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ــ                                   ــوض  ـــوعالمـــــــــ

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٤ فتح باب الترشح النتخابات اتحاد طلبة الجامعة األردنیة

 ٦ »األردنیة«بدء قبول طلبات الترشح لمجلس اتحاد 
 ٧ ایام ٣ولمدة » األردنیة«فتح باب الترشح النتخابات اتحاد طلبة 

 ٨  الردنیةمن الشھر الجاري موعدا الجراء انتخابات اتحاد طلبة ا ٢٧تحدید 
 ٩  تشكل لجنة لإلشراف على انتخابات مجلس طلبتھا» األردنیة«

Over 100 students apply for UJ student union candidacy ١٠ 
 ١٢  الطراونة یشدد على ضرورة دعم الجامعات الفلسطینیة بالمحتوى العلمي

 ١٣  تركیا تؤید رؤیة الملك اإلصالحیة: السفیر اونال
 ١٤  »األردنیة«یلقي محاضـرة في » كي بي إم جي«نفیذي لـالشـریك الت

 ١٥  األردنیة تتزعم بطولة الجامعات بكرة الید للطالبات
 ١٦  للطالب الیوم) ید الجامعات(قبل نھائي 

  ١٧  التئام مؤتمر األردن الدولي للطرق والمرور بمشاركة عربیة واجنبیة واسعة االربعاء

Masdar Institute Faculty Member to Be Honored with US DOE's 
Highest Award for Nuclear Treatment Technology  

١٨  

  شؤون جامعیة

  ٢١  األمیـرة منى تحضـر توقیع اتفاقیات تعاون بین أربع مؤسسات أردنیة وجامعة تكساس

Local institutions to cooperate with Texas university  ٢٣  

  ٢٤  بمؤسسات التعلیم العالي نسعى لالرتقاء: الزعبي

جامعة البلقاء التطبیقیة تتقدم تقدما ملحوظا على المستوى المحلي والعربي والعالمي حسب 
  العالمي WEB METRICSتصنیف 

٢٥  

  ٢٦  النتائج الـرسمیة النتخابات اتحاد طلبة الیرموك

  ٢٩  »الھاشمیة«لوحة تشكیلیة بأجساد طلبة .. ال للعنف 

  ٣٠  بدهللا الثاني لالنجاز واالبداع الشبابي تعزز روح المواطنة الفاعلة ودیمومتھاجائزة الملك ع
  ٣١  اكادیمي یقترح تطویر التعلیم االعالمي

ت التقریر الصحفي محتویا

 الیومي
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  ٣٢  نائباً تطالب بخفض معدالت القبول في الجامعات لتخصص الشریعة ٣٩مذكرة نیابیة من 

  مقاالت

امیره //  "لطبي من الموت بالضربة القاضیة إنقاذ للتعلیم ا:"امین محمود ألوكرانیا . زیارة د
  وریكات

٣٣  

  إعالنات

  ٣٤  إعالن عطاء

  ٣٥  إعالن للدراسات العلیا

  ٣٦  الوفیات 

  ٣٧  الطقس

  ٣٨  عین الرأي

  ٣٩  صنارة الدستور

  ٤٠  زواریب الغد

  ٤١  كوالیس العرب الیوم

  ٤٢  عناوین الصحف الیومیة
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 د طلبة الجامعة األردنیةفتح باب الترشح النتخابات اتحا
 

تم الیوم األحد فتح باب الترشح  
النتخابات اتحاد طلبة الجامعة 

 ٢٧األردنیة، المقرر إجراؤھا في 
الشھر الحالي، فیما تستمر عملیة 
تقدیم طلبات الترشح حتى یوم 

 .الثالثاء المقبل
  

وقال نائب رئیس الجامعة للشؤون 
العلمیة الدكتور عزمي محافظة، 

مؤتمر صحفي عقده الیوم في 
األحد، إن فترة استقبال طلبات 
الترشح تنتھي یوم الثالثاء المقبل، 
لتبدأ بعدھا، أي یومي األربعاء 

 .والخمیس المقبلین، فترة تدقیق وفرز طلبات الترشح
  

 ١٦یوم ) الفردي، القائمة(وأضاف إنھ سیتم اإلعالن عن كشوفات المرشحین المعتمدة على المستویین 
 .ن الشھر الحالي، فیما تبدأ فترة تقدیم الطعون بالكشوفات والبت فیھا في نفس الیوم ولمدة ثالثة أیامم
  

الشھر الحالي سیكون  ١٨وأوضح رئیس اللجنة العلیا لإلشراف على االنتخابات الدكتور محافظة أن یوم 
الطلبات المرفوضة على وتعویض ) الفردي، القائمة(آخر موعد لتقدیم االنسحابات على المستویین 

 .مستوى القائمة
  

الشھر الحالي ولمدة  ٢٠وفیما یتعلق بفترة الدعایة االنتخابیة للمرشحین، قال المحافظة إنھا ستبدأ یوم 
 .خمسة أیام

 .وأجرت الجامعة األردنیة تعدیالت على نظام االنتخابات لالتحاد الطلبة فیما یخص القائمة
  

بالمئة من مجموع االصوات حدا ادنى لالحتساب عند توزیع  ٤عتبر نسبة وبین محافظة أن التعدیل ا
ً إلى أن النظام االنتخابي السابق لم یشترط نسبة محددة للدخول في التنافس، بید ان  مقاعد القائمة، مشیرا

 .بالمئة من المنافسة ٤النظام الحالي یخرج أي قائمة تحصل على نسبة تقل عن 
  

عد للقائمة، فیما یشترط أن ال یقل عدد مرشحي القائمة عن سبعة وان ال یزید وخصص النظام تسعة مقا
 .عن تسعة

، )٣٠٠+  ٦٠٠(وبقیت النسبة  ٨٥مقعدا من  ٨٤وانخفض مجموع المقاعد التي یتنافس علیھا الطلبة الى 
 ٦٠٠طالب یحصل على مقعد واحد واذا زاد العدد على  ٦٠٠أي ان أي قسم او كلیة او معھد یضم 

 .حتى یحصل القسم على مقعد ثان ٣٠٠شترط ان ال تقل الزیادة في عدد الطالب عن ی

 أخبار الجامعة 

  ١٠/٣/٢٠١٤                             اإلثنین                          ٥: الدیار ص+ بترا+ ٦: الغد ص+موقع أخبار األردنیة
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الف طالب مسجلین للفصل الدراسي  ٣٨ویبلغ عدد الطلبة الذین یحق لھم المشاركة في االنتخابات نحو 

 .طالب ٤٣٥٠٠الحالي، فیما یبلغ مجموع عدد طلبة الجامعة حوالي 
  

اإلجراءات األمنیة یوم االقتراع للحیلولة دون حدوث أي مشاجرات، وأكد محافظة أن الجامعة ستشدد 
داعیا الطلبة للمشاركة في االنتخابات التي عدھا تمرینا لھم على الدیموقراطیة والمشاركة في صنع القرار 

 .السیاسي
  

اتحاد وكان رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة اعلن عن تشكیل لجنة علیا لإلشراف على انتخابات 
 .طلبة الجامعة برئاسة محافظة

  
وتضم اللجنة في عضویتھا، وفقا للطراونة، نخبة من قیادات الجامعة وطلبتھا وأحد أعضاء السلك 

  .القضائي
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  »األردنیة«بدء قبول طلبات الترشح لمجلس اتحاد 
  

ردنیة الدكتورعزمي أعلن رئیس اللجنة العلیا النتخابات طلبة مجلس الجامعة اال - عبدهللا الحدیدي 
  .محافظة بدء قبول طلبات الترشیح النتخابات مجالس الطلبة للعام الجاري

  
وكشف محافظة في مؤتمر صحفي امس عن تعدیالت ادخلت على  تعلیمات انتخابات مجالس الطلبة في 
 الجامعة، بحیث یكون على مستوى الجامعة وبعدد تسعة مقاعد، وتجري على اساس القائمة النسبیة

المغلقة، وتتشكل كل قائمة من سبعة مرشحین كحد ادنى، یكون لكل عضو من اعضاء الھیئة العامة 
  .صوت واحد الحدى القوائم

  
من قانون انتخابات مجلس الطلبة بما یتعلق بالقائمة المغلقة ان  ٢/أ  ٨واشار الى تعدیل نص المادة 

ا یزید عن ھذه النسبة یتم اعتمادھا ال یتم احتسابھا، وم%) ٤(تحصل على نسبة تصویت اقل من 
  .للحصول على مقاعد في مجالس الطلبة

  
وبین محافظة أن اللجنة ستبدأ بتدقیق وفرز طلبات الترشح یومي االربعاء والخمیس المقبلین، في حین 
ً من االسبوع المقبل،  ستعلن عن كشوفات المرشحین المعتمدة على المستویین الفردي والقائمة، اعتبارا

ى ان یتم تقدیم فترة الطعون بالكشوفات والبت فیھا، واالعالن عن اخر موعد لتقدیم االنسحابات على عل
  .المستویین الفردي والقائمة وتعویض الطلبات المرفوضة على مستوى القائمة

  
راع، ویمنح المرشح خمسة ایام للدعایة االنتخابیة واعتبار یوم السابع والعشرین من اذار الحالي یوم االقت

  .لیشمل الفرز واالعالن عن النتائج

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                   ٣٢: الرأي ص
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 ایام ٣ولمدة » األردنیة«فتح باب الترشح النتخابات اتحاد طلبة 
  

اعلن نائب رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة ان الموعد المقرر إلجراء انتخابات اتحاد 
 .ھر الحالي طلبة الجامعة قد حدد یوم الخمیس الموافق للسابع والعشرین من الش

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده امس في مقر إدارة الجامعة بحضور اعضاء اللجنة العلیا النتخابات 
 .اتحاد مجلس الطلبة وعدد من االعالمیین

واضاف محافظة ان استقبال طلبات الترشیح بدأ امس ویستمر لثالثة ایام تلیھا فترة تدقیق وفرز طلبات 
عاء والخمیس المقبلین ثم فترة تقدیم الطعون بالكشوفات والبت فیھا یوم االحد الترشح وتكون یومي االرب

والذي یكون آخر موعد لتقدیم االنسحابات على المستویین الفردي  ٣- ١٨المقبل وتستمر لغایة الثالثاء 
خابیة وبین ان فترة الدعایة االنت. والقائمة باالضافة الى تعویض الطلبات المرفوضة على مستوى القائمة

للمرشحین تبدأ في العشرین من الشھر الحالي وتستمر لغایة الیوم الذي یسبق االنتخابات وھو السابع 
 .والعشرین من الشھر الحالي

