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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
لألبحاث ) سنا(و) األردنیة(تعاون في مشاریع بحثیة تطبیقیة بین 

  الصیدالنیة
٣  

  ٥  وفضاءاتھا» المسرح والموسیقى«منتدون یتأملون العالقة بین 
   شؤون جامعیة

قادرون على خلق فرص العمل بدل ) التكنولوجیا(خریجو : الجراح
  ث عنھاالبح

٧ 

 ٩  من الدراسات تخصصات تربویة وأدبیة%  ٧٨): أبو عرابي(
 ١٠  وفیات

  ١٣- ١١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  لألبحاث الصیدالنیة) سنا(و) األردنیة(تعاون في مشاریع بحثیة تطبیقیة بین 

  
وقعت الجامعة األردنیة  - فادیة العتیبي

ممثلة بمركز حمدي منكو للبحوث 
العلمیة وشركة سنا لألبحاث 
الصیدالنیة اتفاقیة تعاون في مجال 
إجراء البحوث والدراسات التطبیقیة 

قطاع الصحي الموجھة لخدمة ال
  .والصناعات الدوائیة

   
ونصت االتفاقیة التي وقعھا عن 
الجامعة رئیسھا الدكتور عزمي 
محافظة وعن الشركة مدیرھا العام 
الدكتور سامر النجار على التعاون في 

مجال البحث العلمي ذي االھتمام المشترك والخدمات المخبریة والعلمیة واالستشارات والدراسات 
تدعم القطاع الصحي والصناعة الدوائیة وصناعات مواد التجمیل والتكنولوجیا الحیویة العلمیة التي 

  .وغیرھا بھدف تطویر جودة منتجاتھا وتنافسیتھا
   
   

وتضمنت االتفاقیة التي وقعت بحضور مدیر مركز حمدي منكو للبحوث العلمیة الدكتور یاسر 
ركز التسھیالت الالزمة الستخدام المختبرات البستنجي، ونائبھ الدكتورة رند أبو زریق، تقدیم الم

  .والتجھیزات المتوفرة لدیھ من أجل عمل الدراسات والتحالیل المخبریة
   
   

محافظة وعقب توقیع االتفاقیة، أعرب عن سعادتھ في توقیع ھذه االتفاقیة التي تتماشى مع الخطة 
قوة آلفاق الباحثین، من خالل التركیز االستراتیجیة للجامعة المحفزة لبیئة البحث العلمي والداعمة ب

  . على بحوث ودراسات جدیدة تدعم القطاع الصحي والصناعات الدوائیة
   
   

في حین أكد البستنجي أن االتفاقیة من شأنھا توطید العالقات ما بین المركز وممثلي الصناعات 
ردنیة بھدف تطویر منتجھا، الدوائیة، وتسھم في تطویر البحث العلمي التطبیقي المتعلق بالصناعة األ

مشیرا إلى أن االتفاقیة من شأنھا إتاحة المجال للباحثین لدى الطرفین للتعاون في المشاریع البحثیة 
  .التطبیقیة

   
   

 أخبار الجامعة

  األردنیةأخبار 
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بدوره أوضح النجار أن ھذه االتفاقیة ھي األولى التي یتم تنفیذھا مع مركز حمدي منكو للبحوث 
من ) سنا(عاون في مجال تحلیل الصناعات الدوائیة ما یمكن العلمیة، وھي اتفاقیة شاملة تجسد الت

التوسع في أوجھ الخدمات الفنیة التي تقدمھا للصناعات الدوائیة، حیث تقوم بدور مجتمعي في دعم 
  .طلبة الدراسات العلیا والخریجین في مجالي التدریب واألبحاث المشتركة
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  وفضاءاتھا» المسرح والموسیقى«منتدون یتأملون العالقة بین 
  

لمھرجان لیالي المسرح الحر الدولي، التي اختتمت األسبوع الماضي، ناقش  ١٢ضمن الدورة الـ 
قسم الفنون المسرحیة  –ثالثة مختصون ندوة فكریة رئیسیة أقیمت بالتعاون مع كلیة الفنون والتصمیم 

  .عمر نقرش. ، ثالثة محاور، وأدارھا د»المسرح والموسیقى» ردنیة، تحت عنوانفي الجامعة اال
 –سامح مھران «للدكتور » وجاء بالمحور االول بعنوان التالقح المتبادل بین الفنون في المسرح

