنسیق مع هیئة االعتماد

وطالب استحداث كلیتي طب وطب أسنان منذ البدایة وااللتزام  .من إجمالي طلبة كل برنامج%
 .باستحداث باقي التخصصات الطبیة والصحیة خالل ثالث سنوات على االكثر

  
وأكد المجلس انه في حال عدم تحقیق شرط الترخیص المبدئي المتعلق بتقدیم اتفاقیات شراكة حدیثة 

موقة وتكون الشهادات الصادرة عن الجامعة الطبیة المنوي إنشاؤها مشتركة مع جامعات عالمیة مر 
مع هذه الجامعات أو معتمدة منها، وأن تتضمن اإلتفاقیة إلتزام الجامعة العالمیة بتزوید الجامعة 
المراد إنشاؤها بعدد من أعضاء الهیئة التدریسیة للمشاركة في تدریس مساقات العلوم الطبیة األساسیة 

  1/9/2018الرأي ص أولى                                                         السبت                                                   



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
20 

اقات التخصص خاصًة في السنوات الخمس األولى من تاریخ قبول الطلبة في الجامعة ولحین ومس
تمكن الجامعة من توفیر العدد الكافي من أعضاء الهیئة التدریسیة ، فإنه یعتبر أیا من الطلبات غیر 

  .مستكمالً لشروط الترخیص المبدئي إّال إذا تمّ تقدیم إتفاقیة
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  تخصصا 511ألف مقعد موزعة على  32.5ألف طالب یتنافسون على  42.6
  
  

سحبت جامعة البلقاء التطبیقیة التخصصات المناظرة للطلبة الراغبین بالتجسیر بالجامعات، والتي 
  .كانت الجامعة نسبت بها الى وحدة تنسیق القبول الموحد

  
مة التخصصات المناظرة لتستطیع تحدید موعد تزویدها بقائ» البلقاء التطبیقیة«وتنتظر الوحدة من 

  .تقدیم طلبات تقدیم طلبات التجسیر
  

وبحسب السیاسة العامة للقبول لهذا العام، فإن النسبة المخصصة لغایات التجسیر أصبحت 
  %).5(لتصبح العام المقبل %) 5(، إذ درج تخفیضها منذ سنتین لواقع %)20(بدال من %)10(
  

عدد الطلبات التي تقدم بها الطلبة وكانت مستكملة للشروط مع نهایة الفترة وعلى صعید متصل، بلغ 
، إال انها رشحت ان ینقص العدد او یزید، موضحة ان هنالك طلبات )42642(المحددة لذلك 

ناقصة بعض الوثائق خصوصا حملة الشهادات العربیة، وهنالك طلبات ادرجت معلومات خاطئة، 
  .، حیث ال تمتلك الوحدة بیانات حول هؤالء الطلبة والسنوات السابقة2005استنادا على نتائج قبل 

  
بما فیها التخصصات التي یقبل فیها ) 511(ویبلغ عدد التخصصات المتاحة القبول فیها لهذا العام 

الطالب مباشرة خالل الجامعات والتخصصات التي تطرحها جامعة العلوم االسالمیة العالمیة، متاح 
  .مقعدا جامعیا) 32.482(ن خالل القبول فیها م

  
وجرت العادة أن یكون هنالك قائمة لمسیئي االختیار، إذ ان الوحدة ستتعامل مع الطلبة الذین تقدموا 
بطلبات ولم یرشحوا للقبول رغم ان معدالتهم ضمن الحدود الدنیا للمعدالت التنافسیة، إال ان سوء 

  31/8/2018           الرأي ص أولى                                                        الجمعة                                        
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اللجنة سترفع بهذه القائمة الى مجلس التعلیم  اختیارهم للتخصصات حال دون ترشیحهم، علما أن
  .العالي التخاذ القرار

  
وسیصار إلى توزیع هؤالء الطلبة من قبل الوحدة حسب معدالتهم والشواغر المتاحة في كل تخصص 

