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  المـــــــــــوضـــــوع

  
  الصفحة

  أخبار الجامعة

ل لتجفیف التخصصات اإلنسانیة وتشجیع رفع معدالت القبو: مختصون
  المھنیة

٣  

  ٥  "األردنیة"أمسیة رمضانیة ألیتام القمة في 

  ٦  مع بدء العام الدراسي الجدید" األردنیة"أكادیمي ینضمون ألسرة ) ١٢٠(

  ٧  مذكرة تفاھم بین األمن العام والجامعة األردنیة

  شؤون جامعیة

ً لـ    ٨  »الیــرمـــــوك«الفاعوري رئیسا

  ٩  ال محسوبیة وال واسطات في تعیین رؤساء الجامعات": لألنباط"الخضرا 

  ١٠  من ھو رئیس جامعة الیرموك الجدید ؟

  ١١  الحنیطي رئیسا للجنة األكادیمیة والغرایبة رئیسا للجنة اإلداریة

  مقاالت  
  ١٢  حسني عایش/ إنھ قرار سیاسي: صدق الرئیس
  ١٤  محمد الخصاونة. د / !وطاحذروا السق. ..التعلیم العالي

  ١٥  أنیس الخصاونة. د/ وربح الرئیس وخسرت الیرموك

  ١٦  إعالنات                               

  ١٧  حالة الطقس                             

  ١٨  الوفیات                             

  ٢٢- ١٩                                    زوایا الصحف                                          

الصحفي محتویات التقریر 

 الیومي
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  رفع معدالت القبول لتجفیف التخصصات اإلنسانیة وتشجیع المھنیة: مختصون
  

عبدهللا النسور من مجلس التعلیم العالي إعادة النظر . بعد طلب رئیس الوزراء د - عرین مشاعلة 
، اشارت بعض التقاریر % ٦٥والخاصة الى %  ٧٠میة إلى بقرار رفع المعدالت في الجامعات الرس

الى تدارس صیغة مقترحة، تم رفعھا الى مجلس الوزراء، تتضمن رفع معدل القبول في الجامعات 
  .على مدار خمس سنوات بواقع عالمة لكل سنة بشكل متدرج

  
ة التربیة النیابیة على إعادة في المقابل طالب نواب بتأجیل تنفیذ القرار، لیتم التوافق خالل اجتماع لجن

القرار إلى مجلس التعلیم العالي مرة أخرى، للمزید من الدراسة، على أن یأخذ باالعتبار نتائج 
  .الثانویة العامة للعام الدراسي الحالي

  
رفضھ التدرج في رفع معدل القبول " العرب الیوم" وزیر التعلیم العالي الدكتور لبیب الخضرا أكد لـ

مة لكل سنة على مدار خمس سنوات، مشیرا الى ان مجلس التعلیم ھو من یتخذ القرار، وتم بواقع عال
االتفاق مع رئیس الوزراء الدكتور عبد هللا النسور ومجلس النواب الى ضرورة التریث وعدم 
 االستعجال حتى اعالن نتائج الثانویة العامة في دورتھا الصیفیة واالطالع على النسب العامة للنجاح

السیما ان نتائج الدراسة لمجلس التعلیم العالي تبنى . وبعدھا یتخذ القرار المناسب مع ھذه المعدالت
  .على نتائج النجاح لالعوام الماضیة

واوضح الوزیر الخضرا ان رفع عالمة كل سنة لن تؤثر شیئا في خطة اصالح التعلیم العالي، ولن 
ما ان مجموع عدد الطلبة الذین تم قبولھم معدالتھم تحقق الھدف المنشود من عملیة االصالح، السی

الیرموك، االردنیة، الھاشمیة، البلقاء التطبیقیة، بلغ "العام الماضي في الجامعات الخمس %  ٧٠دون 
معظھم " تنافس"طالبا وطالبة  ٢٣٧، والباقي " موازي"الف طالب  ٩٤٠طالبا وطالبة، منھم  ١٧٢١

الراكدة، باالضافة الى انھ تم قبول بعضھم بناء على استثناءات  اتجھوا الى التخصصات االنسانیة
مثل ابناء اعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعات، ابناء العاملین في الجامعات، التفوق الفني "القبول 

  .والریاضي التي لم تبن على اسس واضحة
الراكدة وتشجیع االقبال  واكد الوزیر الخضرا ان الفكرة من رفع معدالت القبول لتجفیف التخصصات

على التخصصات المھنیة، وھي خطوة رمزیة شكلیة للفت النظر الى كلیات المجتمع وضرورة 
تأھیلھا، السیما ان كلیات مجتمع كثیرة تفقتد الى الطلبة وعلى قید االغالق، وھذه الخطوة ستجعل 

موعة من االجراءات مثل التعلیم العالي یسیر في الطریق الصحیح، ولكن ھذه الخطوه یسبقھا مج
تأھیل كلیات المجتمع، وتقدیم حوافز لخریجي كلیة المجتمع من دیوان الخدمة المدنیة والمؤسسات 

  .االخرى المعنیة، فضال عن تغییر النظرة المجتمعیة نحو خریجي التخصصات المھنیة والتقنیة
 ٧٠ان قرار رفع المعدل سواء  أمین عام وزارة التعلیم العالي الدكتور ھاني الضمور من جانبھ اكد

العام الحالي، او رفع معدل القبول في الجامعات على مدار خمس سنوات بواقع عالمة لكل سنة % 
ولكن قد یكون مقترح الحكومة برفع معدالت . ھو اختصاص مجلس التعلیم العالي فقط ولیس الحكومة

الجامعات "مؤسسات التعلیمیة نفسھا القبول سنة واحدة كل عالمة ھو قرار استراتیجي حتى تھیئ ال
لھذا الرفع التدریجي في المعدل، السیما ان عملیة رفع معدالت القبول تعتمد بناء " الرسمیة، الخاصة

على معطیات سنویة لمعدالت الثانویة العامة، بینما رفع معدل القبول في الجامعات على مدار خمس 
طیات التعلیم العالي بناء على التوجھات نحو التعلیم سنوات بواقع عالمة لكل سنة ال یتالءم مع مع

التقني، وھي منظومة تعلیمیة مرتبطة بعضھا ببعض ولذلك فان العالمة لن یكون لھا تأثیر وال بد من 

  ١٣/٧/٢٠١٥                                                االثنین                                                   ٢العرب الیوم ص 

