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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
انطالق أعمال المؤتمر الدولي الرابع للنشر االلكتروني في 

  )األردنیة(
٣  

الساي "عضوا لفرع) ٣٧(بانضمام تحتفي " األردنیة"تمریض 
  "كابا

٨  

مطالبات بتعیین األكفأ لشغل .. اول اختبار في النزاھة للرزاز 
  منصب رئیس الجامعة األردنیة واستبعاد المؤثرین

١٠ 

   شؤون جامعیة
في االردنیة والتكنولوجیا » االسنان « السنة التحضیریة للطب و 

  »القبول الموحد « المتغیر الوحید لـ .. 
١٢ 

لما فیھ من ظلم یطال " السنة التحضیریة"المعاني یحذر من قرار 
  الطالب

١٥ 

 ١٧  موسم الفرح یعم البیوت.. الجامعي’’ التخرج’’حفالت 
 ١٩  ٣٧انطالق أعمال مؤتمر الشباب العرب الدولي 

أكادیمیون یشددون على ضرورة المواءمة بین متطلبات سوق 
  العمل ومخرجات الجامعات

٢١ 

   مقاالت
 ٢٢  األستاذ الدكتور یحیا سالمھ خریسات/إستقاللیة ھیئة اإلعتماد

الدكتور ولید /لقد أزفت الساعة.. السنة التحضیریة في كلیة الطب 
  المعاني

٢٣ 

 ٢٤  وفیات
  ٢٦- ٢٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "وتعاون.. تواصل.. أنشئ "بعنوان ) مكتبة الجامعة(تنظمھ

  )األردنیة(انطالق أعمال المؤتمر الدولي الرابع للنشر االلكتروني في 

انطلقت الیوم في الجامعة  -فادیة العتیبي

باحث ) ٢٠٠(األردنیة بمشاركة 

ومتخصص في علم المكتبات وتكنولوجیا 

من مختلف دول العالم، أعمال المعلومات 

المؤتمر الدولي الرابع لمكتبة الجامعة 

.. تواصل.. أنشئ "األردنیة بعنوان 

برعایة رئیس الجامعة بالوكالة " وتعاون

  .الدكتور عماد صالح

لیخاطب المستخدم كمسؤول رئیسي في " وتعاون.. تواصل.. أنشئ "وجاء عنوان المؤتمر لھذا العام 

رقمیة وبكم ھائل یمكن أن یقوم باستخدامھا ومشاركتھا من خالل وسائل التكنولوجیا  إنشاء بیانات

  .الحدیثة

ویھدف المؤتمر إلى إبراز دور المكتبات في دعم العملیة التعلیمیة والبحث العلمي في ضوء التغیر 

ادة في حجم الھائل والحاصل في تكنولوجیا المعلومات واستخدام وسائل التواصل االجتماعي والزی

البیانات ما أدى إلى ظھور كثیر من المفاھیم كالحوسبة السحابیة والبیانات الضخمة وانترنت األشیاء 

  .والتعلم االلكتروني والمدمج

   

 أخبار الجامعة

 ٥:الدستور ص/٣:الرأي ص/المدینة نیوز/عمون/٥:الغد ص/األردنیةأخبار 
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وقال نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة في كلمتھ خالل افتتاح 

ة تدرك تماما أنھا لن تحقق غایاتھا االستراتیجیة دون إسھام المكتبة أعمال المؤتمر إن الجامعة األردنی

ودورھا الفاعل في مجال توفیر المعلومات المعلومات الرقمیة ومحو األمیة المعلوماتیة باستخدام 

  .أحدث وسائل االتصال والتكنولوجیا وصوال إلى تعلیم فعال وإلكتروني ذكي

وأضاف أن غایات الجامعة االستراتیجیة من أبحاث علمیة رصینة ومؤثرة ومنتجة للمعرفة وتحقیق 

بیئة جامعیة متطورة ذات كفاءة مؤسسیة عالیة وتنمیة مجتمعیة فاعلة وشراكات مع ذوي العالقات 

  .محلیا وإقلیمیا وعالمیا، جمیعھا لن ترى النور دون جھود المكتبة

اھمیة احتضان مثل ھذه المؤتمرات والملتقیات التي من شأنھا إثراء المخزون وأشار مجدوبة إلى 

المعرفي، وتوفیر فرصة اللتقاء الخبرات والتجارب واالطالع على كل ما ھو جدید وحدیث ومبتكر 

في مختلف المجاالت والعلوم، ما ینعكس إیجابا في مجاالت التعلم والتعلیم والبحث العلمي وخدمة 

  .المجتمع

وأكد مجدوبة دعم الجامعة لمكتبتھا في سبیل تحقیق أھدافھا وتحدیثھا وتطویر بنیتھا التحتیة 

التكنولوجیة وتطویر كادرھا بالتدریب وتبادل الخبرات والمعارف مع زمالئھم في المجال، وتطبیق 

   .معاییر الجودة في مختلف العملیات والحصول الدائم على رضا المستفید وتلبیة احتیاجاتھ

في حین قال األمین العام التحاد الجامعات الدكتور عمرو سالمة في كلمة باإلنابة عن المشاركین إن 

النشر االلكتروني یحظى باھتمام كبیر في األوساط المجتمعیة والعلمیة، ویبرھن على قدرتھ الفائقة 

ون معدومة، ما دفع بالجھات بالتأثیر المباشر والسریع في نقل المعلومة بسھولة ویسر وبتكلفة قد تك

الرسمیة والحكومیة الدولیة الستصدار القوانین واألنظمة التي تنظم آلیة عمل ھذا النوع من وسائل 

االتصال، مؤكدا أن النشر االلكتروني بأشكالھ بات مصدرا للمعلومات سواء على مستوى األفراد أو 

  .الجماعات أو المؤسسات
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ائج وتوصیات المؤتمر لخدمة قطاع التعلیم العالي والجامعي، من خالل وتطلع سالمة إلى تسخیر نت

حث الباحثین على نشر األبحاث العلمیة بالوسائل االلكترونیة، والتبادل العلمي والثقافي، ومناقشة 

اآلراء والتطلعات، وتوفیر المعلومات الحدیثة والمتقدمة، وحوسبة المراجع والكتب والمجالت العلمیة 

ل الجامعیة، وإعادة حفظھا على شبكة االنترنت، لتكون متاحة للمستخدم في عصر أصبح والرسائ

  .یتسم بالسرعة في تدفق المعلومات في كافة المجاالت والعلوم العلمیة والحیاتیة

في  ١٩٦٤وأشار سالمة في كلمتھ إلى الدور الذي یتواله اتحاد الجامعات العربیة منذ تأسیسھ عام 

وى التعلیم العالي في الجامعات العربیة، وتعزیز مبدأ العمل العربي المشترك بین النھوض بمست

