
  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 
1 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ٢٨/٥/٢٠١٧:التاریخ                                                       األحد: الیوم   



  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 
2 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  

                 
 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  "األردنیة"إطالق كرسي الملك الحسین بن طالل األكادیمي في 

  ٨  جلیزیة فتحي بناتاستشارات األردنیة تكرم مدرس اللغة االن
  ٩  والنیلین السودانیة" األردنیة "بحث التعاون بین 

من طلبة  ٣١تحتفي بتخریج الفوج " نموذجیة الجامعة األردنیة"
  المرحلة الثانویة

١٠  

  ١٢  محافظة یلتقي السفیر النمساوي في عمان
استشارات "تخریج المشاركین في الدبلومات التدریبیة في 

  "االردنیة
١٣  

   شؤون جامعیة
 ١٤  الجامعات مدرساً غیر أردني في ٦٥٩

األمیر الحسن یؤكد ضـرورة تمكین الشباب وترسیخ لغة الحوار 
  المنطقي

١٥ 

فوز ثالثة مشاریع طالبیة عن التكنولوجیا الخضراء بمسابقة 
  ‘‘رواد المستقبل‘‘

١٦ 

   مقاالت
 ١٨  طایل الضامن،كاوست وكایسید والتعلیم العالي

 ٢٠  ھاشم نایل المجالي. م/!!!التعلیم حق مكفول لجمیع الطلبة 
 ٢١  وفیات

  ٢٤- ٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"إطالق كرسي الملك الحسین بن طالل األكادیمي في 
  
  

أطلق مركز الدراسات االستراتیجیة في 
كرسي الملك "الجامعة األردنیة الیوم 

عرفانا ووفاء ، "الحسین األكادیمي
وإدراكا ألھمیة اإلنجازات التي تحققت 

  .في عھده على األصعدة كافة
   

وقال رئیس الجامعة الدكتور عزمي 
ظة إن إطالق الكرسي جاء بمبادرة محاف

من المركز إللقاء الضوء على حیاة 
جاللة المغفور لھ الملك الحسین بن 
طالل طیب هللا ثراه ومسیرتھ التي 

  .قادت الوطن وأھلھ إلى ذرى التقدم والنماء
وأضاف خالل مؤتمر صحفي عقد في المركز أن التشریعات المتعلقة بالكرسي قد تم إنجازھا للبدء 

نشاطاتھ وتحقیق أھدافھ معربا عن امتنان الجامعة وتقدیرھا للجھات الداعمة لفكرة ھذا المشروع ب
  .الوطني

   
   

إن جاللة الملك "وتحدث في المؤتمر الصحفي رئیس الدیوان الملكي األسبق عدنان أبو عودة وقال 
مضطرب في عاما أي ما یقارب نصف قرن في محیط  ٤٦الحسین رحمھ هللا قاد األردن لمدة 

عالقاتھ ومتغیر في أنظمتھ، وكانت بعض ھذه األحداث تنعكس على األردن وأحیانا كانت تلحق بھ 
  ".إصابات شبھ قاتلة

   
   

وأضاف ان شخصیة جاللتھ رحمھ هللا العامة تمیزت بكونھ كان قومي النشأة وطني االلتزام، إنساني 
  .النزعة یحترم االخر، وھذه الشخصیة السیاسیة ھي التي عرف بھا اردنیا وعربیا وعالمیا

   
   

مھا وزاد أبو عودة ان من مكونات شخصیة جاللتھ التاریخ فھو من ساللة حاكمة  منحتھ میزات أھ
الصبر والتحمل واالعتدال وبعد النظر والعفو والتسامح وأھمھا انھ لم یكن دكتاتورا یرعب 

  .مستشاریھ
   
   

وأشار وزیر الخارجیة األسبق عبد اإللھ الخطیب الى اھمیة ھذا الكرسي النطالقة جھد اكادیمي 
لحسین  ومواقفھ خالل فترة لدراسة وتحلیل وفھم وتدوین وتوثیق فكر القائد الباني المغفور لھ الملك ا

  .حكمھ وما شھدتھ من احداث مفصلیة اثرت على االردن والمنطقة

 أخبار الجامعة

                                   ١٠:الغد ص/ ٤:الرأي ص/١:الدستور ص  /٣:ص الجوردان تایمز/أخبار األردنیة
  ٢٦/٥/٢٠١٧الجمعة                                            
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ولفت الخطیب الى ان الراحل الحسین لم یكن فقط قائدا وطنیا بل كان زعیما عربیا لھ رؤیة ثاقبة تجاه 
  .المنطقة وقضایاھا

   
   

انتھ الدولیة وبقدرتھ على فھم وتحلیل یعترف بمك،  وأكد الخطیب أن من اتفق مع جاللتھ ومن اختلف
معادالت وتعقیدات الوضع الدولي وتأثیراتھ على المنطقة بصورة عامة وعلى األردن خصوصا  ما  

  . مكنھ في أغلب األوقات من تجنیب بلده اآلثار السلبیة لتطورات ذلك الوضع
   
   

نیا اشار الى ان عالقتھ امتدت مع الملك المدیر العام السابق للخدمات الطبیة الملكیة الدكتور داوود حنا
وحتى وفاتھ مؤكدا ان الملك الراحل كان انسانیا ونھضویا وحداثیا یسعى الى  ١٩٤٧الراحل منذ عام 

  .بناء اردن حدیث ومتقدم في مختلف المجاالت
   
   

وقال ان الراحل كان یسبق عصره في التفكیر اذ طلب الدخول في دورة متخصصة لطب الطیران 
ذي لم یكن معروفا في دول العالم المتقدم باستثناء الوالیات المتحدة االمریكیة وھو العلم الذي ال

  .استخدم إلجراء الفحوص الطبیة الالزمة الختیار طیاري سالح الجو والمتابعة الطبیة لھم
   
   

طبیة وعرض حنانیا دور جاللة الراحل في إنشاء مركز القلب ومدینة الحسین الطبیة المفخرة ال
األردنیة رغم شح االمكانیات المالیة  وتمكن مركز القلب من اجراء اول عملیة قلب مفتوح  في 

  .ومتابعة الراحل للعملیة وشكر الفریق الذي اجرھا عقب انتھاء العملیة مباشرة ١٩٧٠االردن عام 
   
   

ب الملك الباني وزیر الخارجیة االسبق الدكتور كامل ابو جابر قال ان الراحل استحق بجدارة لق
مشیرا الى انھ من الزعماء القالئل الذین اتقنوا فن الحكم وھذا یعود الى انتمائھ لألسرة الھاشمیة 

  .عام وانتسابھ الى الرسول الكریم ١٢٠٠الخبیرة بالحكم منذ 
   
   

وقال لقد تمكن الھاشمیون من انشاء دولة ناجحة رغم قلة الموارد  في محیط معظمھ دول فاشلة 
  .بفضل حكمة وخبرة وحنكة الملك المؤسس والملك الباني

   
   

