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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار االردنیة 
 ٣  حزیران ٢٢الخمیس المقبل " األردنیة"صرف رواتب موظفي 

   شؤون جامعیة
ً ألكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین  ٤  الملكة تحضر إفطارا

الملقي أعطى الضوء األخضر إلجراء تغییرات على رؤساء 
  الجامعات الرسمیة

٥ 

 ٦  امناء الجامعات الشھر المقبل تغییرات على مجالس
الطلبة الوافدین الدارسین بالجامعات «مبادرة .. » فینا الخیر«

  تعزز ثقافة العمل االجتماعي في رمضان» االردنیة
٧ 

 ٨  )التعلیم العالي(تحول الكتروني بخدمات : الوھادنة
جامعة البلقاء التطبیقیة تحقق نتائج متقدمھ في امتحان الكفاءة 

  عیةالجام
١١ 

العالقات العامة وإدارة «جرار والطوباسي یصدران كتاب 
  »المؤتمرات

١٢ 

ال صیام عن مسلسل القلق رغم : ‘‘التوجیھي‘‘قبل أسبوعین من 
  التطمینات الوزاریة

١٣ 

 ١٦  شكوى من صعوبة تنقل طلبة جامعة الطفیلة لمواقع التدریب
   مقاالت

 ١٨  محمد القضاة. د/ماصل الجامعة األردنیة رحلة التقدوتو

 ٢٠  اعالنات

 ٢١  وفیات
  ٢٤- ٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  حزیران ٢٢الخمیس المقبل " األردنیة"صرف رواتب موظفي 
  
  
   

قرر رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة صرف رواتب موظفي الجامعة  - زكریا الغول
  .الفطر السعید أي قبل عطلة عید ٢٢/٦/٢٠١٧الخمیس المقبل الموافق 

  
وقال محافظة إنھ حرصا من الجامعة على تمكین الموظفین من تلبیة احتیاجاتھم المالیة بھذه المناسبة 

  .المباركة سیتم تأمین السیولة النقدیة لصرف الرواتب لموظفیھا وحسب االصول
  

تمنیا ان یعیده هللا وھنأ محافظة أسرة الجامعة أكادیمین وإداریین وطلبة بمناسبة عید الفطر السعید م
  .والبركاتعلى األمتین اإلسالمیة والعربیة بالخیر والیمن 

  أخبار األردنیة
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  الملكة تحضر إفطاراً ألكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین
  

ً أقامتھ أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب  حضرت جاللة الملكة رانیا العبدهللا، الیوم الثالثاء، إفطارا
ّمین قبل الخدمة المعلمین، لعدد من المش اركین في برنامج الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعل

وبرنامج الدبلوم المھني للقیادة التعلیمیة المتقدمة بحضور وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر 
  .الرزاز ورئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي المحافظة والرئیس التنفیذي لألكادیمیة ھیف بنیان

  
ّمي ٢٠١٦لة الملكة رانیا أطلقت دبلوم إعداد وتأھیل المعلمین عام وكانت جال ، ویؤھل الدبلوم معل

ً لإلبداع والقیادة وتنمیة الفضول الفكري  المستقبل للتعامل مع الغرف الصفیة لتكون مصدرا
بین الشباب األردني، وھو أول دبلوم مھني في ھذا التخصص على ) المواطنة(والمشاركة المدنیة 

 –تویین المحلي واألقلیمي معتمد من قبل الجامعة األردنیّة ویطبق بالشراكة مع معھد التربیة المس
  .وبدعم من وزارة التربیة والتعلیم األردنیة) UCL-IOE(كلیة لندن الجامعیة 

  
وبُدء بتلقي طلبات المتقدمین للحصول على دبلوم إعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة ویستمر استقبال 

كما وظھر اھتمام من غیر األردنیین لتقدیم طلب للحصول على . بات حتى منتصف اب المقبلالطل
ّمین قبل الخدمة   .الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعل

  
وأطلقت أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین برنامج الدبلوم المھني للقیادة التعلیمیة المتقدمة في 

  .لجامعة األردنیة؛ الجھة المانحة لشھادة الدبلوم المھنيبالتعاون مع ا ٢٠١٦آیار عام 
  

وتم تطویر البرنامج ویتم تنفیذه بالشراكة مع جامعة كونیتیكت وبالتنسیق مع وزارة التربیة والتعلیم، 
" تعزیز برامج التنمیة المھنیة للمعلمین"وبدعم من وزارة الشؤون الدولیة في كندا ضمن مشروعھا 

  .مع األكادیمیة

 ؤون جامعیة ومحلیةش

  الكترونيالرأي 
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  لملقي أعطى الضوء األخضر إلجراء تغییرات على رؤساء الجامعات الرسمیةا
  
  

علم المحرر المتجول بأن رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي أبدى عدن معارضتھ إلجراء تشكیالت 
وبحسب .على رؤساء الجامعات الرسمیة بما یرتأیھ مجلس التعلیم العالي والتوافق مع الجھات المعنیة 

طلعة فإن الملقي أعطى وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي الضوء األخضر مصادر م
  .الشروع في عملیة التغییرات

  
وقالت مصادر بأن الدكتور الطویسي یرى بأن تكون تلك التغییرات وفقا بمنھجیة محددة وقائمة على 

ة لوضع معاییر لتقییم رؤساء معاییر مؤسسیة ما كان سببا في قرار مجلس التعلیم العالي بتشكیل لجن
خالل جلسة لمجلس التعلیم العالي والتي .الجامعات الرسمیة والتي سیتم إقرارھا یوم الخمیس القادم 

  .یتبعھا عملیة تقییم تستمر لمدة ثالثة أسابیع تنتھي منتصف تموز المقبل 
  

الیرموك و الطفیلة وتشیر معلومات أولیة ل طلبة نیوز بانھ بات في حكم المؤكد شمول جامعات 
وذلك أن .التقنیة بالتغییرات فیما أن جامعات أخرى سیتضح الموقف حولھا خالل عملیة التقییم 

مرجعیات علیا لدیھا ما یبرر إجراء التغییرات في الیرموك و الطفیلة قبل انتھاء عملیة التقییم الن 
  .المؤشرات تؤكد ضرورة التغییرات فیھما 