  .من التخصصات التي یوجد فیها شواغر في الجامعات
  

الیرموك ومؤتة : معاتوبحسب المصادر فإن هنالك عشرة تخصصات موقوف القبول فیها بجا
  .والهاشمیة وال البیت والبلقاء التطبیقیة

  
  .یشار الى ان موعد اعالن قائمة القبول الموحد ستكون نهایة شهر ایلول
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  نتائج القبول الموحد في الثلث األخیر من ایلول

    
الجامعات األردنیة لن تصدر قبل  أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي أن نتائج القبول الموحد في

  .الثلث االخیر من شهر ایلول المقبل
  

، مرجحا صدورها في 2018-09-20وقال الطویسي لـ عمون إنه من الصعب اصدار النتائج قبل 
  .االیام االولى من الثلث االخیر

  
سبقة بتأخر الشهر المقبل جاء بسبب التوقعات الم 23واوضح ان تأخیر دوام الجامعات الرسمیة الى 

  .صدور نتائج القبول الموحد بعد التوقف لعدة ایام خالل عطلة العید
  

وكانت انتهت عملیة تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات عبر وحدة تنسیق القبول الموحد، وبلغ عدد 
  .ألف مقعد جامعي 32.5الف طالب وطالبة یتنافسون على  42.2المتقدمین لغایة 
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  أولویة وهدف لمستقبل أفضل.. یمالتعل
  

  سهیر بشناق
  
تختلف االنجازات عاما تلو االخر في حیاة االنسان منها ما یاتي بقدر االمنیات ومنها ما یتاخر  

قلیال اال ان الركیزة االساسیة لالنجازات االرادة و االیمان برسالة معینة تسیرها رؤیة هادفة وعمیقة 
لت علیه جاللة الملكة رانیا العبدااهللا على مدار االعوام الماضیة وال وهو ما عم .للواقع وللمستقبل

انه مشوار عمر وایمان بالقدرة على التغییر بدایة واالیمان باالنسان وبقدراته التي یمكنها ان ....تزال
انه مشوار حیاة ال یخلو  .تحقق الكثیر ان ما تم تهیئة الظروف المالئمة له ودعمه واطالق مكنوناته

من التحدیات التي ال تقترن بماهیة هذا المشوار فحسب بقدر ما هي ترتبط بتحدیات تواجه العالم 
باكمله لكنها لم تنتقص من هذه االرادة ومن عمق الرؤیة الهادفة والتي تنظر الى المستقبل نظرة 

فعة واحداث وان كانت حیاة االنسان تقاس بالسنوات فان االنجاز وخدمة االخرین ونشر المن .مختلفة
الملكة رانیا امنت بان التعلیم رسالة  .تغییر ایجابي هو ما یجعل لهذه السنوات معنى مختلف وجمیل

دون تعلیم ستستیقظ كل صباح محدودة «حیاة وبوابة لعالم افضل ولعل كلمات جاللتها عن التعلیم 
بهذا الجانب كبیر فقد  والن ایمان جاللتها« قدراتك غیر قادرة على تجاوز ما كانت علیه باألمس 

انجز الكثیر بجوانب عدة تتعلق بالتعلیم اشتملت علیها محاور وانجازات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة 
ووضعت . شهرا 18ومر على التوصیات  2025 – 2016الموارد البشریة التي تم اطالقها عام 

  .سنوات 10االستراتیجیة لیتم تنفیذها على مدى 
 

تعیین المجلس التنفیذي ومدیرة (الستراتیجیة انشاء المركز الوطني لتطویر المناهج ومن اهم محاور ا
بحثا وتحدید نطاق التعاون  12و مراجعة االطار العام للمناهج والتقویم من الروضة للصف ) المركز

مع مؤسسات دولیة تعمل في تطویر المناهج و تم تعدیل التشریعات والتعلیمات الناظمة المتحان 
الى اطالق الدبلوم المهني لتدریب المعلمین قبل الخدمة وقد تم تخریج فوجین الى  انویة العامةالث

