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 ـــــــوضـــــوعالمــــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٣  "األردنیة"في  ٢٠٣٠ورشة عمل حول السیاسات القطاعیة لمشروع سیناریوھات األردن 

 ٥  واإلحصاءات العامة تبرمان مذكرة تفاھم"األردنیة"
 ٦  "األردنیة"تخریج الفوج الخامس عشر من طلبة الدبلومات التدریبیة في 

 ٧  في بتخریج الفوج الثالث من طلبتھاتحت" أردنیة العقبة"
 ٨  )ناصر الدین األسد(لجنة لإلعداد لحفل تأبین العالم الجلیل : األردنیة 

 ٩  )أعمال األردنیة(استحداث برامج جدیدة في الدبلوم المھني في 
اإلحتفال بتخریج كوكبة جدیدة من طلبة كلیتي الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات 

  ثار والسیاحةواأل
١٠ 

 ١١  للتوجیھ المھني لإلناث» أنا ھنا«ینظم ورشة » دراسات األردنیة«
 شؤون جامعیة

 ١٢  نظام القبول الجامعي بحاجة إلى تطویر: » األردنیة الموحدة«
 ١٣  وطلبات الترشیح تبدأ الیوم" رئیس الیرموك "المشاقبة رئیسا للحظة اختیار 

الي  یم الع س التعل رارات مجل م ق تھ رق ي جلس ذة ف ق ) ١٩(المتخ د المواف وم االح اء ی مس
١٤/٦/٢٠١٥.  

١٤ 

 ١٦  ملیون دوالر إلنشاء مبان بالجامعات الرسمیة ١٤٫٢٥: التعلیم العالي
 ١٨  وزراء تربیة سابقون یطالبون بأن تتراجع الوزارة عن قرار عدم جبر العانة الحدیة

 مقاالت
 ١٩  التعلیم التقني في األردن

MUREE ٢٢  ..ي جامعاتنا األردنیةف 
 إعالنات

 ٢٤ إعالن مستشفى
 ٢٥  إعالن ایفاد 

 ٢٦  حالة الطقس
 ٢٧ الوفیات

 ٣١- ٢٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"في  ٢٠٣٠ورشة عمل حول السیاسات القطاعیة لمشروع سیناریوھات األردن 

  
ل السیاسات القطاعیة لمشروع بدأت في الجامعة األردنیة الیوم اعمال ورشة العمل الخاصة حو

  .التي عقدھا  مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة وتستمر یومین ٢٠٣٠سیناریوھات االردن 
   

مدیر المشروع  الدكتور موسى شتیوي إلى اھداف الورشة المتمثلة بمراجعة / وأشار مدیر المركز 
مع المتخصصین في لجنة األمم المتحدة  أوراق السیاسات القطاعیة التي أعدھا الخبراء األردنیین 

في بیروت، بالتنسیق مع األساتذة رؤساء وأعضاء ) اإلسكوا(االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا 
كلة بالمركز، من أجل االتفاق على الصیغة النھائیة ألوراق السیاسات  اللجان الخاصة بالمشروع الُمشَّ

  .منھ القطاعیة والتوصیات المستقبلیة المنبثقة 
   

وقال شتیوي أن ھذا المشروع الجماعي والتشاركي الذي تقوده الجامعة األردنیة من خالل المركز 
ً یسعى المركز من خاللھ الى استشراق المستقبل في األردن ووضع  ً واستراتیجیا ً حیویا یعد مشروعا

  .ثصاحب  القرار أمام حزمة من السیاسات المستقبلیة في كافة المجاالت مدار البح
   

وتناولت الورشة الجوانب  االقتصادیة الذي تقوم االسكوا بأعداده بالتعاون مع اللجنة الفنیة للمشروع 
  CGE.في المركز 

تسعى الستشراف   ٢٠٣٠:وبین المشاركون ان ھذه المرحلة في مشروع  سیناریوھات األردن
ً ألداء الم ؤشرات في الماضي وآداءھا المستقبل بطریقة  علمیة، وذلك من خالل النمذجة استنادا

  .وكخطوة مھمة في استكمال العملیة االستشرافیة. المحتمل في المستقبل
   

وقامت اللجان بمناقشة االوراق القطاعیة في كافة المجاالت؛ ففي المجال السیاسي طرح عدة اوراق 
ة في االدارة ورقة النزاھة ومكافحة الفساد للدكتور محي الدین توق ، وورقة الحوكم: من اھمھا  

العامة واالدارة المالیة ، لدكتور زھیر الكاید والدكتور عبدالحكیم شبلي ، ورقة الحوكمة في الدستور 
االردني والتشریعات الناظمة لألستاذ الدكتور لیث نصراوین ، ورقة سیاسات الحوكمة في بیئة 

  .االعمال االستاذة معالي قاسم 
   

لتحدث عن القطاع الصناعي االردني والتحول الى االقتصاد وجاءت اوراق المجال االقتصادي  ل
القطاع الصناعي االردني واقع وتحدیات للدكتور ماھر المحروق ، :المعرفي وحملت العناوین 

وورقة التحول الى االقتصاد المعرفي للدكتور حیدر فریحات والدكتور نوار العوا ، ورقة قطاع النقل 
  .نعیم حسان ، وورقة الزراعة لألستاذ الدكتور عوني طعیمة في االردن واقع وطموح للمھندس

   
وحفلت اوراق مجال التنمیة االنسانیة واالجتماعیة بالكثیر من القضایا الھامة على مستوى الصحة 

ورقة القطاع الصحي في المملكة االردنیة الھاشمیة للدكتور سعد :والتنمیة والتعلیم واھم ھذه االوراق
التنمیة االجتماعیة في االردن المؤشرات والسیاسات لألستاذ الدكتور مجد الدین  الخرابشة ، وورقة

خمش  والدكتور محمد الشحاتیت ، وورقة واقع التعلیم والبحث العلمي والمعرفة ومستقبلھا في 
للدكتور سلمى " الجندر"ورقة . االردن لألستاذ الدكتور انور البطیخي والدكتور محمد ابو قدیس 

 أخبار الجامعة 

  ٩: الغد ص- ٤٧: الرأي ص -بترا-أخبار األردنیة
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وورقة االوضاع السكانیة في االردن للسید . وورقة الفقر في االردن للسید محمد الخصاونة النمس ، 
  .كمال صالح

   
وفي مجال الطاقة ومجال المیاه ورقتین االولى بعنوان مستقبل الطاقة في االردن للدكتور ابراھیم 

سالمة والدكتور درید  بدران والدكتور فواز الكرمي وورقة المیاه لألردن   لألستاذ الدكتور الیاس
  .محاسنة والدكتور حكم العلمي 

   
ُطلق في نھایة عام    ٣٠-٢٠وتجدر االشارة الى ان مشروع سیناریوھات األردن ھو مشروع وطني أ

في الجامعة األردنیة وینفذه مركز الدراسات االستراتیجیة والھدف العام  للمشروع ھو  ٢٠١٣
ة َسْبر أغواره، واإلحاطة بتحدیات المسارات المؤدیة إلى استشراف المستقبل في األردن، ومحاول

احتماالتھ المختلفة، وبناء سیناریوھات لتكون مساھمة في تطویر نماذج منتظمة وواقعیة للتنمیة 
ً یسعى المشروع إلى تطویر سیناریوھات محتملة  ً، وبشكل أكثر تحدیدا والتطورات المحتملة مستقبلیا

للمستقبل في األردن، وتقدیم التوصیات حول كیفیة تجنب ) أ، األكثر واقعیةالسیناریو األفضل، األسو(
أو إنجاز أحدھا، و تطویر مجموعة من التوصیات لمراكز صنع القرار من أجل دعم سیاسات ذات 
بُعد استراتیجي واتجاه إیجابي من قبل الحكومة والفاعلین غیر الحكومیین نحو السیناریوھات 

  .المستقبلیة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  واإلحصاءات العامة تبرمان مذكرة تفاھم"ردنیةاأل"

