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 "االردنیة"أبو غزالة یلتقي الباحثین بمركز دراسات المرأة في 
 

أكد رئیس مجموعة طالل أبو غزالة الدكتور طالل أبو غزالة ضرورة إزالة القیود  -محمد المبیضین
 .والمعوقات لعمل المرأة ودخولھا سوق العمل بعد أن أثبتت جدارتھا في العمل والتعلیم 

  
م مجموعة من الطلبة الباحثین في مركز دراسات المرأة في الجامعة واضاف خالل لقائھ الیو

بحضور رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة أن للمرأة دور كبیر في ازدھار المجتمعات  لقدرتھا 
 .الفائقة في التفوق وتحمل الصعاب واالخالص في العمل والتضحیة والعطاء اإلنساني

   
بة عالم المعرفة  والریادة واالبداع لإلسھام في صناعة المستقبل وحث أبو غزالة النساء على مواك

ودفع بمقترح إعداد دراسة علمیة بالتعاون ما بین المجموعة والباحثین في , األردني الواعد باإلنجاز 
مركز دراسات المرأة تتعلق بالباحثات عن العمل في األردن مع التركیز على التخصصات واألعمار 

 .لحوافز والمكافآت المالیة وبیئة العمل وا
  
وشرح أبو غزالة للطلبة وغالبیتھم من اإلناث تجربة المجموعة الناجحة في توظیف المرأة، مشیرا  

من العاملین في مكاتب المجموعة المنتشرة في دول العالم ھن من النساء الالئي % ) 60(إلى أن نحو 
 .حققن نجاحات في انتاجیة أعمالھن 

  
لة مسیرة وتطورات المجموعة التي لھا شبكة واسعة االنتشار في عدد من دول وعرض أبوغزا 

العالم، في مختلف المجاالت في اإلدارة والتعلیم والتدریب والتأھیل واالستشارات المالیة وتقنیة 
 .المعلومات ونقل التكنولوجیا والملكیة الفكریة 

  
مشیدا باالنجازات التي حققتھا , تھل اللقاء وكان رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة تحدث في مس

المجموعة عبر مسیرتھا الرائدة في خدمة االقتصاد االردني مؤكدا أن المجموعة أرست قواعد متینة 
 .في التعاون مع المجتمعات المحلیة

   
ونوه محافظة بأھمیة محطات إنتاج المعرفة التي أنشأتھا المجموعة في عدد من المدن والقرى 

نیة والتي ترتبط مع مراكز األبحاث في الوطن العربي الكترونیا،مؤكدا رغبة الجامعة ببناء األرد
جسور التعاون العلمي والبحثي مع المجموعة من خالل ابرام اتفاقیة بین الجامعة والمجموعة تؤسس 

 .لمرحلة جدیدة لالنفتاح والتواصل بین الجانبین 
  
یس الجامعة الدكتور أحمد مجذوبة ومدیرة مركز دراسات ودار خالل اللقاء الذي حضره نائب رئ 

المرأة الدكتورة عبیر دبابنھ حوار موسع حول التحدیات والقضایا التي تواجھ إدماج النوع االجتماعي 
في سوق العمل ودور المرأة في قطاع األعمال واھمیة مشاركة المرأة في المشاریع الصغیرة المدرة 

 .للدخل 

 أخبار الجامعة
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 )األردنیة(شؤون الطلبة في نظمتھ عمادة 
 مھرجان ألوان األول یكشف عن مواھب وطاقات الطلبة الفنیة

  
كشف طلبة الجامعة األردنیة في مختلف التخصصات األكادیمیة عن قدراتھم الفنیة  - فادیة العتیبي

ن وطاقاتھم اإلبداعیة الكامنة وقد جسدوھا عزفا وغناء وتمثیال خالل مشاركتھم في فعالیات مھرجا
األول الذي نظمتھ عمادة شؤون الطلبة ممثلة بدائرة بدائرة النشاطات الثقافیة والفنیة ) ألوان(

 .واالعالمیة أمس بحضور عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد العطیات
  

فكرة المھرجان الذي جاءت تسمیتھ تبعا لتعدد األلوان الفنیة التي قدمت خاللھ من عزف وتمثیل 
م لم تكن ولیدة الصدفة بحسب رئیس شعبة النشاط الفني حمزة المومني، بل وغناء ومھارات رس

 .جاءت إیمانا من عمادة شؤون الطلبة بمواھب الطلبة وإمكانیاتھم الفنیة والسعي إلى إبرازھا وتنمیتھا
  

وقال المومني إن المھرجان المنوي عقده سنویا مليء بالمواھب الشبابیة من فئة الھواة، تم عرضھا 
ن فقرات متنوعة وفي إطار فرق فنیة حدیثة الوالدة، مشیرا إلى أن المھرجان من شأنھ إفساح ضم

المجال أمامھم للتعبیر عن مواھبھم أمام  حضور كبیر من طلبة الجامعة، لیتسنى لألخیر االنضمام 
ل لھؤالء الطلبة غیر المتخصصین في محاولة الكتشاف الموھبة التي یمتلكونھا وإبرازھا من خال

 .مشاركتھم في المھرجان
  
واشتمل المھرجان على باقة متنوعة من ألوان الفنون قدمھا الطلبة ضمن فرق لكل فریق ھویتھ  

المونولوجات (وشكلھ وجمھوره، فاللون األول كان من نصیب المسرح حیث قدم الطلبة مجموعة من 
بلونھا الصوفي )  ترانیم(فرقة  المسرحیة التي عكست جزئیات معینة من حیاة الواقع، فیما قدمت) 

فنھا وقد تجلى فیھ العشق اإللھي، حیث أنشد أعضاء الفرقة ممن یملكون أصواتا ممیزة مجموعة من 
 .المقامات الشرقیة واألناشید الدینیة التي القت استحسان الحضور

   
بة الجامعة قادرین فقد قدمت فنھا الذي تمیز بالطابع الغربي في تأكید على أن طل) جیتار(أما فرقة 

على احتراف الغناء الغربي وعزف آالتھ، واللون الرابع كان من نصیب إحدى الفرق الطالبیة التي 
، باإلضافة إلى لون آخیر تم "إنت وین" وقدموا فقرة ھادفة جاءت بعنوان) الراب(تخصصت بفن 

 .خاللھ تقدیم فقرة كالسیكیة غنائیة رافقھا عزف على آلة البیانو
  
لى ھامش المھرجان، أقیم معرض فني لبیع اللوحات الفنیة واألعمال الزجاجیة من إنتاج طلبة وع 

 .المرسم الجامعي في العمادة وبإشراف مشرفي المرسم؛ زیزیت أبو خضرا وخالد العطیات 
   

) األكریلیك(وتناولت اللوحات الفنیة التي رسمت على قماش المخمل واستخدم في بعضھا ألوان 
متنوعة من الطبیعة وأخرى لمشاھد عامة في الجامعة، فیما یتعلق باألعمال الزجاجیة فقد مناظر 

صاغ الطلبة بأناملھم الذھبیة زخارف مختلفة على قطع زجاجیة من كؤوس وأطباق، وجمیع األعمال 
 .معروضة بأسعار معقولة
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 )دنیةأخبار األر(غالف العدد الجدید من ) قباب الجامعة تعانق األقصى (
 