كما یتم حالیا إنشاء كلیة مستقلة إلعداد المعلمین وتأهیلهم وتوكل إدارتها وتنفیذ برامجها إلى . االن
تبط بالشراكة مع جامعة ، ومقرها في الجامعة االردنیة، وتر »أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین«

 مقاالت

  31/8/2018الجمعة                                                                                                             2الرأي ص   
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مین على المناهج الجدیدة من  • .دولیة متمیزة في برامجها األكادیمیة والتدریبیة تدریب جمیع المعّل
قبل شركات عالمیة متخصصة في تطویر كتب مدرسیة ووسائل ومصادر تعلیمیة على مستوى 

مناهج ووزارة التربیة بالشراكة مع المركز الوطني لتطویر ال(أنظمة متقدمة في تحصیل الطلبة 
رسالة التعلیم التي تؤمن بها جاللتها ال تقف عند حدود الطالب فقط بل هي عملیة تشاركیة  .(والتعلیم

ما بین الطالب والمعلم والمدرسة والمنهاج وقد امنت جاللتها بدور المعلم االساسي وركزت في اكثر 
احداث التغیر وفتح االفاق الالمحدودة  من محفل محلي ودولي على اهمیة دور المعلم وقدرته على

فقد كانت برامج جمعیة جائزة الملكة رانیا للتمیز التربوي وتبني جسور الثقة  .للطالب من خالله
واالحترام للمعلم ومهنة التعلیم بجوائز سنویة للممیزین من المعلمین والمدراء والمشرفین ما هي اال 

م وتعزیزا لقدراتهم وایمانا بها لیتمكنوا من االستمرار بمشوارهم تمثیال حقیقي لما تراه جاللته الدواره
   .التعلیمي

  
والیوم وجاللة الملكة رانیا العبدااهللا تحتفل بعید میالدها فان حجم االنجاز في مجاالت عدیدة كبیرة 
 ولكن التعلیم یبقى هو االشمل واالعمق في هذه االنجازات كونه یالمس حیاة االنسان ویعزز قیمة

المستقبل برؤیة مختلفة جاللة الملكة رانیا العبدااهللا ال ترى بالتعلیم جانبا واحدا فقط فهي عملیة 
تشاركیة وتكاملیة األدوار ما بین الطالب والمعلم والبیئة المدرسیة والمنهاج الجل هذا امنت جاللتها 

« اللتها المعلمین بقولها وقد وصفت ج .بدور المعلم وبقدراته الالمحدودة بتحقیق النجاح واالنجاز
االول هو ان تعملوا : واسالكم امرین فقط... انتم خط الدفاع االول في حربنا لدحر اعداء االنسانیة

جاهدین على تطویر انفسكم ومهاراتكم ومواكبة متطلبات مجاالتكم السریعة، والثاني هو ان تدركوا 
بنائنا وما اعظم تاثیركم في مستقبلنا هذا هو اهمیة مواقعكم وحساسیتها فانتم المؤتمنون على عقول ا

حال المعلمین الیوم یؤمنون بأدوارهم ویدركون حجم التحدیات التي تواجههم لكنهم بتشجیع وثقة ودعم 
جاللتها لهم ولدورهم وفتح فرص عدیدة امامهم للتدریب وتطویر قدراتهم وكفاءتهم اصبحوا قادرین 

التلقین فقط لیتمكنوا من فتح افاق المعرفة واالكتشاف  على تحقیق االفضل والخروج من دائرة
العقول التي یتملكها الخوف ال تتسع لالحالم واي «والتطور الفكري لطالبهم فقد امنت جاللتها بان 

مستقبل دون احالم وامال وطموح لن یكون مستقبال ولن تكون عقوال قادرة على االبداع والتغیر 
فقد عملت جاللتها وال تزال على ان یكون المستقبل اجمل وافضل  .«وتحقیق االفضل لها ولمجتمعها

