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قرر رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية  -زكريا الغول 
من ( ج/21)الدكتور عدنان بدران، استنادا إلى نص المادة 

، تكليف 1121لسنة ( 21)قانون الجامعات األردنية رقم 
نائب الرئيس للتخطيط والتطوير والشؤون المالية الدكتور 

أعمال رئيس الجامعة وممارسة عماد صالح القيام ب
 . صالحياته المنصوص عليها، وفق ذات القانون
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أول اختبار حقيقي لمجالس األمنا  ععد إقرار قانوني .. « األردنية»اختيار رئيس 

 الجامعات والتعليم العالي
 

أمام مجلس أمناء الجامعة األردنية خالل االسابيع القادمة قرار حاسم بتعيين  امان السائح: كتبت 
رئيس جديد للجامعة االردنية، في اول امتحان حقيقي لمجالس االمناء بعد اقرار قانوني الجامعات 
االردنية والتعليم العالي،  وعليه ان يثبت انه سيحسن االختيار وسيؤسس لمؤسسية جديدة تعزز 

 .ة وتعلن ان استقاللية الجامعات تليق بها، وانها طريق مثلى للنهوض باي جامعة كانت االيجابي
امام مجلس امناء االردنية امتحان صعب في اولى اوراقه التي سيثبت من خاللها امورا مختلفة،  

تفرز مفاتيح هامة بان منح االستقاللية يؤكد عمق المؤسسية، وبأنه البد من اسثمار سلطة اختيار 
الرئيس للصالح العام ولصالح االكفا واالقدر وصاحب الخبرات والقدرات، دون النظر الى االبعاد 

 ؟ .. الشخصية، او التدخالت الخارجية، فهل سينجح مجلس االمناء بذلك
امام مجلس االمناء الذي اعيد تشكيله قبل ايام بصدور االرادة الملكية السامية ليكون جديدا باسماء 

ه وخبراته، وتطبيقه لنص وروح القانون الذي منحه صالحيات واسعة تدخله في قالب شخوصه وادائ
انه صاحب قرار واختيار وترفع عنه وزر انه مجلس امناء شكلي، لتحوله الى مجلس امناء حقيقي 
بروح جديدة وتفاصيل هامة، عليه ان يثبت للجميع انه على قدر تلك الصالحيات واالستقاللية 

مجلس امناء االردنية االن بانتظار قرار من مجلس التعليم العالي الذي من .فعلية والمسؤولية ال
المتوقع ان يعقد جلسته بداية االسبوع المقبل للبت باالطر العامة الختيار رئيس الجامعة المقبل التي 

ت على ينظر اليها الجميع بعين الترقب واالنتظار وربما التفكير الجاد بمن سيكمل مسيرة اسماء مر 
 . هذا الصرح وتركت بصمات واضحة 

عادل الطويسي سيقر في . مجلس التعليم العالي ووفقا لما اكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي د 
جلسة تعقد االسبوع المقبل المعايير العامة الختيار رئيس للجامعة الرسمية واولها ستكون االردنية بعد 

بناء وكما ورد في مشروع نظام تعيين رؤساء الجامعات الرسمية  شغر المنصب، وذلك وفقا للطويسي
 .الذي نسب به مجلس التعليم العالي الى مجلس الوزراء سابقا 
عدنان بدران فور اقرار المعايير من قبل . وقال الطويسي انه سيخاطب رئيس مجلس امناء االردنية د
جامعة وفقا للقانون الجديد الذي سيختار من مجلس التعليم العالي للبدء في اجراءات اختيار رئيس لل

خالله مجلس االمناء ثالثة اشخاص وفقا لما يراه مناسبا لالختيار اما باالعالن عن الترشيح او 
اختيارهم باالسم بعد ان يشكل لجنة تبحث في عملية االختيار ويقوم المجلس  باالجراءات التي يراها 

 35/6/3545                                                   ربعاءاأل                                            3/ ص أولىالدستور  
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وينسب لمجلس التعليم العالي بثالثة اسماء يختار المجلس  مناسبة للتحقق من قدراتهم وكفاءاتهم،
واحدا منها ليكون رئيسا للجامعة االردنية ويسير القرار وفقا الجراءاته القانونية والدستورية المعمول 

 .بها 
واكد الطويسي انه للمرة األولى سيقوم مجلس االمناء وفقا للقانون الجديد بالتنسيب لمجلس التعليم 

 .حيث منح االمناء صالحيات االختيار واالستقاللية التي تؤهله ان يختار االكفأ واالقدر  العالي،
وكشف الطويسي ان مشروع نظام رؤساء الجامعات الرسمية سيطبق في تعيين رئيس لالردنية كأول 