الصادر قبل أیام عن دائرة ) 495(تصدر غالف مجلة أخبار األردنیة في عددھا  -فادیة العتیبي 

اإلعالم والعالقات العامة في الجامعة األردنیة، صورة قباب أم الجامعات وھي تعانق قبة الصخرة 
 .إلسالمیةالمشرفة، في مشھد رمزي یدلل على قیم االنتماء والذود عن العربیة والقومیة وا

 
  
 

غالف العدد جاء لیؤكد أن الجامعة األردنیة؛ ھذا الصرح التعلیمي غیر منقطع عن قضایا األمة ال 
، وھي تنتفض من أجل الدفاع عن القدس واألقصى )قضیة العرب األولى(سیما القضیة الفلسطینیة 

بإعالنھ القدس عاصمة  الشریف ورفض العبث بھما وبقدسیتھما، بعد القرار الجائر للرئیس األمریكي
 .للكیان المحتل الغاصب

  
  
  

عناق القباب ھو عناق الشعبین األردني والفلسطیني، وتجدید عرى التالحم والتعاضد بینھما، وأن 
القدس ستبقى عاصمة فلسطین العربیة وستبقى عاصمة األمة وھي الطریق نحو الشھادة والوجود، 

متضمنا وقفات عز وفخار نظمتھا أسرة ) عاصمة األمة(ان في إشارة إلى ملف العدد الذي حمل عنو
 .الجامعة احتجاجا على القرار األمریكي باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل

  
  

التي احتشد لھا ) وقفة الغضب(وحفل الملف بعناوین الفتة لفعالیات عقدت في الحرم الجامعي أبرزھا 
نادى بھا ) دعوات إلى مقاطعة البضائع األمریكیة( ألمریكي، وآالف الطلبة استنكارا لقرار الرئیس ا

وعلى وقع موسیقى وألحان مغناة القدس ) القدس عربیة(نشامى األردنیة مضیئین الشموع وكتبوا فیھا 
جددت من ) جداریة تسرد نضال المرابطین في القدس(التي قدمھا كورال الجامعة، وأیضا عبر 

أعیادنا (تصمیم موقفھا تجاه القدس ووعد ترامب الكاذب، وأخیرا حفل خاللھا أسرة كلیة الفنون وال
نظمھ الطلبة وجسدوا من خاللھ معنى التعایش بین الدیانتین اإلسالمیة والمسیحیة ) ألجل القدس

 .معلنین أنھم أخوة في القضیة والمصیر
  
  

وطلبتھا حصن ) األردنیة((وفي افتتاحیة العدد كتب رئیس التحریر آنذاك الدكتور سلیمان الفرجات 
، فیما برز في زاویة أخبار وعناوین مواضیع تناولت إطالق كرسي الملك الحسین بن )الدولة المنیع

طالل األكادیمي في مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة، ولقاء رئیس الوزراء الدكتور ھاني 
 .ضافت عددا من رؤساء الوزراء السابقینالملقي باألكادیمیین إلى جانب سلسلة من اللقاءات التي است

  
  

، لقاء مع رئیس الدیوان الملكي الھاشمي دولة الدكتور فایز )األردنیة في عیونھم(وتضمنت زاویة 
الطراونة تحدث فیھ عن فترة دراستھ لمرحلة البكالوریوس في الجامعة وأجمل األیام التي عاشھا 

 . اسحاق الفرحانفیھا، ولقاء آخر لرئیسھا األسبق الدكتور 
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مواضیع حصریة تطرقت إلى استحداث األردنیة لبكالوریوس اللغتین ) التقاریر(وتناولت زاویة 
الفرنسیة واإلنجلیزیة، وطلبة األردنیة وما طرحوه من أسئلة الحریة والھویة ومعنى التفكیر في 

حسن األداء ورمزیة أسبوع الفلسفة، والحدیث عن مطعم الجامعة وما یجمعھ من لذة الطعام و
األسعار، ومحطة البحوث الزراعیة وانتاجھا المتمیز، وأخیرا قسم الھندسة الصناعیة ودوره المھم 

 .في النھوض بعالم الصناعة
  
  

، أما )أصحاب أصحاب(جاءت مقابلة خطاط الجامعة األردنیة السابق ) كل التقدیر( وفي زاویة 
ت التي سجلھا عدد من أكادیمي الجامعة في مختلف الكلیات فحفلت بجملة من اإلنجازا) تمیز(زاویة 

ومنھم الدكتور حسام الخصاونة وحصولھ على جائزة المركز الثاني ألفضل بحث تناول فیھ طریقة 
مبتكرة إلطالة عمر البطاریات في التطبیقات الصناعیة، وتوصل أستاذ الھندسة الكھربائیة الدكتور 

جود الكون مغایرة لالنفجار الكبیر، إضافة إلى إنجازات وجوائز غسان ھلسة إلى نظریة جدیدة لو
 .عدیدة حصل علیھا الطلبة

  
  

وفي الختام، كانت الجامعة األردنیة طیلة عام ھي الصائح المحكي واآلخر الصدى، في بانوراما 
رز األحداث متنوعة خطت بقلم مدیرة اإلعالم والعالقات العامة الدكتورة ھیا الحوراني تناولت فیھا أب

وقد كللت جمیعا بالنجاح وأحدثت الصدى  2017والفعالیات التي حصلت في الجامعة على مدى عام 
  .والھدف المنشود
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 في المدارس الحكومیة" صحتي حیاتي"مركز تنمیة وخدمة المجتمع یطلق حملة 
  

حملة توعویة أعلن مركز تنمیة وخدمة المجتمع في الجامعة الیوم عن إطالق  –  سھى الصبیحي
شباط وحتى  20حول مرض اإلنفولنزا الموسمیة لطلبة عدد من المدارس الحكومیة خالل الفترة من 

 .آذار وبدعم من المستشفى التخصصي 8
 
 

وتھدف الحملة التي ینظمھا المركز بالتعاون مع كلیتي الطب والتمریض في الجامعة وملتقى سیدات 
لتعلیم لواء الجامعة إلى نشر الوعي حول طرق انتقال المرض الجبیھة الثقافي ومدیریة التربیة وا

وآلیات الوقایة منھ والتعامل معھ من خالل إقامة سلسلة من الفعالیات واألنشطة العملیة، 
 .والمحاضرات التثقیفیة

 
 

وحضر الحفل الذي رعاه نائب رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة الدكتور عمر الكفاوین، الدكتورة 
وزي رئیسة ملتقى سیدات الجبیھة الثقافي، والدكتور محمد عزوقة نائب مدیر عام المستشفى مریم الل

 . التخصصي
 
 

وأكد الكفاوین في كلمتھ خالل حفل اإلطالق على أھمیة الحمالت التطوعیة التي ینفذھا المركز خدمة 
سھام في تنمیة المجتمع التي تعكس قیم الجامعة وغایاتھا في اإل, ومنھا ھذه الحملة, للمجتمع المحلي

 .وعلى جمیع الصعد
 
 

بدورھا قالت مدیرة المركز الدكتورة رانیا جبر إن المركز أخذ على عاتقھ ومنذ نشأتھ تقدیم خدمات 
 .مجتمعیة نوعیة مبنیة على حاجات المجتمع من خالل التشبیك مع مؤسسات المجتمع المدني كافة

 
 