  
أبرمت الجامعة األردنیة ودائرة اإلحصاءات العامة الیوم مذكرة تفاھم مشترك بھدف تطویر وتنمیة 
العالقات التشاركیة بین الطرفین لتكون البیانات الصادرة عن الدائرة متاحة لطلبة الجامعات 

  .والباحثین في ھذا المجال
   

رة عن الجامعة نائب  الرئیس للشؤون االداریة والمالیة الدكتور عماد صالح وعن الدائرة ووقع المذك
المدیر العام الدكتور قاسم الزعبي، بحضور عمید كلیة االعمال في الجامعة الدكتور زعبي الزعبي، 

رة وعمیدة البحث العلمي الدكتورة عبیر البواب، ومساعد المدیر العام للشؤون االداریة في دائ
االحصاءات العامة جمال العالوین، والمدیر التنفیذي للتعداد الدكتور عبد هللا الزعبي، ورئیس قسم 
العالقات الدولیة منذر بدریة، والناطق االعالمي حسني الدعجة، ومدیرة مكتب المدیر العام عبیر 

  .رحیل
الخبرات والمھارات وھدفت بنود المذكرة الى تعاون الطرفین في جمع البیانات والمعلومات و 

اإلحصائیة النظریة والتطبیقیة ، لرفع الكفاءة الفنیة للكوادر البشریة المتخصصة في مختلف مجاالت 
  .اإلحصاء وتطویر منھجیات البحث العلمي

ونصت مذكرة التفاھم على تزوید الجامعة من خالل دائرة اإلحصاءات بالبیانات االحصائیة  
قد الندوات لتطویر المھارات الفنیة لألكادیمیین في المجال التطبیقي، والجغرافیة التي تحتاجھا، وع

وتوفیر التدریب التطبیقي المیداني لخریجي التخصصات ذات العالقة باالحصاء، باإلضافة الى اتاحة 
الفرصة للھیئة االكادیمیة والطالبیة لحضور الفعالیات والمؤتمرات اإلحصائیة، والمشاركة في 

  .تخرج الطلبة، ودعم مراكز الدراسات واألبحاث في الجامعة من الناحیة الفنیةمناقشة مشاریع 
وستقدم الجامعة بموجب المذكرة التسھیالت واإلمكانات الممكنة مثل استخدام قاعات ومرافق  

الجامعة من حیث التجھیزات الفنیة واللوجستیة، واإلعالم والترویج للتعداد من خالل طلبة الجامعة 
لمواطنین على التعاون مع الباحثین اإلحصائیین، والدعم والمساعدة الفنیة واالستشارات بھدف حث ا

النظریة اإلحصائیة عند الحاجة،  اضافة الى إشراك أعضاء الھیئة التدریسیة المتخصصین في 
اإلحصاء في الجامعة في تخطیط وتنفیذ الدراسات والمسوح االقتصادیة، وتسھیل وتشجیع مشاركة 

  .في العملیة التعدادیة بحیث تعتبر ھذه المشاركة ساعات معتمده أو ساعات تدریبیةالطلبة 
   

وعقب توقیع المذكرة اكد صالح اھمیة تعزیز التعاون مع المؤسسات الوطنیة ومن بینھا دائرة 
االحصاءات العامة، والذي یأتي في اطار ایمان الجامعة بدور دائرة االحصاءات في توفیر 

قیقة الى كافة شرائح المجتمع من مخططي وراسمي سیاسات ومتخذي قرارات االحصاءات الد
  .وباحثین ومھتمین

   
بدوره قال مدیر دائرة االحصاءات الدكتور قاسم الزعبي ان الدائرة یقع على عاتقھا توثیق الرقم 

رس االحصائي وخاصة التعداد السكاني، وما یمیز ھذه االحصائیة التي سیتشارك بھا جامعات ومدا
ومؤسسات وطنیة في تعداد السكان انھا  ستتم بشكل الكتروني لتوفیر بیانات والمعلومات لجمیع 

  .المھتمین في ھذا المجال 

  أخبار األردنیة
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  "األردنیة"تخریج الفوج الخامس عشر من طلبة الدبلومات التدریبیة في 
  

أكادیمیة الرواد للتدریب احتفل مركز االستشارات والتدریب في الجامعة األردنیة الیوم بالتعاون مع  
واالستشارات  بتخریج الفوج الخامس عشر من طلبة الدبلومات التدریبیة للفصل الدراسي الثاني 

خریجا وخریجة یمثلون ثالثة تخصصات، بحضور نائب رئیس الجامعة  ١٠٣والبالغ عددھم  
  .لشؤون االستثمار والتطویر الدكتور غالب صویص

   
لحفل إلى أن الجامعة دأبت في غضون تحقیق أھدافھا على تنفیذ رؤى وأشار صویص عقب رعایتھ ا

جاللة الملك عبدهللا الثاني، التي تؤكد ضرورة تعزیز الشراكة بین القطاعین العام والخاص؛ حیث 
وقعت الجامعة من خالل  المركز وغیره من الوحدات والدوائر والكلیات العدید من االتفاقیات مع 

وطنیة والعربیة التي تصب مجتمعًة في مصلحة الوطن والنھوض بمسیرتھ في عدد من القطاعات ال
  .مختلف المجاالت

   
بدوره قال مدیر المركز محمد معاقبة في كلمتھ أن رسالة المركز تكمن في تلمس واقع الشباب 

یبیة واحتیاجاتھم وتأھیل الكوادر البشریة األردنیة والعربیة ورفد خریجي الجامعة والدبلومات التدر
  .بالمھارات الالزمة التي تمكنھم من إیجاد فرص عمل مناسبة

   
وقدم مدیر األكادیمیة محمد العفوري جملة من النصائح للخریجین، منوھا إلى بعض النقاط التي 
ستساعدھم في انطالقتھم األولى نحو سوق العمل، ومؤكدا أن التعاون مع الجامعة جاء ثمرة جھود 

  .دى أشھر من المثابرة في تحصیل العلم وتخریج ھذه الكوكبةخیرة وعقول نیرة على م
   

وأشادت الطالبة سوزان نصار في كلمة الخریجین بالنتاج الفكري والتدریبي الذي حصنتھم بھ 
األكادیمیة والجامعة ممثلة بالمركز الذي حمل ھمومھم وساندھم وتعھدھم بالرعایة والعنایة من 

  .الناحیتین النظریة والعملیة
   

وفي الختام وزع راعي الحفل الشھادات على الخریجین، وقدم مدیر عام األكادیمیة درع تقدیري 
للجامعة على جھودھا التي قدمتھا من خالل مركز االستشارات في خدمة المجتمع ورفده بالكوادر 

  .المدربة والمؤھلة لسوق العمل

  ھوا األردن–جفرا –جراسا  - المدینة نیوز -بترا-أخبار األردنیة
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  ھاتحتفي بتخریج الفوج الثالث من طلبت" أردنیة العقبة"
  

في غمرة احتفاالت المملكة األردنیة الھاشمیة باألعیاد الوطنیة والتي تمثلت بعید االستقالل ویوم 
الجیش وذكرى الثورة العربیة الكبرى وعید الجلوس الملكي احتفت الجامعة األردنیة فرع العقبة 

  .لیاتخریجا وخریجة ویمثلون خمس ك ٣٢٠بتخریج الفوج الثالث من طلبتھا البالغ عددھم 
  

وقال راعي الحفل رئیس الجامعة األردنیة فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي في كلمتھ إن المملكة 
تزھو ھذه األیام اعتزازا واحتفاء بمناسبات وطنیة غالیة لیأتي حفل تخریج كوكبة من أبناء الوطن 

وا إلى مسیرة البناء ممن تسلحوا بالمعرفة ونھلوا العلم من أم الجامعات األردنیة وأعرقھا لینضم
  .والعطاء

  
وأضاف أن الفرع ھدیة القائد للوطن والعقبة على وجھ الخصوص، مؤكدا أنھ سیمضي في تطویر 
قدراتھ والتعزیز من دوره التنموي االیجابي في محیطھا واإلقلیم، مشیرا إلى قرب إطالق الجامعة 