% 06نسبة باالختيار و% 06رئيس يتم تعيينه واختياره بعد اقرار القانون، يعطي مجلس االمناء 
لمجلس التعليم % 06ويت العضاء الهيئة التدريسية بالجامعة التي يراد تعيين رئيس داخلها، وتص

 .العالي الذي يدير عجلة الموقف باالتجاه النهائي 
واكد الطويسي ان هذه االجراءات تعزز االستقاللية للجامعات من جهة وتعزز المؤسسية إذ إن هناك 

لذي يؤكد سالمة االجراء ونزاهته، مشيرا إلى ان تعيين رئيس ثالث جهات تختار الرئيس وهو االمر ا
لالردنية يجب ان يتم بشكل سريع وال يسغرق وقتا طويال ليمارس الرئيس صالحياته وترتيباته بهدوء 

 .قبل بدء العام الجامعي المقبل في ايلول المقبل 
وتعطي % 06ة الكبرى بـ  مأسسة حقيقية تشارك بها جهات رئيسة ثالث تمنح مجلس االمناء النسب 

صالحية ديمقراطية العضاء الهيئة التدريسسية للمشاركة باختيار رئيسهم او باالحرى تجنب غير 
الكفؤ النه ال يمكن ان يجمع نصف اعضاء الهيئة التدريسية على اسم ليس بقدر حمل مسؤولية 

واسماء % 06حدد له من  االردنية، ويأتي دور مجلس التعليم العالي ليضبط ايقاع االختيار بما
ثالثة يختار واحدا منها، وكل تلك االمور البد ان تكون ثابته وناضجة وواضحة لتنجح تلك الجهات 

 .باختيار رئيس جديد لقانون جديد ومجلس امناء ايضا جديد 
امام امناء االردنية االمتحان االصعب الذي سيؤسس لباقي الجامعات، فكانت صاحبة النصيب ان 

جلس امنائها بالترتيب الختيار رئيس لالردنية، وان يفتح ملف امتحانه االول االصعب ليمارس يبدأ م
صالحياته الجديدة بااقتدار وعناية، حتى ال يقال يوما ان منح االستقالية للجامعات عبء ونذير 

 .سلبي علينا التراجع عنه 
رات االكثر حساسية وتأثيرا، وحديث ملعب االردنية اليوم وامناؤها يزخم باالحداث واالعباء والقرا

الشارع اليجب ان يكون مؤثرا بتغيير بوصلة الحدث، وعدم االنصياع للتدخالت يجب ان يكون 
 ..محسوما، وعدم التأخير باتخاذ القرار يجب ان يكون نهجا لوقف التدخالت واالحاديث المرفوضة

مجالس االمناء بحجم الحدث وعلى  امام اردنيتنا وامنائها حدث عظيم وامتحان صعب، فهل ستكون
 قدر باب الصالحيات الممنوح بال حدود؟؟



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة ــامعــــة األردنــالجـــــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

6 

 
 

 

 

 تحت رعاية سمو األمير الحسن بن طالل
 "االنباط اقتصاد وحضارة " انطالق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث 

 
 

مندوبا عن سمو  -سناء الصمادي
األمير الحسن بن طالل افتتح وزير 
التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة 

ال المؤتمر الدولي صباح اليوم، أعم
الثالث  للحضارة النبطية الذي تنظمه 
كلية اآلثار والسياحة بالجامعة االردنية 
بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي 

األنباط اقتصاد " السياحي، بعنوان 
 .ويستمر ثالثة ايام  " وحضارة 

  
وبة، أهمية انعقاد المؤتمر في تعزيزه وأكد مندوب رئيس الجامعة األردنية بالوكالة، الدكتور أحمد مجد

للرؤى الملكية السامية بهدف إبراز التراث الحضاري النبطي وتعريف العالم به، وترسيخ الهوية 
السياحية األردنية على الخارطة العالمية للسياحة، وخلق فرصة للتعاون بين الجهات األكاديمية 

 . فته والبحثية، للتعريف بالتراث الحضاري النبطي وثقا
 

وأشار إلى حرص الجامعة على عقد العديد من المؤتمرات المهمة في مختلف المجاالت مثل القانون، 
والتعليم، والقضية الفلسطينية، والفن واألدب، والدراسات االسالمية وغيرها بالتعاون مع جهات محلية 

قليمية ودولية، بهدف رفع وتعزيز مسيرة البحث العلمي، والبحث في  العلوم االنسانية وتطوير التعليم وا 
 .وخدمة المجتمع

  