واشار الى ان الجامعة األردنیة اجرت تعدیالت على نظام االنتخابات التحاد الطلبة فیما یخص 
وع االصوات حدا ادنى لالحتساب عند توزیع مقاعد بالمئة من مجم ٤القائمة،حیث اعتبر التعدیل نسبة 

 .القائمة
وخصص النظام تسعة مقاعد للقائمة، فیما یشترط أن ال یقل عدد مرشحي القائمة عن سبعة وان ال یزید 

 .عن تسعة
وقال انھ في حال وجود كسور في النسب المؤھلة للمقاعد یتم توزیع ماتبقى من المقاعد على القوائم 

 .ي حصلت على اعلى الكسور تنازلیا وحسب مقتضى الحالالمؤھلة الت
وفي معرض رده على سؤال حول اھداف التعدیل قال محافظة انھ في حال نجاح العملیة االنتخابیة وفق 
التعدیل االخیر فنأمل ان یصار الى تعدیل قانون االنتخابات العامة وفقھ، لتعود بالصالح العام على 

االنتخابات لالتحاد مناسبة وطنیة دیمقراطیة وان الحاجة فیھا ال تستدعي المجتمع عموما، مبینا ان 
 .احتیاطات امنیة مسبقة

واكد ان وجود قاض متقاعد في اللجنة العلیا لالنتخاب امر عادي ویتمثل بتحقیق اعلى درجات الشفافیة 
تسعة للقوائم والبقیة مقعدا منھا  ٩٣فیھا، الفتا الى ان عدد مقاعد مجلس االتحاد لكل الكلیات یبلغ 

 .للمرشحین الفردیین
وقال ان إدارة الجامعة الغت كافة محاضرات طلبة التعلیم العالي والتي تصادف یوم االقتراع في حین 
طلبت من مختلف الكلیات التساھل مع الطلبة في ذلك الیوم، مبینا ان االقبال على الترشح جید في یومھ 

باالضافة الى اعالن ثالث قوائم نیة الترشح لالتحاد في  ١٠٠نھا طلبا اعید م ١٥٠االول حیث بلغت 
  .االنتخابات المقبلة

  ١٠/٣/٢٠١٤طلبة نیوز                                   اإلثنین                                            +٧: الدستور ص
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 من الشھر الجاري موعدا الجراء انتخابات اتحاد طلبة االردنیة ٢٧تحدید 
  

نائب رئیس الجامعة األردنیة ومقرر اللجنھ العلیا لالنتخابات الدكتور عزمي محافظة عن تحدید أعلن 
 . ٢٠١٤شرین من اذار الحالي موعدا الجراء انتخابات اتحاد طلبة الجامعة االردنیة لعام السابع والع

تم فتح باب الترشح النتخابات اتحاد طلبة الجامعة األردنیة : وقال في مؤتمر صحافي امس في الجامعة
 .یوم امس وتستمر عملیة تقدیم طلبات الترشح حتى یوم الثالثاء المقبل

قبال طلبات الترشح تنتھي یوم غد الثالثاء لتبدأ بعدھا، أي یومي األربعاء والخمیس ، واوضح ان فترة است
 .فترة تدقیق وفرز طلبات الترشح

 ١٦یوم ) الفردي، القائمة(وأضاف انھ سیتم اإلعالن عن كشوفات المرشحین المعتمدة على المستویین 
. البت فیھا في نفس الیوم ولمدة ثالثة أیاممن الشھر الحالي، فیما تبدأ فترة تقدیم الطعون بالكشوفات و
الشھر الحالي سیكون آخر موعد لتقدیم  ١٨وأوضح رئیس اللجنة العلیا لإلشراف على االنتخابات أن یوم 

 .وتعویض الطلبات المرفوضة على مستوى القائمة) الفردي، القائمة(االنسحابات على المستویین 
الشھر الحالي ولمدة  ٢٠للمرشحین، قال المحافظة إنھا ستبدأ یوم  وفیما یتعلق بفترة الدعایة االنتخابیة

 .خمسة أیام
واشار الى ان عملیة فرز االصوات ستتم یدویا في نفس یوم االقتراع تحت اشراف لجنة التي یشكلھا 
العمید وبحضور المرشحین او مندوبیھم وال یجوز لھؤالء المرشحین او لمندوبیھم المشاركة في عملیة 

 .ز ثم یتم نقل النتائج الى اللجنھ العلیا وادخالھا للحاسوب الستخراج النسب النھائیةالفر
مبینا . ویذكر ان الجامعة األردنیة اجرت تعدیالت على نظام االنتخابات لالتحاد الطلبة فیما یخص القائمة

قاعد القائمة، من مئة من مجموع االصوات حدا ادنى لالحتساب عند توزیع م ٤أن التعدیل اعتبر نسبة 
مشیرا إلى أن النظام االنتخابي السابق لم یشترط نسبة محددة للدخول في التنافس، بید ان النظام الحالي 

 .من مئة من المنافسة ٤یخرج أیة قائمة تحصل على نسبة تقل عن 
زید وخصص النظام تسعة مقاعد للقائمة، فیما یشترط أن ال یقل عدد مرشحي القائمة عن سبعة وان ال ی

 .عن تسعة
، )٣٠٠+  ٦٠٠(وبقیت النسبة  ٨٥مقعدا من  ٨٤وانخفض مجموع المقاعد التي یتنافس علیھا الطلبة الى 

 ٦٠٠طالب یحصل على مقعد واحد واذا زاد العدد على  ٦٠٠أي ان أي قسم او كلیة او معھد یضم 
 .ثان حتى یحصل القسم على مقعد ٣٠٠یشترط ان ال تقل الزیادة في عدد الطالب عن 

الف طالب مسجلین للفصل الدراسي  ٣٨ویبلغ عدد الطلبة الذین یحق لھم المشاركة في االنتخابات نحو 
 .طالب ٤٣٥٠٠الحالي، فیما یبلغ مجموع عدد طلبة الجامعة نحو 

وقال المحافظة ان انتخابات اتحاد الطلبة ھي مناسبة دیمقرایطة وطنیة ولیست ھجمة امنیة حیث انھت 
اءتھا االمنیة لضمان نزاھة االنتخابات وتفادي الشغب الطالبي من خالل اصدار تعلیمات الجامعھ اجر

وتعمیھا على الجامعة بعدم دخول اشخاص الى الحرم الجامعي من خارج الجامعة ومراقبة كل مداخل 
الجامعة كما ان األمن الجامعي مدربون ومؤھلون للتعامل مع جمیع الظروف ووسیتم توزیعھم بالقرب 

اضافة الى الغاء الفعالیات واالنشطة الطالبیة في الجامعة في یوم االنتخاب .من صنادیق االقتراع 
 .محاضرات الدراسات العلیا لتزامنھا مع عملیة الفرز

وكان رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة اعلن عن تشكیل لجنة علیا لإلشراف على انتخابات اتحاد 
وتضم اللجنة في عضویتھا، وفقا للطراونة، نخبة من قیادات الجامعة . ظةطلبة الجامعة برئاسة محاف

  .وطلبتھا وأحد أعضاء السلك القضائي

  ١٠/٣/٢٠١٤                           اإلثنین                                                             ٢: العرب الیوم ص
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  تشكل لجنة لإلشراف على انتخابات مجلس طلبتھا» األردنیة«
  

أعلن رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة عن تشكیل لجنة علیا لإلشراف  -  محمود خیري
تخابات اتحاد طلبة الجامعة، المزمع إجراؤھا في السابع والعشرین من الشھر الحالي برئاسة نائب على ان

  . الرئیس الدكتور عزمي محافظة
  

في عضویتھا نخبة من قیادات الجامعة وطلبتھا، وأحد أعضاء السلك  - وفقا للطراونة- وتضم اللجنة 
ة مؤسسات المجتمع المدني ومندوبي وسائل القضائي، مؤكدا في ھذا السیاق ترحیب الجامعة بمشارك

اإلعالم المختلفة لالطالع على سیر العملیة االنتخابیة التي ستشھد أقصى درجات العدالة والشفافیة 
  .والحریة والنزاھة والدیمقراطیة

  
وأكد الطراونة أن الجامعة ستضع كافة إمكانات مؤسساتھا إلنجاح ھذه االنتخابات، معربا عن أملھ في 

افر جھود الجسم الطالبي النتخاب مجلس یمثل جمیع شرائح وفئات الطلبة، ویضع في مقدمة تض
  .اھتماماتھ اإلسھام في تطویر العملیة التعلیمیة والبحثیة وااللتفاف لحل القضایا الطالبیة

  
لسابقة، ویتنافس في ھذه االنتخابات عدة تیارات ومنھا التیار اإلسالمي الذي خسر االنتخابات في المرة ا

  .فیما ال یعرف ما ھي فرص النجاح المتاحة لھ ھذه المرة
  

من جھة أخرى، وجھت انتقادات حادة إلى رئاسة الجامعة من قبل العدید من المفكرین واإلعالمیین 
والكتاب والمھتمین على خلفیة انتخابات سابقة تدین اإلجراءات الغیر نزیھة في العملیة االنتخابیة وتتھم 

  .- على حد قولھم- یة تدیر العملیة االنتخابیة جھات خارج
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Over 100 students apply for UJ student union candidacy 

by Khetam Malkawi  
 

AMMAN — The University 
of Jordan (UJ) has so far 
received more than 100 
applications from candidates 
for the student union 
elections slated for March 
27, a university official said 
on Sunday. 

UJ Vice President Azmi 
Mahaftha, who heads the 
elections higher committee, 

said more than 100 applications were submitted on the first day of 
registration, which started on Sunday — for the 84 seats and nine lists 
— and will continue until Tuesday, March 11. 

Under the university’s regulations, the union includes one seat allocated 
to each department for every 300 students, plus nine seats elected 
through a university-wide proportional list system. 

The system allows students to cast one vote for an individual candidate 
from their department and another for a list at the university level, which 
any group with at least seven students can form. 

Last year, the council of deans decided to postpone student union 
elections, which were scheduled to take place in December, until March 
this year. 

One of the main reasons for the postponement of the elections was the 
situation in some of the country’s universities, where violent acts were 
reported. “We want to avoid any potential chaos,” UJ president Ekhleif 
Tarawneh said at the time. 

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                                       ٣: الجوردان تایمز ص
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“We want first-year students to be involved in the electoral process. 
Thus, we want to give them more time before conducting the elections,” 
Tarawneh added. 

According to UJ, there are 11,000 first-year students, constituting 27 per 
cent of the total student body. 

Meanwhile, Mahaftha said the university had modified one article of the 
poll regulations, under which any list running for the elections will be 
excluded if the ratio of its voters is less than 4 per cent of the total 
number of votes for all running lists. 

At a press conference to announce arrangements for the elections, 
Mahaftha said only students will be allowed to enter the campus on the 
day of the polls. 