فقتھا منذ التأسیس وذلك بفضل لمشروعات جدیدة على الرغم مما تواجھھ من تحدیات ومصاعب را
  .التعاون البناء مع فعالیات القطاعین العام والخاص في منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة

  
وبین اللوزي أن الجامعة لم تكن لتبلغ ھذه المرتبة وتحقق ھذه االنجازات لوال تضافر جھود العاملین 

ً على أن شبابنا ھم ثروة ھذا الوطن وعماده وھم المشاعل التي تضيء  من أكادیمیین وإداریین، مشددا
  .لیلھ وتصنع مستقبلھ الزاھر والمشرق

  
وشكر اللوزي في كلمتھ الجھات التي دعمت الحفل ومساھمتھا في دعم مسیرة الجامعة ومساندتھا لھا 
في تجاوز التحدیات واألوضاع المالیة الصعبة التي تعاني منھا؛ ممثلة بشركة المناصیر للزیوت 

حروقات وشركة صناعة األسمدة والكیماویات العربیة، وسلطة منطقة العقبة االقتصادیة والم
  .الخاصة، وشركة واحة أیلھ، وغیرھا من الشركات االستثماریة

  
ّل الطالب الخریج أسامة الطراونة الخریجین في كلمتھ التي قال فیھا  ً "ومث إن الجامعة لیست مكانا

، مقدما الشكر "من األفكار والحریات التي ستسھم في بناء ھذا الوطنلتكوین الھویة العلمیة بل فضاء 
لكافة العاملین في الجامعة على جھودھم المتمیزة والتي أوصلتھم إلى ھذه المرحلة، داعیا زمالءه 
الخریجین إلى التحلي بالقیم األصیلة وأن یكونوا خیر سفراء لجامعتھم التي تعھدتھم بالرعایة والعنایة 

  .ل العلميوالتأھی
  

حضر الحفل حشد من كبار المسؤولین ووجھاء المحافظة وعمداء الكلیات وأعضاء الھیئتین 
  .التدریسیة واإلداریة باإلضافة إلى الطلبة الخریجین وذویھم

  أخبار األردنیة
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  )ناصر الدین األسد(لجنة لإلعداد لحفل تأبین العالم الجلیل : األردنیة 
  
  

اخلیف الطراونھ نخبة تحضیریة لإلعداد لحفل تأبین الراحل شكل رئیس الجامعة األردنیة الدكتور 
  " .ناصر الدین األسد"العالم الجلیل 

   
وتضم اللجنة وفقا لبیان صدر عن الجامعة الیوم الدكتور محمد حسن عواد رئیس قسم اللغة العربیة 

تور خالد في كلیة األداب رئیسا وعضویة كل من الدكتور محمد حور من الجامعة الھاشمیة والدك
الجبر من جامعة العلوم اإلسالمیة فیما یتولى مدیر العالقات العامة والثقافیة في الجامعة الواكد 

  .الوریكات أمانة سر اللجنة
   

وناقشت اللجنة في اجتماعھا األول الذي عقدتھ لھذه الغایة عدة محاور أبرزھا دعوة الجامعات 
الحفل الذي من المتوقع اقامتھ بعد عطلة عید الفطر األردنیة الرسمیة والخاصة للمشاركة في ھذا 

  .السعید في حرم الجامعة األردنیة
   

ویشار الى أن الراحل الكبیر ھو أول رئیس للجامعة األردنیة وأول وزیر للتعلیم العالي وأول رئیس 
  ).مؤسسة آل البیت( للمجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمیة 

   
وائل في المملكة األردنیة الھاشمیة الذي كان لھم بصمات بارزه ومسیرة ویعد الفقید من الرواد األ

  .طیبة في تقدم ونھضة الجامعات األردنیة والحركة الثقافیة واألدبیة في األردن والعالم العربي 

  أخبار األردنیة
 

المادة من إعداد إعالم 
 "دنیةاألر"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  )أعمال األردنیة(استحداث برامج جدیدة في الدبلوم المھني في 
  

ألردنیة الدكتور زعبي الزعبي نیة الكلیة استحداث برامج أعلن عمید كلیة االعمال في الجامعة ا
  .٢٠١٥/٢٠١٦جدیدة في الدبلوم المھني بدءا من العام الجدید 

   
وأشار الى أن ھذه البرامج متخصصة في الریادیة وإنشاء المشاریع الصغیرة والموارد البشریة 

ي االستیراد والتصدیر الذي نفذتھ المتقدمة مؤكدا ان ھذه البرامج جاءت بعد نجاح الدبلوم المھني ف
  .الكلیة وتم تخریج الفوج األول من طلبتھا

   
ولفت الزعبي الى ان الكلیة بصدد ادخال نظام التعلیم الذكي في جمیع القاعات والمدرجات التدریسیة 

  .في الكلیة
تم استخدام فان ھذا النظام یعتمد على اسلوب التفاعل اثناء المحاضرات وبموجبة ی -للزعبي-ووفقا 

  .االلواح االلكترونیة لتكون المادة التدریسیة متوافرة لدى الطلبة في اي مكان وأي وقت الكترونیا
   

وجاءت تصریحات الزعبي خالل االحتفال بتخریج كوكبة جدیدة من طلبة الكلیة والذي اقیم على 
  .استاد الجامعة مساء السبت

   
ال خطت خطوات مدروسة لالنتقال للعالمیة علمیا وبحثیا وفي االحتفال ، قال الزعبي ان كلیة االعم

  .٢٠١٨تماشیا مع رؤیة وتطلعات الجامعة لبلوغ ھذا الھدف بحلول عام 
   

مستقبل األردن خیرة أبنائھا الذین یتصفون باألخالق الحمیدة وقیم "واضاف أن الكلیة تقدم ھذا المساء 
  .االنتماء والعلم النافع والمعرفة المستنیره

   
وأوصى الزعبي الخریجین بالحفاظ على المنجز الوطني والعمل بإخالص والتواصل مع الكلیة 

  ".لالستفادة من خبراتھا مؤكدا أن العلم ال یتوقف
   

ثم جرت مراسم التخریج حین أعلن عن قرار مجلس العمداء بمنح الخریجین درجة البكالوریوس في 
ن شھاداتھم وتمنى لھم حیاة عملیة زاھرة وموفقة التخصصات المختلفة فیما سلم الزعبي للخریجی

  .بإذن هللا
   

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولین وأعضاء ھیئة التدریس في الكلیة وجمھور كبیر من أھالي 
  .وذوي الخریجین

  ١٢: الغد ص-١٨: الرأي ص -ردنیةأخبار األ
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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اإلحتفال بتخریج كوكبة جدیدة من طلبة كلیتي الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات واألثار 
  سیاحةوال

 
احتفلت كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات بتخریج فوج جدید بحضور عمید الكلیة 

  .الدكتور محمد القطاونة واعضاء ھیئة التدریس
   

مؤكدا على أن الكلیة ماضیة في التوسع في البرامج ,وبارك القطاونھ للخریجین وذویھم بھذه المناسبة
بتھا بھدف اعداد كوادر بشریة مؤھلھ في قطاع تكنولوجیا المعلومات الذي الدراسیة التي تقدمھا لطل

  .أصبح من أھم محركات التنمیة في كافة میادین الحیاة االنسانیة
   

وأشار القطاونھ الى أن الكلیة لدیھا خطة إلنشاء برنامج دكتوراه الحاسوب الفتا في ھذا الصدد الى 
  .ون مع شركات عالمیة منھا سامسونج وسیسكو تأسیس مختبرات حاسوبیة متقدمة بالتعا

   
ومن جھھ أخرى احتفلت . وسلم عمید الكلیة الشھادات للخریجین وتمنى لھم التوفیق في حیاتھم العملیة