بالعلم وتطویره لیشعر كل طالب وكل معلم بحجم التغیر واالنجاز في كل لحظة علم وداخل كل 
غرفة صفیة ومع اشراقة كل صباح یذهب به الطالب الى مدرسته یؤمن بذاته وبقدراته ویدرك ان 

وان كان التعلیم من  .ة مختلفة اولى ابجدیاتها العلم والتطور الفكريهناك من یعمل الجله لیحیا حیا
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اولویات جاللتها اال ان اهتمامات وحرص جاللة الملكة رانیا على مشاركة ابناء وبنات الوطن بكافة 
مواقعهم كانت حاضرة باستمرار تتفقد اوضاعهم وتشاركهم انجازاتهم وامالهم وطموحاتهم وتدعم افكار 

  لشبابوتطلعات ا
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  امعات األردنیة وتحدیات التنمیةالج
  

  صبري ربیحات. د
  

یمتاز االردن عن غالبیة المجتمعات  المشابهة له في الواقع والمستوى االقتصادي التنموي 
رتباط مخرجات بخاصیتین تتمثل األولى بكثافة االقبال على التعلیم العالي وترتبط الثانیة بضعف ا

في كل عام وما ان تظهر نتائج الثانویة العامة حتى تباشر األسر بتجهیز . التعلیم بسوق العمل
نفسها للبحث عن الجامعة التي سیلتحق بها األبناء والسیر في إجراءات القروض أو الترتیبات المالیة 

لتي قد ال تنتهي قبل حصوله التي ستساعد األسر على تمویل رحلة  عبور االبناء لمراحل التعلیم ا
خالل هذه المرحلة ال شيء یهم األسرة أو الطالب أكثر من استكمال متطلبات التخرج . على الدكتوراة

  . ونیل الدرجة الجامعیة
الیوم  وبالرغم من  وقوف مئات آالف الخریجین في صفوف االنتظار للوظائف الحكومیة التي قد ال 

هالي البحث عن مقاعد لالبناء الناجحین في الثانویة العامة في تأتي یتكرر المشهد ویعاود األ
التخصصات الراكدة بالرغم من انعدام الموارد االقتصادیة والقناعة بان ال سبیل لحصول الخریج على 

اندفاع المجتمع واالبناء نحو التعلیم الجامعي  مع  العلم  بندرة أو . وظیفة في المستقبل المنظور
مل المستقبلیة للخریج یشكل أحد أهم المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة والتنمویة انعدام فرص الع

  .وربما السیاسیة التي یجابهها المجتمع
هذا العام وبعد ان دفعت الجامعات األردنیة بعشرات آالف الخریجین إلى سوق العمل المشبع  تستعد 

االبناء والمؤسسات عن مستقبل هذه جامعة الستقبال مقاربة وسط تساؤالت األهالي و  31أكثر من 
االعداد من الشباب والصبایا الذین انضموا إلى صفوف من یتابعون  فرص العمل التي قد یعلن عن 

  .توفرها بین فترة واخرى
الحل لمشكالت البطالة وآلیة تولید فرص العمل تحتاج إلى منهجیة واسلوب  یختلف تماما عن 

في بلد یستضیف . ساتنا والقائمون على التخطیط ورسم السیاساتاالسالیب والطرق التي تتبعها مؤس
ما یقارب ملیون عامل عربي واسیوي هناك حاجة ملحة إلى اعادة برمجة العالقة بین التعلیم وسوق 

  .العمل لربط مخرجات التعلیم بحاجات السوق بشكل ومستوى یختلف عن ما هو موجود الیوم

  2/9/2018     الغد االلكتروني                                                         األحد                                                
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لتلبي احتیاجات محیطها والعالم من االختصاصات والكفاءات  في الجامعات األردنیة التي  تأسست
العلمیة والمهنیة ولكي تقود برامج التنمیة والتطویر تبرز الحاجة إلى تطویر تقنیات أداء األعمال 
ورفد السوق بأدوات وتكنولوجیا یستخدمها الخریج بصورة تضاعف االنتاج وتخفض الكلف وتساعد  

