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 ــــوعالمـــــــــــوضـ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  "األردنیة"السفیر اإلسباني یشید بالعالقات اإلسبانیة األردنیة في 

الورشة العلمیة التاسعة لمستخدمي مركز ": األردنیة"
  السنكروترون

٥  

یرات االقتصادیة وأثرھا على قطاع تناقش التغ" زراعة األردنیة"
  االنتاج الحیواني

٧ 

 ٩  دائرة المطبعة تكرم مدیرھا السابق مشھور جرادات
   شؤون جامعیة

طالب جدد للتدریب في وكالة  ٤مؤسسة ولي العھد تعلن عن قبول 
  «ناسا»

١٠ 

 ١٢  مؤشرات خطیرة على تدني جودة التعلیم العالي العربي: بدران
 ١٣  سلیحات. د كتاب لـــ) الرعایة التربویة للطلبة المتمیزین(

 ١٤  لم یثبت دور للخالیا الجذعیة في عالج السكري: أطباء
ّضوا نفقاتھم لمواجھة األعباء  ٨٣: استطالع ٪ من المواطنین خف
  المعیشیة

١٦ 

 ١٧  "البولتیكنك"لن یظلم طلبة ": الطویسي"
 ١٨  الطویسي یؤكد ضرورة ضبط النفقات بالجامعات الرسمیة

 ١٩  عالم العربيإطالق أول شبكة للمؤسسات التعلیمیة الدینیة في ال
تساعد الخریجین على اإلنخراط بالعمل في القطاع " توتال"

  الخاص
٢١  

   مقاالت
 ٢٢  مھند مبیضین. د/إلى من یھمھ األمر

 ٢٤  عبد هللا العّزام/ولّي العھد بین الفعل الوطني وقیادة الشباب
. د. أ/عبد الكریم الغرایبة» وقفیة الشیخ المعلم«مرة أخرى حول 
  محمد  األرناؤوط

٢٥ 

 ٢٦  وفیات
  ٢٩- ٢٧  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"السفیر اإلسباني یشید بالعالقات اإلسبانیة األردنیة في 
  

أشاد السفیر األسباني  -سھى الصبیحي
لدى األردن سانتیاغو كاباناس بالدور 
الذي تقلدتھ المملكة ومنذ تأسیسھا كمنوذج 
یحتدى بھ في االعتدال والحوار والسیر 

العیش نحو العمل الھادف إلى تعزیز قیم 
  .المشترك والحوار بین الثقافات واألدیان

   
وعبر كاباناس خالل حدیثھ في لقاء 
مشترك نظمھ مركز الدراسات 
االستراتیجیة في الجامعة األردنیة 
بمناسبة انتھاء فترة خدمتھ سفیرا لدى 

لذي كان أول عن إعجابھ بالقیادة الھاشمیة منذ عھد الملك المؤسس عبدهللا األول بن الحسین ا، المملكة
زعیم عربي یزور إسبانیا إلى عھد الملك عبد هللا الثاني الذي یقود مسیرة اإلصالح والتطور الذي 

  .ساھم في الحفاظ على االستقرار في ھذا البلد
   
   

وأضاف السفیر األسباني أن األردن بقیادتھ أظھر للعالم الصورة الحقیقیة للدین اإلسالمي في التسامح 
مشیدا بالجھود التي یبذلھا في مجال مكافحة التطرف واإلرھاب والدور ، م األخالقیةوالمحبة والقی

  .الذي یلعبھ في ھذا المجال
   
   

وعن األزمة السوریة قال كاباناس إن إسبانیا ومنذ البدایة أوضحت أن ما یجري في سوریا ھو حرب 
مشیرا إلى أن الحل الوحید لألزمة ال یمكن أن یكون سوى حل ، أھلیة تطور إلى صراع قوى كبرى

  .دبلوماسي
   
   

ئین والكیفیة التى مثل بھا وعبر سانتیاغو عن احترامھ للطریقھ التي تعامل بھا األردن مع قضایا الالج
وفي سؤال عن ما یمكن أن تقدمھ أوروبا لالجئین السوریین قال إنھ ، مصالحھ أمام المجتمع الدولي

لطالما كان ھنالك خوف من اآلخر في أوروربا، مضیفا أنھ ومن خالل سیاسة الجوار األوروبیة 
وربا تعي  بوضوح أنھ علیھا مساعدة مؤكدا أن أور، تسعى أوروربا إلى تعزیز االستقرار في المنطقة

  .األردن بھذا الصدد
   
   

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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قال إن البلدین یجمعھما الكثیر من العوامل التاریخیة ، وفي حدیثھ عن العالقات األردنیة اإلسبانیة
ً عن أنھ من ، فضال عن التعاون والتنسیق المشترك على جمیع المستویات، والثقافیة المشتركة كاشفا

یرا خارجیة إسبانیا واألردن مؤتمرا في مدرید حول حمایة األقلیات الدینیة في المقرر أن ینظم وز
  .الشرق األوسط أواخر آیار المقبل

   
   

كان حجم  ٢٠١٣عندما وصلت للمملكة في : "وعلى صعید التعاون والتبادل التجاري واالستثمار قال
ً أن  ، "ملیون دینار أردني ٤٣٠ملیون دینار وصل الیوم الى ٢٣٠التبادل التجاري بین البلدین  مضیفا

  .ملیون دینار ٦٠٠قیمة االستثمار اإلسباني في مختلف مناطق المملكة وصل لنحو 
   
   

وفي مجال السیاحة أكد أن السیاحة األسبانیة في األردن عائدة وبقوة خصوصا مع تحسن الوضع 
ردنیین لزیارة إسبانیا تضاعفت وبالمقابل كشف أن عدد التأشیرات المقدمة لأل، االقتصادي في إسبانیا

  .تأشیرة العام الماضي ٨٠٠٠إلى ما یقرب من  ٤٠٠٠من 
   
   

عمید كلیة األمیر ، حضر اللقاء إلى جانب مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة الدكتور موسى شتیوي
ي وجمع  من الصحفیین األردنیین والباحثین ف، حسین للدراسات الدولیة الدكتور عبد هللا نقرش

  .الشؤون السیاسیة والعالقات الدولیة
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  الورشة العلمیة التاسعة لمستخدمي مركز السنكروترون": األردنیة"
  
  

عقدت اللجنة الوطنیة  - فادیة العتیبي
األردنیة لمركز السنكروترون 

)SESAME  ( بالتعاون مع كلیة العلوم
في الجامعة األردنیة الیوم الورشة العلمیة 
األردنیة التاسعة لمستخدمي مركز 

  .السنكروترون 
   

وھدفت الورشة إلى استقطاب الكفاءات 
ة الوطنیة وتشكیل أنویة الفرق العلمی

البحثیة التي تستخدم ضوء السنكروترون 
في أبحاثھا العلمیة سعیا لالرتقاء بمستوى النتاجات العلمیة والوصول بالباحثین األردنیین إلى مصاف 
الباحثین الدولیین ممن لھم إسھامات جلیلة في حقول المعرفة، والرقي بالمجتمع البشري بشكل عام 

  .رفع سویة البحث العلميمن خالل 
   
   

وقال رئیس اللجنة الوطنیة األردنیة لمركز السنكروترون الدكتور عبد الحلیم الوریكات إن انعقاد 
الورشة جاء استجابة لتوصیات الورش العلمیة األردنیة السابقة، وتنفیذا لرؤیة واستراتیجیات اللجان 

األردنیین بالمركز، ومشاریع األبحاث العلمیة الوطنیة األردنیة لمركز السنكروترون بھدف تعریف 
  .في المجاالت المختلفة الستخدامات ضوء السنكروترون

   
   

وأشار الوریكات في كلمة ألقاھا في افتتاح أعمال الورشة بحضور نائب الرئیس لشؤون الكلیات 
األردنیون من العلمیة الدكتور عمر الكفاوین، إلى الفوائد العدیدة التي سوف یجنیھا الباحثون 

االستخدامات المختلفة لمشاریع األبحاث العلمیة المقترح إجراؤھا باستخدام خطوط حزم األشعة 
للمرحلة األولى لمركز السنكروترون، إلى جانب تحقیق التعاون المباشر بین أعضاء فرق البحث 

خدمي ضوء السنكترون األردنیة لمناقشة المشاریع البحثیة المقترحة من أعضاء الشبكة األردنیة لمست
  .وخاصة المرحلة األولى من عمر المركز

   
   

وأوضح الوریكات أن الورشة التي شارك فیھا عدد من أعضاء الھیئة التدریسیة وطلبة الدراسات 
العلیا في الجامعات األردنیة والباحثین من القطاعات التنمویة األردنیة المختلفة، جاءت لتؤكد حرص 

رسالتھا في دعم البحث العلمي بكفاءة واقتدار، وكذلك حرص القطاعات الجامعات على تحقیق 
  .التنمویة وتقدیرھا ألھمیة البحث العلمي في تعزیز القدرات العلمیة والتكنولوجیة في األردن

   
   

فإن ما یمیز انعقاد ھذه الورشة ھو استكمال بناء مركز السنكروترون واالنتھاء  -للوریكات –ووفقا 
ومطیافیة األشعة تحت  X-Rayمطیافیة األشعة السینیة (وط األشعة للمرحلة األولى من تشغیل خط

إلمكانیة إجراء البحث العلمي في مجاالت علوم الفیزیاء والكیمیاء واألحیاء والبیئة ) IRالحمراء 

  /أخبار األردنیة
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واآلثار والھندسة والزراعة والطب والصیدلة والصناعة، مشیرا إلى أن االفتتاح الرسمي لمركز 
  .كترون سیتم تحت الرعایة الملكیة السامیة في السادس عشر من الشھر الجاريالسن