He added that candidates’ campaigns will start on March 20 and 
continue until March 26. 
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 توقعان اتفاقیة نشر محتوى علمي " دار المنظومة"و" األردنیة"

 الطراونة یشدد على ضرورة دعم الجامعات الفلسطینیة بالمحتوى العلمي
  

وقعت الجامعة االردنیة ومؤسسة دار 
المنظومة السعودیة اتفاقیة نشر 
المحتوى العلمي الذي تملك الجامعة 

 .حقوق الملكیة الفكریة لھ
  

فاقیة عن الجامعة رئیسھا ووقع االت
الدكتور اخلیف الطراونة وعن دار 
المنظومة مدیرھا الدكتور علي 
الشویش بحضور مدیر وحدة المكتبة 

 .الدكتور مھند مبیضین
  

وتتضمن االتفاقیة اتاحة المحتوى 
معیة العلمي الخاص في الجامعة االردنیة الذي تمتلك حقوق ملكیتھ الفكریة من مجالت علمیة ورسائل جا

ومؤتمرات علمیة ووثائق تاریخیة ومحاضرات لصالح شركة دار المنظومة، على ان تتیح االخیرة جمیع 
 .قواعد البیانات لدیھا للجامعة والتي تضم ما یقارب نصف ملیون بحث ودراسة

  
إن الجامعة ستضع كافة :" وقال الدكتور الطراونة في تصریح صحفي عقب مراسم توقیع االتفاقیة

اتھا لتوطید العالقات الممتدة مع المملكة العربیة السعودیة سیاسیا واجتماعیا وتاریخیا وستعززھا امكان
 ".لتتمیز تربویا

وأكد الطراونة على مؤسسة دار المنظومة ضرورة تزوید الجامعات الفلسطینیة بالمحتوى العلمي وتوفیر  
تدعم الجامعات الفلسطینة لالستفادة من قواعد  كافة قواعد البیانات لھا،  مشیرا الى أن الجامعة االردنیة

 .البیانات المتاحة لدیھا
من جانبھ قال مبیضین ان االتفاقیة تعد ثاني اتفاقیة نشر محتوى الكتروني توقعھا الجامعة والذي تمتلك  

حق ملكیتھ الفكریة ما یسھم في ارتفاع نسب الدخول على موقع الجامعة ومجالتھا اضافة الى تشجیع 
 .شركات االخرى لالستفادة من قواعد البیانات المتاحةال
واضاف مبیضین ان المكتبة ماضیة في دعم سیاسات الجامعة الرامیة للتحول نحو العالمیة من خالل  

توسیع قاعدة المشاركة الدولیة في قواعد البیانات وتزوید الباحثین والطلبة بالبحوث والدراسات 
 .یسھم في تنمیة المجتمعات وازدھارھا والمعلومات التي یحتاجونھا ما

وأكد مدیر مؤسسة دار المنظومة الدكتور علي الشویش اھمیة االستفادة من قواعد البیانات التي تتیحھا 
الجامعة االردنیة  كمركز ایداع قانوني للرسائل الجامعیة في الوطن العربي وما تتمتع بھ من غزارة 

 .امھ مع المواصفات والمعاییر البحثیة العالمیة االنتاج العلمي وتمیزه عالمیا وانسج
وقال إن مؤسستھ ستسھم في زیادة نسب الدخول على قواعد البیانات للجامعة االردنیة حیث تصل  

  .عملیات تحمیل الدراسات على موقع دار المنظومة الى ما یزید على تسعة االف عملیة یومیا

إعداد إعالم  المادة من
 "األردنیة"
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 اإلصالحیةتركیا تؤید رؤیة الملك : السفیر اونال
  

أكد سفیر الجمھوریة التركیة في عمان سدات اونال على متانة العالقات االردنیة التركیة االخویة التي 
تربط الشعبین والمتجذرة تاریخیا وجغرافیا، الفتا الى تطابق وجھات النظر بین البلدین فیما یخص 

  .السلمي في المنطقة القضایا االقلیمیة حیث یمثل البلدان االعتدال والحوار والتعایش
 

الى ان  واضاف خالل محاضرة لھ حول السیاسة الخارجیة التركیة في الجامعة االردنیة مساء امس
تركیا تؤید رؤیة وحكمة جاللة الملك عبدهللا الثاني االصالحیة، حیث حیّت بالده االدارة المنظمة 

ده لمشاركة الخبرة والمعرفة المتراكمة في والسلمیة لالنتخابات النیابیة االردنیة، معربا عن استعداد بال
  .مجاالت التنمیة االقتصادیة والحكم الرشید، والتخفیف من حدة الفقر

 
وقال اونال ان المجتمع التركي یعد مجتمعا دینامیكیا تحكمھ دیمقراطیة علمانیة فاعلة تعطي اھمیة متزایدة 

  .ادة القانون والشفافیة والحكم الرشیدلحقوق االنسان والحریات االساسیة للفرد، اضافة الى سی
 

وحول ابرز معالم ومعاییر السیاسة الخارجیة التركیة، اوضح اونال سیاسة بالده الخارجیة تركز على 
توسیع افاق السالم واالستقرار واالزدھار في المنطقة وخارجھا واشاعة روح الحوار والتعاون اضافة 

  .والحریاتالى ایجاد التوازن المطلوب بین االمن 
 

وفیما یتعلق بعملیة السالم بین الفلسطینیین واالسرائیلیین، اشار الى ان بالده تدعم كل الجھود نحو حل 
، معربا عن ١٩٦٧یفضي الى دولتین تعیشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن على أساس حدود عام 

  ترحیب بالده بالمفاوضات الجاریة حالیا

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                 ٢: الدستور ص
  



١٤ 
 

  
  

 »األردنیة«یلقي محاضـرة في » إم جي كي بي«الشـریك التنفیذي لـ
  

االردن  KPMGكلیة األعمال لقاء مع حاتم القواسمي الشریك التنفیذي لشركة / عقدت الجامعة االردنیة
  .مع طلبة قسم المحاسبة

 
بین القواسمي للطلبة أھمیة العمل والتفكیر الدائم بشكل إیجابي وأن النجاح والتمیز ال یقتصر على شخص 

  .ددة ، وأن التخطیط وإدارة الوقت والمثابرة  أركان أساسیة وھامة للنجاحأو فئة مح
 

كما تحدث القواسمي عن أھمیة مھنة المحاسبة والتدقیق، وحث الطلبة على ضرورة الحصول على 
  .الشھادات المھنیة المحلیة والدولیة ،وتخلل اللقاء مناقشات واسعة من معظم الحضور

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                                               ١٨: الدستور ص
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 الجامعات بكرة الید للطالبات األردنیة تتزعم بطولة
  

المركز  - الحكومیة والخاصة  - حقق منتخب طالبات الجامعة األردنیة بكرة الید بطولة الجامعات األردنیة 
األول في ختام بطولة االتحاد الریاضي للجامعات االردنیة والخاصة، وذلك بعد فوزه في المباراة النھائیة 

في المباراة الختامیة التي أقیمت على أرض صالة فیالدلفیا ) ٣٠/٢٠(على فریق جامعة آل البیت بواقع 
  .٩/٣/٢٠١٤الیوم 

 
فریق األردنیة تصدر المشھد بفضل العباتھ ھنادي الش ، یارا تادرس ، لما عصام ، أسیل عرفات منى 

  .جمال، روزانة زیاد ، لیما نبیل  بقیادة المدرب محمد الصیفي

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                                               مالعب/٢: صالدستور 
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  لطالب الیومل) ید الجامعات(قبل نھائي 
  
  

تشھد قاعة جامعة العلوم والتكنولوجیا الیوم مباراتي الدور قبل النھائي لبطولة الجامعات االردنیة بكرة 
  .الید للطالب

  
ویلتقي عند الثانیة عشرة ظھرا فریقا الجامعة االردنیة وجامعة الیرموك، تلیھا مباراة جامعة البلقاء 

  .لمباراة النھائیة التي ستقام یوم الخمیس المقبلوجامعة فیالدلفیا، ویتأھل الفائزان ل

  ١٠/٣/٢٠١٤                               ریاضة                                                 اإلثنین             /٢: الرأي ص
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 التئام مؤتمر األردن الدولي للطرق والمرور بمشاركة عربیة واجنبیة واسعة االربعاء
  

تعقد شعبة الھندسة المدنیة في نقابة المھندسین تحت رعایة رئس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور مؤتمر 
 ١٣-١٢وذلك في الفترة من » تحدیات قطاع النقل المستقبلیة«لمرور األردن الدولي الرابع للطرق وا

بالتعاون مع اتحاد الطرق الدولي والجمعیة االمیركیة للھندسة الشھر الحالي في الجامعة االردنیة، 
  .المدنیة

 
ورقة تتناول عشرة محاور، مقدمة من سبعة متحدثین  ٢٨ویناقش المؤتمر الذي تسبقھ ورشتا عمل، 

دولة عربیة واجنبیة من  ١٣من امیركا ونیوزلندا واسترالیا وقطر، باالضافة الى خبراء من  رئیسیین
  .بینھا الكویت ومصر والجزائر والعراق باالضافة الى االردن

 
وقال نقیب المھندسین رئیس اتحاد المھندسین العرب المھندس عبدهللا عبیدات ان المؤتمر یھدف الى 

في المملكة وایجاد الحلول لھا وتقدیمھا الصحاب القرار في قطاع الطرق  مناقشة مشاكل الطرق والنقل
  .والمرور في المملكة

 
واضاف خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة للحدیث عن المؤتمر، ان مشكلة الطرق مرتبطة بقلة 

وة بما ھو االمكانیات وخاصة في البلدیات، وبعدم وجود جھة مركزیة لتنظیم التخطیط حسب االصول اس
  .موجود في منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة وامانة عمان

 
وحول مشروع الباص السریع، قال عبیدات انھ على الرغم من تحفظ النقابة على عدم استشارتھا 
بالمشروع منذ البدایة والتسرع في تنفیذه اال انھا ضد الغاء المشروع ومع ایجاد حلول لھ خاصة واننا في 

  .جة لمثل ھذه المشاریع التي تساعد على حل مشكلة النقل واالزدحام المروريالمملكة بحا
 

من جانبھ، قال رئیس شعبة الھندسة المدنیة في النقابة المھندس خالد ابورمان ان المؤتمر یأتي ضمن 
نشاطات لجنة الطرق والمرور في الشعبة، مضیفا انھ سیعقد على ھامش المؤتمر ورشتا عمل األولى 

تدامة الطرق اإلسفلتیة من خالل المتانة وإعادة التدویر والنسیج السطحي، واالخرى حول حول اس
  .  االبتكارات والتطورات الحدیثة في ھندسة النقل وذلك اعتبارا من الیوم وغد

 
ومن جانبھ قال رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور ابراھیم عاصي ان من اھداف المؤتمر االستفادة 

  .جارب االجنبیة والعربیة في مختلف المواضیع المتعلقة بالطرق والمرورمن الت
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Masdar Institute Faculty Member to Be Honored with US DOE's 

Highest Award for Nuclear Treatment Technology 

Dr. Hassan A. Arafat Participated in a R&D Project with Former Colleagues 
at Argonne National Lab and Collaborators at Oak Ridge National Lab 
 
Abu Dhabi-UAE: 09 March, 2014 - Masdar Institute of Science and 
Technology an independent, research-driven graduate-level university 
focused on advanced energy and sustainable technologies, today 
announced that one of its faculty members has been awarded the 2013 
Secretarial Honor Award by the United States Department of Energy 
(DOE). 
This prize is the DOE's highest form of non-monetary employee 
recognition and is being awarded to Dr. Hassan A. Arafat, Associate 
Professor, Institute Center for Water and Environment (iWater) and 
Department of Chemical and Environmental Engineering, Masdar 
Institute, for research he performed during his time at Argonne National 
Lab (ANL) in the United States. 