 أخبار الجامعة
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رصد المالحظات المستقبلیة، والتوجھات المتستقبلیة للتعلیم التقني في االردن ولیس لتلبیة الراي العام 
ذي من المتوقع ان یضر بعملیة إصالح التعلیم العالي واالجدر ان تترك دراستھا والمجتمع المحلي ال

  .لمجلس التعلیم العالي فقط وھو صاحب الوالیة
عندما اقترح الوزیر الخضرا رفع معدالت القبول فان بعض تخصصات الطب : "الضمور. وتابع د

نما یتوجھ الطلبة الذین معدالتھم ، بی%  ٨٠- ٨٥والھندسة الحد االدنى للقبول ھي في االصل محددة 
الى التخصصات االنسانیة ولذلك فان الھدف المنشود توجیھ الطلبة نحو التعلیم التقني %  ٧٠اقل من 
وذلك فإن القرار لم یأخذ صفة االجماع لوجود بعض االشخاص الذین لھم اھداف معینة . المھني

  .ولذلك تم التریث لحین اعالن نتائج الثانویة العامة
رئیس اتحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابو عرابي دعا الى عدم قبول المقترح بالتدریج برفع 
معدالت القبول الجامعي بواقع عالمة كل سمة على مدار خمس سنوات، مطالبا بضرورة التنسیق 

یة والتعلیم المشترك بین وزارتي التربیة والتعلیم، ووزارة التعلیم العالي الن مخرجات وزارة الترب
%  ٧٠ولذلك من الصعب التنبؤ باثر قرار رفع معدالت القبول سواء . ھي مدخالت التعلیم العالي

وال بد ان تكون . العام الحالي او بواقع عالمة في كل سنة، حتى تتم معرفة نتائج الثانویة العامة
طلوبة والراكدة، استمراریة لخطة استراتیجیة بین الوزارتین، تدرس التخصصات الجامعیة الم

وتدرس عملیة تجمیل بعض التخصصات في بعض الجامعات، ولو نظرنا الى معدالت القبول اجماال 
 ٩، و%  ٨٠، وطب االسنان والھندسة والصیدلة الحد االدنى للقبول % ٨٥فإن معدل القبول للطب 

االجتماعیة وذلك فإن الحدیث یصب في التخصصات %  ٧٠كلیات الحد االدنى للقبول فیھا فوق 
ولذك على وزارة التعلیم . والتربویة واالنسانیة، وكثیر منھا تخصصات راكدة ومشبعة في االردن 

العالي عدم اللجوء الى ھذا المقترح زیادة كل سنة عالمة، وال بد من دراسة ھذا القرار والتركیز على 
عن مسارھا التقني وال بد من التعلیم التقني السیما ان بعض الجامعات مثل جامعة البلقاء انحرفت 

مجلس التعلیم العالي اغالق بعض البرامج االكادیمیة في بعض الجامعات واالبقاء على بعض 
  .التخصصات

رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة اكد ان قرار مجلس التعلیم العالي والمتضمن رفع 
ھو لتجفیف التخصصات %  ٦٥صة الى ، والجامعات الخا%  ٧٠معدالت القبول الجامعي الى 

االنسانیة الراكدة، وتوجیھ الطلبة الى التخصصات التقنیة المھنیة ولكن الوزارة فشلت في تسویق 
  .القرار

 ٨٥ولفت الطراونة الى مدى عشر سنوات مضت واكثر بقیت معدالت القبول للتخصصات الطب 
ولم یؤثر %  ٧٠ة والحقوق ، وتخصصات التمریض والشریع% ٨٠، والھندسة والصیدلة %

المعدل في قبول الطلبة في تلك التخصصات ولكن المغزى من رفع معدالت القبول ھو تجفیف 
التخصصات االنسانیة والتوجھ الى التخصصات المھنیة، ولذلك فإن المشكلة في تسویق القرار 

  .ولیس اتخاذ القرار
ملیة اصالح وتطویر التعلیم في االردن علیھا ولذلك فان وزارة التعلیم العالي اذا كانت تسعى الى ع

علیھا البدء بأن تجعل لدینا جامعات متخصصة ولیس التخصصات : ان تبدأ بثالث نقاط رئیسة اوال
ان یصار الى اتخاذ قرار بشأن التخصصات الراكدة في الجامعات : واحدة في كل الجامعات، ثانیا

على وزارة التعلم العالي ممثلة : ثالثا. او اغالقھاالرسمیة، وتقلل من الطاقة االستعابیة فیھا، 
  .بمجلسھا ان تتجھ نحو ضمان الجودة في التخصصات الجامعیة
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  "األردنیة"أمسیة رمضانیة ألیتام القمة في 

  
  

تداعى عدد من طالب وطالبات الجامعة األردنیة بجمع 
طفال من ) ٢٣٥(تكالیف إقامة أمسیة رمضانیة لنحو 

  .أیتام القمة في مرج الحماممركز 
  

وتخلل األمسیة الرمضانیة التي حضرھا رئیس 
الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة ونائب رئیس 
الجامعة الدكتور محمد ولید البطش حفل افطار 

  .ونشاطات ترفیھیة
  

وأشادت الطالبة ھدیل المحیسن المشرفة على ھذه 
قامة ھذه األمسیة التي تأتي في شھر الخیر والبركات شھر الفعالیة بالتسھیالت التي قدمتھا الجامعة إل

  .رمضان المبارك
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"

  ١٣/٧/٢٠١٥                                                االثنین                                                         أخبار األردنیة
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  مع بدء العام الدراسي الجدید" األردنیة"أكادیمي ینضمون ألسرة ) ١٢٠(

  
  
  

تضم الجامعة األردنیة إلى أسرتھا األكادیمیة زھاء 
سي عضو ھیئة تدریس مع بدایة العام الدرا) ١٢٠(

الجدید، لیصبح مجموع كادرھا األكادیمي المتفرغ 
  .من مختلف الرتب) ١٧٩٠(المعین نحو 

  
وقال نائب رئیس الجامعة لضمان الجودة والبحث  

العلمي الدكتور محمد ولید البطش إن األعضاء 
یقضون )  ٤٢(المائة والعشرون الجدد من بینھم 

إجازة تفرغ علمي من مختلف جامعات العالم 
برتبة ) ٩(برتبة أستاذ و) ١٠(محاضرا متفرغا من مختلف الرتب األكادیمیة إضافة إلى  )٤٠(و

أعضاء جدد، إضافة إلى عدد من األساتذة ) ١٠(أستاذ مشارك، فیما انضم لفرع الجامعة في العقبة 
  .المساعدین والمدرسین