اإلنفولنزا الموسمیة والفیروسات المسببة للمرض،  تال الحفل محاضرة توعویة حول تاریخ مرض
  .قدمھا عمید كلیة الطب واختصاصي األمراض الصدریة والتنفسیة الدكتور نذیر عبیدات

 الحقیقة الدولیة - الحمرین نیوز - 24جو  -المدینة نیوز –السوسنة  - الوقائع-طلبة نیوز –بترا  -أخبار األردنیة
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 2250ضمن مشروع شباب 
 في الجامعة األردنیة" أنا واعي"انطالق أعمال مبادرة 

  
مانیة المھندس بكر العبادي في الجامعة افتتح أمین عام وزارة الشؤون السیاسیة والبرل – ھبة الكاید

التي أقامتھا منظمة أنا أتجرأ للتنمیة المستدامة بالشراكة مع " أنا واعي"األردنیة أمس فعالیات مبادرة 
 .2250الوزارة والجامعة ضمن مشروع شباب 

  
لشباب القوة تؤمن بأن ا" أنا أتجرأ"وأكد مدیر المنظمة الدكتور إیاد الجبر في كلمتھ الترحیبیة أن 

الدافعة نحو التنمیة في مفھومھا الشامل المستدام التي تأخذ بعین االعتبار كافة األبعاد اإلجتماعیة 
واإلقتصادیة والسیاسیة على حد سواء، مشیرا إلى أن المنظمة غیر الربحیة وجدت لتكون منبرا 

 .  اإلیجابيلصوت وجھود المواطنین من الشباب الفاعل والناشط على إحداث التغییر 
قال الجبر إنھ یعمل على المساھمة في تحقیق الھدف االنمائي المستدام رقم " 2250"وعن مشروع 

الذي اقرتھ األمم المتحدة المعني بتعزیز وترویج المجتمعات المسالمة والشاملة لتحقیق التنمیة  16
ؤولة وشاملة على جمیع المستدامة، وتوفیر الوصول إلى العدالة للجمیع وبناء مؤسسات فعالة، مس

 . المستویات
یھدف المشروع إلى إیجاد ترجمة عملیة في األردن لقرار مجلس األمن الدولي في األمم "وأضاف  

ً من حل طویل  ً مھما المتحدة حول شراكة الشباب في صناعة السلم واألمن الدولیین الذي یعد جزءا
 ". یز المجتمعات متعددة الثقافاتاألمد مبني على التغییر اإلیجابي للسلوك من أجل تعز

   
للحصول على المعرفة وخلق " أنا أتجرأ"وبین الجبر أن المشروع سیعمل على االندماج بمنھجیة 

وتصمیم المبادرات وإحداث تغییر إیجابي على األشخاص والمجتمعات؛ وذلك بتوفیر مختبرات 
الناتجة من المجتمعات المحلیة التي  الشباب الخالقة التي تخدم تصمیم وتنفیذ المبادرات الشبابیة

الشبابي من أجل التعلم ونشر المعرفة وبالتالي بناء  - یقودھا الشباب وتعتمد على التفاعل الشبابي 
 .شبكة وطنیة من الشباب الفاعلین والمتمكنین

   
 16لمدة وأشار إلى أن المشروع یتضمن تدریب الفئات الفنیة والمبادرات العامة والتدریب االعالمي  

ً في المحافظات كافة، حیث لكل فریق طریقة عملھ الخاصة مع المحافظة على الشاركیة بین  شھرا
 .الفئات جمیعھا

الدولة المدنیة في الدستور األردني ودور "التي عقدت تحت عنوان " أنا واعي"واشتملت فعالیات 
یة حول التفكیر الناقد وخطاب على جلسات نقاش" الشباب في صنع السالم للوقایة من التطرف العنیف

الكراھیة والعنف على مواقع التواصل االجتماعي شارك فیھا كل من الدكتور توفیق شومر والدكتور 
 . أحمد العجارمة، إضافة إلى فقرة للشعر المحكي قدمھا حسن الشیخ

شاركین، تخللھ وفي ختام الفعالیة التي تولى عرافتھا محمد الخرابشة دار حوار موسع بین الطلبة والم
إعالنا عن باقي أنشطة ومبادرات المشروع الممول من االتحاد األوروبي ضمن مشروع دعم االتحاد 
للمجتمع المدني في األردن الذي یتولى إدارتھ المركز الوطني لحقوق االنسان بالتعاون مع ھیئة 

ثي للتدریب ومركز وشركة البعد الثال» المحفزون للتدریب«وبالشراكة مع » كلنا األردن«شباب 
  .وسطاء التغییر للتنمیة المستدامة

 الحقیقة الدولیة - الحمرین نیوز - 24جو  -المدینة نیوز –السوسنة  - الوقائع-طلبة نیوز –بترا  -أخبار األردنیة
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فھم حاجات الصحة اإلنجابیة للنساء األردنیات والالجئات السوریات في "إطالق المشروع البحثي 
  "األردن

 
فھم حاجات الصحة "شھدت الجامعة األردنیة أمس إطالق المشروع البحثي  – سھى الصبیحي

" Wotro"ًوالمدعوم من قبل مؤسسة " والالجئات السوریات في األردن اإلنجابیة للنساء األردنیات
 .الھولندیة

  
وأعلنت مدیرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الدكتورة عبیر دبابنة عن إطالق المشروع الذي 

في كلیة الصحة " Women and Health Initiative"سیتم تنفیذه  من مبادرة المرأة والصحة 
ة ھارفارد األمریكیة وبالشراكة مع المركز والصندوق األردني الھاشمي للتنمیة العامة في جامع

 " .جھد"البشریة 
  
  
 

وأعربت دبابنة في كلمتھا أثناء حفل اإلطالق عن أھمیة ھذه الشراكة التي تھدف إلى تحسین نوعیة 
 .الحیاة النساء ومعرفة التحدیات التي تواجھھن والخدمات المقدمة لھن في ھذا المج

  
 

ً من الباحثین األردنیین لتنفیذ المشروع ً متخصصا ً بحثیا  .وأشارت دبابنة إلى أن المركز قد شكل فریقا
  

ویقود فریق الباحثین من الجانب األردني الدكتورة أریج عثمان رئیس قسم صحة األم والطفل في 
 .كلیة التمریض

  
حاجات الصحة اإلنجابیة للیافعین في التعرف على "والھدف األساسي للمشروع ومدتھ سنتان ھو 

 .وفق الدكتورة عثمان " المملكة من األردنیین والالجئین السوریین
  

وأضافت عثمان أن المشروع یھدف أیضا إلى التعرف على الخدمات والمعلومات المقدمة في ھذا 
لرعایة التعلیمیة المجال من منظور أیكولوجي اجتماعي مع األخذ باإلعتبار منظور الوالدین ومقدمي ا

 .والصحیة
  

 –وحضر حفل اإلطالق ممثلون من جامعة ھارفارد والصندوق األردني الھاشمي للتنمیة البشریة 
  .وعدد من الباحثین والمشاركین في المشروع , جھد

 الحقیقة الدولیة - الحمرین نیوز - 24جو  -المدینة نیوز –السوسنة  - الوقائع-طلبة نیوز –بترا  -أخبار األردنیة
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 تُجیز أول أطروحة دكتوراه في برنامج العلوم الّسیاسیّة" األردنیة"

 
میر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة  في الجامعة األردنیة  أجازت كلیّة األ -  زكریا الغول 