الجامعات العربیة والمؤسسات والمنظمات الدولیة من خالل المجالس والمراكز والجمعیات العلمیة 

التابعھ لھ، مؤكدا تمتع الجامعة األردنیة بالنصیب األوفر من خالل احتضانھا لعدد من المؤسسات 

  .كادیمیة التي تتبع اتحاد الجاممعات العربیةاأل

مدیرة المكتبة ورئیسة المؤتمر الدكتورة نشروان الطاھات أكدت دور المكتبة كحاضنة طبیعیة 

ومزودة لخدمات المعلومات المختلفة، ومواكبتھا لكل ما ھو متطور وحدیث في علم المكتبات 

العلمیة وورش العمل لمناقشة كل ما ھو جدید في  والمعلومات من خالل حرصھا على تنظیم اللقاءات

  .ظل التطور الھائل في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واستخدام وسائل التواصل االجتماعي

وقالت إن المؤتمر یتضمن لھذا العام عددا من أوراق العمل تناقش ثالثة محاور رئیسیة في المصادر 

تعلیم وعددا من القضایا واالتجاھات الحدیثة في علم المكتبات الرقمیة وتكنولوجیا المعلومات وال

والمعلومات كاالستدامة واالعتمادیة، والتدریب والقضایا األمنیة واألخالقیة للتعامل مع المحتوى 

  .الرقمي

وكشفت الطاھات عن عزم اللجنة التحضیریة للمؤتمر نشر أفضل أوراق العمل التي سیقدمھا 

) دراسات(تین العربیة واالنجلیزیة، حیث سیتم نشر األوراق باللغة العربیة في مجلة المشاركون باللغ
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الصادرة عن عمادة البحث العلمي في الجامعة، وأوراق العمل باللغة االنجلیزیة في كتاب محقق مع 

الناشر العالمي سبرنجر، مشیرة إلى أنھ سیتم منح جائزة ألفضل بحث في اللغتین العربیة 

  .زیةواالنجلی

جلسة االفتتاح، التي حضرھا عدد من نواب الرئیس وعمداء الكلیات والباحثین والمھتمین، تخللھا 

عرض تسجیلي لطبیعة وجودة الخدمات التي تقدمھا مكتبة الجامعة لزوارھا من طلبة وباحثین، كا تم 

ركین في تكریم الجھات الداعمة للمؤتمر ورعاتھ الرسمیین إلى جانب المتحدثین الرئیسیین المشا

  .جلساتھ

وعلى ھامش الجلسة، افتتح في بھو المكتبة معرض شاركت فیھ نخبة من دور النشر اإللكتروني 

  .الرائدة المحلیة والعربیة والدولیة للتعریف بطبیعة الخدمات التي تقدمھا للمستفیدین منھا

ل العربیة واإلقلیمیة والعالمیة ما یمیز المؤتمر لھذا العام مشاركة عدد من الباحثین من مختلف الدو

من دول مثل األردن ومصر وفلسطین والمملكة العربیة السعودیة والعراق والجزائر وتونس ولیبیا، 

عمید البحث العلمي : وأمریكا وبلجیكا وإسبانیا، أبرزھا مشاركة متمیزة لمتحدثین رئیسیین ھما

مني الذي سیتحدث عن دور البحث العلمي وضمان الجودة في الجامعة األردنیة الدكتور شاھر المو

في تصنیف الجامعات، والدكتورة لیزا ھینكلف المتخصصة في علم المعلومات من جامعة ألینوي 

  .وستتحدث عن البیانات التي ینتجھا الباحثون والعمل على تنظیمھا وإعادة استخدامھا

وزعة على  أربع جلسات خصصت في ورقة علمیة  م)  ٣٠( ویناقش المؤتمر على مدار ثالثة أیام 

عناوینھا موضوعات تتعلق بالمكتبة وتكنولوجیا المعلومات، وأثر تكنولوجیا المعلومات على 

  .المكتبات، واالتجاھات الحدیثة في المكتبات، والتدریب في المكتبات
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الضوء  ویتخلل أعمال المؤتمر ورش عمل وحلقات نقاشیة یشارك فیھا أساتذة متخصصون، لتسلیط

على دور المكتبة في بعض القضایا كالتعلیم المدمج والمحتوى الرقمي العربي وحقوق الملكیة 

  .الفكریة
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  "الساي كابا"عضوا لفرع) ٣٧(تحتفي بانضمام " األردنیة"تمریض 

نظمت كلیة  –سناء الصمادي  

التمریض في الجامعة األردنیة 

) ٣٧(حتفال بمناسبة انضمام ا

عضوا جدیدا لفرع الساي كابا 

المنبثق عن مؤسسة األردني 

العالمیة " سیجما ثیتا تاو"

  .للتمریض

وقالت عمیدة الكلیة الدكتورة منار النابلسي خالل افتتاحھا فعالیات الحفل بحضور األمین العام 

" ساي كابا"إن احتضان فرع التمریض الفخري "للمجلس التمریضي األردني الدكتور محمد صالح 

شطة جاء تحقیقا لألھداف االستراتیجیة للجامعة بتوفیر فرص التطویر المھني المستمر، وعقد األن

  ."الھادفة إلى تدریب العاملین في قطاع التمریض وتنمیة قدراتھم في الرعایة التمریضیة

وأضافت النابلسي أن الفرع یعد بوابة دخول مھنة التمریض في األردن نحو العالمیة، لذا كرست 

حي الكلیة جھودھا لتحقیق رؤیتھا ورسالتھا باالرتقاء بصحة المجتمع، من خالل نشر الوعي الص

بتنفیذ العدید من األنشطة الالمنھجیة واألیام الطبیة المجانیة، وتخریج ممرضین وممرضات على قدر 

  .كاف من التأھیل والكفاءة في تقدیم الرعایة الصحیة بجودة عالیة

بدورھا أكدت رئیسة الفرع الدكتورة أماني خلیل أن فرع الساي كابا الفخري األردني یعد امتدادا 

فرعا، وینضم  ٥٢٥لفخریة السیجما العالمیة للتمریض، مشیرة إلى أن الفرع مسجل ضمن للمؤسسة ا

  .دولھ ٩٠عضو حول العالم موزعین في أكثر من  ١٣٥٠٠٠إلى أكثر من 

 طلبة نیوز/١٨:الرأي ص/لحقیقة الدولیةا/األردنیةأخبار 
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وبینت خلیل أن الفرع یعمل على تطویر القیادیة والخبرة العملیة المبنیة على الدلیل العلمي وتعزیز 

علمیة، األمر الذي سیعكس للعالم الصورة المشرقة عن ممرضي األردن البحث العلمي والمعرفة ال