ییرات في األردنیة الھاشمیة والحسین بن طالل والعلوم والتكنولوجیا األردنیة فیما أن ما یشاع عن تغ
  و مؤتھ وال البیت مازال غیر مؤكد وفي إطار التوقعات

  طلبة نیوز
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  تغییرات على مجالس امناء الجامعات الشھر المقبل
  
  

ة على أعلنت مصادر مطلعة انھ وفور إقرار قانون الجامعات األردنیة سیتم احداث تغییرات ملموس
مجالس أمناء الجامعات الرسمیة خالل الشھر القادم وفقا للتوقعات، وذلك قبل البدء بعملیة اجراء 
التقییم لرؤساء الجامعات والتي سیتم إقرار تعلیماتھا غدا الخمیس، حیث انھت اللجان المكلفة امس 

  .الثالثاء من اعداد المعاییر الخاصة بالتقییم وآلیات تطبیقھا
  

معاییر تعبأ من قبل مجالس : المصادر عن ابرز مالمح التقییم والمتضمن جزئین ،األول وكشفت ذات
األمناء حول رئیس جامعتھم وذلك من خالل تطبیق معاییر تتعلق بالعالمیة والتدریس واالعتماد 
وضمان الجودة ومدى التزام الجامعة ممثلة برئیسھا بقرارات مجلس التعلیم العالي والبحث العلمي 

  .طویر الدراسات العلیا ، إضافة الى المعاییر الخاصة بالطلبة والعنف الجامعيوت
  

اما الجزء الثاني من التقییم وبحسب ذات المصادر سیتضمن التقریر الذي یقدمھ رئیس الجامعة عن 
نفسھ حول إنجازاتھ وخططھ وسیتم ومن خالل مجلس األمناء ولجان من خبراء في مجال التعلیم 

خالل مجلس التعلیم العالي من التحقق من التقریر عبر دراسة اإلنجازات والمشاریع على العالي ومن 
  .ارض الواقع

  
واعتبرت ذات المصادر ان عملیة التقییم منصفة باألساس لرؤساء الجامعات حیث سیتم إعطاء كل 

وفقا لوثائق  رئیس جامعة حقھ بالتقییم الحقیقي، وسیكون التقییم مؤشرا للتمدید ألي رئیس من عدمھ
  .علمیة مطلع علیھا الرئیس وملموسة على ارض الواقع، حیث ال مجال فیھا اال للعدالة ونزاھة العمل

  

  ٣:الدستور ص
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تعزز ثقافة العمل » الطلبة الوافدین الدارسین بالجامعات االردنیة«مبادرة .. » فینا الخیر«

  االجتماعي في رمضان
  
   
  

و " الطلبة الوافدین الدارسین بالجامعات االردنیة "مبادرة  انتھت امس الحملة الرمضانیة التي اطلقتھا
 ٤واستمرت الحملة لمدة ) فینا الخیر(اسھمت الحملة في اقامة دعوات افطار صائم تحت شعار 
  .ایام،استھدفت عدة اماكن وتجمعات سكانیة وعمالیة مزدحمة 

  
یین ، طالب علوم سیاسیة بالجامعة ویقول عضو المبادرة رئیس اللجنة االعالمیة بنادي الطلبة السعود

االردنیة محمد الزھراني ان الحملة جاءت من رغبة عند الطلبة لمساعدة الصائمین في مواقع عملھم 
  .او تنقالتھم واقیمت بالتعاون الوثیق مع مدیریة االمن العام وادارة السیر

  
العالم االردني والصحف وحظیت الحملة بدعم اعالمي من القناة السعودیة والقناة االردنیة وا

  .السعودیة ، ما اسھم بتعزیزثقافة العمل التطوعي ونشرالخیر وتعزیز دور العمل التطوعي الخیري

  الكترونيالرأي 
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  )التعلیم العالي(تحول الكتروني بخدمات : الوھادنة
  

كشف أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة عن تحول الكتروني في 
على » وزارة ذكیة«الخدمات التي تقدمھا، من خالل استكمال ورفع جاھزیتھا، بحیث تكون مجمل 

  .حد وصفھ
  

إن الوزارة جاھزة ومستعدة لتطبیق جمیع المبادرات والمشاریع » الرأي«وقال الوھادنة في حدیث لـ 
یر التعلیم المتعلقة بخطط التحول االلكتروني ومبادرة الحكومة االلكترونیة، الفتا إلى حرص وز

العالي، الدكتور عادل الطویسي، على تقدیم وتطویر الخدمات المقدمة لمتلقیھا من طلبة وغیرھم، 
  .بأفضل السبل

  
وأعلن عن استحداث بوابة الكترونیة خاصة باستحداث التخصصات وربطھا مع الجامعات وھیئة 

م طلبات استحداث تخصص اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، من خاللھا تتمكن الجامعات من تقدی
  .الكترونیا وربطھا مع ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، لتحدید متطلبات معاییر االعتماد

  
استحداث بوابة الكترونیة خاصة بالطلبة األردنیین الدارسین بالخارج، یتم من خاللھا : الى جانب

  .سھیل متابعتھم والتواصل معھمتسجیل الوضع األكادیمي باإلضافة للمعلومات الشخصیة للطالب لت
  

  حوسبة المعادلة
  

ولفت إلى أنھ یجري العمل على حوسبة عملیة تقدیم طلب المعادلة بحیث تصبح عملیة التقدیم 
الكترونیا للتسھیل على متلقي الخدمة والعمل على ربط عملیة دفع رسوم تقدیم الخدمة مع بوابة الدفع 

  .االلكتروني
  
  »أدرس في األردن«
  

أدرس في «ار الوھادنة إلى أن الوزارة ستطلق الشھر المقبل بوابة الكترونیة خاصة بعنوان وأش
تنشر خاللھا معلومات عن المملكة وعن قطاع التعلیم العالي والجامعات ونظام الدراسة » األردن

  .والعالمات ومعلومات أخرى تفصیلیة تھم الراغبین بالدراسة باألردن كافة
  

  اختر تخصصك
  

تتیح جمیع المعلومات المتعلقة » اختر تخصصك«ازاة ذلك استحدثت الوزارة بوابة الكترونیة في مو
بالتخصصات الراكدة والمشبعة والمتاحة في سوق العمل األردني واالقلیمي باالضافة إلى التعلیم 