   
   

من جانبھ قال عمید كلیة العلوم في الجامعة الدكتور سامي محمود في كلمتھ إن أھمیة توظیف 
واستخدام ضوء السنكروترون في األبحاث العلمیة تنبع من الطبیعة ذات الجوانب المتعددة لھذا 

  .االستخدام
   
   

وأضاف محمود في حدیثھ عن المنحى األول أن مدى الطول الموجي الذي یمكن الحصول علیھ من 
مسارع السنكروترون وشدة األشعة الناتجة عنھ تتفوق بامتیاز على تلك التي یمكن الحصول علیھا 

لوجیة واألثریة من األجھزة التقلیدیة، ما یفتح أبوبا جدیدة في البحوث العلمیة المتعلقة بالدراسات البیو
  .والقانونیة وتوصیف المواد والتطبیقات الطبیة وغیرھا

   
   

وعرج محمود على المنحى الثاني قائال إن تشغیل منشأة السنكروترون والتعامل مع البیانات الناتجة 
عن استخدامھا تتطلب مھارات خاصة تقع ضمن إطار نقل التكنولوجیا والرقي بسویة االنتاج البحثي 

  .م في اإلضافة للمعرفة البشریة من قبل المجتمعات المستخدمة لھاواالسھا
   
   

وأوضح محمود أنھ انطالقا من مبدأ التضامن الدولي مع المشروعات الھامة ذات البعد اإلنساني، 
أصبح االتحاد األوروبي عضوا في مجلس السنكروترون، وقدم دعما الستكمال مراحل بناء وتشغیل 

ي األردن، مؤكدا دعم األردن المنقطع النظیر إلنشاء المركز مرتكزا على مسارع السنكروترون ف
  .الرؤیة الملكیة السامیة ألھمیة العلم في تخفیف المعاناة البشریة والرقي بمستوى الرفاه اإلنساني

   
   

واشتملت الورشة على محاضرات متخصصة قدمھا علماء وباحثین مشرفین على خطوط األشعة 
)X-Ray, IR, Material Science ( ومحاضرات حول مجاالت أبحاث)X-Ray, IR  ( كما تم

مناقشة إمكانیة تشكیل فرق البحث األردنیة لمستخدمي السنكروترون الستخدام خطوط األشعة 
  .ركز السنكروترونللمرحلة األولى لعمل م
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  تناقش التغیرات االقتصادیة وأثرھا على قطاع االنتاج الحیواني" زراعة األردنیة"

  
نظم قسم االنتاج الحیواني في كلیة الزراعة في 

التغیرات "الجامعة األردنیة یوما علمیا بعنوان 
االقتصادیة واثرھا على قطاع االنتاج 

  ".الحیواني
  

وناقش خبراء ومختصون وأكادیمیون من 
مختلف الجھات المعنیة التحدیات التي تواجھ 

لزراعي في األردن والحلول قطاع االنتاج ا
  .الناجعة لتجاوزھا

  
رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة أكد الدور الذي تضطلع بھ الكلیة في تخریج  

  .الكفاءات العاملة في القطاع، وتقدیم النصح والمشورة للجھات ذات العالقة للرقي بمنجزنا األردني 
  

لقطاع الزراعي إلى توثیق عرى التعاون مع الكلیة لمواجھة ودعا المؤسسات والشركات العاملة في ا
  .التحدیات التي یعانیھا القطاع ومتابعة آخر المستجدات في تكنولوجیا الزراعة

  
من جانبھ قال عمید الكلیة الدكتور محمد العمري إنھ وفي ظل الظروف التي یمر بھا القطاع 
الزراعي والتحدیات الداخلیة والخارجیة یبرز دور المھندس الزراعي، خاصا بالذكر طلبة 

  .للقیام بدورھم المھم والحیوي في إنتاج غذاء آمن وفي الرقابة على المنتجات الزراعیة" األردنیة"
  

وأكد أھمیة عقد اللقاء العلمي منذ نشأة الكلیة وحتى الیوم دونما انقطاع على مدار أربعة عقود تنبع 
من كونھ مناسبة للعودة إلى التشاور في أمور المھنة وتبادل الخبرات المكتسبة وإحیاء عالقات األلفة 

  .والمحبة بین زمالء المھنة
  

تیتي قال في لقاء صحفي أنھ البد من االرتقاء بمستوى رئیس قسم االنتاج الحیواني الدكتور حسام ال
  .القطاع الزراعي في األردن من خالل تكاتف جھود الجھات كافة ذات العالقة

وطالب التیتي بضرورة إیجاد تناغم بین اإلعالم والمتخصصین الزراعیین وتحري المصداقیة 
  .من الدقة والموضوعیةوالحقیقة لدى نشر المعلومات والرجوع إلى رأي المختص لمزید 

  
ودعا التیتي المشرع األردني إلى ضرورة تعزیز المنظومة التشریعیة في األردن لصالح حمایة 

  .القطاع والعاملین فیھ وحمایة المنتج المحلي
  

وقال إن استبعاد الكفاءات وخریجي الجامعات االردنیة عن العمل في تلك المؤسسات یعد من أھم 
  .تحدیات تطور القطاع

  
بدورھا قدمت عضو نقابة المھدسیین الزراعیین نھاد العلیمي إیجازا حول دور النقابة في تنظیم العمل 

  .ومتابعة التشریعات والقوانین مع مجلس النواب إلى جانب حمالت التوعیة واالرشاد
  

  /أخبار األردنیة
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وعرض مدیر مدیریة االنتاج الحیواني في وزارة الزراعة محمود الصعوب إیجازا حول واقع 
اج الحیواني في األردن، واالحصائیات المتعلقة بذلك وشملت الكمیات الصادرة والمستوردة االنت

  .وغیرھا
  

وعن العاملین في قطاع تربیة األبقار تحدث المھندس حسین مسلم عن العقبات التي تواجھة تربیة 
اف واستخدامھ في األبقار في األردن والمتمثلة في السماح باالستیراد العشوائي و استیراد الحلیب الج

  .الصناعات، ما یؤثر سلبا على المنتج المحلي، إلى جانب ارتفاع كلف األعالف وتذبذب األسعار
  

وقال نادر ھباھبة عن تربیة األغنام إن أسالیب التربیة البدائیة أكثر العوامل التي تحد من تطور 
ال التكنولوجیا، اضافة إلى القطاع والتكاثر الطبیعي وعدم استخدام األسالیب الحدیثة ورفض ادخ

  .االعتماد على المراعي الطبیعیة والمعتمدة على میاه االمطار
  

وناقشت نادیا الشیشاني من دائرة المواصفات والمقاییس دور الدائرة في مراقبة و تطویر معاییر 
  .األعالف وإنتاجھا واستیرادھا ومتابعة المنشآت الزراعیة

  
معرضا زراعیا ضم عددا كبیرا من شركات اإلنتاج الحیواني وأقیم على قامش الیوم العلمي 

  .والمنتجات الزراعیة على مختلف أنواعھا وأشكالھا
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  دائرة المطبعة تكرم مدیرھا السابق مشھور جرادات
  

كرمت دائرة المطبعة في الجامعة  -فادیة العتیبي
األردنیة أمس مدیرھا السابق مشھور جرادات 
تقدیرا إلسھاماتھ الجلیلة في خدمة الدائرة 
واالرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمھا، ما 
عزز من مكانتھا بین مثیالتھا من المطابع في 

فنافستھا في الجودة وسرعة السوق المحلي، 
  .التنفیذ

   
وقال نائب رئیس الجامعة لشؤون االستثمار 
والتطویر والتمویل الدكتور محمود الخالیلة 

تشرفت الیوم بتكریم أحد المدراء اإلداریین المتمیزین الذي :" خالل حفل التكریم الذي أقیم برعایتھ
لتفاني واإلخالص، مواصال اللیل في النھار عاما في خدمة الجامعة، حیث كان مثاال ل) ٣٠(أمضى 

، مؤكدا "لتقدیم جل عطائھ في االرتقاء بدائرة المطبعة التي باتت في مقدمة المطابع األردنیة العریقة
  .أن جرادات كان نعم المدیر ونعم القائد اإلداري المحفز لموظفیھ، ونعم القدوة التي یحتذى بھا

   
   

المطبعة الحالي عمران الضمور على المبادرة الطیبة في إقامتھ  وأعرب الخالیلة عن شكره لمدیر
لحفل التكریم، األمر الذي یؤكد على روح األلفة التي تجمع أسرة المطبعة بمدرائھا، ومشاعر الود 

  .التي یتبادلونھا فیما بینھم
   
   

في حین أكد الضمور أن مسیرة عمل المطبعة وفق خطط مدروسة ومنھجیة متوافقة مستمرة، 
وستعمل أسرة المطبعة بروح الفریق الواحد على مواصلة مشوار الجد والبناء الذي سار فیھ جرادات 
لتظل على الدوام في مقدمة مثیالتھا، مشیرا إلى أن جرادات وإن غادر المكان ستظل نصائحھ 

  .اتھ المرجع في كل خطوة تخطوھا إدارة المطبعةوإرشاد
   
   

بدوره أعرب جرادات عن شكره باحتفاء أسرة المطبعة بھ واللحمة المتینة التي تجمعھم والتي لوالھا 
لما تمكنت دائرة المطبعة من نسج إنجازات غیر مسبوقة، مؤكدا أنھ سیظل على الدوام بالقرب منھا  

  .مساعدة أو مشورة  ولن یتوانى لحظة عن تقدیم أي
   
   

وفي نھایة الحفل سلم الخالیلة إلى جانبھ الضمور درع الجامعة التقدیري لجرادات عرفانا لجھوده في 
  .خدمة دائرة المطبعة