الحبكة (ھناك وظیفتین للفن، الوظیفة المسرحیة، وھي متعلقة بالنص «: مصر، والذي قال
، ثم الموسیقى والمنظر، وھما یمثالن الوظیفة االدائیة التي تجاھلھا )فكروالشخصیة واللغة وال

كلیا، وإن العالم اآلن یتجھ نحو الوظیفة االدائیة، حیث االھتمام بالصورة، والجسد » ارسطو«
، بمعنى انھ یعطي مساحة واسعة لالرتجال، والتفرقة بین )ولیس الممثل( والموسیقى، وبالمؤدي 

قائمة على ان المؤدي ھو بمثابة مؤلف اخر للعرض، اذ یمتلك سیرة ذاتیة، تشتبك الممثل والمؤدي 
: وأضاف مھران» مع المواقف واالشیاء المعلنة، بحیث یمزج الذاتي والموضوعي، في وحدة واحدة

جان «كان أول من دّق مسمار في نعش الشخصیة، ھم مؤلفو العبث المعروفون، ولحق بھم « 
خصیة حاملة للقیم سواء االجتماعیة او االخالقیة او السیاسیة، وال تسمع سوى ، فلم تعد الش»جینیھ

صدى صوتھا، وتدخل ازمة حواراتھا بما یكرس لفكرة انقسامھا وتشظیّھا، وتبدد المعنى وتبدد القوة، 
  .»مسھمین في بزوغ فجر المؤدي

   
من لبنان قدمت ورقة » شادیة زیتون« بدورھا نقیب الفناننین اللبنانیین والسینوغرافیة اللبنانیة السیدة

حیث أكدت من خاللھا على أن السینوغرافیا » الموسیقى والممثل والنسیج السینوغرافي« : بعنوان
تمثل ركنا أصیال في العرض المسرحي، وفي تحدید شكل العالقة ما بین مكونات العرض المسرحي، 

وذلك من خالل إبراز جمالیات مجمل . يوما بین الممثل، وما بین مجمل العرض المسرحي والمتلق
ال یزال : وأضافت. ، والتأثیر على المتلقي باإلبھار والجمال»الحركي والسمعي والبصري« المشھد 

المفھوم الصحیح للسینوغرافیا في العالم العربي بشكل عام یعاني قصورا ، إضافة إلى عدم توظیفھا 
فكري ینظمھا ومعرفة فنیة علمیة تصقلھا، رغم بالشكل والمضمون كما ینبغي، أي من دون سیاق 

وجود مخرجین عرب، أعطوا مصمم السینوغرافیا المجال لیكون شریكا أصیال في العرض 
ألنھا تمثل خطوة مھمة في تصحیح » السینما والموسیقى« ، من ھنا تأتي أھمیة ندوة .المسرحي

  .مفھوم ما یزال یحتاج إلى كثیر من العمل في العالم العربي
سعید كریمي من المغرب، . ، تحدث د»لغة الموسیقى ونسق العرض المسرحي«في المحور الثالث 

ارتبطت الموسیقى بالمسرح ارتباطا عضویا منذ نشأتھ أیام الیونان، وعبرت التراجیدیا «: وقال
الیونانیة عن ھذا الحضور المتمیز للموسیقى، والحقا من خالل امتداد المسرح الروماني، وفي 

قرون الوسطى، بعد موت التراجیدیا، تم اقحام الوان موسیقیة تتماشى مع طبیعة تطورات العصور ال
الحقا برزت تقلیعات من الفنیات الجمالیة « كریمي . وأضاف د. »الوسطى الخاضعة لسلطة الكنیسة

یقى أمام أجواء خاصة لنوعیة من الموس» شكسبیر« التي أعادت للموسیقى بھائھا، فكان أن وضعنا 
كریمي على . ویؤكد د. »المرافقة للعرض، على اعتبار ان النص الموسیقي مرافق للنص المسرحي

الموسیقى تلعب وظائف مختلفة، لیست فقط للمرافقة، او اعتباطا، انما لغة قد «دور الموسیقى ویقول 
ق المشاعر الفیاضة تكون مستقلة احیانا، لكنھا متداخلة مع بقیة العناصر، فالموسیقى لھا ادوار قد تخل