 السوسنة -أخبار األردنية -0ص الرأي  

 35/6/3545                                                   ربعاءاأل                      نيوز                                   ينة المد
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ولفت مجدوبة إلى استعداد الجامعة للتعاون مع مختلف الجهات األكاديمية المحلية والدولية السيما 
سلطة اقليم البترا التنموي السياحي للبحث العلمي في التعرف على المزيد من الحضارة النبطية 

الدروس التي يمكن تعلمها مثل حصاد المياه، والتجارة، والتبادل العريقة التي تضم العديد من 
 .التجاري والسياسة وغيرها 

  
ودعا المشاركين في المؤتمر إلى الحرص على الخروج بتوصيات وأبحاث تساهم في نشر الحضارة 
النبطية بين دول العالم، األمر الذي سيعزز من مكانة هذه الحضارة على خارطة السياحة العالمية 

 . فضال عن تعزيز مكانة األردن كوجهة وبيئة سياحية جاذبة 
 

البترا المهندس فالح العموش إن مؤتمرنا اليوم يشكل ساحة للجميع  وقال رئيس مجلس سلطة إقليم
لالطالع على آخر ما توصلت اليه األبحاث واالكتشافات في الحضارة النبطية التي سيقدمها  نخبة 
من الخبراء والمتخصصين ممن كرسوا جهودهم للتعرف على هذه الحضارة العريقة السيما المتعلقة 

 .واالقتصادية واالجتماعية والفكرية فيها باإلنجازات الثقافية 
  

وأشار إلى أنه منذ اكتشاف المدينة بحضارتها العريقة، أصبحت مقصدًا سياحيًا عالميًا أهلها لتكون 
لتكون من عجائب الدنيا السبع،  7662ضمن قائمة التراث السياحي العالمي وعززه اختيارها عام 

 7602عن العام الماضي % 06دينة ارتفعت العام الحالي بنسبة الفتا إلى أن الحركة السياحية بالم
  . 
  

واستعرض العموش في كلمته تطور الحضارة  النبطية التي استضافت أعراقًا أخرى من أصول عربية 
وغير عربية مما انعكس على فنون النحت والعمارة لتشكل خليطا من الهيلينية والرومانية والمصرية 

 .   واألشورية
  

إن المعالم السياحية واألثرية بحسب رئيس سلطة إقليم البترا تجعل من الدول وجهة سياحية للعالم 
وتضيف رافدا يعزز من مكانتها على الخارطة السياحية العالمية، وهو ما نجده في أردننا الذي أصبح 

يئة سياحية جاذبة اليوم من أولويات السياح والزوار من شتى بقاع األرض؛ وذلك لما يتمتع به من ب
 .أرست قواعدها الحضارات العريقة الموجودة فيه  
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وأعرب العموش عن شكره لكافة الجهات المشاركة في المؤتمر والذي سيشكل دعما كبيرا للباحثين 
 .والدارسين للحضارة النبطية

   
ة ثالثة محاور دولة عربية وأجنبي( 00)باحثا متخصصا من ( 02)ويتناول المؤتمر الذي يشارك فيه 

 .طرق التجارة لدى األنباط، والتبادل الثقافي، والتقاليد المحلية: أساسية هي
   

ورقة عمل متخصصة لمختصين في الحضارة النبطية تضم أمثلة ( 07)ويتضمن المؤتمر تقديم 
ت، ونماذج ودراسات ميدانية، منها الضرائب عند األنباط، وطرق التجارة النبطية في مختلف المجاال

والجوانب المعمارية للحضارة النبطية في حقب زمنية مختلفة، والنقوش والرسومات النبطية والنحت 
 .في المدينة، وجوانب في العمارة االستيطانية، واالقتصاد الريفي النبطي في المناطق المجاورة للبترا

  
نوب بالد الشام، والتباين في كما تتضمن الديانة النبطية وطقوس الصحراء في المناطق النائية في ج 

اآلرامية النبطية، والمدرسة النبطية للفخار المطلي ، والمراسم والمهرجانات في المجتمع النبطي 
 .وغيرها العديد من الموضوعات المتعلقة بالحضارة النبطية 

  
 .وسلم محافظة الدروع التكريمية على الجهات المشاركة والداعمة في المؤتمر

  
وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى نائب رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات ممثلي 
معاهد البحث الدولية والوطنية  بهدف تسليط الضوء على أهمية دور علماء اآلثار في النهوض 

 .بواقع مدينة البترا والحركة السياحية
  

ديم لها أهميتها على المستوى السياحي والتراثي وتعد وقال الفرجات إن البترا كنز من كنوز العالم الق
رمزا للهوية األردنية وال بّد من التركيز على الحفريات الموجوده فيها، ودور علماء اآلثار والجامعات 