  /أخبار األردنیة
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  «ناسا»طالب جدد للتدریب في وكالة  ٤سسة ولي العھد تعلن عن قبول مؤ

  
أعلنت مؤسسة ولي العھد أمس السبت عن قبول أربعة طالب جدد للتدریب في اإلدارة الوطنیة 

، وھم محمد السلطي من الجامعة األردنیّة، »وكالة ناسا«حة الجویة والفضاء، والمعروفة باسم للمال
ومحي الدین زعتر من جامعة األمیرة سمیّة، وعبدالرحمن بدیر من الجامعة األلمانیّة ومھا العفیف 

ي الوكالة إلى من جامعة العلوم والتكنولوجیا لیرتفع بذلك عدد الطلبة الحاصلین على فرص تدریبیّة ف
  .طالبا وطالبة أردنیّة ١٢

  
ً لبنود االتفاقیّة التي تم توقیعھا في العام  ، ضمن ) ناسا(مع  ٢٠١٤ویأتي قبول الطلبة الجدد تنفیذا

والتي جعلت من األردن الدولة األولى على المستوى » التعاون مع ناسا«مبادرة مؤسسة ولي العھد 
العالم التي توقع اتفاقیة مع ناسا، في مجال تدریب طلبة  العربي، ومن اول عشر دول على مستوى

  .الھندسة المتفوقین
  

الباب أمام الطالب األردنیین من جمیع كلیات الھندسة في المملكة، » التعاون مع ناسا«وتفتح مبادرة 
ة التابع لوكالة ناسا في الوالیات المتحدة األمیركیة لمدّ ) Ames(التقدم للتدریب في مركز أبحاث 

ً لمصاریف الطالب،  ثمانیة أسابیع، مدفوعة التكالیف بشكل كامل، ابتداًء من رسوم التدریب ووصوال
من قبل مؤسسة ولي العھد، بھدف تطویر مھاراتھم في مجال ھندسة الطیران ومختلف مجاالت 

من جھتھ قال المدیر التنفیذي لمؤسسة ولي العھد عمر . الھندسة ضمن تطبیقات علوم الفضاء
ّر ھذا التدریب فرصة ممیزة للشباب األردني، ما كانت لتحصل لوال دعم سمو األمیر «مصاروة ال یوف

الحسین بن عبدهللا الثاني ، الذي یحرص بشكل دائم على توفیر الفرص الممیزة للشباب األردني 
  .»للحصول على الخبرات العملیّة والعلمیّة في أفضل المنابر العالمیّة

  
ً بالطلبة األردنیین المقبولین ونأمل أن ترفدھم ھذه التجربة بفرص «وأضاف  نحن فخورون جدا

ممیزة لتطویر حیاتھم المھنیّة والدراسیّة، نعمل في مؤسسة ولي العھد على متابعة الطلبة أثناء 
صلوا التدریب، وعند عودتھم نقوم بإعداد جوالت للطلبة على الجامعات، بھدف نقل المعارف التي ح

وتتمّثل شروط التقدم للمشاركة في ھذا البرنامج التدریبي الممّیز . »علیھا الطالب لزمالئھم اآلخرین
بأن یكون الطالب صاحب مشروع تخرج ھندسي ابداعي في السنة الرابعة أو الخامسة من دراستھ 

ا یعادلھا، كما بالمائة أو م ٩٠في احدى الجامعات األردنیّة، وحاصل على معّدل تراكمي أعلى من 
ً عن مشروعھ  یتوّجب علیھ الحصول على رسائل توصیة من اساتذتھ وأن یقّدم شرحا مفّصال
ومراحل تنفیذه، وعند التحاقھ بالتدریب یشرف علیھ موّجھ من ناسا، ویعمل معھ على تنفیذ مشروع 

شباب المبدع وتأخذ مؤسسة ولي العھد على عاتقھا ایصال ال. تم االتفاق على تنفیذه بشكل مسبق
للمشاركة في ھذا التدریب من خالل مخاطبة عمداء كلیات الھندسة في الجامعات األردنیّة لتقدیم أكثر 

» ناسا«ثالثة مشاریع ھندسیّة ریادیّة ابداعیّة لطلبتھم، یلي ذلك ارسال الطلبات المطابقة للشروط لـ 
لمشاریع التي تم تقدیمھا من الطلبة، طالب بناء على المواءمة بین ا ٤ – ٢لتقوم األخیرة باختیار 

  .والمشاریع التي تعمل الوكالة على تنفیذھا
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣-١:الدستور ص/٢٢:صالرأي 
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) JY1- SAT(الجدیر ذكره أن مبادرة مسار الھادفة إلى اطالق أول قمر صناعي أردني یحمل اسم 
والھادفة لتخلید ذكرى المغفور لھ الملك الحسین بن طالل طیب هللا ثراه، أّول مؤسس لھوایة الرادیو 

، جاءت بمبادرة من أول فوج من الطالب المشاركین في برنامج )JY1(ي األردن، صاحب النداء ف
  .التدریب مع ناسا
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  مؤشرات خطیرة على تدني جودة التعلیم العالي العربي: درانب

  
عدنان بدران، على وجود . أكد رئیس مجلس امناء الجامعة األردنیة، رئیس الوزراء األسبق د

مؤشرات خطیرة على تدني جودة ونوعیة التعلیم العالي في الوطن العربي وضعف واضح في انتاج 
امعات العربیة، سواء أكان ذلك بمقارنة البحوث العلمیة المنشورة أم في المعرفة وتقنیاتھا في الج

  .براءات االختراع
جاء ذلك في كلمة لھ خالل رعایتھ فعالیات المؤتمر العلمي الدولي الرابع الذي نظمتھ كلیة العلوم 

م العالي في رؤیة استشرافیة للتربیة والتعلی"التربویة والنفسیة في جامعة عمان العربیة تحت عنوان 
التي بدأت في عمان أمس، بمشاركة مختصین " ضوء التحدیات التكنولوجیة والثورة المعلوماتیة

  .دول عربیة ٧وباحثین من 
وأشار بدران إلى أن تقریر التنمیة البشریة العربیة التابع لألمم المتحدة االنمائي أكد ضعف الجامعات 

ا وانخفاض الجودة والمواءمة مع احتیاجات التنمیة وسوق العربیة في انتاج المعرفة ونقل التكنولوجی
  ".العمل، وغیاب تأثیر مخرجات التعلیم على التنمیة وبناء اقتصاد یعتمد على الذات

وبین أن مخرجات التعلیم المتأتیة من البحث العلمي وبراءات االختراع یمكن أن تساھم في محاربة 
ربي تساھم في زیادتھا، الفتا إلى إن العالم العربي سیكون البطالة، غیر أن الجامعات في العالم الع

  ".٢٠٢٠بحاجة إلى مائة ملیون وظیفة وفرصة عمل بحلول 
غسان كنعان، أن جذور المشكالت التنمویة أو االقتصادیة . بدوره، أكد القائم بأعمال رئیس الجامعة د

مشیرا إلى انھ حتى یتمكن الطالب من أو االجتماعیة في أي مجتمع تكمن في عملیة التربیة والتعلیم، 
الوصول إلى الشخصیة المتكاملة والمعرفیة المتجددة، فإن ذلك یتطلب أن یتم انتقاء المعلمین بعنایة 
وإعدادھم إعدادا جیدا لیقوموا بالمھمة الملقاة على عاتقھم بكفاءة وحماسة وبأعلى درجة من االتقان 

  .والجودة
بشیر الزعبي، أن جودة مخرجات التعلیم العالي . سات التعلیم العالي دوأعتبر رئیس ھیئة اعتماد مؤس

تعتبر من أھم التحدیات التي تواجھ قطاع التعلیم، باإلضافة لعوامل أخرى من بینھا شدة التنافسیة في 
  .اقتصاد المعرفة ومدى استثمار الطاقات البشریة

ج واستراتیجیتھا في مواجھة التحدیات في ویھدف المؤتمر الذي یستمر یومین، إلى إبراز دور المناھ
عالم متغیر والتعریف بواقع التعلیم والتدریب المھني والتقني في ضوء احتیاجات سوق العمل 

  .واستقصاء االتجاھات الحدیثة بالتربیة الخاصة واالبداع والموھبة والتفكیر الناقد االبداعي
مصفوفة معاییر لفحص جودة المناھج كما یتضمن بناء . بحثا ٣٤ویتضمن برنامج المؤتمر، 

  المدرسیة من وجھ نظر طلبة الدكتوراه في مجال المناھج والتدریس، وغیرھا

  ٨:الرأي ص/٧:صالغد 
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  سلیحات. كتاب لـــ د) الرعایة التربویة للطلبة المتمیزین(
  
  

الرعایة التربویة للطلبة »:صدر حدیثا عن دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع كتاب بعنوان
  .للدكتور فواز نایل السلیحات» المتمیزین

  
تعد السمة الرئیسیة لبیئة التعلم في القرن الحادي والعشرین ھي » :دمة الكتاب كتب السلیحات في مق

سرعة التغیر، ففي سیاق عالم متغیر تتطور فیھ المعرفة وتتجدد بسرعة، تحتمم على صانعي 
القرارات والساسة التعلیمیین أن ال تقتصر وظیفة التعلیم على النقل المنظم للمعلومات، بل التأكید 

الطلبة للمھارات الرئیسة مثل القدرة على التكیف، والمرونة، والقدرة على نقل األفكار من  على تعلم
مجال إلى آخر والنظر في المسائل المترابطة والمتشابكة، والقدرة أیضا على استشراف التغیر 