وأضاف ان الملك الراحل تولى سلطاتھ الدستوریة في اخطر مرحلة مرت بھا االمة في التحول نحو 
لفكر المحافظ المتمثلة بحزب التحریر وجماعة االخوان وحزب االیدیولوجیة الفكریة والتطرف وا

البعث والقومیین العرب والشیوعیین وفي ظل قیادات عربیة خطابیة غیر عقالنیة وفي فترة شھدت 
  .انقالبات على االنظمة الملكیة وثم انقالبات على االنظمة االنقالبیة نفسھا
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من ابناء شعبھ ووعیھ وادراكھ للمتغیرات في المنطقة  وقال ان حكمة وانسانیة وقرب جاللة الراحل
  .والعالم مكنھ من النجاة باألردن فضال عن حنكتھ في عقد التحالفات الالزمة للحفاظ على االردن

   
   

وقال المدیر العام السابق للخدمات الطبیة الملكیة الدكتور داوود حنانیا إن عالقتھ امتدت مع الراحل 
ى وفاتھ، مؤكدا أن المغفور لھ كان إنسانیا ونھضویا وحداثیا یسعى إلى بناء وحت ١٩٤٧منذ العام 

  .أردن حدیث ومتقدم في مختلف المجاالت
   
   

وأضاف أن الحسین كان یسبق عصره في التفكیر، إذ طلب الدخول في دورة متخصصة  لطب 
متحدة األمیركیة، وھو العلم الطیران الذي لم یكن معروفا في دول العالم المتقدم بإستثناء الوالیات ال

الذي استخدم إلجراء الفحوص الطبیة الالزمة الختیار طیاري سالح الجو الملكي والمتابعة الطبیة 
  .لھم

   
   

وعرض حنانیا دور الراحل في إنشاء مركز القلب ومدینة الحسین الطبیة، المفخرة الطبیة األردنیة، 
ب من إجراء أول عملیة قلب مفتوح  في المملكة العام رغم شح اإلمكانات المالیة، وتمكن مركز القل

، ومتابعة المغفور لھ لتلك العملیة الجراحیة، حیث قدم الشكر للفریق الذي قام بإجرائھا عقب ١٩٧٠
  .انتھاء العملیة مباشرة

   
   

بدوره، قال وزیر الخارجیة األسبق الدكتور كامل أبو جابر إن الراحل الحسین استحق بجدارة لقب 
ً أنھ من الزعماء القالئل الذین اتقنوا فن الحكم، وھذا یعود إلى انتمائھ لألسرة ا لملك الباني، مضیفا

  .عام، وانتسابھ إلى الرسول الكریم محمد، صلى هللا علیھ وسلم ١٢٠٠الھاشمیة الخبیرة بالحكم منذ 
   
   

اإلمكانات في محیط  لقد تمكن الھاشمیون من إنشاء دولة ناجحة، رغم قلة الموارد وشح"وتابع 
  ".معظمھ دول فاشلة بفضل حكمة وخبرة وحنكة الباني الحسین

   
   

وأوضح أن المغفور لھ تولى سلطاتھ الدستوریة في أخطر مرحلة مرت بھا األمة، والتحول نحو 
االیدیولوجیة الفكریة والتطرف والفكر المحافظ المتمثلة بحزب التحریر وجماعة اإلخوان المسلمین 

لبعث والقومیین العرب والشیوعیین، باإلضافة إلى وجود قیادات عربیة خطابیة غیر وحزب ا
  .عقالنیة

   
   

كما أن الفترة األولى من حكم الحسین شھدت بدایة فقدان العقل العربي إذ كان ھناك انقالبات على 
جار السكاني، وفق األنظمة الملكیة ثم انقالبات على األنظمة االنقالبیة نفسھا، كما شھدت بدایة االنف

  .أبو جابر
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وأشار أبو جابر إلى أن حكمة وإنسانیة وقرب الراحل الحسین من أبناء شعبھ ووعیھ وإدراكھ 
ً عن حنكتھ في عقد تحالفات الزمة  للمتغیرات في المنطقة والعالم، مكنھ من النجاة باألردن، فضال

  .للحفاظ على المملكة
   
   

الجامعة األردنیة الدكتور موسى شتیوي إنھ من باب  - وقال مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة 
ً ألھمیة  العرفان والوالء من قبل المركز والجامعة لجاللة الملك الباني الحسین بن طالل وإدراكا

ً عن إطال ق كرسي اإلنجازات التي تحققت في عھد جاللتھ على األصعدة كافة، یأتي اإلعالن رسمیا
  .الملك الحسین بن طالل األكادیمي بالمركز

   
   

، على إرساء أسس بناء ١٩٥٣أیار  ٢وأضاف لقد عمل الراحل الحسین، منذ تولیھ مقالید الحكم في 
الدولة األردنیة الحدیثة ضمن مشروع حضاري عربي نھضوي، حیث استكمل استقالل األردن 

األردنیة عبر رحلة شاقة من البذل والعطاء توجت  بتعریب الجیش العربي، وتثبیت أركان الدولة
بعالقة إنسانیة جمعت بین الشعب األردني، واألب اإلنسان على مدى عقود من التضحیة والنضال، 
وسنین تخللھا عواصف ھزت اإلقلیم، ولكن بحكمتھ وقیادتھ عبر باألردن لبر األمان، وجنب أھلھا 

  .لمنطقةالشرور والویالت التي عانت منھا شعوب ا
   
   

وأوضح شتیوي أن الراحل ركز منذ تولیھ السلطة على بناء بنیة تحتیة اقتصادیة، وصناعیة، 
ً للنھضة التنمویة التعلیمیة باألردن، التي توجت بصدور اإلرادة  ومعرفیھ قل نظیرھا، وكان رائدا

نیة التي مھدت للنھضة بتأسیس الجامعة األردنیة أم الجامعات األرد ١٩٦٢أیلول  ٢الملكیة السامیة بـ
  .التعلیمیة في العقود التالیة

   
   

وأكد كافح الملك الحسین عبر أعوام حكمھ إلرساء السالم في الشرق األوسط، ودافع عن فلسطین 
ً عدالتھا وضمان حقوق شعبھا  ً، وحمل القضیة إلى جمیع المنابر الدولیة مؤكدا ً وقضیة وشعبا أرضا

  .وفي زمن السلم، ضمن رؤیة السالم العادل والشاملوناضل من أجلھا في زمن الحرب 
   
   

ً على إنشاء ھذا الكرسي، الذي یعنى بإجراء " دراسات األردنیة"وقال شتیوي إن  یعلق آماال
الدراسات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، التي توثق لفكر ومسیرة الراحل العظیم، الذي قّدم 

ً في القیادة عّز نظیره على  لألردن والعرب والعالم أسمى معاني البذل والعطاء والفداء، وأرسى نھجا
  .مستوى العالم

   
   

وبین أن الكرسي سیسھم في إلقاء الضوء على حیاتھ ومسیرتھ التي قادت الوطن وأھلھ إلى ذرى 
ً إلى رؤیة ثاقبة ومقدرة قیادیة فذة اتسمت بروح  التقدم والنماء، ورسم لھما الطریق المشرف، استنادا