  .التقني بحیث تساعد الطالب على تحدید خیاراتھ بالنسبة للتخصص الراغب في دراستھ
  

  رجیةمقاعد خا
  

  للدراسات العلیا
  

  ٢:الرأي ص
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وأشار الوھادنة إلى إنشاء نماذج إلكترونیة خاصة بطلب الحصول على مقعد نفقة خاصة للدراسة 
بالخارج لمستوى الدراسات العلیا، بما یمكن الطلبة األردنیین الراغبین بالحصول على مقعد دراسات 

  .طلبھم الكترونیا ومتابعتھا الكترونیامن تقدیم ) المغرب، لبنان، تونس(علیا بالخارج في بعض الدول 
  

  نظام لمنع التزویر
  

وبین أن الوزارة تعمل على ادخال نظام خاص بتصدیق الشھادات الصادرة من الجامعات االردنیة 
على الشھادات وكشف العالمات ویُقَرأ ویُفّك من ) شیفرة خاصة(لمنع التزویر، بحیث یتم طباعة 

  .ي بحیث تدقق الشھادات وتطابق لمنع عملیات التزویرخالل البرنامج والقارئ الضوئ
  

  قبول موحد إلكتروني
  

وأضاف أن تقدیم طلب القبول الموحد االلكتروني في الجامعات الرسمیة سیكون من خالل بوابة الدفع 
ٌلغى البطاقات لیصبح الدفع الكترونیا من خالل  اإللكتروني إعتبارا من الدورة الصیفیة القادمة، إذ ست

  .لربط مع بوابة الدفع اإللكترونيا
  

رضا متلقي الخدمة، الرضا ( وأكد حوسبة جمیع المسوحات والدراسات واالستبانات المختلفة مثل 
الخاصة بجائزة الملك عبدهللا الثاني لتمیز ). الوظیفي، رضا الشركاء ودراسات استطالع الرأي العام

  .عبئتھ االستبانات ومتابعتھا الكترونیااألداء الحكومي والشفافیة، وذلك لتسھیل عملیة ت
  

وبھذا الصدد أوضح الوھادنة أنھ جرى تفعیل خدمة الرسائل القصیرة حیث یتم استخدام بوابة 
الرسائل الحكومیة القصیرة لتفعیل خدمة ارسال الرسائل القصیرة للخدمات التي تقدمھا الوزارة 

ن حالة طلب أو معاملة مقدمة مثل خدمة تقدیم الكترونیا، اذ ترسل رسائل نصیة توعویة واعالمیة ع
طلب القبول الموحد الكترونیا، خدمة الحصول على منح وقروض الكترونیا، االستفسار عن حالة 

  .ألف رسالة) ٣٠٠(طلب المعادلة، مبینا ان عدد الرسائل السنویة المرسلة ما یقارب 
  

ى الھواتف الخلویة الذكیة انتھى، وسیطلق ولفت الى أن المرحلة األولى في إنشاء تطبیق للوزارة عل
نھایة العام لیواكب التكنولوجیا الحدیثة ویسھل الوصول على متلقي الخدمة وتقدیم خدمات الكترونیة 

  .من خالل التطبیق
  

ولفت الى حوسبة وبناء نظام خاص بمحاسبة الطلبة الحاصلین على منح وقروض من خاللھ یسھل 
  .ا ومالیا وتسھیل عملیات صرف وتحصیل المستحقات المالیة للطلبةعملیة متابعة الطلبة اداری

  
وبین انھ تم الربط مع الدیوان الملكي الھاشمي ودائرة الجمارك العامة ودائرة األحوال المدنیة 
والجوازات، إذ یتم التنسیق والعمل على ربط وزارة التعلیم العالي بالوزارات والمؤسسات الحكومیة 

ربط البیني الحكومي لسھولة تبادل المعلومات والبیانات الكترونیا بین الوزارة من خالل نظام ال
  .والمؤسسات الحكومیة من أجل التسھیل على متلقي الخدمة والتوجھ نحو حكومة الكترونیة

  
وقال انھ وزعت ونشرت أجھزة لوائح ذكیة وأجھزة نقاط اتصال باالنترنت على مرافق الوزارة 

(...) ى استفسار متلقي الخدمة المتعلقة بالخدمات التي تقدمھا الوزارة الكترونیا لتقدیم االجابات عل
وشاشات عرض في مرافق الوزارة وتجھیز مادة للعرض متضمنة الخدمات التي تقدمھا الوزارة 
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واالجراءات المتعلقة بالحصول على تلك الخدمات من بعثات ومعادلة وتصدیق شھادات وخدمات 
  .ل الموحدوحدة تنسیق القبو

  
وأشار إلى بناء نظام الكتروني خاص بالشكاوى واالقتراحات، إذ یستطیع متلقي الخدمة من خاللھ 
تقدیم ومتابعة اي شكوى او مقترح الكترونیا والحصول على الرد الكترونیا، حیث أن النظام یعتمد 

  .عنیة والرد الكترونیامن حیث توجیھ المقترح أو الشكوى للجھة الم) وروك فلو(على تدفق البیانات 
  

  مشاریع قادمة
  

اما المشاریع القادمة ضمن خطة الحوسبة لخصھا الوھادنة بحوسبة وبناء نظام خاص باالتفاقیات 
الثقافیة المبرمة بین األردن والدول الشقیقة والصدیقة وكذلك الطلبة الوافدین عن طریق تلك 

  .تفاقیات والطلبة الوافدین اداریا ومالیااالتفاقیات بحیث یمكن النظام من سھولة متابعة اال
  

إستكمال الربط االلكتروني بین الوزارة والمؤسسات الحكومیة المختلفة وبالتعاون مع : إلى جانب
وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات من خالل نظام الربط البیني الشامل لسھولة تبادل البیانات 

دنیة، التربیة، العدل والعمل على رفع سرعة االنترنت المقدمة بشكل الكتروني وآمن دیوان الخدمة الم
  .میغابت)  ٣٠(الى ) ١٦(للوزارة من 
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 جامعة البلقاء التطبیقیة تحقق نتائج متقدمھ في امتحان الكفاءة الجامعیة

 