  .عمالة األردنیة المدربة مكان العمالة االجنبیة الرخیصةاصحاب العمل على احالل ال
الجامعات األردنیة مطالبة  بانفتاح أكبر على أسواق العمل والتفاعل الحیوي مع القطاعات  

  .والمجتمعات والتعرف على  احتیاجاتها مع الحفاظ على المیزة التنافسیة  لكل منها
افذة للخدمة تطل من خاللها الجامعة على ال شي یمنع ان یكون لكل تخصص في جامعاتنا ن

في الطفیلة . محیطها وتسعى لرفع نوعیة الخدمات التي تقدم في االختصاص الذي تقدمه الجامعة
ومعان والكرك وجرش وعجلون والمفرق وسائر مناطق األردن  یتوقع من الجامعات ان تلعب دورا 

ج االبحاث في الخدمات التي یتلقاها ریادیا تضع من خالله خالصة المعارف والمهارات ونتائ
  .المواطن

المدن الصناعیة والقرى الحرفیة في كافة محافظات األردن الیوم  بحاجة إلى من یرفدها بالتدریب  
بدون اشراك الجامعات في مسیرة التنمیة .  والتوجیه ویقدم لها نماذج مثالیة للخدمة المعیاریة الالئقة

رات إلى القرى واألسواق والمعامل والورش فإن من الصعب احداث والسماح بخروج المعارف والخب
  .التغییر والنهوض الذي وجه به جاللة الملك ودعت الحكومة إلى تحقیقه

في الجامعات التي تشتمل على كلیات للطب یخرج الطلبة إلى المستشفیات  فما الذي یمنع خروج 
بة میكانیك السیارات إلى المدن الصناعیة وطلبة طلبة الجیولوجیا والمعادن إلى الجبال واالودیة وطل

  .التكییف والتبرید إلى ورش الخدمات ونوافذ الخدمة التي یمكن ان تقیمها الجامعات
النهضة العلمیة ال تتوقف عند مزید من الجوائز العالمیة واالبحاث المنشورة على اهمیتها بل عندما 

  .خدمة المجتمعتتغیر قیم العمل والخدمة وتوظیف المعرفة في 
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 اعالنات
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  عجلون –مریم یوسف حبیب جدعون  -
  الفحیص –جبرائیل زاید عاید الزیادات  -
  الرابیة –ایهاب زكي یوسف الحاج احمد جرار  -
  ضاحیة االقصى –عواد حسین خمیس الحاج  -
  ضاحیة الروضة –بدیع حسن صالح  -
  دیوان عشیرة الغزاویة –» یاضأم ر «لورین  -
  
  
  
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات
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  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
31 

  
  
  
  
  

  اللجنة التأسیسیة لنقابة أئمة المساجد والمؤذنین ما زالت تنتظر رّد الحكومة على مطلبهم فیما
اللجنة عابرة للحكومات اذ تعد .. یتعلق بتأسیس نقابة لهم لتوحید خطابهم و تنظیمهم

  .الثة التي تمر على تأسیسها لكن دون وجود حل الحكومة الحالیة هي الث
  

  یجبرون على شراء المیاه أسبوعیا بسبب ) شارع رسمي عنیزات(سكان ضاحیة االستقالل
أنهم سجلوا عددا من » عین الرأي«السكان ابلغوا ... ضعف ضخ المیاه إلى منازلهم

  .عیاالشكاوى لدى میاهنا منذ بدایة الصیف إال أن المشكلة تتفاقم أسبو 
  

  نشاط تصدیري للخارج تشهده محافظة المفرق منذ سنوات جراء االستثمارات الناجحة فیها
حیث یتم انجاز خمس معامالت تقریبا یومیا في هذا الخصوص وسط ارتیاح بین 

االستثمارات في المفرق تقع غالبیتها في منطقة الملك .. المستثمرین لتبسیط اإلجراءات
  .الحسین بن طالل التنمویة