ویعزز السمعة الطیبة التي یتمتعون بھا بین أقرانھم على المستوى اإلقلیمي والعالمي، مبیّنة أن 

  .الممرضین قیادیون في المھنة ویقع على عاتقھم مسؤولیة إنجاح الفرع

رع، ودعت الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس إلى عضوا جدیدا للف) ٣٧(ورحبت خلیل بانضمام  

االنضمام للفرع الذي من شأنھ تشجیع الطلبة وتحفیزھم لالستفادة من خدمات الجمعیة في تطویر 

  .مھاراتھم القیادیة واالطالع على أبرز المستجدات العلمیة في قطاع التمریض

جارب وأعمال تطوعیة ومیزات وتخلل االحتفال عرض لفوائد االنضمام للفرع، وخبرات سابقة وت

العضویة والجوائز التي یقدمھا الفرع للمستحقین وغیرھا من المعلومات المتعلقة باالنتساب قدمھا كل 

من نائبة رئیس الفرع الدكتورة میسون عبد الرحیم، واألعضاء الدكتور محمد دار عواد، والدكتورة 

  . لطیفة دردس، والدكتورة ھدى عطیة

الجامعة األردنیة ، أكبر تجمع علمي یعنى / جما ثیتا تاو التي تضم فرع ساي كابایشار إلى أن سی

بتطویر خدمات التمریض في العالم، وتضم أكثر من ملیوني عضو، حیث تأسست في كلیة ستیفنس 

  .١٩١٠میسوري بالوالیات المتحدة األمیركیة عام 



  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 
10 

مطالبات بتعیین األكفأ لشغل منصب رئیس الجامعة األردنیة .. اول اختبار في النزاھة للرزاز 

  واستبعاد المؤثرین

طلبا قد تم تقدیمھا لشغل منصب رئیس الجامعة األردنیة، خلفا للدكتور  ٩٥علمت سرایا ان ما یقارب 

عزمي محافظة الذي شغل منصب وزیر التربیة والتعلیم، وكان مجلس أمناء الجامعة األردنیة قد 

لتعلیم العالي، وقانون الجامعات األردنیة النافذ، بتقدیم طلبات أعلن عن شاغر رئاسة الجامعة، وفقا ا

الترشح ألمانة مجلس أمناء الجامعة األردنیة، ولكون منصب رئیس الجامعة األردنیة یعد منصبا 

أكادیمیا قیادیا یرتبط بتطور مستقبل التعلیم باالردن، والذي یجب على رئیس الحكومة منع ترشح 

  .والمؤثرین في توجیھ القرار بالتعلیم العالي ممن ھم على رأس القرار

وبدوره یتردد بأروقة الجامعة األردنیة ووفق مصادر متابعة أن أحد المتقدمین الحالیین كان یشغل 

  .منصب وزاري، ورئیس سابق لجامعة رسمیة وھو حالیا أحد عضو بمجلس األعیان

المنصب من قبل أمین عام وزارة التعلیم ویتردد أیضا أن من بین المتقدمین وجود تقدم طلب لشغل 

العالي الحالي، وھو ایضا عضو حالي بمجلس التعلیم العالي، اي لدیة حق التصویت باتخاذ قرار في 

  .اختیار الرئیس، للجامعة األم

ویتردد ایضا ان طلبا قدم من أحد أعضاء مجلس أعضاء مجلس التعلیم العالي، والذي یشغل منصب 

ة اعتماد التعلیم العالي، وفیما تأكد تقدم ما ورد وما لم یتم الكشف عنھم من رئیس مؤسسات ھیئ

أصحاب التأثیر في توجیھ القرار، فإن سرایا تدق الجرس أمام رئیس مجلس األمناء دولة األستاذ 

الراقي عدنان بدران لالحتراز ، وكذلك بدورھا تضع سرایا ملف التعیین بالترشح لشغل رئیس 

نیة، أمام رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، لقبول الطلبات األكفأ و التي ال ترتبط الجامعة األرد

بأي صلة بالمؤثرین على قرار تعیین شخص الرئیس، مما یعني أن الرزاز ھو أمام أول االختبارات 

 سرایا
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اللة في الشفافیة والنزاھة لدراسة الطلبات المتقدمة وفق العدالة والمصلحة العامة استنادا لتوصیة ج

  .الملك عبدهللا التي تنادي بتطبیق العدالة ومنح المنصب لالكفأ
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القبول « المتغیر الوحید لـ .. ردنیة والتكنولوجیا في اال» االسنان « السنة التحضیریة للطب و 
  »الموحد 

  
دء بالسنة تخوفات مشروعة  وتحضیرات لوجستیة وعلمیة واكادیمیة استعدادا للب - امان السائح

التحضیریة التي تطبق الول مرة من خالل وحدة تنسیق القبول الموحد االلكتروني، فقرار السنة 
« التحضیریة سیكون ھو المتغیر الوحید ضمن وحدة تنسیق القبول الموحد االلكتروني تحت مسمى 

تي العلوم للراغبین بالتقدم الي من تخصصي الطب او طب االسنان في  جامع« السنة التحضیریة 
  ..والتكنولوجیا و االردنیة 

  
ووفقا لمدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد االلكتروني خولة عوض فان الوحدة ال تغییر علیھا للعام 
الجامعي المقبل ولخریجي الثانویة العامة الحالیة اال باضافة مسمى جدید وھو السنة التحضیریة لفئة 

ین الجامعتین ، وان الموقع سیكون جاھزا امام الطلبة الطلبة الراغبین بھذین التخصصین وھات
لالطالع على كافة التفاصیل المتعلقة بھ بدایة الشھر المقبل ،  وھو مجھز بكافة االمور الخاصة 
باستقبال الطلبة والفیدیوھات التوضیحیة ، واالرشادات كافة والتي توفر للطالب لمعرفة كل 

  .المعطیات قبل تسجیل طلب االلتحاق 
  

وقالت عوض ان الموقع بانتظار ان تزود كافة الجامعات مجلس التعلیم العالي وھیئة االعتماد بكافة 
التخصصات واالعداد المتوقع قبولھا ، وھذا االمر وفقا لعوض سیتم خالل االسبوعین المقبلین تمھدیا 

  .الدخال كافة التخصصات الى الموقع 
  

ین بھا سیدخلون على الموقع تحت بند النسخة التحضیریة وقالت ان طلبة السنة التحضیریة الراغب
وسیخضعون وفقا للتعلیمات الى سنة تحضیریة اولى % ٨٥شریطة ان ال تقل معدالتھم عن 

ویخضعون المتحان بعد االنتھاء منھا وتقوم الجامعات باعالن عالمامتھم وفرزھم بتخصصي الطب 
اقي التخصصات وفقا لمعدالتھم بالثانویة العامة وطب االنسان والعدد المتبقي یتم توزیعھ على ب