أول أطروحة دكتوراه في برنامج العلوم السیاسیة، للباحث عبدهللا بن صالح الدوسري من المملكة 
التحوالت الدیمقراطیة في تركیا وأثرھا على دور المؤسسة العسكریة في "العربیة السعودیة، بعنوان 

 )".2016- 2000(قرار السیاسي في تركیا صناعة ال
 

وھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التحوالت الدیمقراطیة في تركیا، باستخدام منھاج النظام 
الدولي والتحلیل النظمي، وصنع القرار لبیان التاریخ والدور السیاسي للمؤسسة العسكریة بعد عام 

 .مؤثرة في عملیة صنع القرار السیاسي في تركیا، مسلطة الضوء على المحددات والعوامل ال2002
 

أن تركیا الحدیثة اختارت السیــر بطریق : وتوصلت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات أبرزھا 
، وشھـــدت الحیاة السیاسیــــة فیھا تفاعل 1923الدیمقراطیــة منذ قیام النظام الجمھوري عام 

المنھــــج الغربي الذي یؤمــــن بالدیمقراطیــــة النیابیة التي الحكومات المتعاقبــــة على السلطة مع 
 .تعتمد االنتخابـــات كعمود فقـــري لھا

 
وفقا للدراسة حققــت التجربة التركیة نجاحـــات كبیرة في مجال التحوالت الدیمقراطیة رغم وجود 

من االنقالبات العسكریة بعض اإلشكالیات التي شابت طریق الدیمقراطیة التي تمثلت بحدوث عدد 
 1924التي نفذتھا المؤسسة العسكریة تحت مبررات حمایة العلمانیة التي نص علیھا دستور عام 

 . وتعدیالتھ
 

وأشارت الدراسة إلى أن ھناك مجموعة من العوامل المحلیة واإلقلیمیة والدولیة أثرت في دور 
یاسیة وصنع القرار في تركیا، وتحویل المؤسسة العسكریة وخفض وتیرة وصایتھا على الحیاة الس

 .دورھا إلى ما یقترب من دور المؤسسات العسكریة في الدیمقراطیات الغربیة
 

ً على البحث، وعضویة كل من الدكتور  ً ومشرفا وأدار المناقشة األستاذ الدكتور عبدهللا نقرش رئیسا
 .فیصل الرفوع، والدكتور محمد القطاطشة، والدكتور عمر الحضرمي

 
بھدف تطویر مھارات  2015استحدثت برنامج دكتوراه العلوم السیاسیة عام " األردنیة"یشار إلى أن 

الباحثین في مجال العلوم السیاسیة البحثیة واألكادیمیة من خالل دراسة وتحلیل أھم القضایا النظریة 
طورات على والمنھجیة والتیارات األساسیة في حقل العلوم السیاسیة، وربطھا باألحداث والت

مثل حقل السیاسة المقارنة والعالقات الدولیة، النظریة السیاسیة . المستوى الدولي واالقلیمي
 .والمنھجیة

 
ویسعى البرنامج إلى بناء القوى البشریة المحلیة والعربیة وتنمیتھا لفتح مجاالت مرغوبة ومطلوبة 

ً، وبالتالي تحفیز الطاقات المحلیة لإلبداع ً، وخارجیا في مجال المجال العمل السیاسي  محلیا
ً في تنمیة  والسیاسات الدولیة لرفد السوق المحلي والعربي بكفاءات ممیزة، األمر الذي یسھم إیجابا

  .المجتمع وتحقیق الرسالة األساسیة األكادیمیة في البحث وتطویر البرامج الدراسیة

 4: الدستور ص -الحقیقة الدولیة - الحمرین نیوز - 24جو  -المدینة نیوز –سنة السو - الوقائع-طلبة نیوز –بترا  -أخبار األردنیة
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  تدعم مستشفى الجامعة األردنیة" یونیسف"
  

مجموعة من األجھزة المخصصة لألطفال حدیثي " یونیسف"مم المتحدة للطفولة قدمت منظمة األ
لمستشفى الجامعة األردنیة؛ لمساعدة " حاضنات وأجھزة إنعاش ومعدات للرضاعة الطبیعیة"الوالدة 

  .كل طفل یولد ھناك في الحصول على بدایة آمنة وصحیة
 

دأ فیھا التطبیق التجریبي لبرنامج وتم اختیار مستشفى الجامعة  ضمن المستشفیات التي سیب
على المستوى الوطني وبناء على المعاییر الدولیة " للمستشفیات الصدیقة للطفل"االعتمادیة 
  .لالعتمادیة

 
أصدرتھ أمس فإن عدد الوفیات بین األطفال حدیثي الوالدة في العالم ال " یونیسف"ووفق تقریر لـ

وفاة لكل الف والدة، في حین یبلغ  17ان منخفضة الدخل؛ یزال مرتفعا جدا، وتبلغ النسبة في البلد
وفاة لكل  10.6وفیات لكل الف أما في األردن، فیبلغ المعدل  3المعدل في البلدان مرتفعة الدخل؛ 

  .الف مولود
 

نعمل عن قرب مع وزارة الصحة "وفي ھذا السیاق، قال ممثل المنظمة في األردن روبرت جنكنز 
یة صحیة ذات جودة عالیة وبأسعار معقولة لكل أم وكل مولود جدید، بما في لدعم توفیر حلول رعا
لكن ما یدعو للتفاؤل ھو وجود الحلول األساسیة بكلفة معقولة "وأضاف ". ذلك في األماكن النائیة

  ".إلنقاذ حیاة االطفال

  7: الغــد ص
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 والنتائج السبت او االحد...األربعاء انتھاء تقدیم طلبات القبول الموحد
 
 

تنتھي منتصف اللیلة عملیة تقدیم طلبات االلتحاق إلكترونیا ضمن قائمة القبول الموحد في الجامعات 
فقط، فیما بلغ  2018 – 2017الرسمیة للناجحین في امتحان الثانویة العامة األردنیة للدورة الشتویة 

الموحد خولة  طلب، حسب مدیرة وحدة تنسیق القبول 7300عدد الطلبات المقدمة حتى مساء أمس 
  .عوض

 
، متوقعة إعالن قائمة القبول الموحد السبت أو االحد "ال تمدید لفترة تقدیم الطلبات"وأكدت عوض أن 

  .المقبلین
 

وال تتضمن القائمة أیة استثناءات أو تخصیصات أو مكرمات، كما تستثنى منھا التخصصات بنظام 
دالت التي تقل عن الحد األدنى المقبول في السنوات مثل الطب وطب األسنان، وال یمكن قبول المع

  .نفس التخصص ونفس الجامعة للدورة الصیفیة الماضیة
 

وكان مجلس التعلیم العالي في جلستھ التي عقدھا الخمیس قبل الماضي اعتمد أعداد الطلبة المرشحین 
د الطلبة وبلغ عد. 2018 – 2017للقبول في الجامعات الرسمیة للدورة الشتویة للعام الجامعي 

فما فوق وفق %  65طالبا، فیما بلغ عدد الطلبة الذین حصلوا على معدالت  17366المتوقع قبولھم 
  .طالبا 20460" التوجیھي"نتائج 

  
  

  
  

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  طلبة نیوز 
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 سنوات ٣مستمرون بخطة تطویر التوجیھي خالل :الرزاز 
 