The winning team, comprising Dr. Arafat's former colleagues at ANL, a 
few collaborators at Oak Ridge National Lab (ORNL) and several other 
DOE-affiliated individuals, was selected for this award after being 
nominated for their work on 'caustic side solvent extraction technology', 
which was developed for the treatment of nuclear waste at DOE sites. 

The technology developed by the team successfully made it through the 
R&D stage, then to pilot testing and finally to full implementation at the 
DOE sites. Using this technology, four out of 34 million gallons of high-
level radioactive waste have been treated at the DOE's Savannah River 
Site since its implementation in 2004 till date. 
Dr. Fred Moavenzadeh, President, Masdar Institute, said: "The DOE's 
highest form of non-monetary employee recognition for Dr. Arafat 
through the DoE award reflects the world-class expertise of our faculty 
body. With the guidance of the UAE's leadership, Masdar Institute has 
assembled a team of qualified and respected scientists and researchers 
who focus on developing human capital in renewable energy. We 
congratulate our faculty member and hope to see more such honors in 
future." 

  ١٠/٣/٢٠١٤                                       اإلثنین                                                          زاویة   موقع 
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The award citation says: "This remarkable collaboration between DOE 
laboratories, industry, and academia has moved fundamental DOE 
research in the chemical sciences to full process implementation. This 
promises to save billions of dollars in clean-up costs and will accelerate 
the disposition of millions of gallons of the nation's most dangerous 
legacy wastes. It will also accelerate the completion of one of DOE's 
highest-priority environmental missions." 
Dr. Arafat said: "This is one of those very rare cases where researchers 
see their developed processes make it through R&D to full 
implementation. I was fortunate to have had a chance to work with a 
team of brilliant scientists from two US national labs and the US 
Department of Energy to develop a successful innovation. Seeing this 
process finally put into action to clean hazardous radioactive waste was 
a dream come true. The Secretarial Honor Award was the bonus. With 
time and with the support of Masdar Institute, I hope I can utilize my 
skills to serve the UAE and this region too." 

In 2010, Dr. Arafat joined Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
as a visiting scholar for six months, after which he moved to Abu Dhabi 
where he is now employed as an Associate Professor in the Water and 
Environmental Engineering Program at Masdar Institute. He has co-
authored more than 110 peer-reviewed journal publications, conference 
papers, and official technical reports (published by the US DOE). He 
delivered 23 invited presentations/lectures at international events and 
institutes throughout the world. 

At present, the focus of Dr. Arafat's research is on sustainable 
desalination processes and innovative membrane technologies. During 
his career so far, he has received 15 research grants, totaling 
US$8.40Million. He is also a recipient of several prestigious awards. 
Most notable among these are the Mondialogo Award by Daimler Co. 
and UNESCO in 2005 and the University of Cincinnati Distinguished 
Dissertation Fellowship in 1999 - one of only two fellowships awarded in 
open competition among PhD candidates from all University of 
Cincinnati colleges. 

Dr. Arafat has also received three international research fellowships; two 
German DAAD Fellowships in 1995 and 2007 and the Open Society 
institute/Soros Foundation Fellowship (NY, USA) in 2009. He has a BSc 
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in Chemical Engineering from the University of Jordan, Amman, 
and a PhD in Chemical Engineering from the University of Cincinnati, 
Cincinnati, in Ohio, US. 
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 األمیـرة منى تحضـر توقیع اتفاقیات تعاون بین أربع مؤسسات أردنیة وجامعة تكساس
  

بحضور سمو االمیرة منى الحسین، وقعت أربع مؤسسات أردنیة وجامعة تكساس في ارلنغتون ممثلة 
ل برئیسھا فیستاسب كاربھاري، اتفاقیات إلرساء التعاون في مجال التعلیم والبحث العلمي والتدریب وتباد

 .الخبرات
وتھدف االتفاقیات التي وقعتھا الجامعة مع المجلس التمریضي األردني وجامعة العلوم والتكنولوجیا 
األردنیة والجامعة الھاشمیة ومنطقة العقبة االقتصادیة الخاصة، إلى زیادة وتعزیز التعاون بین ھذه 

 .المؤسسات وجامعة تكساس لدعم امكانات اإلبداع والبحث والتمیز
ضر توقیع االتفاقیات ممثلون عن المؤسسات األردنیة األربع، ومستشارة سمو األمیرة منى للتنمیة وح

الصحیة والمجتمعیة الدكتورة رویدا المعایطة، وأمین عام المجلس التمریضي األردني الدكتورة منتھى 
عة العلوم غرایبة، ورئیس منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة الدكتور كامل محادین، ورئیس جام

والتكنولوجیا األردنیة الدكتور عبدهللا ملكاوي ورئیس الجامعة الھاشمیة الدكتور كمال بني ھاني ونائب 
 .رئیس الجامعة الھاشمیة الدكتور مروان عبیدات

وتعتبر االتفاقیات مقدمة للشراكة بین أعضاء الھیئة التدریسیة والطالب والباحثین، وتشجیع المبادرات 
مشتركة والتبادل الطالبي والتعاون األكادیمي بین جامعة تكساس والجامعات األردنیة إلى واألبحاث ال

 .جانب إقامة مشروعات مستقبلیة مشتركة وأبحاث في مجاالت التنمیة
 ً وجرى خالل حفل التوقیع منح سمو األمیرة منى جائزة تمیز الخدمات الدولیة بجامعة تكساس تقدیرا

 .ن الوضع الصحي على المستویین المحلي والعالميلجھودھا والتزامھا بتحسی
إن ھذه الزیارة ستكون اللبنة األولى لتعاون أشمل بین جامعة تكساس والمجلس «وقالت سموھا 

التمریضي األردني والجامعات األردنیة في مجاالت العلوم واألبحاث، مشیرة الى أن الجھود الكبیرة 
 .»عالقاتنا الثنائیة لمستقبل مشرق لكال الطرفین للجانبین ستؤدي إلى نتائج أكبر وستمھد

وجالت سموھا خالل الزیارة في مباني الجامعة والمستشفى الذكي وتواصلت مع طالب الدراسات العلیا 
األردنیین في الجامعة، وناقشت معھم قضایا خاصة بتعلیمھم، مؤكدة سموھا دورھم الھام في تعزیز 

 .أقوىالمعرفة والمساھمة في بناء أردن 
الذین یدعمون تعلیم الممرضین » صانعي األحالم«وخاطبت سموھا المشاركین في مجموعة 

والممرضات في جامعة تكساس خالل حفل الغداء الذي أقامتھ المجموعة وبحضور رئیس بلدیة ارلنغتون 
ل العلوم ورئیس جامعة تكساس والوفد األردني، كما التقت مع مسؤولي المجتمع المحلي العاملین في مجا

 .والصحة
التي عقدت في جامعة » قیادة التمریض في الصحة العالمیة«كما خاطبت سموھا المشاركین في ندوة 

شباط الماضي، بحضور رئیس بلدیة ناشفیل ومسؤولي  ٢٨- ٢٦ناشفیل في الفترة ما بین - فاندربلت
یض وصحة المواطنین على أنا ھنا لدعم التمر«التمریض واصحاب القرار في المدینة مؤكدة في كلمتھا 

 ٢٣٠وحضر الندوة أكثر من . »مستوى العالم والمصادقة على الدور القیادي لممرضي الصحة العالمیة
ً في مجال التمریض والصحة من  دولة عالمیة لمناقشة كیفیة تحسین العنایة بالمرضى من  ١٤مسؤوال

في مجال السیاسات والبرامج خالل تسلیط الضوء على دور التمریض والضغط على صانعي القرار 
وفي ناشفیل عقدت سموھا لقاءات جانبیة مع مؤسسات دولیة رئیسة مثل المجلس الدولي . الصحیة

 شؤون جامعیة

  ١٠/٣/٢٠١٤طلبة نیوز                                     اإلثنین                                            + ٥: الدستور ص
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، بحضور مسؤولي المجلس التمریضي األردني لمناقشة )سیجما ثیتا تو الدولیة(و ICNللتمریض 
ً إلى مبادرات التعاون ا لمستقبلیة لتعزیز دور وكفاءة التحدیات الصحیة على الصعید الدولي، إضافة

وناقشت سموھا سبل تعزیز نوعیة الخدمات . الممرضین في التأثیر على أجندة الصحة العالمیة
التمریضیة من خالل توفیر برامج إبداعیة ذات نوعیة تركز على كفاءة الممرضین للتعامل مع التحدیات 

ً على أھمیة السیاسات  الصحیة والقیادة التمریضیة في دعم الصحة المتزایدة في المجال الصحي، مركزة
ناشفیل، وفد مكون من مستشارة / ورافق سموھا خالل زیارتھا لوالیة تینیسي. على المستوى العالمي

سموھا للتنمیة المجتمعیة والصحیة الدكتورة رویدا المعایطة وأمین عام المجلس التمریضي األردني 
  .الفنیة في المجلس الدكتورة ھانیة دوانيالدكتورة منتھى غرایبة، ومدیرة الدائرة 
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Local institutions to cooperate with Texas university 

Four Jordanian institutions and the University of Texas at Arlington 
(UTA) on Sunday signed agreements to boost cooperation in education, 
scientific research, training and expertise exchange. 

The Jordanian Nursing Council (JNC), the Jordan University of Science 
and Technology, the Hashemite University and the Aqaba Special 
Economic Zone signed the agreements in the presence of HRH 
Princess Muna. 

The agreements are the first step towards the encouragement of 
initiatives, joint research, student exchange and academic cooperation 
between UTA and Jordanian universities. 

