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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
تقیمان معرض ومسابقة المشاریع الریادیة ) إنتاج(و) األردنیة(
  "مشروعي ثروتي"

٣  

  ٥  "األردنیة"إعالن نتائج الموسم الثاني من مسابقة مقرئ 
 ٦  "األردنیة" مؤتمر یبحث بنود اتفاقیة باریس للمناخ في 

 ٨  بة التایلندیین للدراسة فیھاترحب بقبول مزید من الطل) األردنیة(
جلسة حواریة بالجامعة االردنیة للتعریف بدبلوم اعداد وتأھیل 

  المعلمین قبل الخدمة
٩ 

 ١٠  «األردنیة»في  ٢٠١٧معرض مسابقة علماء المستقبل 
 ١١  مبادرة كبسة زر

 ١٢  عن فسیولوجیا األداء البدني) األردنیة(الھزاع یحاضر في 
   شؤون جامعیة

ق طائرة الطفیلة التقنیة یحلق في سماء بطولة الجامعات فری
  األردنیة

١٣ 

 ١٤  محاضرة حول مكافحة التطرف واإلرھاب في جامعة الحسین
 ١٥  مؤتمر بعنوان تحفیز جودة التعلیم العالي والبحث

   مقاالت
 ١٦  سامیة المراشدة/عزیزي الطالب الجامعي
 ١٧  جداويأروى خالد الن/التعلیم الُموجھ بالنتائج

 ١٩  وفیات
  ٢٠٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  برعایة وزیرة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وتطویر القطاع العام
  "مشروعي ثروتي"تقیمان معرض ومسابقة المشاریع الریادیة ) إنتاج(و) األردنیة(

 
ّمت كلیة الملك عبدهللا  - فادیة العتیبي نظ

ات ومركز الثاني لتكنولوجیا المعلوم
االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة 
وبالشراكة مع جمعیة شركات تقنیة 

" إنتاج"المعلومات واالتصاالت 
وشركة أورانج، معرض ومسابقة 

مشروعي ثروتي ""المشاریع الریادیة 
في الجامعة ضمن مبادرة " ٢٠١٧

في " إنتاج"األلف ریادي التي أطلقتھا 
  .٢٠١٦تشرین الثاني 

   
افس في المسابقة والمعرض، الذي أقیم برعایة وزیرة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات مجد ویتن

شویكة وحضور رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة ونائبھ لشؤون المراكز وخدمة المجتمع 
مشروعا  ٣٠الدكتور بشار حوامدة " إنتاج"الدكتور موسى اللوزي ورئیس ھیئة المدیرین في جمعیة 

  .ة كلیات الجامعةمن كاف
   
   

مشارك من طلبة وخبراء في قطاع  ٥٠٠ویھدف المعرض والمسابقة التي حضرھا أكثر من 
االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات المحلي، إلى تسلیط الضوء على المشاریع الطالبیة الریادیة في 

لتدریب  قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ومنحھم الفرصة للحصول على التمویل وا
  .والتواصل مع المستثمرین

   
   

ھي الراعي الحصري والشریك االستراتیجي للمعرض والمسابقة؛  حیث قدمت ) اورانج(شركة 
للمشاریع الثالث الفائزة التي تأھلت ضمن مستویات التحكیم الثالث وأشرف علیھا لجنة تضم في 

الكرمي وزینة المجالي والدكتور  عضویتھا السید فیصل حقي والمھندسة رنا دبابنة والسید رامي
  .مجدي صوالحة مبلغا مالیا بحسب كل فئة لغایات دعم فكرة المشروع

   
   

محافظة، أكد في تصریح لھ أھمیة الشراكة ما بین القطاعین الخاص والعام والجامعات لتقدیم جمیع 
ارھم ومشاریعھم التسھیالت التي تساعد المبتكرین أو المبدعین الشباب في الجامعة لتطویر أفك

الریادیة وتحویلھا إلى شركات تساھم في دعم االقتصاد الوطني وتوظیف الشباب مشیرا إلى دور 
  .الجامعة الریادي كحاضنة لإلبداع واالبتكار والریادة في األردن

   
   

 أخبار الجامعة

  ١٤:االنباط ص/٢٢:الدستور ص/٤٤ :الرأي ص/أخبار األردنیة
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في حین أوضح حوامدة أن اْنِضمام الجامعة األردنیة لدعم مبادرة األلف ریادي التي أطلقتھا إنتاج 
بحضور جاللة الملك عبد هللا الثاني في تشرین الثاني من العام الماضي وضمن المبادرة الملكیة 

  .، یُعد أمرا بالغ األھمیة ومحفزا لباقي الجامعات لالنضمام للمبادرة"٢٠٢٥ریتش "السامیة 
   
   

بتكار إن المعرض والمسابقة فرصة حقیقیة الكتشاف الریادیین ونقل الطلبة من مفھوم ا: "وقال
  ".مشروع لغایات التخرج، إلى مشروع ریادي مدر للدخل وموفر لفرص العمل

   
   

ثم وجدت " مشروع التخرج"وبین حوامدة أن عددا من الشركات الكبرى في العالم بدأت فكرتھا من 
الدعم والتوجیھ لتصبح شركة قابلة للحیاة والتوسع، مؤكدا أن مبادرة األلف ریادي تواكب ھذه 

  .ت العالمیة نحو جیل من الریادیینالممارسا
   
   

إلى ذلك قال عمید كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات الدكتور بسام حمو في كلمتھ إن 
جاءت لتؤكد أن الثروة الحقیقیة ھي الطلبة بما یمتلكون من أدوات االبتكار ) مشروعي ثروتي(فكرة 

ورة ثرواتھم من خالل استثمارھا في مشاریع تعود علیھم واإلبداع، وأن تكون مشاریع تخرجھم باك
بالنجاح والنفع، حتى یكونوا معاول لبناء األردن ورفعتھ والنھوض بھ اقتصادیا واجتماعیا ما یسھم 

  .في تدرجھ إلى مصاف الدول الرائدة في مجال البرمجیات وتكنولوجیا المعلومات
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  "األردنیة"رئ إعالن نتائج الموسم الثاني من مسابقة مق
" كالشمس للدنیا"اختتم فریق  - زكریا الغول