  .ورغباتھم 
  

وھو الحد االدنى للنجاح % ٥٠ان تكون عالمة النجاح بالمادة «  االردنیة « ووفقا للتعلیمات  حددت 
بكل مادة وسیكون االحتساب للسنة التحضیریة االولى بناء على العالمة المئویة، وسیتم تثبیت المعدل 

د العلمیة في السنة التحضیریة القرب منزلتین عشریتین لغایات تحدید التخصص ،  التراكمي للموا
وبناء على اسس حددتھا  التعلیم العالي فان رسوم الساعة المعتمدة ستكون بناء على الساعة المعتمدة 

  .للطب حسب رسومھا باي من الجامعتین
  

دھا الطبیعیة في البرنامجین العادي وستكون االعداد  التي سیتم قبولھا بھاتین الجامعتین بحدو
  .والموازي بناء على الطاقة االستیعابیة المحددة للقبول

  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢:الدستور ص
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وحددت االردنیة في تعلیماتھا انھ ال یجوز تأجیل السنة التحضیریة او االنسحاب منھا تحت اي 
جامعة ظرف، كما انھ ال یجوز معادلة اي مادة علمیة درسھا الطالب سابقا سواء بالجامعة او ایة 

  . اخرى
  

وحّددت االردنیة المواد التي سیدرسھا الطالب بالسنة التحضیریة االجباریة االولى، وھي الكیمیاء 
العامة للفصل االول والكیمیاء العضویة للثاني، والعلوم الحیاتیة للفصل االول وعلم الخلیة 

الفیزیاء العامة لطلبة والبیولوجیا الجزئیة للثاني، والفیزیاء العامة لالول والفیزیاء الجزیئیة للثاني، و
الطب واالسنان وللفصل الثاني التشریح وعلم االجنة، والمھارات الحاسوبیة للكلیات الطبیة لالول، 

  .ومقدمة في الفیسیولوجیا للثاني، ومبادئ االحصاء للفصل االول وعلم االنسجة العام للفصل الثاني
  

ویتم توزیع الطلبة المقبولین ضمن  وستكون االسئلة موضوعیة للسنة التحضیریة لجمیع الشعب،
البرنامج العادي في تخصص الطب وطب االسنان بما ینسجم مع الطاقة االستیعابیة التي یحددھا 
مجلس التعلیم العالي، على اساس اختیار الطالب والمعدل التراكمي في السنة التحضیریة شریطة 

  .النجاح بكل مادة والحصول على المعدل التراكمي المطلوب
  

كما الیجوز قبول الطالب الذي یرسب في اي مادة من مواد السنة التحضیریة في اي من التخصصین 
الطب وطب االسنان وذلك لطلبة البرنامجین العادي والموازي، اما البرنامج الدولي فیمكن للطالب 

ب االسنان فقط اعادة المادة واذا حقق متطلبات النجاح تطبق علیھم تعلیمات منح درجة دكتور في ط
  .او الطب حسب التخصص الذي یقبلون فیھ

  
اما جامعة العلوم والتكنولوجیا فقد احتفظت بذات االسس مع االردنیة من حیث عالمة النجاح وعدم 

اعادة المادة في حال رسب الطالب، كما حددت التكنولوجیا ان االمتحانات النھائیة في المساقات  
المتحانات الكترونیة، كما ال یجوز تعدیل عالمات االعمال ستكون موحدة لجمیع الشعب وتكون ا

الفصلیة وعالمة االمتحان النھائي لطلبة السنة التحضیریة، واذا رسب الطالب في اي مادة بالسنة 
  .التحضیریة علیھ اختیار اي تخصص من تخصصات الجامعة دون الطب وطب االسنان

  
جیا فانھ یتم توزیع الطلبة بناء على اعلى النتائج التي وبعد تقدیم االمتحان وفقا لتعلیمات التكنولو

یحصل علیھا الطالب ویوزعون على الطب وطب االسنان بناء على الطاقة االستیعابیة حسب 
  .عالمات الطالب وال تدخل متطلبات الجامعة االجباریة واالختیاریة باالحتساب

  
ص الطب واالسنان في حال رغب وتحتسب الجامعة مواد الطالب في حال لم یتم قبولھ بتخص

  .باالنتقال الى تخصص اخر او الى جامعة اخرى
  

وحددت التعلیمات الخطة الدراسیة لتكون للفصل االول فیزیاء طبیة، ومقدمة في الطب وطب 
  . االسنان، وبیولوجیا عامة، والكیمیاء العامة والعضویة واللغة االنجلیزیة

  
أجنة، وبیولوجیا خلویة وانسجة، وكیمیاء حیویة، وفیسیولوجیا اما مواد الفصل الثاني فھي تشریح و

  . عامة، ومتطلب جامعة اختیاري 
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السنة التحضیریة للعام الجامعي القادم ولطلبة الثانویة العامة الحالیة تحد اخر لوزارة التعلیم العالي 
ارد ، فھل ستحقق الھدف ومجلس التعلیم العالي ، وجاءت  لتنفیذ االستراتیجیة  الوطنیة لتنمیة المو

  ؟.. المنشود منھا ام انھا ستربك الطلبة واالھالي الباحثین عن مقعد طب طالما حلموا ان یحصلوا علیھ
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ًا للتراجع عنھ   داعی
  لما فیھ من ظلم یطال الطالب" السنة التحضیریة"المعاني یحذر من قرار 

  
باضافة  حذر وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ،السابق، الدكتور ولید المعاني من التغیر المتعلق  

مسمى السنة التحضیریة في كل من الجامعة األردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا لتخصصي الطب 
وفي التفاصیل،تعمل % . ٨٥واالسنان ،لمن حقق شرط االلتحاق بھا والمتمثل بتحصیل المتقدم معدل 

األردنیة وحدة تنسیق القبول الموحد، على اضافة مسمى السنة التحضیریة في كل من الجامعة 
،عبر موقعھا االلكتروني والمتخصص بتقدیم " الطب وطب األسنان"والتكنولوحیا بدال عن مسمى 

  .٢٠١٨طلبات االلتحاق في الجامعات األردنیة الرسمیة،وذلك لطلبة الثانویة العامة للعام 
  
ضرورة المعاني وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ،ووحدة تنسیق القبول الموحد إلى   ودعا  

التراجع عن القرار لما فیھ من ظلم على الطالب،في الوقت الذي قد الیجتاز فیھ المتقدم لتخصصي 
الطب واألسنان امتحان السنة التحضیریة،مما یحتم علیھ االلتحاق في تخصصات اخرى لم تكن 