النظر بكل منظومتنا قال وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز إننا بحاجة ماسة إلى إعادة 
 .التعلیمیة؛ في وقت تتسارع فیھ وتیرة التعلیم في العالم

 
خارج منطقة التغطیة مع الدكتور ھاني البدري، ویبث على قناة 'جاء ذلك خالل استضافتھ في برنامج 

للدورة ' التوجیھي'كأول لقاء تلفزیوني لھ بعد صدور نتائج امتحان الثانویة العامة و' TVعمان '
 .2018الشتویة 

 
واضاف الوزیر أن على المنظومة التعلیمیة أن تتالئم مع واقع الحیاة التي ھي منھا، ولیس العكس؛ 

 .'إلى أھمیة ابعاد وصمات الفشل التي نجلد بھا انفسنا وطالبنا دائما'مشیرا 
 

 3على مدى ' التوجیھي'وكشف عن خطة الوزارة القادمة؛ والتي تتعلق في تطویر ملف امتحان 
سنوات من األن سیتفاجأ  3بعد 'سنوات مقبلة؛ تتعلق في المناھج واألتمتة واالسئلة، موضحا أن 

 .'الجمیع من شكل امتحان التوجیھي الذي سیكون علیھ
 

، أشار الرزاز إلى أن من یعتقد أن ارتفاع نسبة النجاح بین االخیرة' التوجیھي'وفي ما یتعلق بنتائج 
طلبة الدراسة الخاصة سیؤثر على الجامعات أو سوق العمل فھو مخطئ؛ وذلك آلن ھناك فرق بین 

 .امتحان یؤھلك لدخول الجامعة، وأخر یمنحك شھادة تخرج من المرحلة المدرسیة
 

إال أن معدالت دخول الطلبة إلى الجامعات تحددھا  وأكد أنھ رغم ارتفاع نسبة النجاح لھذه الدورة؛
 .'وما زالت العالمة المعیاریة لدخول بعض التخصصات كما ھي'وزارة التعلیم العالي؛ 

 
وبین الوزیر ان االنطباع المأخوذ عن النتائج لھذه الدورة وھو أن الوزارة حاولت التساھل وتمریر 

اال أن 'ن االسئلة والمصححین والمراقبین لم یتغیروا، الطلبة نحو النجاح، انطباع خاطئ؛ آلن لجا
اجراءات االمتحان التي اتخذت؛ بعثت بالراحة النفسیة بین الطلبة، بدءا من التباعد الجلسات في 

 40جدول االمتحانات، إلى منح الطلبة باب الفرص المفتوحة، وتخفیض عالمة النجاح الصغرة إلى 
 .'بالمئة في جمیع المواد

 
الرزاز إلى أن فتح الباب أمام الطلبة من السنوات السابقة ومن كان مستنفذ فرصھ، بعث  واشار

 .بالمئة 88باألمل من جدید في نفوسھم، مما رفع نسبة النجاح بینھم إلى 
 

وأوضح أن الوزارة تسیر في خطوات ثابتة ومدروسة ضمن رؤیة جاللة الملك عبدهللا الثاني والذي 
في محو ظاھرة . اشیة السابعة، وضمن أطر االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة البشریةقدمھا في الورقة النق

التلقین في التعلیم، وغرس مبدأ الفھم ضمن النشاطات الصفیة والالصفیة؛ إضافة إلى توضیح العالقة 
 .والفرق بین التعلیم والتعلم للطالب

 

  طلبة نیوز
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مھم في ذلك، حیث تم إنشاء المركز  وفي نطاق ما یتعلق في المناھج، قال الوزیر إنھ تم قطع شوط
الوطني إلعداد ومراجعة المناھج المدرسیة، وھذا من شأنھ أن یضع اطار عام لتحسین وتجوید 

 .المناھج بما یتوائم مع الخطة االفقیة التي تعمل علیھا الوزارة
 

للبیئة  واوضح الرزاز أن المركز یعمل بكل طاقاتھ ویدرس كافة المناحي الحیاتیة واالجتماعیة
 .األردنیة، مع االخذ بعین االعتبار بكافة التطورات العلمیة والتكنولوجیة في العالم

 
وبین أن المركز الوطني إلعداد وتطویر المناھج یركز أیضا على مرحلة ریاض األطفال، وعلى 

 .مادتي العلوم والریاضات، وعلى متطلبات كل مرحلة عمریة بحد ذاتھا
 

في السنة االخیرة، مقارنة بالسنوات الخمس الماضیة، أشاد ' التوجیھي' وحول موضوع إدارة ملف
، مبینا 'التربیة'الوزیر بأداء وزیر التربیة والتعلیم السابق محمد ذنیبات، وفي طریقة إدارتھ لوزارة 

 .أن كل االجراءات التي اتخذھا في ذلك الوقت كانت مبررة وتخدم مرحلتھا الزمنیة
 

بل على العكس 'مصدرا وباعثا للقلق، ' التوجیھي'س بالضروري أن یكون امتحان واكد الرزاز أنھ لی
 .'یجب أن یكون باب أمل وانطالقة جدیدة لكافة الطلبة، إن كان نحو الجامعة أو سوق العمل الحر

 
وفي ما یتعلق بضعف اللغة االنجلیزیة في المدارس، قال إن الوزارة عملت على امتحان قیاسي لكافة 

ومن 'بالمئة بین صفوف المعلمین،  33اللغة االنجلیزیة؛ واتضح أن ھناك ضعف ما نسبتھ مدرسي 
ھنا عملت الوزارة على إعادة تأھیل وتدریب المعلمین بالتعاون مع اكادیمیة الملكة رانیا لتدریب 

 .'المعلمین
 

رسوم، وھي أما ملف المدارس الخاصة، فقد أكد الوزیر أن الوزارة سیكون لھا موقف حازم من ال
بصدد إعداد نظام جدید لتھیئة وترخیص المدارس الخاصة، والذي سیضع معیارا واضحا لالقساط 

  .المدرسیة وطبیعة الواقع االجتماعي
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  ھیئة االعتماد توضح بخصوص حملة الدكتوراة غیر العاملین في الجامعات
  

على خلفیة ما نشر ، حول ما تم بعثت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا توضیحا 
بحثھ في اجتماع للجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة برئاسة الدكتور مصلح الطراونة تتعلق بمشكلة 

وأوردت الھیئة في التوضیح، أن النسب  .عدد من حملة درجة الدكتوراة غیر العاملین في الجامعات
العتماد بالنسبة الى التخصصات االنسانیة والعلمیة في ھیئة ا) طالب: عضو ھیئة تدریس( المعتمدة

والتخصصات العلمیة ( 35:1(فان نسبة الطلبة إلى أعضاء ھیئة التدریس في التخصصات اإلنسانیة 
 20:1(بالنسبة الى التخصصات الطبیة فان نسبة الطلبة إلى أعضاء ھیئة التدریس  ).25:1(
اما التخصصات التطبیقیة فان نسبة الطلبة إلى  .ةللمرحلة السریری( 8:1(للمرحلة األساسیة و (

 (1:20).وللتخصصات التطبیقیة ( 25:1: (أعضاء ھیئة التدریس للتخصصات التطبیقیة اإلنسانیة
اساتذة وان یتوفر خبرة لدى عضو  8العلمیة وحول عدد االساتذة في القسم االكادیمي یجب ان یكون 