الطالبي التصفیات النھائیة للموسم الثاني 
لمسابقة مقرئ الجامعة األردنیة الیوم بإعالن 
الطالب بكر الفار والطالبة إیناس رفعت 

  .فوزھما بالمركز األول
   

وكرم رئیس الجامعة األردنیة في حفل كبیر 
الفائزین والقائمین على الطلبة المشاركین و

المسابقة، مھنئا إیاھم على جھودھم في في تعلم 
قراءة القرآن الكریم تجویدا وترتیال وعكس 

  .الصورة الطیبة والمشرقة عن اإلسالم السمح
   
   

وجاء في المركز األول على فریق الطالب بكر الفار وفي المركز الثاني أحمد الدوایمة والثالث محمد 
  .رابع صالح مغنم والخامس صھیب الدیسي والسادس علي أبو غزالةالمحاسنة وال

   
   

وفي فریق الطالبات حلت الطالبة إیناس رفعت في المركز األول، وجاءت في المركز الثاني كل من 
  .تقى رمان ویسرا عابدین ثم نور ھنیة في المركز الخامس مناصفة بین ھال الحسن وتسنیم عساف

  /أخبار األردنیة
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  مة بنت علي برعایة سمو األمیرة بس
  "األردنیة" مؤتمر یبحث بنود اتفاقیة باریس للمناخ في 

  
أكد علماء وخبراء  -محمد المبیضین

وأكادیمیون ضرورة مواجھة ظاھرة االحتباس 
الحراري التي تلعب دورا رئیسیا في تعرض 
مناخ األرض للتغیر المستمر واألكبر تھدیدا في 

  .انھیارالنظام البیئي
   

افتتاح أعمال  المؤتمر الدولي  وأشاروا  خالل
الذي بدأ أعمالھ في كلیة الحقوق في الجامعة 

اتفاقیة باریس بین "األردنیة الیوم  بعنوان 
"  التشریعات الوطنیة والتنمیة المستدامة

وافتتحتھ سمو األمیرة بسمة بنت علي إلى بنود اتفاقیة باریس للمناخ التي تم إبرامھا مع األمم المتحدة 
ل مع تغییر المناخ بھدف تقلیل الغازات الدفیئة المنبعثة من األرض وتؤثر بصورة مباشرة في للتعام

  .الغالف الجوي وترفع درجة حرارتھ وھو ما یعرف بظاھرة االحتباس الحراري 
   
   

والمؤتمر الذي تنظمھ الكلیة بالتعاون مع مركز الخطایبة للتحكیم والمحاماة والتدریب ومركز الطاقة 
" ئة والمصادر الطبیعیة والحوكمة في جامعة كامبردج والمركز الدولي للتنمیة المستدامة والبی

cIsDL  " في جامعةMc GiII  الكندیة وجامعة الحسن األول في المملكة المغربیة یھدف إلى نشر
  .الوعي باتفاقیة باریس وأھمیتھا وكیفیة الحد من آثار االحتباس الحراري

   
   

ك إلى بحث االستعدادات القانونیة والتشریعیة والتوجھات السیاسیة وحقوق ویھدف المؤتمر كذل
اإلنسان المتوائمة مع االتفاقیة، إضافة إلى توجیھ البحث العلمي لدراسة طرق اإلصالح واستخدام 

  .الطاقة النظیفة وتشجیع اإلعالم والمؤسسات التعلیمیة والجامعات لدعم االقتصاد األخضر 
   
   

یة الحقوق الدكتور فیاض القضاة إن اتفاقیة باریس تعد باكورة الجھد الدولي للحد من وقال عمید كل
اآلثار القائمة عن االحتباس الحراري، مؤكدا أن التشریع الدولي ال یكفي في ھذا المجال، وإن كان لھ 

  .حجیتھ القانونیة في الدول األعضاء
   
   

ة التصدي للممارسات السلبیة التي تفاقم وأضاف القضاة أن المؤتمر یحاول نشر الوعي بضرور
  .مشكلة االحتباس الحراري سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي

   
   

وألقى الدكتور رشید طاھر نیابة عن رئیس جامعة الحسن األول المغربیة كلمة أشار فیھا إلى أھمیة 
ننا نعیش حالیا ظاھرة عولمة وقال إ، المؤتمر الذي یتناول موضوعا مھما یحظى باھتمام عالمي

  .مشاكل البیئة ألن تحدي الحفاظ علیھا ھو مسؤولیة الجمیع

  :السبیل ص/السوسنة/أخبار األردنیة
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ودعا  مدیر التوعیة واالتصال في وزارة البیئة الدكتور جھاد السواعیر الدول المتقدمة إلى تقدیم 
  .الدعم المالي والفني للدول النامیة التي تواجھ أخطار االحتباس الحراري

   
   

ى أن األردن من أوائل الدول الموقعة على اتفاقیة باریس انطالقا من إیمانھ العمیق بضروة ولفت إل
أھمیة التعاون والتنسیق الدولي لمعالجة أخطار التغیر المناخي، مشیرا إلى التحدیات التي یواجھھا 

  .األردن خصوصا شح مصادره الطبیعیة  في المیاه والطاقة
   
   

للتخطیط االستراتیجي في وزارة المیاه والري المھندس علي صبح وبین مساعد األمین العام 
من مستوى % ١٠التحدیات المائیة التي یواجھھا األردن، موضحا أن حصة الفرد األردني أقل من 

  .سنویا  ٣م١٠٠٠خط الفقر المائي الذي حددتھ المنظمات الدولیة ب
   
   

رسمت خارطة طریق للتعامل مع ھذا القطاع وشرح صبح استراتیجیة وسیاسات الوزارة المائیة التي 
مؤكدا نجاح الوزارة في االستفادة من میاه الصرف الصحي وإعادة  ٢٠٢٥لتتماشى مع رؤیة األردن 

  .استخدامھا؛ ألنھا تلعب دورا  أساسیا في الموازنة المائیة لتغطیة جزء من العجز المائي
   
   

دكتور عمر الخطایبة في كلمتھ برنامج وأھداف وعرض رئیس مركز الخطایبة للتحكیم والمحاماة ال
  .المؤتمر مبینا اھتمام المركز ببحث قضایا عالمیة ملحة ومنھا مشكلة االحتباس الحراري