  
في تعزیز مھمة  وأضاف البطش أن انضمام ھذه النخبة من األساتذة، ُیعد إضافة نوعیة تصب 

التطویر العلمي والبحثي واألكادیمي للجامعة، وإثراء قاعدة البحث العلمي لدیھا، ما یتیح أمامھا 
فرصة الوصول إلى أحدث ما توصلت إلیھ العلوم العالمیة، من أجل تعزیز ثقة الطالب بنفسھ وبناء 

  .قدراتھ في التحلیل والتفكیر العلمي واإلبداعي
  

تعمل من خاللھ على  إعادة النظر في البرامج " حراكا أكادیمیا"جامعة ستقود وقال البطش إن ال
التعلیمیة والخطط الدراسیة القائمة بناء على تقییمھا للوقوف على جوانب الضعف فیھا لتالفیھا 

  .وتعزیز جوانب القوة بحیث تلبي متطلبات سوق العمل ویكون لھا نتاجات تعلم محددة
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٣الدیار ص  - ٢الغد ص   – ٧الدستور ص  -٤الرأي ص  -بترا
  ١٣/٧/٢٠١٥                                                االثنین                               أخبار األردنیة -٦العرب الیوم ص  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  مذكرة تفاھم بین األمن العام والجامعة األردنیة
  

وقع مدیر االمن العام اللواء عاطف السعودي ورئیس الجامعة األردنیة األستاذ الدكـتور اخلیف 
الطراونة امس االحد مذكرة تفـاھم لتبادل المعلومات ونتائج الدراسات المسحیة الوطنیة في مجال 

  .ركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة مكافحة التطرف التي ینفذھا م
وقال اللواء السعودي إن المدیریة عملت على إنشاء مركز السلم المجتمعي لیكون وحدة متخصصة 
تعنى بتوحید الجھود الوطنیة لمكافحة التطرف وتنفذ من خاللھا بنود الوثیقة الوطنیة لمكافحة 

أسسة عمل لجان الحوار في مراكز اإلصالح التطرف واستراتیجیة مكافحة اإلرھاب باإلضافة لم
  .والتأھیل 

وأكد أھمیة الدراسات المسحیة في تعزیز أداء مركز السلم المجتمعي، خاصة وأن مركز الدراسات 
االستراتیجیة في الجامعة األردنیة یعد جھة ذات خبرة موثقة في تنفیذ الدراسات المسحیة ومصدر 

لومات ومنشورات ودراسات  في مجال مكافحة التطرف تسھم القیاس العلمي،فضال عن امتالكھ لمع
  .في الجھود الوطنیة لمكافحة التطرف 

من جھتھ أكد الدكتور الطراونة أن مذكرة التفاھم تأتي لتعزیز التنسیق والتعاون الوطني لمكافحة 
ة البرامج التطرف، وتسخیر اإلمكانات العلمیة لتوفیر قاعدة عمل تحدد األولویات وتقیس مدة فعالی

  .المنفذة في ھذا االطار لیصار لتطویرھا وتعمیم تطبیقھا 
وأضاف أن توفیر قواعد البیانات وتطبیق الدراسات المسحیة سیتم بالتنسیق مع العاملین في كل من 
مركز السلم المجتمعي ومركز الدراسات االستراتیجیة األمنیة انطالقا من أھمیة ھذه الدراسات في 

ومعرفة النتائج وانعكاسھا على معطیات العملیة االمنیة ومتطلباتھا لمكافحة  قیاس االولویات
  .التطرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ٣الدیار ص   - ٨الغد ص  – ٣الدستور ص   -٥الرأي ص  -بترا
  ١٣/٧/٢٠١٥                                                االثنین                                      ٤العرب الیوم ص  - ٣األنباط ص 
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  »الیــرمـــــوك«الفاعوري رئیساً لـ 

  
قرر مجلس التعلیم العالي، خالل جلسة عقدھا برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور 

ً لجامعة الیرموك، لبیب الخضرا امس األحد، الت نسیب بتعیین االستاذ الدكتور رفعت الفاعوري رئیسا
  .لمدة أربعة أعوام

ودعا المجلس الطلبة العائدین من الجامعات الیمنیة بتخصصي الطب وطب األسنان إلى إجراء 
  .امتحان مستوى

، خالل وكان مجلس التعلیم العالي أعلن عن فتح باب الترشیح لشغل منصب رئیس جامعة الیرموك
  .حزیران الماضي ١٧و ١٥الفترة الواقعة بین 

واشترط المجلس بمن یتقدم للمنصب أن یكون أردني الجنسیة ویحمل رتبة االستاذیة من جامعة 
، ولدیھ انتاج )رئیس جامعة، نائب رئیس، عمید(معترف بھا، ولدیھ خبرة في اإلدارة الجامعیة العلیا 

  .بحاث المنشورة في مجالت علمیة متخصصة محكمةعلمي متمیز من المؤلفات والكتب واأل
كما اشترط أن یكون لدیھ مھارات خاصة في القیادة واالتصال المجتمعي والعمل ضمن فریق، 
والقدرة على استقطاب التمویل الخارجي للمشاریع الجامعیة، ویفضل من لدیھ خبرة في التطورات 

  .الحدیثة بالتعلیم العالي
لس التعلیم العالي الطلبة العائدین من الجامعات الیمنیة بتخصصي الطب وطب من جھة ثانیة، دعا مج

األسنان، والذین تقدموا بطلبات وانطبق علیھم قرار المجلس، إلى إجراء امتحان مستوى في سنوات 
بتخصص الطب، فیما یعقد االمتحان لتخصص طب ) األولى، الثانیة، الثالثة فأكثر(الدراسة الثالث 

  ).األولى، الثانیة فأكثر(لسنة الدراسیة األسنان با
وقال المجلس، في بیان نشر على موقع الوزارة اإللكتروني، انھ إذا لم یحقق الطالب النجاح في 

  .امتحان مستوى السنة الثالثة فأكثر، فعلیھ أن یتقدم المتحان مستوى السنة الثانیة
ى ھذه السنة، فعلیھ أن یتقدم المتحان وأضاف، وفي حال لم یتمكن الطالب من اجتیاز امتحان مستو

  .السنة األولى
  .لمقبل في الجامعة األردنیةمن شھر آب ا ٦و ٢وتعقد االمتحانات خالل الفترة الواقعة بین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شؤون جامعیة

  ١٣/٧/٢٠١٥                         االثنین            ٥السبیل ص   -الغد ص أولى – ٥الدستور ص  -٢الرأي ص  -رابت
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  ال محسوبیة وال واسطات في تعیین رؤساء الجامعات": لألنباط"الخضرا 