  .عصریة خالقة، تتلمس األماني الوطنیة، والرؤى القومیة، واالنسانیة
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كما سیتم من خالل ھذا الكرسي إطالق مشروع دراسات أردنیة علمیة وموضوعیة تتناول كل األبعاد 
، لتسلیط الضوء  ً ً ونشرا ً وتمحیصا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في حقبة الراحل الحسین بحثا

  .والفلسفة التي بنیت علیھا الدولة األردنیة، حسب شتیوي على األسس
   
   

استضافة باحثین : وذكر شتیوي أنھ سیتم تنفیذ ھذه األھداف من خالل البرامج واألنشطة التالیة
عالمیین وأردنیین متخّصصین في العالقات الدولیة ومنطقة الشرق األوسط، ومجاالت العلوم 

أو كتاب ضمن أھداف الكرسي، إطالق مشروع بحثي إلجراء  اإلنسانیة للعمل على مشروع بحث
دراسات معقمة ومتخصصة حول أھم المحطات في حقبة الحسین، إطالق مشروع التاریخ الشفوي 
لتوثیق مسیرة المغفور لھ الحسین، إنشاء مكتبة لتوثیق كل األعمال واألنشطة الخاصة بمسیرة 

  .ن أو حقبة زمنیة في مرحلة حكم المغفور لھالحسین، عقد مؤتمرات وندوات حول موضوع معی
   
   

وأكد شتیوي أننا في المركز والجامعة ننظر إلى ھذا الكرسي األكادیمي كمشروع وطني یتم من 
في بناء الدولة " النموذج األردني"خاللھ إعادة قراءه للتاریخ األردني لمعاصر وتسلیط الضوء على 

اللة الحدیثة على الصعید العربي، الذي تحول إلى مدرسة سیاسیة وضع النقاط على الحروف لھا ج
الملك عبدهللا الثاني في نھج حكمھ وأوراقھ النقاشیة السبعة والتي تمثل رؤیتھ الكفیلة لنقل األردن إلى 

ً لنھج الراحل الحسین ً وتطویرا   .مصاف الدول المتقدمة والتي تعد استمرارا
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  استشارات األردنیة تكرم مدرس اللغة االنجلیزیة فتحي بنات
  

كرم مركز  - سناء الصمادي
االستشارات والتدریب  في الجامعة 
األردنیة الیوم مدرب اللغة 
االنجلیزیة وبرنامج اعداد االمتحان 

ي والتوفل االستاذ فتحي بنات الوطن
النجازتھ وإخالصھ في العمل وأدائھ 

  .المتمیز
  

وأعرب بنات  عن تقدیره وامتنانھ 
لجمیع العاملین في مركز 
االستشارات على إقامة ھذا الحفل 

ً جھودھم في اعداد وتدریب الطلبة وتھیئتھم للدخول الى سوق العمل   .التكریمي مثمنا
  

ور مازن عرفة خالل حفل التكریم على أھمیة تشجیع الموظفین المتمیزین في وأكد مدیر المركز الدكت
ً إلى حرص  عملھم ودعمھم وتحفیزھم بما یمكنھم من أداء مھامھم وواجباتھم على الوجھ األكمل، الفتا

  .المركز على إیالء الموظفین المتمیزین جل اھتمامھا ورعایتھا
  

لالستاذ فتحي بنات لتفانیھ في خدمة الطلبة في فترة عملھ  وفي ختام الحفل سلم عرفة الدرع التكریمي
  .عاما ٢٦التي  تجاوزت 

  األردنیةأخبار 
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  والنیلین السودانیة" األردنیة "بحث التعاون بین 
  

بحث نائب رئیس الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور عمر الكفاوین  - محمد المبیضین
خالل لقائھ في مكتبھ أمین الشؤون العلمیة في جامعة النیلین السودانیة الدكتور أحمد بوالد سبل 

  .وصا في العلوم الزراعیة تعزیز التعاون العلمي والبحثي بین الجامعتین خص
   
   

وتبادل الجانبان وجھات النظر حول مواضیع ذات االھتمام المشترك وأكدا حرصھما على توسیع 
أطر التعاون بین الجامعتین خدمة لمصالح الشعبین الشقیقین األردني والسوداني اللذان تربطھما  

  .تاریخیا عالقات أخویة قائمة على االحترام المتبادل 
   
   
   
   

ورحب كفاوین بالضیف السوداني وأكد التزام الجامعة األردنیة انطالقا من جوھر رسالتھا  باالنفتاح 
  .والتعاون مع الجامعات في العالم العربي ومنھا الجامعات السودانیة الشقیقة 

   
   

ونوه بإقامة مشاریع بحثیة تتعلق بالقطاعات الزراعیة والحیوانیة ال سیما وأن القطر السوداني الشقیق 
  .لدیھ ثروة زراعیة واعدة 

   
   
بدوره أشاد الضیف بوالد  بالمستوى العلمي والبحثي  الذي حققتھ  الجامعة األردنیة  وتراكمیة  

  .حجم التعاون معھا خصوصا تبادل الزیارات العلمیة الخبرة فیھا، مؤكدا حرص جامعة النیلین زیادة 
   

الذي قدم ، زار الضیف كلیة الزراعة والتقى خاللھا عمید الكلیة الدكتور محمد العمري ، إلى ذلك 
لمحة موجزة حول نشأة الكلیة وبرامجھا وخططھا التدریسیة والبحثیة ودورھا في خدمة القطاع 

  .د الفقري في االقتصاد الوطني الزراعي االردني الذي یعتبر العمو

  األردنیةأخبار 
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  لة الثانویةمن طلبة المرح ٣١تحتفي بتخریج الفوج " نموذجیة الجامعة األردنیة"

  
احتفت المدرسة النموذجیة في  –ھبة الكاید 

من  ٣١الجامعة األردنیة مساء أمس بتخریج الفوج 
  .طلبتھا الذین اجتازوا متطلبات الدراسة الثانویة

   
   

وفي الحفل الذي رعاه رئیس الجامعة الدكتور 
عزمي محافظة ھنأ عمید كلیة العلوم التربویة 
الدكتور صالح الرواضیة أھالي الطلبة بتخرج 
أبنائھم من المدرسة التي ستظل سدا منیعا أمام 

 الجھل وستبقى على الدوام تشرع أبواب المستقبل، فضال عن أنھا تشحذ الھمم والطاقات إلعداد جیل
متسلح بشتى أنواع العلوم والمعارف استعدادا لمرحلة جدیدة من عمرھم أال وھي مرحلة الدراسة 

  .الجامعیة
   

وحث الرواضیة الطلبة على المواظبة في طلب العلم بجد واجتھاد والتمسك بالخلق النبیل لیكونوا 
على كاھلھا مسؤولیة عونا ألھلھم وجامعتھم والقیادة الھاشمیة، مؤكدا أن الكلیة ما فتئت تحمل 