   
   

وأكد الخطایبة أھمیة تحرك المجتمع الدولي للمحافظة على البیئة ودراسة طرق التكیف مع التغیرات 
تشجیع االستثمار النظیف  والتكنولوحیا النظیفة لدعم اتفاقیة المناخیة وآثارھا، داعیا دول العالم إلى 

  .باریس للمناخ للحد من اآلثار الناتجة عن االنحباس الحراري
   
   

ویناقش المؤتمر مجموعة من البحوث والدراسات التي تدعم وتؤطر لتطبیق بنود اتفاقیة باریس 
ني لتنفیذ االتفاقیة وكیفیة توظیف الطاقة للمناخ وأبرز مالمح محاوره في التكیف واالستعداد القانو

المتجددة وطرق الحد من الكوارث وحقوق اإلنسان ال سیما التعامل مع الالجئین، ودعم أبحاث 
قانونیة ألھم أولویات اتفاقیة باریس ودور اإلعالم والمؤسسات التعلیمیة في إعداد أجیال تتبنى قوانین 

  .األخضر المناخ وكیفیة االستثمار في االقتصاد 
   
   

ویشارك في أعمال المؤتمر الذي یستمر ثالثة أیام عدد من الخبراء والمختصین والقانونیین من دول 
  .عربیة وأجنبیة
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  ترحب بقبول مزید من الطلبة التایلندیین للدراسة فیھا) األردنیة(
  

رحب رئیس الجامعة األردنیة  -فادیة العتیبي
السفیر الدكتور عزمي محافظة خالل لقائھ 

التایلندي في عمان السید بورنبونج كاناتانون 
بقبول مزید من الطلبة التایلندیین للدراسة في 
كلیات الجامعة، انسجاما مع سیاستھا الرامیة إلى 
االنفتاح على شعوب الدول الشقیقة والصدیقة، 

  .وتوثیق عرى التعاون األكادیمي المشترك
   

ھ مساعد وأشار محافظة خالل اللقاء الذي حضرت
مدیر مكتب العالقات الدولیة شیرا محاسنة إلى 

سعي الجامعة الستقطاب طلبة تایلندیین في مختلف التخصصات الجامعیة العلمیة واإلنسانیة إلى 
جانب تخصصي اللغة العربیة والشریعة اإلسالمیة حیث یحتال سلم أولویات الطلبة التایلندیین للدراسة 

  .في الجامعة األردنیة
   
   
طالبا تایلندیا موزعین في تخصصات الشریعة، ) ٢٥(أوضح محافظة أن لدى الجامعة األردنیة و

واآلداب، واألعمال واآلثار والسیاحة والدراسات الدولیة، مشیرا إلى استقبال الجامعة ألربعة طلبة 
خالل  ٢٠١٥من جامعة األمیر سونكال بتایلند ضمن اتفاقیة التبادل الطالبي التي وقعت في العام 

  .٢٠١٧/ ٢٠١٦الفصل الدراسي الثاني  من العام 
   
   

وكان محافظة قد عرض في بدایة اللقاء نبذة موجزة عن مسیرة الجامعة وأبرز المحطات التي تألقت 
بھا وحصدت خاللھا إنجازات منفردة، معربا عن أملھ في توثیق عرى التعاون األكادیمي والعلمي مع 

  .ا المتعلقة باستقبال مزید من الطلبة، والتعاون في مجال البحث العلميالجامعات التایلندیة ال سیم
   
   

بدوره أكد كاناتانون على السمعة الطیبة التي تتمتع بھا الجامعة األردنیة وقد ذاع صیتھا بین مثیالتھا 
من الجامعات المحلیة والعربیة، مؤكدا رغبة حكومتھ في توطید التعاون المشترك مع الجامعة 

  .دنیة في مختلف المجاالتاألر
  

  ٤٤:الدیار ص:/الدستور ص/عمون/السوسنة/أخبار األردنیة
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  جلسة حواریة بالجامعة االردنیة للتعریف بدبلوم اعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة
   

  
نظمت اكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین الیوم الثالثاء، جلسة حواریة في الجامعة االردنیة 

  .للتعریف بدبلوم اعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة
اللة الملكة رانیا العبد هللا برنامج الدبلوم قبل الخدمة العام الماضي، بالشراكة ما بین وأطلقت ج

  .كلیة لندن الجامعیة/ االكادیمیة والجامعة االردنیة ووزارة التربیة والتعلیم وبالتعاون مع معھد التربیة
الجامعة الدكتور وقال الرئیس التنفیذي لألكادیمیة ھیف بنایان خالل الجلسة التي حضرھا رئیس 

عزمي محافظة وعمداء الكلیات بالجامعة، انھ تم تصمیم برنامج الدبلوم للمعلمین قبل الخدمة 
للراغبین بااللتحاق بمھنة التعلیم بعد حصولھم على درجة البكالوریوس، مبینا ان الدبلوم یقدم منحة 

  .لھؤالء الطلبة
ولیس وظیفة، ما یستوجب توفر مجموعة من الشروط واكد ان االكادیمیة تتطلع للتعلیم باعتباره مھنة 

لدى المعلمین التي تمكنھم من اداء عملھم بكفاءة وثقة واقتدار، مبینا ان دبلوم إعداد وتأھیل المعلمین 
قبل الخدمة سیبني مھارات متخصصة في التواصل والخطابة والتعلم المتمازج والفكر الناقد والعمل 

  .الجماعي
ة تعد فرصة تنمیة مھنیة، ومسارا وظیفیا وفرصة عمل لكل من یفكر جدیا ان وقال ان ھذه الخطو

  .یمتھن التعلیم
أشھر، یحصل فیھا  ٩ساعة معتمدة على مدى  ٢٤ویتكون برنامج الدبلوم بحسب بنایان، من 

الملتحقون على التعلیم المباشر والتعلم عبر االنترنت، باإلضافة إلى التطبیق العملي في المدارس 
كومیة والخاصة، بحیث یحصل الملتحقون بالبرنامج على شھادة دبلوم مھني معتمدة من االكادیمیة الح

  .والجامعة األردنیة
وبین أن عملیة اختیار المشاركین في برنامج الدبلوم تتم من خالل األسس التي وضعتھا األكادیمیة، 