During the ceremony, Princess Muna, who is also JNC president, 
received the outstanding international service award at UTA in 
appreciation for her efforts in improving healthcare services locally and 
internationally. 

  

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                                               ٢: الجوردان تایمز ص
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 نسعى لالرتقاء بمؤسسات التعلیم العالي: الزعبي
  

ول قال رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي الدكتور بشیر الزعبي ان الھیئة تسعى الى الوص
بمؤسسات التعلیم العالي الى مستوى عال من التنافسیة العالمیة واالرتقاء بمستوى اداء مؤسسات التعلیم 
العالي االردنیة وتعزیز قدراتھا التنافسیة على المستوى الوطني واالقلیمي والعالمي وضمان تطبیقھا 

استمراریة جودتھا  ألنظمة ومعاییر االعتماد والجودة االردنیة ووضع محكات ومقاییس تضمن
  . وتنافسیتھا

 
" جودة التعلیم العالي"جاء ذلك خالل محاضرة لھ في كلیة الدفاع الوطني الملكیة االردنیة أمس بعنوان 

بحضور آمر الكلیة العمید الركن طالل بني ملحم ورئیس واعضاء ھیئة التوجیھ في الكلیة والدارسین في 
  .  ٢٠والحرب  ١١دورة الدفاع الوطني 

 
وبین الدكتورالزعبي ان مفھوم الجودة في التعلیم العالي حسب وكالة ضمان الجودة بالتعلیم العالي في 
المملكة المتحدة انھا اسلوب لوصف جمیع االنظمة والمعاییر المستخدمة من قبل المؤسسات التعلیمیة، 

ف الجودة في االردن ویتضمن ذلك التدریس كیفیة تعلم الطالب المنح الدراسیة والبحوث في حین تعر
على انھا العملیة التي یتم فیھا االقرار بجودة أداء المؤسسات التعلیمیة وسالمة اجراءاتھا وجودة 

 . مخرجاتھا بشكل یجعل المجتمع األكادیمي والتربوي والعام یثق بھا
  

  وفي نھایة المحاضرة أجاب الضیف على أسئلة واستفسارات الحضور

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                    ٦: الغــــد ص
  



٢٥ 
 

  
  
  

بیقیة تتقدم تقدما ملحوظا على المستوى المحلي والعربي والعالمي حسب تصنیف جامعة البلقاء التط
WEB METRICS العالمي 

  
 

حصلت جامعة البلقاء التطبیقیة على المرتبة الرابعة بین الجامعات االردنیة بعد ان كانت تحتل المرتبة 
عربیا  ٥٥لتحتل المرتبھ ، وتقدمت عربیا ) ویب ماتریكس( الثامنة حسب التصنیف العالمي للجامعات 

الذي یعنى ، عربیا ،وذلك حسب التصنیف العالمي لموقع ویب ماتریكس٦٤بعد ان كانت في المرتبة 
 .وذلك نتیجة لالنجازات الكبیرة التي حققتھا الجامعة، بترتیب الجامعات على مستوى العالم

التحسن جاء نتیجةلالنجازات التي وقال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور نبیل الشواقفھ إن ھذا 
، وشملت ھذه األنشطة قیام "حققتھا الجامعة واألنشطة التي قامت بھا وظھرت على موقعھا االلكتروني

الجامعة بعرض رؤیتھا المتكاملة التي تركز على تضمین الخطط اإلستراتیجیة والمناھج التدریسیة وسیر 
اللكتروني للجامعة والكلیات التابعة لھا، وتسلیط الضوء عملیة ضمان الجودة واالعتمادیة في الموقع ا

على المنح والجوائز العالمیة والمنشورات العلمیة الخاصة بأعضاء الھیئة التدریسیة وسیرھم الذاتیة، 
وإدراج روابط لقواعد البیانات ومحركات البحث والمكتبات االلكترونیة التي تم االشتراك فیھا، باإلضافة 

 .یات ربط الجامعة بالمجتمع واألنشطة الطالبیة والتطوعیةإلى عرض فعال
وأشار الدكتور الشواقفھ الى القرارات التي أصدرتھا مجالس الجامعة المختلفة في مجال النشر العلمي في 
المجالت العربیة والدولیة المحكمة من خالل ربط اإلیفاد لمھمات البحث العلمي وترقیة األساتذة بھذا 

 .كان لھا االثر في تطویر المؤشرات الداعمة للترتیب العالمي لجامعة البلقاء التطبیقیةالنشر والتي 
مضیفا انھ اوعز الى المعنیین في الجامعة باستمراریة تحدیث موقع الجامعة االلكتروني لیضاھي المواقع 

ا المركز بین الجامعات االلكترونیة للجامعات العریقة ، كما اننا لن نكتفي في جامعة البلقاء التطبیقیة بھذ
المحلیة والعالمیة حیث سنقوم بكل ما یلزم في مجال التنافسیة لنحصل على مراتب متقدمة في التصنیف 
القادم وفق استراتیجیة واضحة وخطط مرسومة للنھوض بالجامعة والتعلیم التقني على مستوى المنطقة 

لى ، حیث سنقوم بعدد من اإلجراءات كإدراج كافة واالقلیم وسننافس في العام الذي یلیھ على المراتب االو
المعلومات في المواقع االلكترونیة باللغتین العربیة واالنكلیزیة وتنظیم ورشات عمل تدریبیة للكوادر 

 .التدریسیة والفنیة حول التوثیق االلكتروني
 

ویب ماتریكس العالمي المتخصص بمواقع الجامعات في ) ( WEB METRICSیذكر ان تصنیف الـ 
  .مختلف الدول یصدر عن مختبر المقاییس االلكترونیة التابع للمجلس القومي للبحوث االسبانیة

  ١٠/٣/٢٠١٤ز                                                      اإلثنین                                            طلبة نیو
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 النتائج الـرسمیة النتخابات اتحاد طلبة الیرموك
  

البطاینة في مؤتمر  أعلن عمید شؤون الطلبة في جامعة الیرموك الدكتور احمد ھزاع -  صھیب التل
صحفي عقده أمس في مقر العمادة النتائج الرسمیة والنھائیة النتخابات اتحاد طلبة الجامعة لدورتھ الثانیة 

 .والعشرین من العام الحالي 
ً بزیادة ) ٧٨(وبین البطاینة ان عدد مقاعد مجلس االتحاد لدورتھ الثانیة والعشرین للعام الحالي  مقعدا

مقعدا، مشیرا الى ان نسبة االقتراع للعام ) ٦٦(لدورة الماضیة والتي بلغ عدد مقاعدھا مقعدا عن ا) ١٢(
 .ممن یحق لھم االقتراع %) ٥٥٫٨(الحالي بلغت 

وبین ان الطالبات اللواتي فزن في ھذه الدورة ھّن كل من الطالبة مریم سلیمان العودات من قسم علم 
آیات محمد مناصرة من قسم الدراسات اإلسالمیة في كلیة  النفس اإلرشادي في كلیة التربیة و الطالبة

الشریعة و الطالبة فرح عاطف علي الحجیة والطالبة غصون حسین الكیالني في قسم الفیزیاء الطبیة في 
)  ٤٠( كلیة العلوم فازت بالتزكیة و حصل تعادل في قسمي الفیزیاء الطبیة حیث حصل المرشحان على

 صوتا لكل منھما)  ١١٤( ارة األعمال حیث حصل المرشحان على صوتا لكل منھما و قسم إد
 

و بعد إجراء القرعة فازت الطالبة غصون حسین زید الكیالني عن قسم الفیزیاء الطبیة، وفاز الطالب 
 .محمد بسام موسى علي عن قسم إدارة األعمال  

 :وجاءت أسماء الفائزین في مقاعد االتحاد على النحو اآلتي
 :بكلیة اآلدا

 .صھیب فایز عبد الرحمن شطناوي:  قسم اللغات  السامیة والشرقیة
 .أحمد بسام علي الحشاش: قسم اللغة العربیة وآدابھا

 .ادھم محمود خلف بطاینة : قسم العلوم السیاسیة 
 .محمد أحمد محمد البدارنة ، حسام الدین ماھر علي القضاة : قسم الجغرافیا 
 .حسین البشایرة  حسین عبد هللا: قسم الترجمة 

 .عون صبحي محمد الحوراني : قسم اللغات الحدیثة 
 .عمار نصري محمد ابو ناصر : قسم التاریخ 

 .محمود ھاشم محمود عبابنة ، أسامھ زیاد احمد المع : قسم اللغة االنجلیزیة وآدابھا 
 .حسام محمد درویش حسان : قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعیة 

 :كلیة العلوم 
 .نبیل عبد هللا علي األسمر: قسم الریاضیات 

 .  غصون حسین زید الكیالني : قسم الفیزیاء الطبیة 
 .قیس أحمد محمود بني دومي : قسم الفیزیاء

 .ادھم عبد هللا خالد حمادنة : قسم اإلحصاء 
 .محمد یعقوب قاسم الجنایدة : قسم العلوم الحیاتیة 

 .انبة صدام حسین عقلة عن: قسم الكیمیاء 
 .راكان جھاد محمود مصطفى : قسم علوم األرض والبیئة 

 
 :كلیة االقتصاد و العلوم اإلداریة 

 .زید خالد قاسم الطریني : قسم اإلدارة العامة 

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                 ٢١: الدستور ص
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 .علي أمین علي العالونھ : قسم التسویق 
 .محمد بسام موسى علي : قسم إدارة األعمال 

 .د هللا مقدداي محمد احمد عب: قسم اقتصاد المال واألعمال 
 .عمار فخري فالح خلیفات : قسم االقتصاد 

 .حمزة احمد طھ عبیدات ، حمزة خالد شنوان البشایرة : قسم العلوم المالیة والمصرفیة 
معتز عدنان عبد الغني القضاة ، صالح خلیل فندي ابداح ، محمد فیصل عبد الحمید نوفل : قسم المحاسبة 

 .طعاني ، عبد هللا عبد الكریم محمد 
 :كلیة التربیة 

حمزة صالح عبد هللا الحجات ، وجدي عبد السالم محمد ربابعة ، عالء عبد القادر : قسم التربیة االبتدائیة 
 .  سلیمان الجنیدي ، یحیى تیسیر بكر الزعبي

محمود حسین محمد المرازیق ، عالء علي محمد جرادات ، مریم : قسم علم نفس اإلرشادي والتربوي 
 .سلیمان العودات  محمود

 
 :كلیة الحجاوي لھندسة التكنولوجیة

 .علي أحمد طایل عواودة ، محمود أحمد صالح ذیابات : قسم الھندسة المدنیة 
 .عبد الكریم محمد صالح كساسبة : قسم ھندسة االلكترونیات 