بأن جامعة البلقاء  ٢٠١٦/٢٠١٧أظھرت نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة للفصل الدراسي الثاني
ة حققت نتائج متقدمھ حیث حصلت على المرتبة الثانیة بین الجامعات الرسمیة والرابعة بین التطبیقی

وطنیة من عامة وخاصة )عشر جامعات(الجامعات عامھ ومن مجموعة الفئة األولى التي تشمل 
 كلیة الھندسة التكنولوجیة حصلت على المرتبة الرابعة/ وأظھرت النتائج بأن جامعة البلقاء التطبیقیة

من الفئة األولى یتقدمھا ذلك جامعة األمیرة سمیھ الجامعیة والجامعة األلمانیة األردنیة وكلیة العلوم 
الزرقاء، األمیرة عالیھ ، األمیر حسین بن عبدهللا الثاني للحمایة (وحصلت كلیات ) األنوروا(التربویة 

وعة الفئة الثانیة التي تضم على نتائج متقدمة من مجم)المدنیة، عمان الجامعیة، الحصن الجامعیة
من عامة وخاصة وتبین النتائج مدى التقدم الذي تحققھ جامعة البلقاء )سبعة عشر جامعة وطنیة (

التطبیقیة في المجال األكادیمي وجاء ھذا واضحا في امتحان الكفاءة الجامعیة الذي تعقده ھیئة اعتماد 
طلبة الجامعات الوطنیة األردنیة من عامة مؤسسات التعلیم العالي وضمان الجودة فصلیا لكافة 

.وخاصة وجھود الجامعة في تطویر األداء األكادیمي لتحسین مخرجاتھا ومواكبة التطورات العالمیة  

  ٨:الدستور ص
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العالقات العامة وإدارة المؤتمرات«جرار والطوباسي یصدران كتاب  » 

العالقات العامة (بعنوان صدر حدیثا للدكتورة أماني غازي جرار والدكتور عدنان الطوباسي كتاب 
  .(وإدارة المؤتمرات

وتأتي أھمیة الكتاب نظرا لكون العالقات العامة جزءا ال یتجزأ من الحیاة العامة بمرافقھا المختلفة 
وھي تشكل نشاطا حیویا ال یمكن االستغناء عنھ في أي دائرة أو مؤسسة أو منظمة أو أي نشاط 

لمؤتمرات في تطویر العملیة اإلداریة الحدیثة كجھد إنساني كما تبرز اھمیة كتاب إدارة ا. إنساني
  .إلنجاح عمل أي مؤسسة وإبراز دورھا وطرق التعامل مع جمھورھا الداخلي والخارجي

ً مھما في الحیاة اإلنسانیة وآفاقھا الواسعة ومن .. حیث تشكل العالقات العامة وإدارة المؤتمرات ركنا
ار الصایل للنشر والتوزیع لیكون محطة للباحثین عن العلم ھذا المنطلق فقد صدر الكتاب عن د

والمعرفة والفضاء اإلنساني الجمیل، الذي ازدحم بوسائل التكنولوجیا الحدیثة، وأصبحت المعلومات 
  . تنتقل إلى كافة أنحاء المعمورة بسرعة وسھولة ویسر

عامة، تتناول العالقات العامة مقدمة في االتصال، مقدمة في العالقات ال: فصول ٧ویأتي الكتاب في 
في العصر الحدیث، تطور العالقات العامة، مفھومھا ومبادئھا، یلیھا تقدیم أھداف العالقات العامة 
وأھمیتھا، وتتتناول ذلك سواء في الدول النامیة، وفي الجامعات والمعاھد،وفي أجھزة الشرطة،في 

اضافة الى أھمیة العالقات العامة في  المكتبات ومراكز المعلومات، في المنظمات الحكومیة،
المصارف وفي اإلدارة ووظائف العالقات العامة، كما یوضح الكتاب جمھور العالقات العامة واھمیة 
االتصال بالجمھور وأنواعھ، اضافة الى عملیة التخطیط للعالقات العامة، بدءا من بیان مفھوم 

ویناقش المؤلفان تنظیم . ومبررات التخطیطالتخطیط، أنواعھ، شروطھ، خطط العالقات العامة، 
وإدارة العالقات العامة من حیث أھمیة التنظیم، ومفھوم التنظیم، ومكانة إدارة العالقات العامة، 

  .وعناصر التنظیم، وأسالیب التنظیم، ومھام أخصائي العالقات العامة، وتقییم العالقات العامة

المؤتمرات سواء من حیث النقل والحركة والمرافقین، كما یستفیض الكتاب في توضیح عملیة إدارة 
او مطبوعات المؤتمر، ومحددات جودة وفعالیة المؤتمرات العلمیة،ووثائق المؤتمر، ومطبوعات 
المؤتمر، واستقصاء قیاس فعالیة االتصال في المؤتمرات، وفن اإلنصات، وكیفیة مراعاة عادات 

ھذا اضافة الى تقدیم ادوات تطبیقیة . اركة في المؤتمرالمدعوین للمؤتمرات، وسلوكیات السفر للمش
.للمساعدة في عملیة ضمان فعالیة القیادة في إدارة الجلسات في المؤتمرات

  ١٥:الدستور ص
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  ال صیام عن مسلسل القلق رغم التطمینات الوزاریة: ‘‘التوجیھي‘‘قبل أسبوعین من 

شھادة الدراسة الثانویة العامة  فیما اعتبر أكادیمیون أن تنظیم الطالب لوقتھ قبیل عقد امتحانات
ھو السالح األقوى لمواجھة حالة القلق واإلرباك التي یعیشھا، طالبوا ذوي الطلبة بتوفیر ” التوجیھي“
أجواء ھادئة وغیر مشحونة ألبنائھم، مع التأكید على ضرورة تحفیزھم معنویا وبث الثقة في “

  .”نفوسھم

كثقة والبحث الدخول في دوامة حصص المراجعة الم“من  ، الطلبةَ ”الغد“كما حذروا في أحادیث مع 
عن األسئلة التي تنتشر ھنا وھناك حول ماھیة االمتحان، والتي تعتبر من أكبر مسببات حالة اإلرباك 

سیكون علمیا وموضوعیا ومن داخل “، مذكرین بتعھد وزارة التربیة بأن االمتحان ”عند الطلبة
  .”الكتاب المدرسي، ویراعي الفروقات الفردیة بین الطلبة