النھوض واالرتقاء بالعملیة التعلیمیة في المدرسة النموذجیة من خالل توفیر بیئة تعلیمیة مثلى صحیة 
آمنة خالیة من العنف قادرة على خلق جیل واع وباحث وناقد، إضافة إلى معلمین ذوي كفاءة ومھارة 

  .وتمیز
  
   

للطلبة الخریجین وجبة متكاملة من النصح  بدوره قّدم مدیر المدرسة الدكتور عوض الطراونة
واإلرشاد تمثلت في شق طریق العلم والعال بجد دؤوب بعیدا عن أي تعصب أو طائفیة، وأن یتقوا هللا 

  .في علمھم ویتسلحوا باألخالق الحمیدة لیكونوا خیر خلف لخیر سلف من زمالئھم الطلبة
   
  

دیدة متمكنة مما نھلتھ خالل عامھا الدراسي، وعبّر الطراونة عن فخره وسعادتھ بتخریج دفعة ج
مشیدا بمستوى أولئك الطلبة وبدرجاتھم العلمیة، مثنیا كذلك على الجھد المبذول من األھل والمعلمین 
والمعلمات تجاه الطلبة، ومتمنیا ضرورة استمرار تكثیف التعاون بین جمیع األطراف من أجل 

  .نظومة التربویة كاملةاستمرار العملیة التعلیمیة والنھوض بالم
   
   

وألقى الطالب أنس القیسي كلمة الخریجین وأعرب فیھا عن عظیم امتنانھ لمدرستھ وأساتذتھ مّمن لم 
یتوانوا لحظة عن تقدیم الدعم والمساندة لھ وزمالئھ طیلة فترة دراستھم، مستذكرا بعضا من المواقف 

  .لتھ یرویھا على مر األوقات واألزمانالتي عاشھا والمست وجدانھ وستظل ذكرى خالدة في مخی
   

طالبا وطالبة على فقرات غنائیة  ٢٢واشتمل الحفل الذي بدأ بدخول موكب الخریجین وعددھم 
، شارك في أدائھا طلبة من مراحل دراسیة مختلفة إضافة "بلدنا بخیر"وموسیقیة وأوبریت بعنوان 

  .إلى فرقة كورال المدرسة

  األردنیةأخبار 
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م رئیس وفي ختام الحفل الذي تو ّ ّى عرافتھ الطلبة فرح بني خالد وراكان العبادي ومحمد الفقھاء سل ل
الجامعة الشھادات للخریجین، متمنیا لھم دوام التقدم والنجاح في دراستھم الجامعیة وحیاتھم 

  .المستقبلیة
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  محافظة یلتقي السفیر النمساوي في عمان
  

بحث رئیس الجامعة  -سھى الصبیحي 
األردنیة الدكتور عزمي محافظة 
خالل لقائھ أمس السفیر النمساوي لدى 
المملكة مایكل دیسر ونائب رئیس 
البعثة الدبلوماسیة النمساویة 

وآلیات بناء  كریستوفر ستیرنات سبل
تعاون أكادیمي وبحثي بین الجامعة 
األردنیة والجامعات النمساویة في 

  .مجاالت الطب والسیاحة والفنون
   

وعبر دیسر في بدایة اللقاء الذي 
حضره مدیر دائرة اإلعالم والعالقات العامة الدكتور سلیمان الفرجات ومدیر مكتب العالقات الدولیة 

ً رغبة حكومة بالده في تقویة عالقات ، دتھ بزیارة الجامعةالدكتور رامي علي، عن سعا مؤكدا
  .التعاون األكادیمي مع المؤسسات التعلیمیة في المملكة

   
ً موجزا عن النظام التعلیمي والمؤسسات التعلیمیة في بالده ً عن أملھ في ، وقدم السفیر شرحا معبرا

  .لنمساویةزیادة أعداد الطلبة األردنیین الدارسین في الجامعات ا
   

من جھتھ قدم محافظة نبذة تعریفیة عن الجامعة األردنیة وما تقدمھ من برامج وتخصصات للطلبة 
األردنیین واألجانب، باإلضافة الى التطورات التي شھدتھا على صعید العالقات مع الجامعات 

  .العالمیة بشكل عام واألوروبیة على وجھ الخصوص
   

وقال الدكتور رامي علي ان لدى الجامعة عالقات تعاون أكادیمي وتبادل طالبي مع العدید من 
  .الجامعات األوروبیة من خالل برنامج ایراسموس بلس الممول من االتحاد األوروبي

   
وفي نھایة اللقاء شكر الضیف كوادر الجامعة على حسن استقبالھا وضیافتھا مؤكدا انھا لن تكون 

  .األخیرة للجامعةالزیارة 

  األردنیةأخبار 
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  "استشارات االردنیة"تخریج المشاركین في الدبلومات التدریبیة في 
احتفل مركز االستشارات في  -سناء الصمادي

الجامعة األردنیة وأكادیمیة مواسم التكنولوجیا 
طالبا وطالبة من الطلبة ) ٤٠(بتخریج 

  .المشاركین في الدبلومات التدریبیة
   

وجاءت الدبلومات  المتخصصة في حقول 
شفیات والسجالت الطبیة، وادارة ادارة المست

التغذیة الصحیة، واالدارة في التمریض، وادارة 
الموارد البشریة، واللغة االنجلیزیة، 
والسكرتاریا والعالقات العامة، وھندسة 

البرمجیات، وھندسة المیكانیك، وھندسة التصمیم الجرافیكي، وھندسة التكییف والتبرید، والھندسة 
  .المدینة

   
رئیس الجامعة لشؤون االستثمار والتطویر والتمویل الدكتور محمود الخالیلة خالل  وقال نائب

ان عقد مثل ھذه " رعایتھ حفل التخریج بحضور نائب الرئیس للشؤون االداریة الدكتور عماد صالح 
 البرامج التدریبیة المشتركة ما ھو اال تجسید لفلسفة الجامعة بالتفاعل مع المجتمع وتبادل الخبرات

والتعاون مع القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة المختلفة؛ لرفدھا بالموارد البشریة المؤھلة وخاصة 
  .في مجال التعلیم المھني والتقني

   
واضاف ان االھتمام بالتعلیم المھني والتقني جاء تلبیة الحتیاجات سوق العمل لالردنیین محلیا 

  .واقلیمیا
   

الستشارات جاء بھدف التواصل مع المجتمع المحلي من خالل تقدیم وزاد الخالیلة ان تاسیس مركز ا
  .االستشارات والبرامج التدریبیة وبجودة عالیة تلبي احتیاجات السوق

   
ودعا الخالیلة الطلبة الخریجین الى االنطالق نحو المستقبل في خطى ثابتة للمشاركة في تطویر 

  .والعمل المخلص الدوؤبوخدمة مجتمعھم ، واالستمرار في مسیرة االنجاز 
   

وبین مدیر المركز الدكتور مازن عرفة ان رؤیة المركز تنبثق من الرؤیة االستراتیجیة للجامعة في 
توطید التعاون مع شركائھا االستراتیجیین للمساھمة في تنمیة القوى البشریة ورفد القطاعات 