" التوجیھي"راسة الثانویة العامة بالمئة كحد أدنى في شھادة الد ٨٠ومنھا أن یكون المرشح قد حقق 
ً على الدرجة الجامعیة األولى في أي من تخصصات اللغة  أو ما یعادلھا، وأن یكون حاصال
اإلنجلیزیة، اللغة العربیة والعلوم، بما فیھا الریاضیات واألحیاء والفیزیاء والكیمیاء بتقدیر ال یقل عن 

  .عاما ٣٥جید أو ما یعادلھ، وأن ال یتجاور عمره 
وتستقبل اكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین طلبات االلتحاق بالدبلوم للفوج الثاني حالیا، بالتعاون 

  .مع دیوان الخدمة المدنیة، وبشكل مباشر من قبل طلبة الجامعات االردنیة الحكومیة والخاصة
امعات االردنیة منھا وتقوم االكادیمیة بجوالت میدانیة للتعریف بھذا البرنامج في العدید من الج

  .الجامعة الھاشمیة، جامعة الیرموك، وجامعة الحسین بن طالل
یذكر ان الفوج االول من الملتحقین بالبرنامج سینھون دراستھم خالل االشھر القلیلة المقبلة لالنخراط 

  .في عملیة التدریس ضمن كوادر وزارة التربیة والتعلیم

  ٥:الدستور ص/لیدرز نیوز/بترا
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  «األردنیة»ي ف ٢٠١٧معرض مسابقة علماء المستقبل 
  

افتتح نائب رئیس الجامعة االردنیة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور عمر الكفاوین معرض مسابقة 
الذي نظمتھ كلیة العلوم وجمعیة ابتكار لتنمیة اإلبداع بمشاركة طلبة مدارس  ٢٠١٧علماء المستقبل 

ً  ١٧و ٨المملكة للفئة العمریة ما بین    .عاما
  

علماء المستقبل الذي یعقد في دورتھ الثالثة ھذا العام إلى مد جسور التواصل ویسعى مشروع مسابقة 
اإلیجابي بین التعلیم المدرسي والجامعي من خالل التعاون في تنفیذ المشروع حیث یتجلى ذلك في 
عمل لجان تقییم المشاریع العلمیة وتقدیم التغذیة الراجعة حول منھجیة التفكیر العلمي واالبتكاري لدى 

  .الطلبة وسبل تطویرھا
  

كما یسعى الى المساھمة في تحسین مستوى تعلیم وتعلم العلوم في المملكة، باالضافة الى تحسین 
اتجاھات الطلبة نحو العلوم والتكنولوجیا وتمكینھم من توظیف المنھجیة العلمیة في التفكیر والعمل 

اء العلمي والتفكیر الناقد واإلبداعي واالبتكار، وتطویر كفایاتھم األساسیة في التواصل واالستقص
  .وحل المشكالت

  
واشتمل المعرض على مشاریع طالبیة جاءت خالصة إحساسھم بالدور الملقى علیھم تجاه تطویر 
قدراتھم ومھاراتھم العلمیة من خالل توظیف ما اكتسبوه من علوم معرفیة وتدریبات عملیة تلقوھا 

  .یذ المشاریع وطریقة كتابة التقریر العلميحول المنھجیة العلمیة المتبعة في تنف
  

تم عقد ستة ملتقیات إلطالق «وقالت رئیسة جمعیة ابتكار لتنمیة اإلبداع الخبیرة التربویة سریا عیاد 
المسابقة في مختلف محافظات المملكة، تضمنت التعریف بالمسابقة والتدریب على منھجیة تنفیذ 

  .»المشاریع
  

فریقا لمرحلة ) ٧٠(فریقا من مختلف مدارس المملكة، تأھل منھا  )١١٤(واشارت إلى مشاركة 
  .التقییم العملي

  
وبینت عیاد ان لجنة تقییم متخصصة تضم نخبة من األساتذة في كلیة العلوم بمختلف أقسامھا إضافة 
 إلى مجموعة من الخبراء التربویین والمختصین ستقوم بتقییم عملي للمشاریع التي تأھلت في المسابقة
بعد التزامھا بالمنھجیة العلمیة، وتنفیذ المشروع عملیا وعدم االكتفاء بالجانب النظري الفتة إلى أن 
مجاالت المسابقة تضمنت مشاریع عملیة في مجاالت العلوم الحیاتیة والصحة والفیزیاء والھندسة 

  .وعلوم األرض والفضاء والكیمیاء والبیئة
  

تور سامي محمود وعدد من المسؤولین في وزارة التربیة وحضر المعرض عمید كلیة العلوم الدك
.والتعلیم وجمع من أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة العلوم

  ١٦:الرأي ص
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  مبادرة كبسة زر
  

الجامعة االردنیة تحت اشراف رئیسة -ھي مبادرة اطلقھا طلبة الجامعة االردنیة في كلیة علوم التأھیل
تھدف الى توعیة وتثقیف المجتمع بشكل عام وطلبة " ي سمیة ملكاو" قسم العالج الوظیفي الدكتورة 

المدارس بشكل خاص حول مخاطر إستخدام مواقع التواصل االجتماعي ، وتضع المبادرة ضمن 
اولویاتھا الجانب الطبي الذي یعنى بھ العالج الوظیفي من اجل التقلیل من المشكالت النفسیة 

  . رط للكمبیوتر واألجھزة الذكیةوالجسدیة الناجمة عن االستخدام الخاطئ والمف
  

ًا ألھمیّة الموضوع، وتأثیره على مجتمعنا وخصوصا جیل المراھقة  وقد أسندوا اختیارھم ھذا وفق
ّاجمة عن االستعمال  ّفسیّة وغیرھا من المخاطر الن لعدم انكشافھم بعد للمخاطر الجسدیّة والمخاطر الن

، یتیح التعریف بمواقع التواصل ایجابیاتھا وسلبیاتھا وذلك عن طریق برنامج المبادرة الذي ، المفرط 
اضافة الى ارشاد الطالب بضرورة االلتزام باالستخدام الصحیح واآلمن وتحذیرھم من االنجراف 