ن یفصالن عن عقد أولى جلسات االمتحان للدورة الصیفیة في الرابع من الشھر وقبل نحو أسبوعی
المقبل، بدأ مسلسل القلق والتوتر لدى الطلبة وذویھم باعتبار ھذا االمتحان مفصل حیاة یحدد 

  .مستقبلھم

یون وما دام ھذا االمتحان ما یزال یعد، حتى الیوم، معیارا وحیدا للولوج إلى الجامعة، یطالب أكادیم
  .بضرورة أن یحظى الطلبة خاللھ بأجواء ھادئة ومریحة بعیدا عن عوامل الخوف والتوتر

وعلى الرغم من الرسائل التي تبثھا وزارة التربیة والتعلیم كل عام لطمأنة الطلبة وذویھم بأن ھذه 
سرعان ما ، إال أن محاوالت الطمأنة تلك ”االمتحانات عادیة، وأسئلتھا نابعة من المنھاج المدرسي“

  .”ھیبتھ”و” رھبتھ”، و”التوجیھي“تتبدد بسبب ما ارتبط بالذاكرة المجتمعیة عن 

بأال “وحرصت الوزارة على توجیھ رسالة على لسان وزیرھا عمر الرزاز مؤخرا لذوي الطلبة 
یجعلوا أبناءھم صورة مستنسخة عنھم وعن قدراتھم، وحضھم على معرفة میولھم وتوجھاتھم بما 

ً أو یخدمھم مست قبال، ویصب في مصلحتھم ومصلحة الوطن، وفي أي مجال، أكادیمیا كان أو مھنیا
  .”حرفیا

وفي ھذا الصدد، یقول أستاذ علم النفس واإلرشاد النفسي المساعد في جامعة فیالدلفیا الدكتور عدنان 
تحان، یعد محطة مھمة لیست فقط في حیاة الطالب المتقدم لالم“الطوباسي، إن امتحان التوجیھي 

  .”وإنما ألھلھ وذویھ، فھو بالنسبة لھم یشكل مدخال إلى عالم الجامعات

  ٥:الغد ص
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امتحان التوجیھي في األردن ارتبط بحاالت من القلق والتوتر عند “أن ” الغد”وبین الطوباسي لـ
األسر بأكملھا، فال بد من أن ننوه إلى أن ھذا االمتحان ھو امتحان مفصلي في حیاة الطالب، وعلى 

  .”وذویھم أن یتحلوا بالھدوءالطلبة 

، ”االطمئنان والھدوء وعدم إعطاء ھذا االمتحان ھالة أكثر مما یجب“ودعا الطلبة وذویھم إلى 
بأن یشغلوا بالھم بالدراسة الجادة والفكر المستنیر، وأن تتخلل الدراسة راحة بین “ناصحا الطلبة 

  .”الحین واآلخر، حتى ترسخ المادة في ذھن الطلبة

على الطالب أن یمعن في دراستھ وال یلتفت للقیل والقال حول األسئلة التي تنتشر ھنا “أن وأضاف 
وھناك، ما یسبب حالة من اإلرباك عند الطلبة، وكما وعدت الوزارة مرارا سیكون االمتحان علمیا 
 وموضوعیا ومن داخل الكتاب المدرسي، ویراعي الفروقات الفردیة بین الطلبة، ومن ھذا المنطلق

  .”یجب أن یھتم الطلبة بدراستھم ومناھجھم فقط

ھناك دورا كبیرا لألھل في تھیئة األجواء المریحة البعیدة عن القلق والتوتر، حتى “وأشار إلى أن 
  .”یذھب الطالب إلى امتحانھ بكامل الراحة والھدوء

ل في خواطرھم عمیقة، وأن یسمحوا للتغذیة الراجعة أن تجو“وبین أن دراسة الطلبة یجب أن تكون 
  .”بین الحین واآلخر، حتى یتوصلوا إلى الحل السلیم واإلجابات الصحیحة

أوقات الدراسة تتفاوت حسب الفروق الفردیة عند الطلبة، فلذلك أنصح الطالب أن یذھب “وقال إن 
للدراسة في وقت یراه ھو مناسبا لھ، حتى تكون المعلومات التي یذاكرھا وفق ما یرید، كما أنصح 

طلبة بأن یدونوا مالحظاتھم المھمة حول المادة حتى عندما یعیدوا مراجعتھا، كي یختصروا الوقت ال
بدوره، حذر أستاذ علم االجتماع  التربوي في جامعة البلقاء التطبیقیة حسین . ”والجھد والتعب

أداء األبناء ، والذي ینعكس سلبا على )التوجیھي(المبالغة في القلق والتوتر من “الخزاعي مما أسماه 
وقال . ”الذین یشعرون أیضا بالخوف والتوتر، ویحتاجون ألجواء نفسیة مریحة تبدد ھذه المشاعر

للقلق والتوتر جانبین أحدھما إیجابي یتمثل في جعل الطالب یبذل مزیدا من “إن ” الغد”الخزاعي لـ
بي فیتمثل حین یزید القلق الجھد والدراسة لتحقیق طموحھ واجتیاز التوجیھي بنجاح، أما الجانب السل

والتوتر عن حدھما، ألنھما یتحوالن إلى قلق وتوتر غیر محمودین ویؤدیان إلى مشاكل نفسیة 
القلق والتوتر عادة ما یصیبان الطالب غیر المستعد لالمتحانات بشكل “وأضاف أن . ”واضطرابات

  .”الخوف والقلق جید مسبقا، أما الطالب الذي استعد ودرس بشكل جید فإنھ یتجاوز ھذا
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مواجھة القلق والتوتر والخوف تتم من خالل الدراسة بشكل جید، واالستعداد لالمتحانات “وبین أن 
على الطلبة أن یستفیدوا من الخبرات الماضیة التي مروا بھا في “، مؤكدا أن ”من خالل تنظیم الوقت

  .”الدورة الشتویة لالمتحان

 ٤تتمثل بعد السحور واإلفطار، بحیث یدرس الطالب نحو  أفضل األوقات للدراسة“وأشار إلى أن 
المشاجرات واالنفعاالت “، مؤكدا أھمیة توفیر أجواء مناسبة لألبناء للدراسة، والبعد عن ”ساعات