  .بالكفاءات المؤھلة
   

یمیة عبد هللا العساف عن شكره وتقدیره للجامعة االردنیة من جانبھ اعرب المدیر التنفیذي لالكاد
  .ولكافة القائمین على عقد مثل ھذه الدبلومات التي تؤھل الطلبة لالنخراط في سوق العمل

   
والقى احد المشاركین في الدبلومات كلمة ثمن من خاللھا  جھود الجامعة االردنیة ممثلة بمركز 

  .ود والخبرات التي یقدمونھا للطلبةاالستشارات ولالكادیمیة على الجھ
   

وفي ختام الحفل سلم الخالیلة  الشھادات للخریجین متمنیا لھم التقدم في مجال عملھم، وتحقیق 
  .االستفادة المرجوة من تلقیھم للدبلومات التدریبیة

  األردنیةأخبار 
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  مدرساً غیر أردني في الجامعات ٦٥٩
  

 كشفت احصائیات رسمیة أن اجمالي عدد اعضاء ھیئة التدریس من الجنسیات غیر االردنیة
عضو ھیئة تدریس من مختلف الرتب االكادیمیة، ) ٦٥٩(الملتحقین في مؤسسات التعلیم العالي یبلغ 

  .عضو) ١٠٨٠٠(في حین یقدر إجمالي عدد أعضاء ھیئة التدریس 
جنسیة عربیة وأجنبیة منھم ) ٤٠(وبحسب االحصائیة فإن أعضاء ھیئة التدریس غیر االردنیین من 

  .جنسیات عربیة) ١٠(
في جامعات ) ٤٦٤(من ھؤالء المدرسین ملتحقون بجامعات رسمیة و) ١٩٢(الحصائیة ان وبینت ا

  .فرع االردن -في الجامعة العربیة المفتوحة) ٣(خاصة و
عضو ھیئة تدریس اجنبي في ) ٤٥: (وتوزع ھؤالء المدرسون على الجامعات الرسمیة بواقع

في ) ٨(في جامعة ال البیت و) ٢(اشمیة وفي الھ) ٢١(االردنیة و - في االلمانیة) ٧٦(و» االردنیة«
في العلوم ) ١٧(في الطفیلة التقنیة و) ١(في جامعة الحسین بن طالل و) ٣(البلقاء التطبیقیة و

  .في مؤتة) ١(في الیرموك و) ١٨(والتكنولوجیا و
في الزیتونة ) ٥١(في فالدلفیا و) ٦٥(في عمان االھلیة و) ٧٢: (اما على مستوى الجامعات الخاصة

في البترا ) ٣٥(في الشرق االوسط و) ٤٠(في الرزقاء الخاصة و) ٤٤(في جامعة االسراء و) ٤٤(
في جدارا ) ١٥(في عمان العربیة و) ١٩(في جرش االھلیة و) ٢٠(في العلوم التطبیقیة و) ٢٧(و
) ٥(في اربد االھلیة و) ٥(في االمیركیة في مادبا و) ٧(في جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا و) ٩(و

في االكادیمیة االردنیة ) ٢(االونروا و- في كلیة العلوم التربویة واالداب) ٣(في عجلون الوطنیة و
  .في كلیة االردن الجامعیة) ١(للموسیقى و

التونسیة، الجزائریة والسودانیة والسوریة : في حین شملت الجنسیات العربیة العضاء ھیئة التدریس
  .والمصریة والمغربیة والیمنیة والعراقیة والفلسطینیة واللبنانیة

االذربیجانیة، االسبانیة، االسرتالیة، االلمانیة، االمریكیة، االندونیسیة، : بینما الجنسیات االجنبیة
االوكرانیة، االیرانیة، االیرلندیة، االیطالیة، البریطانیة، البلغاریة، البولندیة، التایوانیة، التركیة، 

  .التشیكیة، الروسیة، السویدیة، السویسریة، الصینیة، الفرنسیة
من اعضاء ھیئة التدریس غیر االردنیین یحملون رتبة ) ٢٣١(وتظھر االحصائیة ان ھنالك 

عضو ھیئة تدریس یحملون ) ٢١(من الجنسیة العراقیة تالھا في التربیة ) ١٩٧(االستاذیة، منھم 
  .درجة االستاذیة من الجنسیة السوریة

منھم في الجامعة ) ٤٠(نیة عضو ھیئة تدریس من الجنسیة االلما) ٥٠(ویوجد في الجامعات 
من الجنسیة ) ٣٢٢(من الجنسیة السوریة و) ٨٢(من الجنسیة االمریكیة و) ٢٦(االردنیة و  -االلمانیة

من الجنسیة المصریة ) ٥٠(من الجنسیة اللیبیة و) ١٠(من الجنسیة الفلسطینیة و) ٢٨(العراقیة و
  .من الجنسیة الیمنیة) ٩(و

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢٧/٥/٢٠١٧                                           سبتال                                                            ٣:صالرأي 
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  األمیر الحسن یؤكد ضـرورة تمكین الشباب وترسیخ لغة الحوار المنطقي

  
  

أكد سمو األمیر الحسن بن طالل ضرورة تمكین الشباب، وترسیخ لغة الحوار المنطقي المبني على 
  .أسس سلیمة، وبما یسھم في تعزیز الحوار بین أتباع األدیان، والحد من خطاب الكراھیة

الجامعة األمریكیة في مأدبا،امس إلى ترسیخ مفھوم المواطنة ودعا سموه، في حوار مع طلبة من 
واحترام حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعیة والتنوع والمساواة، الفتا إلى أھمیة مؤسسات المجتمع 

  .المدني والجامعات والنقابات وغیرھا في نشر ثقافة الحوار
لة المدنیة التي یتساوى فیھا أبناء الوطن ولفت سموه إلى أن العدالة االجتماعیة ھي الطریق إلى الدو

  .على اختالف مكوناتھم وخلفیاتھم في الحقوق والواجبات
  .وأكد سموه أن العالقة بین مكونات المجتمع األردني ترتكز على السالم والتسامح والعیش المشترك

الثقافي وأعرب سموه عن تفاؤلھ بقدرات وطاقات الشباب، داعیا إلى زیادة مخزونھم الفكري و
  .لیساھموا في بناء الوطن، مشددا على على أھمیة تعزیز برامج مكافحة اإلرھاب والفكر المتطرف

وتحدث سموه عن تأثیر أزمة المیاه على الدول، وأھمیة وضع سیاسات للتعامل معھا، مشیرا إلى ان 
ویل والحلول لمواجھة البنك الدولي للمیاه الذي تم إطالقھ في باریس ھذا العام یھدف إلى تقدیم التم

  .التحدیات في قطاع المیاه بالعالم، وتعزیز األمن المائي
بدوره، قال رئیس مجلس أمناء الجامعة الدكتور فكتور بلھ، إن الجامعة جزء من رؤیة جاللة الملك 