  . ضمن طموحاتھ
  

ة األطراف حول ،إلى غیاب الدور التوعوي من كاف"األنباط"ولفت المعاني في حدیث خاص مع 
اعالم الطالب بالتغیر الحاصل على القبول الموحد لتخصصي الطب واألسنان قبل التقدم إلیھما،ولفت 
نظرھم إلى أن باقي الجامعات ال تتطلب النجاح في امتحان السنة التحضیریة،وبالتالي یوفر المتقدم 

لمعتاد علیھ،في حال لم یرغب الوقت والجھد والمال،ویلتحق مباشرة في الجامعات األخرى بالوضع ا
  . بدراسة السنة التحضیریة،وھذا ما یجھلھ الكثیر من الطلبة

  
واشار إلى دور كل من وزارة التربیة والتعلیم،ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،ودائرة تنسیق 

معیة، القبول الموحد،في توعیة الطلبة لتجنب اللبس لدیھم عن التسجیل االلكتروني للمرحلة الجا
یولد الكثیر من المشاكل   وأضاف المعاني أن السیر في اتجاه تطبیق قرار السنة التحضیریة 

  . واالرتدادات المجتمعیة
  

ان :" قال " فیس بوك"وفي منشور على صفحة الدكتور الشخصیة عبر موقع التواصل االجتماعي 
، و سیوزع الباقون على من سیلتحق بالطب واألسنان سیكون نصف من قبلوا في السنة التحضیریة

( مقاعد شاغرة في الجامعتین كما ھو الحال عند توزیع الطلبة األقل حظا او الذین أساءوا اإلختیار 
ال زال ھناك :" وتابع ). أي لكلیات و تخصصات الیریدونھا و ال یجد خریجوھا عمال بعد تخرجھم

لع فسحة من الوقت للتراجع، و على المعنیین شرح االمر للناس مو ً اجھة ولیس في صحف ال یط
علیھا الطلبة، و توضیح االمور لھم و بیان ماھم مقدمون علیھ، و أرجو من ھؤالء المعنیین عدم 
اإلتكاء على اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة لناحیة عدم تبصر و توقع المستقبل و 

  ." منعكساتھ
  

لكتروني خولة عوض صرحت ،أمس الثالثاء،ان فیما كانت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد اال
شكل الوحدة لن یتغیر وكافة التفاصیل المتعلقة باالرشادات وطریقة التعبئة والنشرات التوضیحیة 
معدة وجاھزة للجمیع وتیسر على الطلبة عملیة القیام بتعبئة الطلب ومعرفة التخصص األنسب ، 

السنة التحضیریة في الجامعة األردنیة والعلوم مؤكدة ان التغییر الوحید متعلق بإضافة مسمى 
والتكنولوجیا لتخصصي الطب واالسنان ،حیث یتمكن الطالب الراغب بالتقدم لما سیطلق علیھ السنة 

واعتبرت عوض ان الوحدة ستوزع الطلبة حسب %. ٨٥التحضیریة مع االلتزام بالحد األدنى ھو 

  رونيالكتاألنباط 
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واالسنان معا وسیتم عبر تعلیمات لكل جامعة على  تنافسھم ومعدالتھم على السنة التحضیریة للطب
حدة اجراء ترتیبات السنة التحضیریة وفرز الطلبة بعد خضوعھم المتحان بعد انتھاء السنة وفرزھم 
على الطب واالسنان وما تبقى وفقا لالعداد المقبولة من ھیئة االعتماد سیوزعون على التخصصات 

ض ان الموقع معد ومجھز بكافة اإلجراءات الفنیة والعملیة وأكدت عو. األخرى بناء على رغباتھم 
التي تؤھل الطلبة للدخول باریحیة وسھولة ویسر وتعبئة الطلب دون أخطاء بسبب ادماج الموقع بكل 
األمور التوضیحیة الخاصة بالرد على أي تساؤل خاص بالطالب وولي امره ، مؤكدة ان كافة 

من نسبة الخطأ بتعبئة الطلب وسھلت األمور بشكل ملموس  اإلجراءات التي طورھا الموقع قللت
  .على الطالب
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  البیوت موسم الفرح یعم.. الجامعي’’ التخرج’’حفالت 
  

یتجدد موسم الفرح بكل عام في بیوت األردنیین، ویشعر الطالب بأن بدایة أحالمھ بدأت تتحقق وھو 
لتخرج بھذا الیوم الذي انتظره طویال، إذ یملؤه الشغف نحو االنتقال لمرحلة جدیدة یشق یرتدي روب ا

  .من خاللھا أولى خطوات الطریق في الحیاة العملیة
مواكب التخریج بدأت تعم الشوارع، وأصوات أغاني النجاح تصدح من زوایا البیوت، تعبیرا عن 

  .رؤیة شھادة أبنائھم بعد سنوات طویلة من الدراسةحالة البھجة ألھال ال تضاھي فرحتھم شیئا بقدر 
براءة تستعد لوضع اللمسات النھائیة على حفلة تخرجھا التي تنوي إقامتھا في بیتھا بمشاركة األھل 
واالقارب والصدیقات، إذ تشعر بفرحة كبیرة بعد أن أنھت خمس سنوات من الدراسة الجامعیة في 

  .عائلتھا، وفرحتھم األولى تخصص الھندسة، وھي الفتاة البكر في
وتقول براءة أنھا حلمت بھذا الیوم منذ الساعات األولى لدخولھا الجامعة، وتحمد هللا ان حققت مبتغاھا 
وحلم عائلتھا، لتكون سبب الفرح مع أصوات أغاني النجاح التي بدأت تفوح من بیتھم، فضال عن 

  .ا اللواتي تشاركھن ذات الفرحةاللحظات الجمیلة التي عاشتھا في الجامعة مع صدیقاتھ
وغلب على الحفل بساطة الترتیبات التي وضعتھا براءة بالتوافق مع عائلتھا، وترى فیھا فرحة العمر 
وتتمنى لكل طالب وطالبة في الجامعة بأن یصلوا لمرحلة التخرج، ویذوقوا طعم النجاح بعد سنوات 

  .من التعب والدراسة
ك، دعت جوري صدیقاتھا واقاربھا أن یشاركوھا فرحتھا یوم وبمنشور على صفحتھا على فیسبو

تخرجھا من الجامعة خالل األسبوع المقبل، بعد أن أمضت سنوات دراستھا الجامعیة بتخصص 
  ".التصمیم"

وتتمنى جوري أحمد كغیرھا من الخریجین أن تجد لھا فرصة عمل مناسبة خالل الفترة المقبلة لتأخذ 
الخبرة الالزمة، وأن ال یطول ھذا الحلم الذي یراود الطالب منذ ساعات التخرج، بأن یكون ھذا 