  .»واإلستعداد لھ والتھیؤ للتأثیر فیھ
  

یة المقدمة ألبنائھا ال على تنمیة المعلومات یعتمد مستقبل األمة على نوعیة الترب» :وأضاف سلیحات
ومحتواھا، إذا ما أرید ألبناء ھذه األمة أن یكونوا أعضاء فاعلین منتجین في صنع المستقبل، مع 
األخذ بعین اإلعتبار المتغیرات العالمیة واإلنفجار المعرفي والتكنولوجي والدیموغرافي، فال بد من 

لفرد بكافة أبعادھا للوصول إلى أفراد یتمتعون بأفضل مستویات اإلھتمام بتنمیة جوانب الشخصیة ل
  .»الصحة الجسمیة والنفسیة واإلجتماعیة، والقدرة على اإلنتاج واإلبداع وخدمة المجتمع

  
مفاھیم : صفحة من القطع المتوسط على عدة موضوعات منھا ١٥٤واشتمل الكتاب الذي یقع في 

لم الطلبة المتمیزین، طرق الكشف عن الطلبة ومصطلحات للطلبة المتمیزین، خصائص مع
  .المتمیزین، تعقیب على الدراسات السابقة، وتوصیات المؤلف التربویة

  
یذكر أن الدكتور السلیحات حاصل على دكتوراه في التربیة تخصص الفلسفة في أصول التربیة من 

لإلتحاد العربي للعلوم الجامعة األردنیة، عضو في الجمعیة األردنیة للبحث العلمي، عضو مؤسس 
النفسیة، عضو في ملتقى بناة المستقبل، وعضو في منظمة السالم لإلغاثة وحقوق اإلنسان 

  .الدولیة، وحاصل على وسام باحث مبادر في منصة أرید للباحثین العرب

  الكترونيالرأي 
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  لم یثبت دور للخالیا الجذعیة في عالج السكري: أطباء
  

م لم تثبت أي دور للعالج اكد اطباء مختصون ان الجمعیات العلمیة المختصة وفي كل دول العال
  .بالخالیا الجذعیة في عالج السكري

  
ودعوا خالل مؤتمر صحفي عقد لالعالن عن المؤتمر الخامس للجمعیة االردنیة الختصاصي الغدد 
الصم والسكري وأمراض االستقالب، الى مراقبة ومتابعة مروجي عالج السكري بالخالیا الجذعیة 

تغلین حاجة المرضى للعالج وبطریقة الانسانیة وتتعارض مع اداب والذین یتقاضون مبالغ كبیرة مس
  .واخالقیات المھنة

  
وبینوا ان المؤتمر یعقد تحت رعایة رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي، بالتعاون مع الجمعیة 

ـ ایار ١٤ـ ١١والجمعیة الیونانیة للغدد الصم خالل الفترة من» فرع االردن«االمریكیة للغدد الصم 
  .الجاري

  
وقال رئیس المؤتمر والجمعیة الدكتور رشاد نصر انھ سیتم خالل حفل افتتاح المؤتمر االعالن عن 
نتائج دراسة حول مرض السكري في المملكة والتي اجریت العام الماضي من خالل محاضرة رئیس 

  .المركز الوطني للسكري الدكتور كامل العجلوني
  

شھدت انتشارا كبیرا لمرض السكري، وانھ وفقا للدراسات فان واضاف ان السنوات العشر االخیرة 
  .عاما مصابین باعتالل السكر او السكري ٢٥من المواطنین فوق سن % ٤٥

  
من فاتورة وزارة الصحة % ٢٠واشار ان مرض السكري اصبح مشكلة عالمیة، ویستنزف نحو 
  .داالمریكیة سنویا، وان التصدي لھ اصبح بحاجة لتضافر جمیع الجھو

  
من سكان المملكة % ٨٠واوضح الدكتور نصر ان مشكلة السكري في المملكة تتفاقم خاصة وان 

  .یعانون من زیادة في الوزن والسمنة والتي تسبب امراض السكري والضغط وتصلب الشرایین
  

واكد انھ لم یثبت لغایة االن بشكل علمي قطعي أي دور للعالج بالخالیا الجذعیة في عالج السكري، 
  .داعیا الى مراقبة ومتابعة مروجي عالج السكري بالخالیا الجذعیة

  
ومن جانبھ قال رئیس اللجنة االعالمیة للمؤتمر الدكتور عبدالكریم الخوالدة ان شاھد العدید من 
مرضى السكري الذین لجأوا لزراعة الخالیا الجذعیة، وانھ لم یشفى أي منھم من ھذا المرض، وان 

  .النسولین بعد العملیةبعضھم زادت حاجتھ ل
  

واشار الى ارتفاع نسبة امراض الغدة الدرقیة التي تعد اكبر الغدد الصم في جسم االنسان، وانھ ستعقد 
ورشة عمل حول تصویرھا وعالجھا واخذ خزعة منھا، بھدف زیادة فرص الشفاء وعدم اللجوء 

  .لعملیات جراحة غیر ضروریة
  

ھي االولى من نوعھا التي تعقد خارج امریكا » الدرقیة السونار للغدة«واشا ان ھذه الورشة 
  .وبالتعاون والتنسیق مع الجمعیة االمریكیة للغدد الصم

  

  ٢:صالرأي 



  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 
15 

وقال رئیس اللجنة العلمیة للمؤتمر الدكتور فارس حداد ان المؤتمر سیناقش على مدى اربعة ایام 
االمراض المتعلقة بامراض السكري ومضاعفاتھ وطرق المعالجة الحدیثة وامراض الغدة الدرقیة «

وسرطانات الغدد الصم االخرى وامراض الغدد الكظریة وھشاشة العظام ونقص فیتامین 
محاضر  ٤٢محاضرة یشارك فیھا  ٣٨ابات الھرمونات الجنسیة وعالجاتھا من خالل واضطر»د«

ً و ٢٥«منھم  ً اجنبیا ً  ١٧طبیبا ً اردنیا   »طبیبا
  

ساعة لغایات التعلیم الطبي المستمر  ٢٨وبین ان المؤتمر معتمد من المجلس الطبي األردني بواقع 
  .ساعة معتمدة من الجمعیة االمریكیة ١٥و
  

محاضرة، وورشة عمل للتمریض یحاضر فیھا  ١١ق العلمي المخصص للممرضین ویتضمن المسا
محاضرین من االردن یعرض خاللھا اخر المستجدات حول المرض والیة البحث عن العیش  ٧

 ٦السلیم للمرضى من خالل تغیر نمط الحیاة للتعامل مع السكري بنوعیھ االول والثاني ضمن 
  .ساعات من التعلیم الطبي المستمر

  
ورش عمل مدعومة من شركات االدویة تطرح من خاللھا اخر  ٧وتعقد على ھامش المؤتمر 

المستجدات على طرق المعالجة وعرض دراسة حول مسببات االمراض وكیفیة التعامل مع 
االمراض الحدیثة المصاحبة للسكري مثل التوتر الشریاني والدھون والشحوم اضافة الى لقاء یجمع 

  .»ایطالیا وبریطانیا ولبنان«ین لمناقشة مواضیع معینة مع اطباء من الخبراء والمختص
  

على افضل تقدیم » االردن والیمن ولیبیا والیونان«ورقة علمیة مقدمة من اطباء من » ٢٠«وتتنافس 
  .وبحث علمي شفوي كان او ملصقات

  
السكري ورمضان و سیقدم الدكتور محمد عبد الغني من الوالیات المتحدة االمریكیة محاضرة عن 

  .لتزامن المؤتمر مع قرب حلول الشھر الفضیل
  

دولة عربیة واجنبیة وھي  ١٢طبیبا من  ٧٥٠ومن المتوقع ان یصل عدد المشاركین في المؤتمر الى 
فرنسا ،بریطانیا ،ایطالیا ،الوالیات المتحدة االمریكیة ،لبنان،السودان ،الكویت ،قطر ،فلسطین «
وزارة الصحة، «، ومشاركة محلیة من مختلف القطاعات الطبیة تشمل »نیاالما،الیونان،البرازیل ،

الخدمات الطبیة الملكیة، الجامعات األردنیة، مركز الحسین للسرطان، المــركــز الوطني للسكري 
  .والغدد الصم واألمراض الوراثیة باألضافة الى اطباء القطاع الخاص

  
لھ الدكتور كامل العجلوني عن واقع السكري والتوتر ویتحدث في افتتاح المؤتمر الرئیس الفخري 

  .الشریاني واختالط الدھنیات والسمنة عبر عشرین عاما في األردن
  

شركة ادویة ومعدات وتجھیزات  ٣٥ویعقد على ھامش المؤتمر الخامس معرضا طبیا تشارك بھ 
  .طبیة تتعلق بأمراض الغدد الصم والسكري
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ّضوا نفقاتھم لمواجھة األعباء المعیشیة ٨٣: استطالع   ٪ من المواطنین خف
  

ات على الساحة العربیة والعالمیة واخر االخبار لحظة وقوعھا اخر االخبار نقدم لكم اخر المستجد
  الریاضیة والعربیة والعالمیة واالخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا االخباري لجمیع الدول العربیة

  
٪ من المواطنین  ٨٣أظھرت نتائج استطالع للرأي اعلنت نتائجھ الخمیس ان  - :جي بي سي نیوز 

ّضوا  الى تأجیل سلع أو خدمات غالیة الثمن % ٨٢في ما لجأ . نفقاتھم لمواجھة األعباء المعیشیةخف
الى العمل االضافي، فیما لجأ % ٤٦الى االستدانة و% ٥٧كطریقة لمواجھة األعباء المعیشیة، ولجأ 