  
الیوم برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي قرر مجلس التعلیم العالي، خالل جلسة عقدھا 

ً لجامعة الیرموك،  الدكتور لبیب الخضرا، التنسیب بتعیین االستاذ الدكتور رفعت الفاعوري رئیسا
  .لمدة أربعة أعوام

  
أن األسس التي اتبعت في اختیار رئیس " لألنباط"في ھذا الشأن صرح الدكتور لبیب الخضرا  

ل لجنة برئاسة الدكتور أمین مشاقبة والدكتور سعید الخصاونة رئیس مجلس الجامعة كانت بتشكی
وأضاف أن اللجنة كلفت . أمناء جامعة الیرموك والدكتور عبد السالم العبادي والدكتور عمر ریماوي

وقامت اللجنة . طلبا لشغور منصب رئیسا لجامعة الیرموك ٦٠باستالم الطلبات، مشیرا أنھا استلمت 
ات على أساس األبحاث العلمیة المنشورة والخبرات اإلداریة وكمیة الدعم المادي الذي تم بفرز الطلب

ونوه . تحصیلھ من دول مانحة خالل العمل األكادیمي للمتقدم ، لیتبع عملیة الفرز مقابالت شخصیة
تور أن اللجنة نسبت ثالثة أسماء، لیختار مجلس التعلیم العالي من بینھم المرشح األول وھو الدك

وأوضح أن التنسیب باألسماء الثالثة قد وصلھ عصر یوم أمس السبت، مبینا أن . رفعت الفاعوري
وأكد الخضرا أن جمیع رؤساء . مجلس التعلیم العالي اتخذ قرار التعیین في جلستھ الیوم األحد

ر من الجامعات الذین تم تعیینھم مؤخرا ھم أصحاب كفاءة عالیة، وتم اختیارھم من بین عدد كبی
وال أي شعرة واسطة : "الطلبات، مشددا على عدم لعب دور الواسطة والمحسوبیة في التعیینات بقولھ

  ".في التعیینات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣/٧/٢٠١٥                                                االثنین                                                      األنباط ص أولى
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  من ھو رئیس جامعة الیرموك الجدید ؟
  
  

 -شغل منصب المدیر العام للمنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة 
إلى أن أنھى مدة تعیینھ  ٢٠٠٧ جامعة الدول العربیة، منذ العام

وطوال ھذه . الثانیة وتعیینھ الیوم األحد رئیسا لجامعة الیرموك 
الفترة، قاد المھمة االستراتیجیة للمنظمة في تعزیز التنمیة اإلداریة 

ولھذه الغایة، یعمل . في العالم العربي من خالل إطار شراكة فعالة
سؤولین الحكومیین البروفیسور رفعت الفاعوري مع عدد من الم

والمنظمات اإلقلیمیة، والمنظمات الدولیة في تعزیز استراتیجیات 
مبتكرة ومتطورة في المنطقة العربیة والتي تتناول مختلف جوانب 

  .التنمیة اإلداریة
البروفیسور رفعت الفاعوري یمتلك تجربة ثقافیة متنوعة اكتسبھا 

الموارد البشریة، والتحلیل التنظیمي والتخطیط عاًما من الخبرة في مجال  ٢٠على مدى أكثر من 
نفذ عدید االستشارات والمشاریع في مجال تنمیة الموارد البشریة . االستراتیجي، ومجاالت أخرى

واإلصالح اإلداري للوزارات والجمھور والوكاالت الخاصة في المناطق العربیة، ونشر أكثر من 
اله، شغل البروفیسور رفعت الفاعوري منصب نائب وباإلضافة إلى منصبھ أع. كتب ٢مقالة و  ٢٠

إلى سبتمبر  ٢٠٠٣الرئیس للشؤون اإلداریة واألكادیمیة وضمان الجودة في الفترة من أغسطس 
  .٢٠٠٣إلى  ١٩٩٨، وعمید كلیة االقتصاد وعلوم اإلدارة، أستاذ اإلدارة العامة في الفترة من ٢٠٠٧

یحمل العدید من المناصب الشرفیة، بما في ذلك  عالوة على ذلك، البروفیسور رفعت الفاعوري
 CD-MENAعضو لجنة التنسیق العلیا للعمل التعاوني العربي، وعضو في المجلس االستشاري 

Region.  
البروفیسور رفعت الفاعوري حاصل على لیسانس اآلداب في العلوم اإلداریة من جامعة الیرموك، 

امة من جامعة جنوب كالیفورنیا، الوالیات المتحدة في اإلدارة الع MPAكما أتم . ١٩٨٣األردن 
، وبعد ذلك على شھادة الدكتوراه في تحلیل السیاسات العامة واإلدارة من ١٩٨٧األمریكیة في عام 

  .١٩٩٠جامعة سانت لویس، الوالیات المتحدة األمریكیة في عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣/٧/٢٠١٥                                                االثنینطلبة نیوز                                                           
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  للجنة اإلداریةالحنیطي رئیسا للجنة األكادیمیة والغرایبة رئیسا 

  
  

قرر مجلس التعلیم العالي في جلستھ یوم األحد تعیین الدكتور عبدالرحیم الحنیطي رئیسا للجنة 
األكادیمیة المنبثقة عن المجلس وھو بذلك یحتفظ برءاستھ لھذه اللجنة التي ترأسھا في المجلس السابق 

  .ریة والمالیة كما قرر المجلس تعیین الدكتور ھشام غرایبة رئیسا للجنة اإلدا
  

  ١٣/٧/٢٠١٥                                                االثنینطلبة نیوز                                                            
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  إنھ قرار سیاسي: صدق الرئیس
  

  حسني عایش
  
  

خالل لقائھ برئیس مجلس النواب ولجنة التربیة والتعلیم النیابیة وعدد من النواب، قال رئیس الوزراء 
ً على قرار مجلس التعلیم العالي برفع معدالت القبول في الجامعات، بأن ھذا النوع من القرارات  معلقا

ً سیاس ً صرفا في األردن، " مرفق كبیر ومھم"وإن مرفق التربیة والتعلیم العالي ھو .. ي ولیس تربویا
  .لن یستأثر بھ وزیر وحده

نعم إنھ قرار سیاسي ال تربوي، والدلیل علیھ إلغاء الرئیس لھذا القرار مع أنھ صادر عن مجلس 
اسة وتمحیص وسعي إلى رفع مستوى التعلیم العالي الذي ھو بمثابة حكومة التعلیم العالي، بعد در