  .كلیة األثار والسیاحة بتخریج كوكبة جدیدة من طلبة الكلیة
   

التدریسة في اعداد ھؤالء وأثنت عمیدة الكلیة الدكتورة میسون النھار على جھود اعضاء الھیئة 
الخریجین لیكون لھم الدور االكبر في دعم وتطور المؤسسات والھیئات التي تعني بالمواقع االثریة 

  .والتراثیة والسیاحیة في المملكة
   

ودعت النھار الخریجین الى مواصلة االتصال بكلیتھم لإلستفادة من برامجھا البحثیة والمشاركة في 
  .لتي تسھم في زیادة مخزونھم العلمي وخبراتھم في المجاالت التي یعملون بھا النشاطات العلمیة ا

   
ووسط حضور الفت لكبار المسؤولین وأھالي الخریجین سلمت النھار الخریجین شھاداتھم وباركت 

  .لھم بھذه المناسبة

  ٤: الدیار ص -أخبار األردنیة
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  للتوجیھ المھني لإلناث» أنا ھنا«ینظم ورشة » دراسات األردنیة«
  
سات المرأة في الجامعة األردنیة یوم امس االحد بالتعاون مع برنامج التمكین نظم مركز درا 

االقتصادي للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، المنفذ من قبل الوكالة األلمانیة للتعاون 
  .للتوجیھ المھني لإلناث» أنا ھنا«ورشة اطالق مشروع )  GIZ(الدولي 

  
طالبة تم اختیارھن وفقا ) ١٨(ھات والطالبات المستفیدات، وھن وحضرت الورشة كل من الموج 

  .موجھة من خلفیات مھنیة مختلفة) ١٨(لشروط واسس ومعاییر لتشبیكھم مع 
  
وقالت منسقة برنامج التمكین االقتصادي للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا السیدة نیال  

االقتصادي للمملكة، خصوصا في ظل الوضع  فازموث أن المشروع سیسھم في تحقیق األمن
االقتصادي الحالي، من خالل تعزیز قابلیة توظیف النساء، وتحفیزھن على االھتمام بالنشاط 

  .االقتصادي، وتشجیع رغبتھن في دخول سوق العمل
  
ار للتوجیھ المھني لالناث التي وقعت مع الجامعة في أذ» أنا ھنا«جاءت الفعالیة ضمن اطار اتفاقیة  

، كخطوة أساسیة بھدف التعریف بمراحل البرنامج ودور كل من الطالبات الجامعیات ٢٠١٥
في تفعیل المشروع من أجل ایجاد فھم مشترك وموحد بین » الموجھات»و» المستفیدات من التوجیھ«

  .الطرفین للوصول للنتائج المرجوة من خالل عملیة ربط كل طالبة بموجھھ خاصة بھا

 ٥: صدى الشعب ص-٩:ر صالدستو-٢٧: الرأي ص

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  نظام القبول الجامعي بحاجة إلى تطویر: » دنیة الموحدةاألر«
  
قال حزب الجبھة االردنیة الموحدة، ان نظام القبول الجامعي بحاجة الى تطویر لیكون اكثر عدالة  

وتنافسیة بحیث یراعي الفروق التنمویة في البیئات التعلیمیة المختلفة وبنفس الوقت یعظم من عدالة 
ة التعلیمیة الواحدة وان ما طرحھ وزیر التعلیم العالي في ھذا المجال كان فیھ التنافس في اطار البیئ

  .بعض التسرع واالفتقار الى تقدیم بدائل عادلة للجمیع
  

على نسخة  منھ الى انھ » الدستور«واشار الحزب في بیان اصدره صباح امس االحد وحصلت 
یار نظام اكثر عدالة واكثر انسجاما مع طالما اشار الى اھمیة تطویر نظام القبول الجامعي واخت

واضاف، انھ ال ینبغي ان تكون ھناك استثناءات تتعلق بالقبول والتنافس .مبادئ الدستور االردني
واألصوب أن یكون ھناك مراعاة الفروقات التنمویة في البیئات التعلیمة، خصوصا انھا لیست 

ومنھا البادیة وبعض االریاف لیست بذات الظروف متساویة فالبیئات التعلیمیة في العدید من المناطق 
  .مقارنة مع غیرھا

  
واكد الحزب ان االصل ان تعمل الحكومات على رفع سویة البیئات التعلیمیة في المناطق المختلفة 
ً عادلة  حتى تتقارب وحتى یتم ذلك فان الحكومة معنیة بالبحث عن نظام قبول جدید یوفر فرصا

واشار الحزب إلى انھ . بیئات التعلیمیة المختلفة والتي یمكن تقسیمھا الى قسمینبالتنافس امام ابناء ال
یمكن ان یتم االعتماد على نظام جدید یوزع المقاعد الجامعیة وبنسب تتالءم مع عدد طلبة كل 
محافظة للتنافس فیما بینھم علیھا وتوزیعھم على مختلف الجامعات الحكومیة او البحث عن أي نظام 

  . ر فرص عادلة في التنافس بین الطلبةاخر یوف

 شؤون جامعیة

 ١٨: الرأي ص
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  وطلبات الترشیح تبدأ الیوم" رئیس الیرموك "المشاقبة رئیسا للحظة اختیار 
  

عقد مجلس التعلیم العالي أمس األحد جلسة برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور لبیب 
عة الیرموك برئاسة الوزیر السابق الخضرا وقرر المجلس تشكیل لجنة الختیار رئیس جدید لجام

ونائب رئیس مجلس التعلیم العالي الدكتور آمین المشاقبة وعضویة الدكتور فایز الخصاونھ رئیس 
مجلس أمناء الجامعة كما وتم طرح مجموعة من األسماء فوض المجلس وزیر التعلیم العالي 

أحمد أبو الھیجاء والدكتور نایف االتصال بھم لتشكیل اللجنة حیث برز مت بین األسماء الدكتور 
  .الغریبة والدكتورة أنعام خلف 

  
ھذا وتبدأ الیوم االثنین فترة تقدیم طلبات الترشیح لرئاسة جامعة الیرموك من خالل إرسال السیر 

  .الذاتیة إلى البرید اإللكتروني ألمین سر مجلس التعلیم العالي وحتى یوم األربعاء القادم 
  

الدكتورة :إن عددا من االكادیمیین البارزین أعلنوا نیتھم تقدیم طلبات ومنھم ھذا وبحسب مصادر ف
ھند أبو الشعر والدكتور رفعت الفاعوري والدكتور عدنان التوم والدكتور زیاد الكردي والدكتور 
صالح جرار والدكتور بشیر الزعبي والدكتور زیاد السعد والدكتور ریاض المومني والدكتور أسامة 

لدكتور عبدالكریم القضاة والدكتور علي القیسي والدكتورة حنان ملكاوي والدكتور أحمد نصیر وا
بطیحة والدكتور عصام زعبالوي والدكتور نایل الشرعة والدكتور محمد القضاة والدكتور ظافر 

  الصرایرة والدكتور جھاد المجالي والدكتور ایمن المعایطة والدكتور احمد العجلوني
األسماء من باب التوقعات وال یمكن تأكید ترشیحھا من عدمھ إال بعد انتھاء فترة تقدیم ھذا وتعتبر ھذه 

  .الطلبات 

  طلبة نیوز
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مساء یوم االحد الموافق ) ١٩(قرارات مجلس التعلیم العالي المتخذة في جلستھ رقم 

١٤/٦/٢٠١٥.  
  