  .الى طلب المساعدة من أفراد العائلة% ٤٤
  

الكھرباء ھي ما تشكل العبء األكبر على میزانیة أفادوا بأن فاتورة % ٤١كما أشار االستطالع أن 
، وبعدھا التنقل %١٣، ومن ثم السكن %٣١أسرھم، وجاء في المرتبة الثانیة الطعام والشراب بنسبة 

  %.٦والمواصالت 
  

% ٥٥االستطالع الذي اجراه مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة االردنیة بمناسبة اظھر أن 
دة الرأي یعقتدون أن األمور في األردن تسیر باالتجاه الصحیح، فیما یعتقد من مستجیبي عینة قا

  .بأن األمور تسیر في االتجاه الخاطئ% ٤١
  
  
   

وفیما یتعلق باھم المشكات التي تواجھ االردن الیوم احتلت المشكالت االقتصادیة بصفة عامة أھم 
من مستجیبي العینة الوطنیة % ٢٦المشكالت التي تواجھ األردن الیوم، فقد أظھرت النتائج أن 

بطالة یعتقدون بأن ارتفاع األسعار وغالء المعیشة ھي أھم مشكلة تواجھ األردن، تلیھا مشكلة ال
  %.١٣، ومن ثم الوضع االقتصادي بصفة عامة %١٩ومن ثم الفقر % ٢٢

  
ً المشكالت االقتصادیة بصفة عامة ھي أھم المشاكل التي تواجھ  في عینة قادة الرأي كانت أیضا

، %٥٧ولكن باختالف األولویات، فقد ظھرت مشكلة الوضع االقتصادي بصفة عامة . االردن الیوم
  %.٨وتلیھا الفقر  ،%١٢ومن ثم البطالة 

  
موقع الوحدة االخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربیة والعالمیة واخر االخبار لحظة 
وقوعھا اخر االخبار الریاضیة والعربیة والعالمیة واالخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا االخباري 

  لجمیع الدول العربیة

  ٣- ١:الرأي ص/٤-١:الغد ص/٢:االنباط ص/االخباريالوحدة 
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  "البولتیكنك"لن یظلم طلبة ": الطویسي"

  
،  أن الطلبة الواقع بحقھم " االنباط"أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي لـ

سري ضمن مجراه الصحیح ، ،على حد قولھم، لن یظلم منھم احد طالما القانون ی" تعسفیة"عقوبات 
وطمأن الطویسي أھالي الطلبة بان ال عقوبة ستطال أي طالب ال عالقة لھ باالحداث الواقعة في 

ً من الطلبة أثاروا شغبًا على خلفیة االنتخابات الطالبیة " . البولتیكنك"جامعة  وقال الطویسي أن عددا
كما " سیوف"وجھ التحدید ولیس واحد على " سیف"داخل الجامعة ، وعمل البعض على إدخال 

تداولت بعض وسائل االعالم المحلیة، باالضافة إلى رایة سوداء ، مما دفع الجھات المعنیة في 
ً  السقاط قرار . الجامعة للتدخل وضبط المخالفین وبناء على ذلك، نظم مجموعة من الطلبة إعتصاما

ً في  العقوبات الواقع بحق المخالفین  من قبل المجلس التأدیبي والذي من المفترض أن یكون حازما
قراراتھ لوقف التصعید، إال أن المجلس  ال یمتلك الصالحیة إللغاء قرار العقوبة  الواقع، وإنما مجلس 
ً أنھ سیتم إصدار القرار النھائي بعد التشاور والتحقیق في الموضوع  العمداء ھو من یمتلك ذلك ،مؤكدا

إلى أن ھنالك توجیھات واضحة لرؤساء الجامعات من أجل التعامل  في بدایة األسبوع المقبل ، مشیرا
وقد طالبت الحملة الوطنیة من . مع كل من یثیر العنف الجامعي ، ال یمكن تجاوزھا أو التطاول علیھا 

مجلس التعلیم العالي بالتدخل الفوري لوقف ما یحدث في كلیة الھندسة " ذبحتونا"أجل حقوق الطلبة 
تابعة لجامعة البلقاء التطبیقیة، ورأت الحملة أن إدارة الكلیة تقوم منذ أشھر باتخاذ التكنولوجیة ال

إجراءات أقل ما یمكن وصفھا بھ أنھا قمعیة تجاه الطلبة الناشطین في الكلیة، حیث اتخذت إدارة الكلیة 
 إال أن ھذه اإلجراءات تسارعت بشكل كبیر في". سطحیة"عقوبات الفصل بحق ناشطین ألسباب 

وفي ذات السیاق ، أصدرت . األسابیع األخیرة الماضیة، بالتزامن مع انتخابات الجمعیات الطالبیة
ً حول ھذا الشأن، تؤكد فیھ متابعتھا عن كثب ألحداث  - كتلة أھل الھمة  الجامعة االردنیة بیانا

لحملة ، رافضین أن تغلق الجامعة ابوابھا في وجھ طالبھا المفصولین وتفتحھا " البولتیكنك"
إنھ لمن المخجل أن یتحول التعامل الرسمي من قبل إدارة :"وأضاف البیان . الھراوات والعصي

الجامعة مع االحتجاجات الطالبیة إلى ھذا المنعطف الخطیر والذي یھدد شكل العمل الطالبي في 
الطلبة ، كما و  جامعاتنا، واننا في كتلة أھل الھمة نحمل كافة الجھات المعنیة مسؤولیة سالمة زمالئنا

نناشد أصحاب القرار والنواب والجھات المختلفة للتدخل إلنھاء معاناة زمالئنا والوصول إلى اتفاق 
یضمن تحقیق العدالة لھم ویعید لھم اعتبارھم، مشیرین إلى أن الحل ھو محاورة الطلبة والسماع منھم 

  ".ال تھدیدھم وتخویفھم
  
  

  ٤-١:صاالنباط 
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  الطویسي یؤكد ضرورة ضبط النفقات بالجامعات الرسمیة
  

ي ضرورة ضبط النفقات في الجامعات الرسمیة اكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل الطویس
وشدد، خالل اجتماع .  ومراجعة المالحظات الواردة في تقاریر دیوان المحاسبة والمتعلقة بذلك

دوري لرؤساء الجامعات الحكومیة ُعقد بجامعة البلقاء التطبیقیة أمس،  بحضور رئیس ھیئة اعتماد 
ھمیة الحزم والعدل وسالمة اإلجراءات وسیادة مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا، على ا

ً وبشكل فوري  ُدما القانون وعدم اللجوء إلى التأزیم فیما یتعلق بالعنف الجامعي وضرورة السیر ق
 ً قرت مؤخرا ُ وأشار الطویسي إلى ضرورة وقف استحداث . لتطبیق مصفوفة العنف الجامعي التي أ
ذلك من جوانب إیجابیة على الطالب والجامعة التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات لم ل

 ً وحول الورقة الملكیة النقاشیة السابعة، قال الطویسي إنھ یجب تضمینھا في . وسوق العمل معا
المساقات الجامعیة لما تحتویھ من مفاھیم وسیاسات تربویة وتعلیمیة عالیة تجعل من العملیة التربویة 

تكاملیة ونھضة فكریة ومعرفیة تنعكس بشكل مباشر على تنمیة  بشقیھا ما قبل الثانویة وبعدھا عملیة
  .الموارد البشریة السیما التدریب على ریادة االعمال وادخال التعلیم االلكتروني

من رواتب أعضاء الھیئة التدریسیة، حیث قدم رؤساء % ١٠ونوقش خالل اللقاء  موضوع اقتطاع 
سیتم دراستھا من اللجنة القانونیة لمجلس التعلیم  الجامعات اقتراحات تتعلق بھذا الخصوص والتي

  .العالي
وتطرق اإلجتماع إلى طبیعة الھیكل التنظیمي ألجھزة الرقابة الداخلیة في الجامعات  وآلیات عملھا،  

حیث تم اإلتفاق أن یتم دراسة ذلك من خالل اللجنتین االداریة والمالیة والقانونیة لمجلس التعلیم 
ا یتعلق بآلیة تصنیف الجامعات الرسمیة، فقد تم التأكید على ضرورة تقدیم المالحظات اما فیم. العالي

ً  بھذا الخصوص   .حول ذلك من خالل الجامعات لیتم عرضھا خالل ورشة العمل التي ستعقد قریبا

  ٢- ١:الرأي ص/٤:صالدستور 
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  إطالق أول شبكة للمؤسسات التعلیمیة الدینیة في العالم العربي
  

» كایسید«أطلق مركز الملك عبد هللا بن عبد العزیز العالمي للحوار بین أتباع األدیان والثقافات 
بالتعاون مع مجموعة دیار أول شبكة للمؤسسات التعلیمیة الدینیة في المنطقة العربیة لتعزیز قیم 

ي تفاعالت الحوار والعیش المشترك بین أتباع األدیان في منظومة التعلیم الدیني الجامعي وف
المجتمعات الدینیة المحلیة ضمن مشروعھ العالمي لتعزیز المشتركات اإلنسانیة واحترامھا ودعم 

  .جھود القیادات الدینیة وصانعي القرار السیاسي في بناء السالم
  

وجاء إطالق شبكة الكلیات والمعاھد الدینیة اإلسالمیة والمسیحیة في العالم العربي خالل جلسة 
مت امس في عمان لتكون أول منصة تجمع بین أكادیمیین ومفكرین ومدرسین مسلمین ختامیة أقی

 ً ومسیحیین للتعاون معا من أجل معالجة التحدیات التي تواجھ المجتمعات العربیة المتنوعة، خصوصا
  .فیما یتعلق باستغالل تعالیم الدین لتبریرالعنف واإلقصاء