   .”والصدامات األسریة أمام األبناء

عات عدم تحمیل الطالب ما یفوق قدراتھم، ألن مطالبة األھل لھم بالدراسة سا“وشدد على ضرورة 
طویلة ومتواصلة، دون أخذ قسط من الراحة، سیؤثر على مستواھم الدراسي، وبخاصة في حال 
لجوء األھل لفرض قیود صارمة على تحركھم، ومنعھم من التواصل مع األصدقاء وممارسة أي 

  .”نشاطات أخرى غیر أكادیمیة

األبناء وتزید من  قوائم الممنوعات التي توضع من قبل األھل، تعطل نشاطات“ویشیر إلى أن 
تذمرھم من الدراسة، ومن تدخل األھل بھم، فالتوجیھات واإلرشادات یجب أن تكون ھادئة 

  .”وإیجابیة

على األھل عدم حرمان األبناء من ممارسة بعض النشاطات والھوایات، واعتبار “ولفت إلى أن 
. ”الدراسیة من جھد وتحضیر البرنامج الدراسي الذي یضعھ االبن للدراسة مناسبا لما تحتاجھ المواد

تفھم األسر بأن الفشل أو عدم الحصول على معدالت من قبل أبنائھم، ال یعتبر نھایة “كما دعا إلى 
  .”المطاف

اختالفا في قدرات الطلبة األكادیمیة، وھذا التفاوت یجب أن یؤخذ باالعتبار من قبل “واعتبر أن ھناك 
  .”األسر

األصل في الطلبة أن یكونوا قد “عربیة للمرحلة الثانویة رائد عزام، إن من ناحیتھ، قال أستاذ اللغة ال
أنھوا الجزء األكبر من دراستھم قبل بدایة شھر رمضان، خالل تقدمھم لالمتحانات التجربیبة 

الوقت اآلن یجب أن یخصص للمراجعة والتركیز على مواطن الضعف “وأضاف أن . ”المدرسیة
، مشددا على ضرورة تنظیم الوقت بالشكل الذي یراه الطالب ”یبيالتي ظھرت في االمتحان التجر

  .مناسبا، بحیث یعطي جمیع المواد الوقت الكافي لدراستھا ومراجعتھا
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 شكوى من صعوبة تنقل طلبة جامعة الطفیلة لمواقع التدریب

إسمنت شكا طلبة في كلیة الھندسة بجامعة الطفیلة التقنیة من مشكلة التنقل للتدریب في مصنع 
الرشادیة الفارج وذلك لبعد المسافة في ظل أوضاعھم المادیة تزامنا مع فصل الصیف الحار المرافق 

  .لشھر رمضان

وأوضحوا أن تكالیف التنقل العالیة ال تتماشى وقدراتھم المادیة المتواضعة كونھم طلبة جامعة ویأتون 
یة التي یدفعونھا بشكل دوري من محافظات أخرى، تزامنا مع مصاریف السكن والرسوم الجامع

  .وترھق كاھلھم

ولفت الطالب معتز محمد الى أن على الجامعة أن تسمح بجعل التدریب في مناطق ومحافظات سكن 
الطلبة حیث یضطر الدارسون في جامعة الطفیلة التقنیة إلى تلقي التدریب العملي الذي ھو جزء من 

  .في نھایة البرامج النظریةالمنھاج الدراسي ومكمل لساعات التخرج ویأتي 

وأكد أھمیة أن توفر الجامعة وسائط نقل للطلبة المتدربین وتعمل على تحصیل أجور النقل منھم إذ أن 
عملیة التأخر في الحصول على وسائط نقل تجعل من البرنامج التدریبي مربكا للطلبة المتدربین في 

التدریب العملي طیلة الفصل الدراسي ظل كون الطلبة یأتون من محافظات أخرى خصیصا لغایات 
  .األخیر وفي الغالب یكون صیفیا

وبین الطالب نمر غیضان أن التدریب العملي في شھر رمضان یحملھم جھود وأعباء مالیة كبیرة 
كم باإلضافة  ٧٥إضافیة بسبب بعد مكان التدریب في بلدة القادسیة التي تبعد عن الجامعة أكثر من 

مثل في ضعف خطوط النقل المتجھة إلى الرشادیة والقادسیة والتي ال تبدأ في إلى معاناة أخرى تت
ساعات مبكرة من الیوم خصوصا في شھر رمضان والتي في العادة تبدأ بالعمل بعد الساعة العاشرة 

  صباحا

وقال غیضان إن ذلك یربك یومھ التدریبي بحیث یصل إلى موقع التدریب في الرشادیة متأخرا بما 
  .لمساءلة من قبل المدربین في المصنعیعرضھ ل

وأوضح نائب رئیس جامعة الطفیة التقنیة للشؤون األكادیمیة الدكتور فواز الزبون أن الجامعة 
وضعت برامج تدریبیة لتخصصات علمیة وھندسیة عدیدة تبدأ بمجرد انتھاء الطالب من ساعات 

وبین . اتھم الھندسیة والعلمیة العدیدةالدراسة النظریة والتي تعزز قدرات الطلبة في مجاالت تخصص
الزبون أن الجامعة لیس لدیھا القدرة المالیة على توفیر المواصالت للطلبة المتدربین لنقلھم إلى مواقع 

  ٨:الرأي ص
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التدریب فیما لم تحدد الجامعة أي موقع للتدریب بل أن األمر مفتوح ومتاح أمام الطلبة للتدرب في أي 
  .نتمصنع أو شركة في أي محافظة كا

حسین النعیمات أنھ من الصعب نقل » الفارج«وبین المدیر اإلداري في شركة اسمنت الرشادیة 
الطلبة المتدربین من الجامعة بواسطة حافالت الشركة بسبب عدم وجود أیة أوراق تأمین على الحیاة 

خطیا یخلي خاصة بھم كما للموظفین في الشركة، الفتا إلى أنھ تم اقتراح أن یقدم المتدرب تعھدا 
مسؤولیة الشركة في حال وقوع حوادث إال أن القانون ال یجیز ذلك وال یخلي مسؤولیة الشركة من 

  .تحمل ما قد ینجم عن حوادث أثناء النقل
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  وتواصل الجامعة األردنیة رحلة التقدم