استحداثعدد من برامج البكالوریوس في التخصصاتالتالیة. ١ فیجامعةعجلون الموافقة المبدئیة عل

  ).الریاضیات, اإلدارة السیاحیة, ھندسة البرمجیات, الھندسة المعماریة, الھندسة المدنیة:( الوطنیة
ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  شریطة تحقیق الجامعة لمعاییر  ٢٠١٥/٢٠١٦اعتبارا

  ".١/٩/٢٠١٥االعتماد الخاص حتى تاریخ 
ً بأعمال رئیس جامعة إربد األھلیة  الموافقة على تعیین االستاذ"  .٢ الدكتور محمد المحامید قائما

ومنح الجامعة مھلة زمنیة أقصاھا أربعة شھور من تاریخ القرار للتنسیب برئیس أصیل للجامعة 
  ".برتبة أستاذ دكتور حسب الشروط واألنظمة المعمول بھا

العلوم التطبیقیة الخاصة،  في جامعة) وحدة تنسیق مساقات خدمیة(الموافقة على إنشاء "   .٣
من تعلیمات االعتماد العام للجامعات العاملة في المملكة ) ز/٦(شریطة التزام الجامعة بالمادة 

  ."األردنیة الھاشمیة
في جامعة جدارا، شریطة التزام الجامعة ) وحدة تنسیق مساقات خدمیة(الموافقة على إنشاء   .٤

  .عام للجامعات العاملة في المملكة األردنیة الھاشمیةمن تعلیمات االعتماد ال) ز/٦(بالمادة 
في ) التحریك والوسائط المتعددة(الموافقة المبدئیة على استحداث برنامج بكالوریوس "  .٥

ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ، شریطة تحقیق ٢٠١٥/٢٠١٦جامعة البترا وذلك اعتبارا
  ".١/٩/٢٠١٥اریخ الجامعة لمعاییر االعتماد الخاص حتى ت

في جامعة جرش ) ھندسة العمارة(الموافقة المبدئیة على استحداث برنامج بكالوریوس "  ٦٫
ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ، شریطة تحقیق الجامعة ٢٠١٥/٢٠١٦وذلك اعتبارا

  ".١/٩/٢٠١٥لمعاییر االعتماد الخاص حتى تاریخ 
في جامعة اإلسراء وذلك ) الكیمیاء(اث برنامج بكالوریوس الموافقة المبدئیة على استحد. ١"  .٧

ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ، شریطة تحقیق الجامعة لمعاییر ٢٠١٥/٢٠١٦اعتبارا
  ١/٩/٢٠١٥٫االعتماد الخاص حتى تاریخ 

ً في جامعة اإلسراء وذلك ) الفیزیاء(الموافقة المبدئیة على استحداث برنامج بكالوریوس . ٢ اعتبارا
، شریطة تحقیق الجامعة لمعاییر االعتماد ٢٠١٥/٢٠١٦من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  .واستكمال خطة االبتعاث ١/٩/٢٠١٥الخاص حتى تاریخ 
الخاص بمشروع ) ٢٠١٥/ش/٥(للعطاء رقم ) ١٥/٢٠١٥(المصادقة على قرار اإلحالة رقم   .٨

) ٢٫٥١٠٫٠٠٠(في جامعة مؤتة، بقیمة إجمالیة مقدارھا  كلیة الزراعة/ إنشاء مبنى قاعات تدریس
ً والذي تمت احالتھ على السادة شركة محمد  ً أمریكیا ملیونان وخمسمائة وعشرة آالف دوالرا

  ".الدردساوي وأوالده للمقاوالت
الخاص ) ٢٠١٥/ش/٦(للعطاء رقم ) ٢٢/٢٠١٥(المصادقة على قرار اإلحالة رقم "  .٩

ة الھندسة وقاعات تدریسھا في جامعة مؤتة، الممول من المنحة الخلیجیة بمشروع إنشاء مبنى كلی
ً وثمانیة ) ٥٫٢٨٢٫٠٤٨٫٢٠(بقیمة إجمالیة مقدارھا  خمسة مالیین ومائتان واثنان وثمانون ألفا

ً والذي تمت احالتھ على السادة شركة القدس للصناعات  ً وعشرون سنتا ً أمریكیا وأربعون دوالرا
  ".واإلنشاءات

الخاص ) ٢٠١٥/ش/٧(للعطاء رقم ) ٢٣/٢٠١٥(المصادقة على قرار اإلحالة رقم "  .١٠
بمشروع إنشاء مبنى كلیة الصیدلة في جامعة مؤتة، الممول من المنحة الخلیجیة بقیمة إجمالیة 

ً ) ٤٫٥٧٠٫٢٨٩٫٢٦(مقدارھا  ً ومائتان وتسعة وثمانون دوالرا أربعة مالیین وخمسمائة وسبعون ألفا
ً وستة  ً، والذي تمت احالتھ على السادة شركة القدس للصناعات واإلنشاءات أمریكیا   ".وعشرون سنتا

  طلبة نیوز
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الخاص بمشروع ) ١٠/٢٠١٥(للعطاء رقم ) ٣٢/٢٠١٥(المصادقة على قرار اإلحالة رقم "  .١١
أربعة ) ٤٫٢١٧٫٠٤٤٫٨٧٢(إنشاء مبنى كلیة الطب في جامعة البلقاء التطبیقیة بقیمة اجمالیة مقدارھا 

ً ومالیین وم ً وأربعة وأربعون دینارا ً الممول من المنحة اإلماراتیة ) ٨٧٢(ئتان وسبعة عشر ألفا فلسا
، والذي تمت احالتھ على السادة شركة محمد یوسف أحمد القاموق )صندوق أبو ظبي للتنمیة(

  ".القاموق للمقاوالت اإلنشائیة/ وشریكھ
الخاص بمشروع ) ١١/٢٠١٥(رقم للعطاء ) ٣٧/٢٠١٥(المصادقة على قرار اإلحالة رقم "  .١٢

) ٣٫٠٧٤٫٤٧٦٫٠٩٦(إنشاء مبنى كلیة األعمال في جامعة البلقاء التطبیقیة بقیمة اجمالیة مقدارھا 
ً و ً وأربعمئة وستة وسبعون دینارا ً الممول من المنحة ) ٠٩٦(ثالثة مالیین وأربعة وسبعون ألفا فلسا

التھ على السادة شركة نمر اللوزي وشركاه ، والذي تمت اح)صندوق أبو ظبي للتنمیة(اإلماراتیة 
  ".للتعھدات العامة
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  ملیون دوالر إلنشاء مبان بالجامعات الرسمیة ١٤٫٢٥: التعلیم العالي
  

ملیون دوالر أمیركي  ١٤٫٢٥صادق مجلس التعلیم العالي على إحالة عطاءات بقیمة بلغت نحو 
  .إلنشاء مبان في عدد من الجامعات الرسمیة

  
ووافق، خالل جلسة عقدھا الیوم األحد برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور لبیب 
الخضرا، مبدئیا على استحداث عدد من برامج البكالوریوس في جامعة عجلون الوطنیة، وھي 

ات، الھندسة المدنیة، الھندسة المعماریة، ھندسة البرمجیات، اإلدارة السیاحیة، والریاضی: تخصصات
ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي المقبل، شریطة تحقیق الجامعة لمعاییر االعتماد  اعتبارا

  .الخاص حتى تاریخ األول من أیلول المقبل
  

ً بأعمال رئیس جامعة إربد األھلیة، ومنح الجامعة  كما وافق على تعیین الدكتور محمد المحامید قائما
من تاریخ القرار للتنسیب برئیس أصیل للجامعة برتبة أستاذ دكتور  مھلة زمنیة أقصاھا أربعة شھور

  .حسب الشروط واألنظمة المعمول بھا
  

إلى ذلك، وافق مجلس التعلیم العالي على إنشاء وحدتي تنسیق مساقات خدمیة، واحدة في جامعة 
من تعلیمات ) ز/٦(ة العلوم التطبیقیة الخاصة، وثانیة بجامعة جدارا، شریطة التزام الجامعتین بالماد

  .االعتماد العام للجامعات العاملة في المملكة
  

في " التحریك والوسائط المتعددة"في حین أبدى المجلس موافقتھ المبدئیة على استحداث تخصصات 
جامعة البترا، وھندسة العمارة بجامعة جرش، والكیمیاء والفیزیاء في جامعة اإلسراء، لدرجة 

 ً ، شریطة تحقیق ھذه ٢٠١٦ -  ٢٠١٥من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  البكالوریوس، اعتبارا
  .الجامعات لمعاییر االعتماد الخاص حتى تاریخ األول من أیلول المقبل