التي تعجز اللغة الكالمیة عن اإلفصاح عنھا أو استثارتھا، ومن ھنا تأتي أھمیة ان یعرف المخرج 
لألسف غالبیة المخرجین « واستكمل قائال . »كیف یتعاون مع الموسیقي وان یعرف الموسیقى جیدا

وح، ومكانتھا بین بقیة یتعاملون مع الموسیقى دون معرفة كافیة بأثر ودور الموسیقى على الر
عناصر العرض المسرحي، ویجب ان تكون الموسیقى مصممة بشكل خاص للعرض المسرحي، 

  الكترونيالدستور 
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ویفضل ان تكون مباشرة، وان یكون لدي الممثلین القدرة على العزف والغناء ولو بدرجة معقولة، 
لة موسیقیة، لكن كثیر من الممثلین العرب نسوا إمكانیة تحول الجسد إل ّ   .»ى آلة موسیقیةفالجسد ا

محمد جالل اعراب من المغرب عن الموسیقى . ودار حوار واسع حول ھذه العناوین، حیث تحدث د
وحضورھا فوق المسرح حیث ماتزال واحدة من االشكالیات التي لم یتم حسمھا، فیما تحدث المخرج 

مسارح مجھزة مما اثر  حاتم السید عن التجربة المسرحیة االردنیة، والبدایات التي لم یرافقھا وجود
على تفعیل السینوغرافیا بشكل عام، ولكن الحقا بعد ان توافرت البنیة التحتیة، ظھرت إبداعات 

  .لمخرجین أردنیین في اعمال عدیدة
مخلد الزیودي، حول االحتفالیة بالمسرح العربي، والتي جاءت ردا على المسرح . وتحدث المخرج د

الموسیقي، والذي لم یأخذ دوره كشریك في المسرح، وتساءل عن  الغربي، وأشار إلى غیاب المؤلف
وقد رد المحاضرون . التجربة المسرحیة العربیة، والى أي مدى استطاعت ان تبلور ھویة خاصة بھا

  .على االستفسارات التي غاب عنھا طالب كلیة الفنون في الجامعة األردنیة، والفنانون األردنیون
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  قادرون على خلق فرص العمل بدل البحث عنھا) التكنولوجیا(جو خری: الجراح
  

نیة الدكتور عمر الجراح ان الجامعة تسیر بخطى حثیثة قال رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا االرد
للوصول الى العالمیة، لتصبح من الجامعات المرموقة على مستوى العالم بعد تحقیقھا لتصنیف متقدم 

  .على مستوى الجامعات العربیة وضعھا بالمرتبة الثامنة
  

اره المحامي عبد الرؤوف واضاف الجراح خالل لقاء حواري استضافھ دیوان ال التل باربد امس واد
التل حول دور الجامعة في التفاعل مع المجتمع وخدمة قضایاه، انھا تسعى ان تصل خالل عام 

الى تحقیق المعاییر المتقدمة التي تجعلھا تقود عملیة التعلیم والتنمیة وفق محاور واطر تعزز  ٢٠٢٠
  .مكانتھا المجتمعیة والوطنیة والعربیة والدولیة

  
رز محاور خطتھا االستراتیجیة القادمة ترتكز على انتاج مخرجات نوعیة تجعل الخریجین واكد ان اب

قادرین على خلق فرص العمل بدل البحث عنھا حتى ال تساھم الجامعات في تراكم ورفع نسب 
ومعدالت البطالة الن االصل ان تكون مخرجاتھا مولدة لفرص العمل وتستوعب االخرین في ظل 

  .الف طالب وطالبة في الجامعات االردنیة حكومیة وخاصة ٣٠٠وجود اكثر من 
  

وقال ان المحور االخر في خطتھا یتضمن االنتقال من مفھوم البحث العلمي المجرد لغایات الترقیة 
وخالفھ الى ان تكون الجامعة حاضنة لالبداع واالبتكار والتمیز مع االلتفات الى اھمیة التمییز بین 

فع بخریجین متمیزین ونوعیین یكون بمقدورھم اثراء الحراك االقتصادي التعلیم والتدریس للد
والعلمي واالجتماعي واالسھام في تحمل المسؤولیة تجاه مجتمعاتھم في التفاعل مع قضایاه وتقدیم 