  .التعلیم في الجامعات
من جھتي، طالبت في الماضي، وما أزال أطالب، بتسھیل القبول في الجامعات وتصعیب التخرج 
فیھا، بحیث یكون التخرج بالدراسة الجادة واالجتھاد والمثابرة والبحث، ولیس بالتنجیح بالھاتف 

ویة العامة االختیاریة، بعد اللغتین العربیة واإلنجلیزیة، كما دعوت إلى ربط مواد الثان. وسواه
ة، لنحصل على أفضل الخریجین في تخصصاتھم، وأرقى /بالتخصص الذي یرغب فیھ الطالب

فھل التخرج في الجامعات . المؤھلین للعمل في مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك قطاع التعلیم
نطالب الجامعات بإعالن نسبة الكفاءة الداخلیة في كلیاتھا صعب، أم أن من التحق بالجامعة فھو آمن؟ 

  . المختلفة؛ أي نسبة الذین تخرجوا فیھا بالقیاس إلى عددھم ھم أنفسھم عندما التحقوا بھا
ً، فما ھو قول الرئیس في أسس  إذا كان قرار رفع معدل القبول في الجامعات أو خفضھا، سیاسیا

سیاسیة بامتیاز؟ لقد وصلت نسبة االستثناءات واإلقصاءات القبول الجامعي؛ ھل ھي تربویة أم 
ً؛ بمعنى أن %  ٧٠إلى أكثر من " الكوتات"و من الطلبة یحرمون كل عام من المنافسة %  ٧٠سنویا

إنھم یحزنون طیلة حیاتھم لتبخر آمالھم وأحالمھم التي كرسوا أنفسھم لھا منذ . العادلة وكأنھم وافدون
ً من أن تتحرك . تماء والوالء للوطن عندھم، ألنھ یتخلى عنھم كل عامالطفولة، مما یضعف االن وبدال

الحكومات ومجلس النواب إلصالح أسس القبول على أساس العدالة والمساواة، نراھم یتمسكون بھا 
  .ویتوسعون فیھا

ً لتبریر ھذه األسس، مع أن تلك  ً أو ذات الظروف الخاصة اختراعا لقد كانت حجة المدارس األقل حظا
ً بالفعل من مدارس كثیرة في عمان والرصیفة والزرقاء بل إنھا قد تكون .. المدارس لیست أقل حظا

ً من التالمیذ في الصفوف من المدارس ذات الظروف العام ة أو أفضل بناء ومرافق، وأقل عددا
. المستأجرة في تلك المدن، والمعلمون والمعلمات فیھا من طینة بقیة المعلمین والمعلمات في المملكة

ً، وأغلب المعلمین  لكن ھذه المدارس تفشل ألسباب إداریة؛ فالتالمیذ في معظمھم ال یداومون إال قلیال
ل التي تكافئھم كل عام فیزدادون ولعلھم یفعلون ذلك بسبب أسس القبو. والمعلمات ال یعلمون إال قلیالً 

 ً ً وتقھقرا   .ترھال
ولما كان األمر كذلك، فال یمكن إجراء أو نجاح أي إصالح في المرحلة الثانویة أو في امتحان 

 ً وبذلك تكون أسس . الثانویة العامة، وبالتالي في التعلیم العالي، ألن أسس القبول تجعل ذلك متعذرا
  .دن التعلیمي واالجتماعي والثقافي واالقتصاديالقبول العدو الخفي لتقدم األر

 مقاالت
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ً أو ذوي الظروف الخاصة، یحتاجون أو یطلبون أفضل المعلمین  إن اآلھلین في المناطق األقل حظا
والمعلمات ألطفالھم، وأفضل األطباء لمرضاھم، وأفضل المھندسین لبلدیاتھم، وأفضل اإلداریین 

  . إن كانوا األجانبوإن كانوا من أي مصدر، حتى .. لمحافظاتھم
ً من ھذه األسس یعارضون االقتراب منھا، في الوقت الذي  مع ھذا، یظل المستفیدون شخصیا

ً ویقول . یتحدثون فیھ عن المساواة والعدالة والوحدة الوطنیة إن مثلھم في ذلك مثل الذي یركب جمال
عرف السر في ھذه األسس، ال یراني أحد، ألنھ ال یوجد أحد في األردن؛ المستفید والمتضرر، ال ی

  . ولماذا فبركت، ولماذا تبقى وفي صالح من تصب أو ال تصب
ً، بحیث تبقى - أي امتیازات- االمتیازات  وإن كان ال بد من مساعدة الطلبة الفقراء أو أبناء . لیست حقا

وبنات مناطق خاصة، فلیكن عن طریق جعل المقبولین منھم بالتنافس الحر مبعوثین على حساب 
  .جھة ذات العالقةال

لقد مضى على ھذه األسس عقود، وكان یتوقع في أثنائھا تقلیص عدد ھذه المدارس سنة بعد أخرى 
إن . باستراتیجیة شاملة تصحح أوضاعھا وتحسن ظروفھا وتجعلھا محظوظة، ولكنھا في ازدیاد

ونجاحھم إلحاق طلبة غیر متقنین للمبادئ األساسیة في الموضوعات المدرسیة، بالجامعات، 
المضمون فیھا على الرغم من ذلك، یعني في نھایة المطاف تخریج أجیال عاجزة عن المالحة في 

ً أو نظراء ألمثالھم من الجیران أو األعداء أو األصدقاء   تیار العولمة، وعن أن یكون أفرادھا أندادا
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  !احذروا السقوط. ..التعلیم العالي

  
  نصور الخصاونةمحمد م.د

  
ھذه المؤّسسة التي یفترُض بھا أن تكون مثاًال بكّل ما فیھا من قوانین وأنظمة، .... التعلیم العالي

ا یدمى لھ القلب،  ً ًا، سقوط ًا فشیئ ّنا بتنا نشھُد مؤّخًرا تساقط لبنات ھذا البنیان شیئ وقیادات وكوادر، إّال أن
  .وتدمع لھ العین

م العالي من زوایا أخرى غیر التي عھدناھا عنھم؛ فاختلفت وجوھھم، صرنا نرى كبار قادة التعلی
وانھارت قیمھم، وتحّولوا من مثاالٍت تحتذى، إلى وحوش تحاول استنفاد كّل أسلحتھا في قتال بعضھا 

  .بعًضا
ا كان مستواھا من  ّ ّى مستوى ھذا الّصرح لھذا الحّد المؤسف، والذي ال یمكن وصفھ بعباراٍت أًی نعم تدن