  محمد القضاة. د
  

ت سعیدا لھذا التقدم الذي ، وكم كن QSحققت الجامعة االردنیة تقدما واضحا في التصنیف العالمي 
 Quacquarelli(جامعة في العالم وتتبناه شركة  ٨٠٠یُعد من التصنیفات السنویة الفضل 

Symonds ( المختصة بالتعلیم، ویعتمد ھذا التصنیف معاییر مھمة تتضمن السمعة األكادیمیة
ة، ونسبة الطلبة للجامعة والسمعة التوظیفیة للخریجین، ونسبة أعضاء ھیئة التدریس إلى الطلب

األجانب لعدد طلبة الجامعة، ونسبة البحوث العلمیة المنشورة في مجالت عالمیة، وغیرھا من 
المعاییر االكادیمیة المھمة في تصنیف الجامعات، ویعد ھذا التصنیف من أفضل ثالثة تصنیفات 

ً إلى جنب مع تصنیف التایمز للجامعات  جامعیة على مستوى العالم من حیث األھمیة والتأثیر، جنبا
  .العالمیة، وتصنیف شنغھاي

  
وما یھمنا في تصنیف ھذا العام الذي صدر الخمیس الماضي تقدم الجامعة االردنیة وحصولھا على 
المرتبة االولى، حیث حافظت االردنیة في تصنیف ھذا العام على موقعھا عالمیا؛ ویمكن القول ان 

بشفافیة عالیة ومسؤولیة أكادیمیة وبھا تثبت للقاصي والداني الجامعة قد قدمت أرقامھا بدقة متناھیة و
ان االرقام ھي التي تتحدث ولیست االرقام غیر الحقیقیة التي تضعھا بعض الجامعات في غیر 

جامعة على مستوى العالم في التصنیف ، لتكون بذلك  ٦٠٠-٥٥١مواقعھا، وجاءت في فئة أفضل 
 ٤٠٠ضمن أفضل » األردنیة«العالم، وجاءت  من الجامعات في% ٢ضمن أفضل  QSوحسب 

فمن حیث السمعة . جامعة على مستوى العالم من حیث السمعة األكادیمیة ومن حیث جودة الخریجین
جامعة من حیث  ٣٠٠على مستوى العالم ومن أفضل  ٣٩٠األكادیمیة جاءت األردنیة في المرتبة 

إلى تحسن كبیر  QSمیا، وأشار تقریرعال ٢٦٧جودة وكفاءة الخریجین؛ إذ جاءت في المرتبة 
وواضح في جودة البحوث العلمیة المنشورة للجامعة في مجالت عالمیة ذات سمعة مرموقة ودلیل 
ذلك زیادة عدد االستشھادات التي نالتھا البحوث المنشورة، حیث زاد عدد البحوث العلمیة للجامعة 

بنسبة  Scopusانات المجالت العالمیة في قاعدة بی ٢٠١٥-٢٠١١األردنیة المنشورة في الفترة 
وزادت عدد االستشھادات لكل عضو ھیئة تدریس في  ٢٠١٤-٢٠١٠مقارنة مع الفترة % ٤٫١

وجاءت الجامعة األردنیة في . ٢٠١٤-٢٠١٠مقارنة مع الفترة % ٥٦بنسبة  ٢٠١٦- ٢٠١٠الفترة
سمعة التوظیفیة لخریجیھا، السمعة األكادیمیة، وال: المرتبة األولى في معاییر التصنیف التالیة

  .واالستشھادات للبحوث لكل عضو ھیئة تدریس، وعدد أعضاء ھیئة التدریس األجانب
  

بعد ھذا اإلنجاز ال یجوز ان تتوقف مسیرة التقدم؛ وانما یجب ان تتواصل بالھمة نفسھا التي تقوم بھا 
لمي، وھي منظومة واحدة یجب ان الجامعة ممثلة بالمعادلة االكادیمیة؛ االساتذة والطلبة والبحث الع

تمضَي بنھج سلیم وبدعم من رئاسة الجامعة كي تستمر في خططھا واستراتیجیاتھا ودورھا في رفد 
تلك المعادلة بالدعم والتحفیز والمبادرة والتغییر اإلیجابي الذي یتجاوز العثرات واآلراء التي تقرأ 

تحتاج سیاسة مختلفة تقلب السكون وتتجاوز الروتین االرقام بالمقلوب؛ الن البناء والتمیّز والجودة 
وتضع اإلبداع في قمة االولویات، ولذلك، ال بد ان یقوم الجمیع بواجباتھم االكادیمیة طلبة واساتذة 
وفق المعاییر االكادیمیة العالیة، وھنا مطلوب من االساتذة االستمرار في جھودھم العلمیة والبحثیة 

الجامعة بزیادة مكتسباتھم وحوافزھم المعنویة والمادیة وبأسلوب یلیق والتدریسیة على ان تقوم 

  ١٥:الرأي ص
  

 مقاالت
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بطرفي المعادلة، وھذا یتطلب اعادة النظر في االدارات االكادیمیة على مستوى العمداء ورؤساء 
األقسام ومدراء الوحدات والمراكز؛ خاصة غیر القادرین على قیادة كلیاتھم وأقسامھم على مستوى 

مبدأ الحفاظ على سنتین كعمر اداري للعمید او رئیس القسم یجب تجاوزه لمصلحة  الجامعة، واظن ان
العمل والجامعة وأعضاء ھیئات التدریس المحبطین من ضعف بعض العمداء ورؤساء األقسام، ممن 
ال ینتبھون لإلشارات الكثیرة التي ترسلھا رئاسة الجامعة لھم بین حین وأخر كي یكونوا اكثر حركة 

یة وعطاء وانموذجا في العمل االكادیمي؛ إذ لیس مھما ان تحافظ على وجودك في المكتب او ودینامیك
توقع البرید او ان تعرقل مصالح ھیئات التدریس او ان تحافظ على میزانیة كلیتك وتعیدھا كما 

ة في استلمتھا كي یقال عنك أمینا ونظیفا وانت تعرف أن كلیتك تحتاج كل التجدید والصیانة وبث الحیا
قاعاتھا ومدرجاتھا، ولذلك، ِمن حق رئیس الجامعة ان یجري التغییر المناسب ألي ادارة ال تقوم 
بواجباتھا وال تستطیع ان تتكیف مع محیطھا، ویتسائل االساتذة في كلیاتھم واقسامھم عن االیام 