  
وصادق مجلس التعلیم العالي على قرار إحالة العطاء الخاص بمشروع إنشاء مبنى قاعات تدریس 

ً بكلیة الزراعة في جامعة مؤتة، بقیمة إجما لیة مقدارھا ملیونان وخمسمائة وعشرة آالف دوالرا
 ً   .أمیركیا

  
كما صادق على إحالة العطاء الخاص بمشروع إنشاء مبنى كلیة الھندسة وقاعات تدریسھا في نفس 
ً وثمانیة  الجامعة، الممول من المنحة الخلیجیة، بقیمة خمسة مالیین ومائتین واثنین وثمانین ألفا

ً أمیرك ً وأربعین دوالرا ً وعشرین سنتا   .یا
  

ً على قرار إحالة العطاء الخاص بمشروع إنشاء مبنى كلیة الصیدلة بجامعة مؤتة،  وصادق أیضا
ً ومائتین وتسعة وثمانین  الممول من المنحة الخلیجیة، بقیمة أربعة مالیین وخمسمائة وسبعین ألفا

 ً ً وستة وعشرین سنتا ً أمیركیا   .دوالرا
  

اص بمشروع إنشاء مبنى كلیة الطب في جامعة البلقاء التطبیقیة، الممول وعلى قرار إحالة العطاء الخ
ً وأربعة )صندوق أبو ظبي للتنمیة(من المنحة اإلماراتیة  ، بقیمة أربعة مالیین ومئتین وسبعة عشر ألفا

ً و ً  ٨٧٢وأربعین دینارا   .فلسا

  عمون - ٨: الغد ص –بترا 
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ً على قرار إحالة العطاء الخاص بمشروع إنشاء مبنى ك لیة األعمال في جامعة وصادق المجلس أیضا

، بقیمة مقدارھا ثالثة )صندوق أبو ظبي للتنمیة(البلقاء التطبیقیة، الممول من المنحة اإلماراتیة 
ً و ً وأربعمئة وستة وسبعون دینارا ً  ٩٦مالیین وأربعة وسبعون ألفا   .فلسا
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  دیةوزراء تربیة سابقون یطالبون بأن تتراجع الوزارة عن قرار عدم جبر العانة الح
  

التقت لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة خالل االجتماع الذي عقدتھ أمس برئاسة النائب الدكتور 
بسام البطوش عددا من وزراء التربیة والتعلیم السابقین وذلك للتباحث في واقع التعلیم العام في 

امة واالمتحان التحصیلي للصفین االردن واالجراءات التي قامت بھا الوزارة تجاه امتحان الثانویة الع
السادس والتاسع وواقع التعلیم الخاص وإغالق المراكز الثقافیة وآلیة اختیار المعلمین وغیرھا من 

وقال النائب البطوش ان اللجنة استمعت الى رؤیة الوزراء السابقین .القضایا المتعلقة بالتربیة والتعلیم
وبین .وا علیھا مع تقدیم جملة من المالحظات والمقترحاتلھذه اإلجراءات مشیرا الى ان الحضور اثن

النائب البطوش ان الحضور أكدوا أن ھناك إجراءات رافقت امتحان الثانویة العامة ال بد من اعادة 
النظر فیھا مع تأكیدھم على أن االمتحان عاد من جدید الى الطریق الصحیح مشیرین الى ضرورة 

واشار الى أن اغالق المراكز الثقافیة .الطلبة وینھض بالمخرجات العمل على تطویره بحیث ال یظلم
من وجھة نظر الحضور لم یكن موفقا نظرا لعدم وجود آلیة مماثلة لتطویر التعلیم بالمدارس بحیث 

وطالب الحضور بعدم .یستغني الطالب عن التوجھ للمركز الثقافیة نظرا لضعف التدریس بالمدارس
حان التحصیلي للصفین السادس والتاسع بسبب تسرب األسئلة مما ادى الى اعتماد العالمة في االمت

غیاب العدالة بین الطلبة مشیرا الى ان الوزارة من الممكن ان تستفید منھ في دارساتھا وخططھا بعیدا 
وفیما یتعلق بالتعلیم المدرسي الخاص اشار النائب البطوش الى ان .عن اعتماد العالمة للطالب

وا الحكومة بدعم ھذا القطاع من خالل الغاء الرسوم الجمركیة عن وسائط النقل والغاء الحضور طالب
الضریبة بحیث یسھل على الوزارة اتخاذ قرار بتحدید رسوم الطلبة بالمدارس الخاصة كونھا تخفف 
 عبئا كبیرا عن الدولة، مشیرین الى ان نسبة الطلبة المتواجدین على مقاعد الدراسة بالقطاع الخاص

وھي نسبة كبیرة من الصعب جدا على الحكومة ان تتحمل تكلفتھا في حال ما تعثر % ٣٥یقدر بنحو 
جبر العالمة لضمان (وطالب الحضور الوزارة بالتراجع عن قرار الغاء العالمة الحدیة.القطاع
الى ان  لطلبة الثانویة العامة وذلك نظرا للظلم الكبیر الذي وقع على آالف الطلبة، مشیرین) النجاح

العالمة الحدیة معمول بھا بالتعلیم العام منذ انطالق امتحان التوجیھي باالردن ومعمول بھا ایضا 
واشار النائب البطوش الى ان تراجع التعلیم العام باالردن یعود الى عدم استقرار .بالتعلیم العالي

، ما اضعف خططھم القیادات التربویة بحیث تعاقب على الوزارة عشر وزراء خالل عشر سنوات
وشدد الحضور على ضرورة تطویر التعلیم المھني التقني .ورؤیتھم واالستراتیجیات التي یضعونھا

بحیث یصبح لدینا تعلیم مھني تكنولوجي متطور مرحبین بقرار وزارة التربیة والتعلیم بإلغاء بعض 
التربیة التعلیم النیابیة  وبین النائب البطوش ان اللجنة.التخصصات كونھا ھشة وخالیة من المضمون

وحضر االجتماع .ستقوم باخذ مالحظات الوزراء وتبینھا من قبل اللجنة لعرضھا على الحكومة
الوزراء السابقین للتربیة والتعلیم الدكتور خالد الكركي والدكتور ابراھیم بدران والدكتور فایز 

  .السعودي
  
  
  
  
  

  طلبة نیوز
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  التعلیم التقني في األردن
  لمومنىموسى ا. د
  
ال یخفي على من عایش النظام التعلیمي في األردن بجمیع مكوناتھ أن التعلیم العالي في بلدنا العزیز  

یعاني من مشاكل عدیدة من أھمھا عدم المواءمة بین مخرجات التعلیم ومتطلبات سوق العمل، مما 
لمدنیة أكثر من حیث بلغ عدد المسجلین في دیوان الخدمة ا. أدى الى ارتفاع نسبة البطالة

طالب وطالبة على مقاعد ) ٣٢٠٫٠٠٠(باحث عن عمل باإلضافة إلى وجود ما یقارب ) ٢٩٠،٠٠٠(
فرصة عمل لمن یحملون ) ٦٠٠٫٠٠٠(الدراسة في الجامعات األردنیة، مما یستوجب توفیر أكثر من 

سنوات شھادات علمیة خالل األربع سنوات القادمة، وأكثر من ملیون فرصة عمل خالل العشر 
فرصة عمل فقط في العام الواحد معظمھا ) ١٠٫٠٠٠(علما أن الدولة قادرة على توفیر حوالي, القادمة

مما سیؤدي إلى ارتفاع غیر مسبوق في نسبة البطالة والذي یشكل تھدیدا ,في قطاعي التعلیم والصحة
  .مباشرا ألمن واستقرار الوطن

  
عدد الفنیین والتقنیین المھرة، فإن عدد الطلبة  وبالرغم من أّن األردن یعاني من نقص شدید في