ً عن وصف ھذا الوضع المترّدي الذي ال یقبلھ أّي إنساٍن منتٍم لبلده غیور ا ّھا تظّل عاجزة لبالغة فإن
  .علیھ

لیس من المعقول أن نقذف ونھجو بعضنا بعًضا ألّن مصالحنا حال دونھا حائل، فإذا كانت القامات 
ى طلبتنا في عنفھم الجامعّي، العلمیّة التي یُعقد بنواصیھا الخیر تأتي بمثل ھذه األفعال، فال عتب عل

وال عتب على أولیاء األمور الذین ما زالوا إلى اآلن یترّددون في إرسال أبنائھم إلى الجامعات، فإذا 
ّنا نبّشر بانھیاٍر محتومٍ    .كان األساُس متصّدعا فإن

ً لقد ساءني في األیّام األخیرة ما قرأتھ من مقاالت مسیئة في المواقع اإللكترونیّ ة ومواقع حقیقة
التواصل االجتماعي، ال تنّم عن رقّي أصحابھا، وانتمائھم إلى مؤّسساٍت تعلیمیّة نفاخُر بوجودھا على 

  .مستوى العالم
ّني ألدعو كّل من ینتسب لھذه المؤّسسة العلمیّة من قریٍب أو بعید، أن نلملَم لھا ما تبقى من ماء  وإن

َق والھیبة التي كانت  ّھا، بتكاتفنا، وتقدیمنا مصلحة الجماعة والوطن على وجھھا، ونعید لھا األل تحف
ّباعنا لھا إّال الخراب والّسقوط في الھاویة ال محالة   .مصالحنا وأھوائنا الّشخصیّة، التي لن ینتج من ات

ّاس، نرید أْن نأتي بالمعروف قبل أن ندعو غیرنا لھ، فلنبتعد عن  ُخرجت للن نریُد أن نبقى خیر أّمةٍ أ
ُحافظ على ھذا المنبع المھّم للطاقات إثارة الشّ  ً لطلبتنا، ولن بھات والُمغالطات المسیئة، ولنكن قدوة

ُظھرھا لغیرنا   .البشریّة، یكفینا جھًال بأنفسنا؛ فنحن أفضل من الّصورة التي ن
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  وربح الرئیس وخسرت الیرموك

  
  األستاذ الدكتور أنیس الخصاونة

  
ما آلت إلیھ من تدھور وصلف وتمادي في جوالت الباطل فقد فاز فرسان  أما وقد آلت األمور إلى

الشخصنة وقبطان المحاباة وھضم الحقوق، ونصبوا من یریدون بموقع رئیس جامعة الیرموك ، كیف 
لیس لدینا . ال وقد تم تفصیل المعاییر واألسس التي اعتمدت للمفاضلة لتنطبق علیھ ولیس على غیره

الفاعوري أن یصبح رئیسا لجامعة الیرموك ولكن االعتراض على المعاییر  اعتراض على الزمیل
  . والمحاباة التي استندت إلیھا بحیث تم خیاطة الثوب وصیاغتھ فقط على مقاس الزمیل الفاعوري

القصة في واقع األمر لم تبدأ من تعیین الفاعوري رئیسا للیرموك وإنما بدأت بظلم كبیر للرئیس 
الموسى الذي تم استھدافھ من قبل رئیس مجلس األمناء على خلفیات عدة منھا تعیین السابق عبدهللا 

نواب للرئیس لم یكن مرغوبا بھم من قبل رئیس مجلس األمناء ،ناھیك عن تدخالت ومعاناة الدكتور 
لم یكن خافیا على أحد بأن . الموسى من تدخالت رئیس مجلس األمناء في تفاصل عمل رئیس الجامعة

السابق للجامعة كان مستھدفا من قبل رئیس مجلس األمناء ولم یكن مفاجئا ذلك التقریر  الرئیس
المنفصل الذي قدمھ األخیر بحق الدكتور الموسى علما بأن ما تم من ترتیبات في الخفاء بین رئیس 

لھ مجلس األمناء ووزیر التعلیم العالي ربما ھي التي أجھزت على الرئیس السابق ولم یتم التجدید 
حیث استخدمت جمیع األسلحة واتخذت كافة اإلجراءات التي من أبرزھا إعادة تشكیل مجلس التعلیم 

  .العالي لضمان عدم التجدید للموسى
أما الجانب المذھل في الموضوع فھو تزامن انتھاء الدورة األولى لرئیس جامعة الیرموك مع انتھاء 

ظمة العربیة للتنمیة اإلداریة حیث خدم ھناك ثماني خدمات الدكتور رفعت الفاعوري المعار الى المن
سنوات طباقا وھذه الخدمة والموقع الذي شغلھ لم یحصل علیھ بطریقة التنافس وإنما جاء بناء تعمیم 
الجامعة العربیة إلى جامعة الیرموك التي كان یعمل بھا الفاعوري نائبا للرئیس ولم یقم الفاعوري 

ترشحوا للموقع وقام بترشیح نفسھ فقط وحصل على دعم أحد المسؤولین بتعمیم الطلب على زمالءه لی
انتھت خدمات الفاعوري من المنظمة العربیة لیتم .الكبار الذي قدمھ كمرشح للحكومة األردنیة 

التخلص من رئیس الجامعة الذي لم یكن رئیس مجلس األمناء مرتاحا لھ ألسباب شخصیة فكانت 
وري رئیسا للجامعة علما بأن الدكتور الفاعوري صدیق لرئیس مجلس الفرصة مواتیھ لتعیین الفاع

رئیس الجامعة األسبق وقد سبق وأن عینھ عمیدا ونائبا للرئیس بغیر وجھ حق ومتجاوزا /األمناء
  .حقوق زمالءه وأساتذتھ

نعم ربح رئیس الجامعة الدكتور الفاعوري موقعھ، وربح قبلھ رئیس مجلس أمناء الجامعة الدكتور 
ایز الخصاونة الذي سیمارس مھامھ مرة أخرى رئیسا للجامعة من خالل نائبھ السابق الدكتور ف

الفاعوري، ونعتقد أن إدارة الجامعة وتعییناتھا ستعود للخصاونة الذي على ما یبدوا أنھ ما زال یرنوا 
لى أن یتم مؤسف ما حصل في وقت تتشدق الحكومة بنوایاھا في إصالح التعلیم العالي وتصر ع.إلیھا