 .معتز عصام محمد علي ھیاجنھ :قسم ھندسة الحاسوب 
 .ئد جازي الحسن صھیب را: قسم ھندسة النظم الطبیة 
 .أیمن تیسیر علي ابو صباح : قسم ھندسة االتصاالت 

 .مؤمن عبد هللا محمد بني یاسین : قسم ھندسة العمارة 
 .خالد خلیفة محمد بني عامر: قسم الھندسة الصناعیة 

أسامھ عبد الستار محمد سالمھ ، أحمد محمود مصطفى : قسم ھندسة القوى واآلالت الكھربائیة 
 .يالمسلمان

 :كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة 
 .حمزة خالد محمود عبد هللا ، آیات محمد منصور مناصرة : قسم دراسات إسالمیة 

 .أحمد عطیة كامل معابرة : قسم أصول الدین 
 .حذیفة صالح عبد الرحمن بني راضي : قسم فقھ وأصولھ 

 .مني معتصم رجاء محمد المو: قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمیة 
زید عمر رجا الداھود ، أیھم عبد المھدي فھد السرحان ، غالب یوسف غالب : كلیة التربیة الریاضیة 

 .الحمود
 .مالك عبد هللا علي الطھراوي ، محمد أحمد مصلح القضاة ، حسن إبراھیم أحمد الطویل : كلیة القانون 

 :كلیة الفنون الجمیلة 
 .د سامي محمد عبیدات یزی: قسم الفنون البصریة والتشكیلیة 

 .سیف الدین موفق محمد أحمد : قسم الموسیقى 
 .نضال إسماعیل محمود الجراح : قسم الدراما 

 .صھیب قاسم محمد المومني ، إبراھیم محمد سلیمان الشقران : قسم التصمیم 
 :كلیة تكنولوجیا المعلومات 

 .عمر محمود مصطفى النمرات  :قسم نظم المعلومات اإلداریة 
 .أحمد تیسیر فندي الحنیف : قسم علوم الحاسوب 

 .داوود محمد حسن الیوانسة : قسم نظم المعلومات الحاسوبیة 
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 :كلیة اآلثار واالنثروبوجیا 
 .عبد هللا محمد عبد هللا أبو ھنا : قسم اآلثار 

 .زیاد حسن مرعي میاس : قسم صیانة المصادر التراثیة 
 .حمد الكراسنة محمد ذاكر م: قسم االنثروبولوجیا 

 :كلیة اإلعالم 
 .قصي امجد كاید الجراروه : قسم العالقات العامة واإلعالن 

 .أحمد محمد عقلة الدرابسة : قسم اإلذاعة والتلفزیون 
 .زكریا محمود مروح سالمھ : قسم الصحافة واإلعالم 
ول ، معتز غالب نواف ربیع عبد هللا محمد بني یاسین ، رعد زاید محمد شب: كلیة السیاحة والفنادق 

 .القضاة 
نمیر عبد الرحیم حسین العدمات ، أحمد إبراھیم سلطان عبابنة ، مراد إبراھیم یوسف أبو : كلیة الطب 

 .قمر 
  .ھیثم أیمن محمد المطر ، رعد داھود نصري الشیخ ، فرح عاطف على الحجیة: كلیة الصیدلة 
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 »شمیةالھا«لوحة تشكیلیة بأجساد طلبة .. ال للعنف 
  

الذي تطرحھ كلیة اآلداب في الجامعة الھاشمیة، والذي یھدف » الطالب والجامعة«ضمن أھداف مساق 
إلى تعمیق انتماء الطلبة لجامعتھم، والمحافظة على مرافقھا، والفخر باالنتساب إلیھا  بادر طلبة المساق 

  .لجامعات وخاصة العنفللتعبیر عن رفضھم للظواھر السلبیة في ا» وقفة تضامنیة«امس بتنظیم 
 

، مناشدین زمالءھم )ال للعنف(ورسم الطلبة خالل الوقفة التضامنیة لوحة تشكیلیة بأجسادھم شكلت عبارة 
التقید باألنظمة والتعلیمات التي تعبر عن السلوك الحضاري والثقافي لطالب الجامعة، وتعكس انتماءه 

  .لوطنھ ومجتمعھ
 

الرادعة لكل من تسول نفسھ العبث او اإلساءة إلى البیئة التعلیمیة في ودعوا إلى تطبیق أقصى العقوبات 
  .الجامعات 

 
من جھتھ أكد الدكتور عبد الباسط الزیود عمید كلیة اآلداب دعمھ الكامل لكافة المبادرات الریادیة للطلبة 

  .والتي من شأنھا خلق واقع افضل لجامعتنا
 

ً ألنشطة وبینت رئیسة قسم العلوم اإلنسانیة المسان دة الدكتورة ثناء عیاش، ان ھذه الوقفات تشكل استمرارا
  .طلبة المادة والتي تعكس الوجھ الحضاري لطلبة الجامعة الھاشمیة

 
محمد العكش الذي بیّن أن لھذه الوقفة » الطالب والجامعة«وإشرف على تنظیم المبادرة مدرس مادة 

ي ، وتأكیدا من الجسم الطالبي على رفض ایة دالالت واسعة في محاربة العنف الجامعي والمجتمع
  ممارسات سلبیة تسيء للحرم الجامعي

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                                               ٢١: الدستور ص
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 جائزة الملك عبدهللا الثاني لالنجاز واالبداع الشبابي تعزز روح المواطنة الفاعلة ودیمومتھا
 

المبادرات الملكیة السامیة على الشباب بھدف تعمیق وعیھم، وكان جاللة الملك حریصا على ركزت 
تثمار طاقات الشباب وتدریبھم وتأھلیھم بھدف اعداد اجیال من الشباب الواعي والقادر على تحمل اس

المسؤولیة من خالل مبادرات ملكیة اطلقھا جاللتھ كان ابرزھا جائزة الملك عبد هللا الثاني لإلنجاز 
 ٢٠٠٧واإلبداع الشبابي التي اطلقھا من خالل المنتدى االقتصادي العالمي عام 

ل مدیر صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة الدكتور قیس قطامین ان الجائزه تھدف إلى تكریم وتقدیم وقا
الدعم للشباب العربي من كال الجنسین من الریادیین االجتماعیین الذین استنبطوا حلوال مبتكرة لمواجھة 

دي واالجتماعي وتعزیز قدرة التحدیات الملّحة التي تواجھھا مجتمعاتھم على الصعید البیئي واالقتصا
التوصل لحلول خالقة لحل المشكالت، والتركیز على أھمیة ممارسة الحوار الجتیاز الحواجز فیما بینھم، 

ومن خالل تسلیط الضوء على جھود . باإلضافة إلى تشجیع التعاون بین مختلف فئات الشباب العربي
الجائزة أیضا إلى تعزیز روح المواطنة الفاعلة الشباب المتمیزة في تحقیق التغییر االجتماعي، تسعى 

 .وضمان دیمومة ھذا المفھوم لدى األجیال القادمة
عاما  ٣٠- ١٨وتستھدف الجائزة للشباب العربي الذي یتحلى بالروح القیادیة من الفئة العمریة ما بین 

تتمثل في القیادة واإلبداع،  اضافة الى اجراء تقییم المشروعات المتقدمة للجائزة وفقا لثالثة معاییر أساسیة
 .الشراكة والتعاون، وأثر المشروع واستدامتھ

ویضیف قطامین ان الفائز یحظى بجائزة مالیة تھدف إلى مساعدتھ على تطویر مشروعھ وتعزیز تأثیره 
اإلیجابي، بینما یحصل المرشحون العشرة النھائیون على فرصة المشاركة في برنامج تدریبي لبناء 

 .لقیادیة باإلضافة إلى تقدیر جھودھم الكبیرةقدراتھم ا
وقام جاللة الملك عبدهللا الثاني  ٢٠١٣و  ٢٠١١، ٢٠٠٩كما تم تنفیذ ثالث دورات للجائزة في األعوام 

من ثماني دول عربیة مختلفة، وكانت مبادراتھم متنوعة  ٢٠١١و ٢٠٠٩مرشحا خالل دورتي  ٢٠بتكریم
ة كتأھیل ذوي االحتیاجات الخاصة وتحسین مستوى الخدمات تتناول قضایا تخص مجتمعاتھم المحلی

المقدمة لھم، وتنمیة نشاطات اإلقالع عن التدخین ومكافحة ظاھرة عمالة األطفال واالرتقاء بمستوى 
التعلیم المقدم لھم، وتوفیر فرص عمل للسیدات في المناطق المنكوبة واألقل حظا وتشجیع ثقافة التمویل 

یل المشروعات الصغیرة ودعم نشاطات محو األمیة التكنولوجیة وحث الشباب على الذاتي من خالل تمو
 .العمل التطوعي واالبداع

األردن، "دول عربیة  ٦فتم تكریم عشرة فائزین من ٢٠١٣أما الدورة الثالثة التي تم تنفیذھا خالل عام 
ثاني بتكریم الثالثة األوائل ضمن ، حیث قام جاللة الملك عبدهللا ال"السودان، لبنان، مصر، فلسطین، الیمن

تطویر أسالیب التعلیم وتوسیع نطاق : احتفال عقد خالل المنتدى االقتصادي العالمي تناولت مبادراتھم
  .الرعایة الصحیة وتمكین الشباب األقل حظا للنھوض بأنفسھم ومجتمعاتھم

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                                               ٤: العرب الیوم ص
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 اكادیمي یقترح تطویر التعلیم االعالمي
 

االعالم في جامعة الزرقاء االھلیة الدكتور عادل زیادات اھمیة مواكبة التطور اكد عمید كلیة الصحافة و
 .والعمل على االرتقاء بالتعلیم االعالمي والصحفي

 
، ان الضرورة باتت ماسة لوضع تخصصات تطبیقیة )بترا(واضاف في لقاء مع وكالة االنباء االردنیة 

ون من ذوي الخبرة بغض النظر عن مؤھالتھم، كالوسائط المتعددة واالعالن، یقوم بتدریسھا مختص
اضافة الى تحدیث معاییر االعتماد الخاص لتتوافق مع التطورات التكنولوجیة في وسائل االعالم 

 .المعاصرة
 

واقترح زیادات تعدیل اسس القبول في كلیات االعالم بالجامعات االردنیة واعتماد نظام القبول الخاص 
ة المتقدم لكلیات االعالم كما یتم التعامل مع القبول في كلیات الفنون الجمیلة بدل القبول الموحد، ومعامل

عبر امتحان ومقابلة تبرز مستوى الطالب وموھبتھ، اضافة الى تقسیم مدة دراسة البكالوریوس في 
، ساعة معتمدة ٥٠- ٤٠بواقع " السنة التمھیدیة"االعالم الى مرحلتین ،االولى، ما قبل دراسة االعالم او 