 .في النهوض بالواقع السياحي للبترا بالتعاون مع سلطة إقليم البترا
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 ( األردنية)تشكيالت وتنقالت إدارية محدودة في 

 
 

قرر رئيس الجامعة األردنية الدكتور 
عزمي محافظة إجراء تشكيالت وتنقالت 
 :إدارية محدودة جاءت على النحو التالي

 
نقل السيد زياد الغنميين مديرا لدائرة  -0

 .اللوازم المركزية
تكليف السيد الواكد الوريكات مديرا  -7

 .دةلدائرة الخدمات المسان
 .نقل السيد علي الشوابكة إلى كلية علوم التأهيل مساعدا للعميد للشؤون اإلدارية والعيادات -0
 .نقل السيد عصام الحتاملة إلى كلية الهندسة مساعدا للعميد لشؤون الصيانة والمشاغل -0
 .اخلينقل السيد جمال سعادة مديرا لدائرة الرقابة المالية في وحدة الرقابة والتدقيق الد -5
 .نقل السيد عمران القضاة مديرا لدائرة المباني واإلسكان الوظيفي -0
 .نقل السيد تامر القضاة مديرا لدائرة الحسابات في وحدة الصناديق المالية -2
 .نقل السيد صهيب الهروط مديرا لمكتب القضايا الطالبية -8
 .والتغذيةنقل السيد محمد عربيات مساعدا لمدير دائرة خدمات الغذاء  -9

 .نقل السيدة هديل تايه بوظيفتها إلى صندوق اإلسكان -06
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 مسودة نظام الختيار رؤساء الجامعات الرسمية
 

كشفت مصادر مطلعة ابرز مالمح مسودة نظام اختيار رؤساء الجامعات الرسمية،   -حاتم العبادي
وبحسب مسودة النظام، فإنه يتم تشكيل  .رفعه مجلس التعليم العالي الى رئاسة الوزراء أخيرا الذي

تُنّسب عشرة اشخاص الى اللجنة الثانية، واسمها لجنة  لجنتين، االولى تسمى لجنة بحث وتقصي،
 <اسماء من العشرة والتي تختار خمسةاالختيار، 

 
ينص على  واوضحت المصادر ان لجنة االختيار تكون عضويتها من فئة االكاديميين، إذ ان القانون

ملة رتبة االستاذية اكاديميين من ح ان يكون من ضمن تشكيلة مجلس امناء الجامعة الرسمية اربعة
وقالت المصادر إنه بعد اختيار االسماء الخمسة،  .من خارج الجامعة يختارهم مجلس التعليم العالي

ووفقا لنتائج التصويت يرشح مجلس امناء الجامعة بأعلى ثالثة  يتم طرحهم للتصويت داخل الجامعة،
 .مقابالت يجريها المجلس معهمالعالي، الذي سيختار احدهم في ضوء نتائج  اسماء مجلس التعليم

تنسيب من  يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على: وبحسب قانون الجامعات
الجامعة، في حين يعين رئيس  مجلس التعليم العالي ومن بين ثالثة مرشحين ينسب بهم مجلس امناء

وينص  .مجلس امناء تلك الجامعة على تنسيب الجامعة الخاصة من قبل مجلس التعليم العالي بناء
هذا القانون، بما في  ان مجلس الوزراء يصدر االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام( 05)القانون في المادة 

ومع شغور موقع  .لتعيين رؤساء الجامعة ذلك االنظمة المتعلقة بالجامعات الرسمية والتي بينها نظام
التربية والتعليم، فإن مجلس امناء  ي محافظة حقيبة وزارةرئاسة الجامعة االردنية، بتولي الدكتور عزم
التعليم العالي، إال ان عملية تعيين رئيس للجامعة ستبدأ  الجامعة سينسب بثالثة اسماء الى مجلس

من قانون الجامعات، ال يجوز ( 00)ووفقا للمادة  .رؤساء الجامعات الرسمية بعد إصدار نظام تعيين
ألكثر من اربعة أشهر، ويتخذ مجلس التعليم العالي القرار  بدون رئيس ان تستمر رئاسة الجامعة
 .تلك المدة الذي يرتئيه في حال مرور

 
 

 شؤون جامعية ومحلية
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 تحديـد معاييـر اختيار رؤسـاء الجامعات الرسميـة األسبوع المقبـل
 