اإلصالح بمعاول قدیمة وعلى أیدي شخوص ھم جزء مشكلة تردي التعلیم العالي في األردن وال 
یصلحوا ال بحكم العمر وال بحكم الطاقة وال بحكم الحیادیة والموضوعیة ألن یكونوا جزءا من عملیة 

ة یثقون بنوایا الحكومة لم یعد نسبة معتبرة من العاملین في الجامعات األردنی. إصالح التعلیم العالي
نكرر ربح الرئیس الجدید وحصل . وتصریحاتھا وشفافیتھا المزعومة ومؤسسیتھا الموھومة

الفاعوري على ما یرید وتمت مسرحیة االختیار الشكلیة الزائفة ونفذ رئیس مجلس األمناء خطتھ 
تجدید ظلما وتعسفا المحكمة وخسرت الیرموك الجامعة فرصتین ثمینتین تم ھدرھما األولى بعدم ال

لرئیسھا السابق عبدهللا الموسى والثانیة تتعلق بتعیین رئیس جدید بطریقة شفافة ووفق معاییر 
  .....موضوعیة ولیست مفصلة تفصیل لتناسب مقاس الرئیس الجدید یاللخسارة

  ١٣/٧/٢٠١٥                                                االثنین                                                          طلبة نیوز 
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 اعالنات

  ١٣/٧/٢٠١٥                                                االثنین                                                          ١١الرأي ص 
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  ٢٠١٥-تموز-١٣اإلثنین 
   

 ً   :نھارا
   

ً لھذا الوقت من العام ً  .تبقى درجات الحرارة حول ُمعدالتھا االعتیادیة نسبة ویكون الطقس صیفیا
ً في مناطق األغوار والبحر المیت والعقبة ً في أغلب المناطق، ویكون حارا وتكون الریاح  .اعتیادیا

 ً   .شمالیة غربیة ُمعتدلة السرعة عموما
   

  وفي خلیج العقبة
  
ً شمالیة مُ :  الریاح -   .عتدلة السرعة، تنشط أحیانا
  .ھادىء: حالة البحر -
  سم ٣٠ -١٠: ارتفاع األمواج -
  درجة مئویة ٢١: درجة حرارة سطح میاه البحر -
   

  :لیالً 
   

وتكون الریاح شمالیة غربیة، خفیفة إلى معتدلة  .تسود أجواٌء لطیفة إلى ُمعتدلة في أغلب المناطق
  .السرعة

 

 حالة الطقس

  ١٣/٧/٢٠١٥                                                االثنین                                                           طقس األردن
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  معان - لقطاطشة أمل عبدالحمید ا -
  كفریوبا -فاروق علي ابراھیم الردایده  -
  خلدا -اوجني صلیبا الخوري حداد  -
  جبل الزھور -علي طاھر یونس یاسین  -
  الھاشمیة - شوفھ محمد سلیم ولد علي  -
  الكرك -ایھاب محمد عدنان الشریدة  -
  الصویفیة - ولید سلیمان فرحان شحاتیت  -
  المزار الجنوبي -نة آمنة سالمھ محمود الطراو -
  مادبا -عبد العزیز عواد الھروط  -
  ضاحیة االمیر راشد -خیریة محمد حسن مرعي  -
  وادي السیر -باسم اسماعیل القریوتي  -
  دیوان عشیرة الحیاصات -احمد عبدالحلیم الحاج حیاصات  -
  مضافة عشیرة الحلیق -أمیرة یوسف حامد العبادي  -
  علعال - ادر تھاني محمد لطفي عبدالق -
  اربد -مكرم خلیل الترك  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لوفیاتا

  ١٣/٧/٢٠١٥                                                االثنین                                                                        الرأي



    
 

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  وزارة التنمیة االجتماعیة وافقت على ترخیص جمعیة خیریة لرجل األعمال األردني زیاد
  .الجمعیة ستعنى بأعمال الخیر والتبرعات.. المناصیر

  
  لف أنحاء عمال الوطن أصبحت منتشرة في مخت» زي« ظاھرة تسول أشخاص متنكرین في

مواطنون طالبوا أمانة عمان والجھات المعنیة باتخاذ إجراءات رادعة للحد من ھذه .. عمان
  .الظاھرة التي أصبحت تقلق الكثیرین خشیة من استغاللھا في قضایا أخرى

  
  المكتب التنفیذي لجماعة اإلخوان المسلمین اعتمد انتخاب الھیئات اإلداریة لشعبتي اربد

وقرر إجراء . الدوریة التي عقدھا برئاسة المراقب العام عبد المجید ذنیبات والعقبة في جلستھ
  .انتخابات الھیئات اإلداریة في عمان وشعب أخرى بعد عطلة عید الفطر

  
  مواطن في لواء البترا أراد أن یبلغ الجھات األمنیة عن رجل ملثم یتنقل بین المنازل في حیھ

  .طرود أمام منازل األسر المعوزةفأكتشف أنھ فاعل خیر یقوم بإلقاء ال
  

  وقوف السیارات وفیھا مجموعات من الشباب في شارع بھجت التلھوني في منطقة خلدا
مقابل حدائق الملك الحسین عادة من جدید وأصبحت تزعج السكان المجاورین إضافة لما 

  .یتركون من مخلفات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

  ١٣/٧/٢٠١٥                                                 اإلثنین                        عین الرأي                                      



    
 

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 یة وشؤون المغتربین ناصر جودة نشر على حسابھ نائب رئیس الوزراء وزیر الخارج
االنستجرام صورة خالل مشاركتھ صالة الجنازة على وزیر الخارجیة السعودي السابق 

ّق شاركت مساء أمس بالصالة على جثمان : (األمیر سعود الفیصل رحمھ هللا حیث عل
رحمھ هللا . لمكرمةاألمیر سعود الفیصل في المسجد الحرام بمكة ا - باذن هللا- المغفور لھ 

صورة تجمعني بالراحل (، كما نشر صورة اخرى تجمعھ بالفقید وكتب )وأسكنھ فسیح جنانھ
  ).األمیر سعود في باریس

  
  أبدى النائب خلیل عطیة أمس األول السبت معارضتھ لموقف أمین عام حزب هللا اللبناني

ً إیاه إلى سلوك الطریق الواضحة نحو  حسن نصرهللا، بخصوص ما یجري في سوریا، داعیا
  .»أشالء أطفال الشعب السوري«القدس، ولیس عبر 

  
 ٦٠غرفة فندقیة ومرافق متكاملة وبكلفة اجمالیة قدرھا  ١٢٠٠نجوم بسعة  ٣فنادق فئة  ١٠ 

ملیون دینار ستقام في المنطقة الجنوبیة من مدینة العقبة قبالة الشواطئ العامة وسیتم ربطھا 
  .ن تحت الشارع العامبالشاطئ عبر نفقین ارضیی