لیقوم الطالب بعدھا بالتقدم المتحان یحدد مساره بدراسة االعالم ویستكمل باقي المواد لنیل الشھادة حسب 
 .التخصصات والمیول، سواء أكانت في مجال االذاعة او التلفزیون او العالقات العامة او الصحافة

 
لي مثل بكالوریوس في وطالب باستحداث تخصصات جدیدة في االعالم لمواكبة التقدم التقني والعم

الصحافة االلكترونیة، واالعالن او بكالوریوس في الوسائط بدل اعتماد تخصصات تقلیدیة لم تعد 
 .متناغمة مع متطلبات السوق المحلیة واالقلیمیة

 
واكد اھمیة حث كلیات االعالم على اضافة نظم إخباریة في مناھجھا الدراسیة بھدف زیادة جرعة 

العملي للطالب في مجال كتابة الخبر الصحفي وتحریره ومونتاجھ واخراجھ، التدریب االعالمي 
 .والتشبیك مع وكالة انباء عن طریق االقمار الصناعیة

 
وطالب بالسماح لذوي الخبرة العملیة في االعالم بغض النظر عن مؤھالتھم العلمیة بتدریس بعض المواد 

ل وزارة التعلیم العالي، مؤكدا اھمیة الكوادر العملیة العملیة واحتسابھا ألغراض االعتماد الخاص من قب
 .والخبراء ممن ال یحملون مؤھالت عالیة كالدكتوراة والماجستیر

 
وشدد الزیادات على اھمیة السماح لكلیات االعالم بإصدار مجلة اردنیة متخصصة محكمة لنشر بحوث 

تمنح درجة البكالوریوس والماجستیر،  االعالم واالتصال، مشیرا الى ان في االردن خمس كلیات اعالم
یدرس فیھا ما ال یقل عن خمسین استاذا یحملون درجة الدكتوراة والماجستیر وبحاجة ألوعیة لنشر 

 .بحوثھم
 

واشار الى ضرورة اعطاء طلبة الصحافة واالعالم الفرصة الحقیقیة في التعلم التدریبي المیداني خارج 
المحترف، مطالبا بان یكون لنقابة الصحفیین دور في شد أزر الطلبة الكلیة لتمكینھ من العمل الصحفي 

المتدربین ومد العون لھم في اخذ المزید من جرعات التدریب المطلوبة لتخریج صحفیین قادرین على 
  .العمل في السوق المحلیة واالقلیمیة

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                                            ٣: صدى الشعب ص
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 خصص الشریعةنائباً تطالب بخفض معدالت القبول في الجامعات لت ٣٩مذكرة نیابیة من 
  

  طارق أبوعبید
 

طالبت مذكرة نیابیة وزارة األوقاف وشؤون المقدسات االسالمیة بخفض المعدالت التي یتم طلبھا من 
  .طلبة البكالوریوس المتقدمین لوزارة االوقاف

 
ً للنقص الشدید الذي تعاني منھ وزارة . وقالت المذكرة التي تبناھا النائب د بسام البطوش أنھ ونظرا

ً نص الكذكرة التي حصلت  ٣وقاف في اعداد األئمة حیث ان اكثر من اال اآلف مسجد في المملكة، وتالیا
  .األنباط على نسخة منھا

 
 سعادة رئیس مجلس النواب األكرم

 تحیة طیبة وبعد،،
ً للنقص الشدید الذي تعانیھ وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة في أعداد األئمة  نظرا

ین، وحیث تشیر أرقام الوزارة إلى خلو أكثر من ثالثة آالف مسجد من األئمة المؤھلیم، نطالب المؤھل
الحكومة ممثلة بمجلس التعلیم العالیبالمبادرة الى تخفیض معدل القبول في تخصص الشریعة في مرحلة 

ً من % ٦٥البكالوریوس في الجامعات الرسمیة إلى  ً % ٦٠وفي الجامعات الخاصة إلى % ٧٠بدال بدال
 %. ٧٠من 

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                                              ٣: األنباط ص
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 "إنقاذ للتعلیم الطبي من الموت بالضربة القاضیة :"امین محمود ألوكرانیا . زیارة د
  

  امیره وریكات
 

تعتبر زیارة الدكتور أمین محمود وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي إلى أوكرانیا عالمة فارقة في أداء 
  .العالي حامال طموحات ما انفك یعمل من أجل تحقیقھا الرجل الذي جاء منذ عام إلى حقیبة التعلیم 

 
قد یكون التقدم الذي شھدتھ بعض الملفات التي أخذ محمود على عاتقھ تحقیقھا متوسطا إال أن ھناك عددا 
من المحطات كان لھا أثر كبیر في مسیرة التعلیم العالي في البالد وھذه المحطات كان أولھا نتائج القبول 

حیث اتخذ محمود قرارا غیر مسبوق باالنتصار للفقراء من الطلبة  ٢٠١٣لول من العام الموحد في أی
المتمیزین وخفض معدالت القبول في الكلیات الطبیة على البرنامج العادي لما كانت علیھ في العام الذي 

  .الت قبلھ بالرغم من ما شھدتھ معدالت العام الفائت من ارتفاع فلكي في الفئات العلیا من المعد
 

أما ثاني تلك المحطات فھو مأسسة اختبار رؤساء الجامعات الرسمیة حیث كان محمود عند العھد الذي 
قطعھ على نفسھ بإنفاذ تنسیبات اللجنة المشكلة من مجلس التعلیم العالي الختیار رئیس جامعة الطفیلة 

 .الذین تم اختیارھم من قبل اللجنة  وقد تم التقید بتنسیبات اللجنة واختیار أحد األسماء الثالث.التقنیة 
والمحطة الجدیدة التي أضافھا محمود ھو زیارتھ غیر العادیة الى أوكرانیا للوقوف على أوضاع الطلبة 

  .األردنیین ھناك وذلك بعد األحداث التي ضربت ذلك البلد بما ھو أشبھ بأحداث الربیع العربي 
 

ي الوقت المناسب وبلغة األرقام فقد وفرت على زیارة محمود بلغة الریاضة ھي ھدف الحسم وف
طالب یدرسون الطب البشري ھناك في ظل  ٢٠٠٠الجامعات األردنیة عبء فرض قبول ما یقارب 

مطالبات شعبویة ونیابیة تضغط على مواقع القرار التخاذ خطوة تشبھ خطوات اتخذتھا الدولة سابقا في 
  .غمرة الثورات العربیة 

 
ن محمود وبعیدا عن التقییم البرتوكولي لزیارة أول مسؤول دولي إلى أوكرانیا وشمولھا زیارة الدكتور أمی

على معاني مھمة في مسؤولیة الدولة عن رعایاھا واالھتمام بشؤونھم فقد شكلت الزیارة ضربة لكل 
 محاوالت التھویل التي یمارسھا من تتحكم بھم المصالح الشخصیة وكفى الدولة معركة مع تیارات ال

تؤمن إال بمصالحھا تحاول أن تغرق الجامعات األردنیة بأعداد ال طاقة لجامعاتنا على استیعابھا ولطلبة ال 
تتوفر لدى الكثیر منھم أدنى متطلبات القبول في كلیات الطب في جامعاتنا الرسمیة في مشھد لو ما قدر لھ 

  .الحدوث فسیكون تغییبا للعدالة بشكل ال یقبلھ ضمیر حي 
 

ما ینتظره الوسط األكادیمي من قرارات مرتقبھ لتنفیذ بعض المشاریع ودعم الجامعات من قبل ولعل 
  .الحكومة ستكون محطة تجھز على كل المشكیكین وقد یكون بعدھا للحدیث عن أبو خلدون لھ ما بعده 

 مقاالت

  ١٠/٣/٢٠١٤                       طلبة نیوز                                                      اإلثنین                     



٣٤ 
 

  
  
  
  
  
  

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                              ٢٥: الغـــد ص+٣٨: الرأي ص
  

 إعالنات 



٣٥ 
 

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                             ٨: الدستور ص + ١٦: الرأي ص
  



٣٦ 
 

  

  
  
  
  
  
 الدوار الرابع - خیریة كامل اسعد ابو زید  - 
 الزرقاء -توق الفناطسھ احمد فیاض طالب مع - 
 الضلیل - عبدهللا سلیمان عبدهللا حمدان  - 
 السلط - المعتصم خلیل الساكت  - 
 السلط - احمد علي شداد قطیشات  - 
 دیرعال - ثریا عبدالرحمن الختالین  - 
 الشمیساني -محمد عبدالساتر سویدان  - 
 ضاحیة الرشید - فاطمة سالمھ المرضعھ  - 
  بیت راس - سفانھ خالد حسن القرطة  - 

 

  إنا  وإنا إلیھ راجعون

  ١٠/٣/٢٠١٤                                  الرأي                                                               اإلثنین          
  

  الوفیات
  



٣٧ 
 

  
  
  
  

  ١٠/٠٣/٢٠١٤االثنین 
  

تبقى المملكة تحت تأثیر الكتلة الھوائیة متوسطة البرودة لذا یطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة 
ویكون الجو غائما جزئیا وباردا نسبیا فوق المرتفعات الجبلیة ومعتدال في األغوار والعقبة، وتسقط 

فرقة من المطر في شمال ووسط المملكة بإذن هللا ویتوقف سقوط المطر في ساعات المساء زخات مت
  واللیل، وتكون الریاح شمالیة غربیة نشطة السرعة مثیرة للغبار في جنوب وشرق المملكة

  
  ١١/٠٣/٢٠١٤الثالثاء 

  
عام فوق المرتفعات  یطرأ ارتفاع قلیل على درجات الحرارة ویكون الجو باردا نسبیا وغائما جزئیا بشكل

الجبلیة، ومعتدال في باقي مناطق المملكة، وفي ساعات المساء واللیل تتكاثر الغیوم تدریجیا وتسقط 
  .زخات من المطر في شمال ووسط المملكة بإذن هللا، وتكون الریاح غربیة معتدلة السرعة

  
  ١٢/٠٣/٢٠١٤االربعاء 

  
خفض جوي عمیق لذا یكون الجو باردا نسبیا وغائما جزئیا تتأثر المملكة بكتلة ھوائیة باردة مصاحبة لمن

الى غائم وتسقط زخات متفرقة من المطر قد یصحبھا تساقط البرد على فترات بإذن هللا في شمال ووسط 
المملكة، ویكون الجو معتدال في االغوار والعقبة، وتكون الریاح جنوبیة غربیة نشطة السرعة مثیرة 

  مملكةللغبار في جنوب وشرق ال
  

  ١٣/٠٣/٢٠١٤الخمیس 
  

تبقى المملكة تحت تأثیر الكتلة الھوائیة الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي لذا یطرأ انخفاض آخر على 
درجات الحرارة ویكون الجو غائما وباردا وماطرا یصحبھا تساقط البرد على فترات تكون غزیرة في 