طويسي ان مجلس التعليم عادل ال. اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د   -امان السائح
العالي سيعقد جلسة األسبوع المقبل لتحديد المعايير الرئيسية العامة الختيار رؤساء الجامعات 
الرسمية وستكون أول االختيارات لشغر موقع رئيس الجامعة األردنية، مؤكدا ان المعايير التي سيقرها 

لجامعات الرسمية الذي نسب به التعليم المجلس ستكون وفقا لما ورد في مشروع نظام تعيين رؤساء ا
 .العالي الى مجلس الوزراء 

% 06ان المعايير ستعطي لمجلس األمناء نسبة « الدستور»وكشف الطويسي في تصريحات لـ 
الساتذة الجامعة المراد تعيين رئيس جديد % 06للتنسيب الى مجلس التعليم العالي بثالثة أسماء ، و

العالي لدراسة األسماء الثالثة والتنسيب بتعيين رئيس للجامعة، مؤكدا لمجلس التعليم % 06لها ، و
ان القانون الجديد والنظام الجديد حول تعيين رئيس الجامعة فيه مؤسسية حقيقية وتشاركية وعدالة 

 .واستقاللية كبيرة لمجلس أمناء الجامعة 
عدنان بدران فور اقرار . وقال الطويسي انه سيخاطب رئيس مجلس امناء الجامعة االردنية د   

المعايير من قبل مجلس التعليم العالي للبدء في اجراءات اختيار رئيس للجامعة وفقا للقانون الجديد 
الذي سيختار من خالله مجلس االمناء ثالثة اشخاص وفقا لما يراه مناسبا لالختيار اما باالعالن 

ث في االختيار ويقوم باالجراءات التي  يراها عن الترشيح او اختيارهم باالسم بعد ان يشكل لجنة تبح
مناسبة للتحقق من قدراتهم وكفاءاتهم ، وينسب لمجلس التعليم العالي بثالثة اسماء يختار المجلس 
واحدا منها ليكون رئيسا للجامعة االردنية ويسير القرار وفقا الجراءاته القانونية والدستورية المعمول 

 .بها 
رة األولى سيقوم مجلس االمناء وفقا للقانون الجديد بالتنسيب لمجلس التعليم واكد الطويسي انه للم

 .العالي ، حيث منح االمناء صالحيات االختيار واالستقاللية التي تؤهله ان يختار االكفأ واالقدر 
وكشف الطويسي عن ان مشروع نظام رؤساء الجامعات الرسمية سيطبق في تعيين رئيس لالردنية 

نسبة باالختيار % 06يتم تعيينه واختياره بعد اقرار القانون، يعطي مجلس االمناء كاول رئيس 
لمجلس % 06تصويت العضاء الهيئة التدريسية بالجامعة التي يراد تعيين رئيس داخلها ، و% 06و

 .التعليم العالي الذي يدير عجلة الموقف باالتجاه النهائي 
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تقاللية للجامعات من جهة وتعزز المؤسسية حيث ان واكد الطويسي ان هذه االجراءات تعزز االس
هنالك ثالث جهات تختار الرئيس وهو االمر الذي يؤكد سالمة االجراء ونزاهته، مشيرا الى ان تعيين 
الرئيس لالردنية يجب ان يتم بشكل سريع وال يستغرق وقتا طويال ليمارس الرئيس صالحياته وترتيباته 

 .المقبل في ايلول المقبل  بهدوء قبل بدء العام الجامعي
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 (أسماء)والخاصة  ارادة ملكية بتعيين رؤساء وأمناء الجامعات الرسمية
 

الجامعات الرسمية  افقة على تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناءصدرت اإلرادة الملكية السامية بالمو 
  .7608/  0/ 0لمدة أربع سنوات إعتبارًا من تاريخ 

والدكتور خالد  ووفقا لالرادة الملكية يعين الدكتور عدنان بدران رئيسا لمجلس أمناء الجامعة األردنية
رئيسا لمجلس أمناء جامعة  سوسالعمري رئيسا لمجلس أمناء جامعة اليرموك والدكتور يوسف الق

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية والدكتور  مؤتة والدكتور منذر جريس حدادين رئيسا لمجلس أمناء
كما يعين الدكتور ياسين الحسبان رئيسا  .آل البيت أمناء جامعة البخيت رئيسا لمجلس" محمد عدنان"

هشام الخطيب رئيسا لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية  لمجلس أمناء الجامعة الهاشمية والدكتور
 الذنيبات رئيسا لمجلس أمناء جامعة الحسين بن طالل والدكتور صبري الربيحات والدكتور محمد