اص بھا وتفكر جوري في فتح مشروع خ. النجاح بدایة طریق العمل والتطبیق لما درسوه في الجامعة
  .في مجال التصمیم لبتدأ بوضع اللبنة األولى في تحقیق أحالمھا، على حد تعبیرھا

مازن زید فیعتبر أن سعادتھ الیوم ال توصف وھو یتحضر للتخرج، بعد أن " الخریج"اما الطالب 
أمضى ست سنوات في الجامعة، مّر خاللھا بالعدید من الظروف الصعبة، كونھ إضطر لتأجیل 

  .یجة الظروف المادیة للعائلةفصلین، نت
ویقول مازن أنھ انتظر ھذه اللحظة طویال، خاصة أنھ كان یعمل بعدة مطاعم، على أمل أن یساعد 
عائلتھ ویستكمل دراستھ الجامعیة الحقا، مبینا أنھ اكتسب الكثیر من الخبرات خالل فترة عملھ وھو 

  .طالب جامعي
فرحة التخرج والنجاح ال یعادلھا فرحة، لذلك ینوي أن  ویتفق مازن مع مئات الطالب الجامعیین بأن

وبدأت عائالت باقامة . یقیم حفال كبیرا في محیط منزلھ یشاركھ فیھ كل قریب وصدیق ومحب لھ
احتفاالت بسیطة وعفویة یجتمع فیھا االقارب والجیران، وھي األجمل، على حد تعبیر أم یاسر، التي 

ھا، وتقول أنھا في كل حفل تخریج ألحد ابنائھا كانت تتعمد أن یكون تقیم حفل التخرج الثالث في عائلت
  .في منزل العائلة الذي یجمع األھل واألقارب والمحبین للتھنئة

وتضیف أم یاسر أن أجواء الفرح في المنزل جمیلة ولھا ذكریات تبقى عالقة في ذھن األبناء الذین 
ة بمنزل العائلة، وھو ما تفضلھ دائما، وترى أن یتزوجون فیما بعد، وتبقى احتفاالت نجاحھم مرتبط

التفاصیل ببساطتھا ھي األجمل دون تكلف ومبالغة، حتى ال تكون تلك الحفالت عبئا مادیا واجتماعیا 
  .على األسرة والمحیطین

في حین أقامت أم علي حفلة تخرج ابنتھا في إحدى القاعات الفندقیة، بعد أن أنھت متطلبات المرحلة 
وتقول أن ھذا الترتیب جاء بناء على طلب ابنتھا التي دعت مجموعة . الجامعات االلمانیة من إحدى

  الكترونيالغد 
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ولكن تبقى الحفالت العائلیة ھي السمة الغالبة، بحضور .  من صدیقاتھا واالقارب لمشاركتھا الفرح
  .االقارب واألصحاب

تشرك من حولھا االختصاصي االجتماعي مفید سرحان یبین أن العائلة تشعر بالبھجة حینما 
ُشكل  بمناسباتھا االجتماعیة المتعددة، مثل الزواج والتخرج وغیرھا من المناسبات األخرى والتي ت

  .منعطفا في حیاة أحد أفرادھا
ویشیر سرحان أن االحتفاالت االجتماعیة ینبغي أن تكون تكالیفھا بسیطة بعیدا عن المبالغة والتبذیر، 

قع وتأثیر أكبر على األسرة، مؤكدا على ضرورة أن یكون ھناك مبینا أن الحفالت البسیطة لھا و
لوفاة أو مرض، " حزن"مراعاة لمشاعر اآلخرین من الجیران واألقارب، وخاصة ممن لدیھم حالة 

  .وھذا واجب اجتماعي واخالقي
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  ٣٧انطالق أعمال مؤتمر الشباب العرب الدولي 
  

برعایة  ٣٧انطلقت في المركز الثقافي الملكي الیوم الثالثاء أعمال مؤتمر الشباب العرب الدولي 
جاللة الملكة نور الحسین، وبتنظیم من المركز الوطني للثقافة والفنون في مؤسسة الملك الحسین 

  ".ستدامةمشاركة الشباب في تحقیق العدالة االجتماعیة للوصول إلى التنمیة الم"تحت شعار 
  

وقالت مدیر عام المركز الوطني للثقافة والفنون لینا التل، إن المؤتمر، الذي یأتي بمشاركة شباب من 
دولة عربیة وأجنبیة، یأتي في نسختھ الحالیة استنادا إلى  ١٢عاما یمثلون  ١٦الى  ١٤الفئة العمریة 

ة، وتعزیزا لمبدأ التعایش السلمي ، وأھداف التنمیة المستدام٢٠٢٥االستراتیجیة الوطنیة األردنیة 
والتنوع الثقافي والمحبة والسالم، ویسعى إلى إزالة المعوقات والعوامل التي تمیز بین الجنسین 

  .خاصة في مجالي التعلیم والعمل
  

وأضافت التل، ان رسالة المؤتمر تتجسد في إیصال رسائل توعویة ومعرفیة لصقل شخصیة الطلبة 
یقي لمھارات التفكیر الناقد ونبذ العنف وحل المشكالت بطرق سلمیة وأثرھا وادراكھم للمعنى الحق

  .اإلیجابي على حیاتھم ومجتمعاتھم
  

وأشارت الى سلسلة من القضایا ذات األثر المباشر علیھم من خالل جلسات حواریة وورش عمل 
المركز الوطني  فنیة في مختلف الوسائل اإلبداعیة تمھیدا للخروج بتوصیات للمؤتمر، مؤكدة حرص

للثقافة والفنون على تفعیل دور الشباب من الجنسین في خدمة مجتمعاتھم المحلیة وتھیئتھم كمتخذي 
قرار من خالل تعزیز أسس الحوار الدیمقراطي، وتقویة اإلبداع على تنوعھ، وتطویر مواھبھم، 

  .والتخطیط للبرامج التي تلبي طموحاتھم
  

وتوجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني على أرض الواقع في نسعى إلى تجسید تطلعات "وقالت 
  ".النھوض بالشباب األردني والعربي لیمارس دوره الحقیقي في العمل البناء بكل عزیمة واقتدار

  
وقال ممثل وزارة التربیة والتعلیم فوزي الخطبا، إن المؤتمر یعد فرصة سانحة لمناقشة مواضیع 

واستغالل األطفال عبر اإلنترنت، والجھود العالمیة االستراتیجیة التي الساعة فیما یتعلق باإلساءة 
لتحقیق المساواة بین الجنسین، مشیرا الى أھمیة ) الیونسیف(تبذلھا منظمة األمم المتحدة للطفولة 

المساواة بین الجنسین، وتعزیز مبدأ التعایش السلمي للتنوع الثقافي والمحبة والسالم، وإزالة كل 
  .والعوامل التي تمیز بین الذكر واألنثى خصوصا في مجال التعلیم والعمل المعوقات