  
  دینارا عن المخابز الحجریة كانت تدفع لها كدعم ( 120(وزارة الصناعة والتجارة اوقفت

  القرار جاء بعد رفع الدعم عن مادة الخبز.. حكومي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زوایا الصحف 

 2/9/2018                                                األحد                                                                      عین الرأي 
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  وتنشر الیوم على صفحاتها مع » الدستور«تبث إذاعة المملكة االردنیة  الیوم مقابلة أجرتها
والفلسطیني وذلك الساعة الثامنة والنصف في برنامج اإلعالم والشأن وزیري الزراعة االردني 

  .العام
  

  بحسب بیان لوزارة المالیة، بلغت المنح الخارجیة حتى نهایة تموز من العام الحالي حوالي
، أي بارتفاع حوالي 2017ملیون دینار للفترة نفسها من  134ملیون دینار مقابل  137ر2
  .2017بالمئة للفترة ذاتها من  2ر3سبته ملیون دینار أو ما ن 3ر2

  
 م نقیب أطباء االسنان د ابراهیم الطراونة رئاسة مجلس النقباء لدورة تستمر أربعة أشهر .تسّل

  .علي العبوس.خلفا لنقیب االطباء د
  

  ألبناء محافظة البلقاء الى جانب %   35قّدمت جامعة عمان االهلیة منحا دراسیة بحسم
المحافظة في العدید من المشاریع التي تخص المجتمع المحلي من التشاركیة مع مجلس 

خالل تصمیم مدخل مدینة السلط ودراسة الواقع المروري داخل المدینة من قبل كلیة الهندسة 
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع رئیس الجامعة االستاذ الدكتور ساري . والعمارة في الجامعة

  .ل ایامحمدان مع مجلس محافظة البلقاء قب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2/9/2018                                                األحد                                                                صنارة الدستور
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  بصرف مكافآت سنویة لممثلي الحكومة بمجالس إدارة ، نسبت وزارة المالیة مؤخرًا

التنسیب یأتي على غرار ما یتم سنویًا لممثلي الحكومة . 2017الشركات عن العام 
وممثلي إدارة المساهمات الحكومیة بمجالس إدارة الشركات التي تساهم فیها والشركات 

دینار لكل ممثل  3500القرار یتضمن صرف مكافآت تصل بالحد األقصى . الحلیفة
  .من الحساب الخاص بوزارة المالیة

  
  مجلس النقباء المهنیین اختار في اجتماعه الدوري أمس بمجمع النقابات بعمان نقیب

علي . ابراهیم الطراونة رئیسا دوریا للمجلس خلفا لنقیب االطباء د. أطباء االسنان د
وتمتد فترة والیة رئیس مجلس النقباء الدوریة . الذي انتهت فترة رئاسته اخیرا العبوس،

اربعة اشهر، فیما یضم المجلس نقباء النقابات المهنیة االربعة عشر، بینما تقوده دوریا 
  .نقابات مجمع النقابات الكبرى الست

  
  ني لرئیس لتقدیم التها" الغد"وفد من أهالي منطقة المحطة بعمان زار أمس صحیفة

على وقوفها لجانب " الغد"التحریر الزمیل مكرم الطراونة بتسلمه منصبه الجدید، ولشكر 
قضیتهم، التي بدأت الحكومة بالبحث عن حلول واقعیة لها، لتجنب آالف األسر الترحیل 

  .عقب قضایا رفعها أصحاب األرض األصلیین الستردادها
  

 تتعلق بقیمة "سوق ومال"مس في ملحق ورد خطأ في عنوان لمادة صحفیة نشرت یوم أ ،
القروض الممنوحة من البنوك في النصف االول من العام الحالي؛ حیث ورد انها بلغت 

، لتصل القیمة % 4.3أشهر، والصحیح انها ارتفعت بنسبة  6ملیار دینار في  25.8
 .ملیار دینار 25.8اإلجمالیة لها حتى نهایة النصف األول من العام الحالي الى 

 2/9/2018                                                  األحد                                                                    زواریب الغد
  