ون الریاح جنوبیة غربیة نشطة السرعة مثیرة بعض األحیان في معظم مناطق المملكة بإذن هللا، وتك
  .للغبار في المناطق الصحراویة

  
  ١٤/٠٣/٢٠١٤الجمعة 

  
یتعمق تأثیر المنخفض الجوي الذي یؤثر على المملكة لذا توالي درجات الحرارة انخفاضھا ویكون الجو 

ن الریاح غربیة نشطة باردا وماطرا مع سقوط البرد على فترات في معظم مناطق المملكة بإذن هللا، وتكو
  .السرعة مثیرة للغبار في جنوب وشرق المملكة

 حالة الطقس

  ١٠/٣/٢٠١٤   الدستور                                                                      اإلثنین                                         
  



٣٨ 
 

  
  
  
  

  ھایبرد« ان وزراء طالبوا رئیس الوزراء بصرف سیارات ھجینة » عین الرأي«علمت «
ویستخدم غالبیة الوزراء سیارات من نوع مرسیدس ذات . الستخدامھا بدال من مركباتھم الحالیة

یستخدم آخرون سیارات دفع رباعي من سعة المحركات  سي سي فیما ٢٠٠٠المحركات الـ 
  .الكبیرة

  
 ألبناء االردنیات المتزوجات » المزایا الخدماتیة«أولى اجتماعات اللجنة الوزاریة المكلفة بمتابعة

من غیر األردنیین تأجلت الى االثنین المقبل بسبب سفر رئیسھا وزیر الداخلیة الى المغرب 
  .الداخلیة العربللمشاركة في مؤتمر وزراء 

  
  وزارات ومؤسسات ودوائر رسمیة وشبھ رسمیة سددت المستحقات المالیة المترتبة علیھا لشركة

المصفاة كانت توقفت عن تزوید ھذه الوزارات والمؤسسات بالمشتقات النفطیة .. مصفاة البترول
  .لحین تسدید ھذه المبالغ

  
 الستثمارھا بأسلوب  ٢م٩٩٥ر أرض مساحتھامؤسسة تنمیة أموال األیتام أعلنت أنھا ترغب تأجی

)BOT ..(األرض تقع مقابل فندق المریدیان وتنظیمھا مكاتب ضمن أحكام خاصة.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                  عین الرأي                                             
  



٣٩ 
 

  
  

  أن دیوان المحاسبة أبلغ الحكومة تحفظھ على تجدید عقود لمستشارین » صنارة الدستور«علمت
  .یعملون لدى مؤسسات حكومیة

  
 وبي حالیا على تمویل عدد من اإلصالحات فى مجال التعلیم والتشغیل في یعمل االتحاد األور

االردن عن طریق الدعم المباشر من خالل المساعدات المالیة للموازنة األردنیة، وتطویر 
الخدمات البلدیة فى مناطق الشمال المتضررة من األزمة، وخلق فرص عمل للمواطنین، بصفتھ 

وذلك وفقا . ت في كل من سوریا واألردن ولبنان ومصر وتركیاأكبر الجھات المانحة للمساعدا
  .یؤانا فرونیتسكا. لما أعلنتھ سفیرة االتحاد األوروبي لدى األردن د

  
  

  من سندات الخزینة  ٢٠١٤أعلن البنك المركزي امس االحد عن طرح االصدار الثامن عشر لعام
  .١٠/٣/٢٠١٤ریخ الیوم ملیون دینار لیصدر بتا) ٥٠(االردنیة ألجل سنتین بقیمة 

  
  بتوزیع آالت زراعیة وتركتورات على مدیریات الزراعة القائمة على ً وزارة الزراعة تباشر غدا

  .مستوى المملكة، بھدف رفع سویة الخدمة المقدمة للمزارعین
  

  تدرس غرفة صناعة عمان اسباب تراجع الصادرات الى عدد من االسواق التقلیدیة وخصوصا
حیث انخفضت صادرات غرفة صناعة عمان لكل من دولة االمارات العربیة العربیة منھا، 

والسودان والیمن ومصر بحسب آخر االرقام الصادرة عن الغرفة لشھر شباط الماضي مقارنة 
  .٢٠١٣بذات الشھر من عام 

  ١٠/٣/٢٠١٤صنارة الدستور                                                            اإلثنین                                            
                                       



٤٠ 
 

  
  

 
  

 ب، وذلك بحسب مصادر من المرتقب أن یلتقي جاللة الملك عبدهللا الثاني خالل أیام برؤساء الكتل في مجلس النوا
اللقاء الملكي المرتقب یأتي في سیاق سلسلة لقاءات ملكیة تتناول عددا من القضایا المحلیة . نیابیة مطلعة

 .واإلقلیمیة والدولیة، وتطورات األوضاع في المنطقة
  

 ٦٥- ٧٠نائبا طالبوا الحكومة أمس بتخفیض معدل القبول في تخصص الشریعة في الجامعات الرسمیة من  ٤٠ 
النواب رفعوا مذكرة بذلك، تبنى التوقیع علیھا النائب بسام البطوش، وبرروا %.  ٦٠- ٧٠، وفي الخاصة من %

طلبھم بأن ذلك یمكن من مواجھة النقص الشدید الذي تعانیھ وزارة األوقاف بأعداد األئمة المؤھلین، الفتین إلى 
 .مسجد في المملكة من األئمة المؤھلین ٣٠٠٠خلو أكثر من 

  
  لم یتجاوز عدد أعضاء الھیئة العامة لنقابة الصحفیین األردنیین، المسددین لرسوم االشتراك وصنادیق النقابة

وحسب قانون النقابة ونظامھا . عضوا، من أصل أكثر من ألف تضمھم الھیئة العامة للنقابة ١٥٠حتى اآلن، الـ
ابة شرط لحضور اجتماع الھیئة العامة المقبل، في الداخلي فإن تسدید كامل الرسوم واالشتراكات المستحقة للنق

 .القادم، والمقرر أن تجري فیھ انتخابات نقیب ومجلس نقابة الصحفیین) ابریل(نھایة نیسان 
  

  أن وزارة الزراعة تجري استعدادتھا حالیا، لتسلیم جمیع مدیریات الزراعة یوم غد، مجموعة " زواریب"علمت
 .وذلك بھدف رفع مستوى الخدمات للمزارعین، وخصوصا صغارھم من اآللیات الزراعیة الحدیثة،

  
  ودائرة العطاءات بجامعة البلقاء التطبیقیة، " البولتكنیك"أنھت اتفاقیة وقعتھا أمس عمادة كلیة الھندسة التكنولوجیة

حیث  الطالبیة، اعتصاما مفتوحا كانت نفذتھ الحملة منذ األربعاء الماضي،" سندویشة أمي أزكى"مع حملة 
، بحسب بیان للحملة "تتناسب وإمكانات الطلبة المادیة"تضمن االتفاق اعتماد الئحة أسعار جدیدة لكافتیریا الكلیة 

  .المقبل) مایو(أمس، التي أشارت إلى أنھ سیتم اعتمادھا ابتداء من الثالث من أیار 

  ١٠/٣/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                      زواریب الغد
   



٤١ 
 

  
  
  
  
  
  

 وأن ، » القدس خط أحمر«ون كیري أن اكد مصدر سیاسي أن جاللة الملك ابلغ وزیر الخارجیة االمیركي ج
  .الوصایة االردنیة على المقدسات االسالمیة ال یمكن التنازل عنھا

  
  مبادرة «تبث عبر اثیر اف ام، یعتقد اعالمیون انھا قریبة من » حسنى«دشنت اذاعة جدیدة اطلق علیھا اسم

  .التي خرجت من رحم جماعة االخوان المسلمین» زمزم
  

 من حجم ومساحة الحدود األردنیة مع سوریة، األمر الذي یفسر %  ٣٥نیة ال تشمل أكثر من الرقابة اإللكترو
  .تزاید وتوسع عملیات التھریب

  
  ٣١شخصا من  ٢٦عدد متعاطي المخدرات في األردن إنخفض مؤخرا وفقا إلحصائیة سمعتھا العرب الیوم لـ 

  .یاموظفا من الخدمة بعد ثبوت تعاطیھم مخبر ٣٥شخصیا وتم طرد 
  

  إتصاالت تجري داخل أحد االئتالفات البرلمانیة إلجبار أعضاء الكتل المؤتلفة األعضاء في المبادرة النیابیة على
  .ھذه اإلتصاالت تثیر الجدل حالیا.. اإلنسحاب من عضویة المبادرة

  ١٠/٣/٢٠١٤    كوالیس العرب الیوم                                                            اإلثنین                                        
                                       



٤٢ 
 

  
  
  
  

  
  الحكومة توافق على بیع شقق سكنیة لموظفي التربیة في العقبة  
  ُنعش الموسم(أمطار   وانخفاض ملموس على الحرارة ) ت
  یھودیة إسرائیل(رفض عربي مطلق لالعتراف بـ (  
 القضیة الفلسطینیة تظل قضیة العرب واالردن المركزیة: جودة  
 )یرفض استبدال أراض حرجیة مملوكة للدولة) النواب  
 العمالة والضرائب والتمویل والبیروقراطیة تعیق: حتاحت  
  قطار خفیف ١٠٠مھندس أردني یزود تركیا بـ  

  
  
  

  
 الحكومة لم تفّرط بسنتیمتر واحد من أراضي الدولة واقتراح مبادلتھا مدخل للفساد: النسور  
  تربـیة العقبة«شقة سكنیة لـ  ١٩١بیع«  
 االحتالل یواصل تدنیس األقصى  
 ال تباطؤ أو تردد في إعداد قانون انتخابات جـدیـــد: النـعـیـمــات  
  إلى لجان تحقیق نیابیة» البلدیةالشؤون «إحالة مخالفات في  
 ملیون دینار قـروض لشـركات صغیـرة ومتوسطة ٤٨: المـركزي  
 »تقرر تصفیة الشـركة العربیة األلمانیة للتأمین» ھیئة التأمین  

  
  
  

  
 ملیون دینار ١٥٦األردن یصدر حیوانات حیة بـ  
  راھبات معلوال"األمن العام اللبناني یتسلم"  
  خالل أسبوع" الغاز الھندیة أسطوانات"إعادة تصدیر  
 طفل التاكسي"فتوى شرعیة تثبت أمومة زوجة السائق ل"  
  الیوم" أبو ماریا"الشروع بمحاكمة  
 ال مناطق ساخنة في الزرقاء: العمید أبو رمان  
 في األمانة" المصنفین والمقطوعین"اعتراضا على مكافأة  ٧٨  

أبرز عناوین الصحف 
  الیومیة

  