  .الدعم لھا والتأثیر بھا
  

مع بدل واكد الجراح أھمیة ان تقود الجامعات طلبة ومدرسین وموظفین عملیة التأثیر في المجت
االكتفاء بالتفاعل مع قضایاه واحتیاجاتھ ومالمستھا دون غوص في عمقھا وایجاد الحلول المناسبة لھا 
واقناع االخرین بھذه الحلول وقیادة الراي العام حول االتجاھات الصحیحة المدروسة على اسس 

  .علمیة في التعاطي مع الواقع المجتمعي
  

واكد ان جامعة العلوم ھي اكثر جامعة اردنیة مؤھلة الن تصل الى مكانة عالمیة مرموقة، قیاسا على 
 ٣٠تمیز مدخالتھا ومخرجاتھا التعلیمیة واالداریة فھي تعد من الجامعات الفتیة وعمرھا الزمني یبلغ 

 ٢٠٠٨نذ عام سنة فقط وھي تقوم باالنفاق على نفسھا وبرامجھا حیث لم تتقاض اي دعم حكومي م
  .وتكاد تكون انجاراتھا على الصعید العلمي والوطني والمجتمعي اقرب الى المعجزة

  
واشار الجراح رغم ان نسب التوظیف من خریجي الجامعة ھي االعلى بین خریجي الجامعات 
االردنیة اال ان الھدف االھم ھو ان یكون خریجو الجامعة قادرین على انشاء شركات ابداعیة 

االخرین وتوفر لھم فرص العمل وھذا ما جعلھا ما تركز في استراتیجیتھا على ربط  تستوعب
الفتا الى انھ لتحقیق ھذا الھدف فان الجامعة بدات تتوجھ .مخرجاتھا العلمیة مع الصناعة بشكل كبیر

  .نحو التخصصات البینیة المتداخلة وربطھا ببعضھا

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٨:صالرأي 
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االستراتیجیة في التاثیر المجتمعي تركز على دورھا ونوه الجراح الى ان الجامعة ولتحقیق رؤیتھا 

في قیادة المجتمع وتنمیتھ وربط الطالب واالستاذ والموظف بالمجتمع داخل وخارج اسوار الجامعة، 
ولھذا فانھا استحدثت مساق المسؤولیة المجتمعیة منذ الفصل االول الماضي ویتضمن المساق القیام 

  .ساعة ضمن المساق خارج اسوار الجامعة ١٢معدل بتنفیذ اعمال تطوعیة ومجتمعیة ب
  

وبین ان احد متطلبات التخرج في الجامعة یتمثل بوجوب قیام الطالب بزراعة االشجار داخل الحرم 
الجامعي او خارجھ بالتنسیق والتعاون مع البلدیات ووزارة الزراعة ودائرة الحراج، مشیرا الى ان 

متطلب داخل الجامعة الى جانب تضمین تعلیمات الترقیة الجامعة خصصت مساحات النجاز ھذا ال
لشرط قیام عضو ھیئة التدریس بانجاز نشاط مجتمعي خارج اسوار الجامعة اضافة الى استحداث 

  .دائرة تنمیة وخدمة المجتمع المحلي
  

واكد ان المسؤولیة المجتمعیة للجامعات ال تعني بأي حال من االحوال التوظیف وخلق الوظائف 
ناء المجتمع المحلي فھي نقاط اشعاع ال بد ان یكون لھا تاثیر معرفي في مجتمعاتھا واستثمار الب

الخبرات واالمكانیات المتاحة لھا بما ینعكس على ثقافة المجتمع ومعالجة القضایا والمشاكل التي 
  .یواجھھا باسس علمیة وبخبرات متمیزة

  
جتماعیة فانھا تولي البیئة واستدامتھا اھمیة بالغة في ولفت الى ان الجامعة ومن منطلق مسؤولیاتھا اال

تلمس كل السبل والطرق واالجراءات التي تجعلھا صدیقة للبیئة بشكل دائم فھي اعادت تطویر 
محرقة النفایات الطبیة لدیھا كما انھا اطلقت مبادرة جامعة خالیة من التدخین وھي تقوم باعمال فنیة 