  .وراء التقلید االعمى 
  

حیث قامت ، ابریل  ٢٠افتتح فریق المبادرة اولى فعالیاتھ في إحدا المدارس األساسیة للبنات بتاریخ 
ارة القاء محاضرة وقد تضمنت الزی، ة المدرسة باستقبالھم ومرافقتھم في الغرف الصفیة مدیر

وتوزیع بروشورات توعویة وعرض فیدیوھات تحمل طابع كومیدي من اعداد وتمثیل اعضاء 
افتتحت المحاضرة بالفقرة الطبیة التي شملت الحدیث عن . والقیام بنشاطات ومسابقات ، الفریق 

  .االضرار الجسدیة وإعطاء بعض التمارین البسیطة لتفادیھا 
  

المبادرة ما زالت قائمة وما زال اعضاء الفریق مستمرین في السعي من اجل  ومن الجدیر بالذكر ان
اذ انھ تم انشاء صفحة على موقع فیسبوك لدعم ونشر المبادرة على ، انجاح المبادرة الشبابیة ونشرھا 

، كما وقد تم االتفاق مع العدید من المدارس التي ستتم زیارتھا في االیام القادمة ، مستوى المملكة 
  .اضافة انھ سیتم التواصل مع جھات مختصة لدعم واستمرار الفكرة 

  زاد االردن
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  عن فسیولوجیا األداء البدني) األردنیة(الھزاع یحاضر في 
  

ھزاع الھزاع من جامعة الملك . استضافت كلیة التربیة الریاضیة بالجامعة األردنیة، السعودي د
قضایا معاصرة وسیناریوھات : ء البدنيفسیولوجیا األدا«فیصل، الذي القى محاضرة تحت عنوان 

  .»ودراسة حالة
  

ورعى االستاذ الدكتور خالد عطیات عمید كلیة التربیة الریاضیة بالجامعة األردنیة، المحاضرة التي 
ابراھیم الدبایبة نائب عمید كلیة التربیة . د.جاءت بدعوة من لجنة الدراسات العلیا في الكلیة، وادارھا أ

  .الریاضیة
  

اثر استخدام «الھزاع كعضو مناقش الطروحة الدكتوارة للطالبة أمل الحمد بعنوان . شارك دكما 
تدریبات القوة النسبیة باسلوب الحبس الجزئي للدورة الدمویة بالطریقة العملیة على بعض المتغیرات 

  .»الفسیولوجیة وبعض مھارات الجمباز لدى طالبات علوم الریاضة

  ١٩:الرأي ص
 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
13 

  
  
  

  
  

  
  یلة التقنیة یحلق في سماء بطولة الجامعات األردنیةفریق طائرة الطف

  
  

حصل فریق جامعة الطفیلة التقنیة لكرة الطائرة على المركز الثالث في البطولة التي نظمھا االتحاد 
  .جامعة رسمیة وأھلیة) ١٢(الریاضي للجامعات األردنیة، بمشاركة 

ي الجامعة ومقرر لجنة البطولة جاء وحسب السید إبراھیم الرفوع مدیر دائرة النشاط الریاضي ف
فریق جامعة الیرموك وجامعة الطفیلة بالمركز الثالث مكرر فیما حل فریق الجامعة األردنیة بالمركز 

  .األول وفریق الجامعة الھاشمیة في المركز الثاني
من ومن الجدیر بالذكر أن جامعة الطفیلة التقنیة ومنذ افتتاح المجمع الریاضي احتضنت العدید 

النشاطات والبطوالت الریاضیة مما كان لھ األثر الكبیر في رفع مستوى أداء طلبة الجامعة في 
  .الریاضات المختلفة وتأھیلھم للحصول على المراكز المتقدمة في كافة الفعالیات الریاضیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  المدینة نیوز
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  محاضرة حول مكافحة التطرف واإلرھاب في جامعة الحسین
  

م مكتب االرشاد الوظیفي في  ّ محاضرة توعویة  ، عمادة شؤون الطلبة في جامعة الحسین بن طالل نظ
  .» مكافحة التطرف والفكر اإلرھابي«بعنوان 

وقال رئیس قسم البحث الجنائي في مدیریة شرطة معان الرائد أیمن الخوالدة ان المحاضرة تأتي 
ھرة العنف ضمن جھود المكتب االرشادي في عمادة شؤون الطلبة لتعریف وتوعیة الطلبة بظا

  .والتفكیر المتطرف والغلو في الدین
وأضاف الرائد الخوالدة ان التطرف یعتبر من اھم وأخطر المواضیع المطروحة على الساحة الشبابیة 

مؤكدا ان التسامح یعني السلوك والنھج المتبع لمواجھة التصرفات والممارسات الفردیة والجماعیة ،
  .آلخر دونما تعصب من خالل النقاش الھادف القائم على اإلقناع غیر المبررة و قبول الرأي والرأي ا

وركز  الخوالدة على ضرورة تكثیف المبادرات  التوعویة لنشر الوعي بین الشباب عن طریق عقد 
محاضرات وورش وندوات لمواجھة االفكار التكفیریة لتنظیمات االرھابیة المتطرفة التي اتخذت من 

ً لھا بھدف نشر معتقداتھا وأفكارھا الھدامة البعیدة كل البعد عن قیم وجوھر  االسالم مظلة وشعارا
  .دیننا االسالمي الحنیف الداعي للوسطیة واالعتدال

و حّذر من االستخدام السیئ لوسائل التواصل االجتماعي والمواقع االلكترونیة التي یستخدمھا 
ة ، وتوظیف بعض النصوص الشرعیة االرھابیین لتجنید الشباب من خالل استغالل ظروفھم المعیشی

  .لتحقیق غایاتھم وأھدافھم 

  الكترونيالدستور 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
15 

  
  
  
  

  مؤتمر بعنوان تحفیز جودة التعلیم العالي والبحث
  

تحفیز جودة "عقدت شبكة البحث والتعلیم في غرب ووسط أفریقیا مؤتمرھا السنوي الثالث بعنوان 
  ".التعلیم العالي والبحث

  
اع السیاسات والقرار والعلماء والباحثین ومدراء الشبكات وناقش المشاركون بالمؤتمر الذي جمع صن

ومتخصصین في التعاون والتعلم اإللكتروني مواضیع حول الشبكات المتقدمة، والتطبیقات 
والخدمات، والثقة، والھویة واألمن، باإلضافة إلى الشبكات الوطنیة للبحث والتعلیم والمجتمعات 