  
وجاء في البیان التأسیسي للشبكة الذي صدر عن المشاركین تأكیدھم على العمل لمواجھة التحدیات 
الراھنة من خالل تشكیل وإعالن شبكة الكلیات والمعاھد الدینیة االسالمیة والمسیحیة في العالم 

  العربي
  

تعددیة والتعایش واتفق المشاركون على تطویر خطة عمل لثالث سنوات تھدف الى تعزیز الحوار وال
واحترام اآلخر في مناھج وخطط تعلیم الكلیات والمعاھد الدینیة، وصوت المشاركون على الوثیقة 
التأسیسیة والنظام األساسي للشبكة، كما انتخبو لجنة إداریة تعمل على متابعة تطبیق خطة العمل 

  .وتقییم نشاطاتھا ومخرجاتھا
  

ي التعلیم الدیني الجامعي اإلسالمي والمسیحي في العالم وتضم الشبكة أعضاء الكلیات المتخصصة ف
كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة في جامعة قطر، كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة، : العربي وھم

مصر، الكلیة  - مصر، معھد الدراسات الشرقیة لآلباء الدومینیكان  - الكلیة اإلكلیریكیة القبطیة 
موریتانیا، معھد دراسات الشرق  - مصر، جامعة عبد هللا بن یاسین اإلسالمیة  - الالھوتیة اإلنجیلیة 

لبنان، معھد القدیس یوحنا الدمشقي الالھوتي في  -األوسط في كلیة الالھوت المعمدانیة العربیة 
فلسطین، كلیة أصول الدین بتطوان، جامعة عبد المالك السعدي  -لبنان، مؤسسة دیار  - جامعة البلمند 

 -فلسطین، جامعة عبد هللا بن یاسین اإلسالمیة  - مغرب، المعھد اإلكلیریكي الالتیني في القدس ال -
بغداد، قسم الدراسات الدینیة في  - تونس، كلیة اإلمام األعظم ابي حنیفة  - موریتانیا، جامعة الزیتونة 

ار بین أتباع األدیان لبنان ومركز الملك عبدهللا بن عبدالعزیز العالمي للحو -جامعة سیدة اللویزة 
  .النمسا - والثقافات 

  
وفي حفل إطالق الشبكة ثمن مفتي األردن الدكتور محمد الخالیلة ما وصفھا بالخطوة الرائدة لمركز 
الملك عبدهللا بن عبد العزیز العالمي للحوار بین اتباع االدیان و الثقافات باطالق الشبكة في المنطقة 

التي ھي احوج ما تكون الیة الیجاد مناخ حواري تعاوني یؤصل ثقافة  العربیة في ھذا الوقت بالذات
  .الحوار بمفھومة الواسع بین اتباع الدیانات

  
وقال المدیر العام لكایسید فھد أبو النصر أن إطالق ھذه الشبكة یعد حدثا ریادیا غیر مسبوق في 

متحدون لمناھضة «ي ضمن مبادرة المنطقة، ویأتي تنفیذا ألھداف مركز الملك عبدهللا للحوار العالم

  ٧:الغد ص/٨:صالرأي 
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في مؤتمر ُعقد في فیننا، مشیرا إلى أن  ٢٠١٤التي أطلقھا المركز في عام » العنف بإسم الدین
  .الكلیات والمعاھد الدینیة لھا دور ھام في تأصیل ثقافة الحوار خاصة بین القیادات الدینیة الشابة

  
صنا على تقدیم حلول مستدامة ولیس مؤقتة، وأضاف أبو النصر أن أھمیة ھذا المشروع تكمن في حر

لمواجھة التحدیات الكامنة في عصرنا الحاضر ونسعى ألن تكون الشبكة مساحة عمل مستمر ومنظم 
للقیادات الدینیة والتربویین والقائمین على المؤسسات التعلیمیة الدینیة الجامعیة في المنطقة وذلك من 

دور أساسي في االنفتاح على اآلخر وترسیخ قیم الحوار منطلق أن تلك المؤسسات التربویة لھا 
  .والعیش المشترك

  
تكمن أھمیة ھذه «: محمد أبونمر، كبیر مستشارین كایسید وبروفیسور في الجامعة األمریكیة. وقال د

الشبكة في التربیة الدینیة بأنھا یمكن أن تكون أحد المفاتیح األساسیة في تقویة قیم المواطنة المشتركة 
  ».جمیع مكونات المجتمع العربيل

  
إن ھذه الشبكة ھي األولى من نوعھا «: متري الراھب رئیس مجموعة دیار. وفي كلمتھ قال القس د

في الشرق األوسط وستشكل منصة رئیسیة للتعاون األكادیمي بین المعاھد والكلیات الدینیة اإلسالمیة 
ف األئمة والوعاظ والقساوسة ورجال الدین والمسیحیة على اختالف أطیافھا والتي تدرس وتخرج آال

في العالم العربي وبالتالي ستساعد في تطویر خطاب دیني یحض على التعددیة والمواطنة والعیش 
ورحب مدیر المركز الكاثولیكي للدراسات واإلعالم باألردن األب رفعت بدر بإطالق » .المشترك

اون بین المعاھد والمنصات التي تعنى المجتمع الدولي لتعزیزالحوارعبرإطالق شبكة التع
بالحواروتعزیزه والتكّفل بنقلھ لألجیال الصاعدة عبر أسالیب تربویة معاصرة، مؤكدا أن الدین 

 ً   .والعنف الیمكن أن یسیرا معا
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  تساعد الخریجین على اإلنخراط بالعمل في القطاع الخاص" توتال"
  
    

كجزء من التزامھا الدائم وجھودھا في مجال المسؤولیة اإلجتماعیة، وتنمیة المجتمع المحلي، رعت 
الجامعة إحدى شركات التسویق النفطیة الرائدة في األردن، معرض التوظیف في ' توتال األردن'

  .والذي تم في الحرم الجامعي ٢٠١٧األردنیة للعام 
  

الخریجین الشباب بإعطائھم الفرصة لقبولھم في واحدة من أبرز الشركات ' توتال األردن'وتدعم 
  .األردنیة والتواصل مع العاملین في ھذا القطاع

  
ؤمن بتطویر المواھب المحلیة ت' توتال األردن'ونتیجة فخرھا بشراكتھا مع القوى العاملة المحلیة، فإن 

  .لیصبحوا قادة ومدراء المستقبل
  

اللمسات األخیرة على اتفاقیة شراكة مع الجامعة األردنیة تھدف إلى تقدیم منح ' توتال األردن'وتضع 
دراسیة للطالب وفرص التدریب ودورات القیادة الصیفیة باإلضافة إلى محاضرات متخصصة 

  .والغاز وغیر ذلك الكثیریقدمھا خبراء في قطاع النفط 
  

یربط معرض التوظیف في الجامعة ': األردن، عادل الوریاغلي' توتال'وقال المدیر العام لشركة 
. األردنیة بین الطلبة والخریجین مع الشركات العالمیة التي تتطلع إلى صقل و تنمیة المواھب المحلیة

ً بالمساھمة في بناء سوق عمل أقوى وأك ً لشبابنا، الذین ھم مستقبل ونحن فخورون جدا ثر نشاطا
  .'األردن

  

  ٢٣:صالدستور 
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  إلى من یھمھ األمر
  مھند مبیضین. د

  
یعمل معھ، ھناك  بتقدیر كبیر، یُمكن النظر إلى الخطوات التي یقوم بھا وزیر التربییة والتعلیم ومن

اتجاه واضح لتطبیق رؤى تحدیثیة في وزارة التربیة والتعلیم، وھي الوزارة األكثر بیروقراطیة، 
ومحافظة في الجھاز الحكومي، لكنھا أیضا الوزارة األعمق تجربة، واألكثر قابلیة على أن تكون 

ً للفحص والبحث في مصائر التحدیث األردني   .مختبرا
لنا أن نصلح التعلیم؟ وھل سیكون تطویر المناھج سبیل التغییر الوحید لنقل الدولة والسؤال الیوم كیف 

إلى زمن جدید، فتطویر المناھج المبتغى، یبدو أنھ یسیر دون أن یكون ھناك تقییم مسبق لمخرجات ما 
ً مشكالت المجتمع ویحددھا من حیث  تم انجازه، وأي تطویر لكي ینھض بأمة، یجب ان یُعرف أوال

  .ابھا التربویة، وال یتم ذلك إال بناًء على دراسات وطنیةأسب
الیوم على الواقع لدینا تیار عریض، یُرید التطویر في التعلیم، ولكن بناء على ماذا؟، وكذلك تطویر 
الثانویة العامة البّد وأن یحدث، وھناك مشروع طموح تّم انجازه أیام وزارة الدكتور ولید المعاني، 

ً وتعدیلھ ومشاریع أخرى قد مت أیضا ولم تعتمد، فالمرجو لیس كثرة اللجان، بل استكمال ما بُني سابقا
  .وتطویره

ً على ضرورة  الیوم لدینا مشكالت أعمق من المناھج، وشكل الثانویة العامة، والذي نتفق جمیعا
لجدید فریق التألیف للمناھج والذي سیتولى اختیاره المركز ا: تعدیلھ، ھناك مشاكل عدیدة، ومنھا

للمناھج، وھناك البیئة المدرسیة وحالة المعلمین االقتصادیة وحمایة حقوق العاملین بالقطاع الخاص، 
، باإلضافة إلى الفشل الذریع في توجیھ الشباب للتعلیم المھني، .وتراجع االنتماء لقدسیة مھنة التعلیم