یات ، وال یقرأون وھل یعقل ان ینتھي العام الدراسي في ھذه الكل... العلمیة التي رحلت إلى الغیاب
عن ندوة علمیة او یوم علمي او ورشة علمیة او مؤتمر علمي یقلب موازین تلك الكلیات علمیا 
وفكریا واجتماعیا؟ وبعد، من حق ادارة الجامعة ان تشعر بالفرح لھذا التقدم، ومن حقھا ان تطالب 

رح، ومن حقھم ان یشعروا أعضاء ھیئة التدریس بالمزید من العطاء واالبداع وھم معھا في ھذا الف
ان من یقودھم في أقسامھم وكلیاتھم ومراكزھم یتقدمونھم في العطاء واالنجاز والمبادرة واإلیثار 

انجزت وأبدعت؛ وانما یتحرك من ذاتھ : واالبداع؛ الن المسؤول الناجح ال ینتظر احدا كي یقال لھ
مول، وفي الختام إن كان من تحیة فھي لبناء منظومة تجمع الجمیع وتأخذ الجامعة إلى التقدم المأ

الساتذة الجامعة ؛ البناة من المتقاعدین والعاملین الذین یعملون بصمت وعیونھم ترنو المزید واالبداع 
  .كي تبقى جامعتھم في الطلیعة، ولكل من یسعى ویعمل لیل نھار في سبیل رفعة الجامعة وتقدمھا
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 اعالنات

 ١٢:الدستور ص
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  لصویفیةا -نایف توفیق قسطندي عصفور 
  

  خرجا -محمود عوض علي الزعبي 
  

  الجاردنز -ضمیھ فتح هللا دروزه 
  

  اربد -نعمھ حسن علي مبارك بني یونس 
  

  ماركا الشمالیة - أحمد صبري مرزوق حجازي 
  

  حي نزال -أمینة ابراھیم حمدان الكسواني 
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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الوزارات والمؤسسات » قید«للعام الحالي نظام تشكیالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومیة 
الرسمیة كافة بعدم اتخاذ اي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفین فیما بینھا اال بموافقة رئیس 

  .الوزراء المسبقة
  

ان نوابا یتوسطون لدى الحكومة لنقل اقربائھم ومعارفھم من الموظفین » عین الرأي«علمت 
الدخل والمبیعات والجمارك وذلك لالمتیازات المالیة التي یتمتع بھا الحكومیین الى دائرتي ضربیة 

  .العاملون بھاتین الدائرتین
  

دینارا لحساب االمانات لدى )  ٢٠٧٤( بتسدید » االونروا«الحكومة طالبت وكالة الغوث الدولیة 
راءات قانونیة الحكومة حذرت االونروا في حال التخلف عن دفع المبلغ من اتخاذ اج.. وزارة المالیة

  .بحقھا وفقا لقانون تحصیل االموال االمیریة
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أكدت جاللة الملكة رانیا العبد هللا أن اجتماع المجلس الوطني لشؤون األسرة خصص لمناقشة عدد 
من القضایا التي تخص حمایة األسرة، وكتبت في تعلیق على صورة لجاللتھا نشرتھا على حسابھا 

لدى وصولي لحضور اجتماع مع مجلس أمناء المجلس (لحضور االجتماع اإلنستجرام خالل دخولھا 
  ).الوطني لشؤون األسرة لمناقشة عدد من القضایا التي تخص حمایة األسرة في األردن

  
  

فتحت الھیئة المستقلة لالنتخاب باب التطّوع للعمل في االنتخابات البلدیة والالمركزیة المقررة في 
  .وذلك من خالل موقعھا االلكتروني للراغبین بالتسجیل والعمل تطّوعا الخامس عشر من آب المقبل،

  
التقى السفیر األردني في المكسیك ابراھیم عبیدات أمس بالرئیس المكسیكي السابق فیلیبي كالدیرون 
في مكتبھ بالعاصمة المكسیكیة، وتناول اللقاء العالقات األردنیة المكسیكیة وسبل زیادة أوجھ التعاون 

  .ختلف المجاالتفي م
  

 صنارة الدستور
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أعلنت الحكومة أمس عن توفر شاغر مدیر عام مؤسسة تنمیة أموال األیتام، باعتباره منصبا من 
  .تقدم الراغبین بطلبات التعیین في ھذا المنصب یتواصل لمدة أسبوع. الفئات العلیا

  
، حیث من المقرر أحمد قطیطات. غدا الخمیس تنتھي فترة تكلیف أمین عام وزارة الصحة بالوكالة د
قطیطات، الذي یحال إلى التقاعد . أن یتسلم منصب األمین بالوكالة أیضا مسؤول آخر من الوزارة

  .كان تسلم المنصب بالوكالة منذ ستة اشھر تقریبا
  

عّممت نقابة الصیادلة على مختلف الصیدلیات، تعمیما یقضي بعدم صرف وصفات التأمین الصحي 
الكبرى، احتجاجا على قرار لألخیرة یحصر صرف وصفات المؤمنین  الصادرة عن احدى الشركات

النقابة ذكرت ان الجمیع التزم بتعمیمھا، . لدیھا بسلسلة صیدالنیة وإلغاء اعتماد صیدلیات أخرى
  .وبعدم صرف فواتیر التأمین لتلك الشركة إال نقدا

  
لثمانین، الذي تنظمھ وزارة عنوان المجلس العلمي الھاشمي الخامس وا" المذھب الفقھي الشافعي"

االوقاف والمقدسات االسالمیة ظھر بعد غد الجمعة، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمسجد الشھید 
  .ھذا المجلس ھو الثالث لھذا العام، والذي یقام عادة في شھر رمضان. الملك المؤسس

  
في أحد مطاعم عمان، شركة أمنیة لالتصاالت تقیم األحد المقبل حفل إفطارھا الرمضاني السنوي 

كذلك األمر تقیم شركة . حیث وجھت الدعوات للعدید من الشخصیات والفاعلیات لحضور اإلفطار
 .أورانج لالتصاالت االثنین المقبل حفل إفطارھا السنوي بأحد مطاعم عمان

 زواریب الغد
  