البیئیة لمكبات النفایات المتواجدة في المنطقة اضافة الى اسھاماتھا في ولوجستیة للتخفیف من االثار 
  .توفیر الدراسات العلمیة لمشاكل السیر والمرور والمیاه والطاقة والبیئة والصحة

  
تضم بین  ١٩٨٦وجامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة ھي ثالث الجامعات االردنیة وانشئت عام 

جنسیة عربیة واجنبیة ویتبعھا مستشفى  ٥١ة منھم خمسة االف من الف طالب وطالب ٢٥جنباتھا 
الملك المؤسس الجامعي وھي تحتل المرتبة االولى في تصنیف الجامعات االردنیة والثامنة عربیا 

  .عالمیا ٦٠١و
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  من الدراسات تخصصات تربویة وأدبیة%  ٧٨): أبو عرابي(
  

من %  ٧٨قال االمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابو عرابي ان  - حسن محاسنة
الدراسات العلمیة في الجامعات العربیة، ھي دراسات في التخصصات االنسانیة والتربویة واالدبیة، 

لدراسات  ٩٠بالمائة ھي للدراسات العلیا و ١٠بالمائة فقط في الدراسات العلمیة ونحو  ٢٢فیما 
  .البكالوریوس

  
الذي تنظمھ  ٢٠١٧وأكد ابوعرابي خالل افتتاح المؤتمر الدولي االول في تطویر البحث العلمي 

جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا بمقر الجامعة بمشاركة اردنیة وعربیة، اھمیة ایالء البحث 
الفرص التنمویة ، مشیرا الى العلمي الدعم االكبر وتخصص المیزانیات الالزمة لیساھم بإیجاد 

ضعف االنفاق علیھ في المنطقة العربیة ما یستدعي من الجھات ذات العالقة الوقوف لدراسة ھذه 
  .المشكلة في المجتمعات العربیة

  
من جھتھ قال رئیس جامعة عمان بالوكالة الدكتور غسان كنعان ان البحث العلمي یعد منطلقا لتطویِر 

  .یاحة واالقتصاد بكافة أشكالھالصناعة والزراعة والس
  

وتطرق رئیس الجمعیة االردنیة للبحث العلمي الدكتور انور البطیخي الى التحدیات التي تواجھ 
البحث العلمي في االردن ومنھا اإلقبال على الدراسة الجامعیة لكل الناجحین في التوجیھي، والتركیز 

  .على تخصصات معینة كالطب والھندسة وغیرھا
  

ئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور ایاد الشلبي ان عدد المشاركین في المؤتمر المحكم وقال ر
الجزائر والسعودیة والعراق والكویت : ورقة بحثیة علمیة من عدة دول عربیة ھي ٢٣ابحاثھ 

  .والسودان ومصر، إضافة إلى األردن
  

لدكتور خلدون القیسي مقاربة اسالمیة وتناولت الجلسة االولى التي ترأسھا الدكتور سامح محافظة وا
الخالقیات البحث العلمي ومصادر وطرق جمع البیانات في البحوث االقتصادیة واالداریة، فیما 
تناولت الجلسة الثانیة التي تراسھا الدكتور عاطف مقابلة والدكتور فؤاد الجوالده بجلسة متزامنة كذلك 

تكار والقدرة التنبؤیة للممارسات التربویة والبحث العلمي واقع البحوث المیدانیة ودور االبداع واالب
  .في السودان وموضوعات اخرى تتعلق بالبحث العلمي

  الكتروني الرأي 
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  طبربور –طالب محمد قبالن الدحیات  -
  
  منشیة بني حسن –تمام سلیمان العلي الشدیفات  -
  
  الجنوبیةالشونة  –صیتھ نوفان السعود العدوان  -
  
  خلدا –سامیة عیسى دخل هللا حداد  -
  
  الفحیص –توفیق أسعد خضر السالم  -
  
  دوار الكمالیة –حلیمة محي الدین محمد حجازي  -
  
  الدوار الثامن –الخواجا / لطفي عبدالكریم عبده -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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مجمع النقابات المھنیة خلفت كمیة ضخمة من النفایات انتخابات نقابة المحامین التي اقیمت في 
ادارة المجمع اضطرت الى االستعانة بكوادر .. ومخلفات الوجبات واألوراق في المجمع ومحیطھ
  .أمانة عمان لتنظیف النفایات داخل ساحات المجمع