المشغل األكبر ومن ال ینجح وغیاب دور الدولة التشغیلي، فحتى أوساط التسعینیات كانت الدولة 
بالثانویة یذھب إما للخدمة العسكریة أو العمل الخاص، أما الیوم فقدرة الدولة على التوظیف بطیئة، 
والقطاع الخاص ینتخب ما یرید، وبالبتالي اصبح اصرار الناس على تجاوز الثانویة والذھاب 

ً للتغییر إال بتعلیم أبنائھم، وبالتالي اخراجھم من عبء  للجامعة أكثر من قبل؛ ألنھم ال یجدون سبیال
  .اإلعالة إلى نفق البحث عن وظیفة

اصالح التعلیم یجب أن یسبقھ رؤیة جدیدة لدور الدولة والقطاع الخاص، وطبیعة الفرص الموجودة 
وجمیع المؤشرات . بالسوق، وتحدید نسبة تذھب للجامعات، ونسبة للعمل المھني والمشاریع الصغیرة

ول إن المشاكل ستزید، وكل ما یجري لن یحل األزمات المقبلة، لذا علینا أن نقف كما وقفت لألسف تق
كل األمم أمام حالة نقدیة صریحة بعیدة عن كثرة اللجان والمؤتمرات، نحتاج لوثیقة اعتراف 
وتشخیص للعلل وایجاد الحلول، وھنا ال بد من تدخل سیاسي من عٍل یفرض الحلول ویقرر وجوب 

  .إلیھا الذھاب
في التاریخ، وبعد الحرب العالمیة الثانیة تدخلت النظم السیاسیة في تحدید األھداف التعلیمیة، الیابان 
تقدمت في االقتصاد، وھي المقتبسة لكل شيء، عندما وجھ النظام السیاسي النظام التعلیمي فیھا نحو 

نوبیة خرجت من االحتالل وكوریا الج. المدارس الصناعیة وكلیات الھندسة للنھوض باالقتصاد
  .الیاباني مدمرة ومن ثم تقدمت بعد أن افتتحت مدارس صناعیة أكثر من غیرھا

ألمانیا أیضا شھدت األمر نفسھ وجھت المدارس نحو اعداد مھندسین ینھضون بالدولة المھزومة بین  
ه الرئیس الذي أمر بإعداد) أمة في خطر(وخالل الحرب الباردة كان تقریر . الدول المنتصرة

ا بارًزا في تاریخ العملیة التعلیمیة األمریكیة الحدیثة؛ وحقق ١٩٨٣األمریكي رونالد ریغان عام  ً م حدث
  .لھا التقدم المطلوب على منافسیھا الروس

  ٤٠:صالدستور 

 مقاالت
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في سنغافورة درس آخر وقریب، التعلیم انتشل الدولة، حدث ذلك عبر نظام تعلیمي یعتبر الیوم 
ً، ھناك حكومة  ادركت أن ال موارد لھا غیر العنصر البشري، فقررت الصرف الوفیر األفضل عالمیا

ملیارات، وأسفرت الجھود عن نظام تعلیمي متفوق، ٧صرفت نحو  ٢٠٠٦على التعلیم، وفي عام 
نتج عن ذلك تفوق طالب سنغفاوره في اختیار . وبیئة مدرسیة ومعلمین مكونیین بأعلى الخبرات

وات، وفي االختبارات األخرى حققت التقدم المستمر حتى الیوم، لعدة سن Timssالریاضیات العالمي 
  .ما جعل األمریكان یبحثون عن أسرار تفوقھم

الیوم مدینة مثل سنغافروه تعیش بأعلى درجات النمو االقتصادي، وفیھا اكثر الحكومات العالمیة 
  .فاعلیة باألداء، بإصالحھا التعلیم بدون ضجة وبدون اتھامیة وكراھیات

الختام یجب تقلیل عدد من یذھبون للجامعات، لكن قبل ذلك خلق فرص حقیقة في الحیاة لمن ال في 
من الطلبة % ٢٥یصل للجامعة، فنظام التعلیم في سنغافوره رغم أنھ متقدم إال أنھ انتقائي، فأقل من 

  .!!فقط یستطیعون الوصول إلى الجامعة
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  ولّي العھد بین الفعل الوطني وقیادة الشباب
  

  عبد هللا العّزام
والمستشار األقرب لملك دولة تشھد جنباتھا، العدید من أن تكن ركن أساسي من أركان الحكم 

التحدیات واألزمات الدولیة واإلقلیمیة لیس باألمر الھیّن، وأن تكن في الصفوف األولى على مستوى 
  .السیاسة الداخلیة وتدبیر الشأن العام للدولة والمجتمع لیس باألمر البسیط

ھاشمیة نظامھ وفرحتنا الیوم كبیرة ونحن نرى سمو في كل یوم یثبت األردن أنھ أقوى بقوة شبابھ و
ولي العھد األمیر حسین بن عبد هللا الثاني، یعید األمل في قلب كل شاب أردني بأن المستقبل لنا، وأن 

إن الناظر . الطریق ما زالت مشرقة، وآمالنا لن تذھب أدراج الریاح مھما كانت التحدیات والمعیقات
سین بن عبد هللا الثاني على الخارطة األردنیة، یجده حاضر ضمن إطار إلى إسھامات سمو األمیر ح

ً یلمس النھج التشاركي الذي  عسكري وسیاسي وإعالمي واضح للعیان، والناظر لواقع الحال أیضا
تبناه سموه في تنفیذ مبادراتھ الوطنیة والمحلیة على امتداد مساحات األردن، كما أن إلنتقالھ في 

ً عن الوعود الرومانسیة، أكسب األمیر الشاب النجاح في  خطاباتھ إلى واقع الفعل واإلنجاز بعیدا
كسب صفوف الشباب األردني في حالة أدھشت وأذھلت النخب على اختالف مسمیاتھا، ولعل خروج 
األمیر الشاب في خطاباتھ أیضا على مصفوفة الخطابات والتصریحات الراكدة التي تبناھا معظم 

المشھد السیاسي األردني خالل الوقت الراھن، أكسبتھ ثقة إضافیة أكبر من قبل  سیاسیو البالد في
  .اآلخرین في الواقع الملموس

األمیر الشاب صدق في أقوالھ وتفوق على الكبار ممن بلغوا سدة رئاسة الوزراء ورئاسة الدیوان 
عمالھ بإتجاه رعایة العقول الملكي وحتى من بلغوا سدة القبب البرلمانیة، بعدما دخل حیز التنفیذ في أ

الشابة وانخراطھ في الواقع الحدیث والمتجدد بكل طاقة وحیویة وقوة وإیمان، وصدق سموه حین قال 
منذ سنوات بأن للكل صوت وصوت الجمیع مسموع وقوتنا بإنساننا، نعم األمیر الشاب شخصیة 

ست وسیظل وسیبقى بإذن هللا قوة إیجابیة ال یشكو الزمن وال یدین الواقع وال یھجو الظروف مھما ق
أساسیة للشباب األردني، ودعامة رئیسیة للعمل الوطني في ظل ما یقدمھ من مبادرات ودعم للھیئات 
الشبابیة في شتى قرى ومحافظات المملكة، ومن إربد الشماء نرفع القبعات لسموه نظرا لما یقدمھ من 

شكل الذي یحفظ لإلنسان والشباب والدولة ككل جھود كبیرة وبناءة، ونطالبھ بالمزید المزید وبال
  .عوامل االستقرار والتقدم والنھضة الحقیقیة المرجوة

  نیوزطلبة 
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  عبد الكریم الغرایبة» وقفیة الشیخ المعلم«مرة أخرى حول 
  

  محمد  األرناؤوط. د. أ
  

وعن مسیرتھ ) ٢٠١٤-١٩٢٣(قبل حوالي سنة نشرُت مقالة عن الشیخ المعلم عبد الكریم الغرایبة 
الشخصي  العلمیة الغنیة وریادتھ الملموسة في أكثر من مجال وصوال إلى رغبتھ في تقدیم أرشیفھ

التي كان یدّون علیھا » الدفاتر الخضراء»الذي یتضمن بعض مراسالتھ منذ أن كان مدیرا لآلثار و
زبدة ما یستخلصھ من المؤلفات القیمة، وأكثر من خمسین شریط میكروفیلم تتضمن نوادر من 

وعدة  المخطوطات والوثائق، ومؤلفاتھ المطبوعة ومقاالتھ ومحاضراتھ في الندوات والمؤتمرات،
صنادیق من قصاصات الصحف والتقاریر حول قضایا معینة أو بلدان العالم االسالمي، وھو ما 

وكان الشیخ المعلم یأمل من خالل ھذه . »وقفیة الشیخ المعلم عبد الكریم غرایبة«اصطلح علیھ باسم 
والذي كان » دةإنارات فری«الثروة العلمیة أن یعھد بھا لجھة ما لكي یحقق مشروعھ الذي أطلق علیھ 

وقد عرض . یتضمن وضع ھذه المادة العلمیة بین یدي الباحثین وإعداد موسوعة عن العالم االسالمي
األمر أوال على قسم التاریخ في الجامعة األردنیة ثم آل بعد االعتذار إلى جامعة العلوم االسالمیة 

احثین والموظفین للعمل فیھ ، التي خّصصت لھ قاعة كبیرة وعیّنت عددا من الب٢٠١٢العالمیة في 
  ).٢٠١٦- ٢٠١٢(على مدار أربعة سنوات 

ولكن العمل تعثر في البدایة ألسباب فنیة تتعلق بتغییر المقر والربط الحاسوبي، ثم اختلف سیر العمل 
عبد المجید الشناق بحكم تخّصصھ . د.ففي البدایة اھتم أ. »مدیر الوقفیة«حسب من كان یشغل موقع 