وقال  .الجامعة األلمانية التقنية وعثمان بدير رئيسا لمجلس أمناء رئيسا لمجلس أمناء جامعة الطفيلة
عادل الطويسي اليوم  وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس التعليم العالي الدكتور

في نصوصه تحديد فئات  ،تضمن 7608لسنة (  08)الثالثاء أن قانون الجامعات األردنية رقم 
رئيس مجلس األمناء، وأربعة أعضاء  :عات الرسمية على النحو التاليأعضاء مجالس األمناء الجام

الجامعة، وثالثة أعضاء من قطاع الصناعة  أكاديميين ممن يحملون رتبة األستاذية من خارج
واضاف الطويسي أن مجلس  .ورئيس الجامعة والتجارة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي،

تشكيلة مجالس األمناء حرص على تمثيل  لى ضمان التنوع فيالتعليم العالي ومن باب الحرص ع
السيدات في تلك المجالس إلى جانب تمثيل رؤساء مجالس  فئة الشباب ألول مرة ومراعاة تمثيل

تلك الجامعات بما يضمن تكاملية األدوار وأن تؤدي الجامعة رسالتها في  المحافظات القريبة من
وبين أن المجلس إرتأى أن يمثل ضمن فئات  .المجتمع المحلي ضمن تشاركية وتكاملية مجال خدمة

مختصين في قطاع التعليم العالي ولهم باع طويل يمتد ألكثر  أصحاب الرأي واإلختصاص إعالميين
 باب اإلستفادة منهم كبيوت للخبرة تساعد في خدمة الجامعات وأن التنوع في من عشر سنوات من

يحرص ضمن  ب في خدمة تلك المؤسسات الوطنية كما أن مجلس التعليم العاليالتمثيل يص
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خالل مجالس الجامعة  المجاالت المتاحة له في إشراك مختلف القطاعات في مجالس األمناء أو من
  .ومجالس الكليات التي هي من صالحية رئيس الجامعة نفسها

 
القريبة المقبلة  بدعوة األعضاء خالل الفترة واكد أن رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية سيقومون

وفيما يتعلق . والجامعات األردنية من أجل بلورة محاور عمل تلك المجالس وفقًا لقانون التعليم العالي
الجامعات الخاصة إستكملت تنسيباتها من خالل  بمجالس أمناء الجامعات الخاصة بين الطويسي أن

إستثناء ثالث جامعات حيث قرر مجلس التعليم العالي الموافقة ب الهيئات اإلدارية لتلك الجامعات
  .7608/  5/ 79أربع سنوات إعتبارًا من تاريخ  على تشكيلها لمدة

 
جامعة األميرة سمية  واشتمل القرار تعيين سمو األميرة سمية بنت الحسن رئيسًا لمجلس مجلس أمناء

عمان األهلية والدكتور يعقوب عادل  للتكنولوجيا ومحمد صالح الحوراني رئيسًا لمجلس أمناء جامعة
األوسط وموسى عبدالعزيز محمد شحادة رئيسًا لمجلس  سًا لمجلس أمناء جامعة الشرقناصرالدين رئي

محمد محمود الصقور رئيسًا لمجلس أمناء جامعة إربد األهلية والدكتور  أمناء جامعة البترا والدكتور
لحباشنة سمير ا التلهوني رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الحسين بن عبدااهلل الثاني التقنية والمهندس بسام

كما يعين وليد مثقال عصفور رئيسًا لمجلس أمناء جامعة  .رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الزرقاء
الدكتور وليم حنا قسطه شوملي رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة األميركية  فيالدلفيا الخاصة والمطران

األونروا  - وية واآلدابوالدكتور نبيل محمود الشريف رئيسًا لمجلس أمناء كلية العلوم الترب في مأدبا
التطبيقية والدكتور صالح شفيق  والمهندس عدنان عبدالكريم البلبيسي رئيسًا لمجلس جامعة العلوم

عبدالسالم المجالي رئيسًا لمجلس أمناء جامعة  ارشيدات رئيسًا لمجلس أمناء جامعة جدارا والدكتور
يسًا لمجلس أمناء جامعة عمان العربية مشهور حديثه الجازي رئ العقبة للتكنولوجيا والدكتور عمر

رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الزيتونة األردنية والدكتور محمد نور عطا  وعيد زعل نمر الفايز
 لمجلس أمناء جامعة عجلون الوطنية والدكتور محمد احمد محمد ربيع رئيسًا لمجلس الصمادي رئيساً 

  .أمناء جامعة جرش
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Heads, members of universities’ board of trustees appointed 
 

 
A Royal Decree was issued on Tuesday approving the appointment of the 
heads and members of the boards of trustees of the official universities for 
a period of four years starting from June 3, 2018, the Jordan News 
Agency, Petra, reported. 