علیمات ھیئة االعتماد تنص على توفیر عضو ھیئة تدریس واوضحت ان ت .ھیئة التدریس عند التعیین
واحد على األقل لكل مجال من مجاالت التخصص األساسیة، ویجوز في حاالت خاصة أن یراعى 

أعضاء متفرغین ( 4(التداخل بین مجالین على األكثر ویجب أال یقل عدد أعضاء ھیئة التدریس عن 
ھذا یعني ان . »برتبة أستاذ مشارك كحٍد أدنىمن حملة الدكتوراه في مجال التخصص أحدھم 

من (% 20(الى جانب اضافة نسبة  .تعلیمات الھیئھ ال تشترط الخبره في تعیین عضو ھیئة التدریس
ھذا یعني . حملة درجة الدكتوراه المتفرغین لتغطیة العمل اإلضافي للمتفرغین وعمل غیر المتفرغین

ة العمل اإلضافي من خالل أعضاء ھیئة تدریس متفرغین ان تعلیمات الھیئة تسمح للجامعات بتغطی
  .«او غیر متقرغین وال یوجد ما نصھ بان یكون لدى عضو ھیئة التدریس خبرة

  
لبرامج ( 5:1: (أن ال تزید نسبة عدد الطلبة الى اعضاء ھیئة التدریس عن: النسبة للدراسات العلیا

/ لبرنامج الماجستیر ( 15:1(االنسانیة والتخصصات  / لبرامج الماجستیر( 20:1(الدكتوراة و 
یعد جمیع الطلبة المسجلین في برامج «وبینت انھ  .لبرنامج الدبلوم العالي( 20:1(العلمیة والتطبیقیة و

الدراسات العلیا في الجامعة طلبة منتظمین في الدراسة بما في ذلك الطلبة المسجلون في برامج 
راستھم او المنقطعون عنھا باستثناء الطلبة المسجلین لصفر الدراسات الخاصة والطلبة المؤجلون لد
وبخصوص أن الھیئة غیر ملتزمة بالمعاییر الدولیة فیما  «ساعة معتمدة لغایات االمتحان الشامل

بینت ان كل دولة تضع النسبة التي تراھا بحیث تضمن , ) طالب: عضو ھیئة تدریس( یخص نسبة 
ً بان ھنالك جامعات عالمیة . م عالي مقبولة، وضمن ظروفھاالحد األدنى المطلوب لنوعیة تعلی علما

یجب  ABET وعلى سبیل المثال في اعتماد 25:1تصل نسبة طالب لعضو ھیئة تدریس الكثیر من 
العدد الكافي من المدرسین ممن لھم القابلیة لتغطیة كافة مفردات :ان یتوفر في الكادر التدریس
ھیئة التدریسیة مواصفات علمیة عالیة لیمكنھا أن تقدم للطالب النصح البرنامج ویجب ان تتوافر في ال

وأكدت الھیئة انھا ال تتدخل في اجراءات تعیین  ., الكافي واالرشاد فیما یتعلق بمفردات المنھج
اعضاء ھیئة التدریس في الجامعات ویھمھا تطبیق معاییر االعتماد لتحقیق الحد األدنى من أعضاء 

تي تضمن جودة التعلیم وبالتالي جودة الخریج وتمیز الجامعات األردنیة وتنافسیتھا ھیئة التدریس ال
 .العالمیة

  5: الرأي ص
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  مجمع اللغة العربیة یعقد امتحان الكفایة ألول مرة

  
أعلن مجمع اللغة العربیة األردني عن فتح باب التسجیل المتحان الكفایة في اللغة العربیة، الذي یعقد 

   .آذار المقبل في قاعات دیوان الخدمة المدنیة 10م السبت یو 11ألول مرة، الساعة 
  

ً ألحكام قانون حمایة اللغة العربیة  ال «على انھ  10،الذي تنص المادة  2015ویأتي االمتحان استنادا
یعین معلم في التعلیم العام أو عضو ھیئة تدریس في التعلیم العالي أو مذیع أو معد أو محرر في أي 

   .«...إال إذا اجتاز امتحان الكفایة في اللغة العربیةمؤسسة إعالمیة 
  

الراغبین «ودعا رئیس المجمع رئیس اللجنة العلیا المتحان الكفایة، الدكتور خالد الكركي، في بیان، 
بجانب مسجد الجامعة  - في التقدم لالمتحان مراجعة المجمع الكائن في شارع الملكة رانیا العبداهللا

ً والثالثة والنصف مساًء من یوم بعد غد األربعاء ولمدة األردنیة، بین السا عة الثامنة والنصف صباحا
ً، وذلك للحصول  8 أیام، وإبراز بطاقة األحوال المدنیة وتسدید رسم االمتحان ومقداره عشرون دینارا

لمن  واوضح البیان أنھ یجوز إعادة التقدم لالمتحان .«على اإلیصال المطلوب إلتاحة التقدم لالمتحان
ً على األقل، وتكون نتائجھ ساریة  ً أن االمتحان یعقد مرة واحدة شھریا لم ینجح في دورة الحقة، علما

  .لمدة ثالث سنوات بعد تاریخ اعتمادھا

  30: الرأي ص
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  مباحثات أردنیة رومانیة في مجال التعلیم العالي
 

دى لقائھ الیوم الثالثاء بحث أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة ل
 .سفیر الجمھوریة الرومانیة في عّمان نیكوالي كومنیسكو تجدید اتفاقیة التعاون الثقافي بین البلدین

 
ودعا الوھادنة خالل اللقاء الى رفع مستوى التعاون والتنسیق في مجال التعلیم العالي بین البلدین 

 .لتي تبذلھا في تذلیل العقبات أمام الطلبة من البلدینمشیدا بدور السفارة الرومانیة في عمان للجھود ا
 

ومن جھتھ عرض السفیر الروماني أبرز البنود التي یرغب الجانب الروماني مناقشتھا وإضافتھا في 
  .االتفاقیة الثقافیة والتأكید على إیجاد بنود تخدم التعلیم العالي بین البلدین

  بترا 
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 اري الدولي لدول الشرق األوسطاألردن یشارك في مسابقة للتحكیم التج
  

الثامنة في التحكیم التجاري " ولیم فیس التحضیریة الدولیة "یشارك األردن في فعالیات مسابقة 
 .الدولي لدول الشرق األوسط التي انطلقت في المنامة الیوم الثالثاء 

 
دول من  10ي من مؤسسة تعلیم عال 15طالبا في  120ویشارك في المسابقة التي تستمر خمسة أیام 

من المحكمین والقضاة واألكادیمیین الدولیین  60بینھا جامعة الشرق األوسط األردنیة إضافة إلى 
 .المتخصصین، حیث ستجري منافساتھا الشھر القادم في النمسا وھونغ كونغ

 
للقانون  وتنظم المسابقة وزارة التجارة االمریكیة وجامعة بیستنبرغ األمریكیة، ولجنة األمم المتحدة

التجاري الدولي بالتعاون مع غرفة البحرین لتسویة المنازعات ووزارة العدل والشؤون اإلسالمیة 
واألوقاف البحرینیة، حیث سیتم خاللھا تقدیم حلول طالبیة لعدد من القضایا القانونیة ذات الطابع 