یتعلق بتاریخ األردن الحدیث وأصدر من ذلك كتابا عن المرحوم الغرایبة  تضمن بالجانب الذي 
إحسان ذونون العمل باتجاه تحقیق بعض الوثائق . بعض كتاباتھ وما ُكتب عنھ، أما فیما بعد فقد وّجھ د

» ةالوقفی«وبشكل عام كان ھناك انطباع بأن . العثمانیة المتعلقة بالبالد العربیة لكي تصدر في كتاب
، أي أن ھناك وقف غني ینفق علیھا، ولذلك تباطؤ الشغل الحقیقي في المشروع »تكیة«عبارة عن 

ومن ھنا فقد رأت الجامعة بعد أن أنفقت حوالي ستین ألف . الذي كان یطمح لھ المرحوم الغرایبة
لمي بتحویل دینار رواتب للعاملین، باالضافة الى النفقات األخرى، أن تجمل العمل في ھذا االرث الع

وأشرطة المیكروفیلم إلى صور رقمیة وأن تخصص ركنا تذكاریا للمرحوم » الدفاتر الخضراء«
الغرایبة في مكتبة الجامعة یحتوى على مكتبتھ وأرشیفھ الشخصي وإلى جانب ذلك جھازا حاسوب 

ُعلن عنھ لالستعالم تمّكن الباحثین من استعراض ماھو موجود في الدفاتر الخضراء، وكل ذلك تّم و أ
أما فیما یتعلق بإنجاز الموسوعة عن العالم االسالمي فإن ذلك یفوق بكثیر طاقة . قبل سنة تقریبا

  .الجامعة وماھو موجود في الصنادیق المذكورة
: إنارات فریدة«بعنوان ) ١٩/٤/٢٠١٧(» الدستور«ومن ھنا جاءت مقالة الكاتب رمزي الغزوي في 

تعید طرح االسئلة األولى وكأنھ لم یحدث شيء خالل السنوات ل» ما مصیر وقفیة الشیخ المعلم
ومع تقدیرنا الكبیر لمشاعر الزمیل الغزوي فقد كان من األولى أن یستكمل مصادر . الماضیة

ركن األستاذ الدكتور عبد الكریم «(معلوماتھ وأن یتصل بالجامعة أو الجھة التي انتھى إلیھا المشروع 
حتى یرى بنفسھ الجھد الذي بذلتھ الجامعة ألجل ذكرى المرحوم ) عةفي مكتبة الجام» الغرایبة
ثالث » الوقفیة«وربما كان األولى بالمصدر المذكور في المقالة الذي اشتغل واستفاد من ھذه .الغرایبة
أن یوصل المعلومات الصحیحة عن مدى تقدم العمل في المشروع خالل ) منار أحمد(سنوات 
یعرقل إنجاز الطموح الكبیر للمرحوم الغرایبة، حیث أنھا لوحدھا وما الذي كان  ٢٠١٥-٢٠١٢

حصلت على ربع المبلغ المذكور أعاله، على حین أن أحد العاملین الذي جاء بعدھا أخذ أقل بكثیر 
أما الكتاب المذكور في . خالل ستة شھور فقط» الدفاتر الخضراء«واشتغل أكثر بكثیر النجاز رقمنة 

فیستحق وقفة » الوقفیة«وعالقتھ بتقدم أو تعثر العمل في ) لقة بالوالیات العربیةأحكام متع(المقالة 
  .مطولة أو مقالة خاصة عما قریب

  ١٣:صالدستور 
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  القصر -فؤاد ضامن ثلجي المجالي  -
  
  دیوان آل حداد - عیسى خمیس السعدان  -
  
  الرابیة -محمود بابیھ » محمد أمین« -
  
  الحصن - فضیة سلیمان یوسف النجار  -
  
  شارع الجامعة االردنیة - سمیح یوسف عبدهللا عبده  -
  
  جمعیة بیت اكسا - ھنادي فضل احمد شحادة الكسواني  -
  
  تالع العلي - جورج فرید عاید حداد  -
  
  الصویفیة - إلیاس منصور الشوملي  -

  
  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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موظفو الدرجة الخاصة في القطاع الحكومي یطالبون برفع رواتبھم االساسیة اسوة بالفئة العلیا التي 
  .دینارا ٢٢٥غلیھا بـ عدلت الرواتب االساسیة لشا

  
ضریبة الدخل والمبیعات بدات بصرف الردیات الصحابھا وفقا السس تراعي االقدمیة في تقدیم 

  .المعاملة وطلب الحصول على الردیة
  

مساواة رسوم وكاالت بیع السیارات برسوم التنازل سیؤدي الى لجوء اصحاب معارض سیارات 
  .محامین لتجنب دفع الرسوم المرتفعة على الوكاالتلتوثیق عملیات البیع لدى ال

  
ون مؤسسة االذاعة والتلفزیون قامت امس ببث ثالث مباریات في وقت واحد على شاشة التلفزی

  .االردني وتسجیل مبارتین لبثھما الحقا على الشاشة
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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بارك رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي خالل اتصال ھاتفي مع نقیب الصحفیین راكان السعایدة  
ً لھم ، مبدیا استعداد الحكومة التعاون ودعم النقابة في  ثقة الزمالء في الھیئة العامة انتخابھ نقیبا

المھنة والصحفیین وجھتھا االصالحیة ، ووعد باجتماع في وقت قریب لبحث الملفات المتعلقة بخدمة 
.  
  

م المركز الكاثولیكي للدراسات واإلعالم  ّ تحت رعایة المستشار الخاص لجاللة الملك علي الفّزاع ینظ
: حصـن السالم(حفل اشھار كتاب الصحفیة والكاتبة رلى السماعین الصادر باللغة االنجلیزیة بعنوان 

، وذلك عند الساعة السادسة من مساء )ربة االردنیة في حوارات أتباع األدیان والعیش المشتركالتج
  .یوم غد االثنین في فندق الریجنسي

  
یسقبل نقیب الصحفیین ونائبھ واعضاء مجلس النقابة المنتخب الجدید المھنئین بمناسبة انتخابھ الیوم 
األحد ویوم غد االثنین من الساعة الحادیة عشرة صباحا وحتى الساعة الثانیة بعد الظھر في 

  .مقرالنقابة
  

الدستور أن وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي قرر نھایة األسبوع » صنارة«علمت 
ً إلدارة شؤون أمریكا الماضي إجراء تعیینات في الوزا رة شملت تعیین السفیرة ریما عالء الدین مدیرا

ً للشؤون األوروبیة، والسفیر عامر المجالي  ً للوزیر ومدیرا الشمالیة، والسفیر عمر النھار مستشارا
ً إلدارة آسیا، وتكلیف المستشار روالن  ً إلدارة الشؤون الالتینیة، والسفیر ماھر لوكاشة مدیرا مدیرا

  .القیام بأعمال مدیر إدارة شؤون المغتربینسمارة 
  

زار نقیب أصحاب المواد الغذائیة خلیل الحاج توفیق مركز انتخابات نقابة الصحفیین التي جرت 
أمس األول في المركز الثقافي الملكي وقضى وقتا طویال مع الزمالء الصحفیین، الى حین اإلعالن 

  .عن نتائج االنتخابات وتھنئة الزمیلین النقیب ونائب النقیب
  

رخصة خالل أول شھر من العام ) ٦٩٣٠(بلغ اجمالي عدد رخص األبنیة الصادرة في األردن 
رخصة خالل نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبتھ ) ٥٤٤٧(ـ الحالي، مقارنة ب

  %).٢٧ر٢(
  

، علما أن حقول ٢٠١٧أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب الترشیح لجائزة الدولة التشجیعیة لعام 
مجال : االجتماعیة القصة، حقل العلوم –مجال أدب الطفل : حقل اآلداب: الجائزة على النحو اآلتي

مجال الموسیقى التصویریة، وآخر موعد لتقدیم طلبات الترشح یوم : حقوق اإلنسان، حقل الفنون
  .٢٥/٥/٢٠١٧الخمیس 

  

 صنارة الدستور
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اتصل رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي أمس بنقیب الصحفیین الزمیل راكان السعایدة مھنئا إیاه 
بانتخابھ نقیبا للصحفیین، وناقال تحیاتھ أیضا ألعضاء مجلس النقابة الذین تم انتخابھم أول من أمس 

  .الجمعة
  

. یستقبل مجلس نقابة الصحفیین الجدید الیوم وغدا المھنئین بمناسبة انتخابھ أول من أمس الجمعة
ً وحتى الثانیة في مقر النقابة   .استقبال المھنئین یكون اعتبارا من الساعة الحادیة عشرة ظھرا

  
عقد رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة ظھر الیوم مؤتمرا صحفیا بمبنى المجلس، یتحدث فیھ ی

ودوره التشریعي والرقابي خالل دورتھ العادیة األولى، إضافة إلى أبرز " النواب"عن إنجازات 
  .إنجازاتھ الرقابیة من حیث األسئلة واالستجوابات وطلبات المناقشة والمذكرات واالقتراحات

  
مجلس نقابة المحامین قرر قبل یومین الموافقة على الطلب المقدم من مدیر عام دائرة األحوال المدنیة 
والجوازات السابق المحامي مروان قطیشات، بإعادتھ إلى سجل المحامین المزاولین اعتبارا من 

  .تاریخھ
  

یرعى المستشار الخاص لجاللة الملك علي الفّزاع  مساء غد في فندق الریجنسي حفل إشھار كتاب 
للكاتبة رلى " التجربة األردنیة في حوارات أتباع األدیان والعیش المشترك: حصـــن الســالم"

 .السماعین، وذلك بتنظیم من المركز الكاثولیكي للدراسات واإلعالم

 زواریب الغد
  