ً مقارنة بالتعلیم الجامعي . المنخرطین في التعلیم الجامعي المتوسط وباألخص التعلیم التقني متدٍن جدا
حیث إن عدد الملتحقین في التعلیم الجامعي المتوسط في العشر سنوات األخیرة بقي ثابتا تقریبا، 

كلیة مجتمع، في حین أّن ) ٤٨(ألف طالب وطالبة موزعین على ) ٢٩(لى ألفا ا) ٢٥(وتراوح ما بین 
ومن الجدیر بالذكر أن عدد الملتحقین في . عدد الملتحقین في التعلیم الجامعي تضاعف لنفس الفترة

ألف طالب )٢٢(ألفا في العام الماضي إلى حوالي ) ٢٨(التعلیم الجامعي المتوسط انخفض من حوالي 
ویتضح مما سبق أن نسبة . في عام واحد فقط%) ٢٢(ام، أي بنسبة إنخفاض حوالي وطالبة لھذا الع

من الملتحقین في التعلیم العالي %) ٦(الملتحقین في التعلیم الجامعي المتوسط تشكل الیوم فقط حوالي 
  .في التعلیم التقني%) ٣(منھم فقط 

  
قني كما ھي علیھ اآلن، فإن االنخفاض وإذا ما استمرت سیاسات التعلیم العالي فیما یخص التعلیم الت

مما سیؤدي إلى إغالق جمیع , في أعداد الطلبة الملتحقین في التعلیم التقني سیستمر في األعوام القادمة
ّھا مؤسسات وطنیة توفر على خزینة الدولة أكثر من  الكلیات الخاصة في المملكة، وبالرغم من أن

إداري ومدرس، وفي بعضھا استثمارات في ) ٢٢٠٠(ملیون دینار سنویا، وتوظف أكثر من ) ٢٠(
كما سیؤدي ذلك الى تحول . ملیون دینار أردني) ٦٠(البنیة التحتیة والمختبرات والمعدات تفوق 

% ٢٥مع العلم بأن أقل من , كلیات جامعة البلقاء التطبیقیة الى كلیات تمنح الشھادات الجامعیة فقط
الجامعیة المتوسطة والباقي ملتحقون في برامج البكالوریوس  من طلبتھا ملتحقین في برامج الشھادة

  .والماجستیر
  

كما أن سیاسات التعلیم العالي في السنوات الماضیة فیما یتعلق بأسس القبول قد وجھت الطلبة 
استجابة آنیة لرغبات , لاللتحاق ببرامج البكالوریوس على حساب االلتحاق في برامج الدبلوم التقني

مور والطلبة ومصالح الجامعات الخاصة ومصالح برامج التعلیم الموازي في الجامعات أولیاء األ
األردنیة، مما أدى إلى آثار سلبیة على االقتصاد الوطني من خالل تفاقم مشكلة البطالة وعدم وجود 

ً وطالبة ف) ٤٩٨(فعلى سبیل المثال ھنالك .عمالة مؤھلھ والعدید من اآلثار السلبیة األخرى قط طالبا

 مقاالت

  ٢٣: الرأي ص
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وھم فقط الطلبة الذین % ) ٦٠(من الناجحین في الثانویة العامة في الدورة الماضیة معدالتھم أقل من 
  .ال یحق لھم اإللتحاق في الجامعات الحكومیة والخاصة

ویعلم الجمیع أن الحكومة األردنیة، وعلى أعلى مستویاتھا، قد تنبھت إلى مشكلة التعلیم العالي، 
إلى دولة رئیس -حفظھ هللا ورعاه- ى ذلك في رسالة جاللة الملك عبد هللا الثاني ومشكلة البطالة، وتجل

إذ ركز جاللة الملك على , الوزراء،والتي أوعز بھا إلى تشكیل لجنة وطنیة لتنمیة الموارد البشریة
حیث إّن التنسیق الكافي ما بین مؤسسات «: التعلیم المھني، والتقني حیث قال جاللتھ في رسالتھ

علیم وبرامجھا، والتركیز على جانب التعلیم المھني والتقني، ورفع سویة الجامعات ستؤدي جمیعھا الت
  .وبما یدعم قطاع التنمیة البشریة» إلى تعزیز مخرجات وجودة وكفاءة التعلیم

  
وقد قامت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مشكورة باعداد اإلستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالي 

وقد تم تخصیص المحور التاسع من ھذه اإلستراتیجیة , )٢٠١٨ -٢٠١٤(البحث العلمي لألعوامو
لكن ھذه اإلستراتیجیة نظرت إلى التعلیم التقني من منظور ). التعلیم الجامعي المتوسط(للتعلیم التقني 

حكومي ولیس من منظور وطني، وقد تناست ھذه اإلستراتیجیة الكلیات الخاصة، والتي تضم 
من طلبة كلیات المجتمع وركزت على آلیة دعم الكلیات الحكومیة على حساب %) ٦٠(حوالي

ّھ قد تم إقحام مصطلح . الكلیات الخاصة، وھذا بدوره یفاقم مشكلة التعلیم التقني، بدال من تفادیھا كما أن
صات التعلیم التقني الجامعي في الخطة التنفیذیة لإلستراتیجیة لیشمل تخصص الھندسة، وتخص

ّة المھندسین، حیث إن نسبة البطالة في بعض  جامعیة أخرى، بالرغم من أن األردن ال یعاني من قل
التخصصات الھندسیة عالیة ،ومع ذلك فھنالك إقبال كبیر على دراسة الھندسة في الجامعات األردنیة 

باإلضافة الى طالب ملتحقین حالیا في الجامعات األردنیة فقط، ) ٤٥٫٠٠٠(وخارجھا ویبلغ عددھم 
ً عدد , مھندس مسجلین في نقابة المھندسین األردنیین) ١١٠،٠٠٠(أكثر من وھذا الرقم یفوق كثیرا

الفنیین والتقنیین في ھذا المجال بالرغم من أن المعادلة العالمیة تكون قائمة على توفیر خمسة تقنیین 
  .لكل مھندس

  
ین لجنة لدراسة التعلیم التقني ولم یتم ومما یؤسف لھ أنھ قد تم تشكیل ما یزید عن خمس وخمس

ً أو أحجیة غیر قابلة للحل   .الوصول الى حلول علمیة سلیمة فھل أصبح التعلیم التقني لغزا
وبناًء على ما تقدم یرجى من كل صاحب قرار أو مسؤول إمعان النظر بمشكلة التعلیم التقني وذلك 

ً عن أي مصالح شخصیة او جھویة حتى ال تغلق جمیع الكلیات الخاصة  من منظور وطني بعیدا
) ٣٥(فھذه الكلیات ھي مؤسسات وطنیة عمرھا یزید عن , وتنحرف الكلیات الحكومیة عن مسارھا

راجین . عاما وتؤدي رسالة وطنیة غایتھا النھوض بالتعلیم التقني ورفد سوق العمل بالعمالة الماھرة
والحد من مشكلة البطالة والقبول في التخصصات  اتخاذ إجراءات فوریة وحازمة إلنقاذ التعلیم التقني

  .الجامعیة الراكدة خدمة لالقتصاد الوطني تماشیا مع رؤى جاللة الملك المعظم حفظھ هللا ورعاه
وقد أظھرت التقاریر الصادرة من بعض الدول المتقدمة وعلى رأسھا الوالیات المتحدة األمریكیة أن 

یمكن بواسطتھ معالجة الكثیر من المشكالت التعلیمیة  كلیات المجتمع ھي السالح السري الذي
  .واالجتماعیة واالقتصادیة

  
إن خطر تدني مستوى التعلیم ال یقل عن خطر قصف البلد بالسالح النووي كما أعلن ذلك بوضوح 

  .أحد رؤساء الوالیات المتحدة األمریكیة
  

ً من ذلك ومن منطلق الحرص على وطننا العزیز وتخریج  لذا . األفواج المؤھلة والمدربةوانطالقا
  - :یُرجى من أصحاب القرار العمل على اتخاذ القرارات التالیة
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إعادة النظر في سیاسات القبول في الجامعات ورفع الحد األدنى للقبول في الجامعات الحكومیة : أوال
  %.٧٠والخاصة لیصبح 

  
ً في سوق السماح للكلیات الخاصة بفتح برامج جامعیة في تخصصات : ثانیا تقنیة منتقاة وتسد حاجة

  .العمل أسوة بالكلیات الحكومیة
  

السماح للكلیات التقنیة بإقامة شراكات مع مؤسسات تعلیمیة عالمیة لغایات طرح برامج تقنیة : ثالثا
  .معتمدة دولیا وعلى أعلي المستویات

  
لكلیات الخاصة أو الحكومیة توجیھ المنح المقدمة من الوزارة باتجاه التخصصات التقنیة الى ا: رابعا

  .على السواء
 ً العمل على اتخاذ قرارات وإجراءات تنفیذیة لبلورة توجھات جاللة الملك المعظم لتطویر : خامسا

  .التعلیم بجمیع مكوناتھ وتحسین مخرجاتھ
  

  رئیس لجنة عمداء الكلیات الخاصة* 
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MUREE في جامعاتنا األردنیة ..  