  
وبدأ المؤتمر بجلستھ االفتتاحیة في المركز الثقافي الملكي بمشاركة شركاء استراتیجیین للمؤتمر من 

ووزارة التربیة والتعلیم، استعرضوا شعار المؤتمر وأھدافھ، إضافة إلى عرض " الیونسیف"منظمة 
، "تعمل فرقكل خطوة ب"فیلم وثائقي حول المشاریع التطوعیة الوطنیة في خدمة المجتمع لمبادرة 

وستقوم الوفود المشاركة الیوم بزیارة لصرح الشھید للتعرف إلى تاریخ األردن والثورة العربیة 
  .الكبرى، وكذلك زیارة مدینة الحسین للشباب

  
واستضاف المؤتمر لھذا العام ضیوف الشرف الفنانة صبا مبارك والفنان زیاد برجي، فیما تشتمل 

  .احیة وثقافیة لفرسان األمن العام، ومدینة البترا، ومدرسة الیوبیلفعالیات المؤتمر على زیارات سی
  

  ٥:صالدستور 
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وتعقد ورشات عمل على ھامش المؤتمر لمتخصصین تترجم شعار المؤتمر في مجاالت عدة، مثلما 
یعبر المشاركون عن أفكارھم وطموحاتھم من خالل ورشات العمل اإلبداعیة والجلسات الحواریة 

  .اتواأللعاب الخالقة والمناظر
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  بین متطلبات سوق العمل ومخرجات الجامعاتأكادیمیون یشددون على ضرورة المواءمة 
  

تحت رعایة األمیر الحسن بن طالل نظمت جمعیة األكادیمین األردنیین وبالتعاون مع منتدى الفكر 
العربي واالتحاد الدولي واتحاد الجامعات العربیة مؤتمر تحت عنوان التعلیم العالي في الوطن 

  .الواقع والتحدیات: العربي
  

دف من تنظیم المؤتمر الذي جاء استجابة رئیس المؤتمر الدكتور خالد العمري تحدث عن الھ
للقراءات والمقاالت واالنشاءات واألبحاث التي تنادي بإصالح التعلیم العالي بالتزامن مع غیاب 

  .االستراتیجیات لھذا االصالح في معظم الدول العربیة
  
ھذه  ویسعى المؤتمر لتحلیل ومناقشة واقع مؤسسات التعلیم العالي في الوطن العربي في ضوء 

المتغیرات وتقدیم التوصیات لرفع عملیة االصالح في ھذه المؤسسات من خالل خمسة وعشرین بحثا 
  .تقدم بھا اعضاء ھیئة التدریس واصحاب الفكر واالھتمام

  ٥:صاالنباط 
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  إستقاللیة ھیئة اإلعتماد
  

  األستاذ الدكتور یحیا سالمھ خریسات
  
  

د مؤسسات التعلیم العالي تتعالى بعض األصوات من فترة ألخرى مطالبة بإعادة تبعیة ھیئة إعتما
األردنیة لوزارة التعلیم العالي والبحث العالمي، حیث كانت سابقا تتبع لوزیر التعلیم العالي واآلن 
أصبحت تحت مظلة دولة رئیس الوزراء، وقد تم تعدیل التبعیة لمنح الھیئة مزیدا من االستقاللیة في 

ھا أیضا مزیدا من الثقة أمام الھیئات الدولیة ذات تعاملھا مع مؤسسات التعلیم العالي األردنیة ولمنح
  .العالقة

أنا ألعمل في الھیئة ولست متنفعا منھا ولكنني أكتب بحسي الوطني ككاتب حر ومستقل، فال یجوز 
نحن نتكلم عن مؤسسات . أن یكون تفكیرنا محدودا بمصالح ضیقة أو انتقاما من شخصیة بعینھا

ا مع الملفات ذات الصلة، وأنا ال أتكلم ھنا عن أشخاص وإنما عن وطنیة أثبتت جدارتھا في تعاملھ
منظومة وطنیة، فإذا كان ھنالك مؤاخذة على شخصیة معینة فیمكن التعامل مع ذلك ومن خالل دولة 

  .رئیس الوزراء، أما أن نطلق العنان لالنتقادات غیر المبررة فھذا مبدأ مرفوض
لى التطویر وإعادة الھیكلة وضخ الدماء الجدیدة لھا، وبعد نقر بأن الھیئة بوضعھا الحالي بحاجة ا

اجراء التحدیث والتطویر الالزم لھا، أطالب ومن خالل ھذا المنبر بتوسعة دورھا الرقابي على جودة 
مخرجات مؤسسات التعلیم لتشمل أیضا مخرجات مؤسسات التعلیم العام باإلضافة الى مؤسسات 

یز على الخاصة منھا، وھذا یتطلب تعدیل التشریعات الالزمة التعلیم العالي بحیث یتم الترك
  .واستحداث مدیریة داخل الھیئة تعنى بإعتماد ومتابعة جودة مخرجات المدارس الخاصة

ان متابعة مخرجات المدارس الخاصة ملقاة حالیا على عاتق قسم صغیر في كل مدیریة تربیة وھو 
عملیة االعتماد والجودة، فال بد من وضع رقابة على  یركز على االمور العامة وال یدخل بتفاصیل

ھذه المدارس وجودة مدرسیھا وعددھم مقارنة بأعداد الطلبة و المناھج اإلضافیة التي تدرس فیھا 
ونوعیتھا ومدى مالءمتھا لمستوى الطلبة، باإلضافة الى فرض الرقابة الصارمة على رسوم بعض 

  .امعات الخاصة والعامةتلك المدارس والتي تفوق رسوم بعض الج
ویمكن مستقبال توسیع دائرة الرقابة والمتابعة لتشمل المدارس الحكومیة والتي بحاجة ماسة الى 
تطویر وتحدیث بنیتھا التحتیة وتزویدھا بالمرافق الریاضیة والثقافیة والتي تفتقدھا معظم مدارسنا 

  .الحكومیة
ن ھذه المؤسسة الوطنیة وغیرھا یلتزمون الصمت ما یؤسفني أن معظم المتنفعین من األكادیمیین م

في معظم القضایا وكأن األمر ال یعنیھم، وجل اھتمامات بعضھم تتركز على المكاسب المالیة من ھذه 
  .المؤسسة أو غیرھا من المؤسسات الوطنیة التي نفتخر ونعتز بھا

توى مخرجاتھا انطالقا من حمى هللا بلدنا األردن وسخر لمؤسساتنا األكادیمیة من یسعون لرفع مس
  .حرصھم على مصلحة الوطن ورفعتھ

  نیوزفرا ج

 مقاالت
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  لقد أزفت الساعة.. السنة التحضیریة في كلیة الطب 
  