  
  ألف نشرة ) ٥٠(رئیس ھیئة تنشیط السیاحة الدكتور عبد الرزاق عربیات أكد انھ تم توزیع

  .نشاطا داخل عّمان) ٩٩(تعریفیة للسائح بـ
  

  قال نقیب أصحاب المطاعم والحلویات رائد حمادة ان جزءا كبیرا من استھالك األردنیین
، غیر صحي، إذ یتم شراؤه من البسطات %٣٠للعصائر الرمضانیة بنسبة تصل إلى 

وأشخاص یبیعونھا من دون تراخیص، إذ تزید فرص تلف ھذه العصائر بسبب تعرضھا 
  .للشمس والحرارة، واحتوائھا على نسب عالیة من األصباغ والملونات

  
  تغادر مطار الملكة علیاء الدولي الیوم االثنین الرحلة األولى للملكیة األردنیة إلى مدینة

ً تدشین خط جوي جدید بین األردن والعراق  .النجف العراقیة، معلنة
 

  حسم القانون المعّدل لقانون األحوال المدنیة موضوع تعدد عناوین المواطنین، حیث نص في
على الرغم مما ورد في اي تشریع آخر یعتمد العنوان المصرح بھ للدائرة ) ج(الفقرة  ٥٦المادة 

والتبلیغات اإلداریة والمالیة الصادرة عن الوزارات والدوائر  لغایات التبلیغات القضائیة
 .الحكومیة والمؤسسات الرسمیة العامة والبلدیات

 وقال . اندلعت مشاجرة طالبیة ظھر امس األحد بین مجموعة من الطلبة في جامعة الزیتونة
األمن  شھود عیان ان المشاجرة وقعت بین عدد محدود من الطلبة خلف كلیة اآلداب وتدخل

 . الجامعي لفض المتشاجرین ، ومحاولة السیطرة علیھم خشیة امتداد المشاجرة

  
  

  ١٣/٧/٢٠١٥                                             اإلثنین                        صنارة الدستور                                



    
 

   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  وزیر الداخلیة السابق حسین المجالي وحرمھ اقاما اخیرا حفال موسیقیا في منزلھما، دعما
الحفل حضره رئیس الوزراء الدكتور عبد هللا النسور وعدد من . لمؤسسة الشلل الدماغي

  .اسیة والعامةالشخصیات السی
  

  الزمیل طارق المومني، دخل في فترة " الرأي"نقیب الصحفیین، رئیس تحریر صحیفة
الزمیل المومني . نقاھة، بعد اجرائھ عملیة قسطرة عاجلة السبت، اثر تعرضھ لمشكلة صحیة

حرص امس، وبعد مغادرتھ المستشفى، للتوجھ الى محكمة امن الدولة، لتكفیل الزمیل غازي 
الموقوف منذ االربعاء، على خلفیة قضیة نشر الئحة االتھام في قضیة أمام  مرایات،
  . المحكمة

  
  مؤسسة االذاعة والتلفزیون اعلنت امس رسمیا عن فتح باب ملء شاغر مدیر التلفزیون

. االردني، خلفا للمدیر السابق محمد الطراونة، الذي عین، من جھتھ، مدیرا عام للمؤسسة
  .ون مدیر االذاعة االردنیة، والذي یشغلھ حالیا الزمیل نصر عنانيویقابل مدیر التلفزی

  
  أمس فقط وصل رسمیا للصحف المحلیة، كتاب رسمي من ھیئة االعالم، یفید بمنع النشر في

، وذلك بناء على "المخطط االیراني"القضیة المنظورة أمام محكمة أمن الدولة حول قضیة 
  .وم السادس من الشھر الحاليقرار رسمي للمحكمة اتخذ في جلستھا ی

  
  نائب المراقب العام لالخوان المسلمین زكي بني ارشید، المسجون في سجن ماركا، كان

امس على موعد مع زیارة للمراقب العام ھمام سعید وأمین عام جبھة العمل االسالمي محمد 
محكمة  ویقضي بني ارشید حكما من". السبیل"عواد الزیود، وذلك بحسب ما نشرت صحیفة 

تعكیر صفو عالقات المملكة مع "أمن الدولة بالسجن لسنة ونصف السنة، بعد أن دانتھ بتھمة 
  ".فیسبوك"، على خلفیة مداخلة لھ على صفحتھ على "دولة اجنبیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣/٧/٢٠١٥                                             اإلثنین                       زواریب الغد                                     
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  اجرى رئیس تحریر الرأي نقیب الصحفیین الزمیل طارق المومني، عملیة قسطرة وغادر
  .تتمنى السالمة للزمیل والنقیب وما یشوف شر" العرب الیوم"المة، المستشفى بالس

  
  اعتقلت األجھزة األمنیة في مطار الملكة علیاء الدولي فجر امس الكاتب الصحافي جھاد

المحیسن فور وصولھ لألردن عائدا من بیروت وحسب شقیقھ قیصر المحیسن إنھ تم تحویل 
. انھ اعتقل بسبب منشورات على موقع الفیسبوكجھاد الى محكمة أمن الدولة، مشیرا الى 

وصلنا والحمد  وكان "وكتب جھاد عقب اعتقالھ عبر صفحتھ الخاصة بموقع الفیسبوك 
الشباب كعادة األردنیین محترمین، ولكن اإلجراءات تقتضي اعتقالي وغدا تحویلي إلى أمن 

  ".الدولة
  

 لزمیل الصحافي غازي المرایات، وفق وافق مدعي عام محكمة أمن الدولة على طلب تكفیل ا
وكانت محكمة أمن الدولة اوقفت المرایات بتھمة  .ما أفاد بھ نقیب الصحفیین طارق المومني

، حیث قام الزمیل "القیام بأعمال من شأنھا تعریض أمن المملكة إلى خطر أعمال دعائیة"
متھم عراقي كان ینوي الذي تم فیھ ضبط " المخطط اإلرھابي"المرایات بنشر تفاصیل قضیة 

  .القیام بتفجیرات على الساحة االردنیة
  

  لغط واسع على قرارات مجلس التعلیم العالي وتعیینات رؤساء الجامعات اخرھا تعیین رئیس
  .لجامعة الیرموك

  
  
  
  
  
  
  

  ع .ف

  ١٣/٧/٢٠١٥                                          اإلثنین                        ب الیوم                            كوالیس العر