 
In accordance with the Royal Decree, Adnan Badran is appointed chairman 
of the board of trustees of the University of Jordan, Khalid Omari as 
chairman of the board of trustees of Yarmouk University, Yousef Qusous as 
chairman of the board of trustees of Mutah University and Munther 
Haddadin as chairman of the board of trustees of Jordan University of 
Science and Technology, and Mohammed Adnan Bakheet as chairman of 
the board of trustees of Al al-Bayt University. 

 
Yassin Hasban was appointed as chairman of the board of trustees of the 
Hashemite University, Hisham Al Khatib as chairman of the board of 
trustees of Balqa Applied University, Mohammed Thneibat as chairman of 
the board of trustees of Al Hussein Bin Talal University, Sabri Rbeihat as 
chairman of the board of trustees of  Tafileh Technical University, and 
Othman Badir as chairman of the board of trustees of the German 
Jordanian University. 

 
Minister of Higher Education and Scientific Research and Chairman of the 
Higher Education Council Adel Tweisi said on Tuesday that the Jordanian 
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Universities Law No. (18) of 2018 included in its texts the members 
categories of the boards of trustees of the official universities as follows: 
chairman of the board of trustees, four academic members with the rank of 
professor from outside the university, three members from the industry and 
commerce sector, four members from experts and opinion leaders and the 
president of the university. 

 
Tweisi added that the Higher Education Council is keen to ensure diversity 
in the board of trustees’ formation and that the council made sure to 
represent the youth group for the first time and to take into consideration 
the representation of women in these councils, in addition to representing 
the heads of provincial councils close to those universities to ensure roles 
integrity and that the university fulfills its mission in the field of community 
service within a participatory and complementary approach. 

 
The Decree included the appointment of HRH Princess Sumaya as 
chairman of the board of trustees of Princess Sumaya University for 
Technology, Mohammed Horani as chairman of the board of trustees of 
Amman Private University, Yaqoub Adel Nasraldin as chairman of the 
board of trustees of the Middle East University, Mousa Shehadeh as 
chairman of the board of trustees of Petra University, Mohammed Saqour 
as chairman of the board of trustees of the Irbid National University, 
Bassam Talhouni as chairman of the board of trustees of Al Hussein 
Technical University and Samir Habashneh as chairman of the board of 
trustees of Zarqa University. 

 
Walid Asfour was appointed as chairman of the board of trustees of 
Philadelphia Private University, Bishop William Hanna Shomali as chairman 
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of the board of trustees of the American University in Madaba, Nabil Sharif 
as chairman of the board of trustees of the Faculty of Educational Sciences 
and Arts/UNRWA, Adnan Bilbisi as chairman of the Council of the 
University of Applied Sciences, Saleh Irshaidat as chairman of the board of 
trustees of Jadra University, Abdul Salam Majali as chairman of the board 
of trustees of the Aqaba University of Technology, Omar Jazi as chairman 
of the board of trustees of Amman Arab University, Eid Al Fayez as 
chairman of the board of trustees of Al Zaytoonah University of Jordan, 
Mohammad Al Smadi as chairman of the board of trustees of Ajloun 
National University and Mohammad Rabee as chairman of the board of 
trustees of Jerash University. 
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 طبربور -عدنان دانيال علي زلوم  -
 اربد –ن شحادة ذيب مريا -
 الصويفية –داود اسكندر طليل  -
 الصويفية –سامي ابراهيم بطشون  -
 جبل عمان –اسماء سعود محمد ابو السمن  -
 طريق قلعة الربض –يعقوب مفضي اسعيد الربضي  -
 
 
 

 رحمهم هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات

 35/6/3545                                                 ربعاءاأل                           الرأي                                         
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 ابنته التي  ن البدول من منطقة ام صيحون في البترا تفاجأ لدى ذهابه لمعالجةالمواطن سليما
الذي سجلت « الوطني الرقم»تبلغ من العمر عاما واحدا في أحد المستشفيات الحكومية أن 
إلى تأخر عالج ابنته فيما  به الطفلة على قيود األحوال المدنية يعود لشخص آخر ما أدى

الوطني وقدموا العالج للطفلة النقاذ  أكدهم بوجود خطأ في الرقمتعاون معه األطباء عند ت
 حياتها

 
  ان هناك قضايا ما زالت منظورة بالمحاكم تتعلق بعمليات سرقة« عين الرأي»علمت 

 .تعرضت لها المنطقة الحرة األردنية في منطقة الكرامة الحدودية مع العراق
 

  في  ك اعالمية تبعد بينها وبين االعالمالرئيس الرزاز اكد ان حكومته لن تعمل مدونة سلو
الجميع بما  الوقت الذي طالب فيه باصدار مدونة سلوك من رحم الجسم الصحفي يلتزم بها