  
ً في دائرة ضریبة الدخل والمبیعات تفاجأوا باحالتھم إلى التقاعد وابالغھم بعد یومین من ) ٣٥( موظفا

  .الموظفون منھم مدیرون ورؤساء اقسام.. اتخاذ قرار اإلحالة
  

ً ) ٤٥٨(الحكومة طالبت  ألف دینار مستحقات علیھم لحساب االمانات لدى  ١٥٠بدفع اكثر من  مواطنا
ً لدفع ھذه المبالغ وانذرتھم في حال التخلف عن  ٦٠الحكومة امھلت المواطنین .. وزارة المالیة یوما

  .التسدید من انھا ستتخذ االجراءات القانونیة بحقھم وفق قانون تحصیل األموال األمیریة
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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برعایة وزیر الثقافة نبیھ شقم، تقیم مدیریة الفنون والمسرح في الوزارة حفل افتتاح مھرجان عمون 
  .مسرح الشباب، وذلك الساعة السابعة من مساء الیوم في المركز الثقافي الملكي

  
خصصت لجنة بلدیة المفرق الكبرى ستة دونمات إلقامة مركز ثقافي متكامل یخدم الحركة الثقافیة 

وتمت الموافقة على إقامة المركز لیكون الحاضن لكل .الثقافیة في المحافظة والفنیة وكل الھیئات
  .الفعالیات الثقافیة والفنیة ویخدم كل الھیئات الثقافیة في المحافظة

  
اشتكى مواطنون من كثرة الدوریات على الطریق الصحراوي ، حیت ان المركبة یتم توقیفھا اكثر 

  .من خمس مرات خالل رحلتھا على الطریق
  

وسیتم تنفیذ .یجري برنامج راصد  انتخابات المركزیة تجریبیة في محافظة مادبا بعد غد الثالثاء 
یبیة في جمعیة الشابات المسیحیة بالتعاون مع الھیئة المستقلة لالنتخاب ووزارة االنتخابات التجر

الشؤون السیاسیة والبرلمانیة بھدف تعزیز الوعي حول مفھوم الالمركزیة واالجراءات االنتخابیة 
  .بكامل تفاصیلھا 

  
  

 صنارة الدستور
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
13 

  
  
  

وقال جاللتھ، في تغریدة نشرھا . یاديعبر جاللة الملك عبدهللا الثاني عن فخره بالشباب األردني الر
". فخور للغایة بشركاتنا المبتدئة وشبابنا الریادي: "أمس" تویتر"على موقع التواصل االجتماعي 

، "أردن الریادة واإلبداع"تصریح جاللتھ جاء بعد حضوره وجاللة الملك رانیا العبدهللا أمس جلسة 
  .د بمنطقة البحر المیتضمن أعمال المنتدى االقتصادي العالمي المنعق

  
أن تجھیزات متنزه األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني، الذي افتتحھ أمس سمو ولي " زواریب"علمت 

یوما، بذلت فیھا كوادر وزارة االشغال العامة وأمانة عمان  ٢٥العھد في منطقة سویمة، استغرقت 
المرحلة األولى من المشروع الذي أقیم بالقرب من المنطقة السیاحیة في . مالھاجھودا كبیرة الستك

  .دونما ٢٤٠البحر المیت شمل مساحة 
  

باسم عوض هللا، غادر فور انتھائھ صباح أمس . رئیس الدیوان الملكي األسبق الخبیر االقتصادي د
من المشاركة بجلسة حواریة ضمن أعمال منتدى االقتصاد العالمي في منطقة البحر المیت، إلى 

یة عوض هللا شارك مع خبراء آخرین في الجلسة الحوار. مطار الملكة علیاء، للسفر إلى السعودیة
  ".نحو نمو متمركز حول اإلنسان"بعنوان 

  
تفتتح رئیسة الجمعیة العلمیة الملكیة، رئیسة مجلس أمناء جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا األمیرة 

لتعاون مع سمیة بنت الحسن صباح الیوم مؤتمرا دولیا، تنظمھ كلیة الملك طالل لتكنولوجیا األعمال با
 .كلیة األعمال بالجامعة األردنیة، حول تكنولوجیا إدارة األعمال

 زواریب الغد
  