  .المحلیة
  

ثمن رئیس " آسرن "مة العربیة لشبكات البحث العلمي والتعلیم وحسب بیان صحافي عن المنظ
مجلس إدارتھا الدكتور طالل أبوغزالة دور المفوضیة األوروبیة في دعم التعاون ما بین المنظمة 

وتحالف شبكة أوبونتونت ) واكرن(شبكة البحث والتعلیم في وسط وغرب افریقیا (والشركاء األفارقة 
  ".قیالتقدیم خدمة أفضل ألفری

  
وجاءت مشاركة المنظمة من خالل المدیر التنفیذي المنظمة العربیة لشبكات البحث العلمي والتعلیم 

  .یوسف الطرمان الذي شارك وادار الجلسة الرئیسیة للمؤتمر
  

  ٦:الغد ص
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  عزیزي الطالب الجامعي
  

  سامیة المراشدة
عي وتأمین مواصالتك بالرغم أن أھلك منھمكون في توفیر قسطك الجامعي وتسدید قرضك الجام

وتلبیة طلباتك، ویبذلون جھدھم في دق األبواب في سبیل تأمین لك المقعد الجامعي من خالل إحدى 
المكارم الملكیة إال أن من الواضح أن  أھلك في واد وأنت ایھا الطالب في واد آخر ، وأن الحرم 

  .لكل الخالفات   الجامعي أصبح ألستعراض  للسیوف والخناجر و ساحة ألستعراض القوه
   
لم ینتصر العلم والثقافة إلى اآلن في جامعاتنا ولن تتفوق تلك الشھادة المختومة بأسم تلك الجامعة   

بالرغم من ازدیاد الخریجین الجامعیین فیھا في كل عام والسبب ظاھرة تتكرر وھي المشاجرات التي 
ه المشاجرات لوجدنا انھ خالف بسیط تزج مصطلح العشائري في كل مرة ، ولو بحثنا عن خلفیات ھذ

تطور بسبب الجھل والتعصب  لیتطور لفزعة افراد العائلة المتعصبین محملین االدوات واألسلحة 
  .البیضاء  متجاوزین أبواب الجامعة والحرس الجامعي والكامیرات والموظفین وحتى القوات األمنیة 

   
ردنیة  في عدم تكرار ھذه الحوادث غیر مقنعة وما زالت العقوبات التي وضعتھا الجامعات اال    

وأن الندوات والمحاضرات في ضبط المشاجرات غیر مجدیة وأن فنجان القھوة الذي یجتمع علیھ 
لحل قضیة معینة دخلت في نطاق  الحرم الجامعي ھو حل مؤقت وسریع غیر مفید ، فمن المعیب أن 

ً وجھل بدال فكرا    .یحمل الطالب سیفا بدل كتابا
   

لكن إلى متى یا جامعاتنا الى اآلن لم ترسمي مبدأ الخط األحمر في عدم تجاوز اي طالب حدوده ،     
وأن فقدان المقعد الجامعي من خالل الفصل النھائي الذي ینتھي بال رجعة  ھو الحل أو ترتیب علیھ 

بجعل الطالب مبلغ من المال كغرامة  وتأخره عن التخرج لسنتین أو أكثر وأیضا ھناك عقوبات 
المخطأ كعامل نظافة تأدیبا لھ لیجعلھ عبرة للجمیع وأن تلغي مبدأ تدخل الواسطات في عودة الطالب 

  .لمقعدة 
   

مآزلنا نتألم على ما یفعلھ جھل الطالب لیتألم معھ األھالي المنتظرین تخرجھم ببالغ الصبر لتتحقق     
األباء واألمھات الصابرین بسبب اخطاء یندم  كل األماني لمستقبلھم لكن یضیع كل شيء أمام عیون

  .علیھا في نھایة المطاف ندما كبیرا  

  السوسنة

 مقاالت
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  التعلیم الُموجھ بالنتائج

  أروى خالد النجداوي
ركیزة أساسیة ألي دولة تسعى إلى  Results Oriented Educationیُعتبر التعلیم الُموجھ بالنتائج 

ً، ممن یمتلك مھارات بناء نظام اقتصادي متین محوره العنصر البشر ً، الُمدرب عملیا ي المؤھل علمیا
ُسارع في تقدمھ الوظیفي وتطوره   .و معارف متعددة تزید من فرصھ المتاحة في سوق العمل وت

  
  ما ھو المقصود بالتعلیم الُموجھ بالنتائج؟

  
رصة عمل إن مفھوم التعلیم الُموجھ بالنتائج یعني أن یتمكن كل من أكمل تعلیمھ من الحصول على ف

مالئمة لتخصصھ الدراسي، و مواءمھ لمتطلبات سوق العمل، و لتكون النتیجة المتوقعة بعد ذلك الحد 
ً، و استثمار الموارد البشریة بطریقة ُمجدیة و یقود التعلیم . من البطالة بین الفئة الناشطة اقتصادیا

ویات الفقر، عالوة على اتساع الُموجھ بالنتائج كذلك إلى تحسین العدید من المؤشرات كانخفاض مست
  .القاعدة الضریبیة في الدولة مما یُعزز االیرادات الضریبیة نتیجة الرتفاع مستویات العمالة

  
ً على كل من  ً أو سلبا ً اقتصادیة واجتماعیة كبیرة تنعكس إیجابا وحیث أن لمخرجات التعلیم آثارا

جات التعلیم بمتطلبات سوق العمل ھو العامل وصاحب العمل والوطن بشكل عام، لذا فإن ربط مخر
فكم من طالب أساء اختیار . مسؤولیة كبیرة یتوجب على المؤسسات التعلیمیة في الدولة القیام بھا

التخصص و لم یجد فرصة عمل ُمتاحة نتیجة الكتظاظ سوق العمل بذلك التخصص الذي التحق بھ، 
تخصص ما انعكس بنتیجة سلبیة على  أو أنھ التحق بعمل مغایر لتخصصھ، أو أن عدم رغبتھ في

  .مسیرتھ المھنیة بعد ذلك
  

أود في ھذا المجال التطرق إلى بعض المؤشرات الُمعبرة عن قصور ما في منظومتنا التعلیمیة؛ فمن 
خالل البیانات المتوفرة لدى دائرة اإلحصاءات العامة حول مؤشرات العمالة و البطالة، نجد أن 