 .فيها الحكومة
 

 عمر الرزاز قال خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد امس في دار رئاسة. رئيس الوزراء د 
نحترم  ى اسئلة واستفسارات المواطنين واناذا اردنا نهجا جديدا فعلينا االجابة عل» الوزراء 

 .«عقل المواطن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زوايا الصحف 

 35/6/3545                                                     ربعاءاأل                                                      عين الرأي         
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 تغريدة على حسابه تويتر أن المملكة  أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في
تبذل جهودا مكثفة يقودها جاللة الملك مع جميع األطراف المعنية والمؤثرة لكسر االنسداد 
طالق تحرك فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام  السياسي وا 

، 0902من حزيران الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع 
 .سبيال وحيدا لتحقيق السالم الشامل والدائم

 
 عالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات الصحفيين مازحت وزير الدولة لشؤون اإل

خالل مشاركتها مؤتمر رئيس الوزراء أمس بدار رئاسة الوزراء بأنها ترى أن مكانها بينهم 
 .كصحفية

 
  أن وزراء استأنفوا تطبيق قرارات كانوا جمودها بعد رحيل حكومة « صنارة الدستور»علمت

مناقالت : الدكتور هاني الملقي وفي فترة تصريف األعمال، و من بينها قرارات ادارية
 ت على التقاعد لموظفينوترقيات واحاال

 
 ليل عطية طالب الحكومة في رسالة أبرق بها أمس الى رئيسها عمر الرزاز بتبني النائب خ

نائبا كانوا قد وقعوا على مذكرة للمطالبة بمذكرة عفو  26وأبلغ عطية أن . قانون للعفو العام
 .وبحسب الرسالة بين عطية الحاالت غير المشمولة بالعفو. عام

 
  الوزير األسبق حازم الناصر مرشح لتعيينه على رأس مؤسسة خدماتية كبرى، وبحسب

هات معنية، ومن المرجح أن يجري االعالن قريبا مصادر فإنه قد جرى استمزاجه من قبل ج
 .عن تكليف الناصر بهذه الموقع الجديد

 
  56حزب سياسي أقام حفل إفطار رمضاني على نطاق ضيق ومحدود ولم يحضره اكثر من 

 .آالف دينار 5شخصا، والالفت باألمر أن  فاتورته بلغت  ما يقارب 
 

 35/6/3545                                                  ربعاء  األ                                                        صنارة الدستور
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 ا خاللها المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، التي تبدأ اليوم زيارة رسمية للمملكة ويلتقيه
كبار المسؤولين، من المقرر أن تزور الجامعة األلمانية األردنية يوم غد، حيث ستعقد 

 .خالل الزيارة جلسة حوارية مع طلبة الجامعة
 

 طارق الحموري يلتقي غدا الخميس أعضاء . وزير الصناعة والتجارة والتموين د
كما يلتقي الوزير صباح األحد . ف الصناعية في غرفة صناعة األردنمجالس الغر 

المقبل بممثلي القطاع التجاري في غرفة تجارة األردن، وذلك لمناقشة قضايا تهم 
 .القطاع التجاري والصناعي

 
 عمر الرزاز، طالب فيها . النائب خليل عطية وجه أخيرا خطابا لرئيس الوزراء د

حكومته بإصدار عفو عام، مذكرا الرزاز بأن النواب كانوا طالبوا بتبني الحكومة مشروع 
 .نائبا إّبان الحكومة المستقيلة 26قانون عفو عام، وذلك عبر مذكرة وقعها 

 
 المي للعمال المنزليين، برعاية المنسق ينظم في عمان اليوم مؤتمر حول اليوم الع

المؤتمر يقام بالتعاون مع منظمة العمل . الحكومي لحقوق اإلنسان باسل الطراونة
 .الدولية وبمشاركة عدد من الشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني

 
 ذيل "مقبل حفل إشهار ومناقشة لقاموس يقيم منتدى الِفْكِر العربـّي مساء األحد ال

لخير الدين الزركلي، الذي يعد قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من " األعالم
من  7608الفائز بجائزة الكتاب التراثي للعام )العرب والمستعربين والمستشرقين، وهو 

اب الباحث يتحدث بالحفل مؤلف الكت. معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربّية
 .والمؤرخ أحمد العالونة ويعقب عليه الدكتور وليد محمد خالص
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