 .التجاري
 

اف نخبة من ذوي الخبرة وسینخرط طلبة الحقوق المشاركین في تدریبات عملیة متنوعة بإشر
والكفاءة، إضافة إلى مشاركتھم في المحكمة الصوریة التي تحاكي ما یجري من ترافع ومناقشة 
شفویة في جلسات التحكیم، سیمارس من خاللھا الطلبة مھارات البحث والكتابة والترافع والمدافعة 

 .القانونیة
 

مسابقة إضافة الى جامعة الشرق األوسط وتشمل قائمة مؤسسات التعلیم العالي المتنافسة في ال
األردنیة الجامعة الملكیة للبنات من البحرین وجامعة البحرین وجامعة نانغارھار من أفغانستان وكلیة 
القانون العراقیة ومدرسة القانون الدولي الكویتیة وجامعة دار الحكمة من المملكة العربیة السعودیة 

 .عربیة المتحدة وكلیة العلوم القانونیة والسیاسیة التونسیةوكلیة القانون بجامعة اإلمارات ال

  6: الدستور ص –بترا 
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  إعالنات تجاریة متسترة بالدراسات والدعوة
 ابراھیم غرایبة

  
ً مستقلة، وتكون " نیویورك تایمز"في تقریر مطول لصحیفة  عن مراكز الدراسات، فإنھا ال تبدو دائما

القات غیر واضحة أو معلن عنھا مع مساھمتھا في تشكیل ومراجعة السیاسات مستمدة من ع
الشركات والسلطات، وال یمكن كما یقول یوشاي بنكلر األستاذ في كلیة الحقوق بجامعة ھارفارد الثقة 
باستقاللیة بحوث تمولھا شركات أو جھات تتفق مصالحھا مع السیاسات أو االستشارات التي تتوصل 

بھا شركات عمالقة في الوالیات المتحدة لمنع ویشیر إلى حملة قامت . إلیھا ھذه البحوث) تدعو(
ملیار  100تشریع یمنح السلطات االتحادیة صالحیات اإلشراف والتنظیم لسوق خدمات مقدر بـ

دوالر، وقع علیھا علماء وباحثون ودعموا الحملة بعشرات الدراسات والمقاالت الممولة من 
  .الشركات

 
ً، ویتزاید تأثیرھا ودورھا في توجیھ تتزاید مراكز الدراسات في العالم وفي الدو ل العربیة أیضا

المجتمعات والسلطات السیاسیة، لكنھا في كثیر من األحیان تتحول إلى مراكز للتأثیر السیاسي 
واالجتماعي وتصمیم السلوك واالتجاھات والمواقف بناء على انحیازات مسبقة أو معدة ألجل 

راعیة والممولة، وفي ذلك فإنھا تتحول إلى مؤسسات سیاسات ورغبات الدول والشركات والبنوك ال
إعالمیة ودعائیة أكثر مما ھي ألجل البحث عن الحقائق واختیار األفكار واالتجاھات أو خدمة 

  .السیاسات بالمعرفة األصیلة والمحایدة
 

 ویمكن النظر إلى ما ینشر عن دراسات یقال إنھا علمیة عن فوائد أو مضار أطعمة وأشربة وأعشاب
ومواد وفیتامینات وحاالت الھلع واالستثمار التي شغلت بھا حكومات وشركات ومصانع عن نقص 
الفیتامینات وضرورة المكمالت الغذائیة والتلوث وارتفاع حرارة األرض وطبقة األوزون والتغیر 

الي المناخي، وبالطبع فإنھا لیست مقوالت خاطئة أو خرافیة، لكنھا استثمرت على نحو تجاري واحتف
ً من روایتھا ومكوناتھا العلمیة المفترضة   .بعیدا

 
وتؤسس حقائق ال یمكن الشك فیھا مثل استخدام اإلنترنت في اإلرھاب وتمكن اإلرھابیین من 
ً على سیاسات الحریة والتسامح في الھجرة والمساعدة لمتوالیة من  الوصول إلى أھدافھم اعتمادا

لتكریس سیاسات تبدو منطقیة ومستمدة من " العلمیة" استطالعات الرأي والدراسات واإلحصاءات
التعارض بین األمن والدیمقراطیة وبین الحریات والعدالة، ثم تظھر دراسات ورسائل جامعیة عن 

ً ظھور المفتین وعلماء الدین . األضرار التي لحقت باالستثمار ومستوى المعیشة وصار مألوفا
ء والصیادلة واألساتذة الجامعیین والحاصلین على جوائز والمستشارین والخبراء والباحثین واألطبا

تمولھا الشركات أو في احتفاالت بمناسبات " علمیة"دولیة مشھورة في أنشطة وبرامج ومؤتمرات 
  .صغیرة أو كبیرة تقلیدیة أو إبداعیة

 
اق ویجري استخدام واسع للشخصیات والبرامج الدینیة لتسویق مؤسسات وأعمال تجاریة، مثل اإلغر

اإلعالمي واإلعالني الفتتاح صراف آلي في مبنى المحكمة الشرعیة، وتصویر شخصیات دینیة في 
مناصب علیا یشاركون في االحتفال، أو شحن برامج دینیة تلفزیونیة بإعالنات مؤسسات تجاریة ذات 

  10: الغــد ص

 مقاالت
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مستشار  یقول. مسمیات إسالمیة حتى تظن أنھا برامج معدة من أولھا وآخرھا ألجل اإلعالن التجاري
  !العمالء یفضلون األمر على ھذا النحو: للتسویق

 
ً " العلمیة"لقد أصبحت المؤتمرات  والدراسات والفتاوى والمشاركات الملفتة للعلماء والباحثین جزءا

من أعمال مجالس اإلدارة ومسؤولیاتھا في الشركات والبنوك والتجمعات التأثیریة للصناعات 
تسویق بالمشاركة مع مراكز دراسات وجامعات وكلیات أكادیمیة، بل ومؤسسات العالقات العامة وال

. صار موقع خبراء ومستشارین علمیین ودینیین جزءا من التركیبة الوظیفیة لمؤسسات وبنوك كثیرة 
ً في حالة اإلغراق التي تنفذھا مراكز علمیة وبحثیة وبتمویل من الشركات  لكن، لم یعد ممكنا

رأي والمقاالت التي یكتبھا علماء مختّصون التمییز بین دعایات مزیل بالدراسات واستطالعات ال
  .الشعر والدراسات العلمیة
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  جبل الحسین –مازن درویش مصطفى شیحا  -
  شفا بدران - الحاجة عزیزة عبدالرحمن مرشد السویطي  -
  تالع العلي - عفاف كمال الدین سلیمان الحنبلي  -
  نزول عبدون –معطي الخطیب التمیمي الحاجة رئیسة عبدال -
  اربد - بلدة حوارة  –نوفة احمد عوض الرواشدة  -
  الصویفیة -الیس الیاس سالم  -
  خلدا -نسیمة عبدالغني سنان  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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 طقس لطیف نھار الیوم وحالة عدم استقرار جوي اللیلة وغدا
 

في المرتفعات الجبلیة والبادیة ودافئة في األغوار تكون األجواء، الیوم االربعاء، لطیفة الحرارة 
 .والبحر المیت، مع ظھور غیوم على ارتفاعات مختلفة، والریاح غربیة معتدلة السرعة