و قد » أقل من ثانوي«لین األردنیین من الذكور ھم من المستوى التعلیمي النسبة األعلى من المتعط
، أما النسبة األعلى من المتعطالت اإلناث فھن من المستوى التعلیمي %٦٠٫٨بلغت نسبتھم حوالي 

ُثیر ھذه النسب تساؤالت عدیدة %٧٥٫٥حیث بلغت نسبتھن حوالي » بكالوریوس فأعلى« ، و قد ت
  :ھذا الصدد، توضیح ما یلي لدى القارئ، و أود في

  
على الرغم من الجھود الكثیفة التي تبذلھا الحكومة األردنیة لتحفیز التعلیم و التدریب المھني، إال • 

من الذكور المتعطلین عن العمل ممن ھم أقل % ٦٠٫٨أنھا ال زالت قاصرة عن استقطاب ما نسبتھ 
ً كبیرة من الطلبة الذكور المتسربین من و ال یخفى علینا كأردنیین أن ھناك أعد. من الثانوي ادا

المدارس الذین ال یجدون فرص عمل ألنھم ال یمتلكون المؤھل العلمي المناسب نتیجة لقصورھم 
الدراسي من جھة، و غیر راغبین في تعلم مھنة فنیة أو حرفة نتیجة لثقافة العیب التي ال یزال 

ً عن العمل و عالة على مجتمعنا األردني یعاني منھا من جھة أخرى، فیمس ي ذلك الفرد عاطال
كما %.  ١٥٫٣بلغت  ٢٠١٦مجتمعھ و یزید من نسب البطالة التي سجلت مستویات تاریخیة في عام 

و أن عدم امتالك الشباب األردني لحرفة أو مھنة ما سوف یؤدي بالقطاع الخاص إلى االستعانة 
من –جدر اإلشارة ھنا إلى أن العمالة غیر األردنیة بالعمالة األجنبیة الوافدة للقیام بتلك المھن، و ت

تستنزف ما ال یقل عن  ٢٠١٥حتى نھایة عام  ٣١٥٠٢٥قد بلغ عددھا حوالي  - حملة تصاریح العمل 
ً من احتیاطي المملكة من العمالت األجنبیة   .ملیاري ونصف دوالر سنویا

  

  ١٥:الرأي ص
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البات للطالب في مرحلة البكالوریوس تشیر كذلك بیانات دائرة اإلحصاءات العامة إلى أن نسبة الط• 
ً عن استقطاب ما نسبتھ  ١٠٧٫٦بلغت  لصالح الطالبات اإلناث، إال أن سوق العمل ال زال قاصرا
من اإلناث من حملة درجة البكالوریوس فأعلى، مما یعني أن االستثمار في التعلیم الجامعي % ٧٥٫٥

ً لدى اإلناث لم یؤت ثماره في إیجاد فرص عمل لھن و ت و تجدر اإلشارة ھنا إلى ما . مكینھن اقتصادیا
حول إطالق برامج تمریض خاصة باإلناث فقط لتشجیع مشاركة  ٢٠٢٥جاءت بھ رؤیة األردن 

اإلناث في القوى العاملة بشكل أكبر و كذلك لحاجة القطاع الصحي في األردن للممرضات لتلبیة 
فظات المملكة، إال أن مثل ھذا التخصص ال متطلبات متلق الخدمة الصحیة من اإلناث في كافة محا

زال یُقابل بنوع من الرفض من قبل األھل و عدم الرغبة في التحاق بناتھم بمثل ھذا التخصص نتیجة 
  .لعوامل عدیدة لن یُتاح التطرق إلیھا في ھذه المقالة

  
ً إن مؤشر جودة التعلیم ال یُقاس فقط بأعداد ونسبة الناجحین في التوجیھي أو أعدا د الخریجین سنویا

من الجامعات الحكومیة والخاصة و ما أكثرھم، بل أن مؤشر جودة التعلیم تكون نتیجتھ أوضح بنسبة 
ً ما ھي . التوظیف لھؤالء الخریجین و بمعنى آخر فإن ارتفاع نسب البطالة بین الفئة الناشطة اقتصادیا

یجي تشاركي بین كافة الجھات المعنیة، كما إال انعكاس لقصور في إدارة العملیة التعلیمیة بنھج استرات
و أن رفع الوعي لدى الطالب و المواطن بدور التعلیم الُموجھ الحتیاجات سوق العمل بات حاجة 
ُملحة و ضروریة لبناء مستقبل وظیفي آمن ألبناء الوطن؛ فالعمل سالح المواطن، والقوى العاملة 

  .المؤھلة والمدربة سالح الوطن
  

ھجیة التعلیم الُموجھة بالنتائج ھي وسیلة من وسائل حوكمة قطاع التعلیم و التي تقود إلى إن العمل بمن
نتائج إیجابیة على الطالب و مسیرتھ المھنیة و كذلك على األسرة و االقتصاد بشكل عام، و بما یلبي 

بناء «حول و لعل ما جاء في الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك . احتیاجات المواطنین والوطن
یعتبر منارة لكل من الحكومة » قدراتنا البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة جوھر نھضة األمة

ً لتحقیق التنمیة االقتصادیة  والمواطن في ترشید مسیرة التعلیم المستقبلیة التي نسعى إلیھا جمیعا
  .المستدامة؛ فإذا صلح التعلیم صلح كل شيء
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  یرقا - لسالم السعایدة نویر عبدالرحمن ا -
  
  الصویفیة -نیقوال عیسى جریس ابو عیطة  -
  
  دابوق - صفاء الدین عبدهللا الربیعي  -
  
  دیوان آل الجنیدي -جمال اسماعیل اللبدي  -
  
  ضاحیة االقصى -جمعھ مرزي سلیمان الرمضان  -
  
  اربد -منال محمد علي الدمرداش  -
  
  االمیر راشد ضاحیة - محمود محمد الحاج موسى الدقة  -
  
  عرجان - طاھر صابر موسى العبوسي  -
  
  دیوان الملكاوي -صبحا علي عبدالقادر ملكاوي  -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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مخططات الجسور العلویة للباص السریع على جسر المدنیة الریاضیة ال تزال في مرحلة التدقیق قبل 
  .م ممانعة على طرح العطاء في تموز المقبلان تدفع بھا امانة عمان الى الجانب الفرنسي الخذ عد