  .عبدهللا الثاني في أن التعلیم ضرورة في بناء المجتمعات الحدیثة
متخصصة في تنمیة المجتمع المحلي، مبینا أنھا أبرمت  وأضاف أن الجامعة تسھم عبر برامج

  .شراكات محلیة وإقلیمیة ودولیة لتحقیق تلك األھداف
وتحدث رئیس الجامعة الدكتور نبیل أیوب عن إنجازات الجامعة وخططھا المستقبلیة ومساھمتھا في 

  .التنمیة المحلیة

  ٢٥/٥/٢٠١٧                                           خمیسال                                       ٤:الرأي ص/٩:صالدستور 
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  ‘‘رواد المستقبل‘‘فوز ثالثة مشاریع طالبیة عن التكنولوجیا الخضراء بمسابقة 

  
  

، ”رواد المستقبل“لدعم المبتكرین في مجال العلوم التطبیقیة، مسابقة ” أصرف“اختتمت مؤسسة 
  .المخصصة لطلبة الجامعات األردنیة، من مختلف التخصصات، في ثالث فئات

ھبة  وتنافست عن قطاع التكنولوجیا الخضراء ثالثة مشاریع في المرحلة النھائیة، فازت فیھا الطالبة
الذھبي من الجامعة األلمانیة األردنیة، ومشروعھا عبارة عن طریقة مبتكرة لتنظیف األلواح الشمسیة 

  .بدون استخدام الماء وبتكلفة قلیلة، والفكرة في مراحل تسجیلھا كبراءة اختراع
عبارة عن أما المشروعان المنافسان فكانا للطالبة غدیر أبو الشیخ من جامعة البلقاء التطبیقیة، وھو 

لوح في  ٣٠٠تنظیف األلواح الشمسیة باستخدام روبوت ذي كلفة قلیلة وقادر على تنظیف أكثر من 
الساعة، والطالب عمر مقبول من الجامعة األردنیة حیث كان مشروعھ استخدام قطع قماش قدیمة 

  . ومستعملة
دنیة، ومشروعھا عبارة وفي قطاع الرعایة الصحیة، فازت الطالبة زینب السلمان من الجامعة األر

عن إضافة قطعة بتكلفة قلیلة جدا ألنابیب المراھم والكریمات لالستفادة من المنتج كامال وعدم إبقائھ 
  .في األنبوب

أما المشاریع المنافسة فكانت للطالبة رشا الحیاري من الجامعة األردنیة؛ حیث استخدمت تقنیة 
الكریمات وإضافة قطعة لینة الستخراج المنتج من ألنابیب المراھم و” السیرنج“مشابھة لتقنیة 

األنبوب بشكل فعال، والطالب الحارث أبو جقیم من الجامعة األردنیة؛ حیث اعتمد على تقنیة الشفط 
  .وإضافة قطعة لعلب المراھم والكریمات الستخراج المنتجات وتقلیل نسبة الضائع منھا

ل في قطاع تكنولوجیا المعلومات؛ إذ اعتمد على وفاز محمد مستو الخریج من جامعة الحسین بن طال
  .تقنیة تضخیم الواقع وعمل ألعاب حیة في المواقع السیاحیة في األردن

أما المشاریع المنافسة فكانت للطالب أحمد الحسن من جامعة العلوم والتكنولوجیا؛ حیث كان 
ئح وإعطائھ جولة سیاحیة بما مشروعھ عمل قاعدة بیانات وموقع الكتروني یقوم بتحلیل بیانات السا

یتناسب مع اھتماماتھ والمیزانیة التي یقوم بتحدیدھا سابقا، والطالب بالل المشاقبة من الجامعة 
األردنیة، ومشروعھ عبارة عن تطبیق للھاتف بحیث یتعرف السائح على المواقع والمحالت التجاریة 

یمكن للسائح استعارة بعض األدوات التي التي یرید منتجاتھا، وأضاف أیضا خدمة االستعارة بحیث 
  .یحتاجھا خالل فترة وجوده في األردن

وفاز المتسابقون ومشاریعھم المبتكرة برحلة مدفوعة التكالیف للتدریب في حواضن أعمال في 
، ومشروع إنشاء )INVENT(أوروبا، ضمن مشروع تعزیز ثقافة اإلبداع في الجامعات األردنیة 

، والمدعومین من قبل االتحاد )VTC(لطالب وخریجي الجامعات األردنیة  مركز التدریب المھني
  .األوروبي ضمن مشاریع إیراسموس بلس

وقال مدیر المشروع المھندس محمد األحمد، إن ھذه المسابقة جاءت لدعم الطاقات الشبابیة، 
اقع، من خالل ومساعدة رواد األعمال الشباب لتحقیق أحالمھم وتحویل أفكارھم االبتكاریة إلى و

  .توفیر الدعم الفني واإلرشاد لھؤالء المبدعین
وأضاف أن األردن یحتضن العدید من الشباب المبتكرین والمبدعین في مختلف المجاالت، وتأتي 

في دعم الریادة، بعد مسابقة النساء المبتكرات، ” أصرف“مسابقة رواد المستقبل، استكماال لمسیرة 
  . الث سیدات لتطویر مشاریعھنالتي وفرت الدعم المالي لث

، USAIDالتابع للوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة  Fhi360وتأتي ھذه المسابقة بدعم من برنامج 
الشركة  ASRFوبمشاركة االتحاد األوروبي ضمن مشاریع إیراسموس بلس، وبتنفیذ من مؤسسة 

المبتكرین في مجال العلوم التطبیقیة  والذي یدعم) غیر الربحیة(الدولیة لدعم البحث العلمي التطبیقي 
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)STEM( باإلضافة إلى الملكیة األردنیة، التي قدمت تذاكر مجانیة للمتسابقین للوصول إلى ،
  .وجھاتھم المختلفة

الماضي لتكون تحدیا ومشكلة تعاني منھا الشركات ) فبرایر(وانطلقت المسابقة في شھر شباط 
لف یبتكره طالب بالتعاون مع أساتذة من الجامعات األردنیة؛ األردنیة، یضاف لھا حل إبداعي غیر مك

إذ تھدف المسابقة إلى ربط الطالب الممیزین بالشركات، باإلضافة إلى تدریبھم وتشجیعھم على 
  .تأسیس شركات خاصة لھم



  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 
18 

  
  
  

  كاوست وكایسید والتعلیم العالي
  

  طایل الضامن
  

، والمتخصصة في االبحاث والدراسات أكبر "كاوست"تعتبر جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنیة 
ملیون متر مربع ، كما أنھا تحتل مرتبة متقدمة في  ٣٦المدن الجامعیة على مستوى العالم بمساحة 

  .مجال البحث العلمي، تنافس جامعات الدنیا المرموقة 
   

بحضور   ٢٠٠٩كاوست  جامعة سعودیة أسسھا الملك الراحل عبد هللا بن عبدالعزیز وافتتحھا عام 
أربعین رئیس دولة بینھم جاللة الملك عبدهللا الثاني وحائزون على جوائز نوبل، منھم من یدرس في 