 
 ،ً ً اللیلة بحالة من عدم اإلستقرار الجوي، وتتحول األجواء إلى غائمة جزئیا وتتأثر المملكة تدریجیا

زخات متفرقة من المطر، وتكون الریاح غربیة معتدلة  ویتوقع في ساعات متأخرة من اللیل سقوط
 ً  .السرعة تنشط أحیانا

 
وبحسب دائرة االرصاد الجویة، تبقى المملكة غدا الخمیس تحت تأثیر حالة عدم االستقرار الجوي، 
 ً ً إلى غائمة أحیانا ً وغائمة جزئیا حیث یطرأ انخفاض طفیف على الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبیا

ط زخات متفرقة من المطر، ویتوقع خالل ساعات الصباح الباكر أن تكون غزیرة على مع سقو
ً، ومع ساعات ما بعد الظھر تضعف  فترات خاصة في وسط وشرق المملكة ومصحوبة بالرعد أحیانا
ً، وتكون الریاح جنوبیة غربیة معتدلة السرعة  فرصة سقوط األمطار وتتناقص كمیات الغیوم تدریجیا

ً تنشط أحیان  .ا
 

ویطرأ ارتفاع طفیف على الحرارة الجمعة، وتكون األجواء لطیفة الحرارة في المرتفعات الجبلیة 
والبادیة، ودافئة في األغوار والعقبة، مع ظھور غیوم على ارتفاعات متوسطة وعالیة، ویتوقع 

یاح بمشیئة هللا في ساعات المساء سقوط زخات خفیفة من المطر في جنوب وشرق المملكة، والر
 .جنوبیة غربیة معتدلة السرعة

 
درجات مئویة  8 - 17وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان الیوم، ما بین 

 24فیما تصل العظمى في مدینة العقبة إلى  4 - 13والمناطق الجنوبیة  6 - 18والمناطق الشمالیة 
  .درجة 16والصغرى 

  بترا
  

 حالة الطقس
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 فھد الفانك في منزلھ لالطمئنان علیھ . زمیل الكاتب دھاني الملقي زار ال. رئیس الوزراء د
الرئیس الملقي الذي رافقھ في الزیارة وزیر الدولة لشؤون .. اثر وعكة صحیة المت بھ

محمد المومني تمنى للزمیل الفانك الشفاء العاجل مقدرا . االعالم الناطق باسم الحكومة د
  .عالیا كتاباتھ التي تصب في صالح الوطن والمواطن

  
  ان قرارا سیصدر من مجلس الوزراء بتعدیل تعلیمات تصویب اوضاع » عین الرأي«علمت

. العمالة الوافدة المخالفة تتضمن تمدید الفترة الزمنیة لمھلة توفیق وقوننة وتوثیق اوضاعھا
وكانت وزارة العمل نسبت الى مجلس الوزراء بتمدید ھذه المھلة التي تنتھي في الرابع من 

  .قبلالشھر الم
  

  اللجنة المختصة بالتعویضات البیئیة المقرة من األمم المتحدة اجتمعت في وزارة البیئة قبل
أیام لوضع الخطط التنفیذیة للعام الحالي وتخصیص مبلغ محدد إلعادة التأھیل في البادیة 

  .االردنیة
  

  وزارة نقابة أصحاب المھن المیكانیكیة تعلن في االول من الشھر المقبل بالتعاون مع
 1978النقابة التي تأسست عام .. الصناعة والتجارة تسعیرة محددة وملزمة لمحالت البناشر

   .تھدف من ھذه التسعیرة الى وقف الفوضى واستغالل المواطن من قبل ھذه المحالت
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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  كتبت جاللة الملكة رانیا العبد هللا تعلیقا على صورة نشرتھا أمس عبر حساباتھا على وسائل
الحماس وحب التعلم الذي «واصل االجتماعي مع عدد من شباب وأطفال مبادرة أنا أتعلم، الت

شكرا على . رأیتھ في عیون األطفال والشباب الیوم أكبر دلیل على نجاح مبادرة أنا أتعلم
  .»جھودكم من أجل توفیر مساحات آمنة للتعلم والتفكیر واالبداع

  
 تعقد أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین عند تحت رعایة جاللة الملكة رانیا العبدهللا 

» 2018ملتقى مھارات المعلمین الرابع «الساعة الثامنة صباحا من الثاني من آذار المقبل 
  .البحر المیت/ ویستمر لثالثة أیام، وذلك في مركز الملك حسین بن طالل للمؤتمرات 

  
 م ائتالف البرلمانیات العربیات  برعایة رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونھ ّ ینظ

جلسة تشاوریة حول قانون األحوال الشخصیة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح یوم 
اإلثنین السادس والعشرین من شباط الجاري، وذلك في مبنى مجلس النواب، ویتحدث خاللھا 

ق الحكومي رئیس مجلس النواب، والنائبان وفاء بني مصطفى، وحسین القیسي، والمنس
  .لحقوق اإلنسان باسل الطراونھ

  
  فالداي«أكد السفیر األردني في موسكو أمجد العضایلھ مشاركتھ أمس في أعمال منتدى «

الدولي للحوار الذي یبحث ھذا العام األوضاع في الشرق األوسط، ویستمر لمدة یومین 
بیا، مبینا أن أبرز ویبحث األزمة السوریة والقضیة الفلسطینیة واألوضاع في الیمن ولی

  .المتحدثین وزیر الخارجیة الروسي سیرغي الفروف

 صنارة الدستور
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  قدم جاللة الملك عبدهللا الثاني صباح امس واجب العزاء بوفاة المقدم الركن سلیمان
الركیبات، قائد الكتیبة السادسة في حرس الحدود، الذي توفي بحادث سیر مؤسف االحد 

 .قدما أحر التعازي لذوي الفقیدوزار جاللتھ بیت العزاء م. الماضي
  

  جاللة الملكة رانیا العبدهللا أشادت بما لمستھ من حماس وحب تعلم لدى األطفال والشباب
وقالت جاللتھا، عبر تغریدة لھا على صفحتھا بموقع التواصل ". أنا أتعلم"ضمن مبادرة 

: مبادرة وفریق عملھاأمس وبعد زیارتھا لجرش ولقائھا بالقائمین على ال" تویتر"االجتماعي 
الحماس وحب التعلم الذي رأیتھ في عیون األطفال والشباب الیوم أكبر دلیل على نجاح "

 ".شكرا على جھودكم من أجل توفیر مساحات آمنة للتعلم والتفكیر واالبداع. مبادرة أنا أتعلم
  

 لملكیین في وافق البابا فرنسیس على الطلب الذي قّدمھ سینودس أساقفة بطریركیة الروم ا
في سان باولو وعموم البرازیل، " سیدة الفردوس"انتقال المطران جوزیف جبارة من أبرشیة 

وأعلن ذلك . إلى أبرشیة بترا وفیالدلفیا في األردن، وبالتالي ترفیعھ إلى رتبة رئیس أساقفة
 .في عمان أمس المونسنیور ماورو اللي، القائم بأعمال السفارة البابویة في األردن

  
  االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان "تنظم رابطة اإلعالم التنموي الیمنیة في عمان مؤتمر

المؤتمر الذي یفتتح الیوم في فندق كمبنسكي عمان یستمر ثالثة ایام، ویشارك بھ ". في الیمن
  .خبراء وناشطو حقوق إنسان

 زواریب الغد
  