  
دینارا ذمما مترتبة علیھم )  ١٥٣٦٤٦( مواطنا بدفع اكثر من )  ١٩( مدیریة االموال العامة طالبت 

یومیا لتسدید ھذه المبالغ  ٦٠االموال العامة امھلت المواطنین .. لحساب االیرادات لدى وزارة المالیة
  .اجراءات قانونیة بحقھم وفقا لقانون تحصیل االموال االمیریة وفي حال التخلف عن الدفع ستتخذ

  
دینارا ذمة مترتبة علیھ لحساب االمانات )  ٦٦٩( الحكومة طالبت المجلس االعلى للسكان بـ 

یوما لدفع المبلغ وفي حال التخلف عن  ٦٠الحكومة امھلت المجلس .. المتفرقة لدى وزارة المالیة
  .نونیة بحقھالتسدید ستتخذ اجراءات قا

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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وذلك في تعلیق لجاللتھا على شریط فیدیو » ما أحلى بلدنا«وصفت جاللة الملكة رانیا األردن بقولھا 
لزیارتھا لقریة ضانا، نشرتھ عبر حساباتھا الخاصة على وسائل التواصل االجتماعي، وكتبت تعلیقا 

ما شكرت جاللة الملكة رانیا كل من ك). من زیارتي یوم أمس لقریة ضانا في الطفیلة! ما أحلى بلدنا(
 -بوركت سواعدكم وبوركت انجازاتكم(یعمل من أجل األردن، وكتبت في تغریدة على حسابھا تویتر 

  ).تحیة شكر وتقدیر لكل من یعمل من أجل األردن
  

ّع عند الساعة الثانیة عشرة من ظھر یوم غد الخمیس خطة العمل الثنائیة لألعوام    ٢٠١٧/٢٠١٨یوق
دیوان الخدمة المدنیة والجھاز المركزي للتنظیم واإلدارة المصري، خالل الجلسة الختامیة لزیارة  بین

  .الوفد المصري
  

قالت وزارة التنمیة االجتماعیة ان قیمة المعلولیة لوزیر التنمیة االجتماعیة المھندس وجیھ العزایزة 
وجاء . ایة شھر شباط العام الحالي، موضحة ان ھذا الراتب موقوف منذ بد»موقوفة وال یتقاضاھا«

رد الوزارة على خلفیة ما تداولتھ بعض المواقع االخباریة بشأن قیمة المعلولیة من الراتب التقاعدي 
للوزیر العزایزة، الفتة إلى أن عدم تقاضي الوزیر للمعلولیة جاء سندا لكتاب صارد عن وزیر 

  .المالیة
  

م الھیئة المستقلة لالنتخاب عند ا ّ لساعة الحادیة عشرة من صباح الیوم األربعاء لقاء حواریا تنظ
لشركاء العملیة االنتخابیة في محافظة معان، یتم خاللھ االطالع على استعدادات واجراءات الھیئة 

  .٢٠١٧وخططھا والجداول الزمنیة النتخابات البلدیة ومجالس المحافظات 
  

حمایة التراث «لماني البروتستاني لآلثار مشروع تطلق دائرة اآلثار العامة بالتعاون مع المعھد األ
» الثقافي في األردن من خالل توثیق وحفظ المقتنیات األثریة في متحف اآلثار األردني بجبل القلعة

وذلك عند الساعة السادسة من مساء یوم اإلثنین الثامن من أیار المقبل، في حدیقة المعھد األلماني 
  . البروتستاني لآلثار

  
الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة وشركة واحة ایلة للتطویر بالیوم العالمي للطیور المھاجرة  تحتفل

مساًء  ٥بتنظیم اكبر فعالیة توعویة في مدینة العقبة الیوم تستھدف جمیع افراد العائلة  من الساعة 
  .مساًء في مشروع ایلھ في العقبة ٧وحتى الساعھ 

  

 صنارة الدستور
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ة انتحار سیدة أربعینیة بالقفز من الطابق الثالث إلحدى البنایات بلواء تحقق األجھزة األمنیة بشبھ
، إن السیدة فارقت الحیاة على الفور، وتم تحویل "الغد"وقال مصدر أمني لـ. الرصیفة صباح أمس

جثتھا للطب الشرعي لتحدید أسباب الوفاة، في حین فتحت األجھزة األمنیة تحقیقا بمالبسات الحادثة 
  .وفق الدالئل األولیة أنھا انتحارالتي تبدو 

  
جمعیة أدالء السیاحة األردنیة نفت أمس أن یكون المواطن الذي سقط من منحدر صخري خالل 

وقالت إن المصاب ال یحمل ". دلیال سیاحیا مرخصا"مرافقتھ لوفد سیاحي بمنطقة دالغة قبل أیام 
یة عالیة ومعرفة تامة بالمواقع رخصة مزاولة مھنة، مؤكدة أن أعضاءھا یتمتعون بحرفیة ومھن

  .ویرقد الشاب المصاب حالیا على سریر الشفاء بالمستشفى. السیاحیة
  

تنظم نقابة المھندسین ظھر الیوم وقفة تضامنیة مع األسرى المضربین عن الطعام في سجون 
  .وتقام الوقفة في مجمع النقابات المھنیة. االحتالل اإلسرائیلي منذ أكثر من أسبوعین

  
عنوان كتاب " التجربة األردنیة في حوارات أتباع األدیان والعیش المشترك: حـصــن الســـالم"

للكاتبة الصحفیة رلى السماعین، سیتم إشھاره بحفل ینظمھ المركز الكاثولیكي للدراسات واإلعالم 
. لفزاعاالثنین المقبل في فندق الریجنسي، حیث یرعى الحفل المستشار الخاص لجاللة الملك علي ا

  .الكتاب المذكور صدر باللغة االنجلیزیة
  

مجلس نقابة الجیولوجیین، الذي انتخب الجمعة الماضیة یتلقى مساء الیوم التھنئة بفوزه، وذلك بحفل 
 .یقام في مجمع النقابات المھنیة بالشمیساني

 زواریب الغد
  