  ..!.الجامعة االن،ترفض وزارة التعلیم العالي االردنیة االعتراف بھا
   

ب أن ال یعترف االردن بمثل ھذه المؤسسة الكبیرة ، السباب ال عالقة للمعاییر العلمیة مثیر لالستغرا
 ً   .واالكادیمیة بھا، وانما بنصوص قانونیة طبقناھا نصا ، وتركناھا روحا

   
ً عن قانون التعلیم العالي السعودي، الذي یشترط أن یكون رئیس الجامعة  نشئت كاوست بعیدا ُ أ

ً، ویحدد سقف ا لرواتب،ویمنع االختالط،فكاوست الیوم مختلطة ورئیسھا عالم أمیركي سعودیا
ورواتبھا عالیة،ومنارة علم وانفتاح في السعودیة،تتبع شركة آرامكو ، وعدم اعتراف االردن بھا یأتي 

  .تطبیقا لنص قانوني یشترط اعتراف الدولة بالجامعات الموجودة على أراضیھا 
   
والمقصود ومنھ، ولیس حرفیتھ، فكاوست الیوم تنافس ھارفرد ھنا یجب النظر الى روح النص  

وستانفورد وأم آي تي ،كما ان الجامعات السعودیة تبتعث طلبتھا الیھا لنیل الشھادات العلیا وبالتالي 
 ً   .تعترف بھا ضمنیا

   
نحتاج الى قرار حكیم وموضوعي لالعتراف أردنیا بكاوست، فمن الظلم أن ال نعترف بجامعة بھذه 
المواصفات، خاصة أن لدینا طلبة یدرسون فیھا، فللجامعة اسھامات كبیرة في الحضارة االنسانیة 
عبر تقدم العلم والتقنیة من خالل البحوث الجریئة وتوعیة القادة ، كما تضم مراكز بحثیة متطورة 

ارق منھا مراكز أبحاث االحتراق النظیف، ومركز الحاسوب الذي انتج نظام الحاسب االلي الخ
  .، وغیرھا الكثیر  ٢شاھین 

   
أما فیما یتعلق بمنارة الحضارة االخرى التي قدمتھا السعودیة للعالم، فكان مركز الملك عبد هللا 

، والذي یھدف الى ادخال لغة الحوار في "كایسید"العالمي للحوار بین اتباع الدیانات والمعروف بـ 
  .حواریة من خالل تلك المؤسسات المؤسسات التعلیمیة الدینیة وبلورة مبادرات 

   
.. كلیات،معاھد،مراكز " كم نحن بحاجة الیوم الى حوار حضاري في مؤسساتنا التعلیمیة الدینیة 

، التي ما زال بعضھا یعیش في فلك التشدد والتفرد، ورفض قبول اآلخر، وعدم تقبل فكرة فتح "الخ
قیل تخصصات األدیان األخرى والحوار بین أتباعھا، بل ذھبت بعض تلك المؤسسات الى وضع العرا

ً لفكره المتشدد ، في  والصعاب أمام كل من یحاول المشاركة في تلك البرامج الحواریة الھادفة اشباعا

 مقاالت

 ٢٨/٥/٢٠١٧األحد                                                                                                             السوسنة
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وقت نحن في أمس الحاجة الى تلك البرامج ودعمھا لمواجھة الفكر الظالمي الداعشي الذي ال یرحم 
 ً ً وال امرأة أو شیخا   .رضیعا

   
ریة، اال أن غیرنا سبقنا بأشواط كبیرة، فعلى وزارة التعلیم نحن في االردن، نفتخر دائما بكفاءاتنا البش

العالي في بالدنا اجراء اصالحات قانونیة، ومراقبة مؤسساتنا التعلیمیة الدینیة حتى ال تقع بید 
  .أصحاب الفكر المتشدد 
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  !!!لبة التعلیم حق مكفول لجمیع الط

  ھاشم نایل المجالي. م
  

ان وزارة التربیة والتعلیم تعتمد سیاسة ان التعلیم حق مكفول للجمیع وبالتالي من المفترض ان تتعامل 
وجیھات حضرة صاحب الجاللة بھذا مع كافة الطالب بنفس االھتمام، كذلك الدولة بناء على ت

الخصوص وبالتالي علیھا ان ال تتردد في اتخاذ اي قرار یھدف الى اصالح منظومة التربیة والتعلیم 
وتلمس مواقع الخلل والمواقع التي تحتاج الى فرصة للتطویر والتحدیث وعملیة تدویر المناصب في 

ربة ومؤھلة بھدف تطویر العمل واالداء الھیكل التعلیمي والتربوي ألدخال كفاءات جامعیة مد
والصالح الخلل فاالستغناء عمن تجاوز سنة سن التقاعد یأتي التاحة الفرصة للجیل الجدید المدرب 
ً ولتغطیة الفجوة التقنیة والعلمیة في المنظومة التعلیمیة بشكل واضح  ً وتقنیا ً وفنیا والمؤھل علمیا

  .ومدروس 
الخاص بالمعلمین في مختلف االختصاصات العلمیة والفنیة في  وال بد من تطویر معھد التدریب

مختلف المجاالت وفي ھذا السیاق لنتطرق الى احدى ھذه التخصصات والتي یعاني منھا الكثیر من 
الطلبة وتعاني منھا العدید من المدارس الحكومیة لنقص الخبرات التقنیة من المعلمین ونقص التقنیات 

وھي مشكلة الطلبة الذین یعانون من صعوبات التعلم وھم بحاجة ماسة الى واالدوات الالزمة لھا 
الصعوبات التي یعاني منھا بالتدریس ویساعدھم على التغلب ) الطالب ( التدخل المبكر لیجنب الطفل 

للكثیر من المشكالت التي تواجھھم خاصة اذا تأخرت المعالجة ولعدم قدرة االھل على تغطیة ھذا 
من ناحیتھم او قدراتھم المالیة وغیرھا ،وفي كثیر من المناطق ال یوجد مراكز الجانب سواء 

متخصصة بھذا المجال ومدى اھمیة دمج طلبة صعوبات التعلم مع أقرانھم الطلبة وذلك لما فیھ من 
اثر ایجابي على تحصیلھم العلمي وعلى وزارة التربیة والتعلیم اضافة الى تدریب معلمین مختصین 

ال في مراكز التدریب التابعة لھا ان تستعین بخبرات الخبراء اصحاب الكفاءات وكذلك بھذا المج
  .مراكز القطاع الخاص والمنظمات الدولیة لبناء شراكات بھذا الخصوص

ً بھذا المجال وبالتالي یتم تشكیل اطار عام واستراتیجیة وطنیة لتنظیم  البنك الدولي كما نعلم یقدم دعما
االمر المتعلق بذوي االحتیاجات الخاصة كمنظومة متكاملة تركز على تنمیة ھذا التعاون كذلك 