  الدكتور ولید المعاني
  
  

نسیر في ... ساء و عمداء الكلیات في الجامعات المعنیة و رغم كل اإلعتراضات من رؤ... وھكذا 
  .طریق السنة التحضیریة في كلیتي الطب البشري و طب األسنان في األردنیة و التكنولوجیا

  
كتبت منبھا و محذرا عدة مرات ، و التنبیھات والتحذیرات منشورة و معلنة، و لكن لم یعلق علیھا 

  .لھا أحد و لم یصغ) غیر بعض المواطنین(احد 
  

واجبي الوطني یقتضیني مرة أخرى، ال بل یحتم علي التحذیر من السیر في ھذا اإلتجاه، و أنبھ للمرة 
  .العاشرة بأنھ طریق محفوف بالمشاكل و اإلرتدادات المجتمعیة

  
وفرز الطلبة بعد خضوعھم المتحان بعد انتھاء 'یقول المنشور في صحیفة الدستور الیوم و أقتبس

السنة وفرزھم على الطب واالسنان وما تبقى وفقا لالعداد المقبولة من ھیئة االعتماد سیوزعون على 
  .'التخصصات األخرى بناء على رغباتھم 

  
سنان سیكون نصف من قبلوا في السنة التحضیریة، إذن و كما كنا نقول فإن من سیلتحق بالطب واأل

و سیوزع الباقون على مقاعد شاغرة في الجامعتین كما ھو الحال عند توزیع الطلبة األقل حظا او 
  ).أي لكلیات و تخصصات الیریدونھا و ال یجد خریجوھا عمال بعد تخرجھم( الذین أساؤا اإلختیار 

  
و على المعنیین شرح االمر للناس مواجھة ولیس في صحف  ال زال ھناك فسحة من الوقت للتراجع،

لع علیھا الطلبة، و توضیح االمور لھم و بیان ماھم مقدمون علیھ ً   .ال یط
  

و أرجو من ھؤالء المعنین عدم اإلتكاء على اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة لناحیة عدم 
  .تبصر و توقع المستقبل و منعكساتھ

  
أقول ان أعلى معدل قبول في الطب لھذا العام سیكون في الجامعة الھاشمیة، فھي مقاعد  و ما زلت

  .مضمونة تبدأ في كلیة الطب و تنتھي فیھا

  عمون
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  طبربور –سعید محمد داوود الطحاینة  -
  
  دیوان السلمان –نادي خلیل عودة اهللا السلمان  -
  
  الصویفیة –ھنادة لمعي بولص عبداهللا الحدادین  -
  
  جمعیة بیت اكسا –محمود موسى سلیمان الظاھر  -
  
  الجبیھة -ابراھیم حسن الخلیل  عدنان -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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أكدت جاللة الملكة رانیا العبد هللا أن متحف اللوفر في أبو ظبي یعكس ترابط حضارات العالم، 
ى صورة نشرتھا على حسابھا اإلنستجرام أمس خالل زیارة للمتحف باللغتین العربیة وكتبت تعلیقا عل

  ).صورة في متحف اللوفر أبو ظبي الذي یعكس جمال ترابط حضارات العالم المختلفة(واإلنجلیزیة 
  

نشر ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني أمس فیدیو قصیرا عبر صفحاتھ الخاصة على 
أثناء (عي خالل قیادتھ لمروحیة وكتب تعلیقا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة وسائل التواصل اإلجتما

  ).أردننا#قیادة المروحیة في جولة تدریب مظلیین الشھر الماضي
  

حة الدكتور محمود الشیاب أمس بإیجابیة على مجلس محافظة العاصمة فیما رد مكتب وزیر الص
یتعلق بإصدار قرارات من الوزیر بتفویض صالحیات للمدراء التنفیذیین ودعوة أعضاء المجالس 
ألي زیارة میدانیة تخص المشاریع والمراكز الصحیة المدرجة على موازنة المجالس، وسیصار إلى 

بالكتب المتضمنة القرارات المذكورة في لقاء مرتقب بین المجلس والوزیر تزوید مجلس المحافظة 
  .في حال ُمنحت الحكومة الثقة

  
عند الساعة العاشرة من صباح الیوم مؤتمرا صحفیا بالتعاون مع » األورومتوسطي«یعقد المرصد 

. »مخیم الیرموك، األلم المسكوت عنھ«منظمة حكایة في عّمان إلطالق تقریره الجدید بعنوان 
 وسیعرض المؤتمر شھادات حیة لضحایا وشھود عیان عایشوا الوقائع واالنتھاكات التي حدثت في

المخیم المنكوب خالل العملیة العسكریة األخیرة في سوریا وما قبلھا وما بعدھا،وسیستعرض كذلك 
  .أزمة الالجئین السوریین في درعا، وذلك في قاعة منظمة حكایة لتنمیة المجتمع المدني

  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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أن رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سیلتقي صباح السبت المقبل بممثلي القطاع " الغد"علمت 
ویبحث الرزاز مع ممثلي القطاع بحضور عدد من . رئاسة الوزراءالزراعي والحیواني في دار 

الوزراء المعنیین، مشاكل ومطالب المزارعین ومربي الثروة الحیوانیة، حیث یشكون من تعرضھم 
  .لخسارات كبیرة جراء بعض السیاسات والقرارات الرسمیة

  
ینتظر تجار سیارات قرارا حكومیا حول مطالبات لھم خالل األیام الماضیة، دعوا فیھا لتخفیض 

حدھا (دینار  ١٥٠٠الضریبة الخاصة على المركبات، التي كان أقرھا مجلس الوزراء مؤخرا من 
مطالبات التجار جاءت، وفق عدد منھم، خالل لقاء مع وزیر المالیة . دینارا ٣٥٠إلى ) االعلى

  .الدین كناكریة، والذي وعد بالرد قریبا على مطلبھم عقب مراجعة رئیس الوزراءعز
  
مصدر أمني أكد أمس أن فیدیو محاولة االعتداء على مالك احد محال المجوھرات من قبل سیدتین  
كان تم تداول مقطع الفیدیو المذكور عبر و". لم یقع داخل المملكة وإنما في احدى الدول المجاورة"

  .مواقع التواصل االجتماعي على اعتبار ان الحادثة وقعت في االردن، وھو ما نفاه المصدر األمني
  
الوقایة : التسرب من المدرسة"یقام في عمان مطلع الشھر المقبل المؤتمر الدولي االول حول  

المؤتمر یقام في مركز الحسین . المحور االنساني العالمي للطفولة وابحاثھا"، وتنظمھ شبكة "والعالج
 .القادم) سبتمبر(ایلول  ٩و ٨الثقافي برأس العین یومي 

 زواریب الغد
  