الطالب والمعلم لیقدم ما یدخر من كفاءات لھ فالطلبة ھم ذخیرة الوطن ومستقبلھ وواجب الوزارة 
وكافة الجھات المعنیة نقابة المعلمین وجمعیات اھلیة وقطاع خاص ومنظمات دولیة واولیاء أمور ان 

ً في التأھیل المناسب للمعلمین وبالتالي الطلبة لخدمة المجتمع والوطن وھناك امكانیة ال یدخروا  جھدا
الحداث تعلیم مسائي لھذه الفئة وفق اسس مقررة من الوزارة بحیث یتم مكافأة المعلمین على ذلك 

ه الفئة سواء من الوزارة او من الشركات الكبرى تحت مظلة المسؤولیة االجتماعیة لتقدیم الدعم لھذ
حیث ان للطلبة الذین یعانون من صعوبات التعلم ابعادا نفسیة وتأثیرات جانبیة مقارنة مع زمالئھم 
اآلخرین ولرفع مستوى تحصیلھم الفكري من خالل المعالجة والدمج وحتى نغرس قیم الوفاء 

ھ لتخطي واالخالص للوطن وتقدیر مدى قیمة االنسان بما نقدم لھ من قدرات وامكانیات لمساعدت
  .المشاكل التي یعاني منھا 

 ٢٨/٥/٢٠١٧األحد                                                                                                             ٥:صاالنباط 
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  جمعیة صفد الخیریة -ناق محمد صالح مصطفى بش
  

  اربد -رشدي فرحان حداد 
  

  الزرقاء الجدیدة -عیسى نجیب فرنسیس فلیفل 
  

  جبل القلعة -حالوة " محمد سعید"سھام خالد 
  

  عرجان -حمدان احمد العبدالالت " شحادة"عقلة 
  

  السلط - زیاد محمد العلي ابوھزیم 
  

  ماركا الشمالیة -خالد سالم العبدالالت 
  

  نمنطقة الیاسمی - حمد مصطفى حسن نادیا م
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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وفرت الخدمات التي تقدمھا مدیریاتھا كافة في مكان واحد في الطابق دائرة ضربیة الدخل والمبیعات 
االول من عمارة البرج بحیث یستطیع المراجع انجاز معاملتھ في نفس الموقع دون الحاجة لمراجعة 

  .اي مدیریة او موظف
  

طیلة ساعات الدوام الرسمي بھواتفھم الخلویة دون انجاز » یلھون«موظفون في مؤسسات حكومیة 
صرفات بعض موظفي ھذه من ت» عین الرأي«مراجعون لھذه المؤسسات شكوا الى .. اي معاملة

  .المؤسسات التي تعطل انجاز معامالتھم
  

ممثل المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین ومدیر مكتبھا في عمان اشترى سیارة دفع رباعي كاملة 
الف دینار متحدیا تعلیمات المفوضیة بضبط النفقات التي كانت سببا  ١٠٠االضافات بمبلغ یزید على 

  .في انھاء عشرات الموظفین االردنیین قبل اسبوع
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ھنأت جاللة الملكة رانیا بشھر رمضان المبارك وكتبت على صفحاتھا الخاصة عبر وسائل التواصل 
  ).وكل عام والجمیع بألف خیر -هللا على رمضان شھر السكینة واإلحساننشكر (االجتماعي 

  
بن عبد هللا بالشھر الفضیل وكتب على صفحاتھ عبر وسائل ھنأ ولي العھد سمو األمیر الحسین 

  ).كل عام وأنتم بخیر بمناسبة حلول الشھر الفضیل رمضان كریم(التواصل االجتماعي 
  

تحت رعایة رئیس الوزراء األسبق طاھر المصري یقیم مركز حمایة وحریة الصحفیین یوم اإلثنین 
الثاني عشر من حزیران المقبل أمسیة وسھرة رمضانیة تكریما لإلعالمیین وذلك عند الساعة التاسعة 

  .ف مساء في فندق كمبنسكيوالنص
  

شخص الذي قام بفبركة فیدیو مسيء تم نسبھ تمكنت السلطات األمنیة المختصة من تحدید ھویة ال
لجماھیر أحد االندیة الكرویة الكبیرة وتبین ان الشخص یقیم خارج البالد وتم اتخاذ المقتضى بھذا 

  .الخصوص
  

وجھاء یمثلون حي جبل القلعة في عمان تحركوا في اكثر من اتجاه لمنع اقامة مھرجان غنائي سنوي 
صاخب تزامنا مع اقامة صالة التراویح وما یرافق ذلك من ازعاج لسكان الحي واالحیاء المجاورة 

  .لھ
  

شارع طالل وسط البلد الى بسطات  مع حلول الشھر الفضیل تحولت مداخل سوق الندى في
مخصصة لبیع األلعاب الناریة والمفرقعات رغم قرار حظرھا، وذلك في ظل غیاب الرقابة عن ھذا 

  .السوق الذي یعتبر مصدرا مھما لكافة األلعاب الناریة في قلب العاصمة
  
  

 صنارة الدستور
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ّأت جاللة الملكة رانیا العبدهللا األردنیین أمس بحلول شھر رمضان المبارك وقالت جاللتھا في . ھن
نشكر هللا على رمضان شھر السكینة "، "فیسبوك"منشور على صفحتھا بموقع التواصل االجتماعي 

  ".وكل عام والجمیع بألف خیر - واإلحسان 
  

واصلت لجان االنتخاب خالل یومي العطل الرسمیة الخمیس والجمعة والسبت استقبال الطعون 
االنتخابیة بجداول الناخبین للبلدیات والالمركزیة، فیما تنتھي فترة الطعون رسمیا مساء األربعاء 

  .المقبل
  

وزیر الزراعة خالد الحنیفات قرر تشكیل فریق عمل لتنفیذ مشروع النافذة الواحدة، بالتعاون مع 
دائرة الجمارك وإرسال جمیع متطلبات الوزارة من نماذج مختبرات وأذونات تسلیم لیتم ربطھا 

ً من خالل النافذة تخلیص على القرار یأتي بھدف تسھیل االجراءات على المستوردین بال. الكترونیا
  .إرسالیاتھم وتخفیض العبء المالي على الوزارة واختصار الوقت والجھد

  
ائتالف األحزاب القومیة والیساریة وقوى وفعالیات شعبیة تحتفل مساء الیوم في عمان بانتصار 

ئیلي لمطالب األسرى المضربین عن الحركة األسیرة في فلسطین، بعد ان استجاب االحتالل االسرا
بالساحة الخارجیة لحزب الوحدة الشعبیة احتفاال بھذه " خیمة الكرامة"وینظم االئتالف في . الطعام

  .المناسبة عند التاسعة والنصف مساء
  

لحمام، وفق ما أفاد الدفاع صباح أمس إثر تدھور سیارة في منطقة مرج ا) عاما ٢٥(توفیت فتاة 
 .المدني، حیث تم إخالء المتوفاة إلى مستشفى البشیر الحكومي

 زواریب الغد
  