  
  يابراھیم عبدالمجید القیس 

  
لن ننخرط في الجدل الدائر حول كفاءة ورشد قرارات أصحاب قرار تطویر التعلیم العالي، 
فاألجندات وثقافاتھا المتضاربة تجھض كل مساعي التطویر، لكن دعونا نتحدث بمثال عملي حول 

  .لجدل البیزنطي والصخب والبطوالتالتعلیم العالي، بعیدا عن ا
  

في تطویر مناھج التعلیم العالي، وبأسلوب جدید یسعى الى أتحدث ھنا؛ عن مشروع عملي بناء 
في تخصصاتھم، وھذا لیس حلما وال تنظیرا أكادیمیا، بل ھو حقیقة » خبراء«تخریج طلبة بمستوى 

  :ال تستعجلوا؛ أنا أفھم أن لدیكم سؤاال مھما..  Mureeوخبرا، حصلنا علیھ من خالل مشروع 
  !.؟ Mureeما ھو 

  
، وھذا )تجربة االتحاد األوروبي لألردن: ي الطاقة المتجددة في مرحلة البكالوریوستحدیث التعلیم ف(

ما تقرأون في صفحتھ الرئیسیة على االنترنت، وھو اسم المشروع، لكن دعونا نتحدث عنھ بطریقة 
  :أخرى

الحدیث عن التعلیم العالي في األردن یزداد صخبا یوما بعد یوم، ورغم اختالف المتحدثین 
ریات، إال أن كل األحادیث تسعى لتطویر التعلیم العالي وتحسین مخرجاتھ، وھذا مشروع والنظ

عملي، اختصر األحادیث وابتعد عن االعالم، وقام بتطویر عملي، وقدم نتائج خیالیة، قیاسا على 
  .حول استراتیجیات التعلیم العاليالذي یجري أو ال یجري » جدل البیزنطي»الـ
  

ن، انطلق من حاجة وطنیة ماسة على صعید الطاقة البدیلة المتجددة، وھذا األرد  Mureeمشروع 
حدیث لیس بالجدید بالنسبة لالعالم ولكل مواطن أردني، حیث تم استقطاب ھذا المشروع كمنحة من 

جامعات أردنیة  ٤االتحاد األوروبي، من خالل جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، وبشراكة مع 
نتائج عملیة  Mureeاألردنیة والعلوم والتكنولوجیا والھاشمیة ومؤتة، حیث قدم أخرى، ھي الجامعة 

على صعید تطویر مناھج التعلیم في مرحلة البكالوریوس في الھندسة الكھربائیة في مجال الطاقة 
المتجددة، ومن خاللھ تقوم جامعة األمیرة سمیة بمنح شھادة بكالوریوس في ھذا االختصاص، حیث 

» معرفتھ«في ھذا المجال، ولیس مجرد مھندس كھربائي یحمل شھادة تؤكد » مختص«ج تقوم بتخری
بالتخصص، بل مختص في القدرة الكھربائیة والطاقة البدیلة، یتمتع عالوة على المعرفة بالمھارات 

  .والقدرات التي تمیزه عن سواه من الخریجین في ھذا المجال، قبل تطویر المناھج
  

دكتورة وجدان أبو الھیجا، عمیدة كلیة الملك عبدهللا الثاني للھندسة في جامعة التقیت باألستاذة ال
، فحدثتني بحدیث إذاعي عن   Mureeاألمیرة سمیة للتكنولوجیا، وھي أیضا المنسقة الفنیة لمشروع 

كل المشاریع المتعلقة بالطاقة البدیلة في السوق األردنیة فیھا : المشروع، ومن بین ما قالت
أجانب، حیث ال یوجد مختصون أردنیون في ھذا المجال في سوق العمل، وألننا قمنا  متخصصون

بھذا المشروع بالشراكة مع عدة جامعات أردنیة وغیرھا، استطعنا أن نخرج فوجین من كلیتنا، لم 
یقفوا في صفوف البطالة ولم ینخرطوا في دورات تدریبیة بعد تخرجھم، بل ذھبوا فورا الى سوق 

ي كبریات الشركات المختصة في الطاقة البدیلة، وھذه سابقة أردنیة في ھذا المجال، العمل، وف
فھل أدركت .. في ھذه الجامعة   Mureeلجامعتنا وكلیتنا شرف تحقیقھا، من خالل اعتمادنا لمشروع 

 ٣٢: الدستور ص
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، وبین »المعرفة«الفرق بین طالب یحصل على شھادة في المجال وال یملك عن التخصص سوى 
  !رج بالمعرفة والمھارة والقدرة الذاتیة المتطورة المختصة؟طالب آخر تخ

  
ھذه ھي االستراتیجیات العملیة التي من شأنھا تطویر التعلیم العالي في األردن، وتحسین مخرجاتھ 
المتوافقة مع األولویة الوطنیة، والحاجة الفعلیة للطاقات والقدرات البشریة األردنیة، وال بد أن نكتب 

األوروبي الریادي في مجال التعلیم  -أكثر حول ھذا التخصص وھذا المشروع األردني  ثانیة بتفصیل
  .العالي األردني
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 ٣١: الرأي ص

 إعالنات
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 ٢٣: الغد ص-١٣: الدستور ص -١٠: الرأي ص
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  أجواء ُمعتدلة في بدایتھ وحارة نسبیاً مع الیوم األول من رمضان: طقس األسبوع الحالي
       

األیام الماضیة، ُمعتدلة في أغلب من المتوقع أن تستمر بدایة األسبوع الجدید، كما كانت خالل 
المناطق والمدن األردنیة، نتیجة استمرار تأثر منطقة الحوض الشرقي للبحر األبیض المتوسط بما 

  .فیھا المملكة بتیارات ھوائیة بحریة المنشأ ذات درجات حرارة ُمعتدلة
   

ً من عصر اإلث ً بدءا نین، بحیث تبدأ درجات في حین یتوقع أن یتراجع تأثیر ھذه التیارات تدریجیا
الحرارة ارتفاعھا التدریجي والذي سیبلغ ذروتھ یوم الخمیس القادم والذي یتزامن مع البدایة الفلكیة 

 ً ً عموما   .الُمرّجحة للشھر الفضیل، بحیث تكون األجواء حارة نسبیا
   

 ٢٩-٢٥، بحدود إلى ذلك من المتوقع أن تبلغ العظمى في عمان والمدن األردنیة یومي األحد واإلثنین
ً بشكل عام بحدود  وترتفع العظمى مع . مئویة ١٧- ١٥مئویة، على أن تبقى الصغرى الُمسجلة فجرا

ُسجل في بدایة الثالثینیات مئویة في المدن األردنیة وتقترب من حاجز  مئویة في  ٤٠نھایة األسبوع لت
  .البحر المیت والعقبة

   
ً على فترات ال سیّما  وتبقى الریاح شمالیة غربیة ُمعتدلة السرعة طوال أیام األسبوع، تنشط عصرا

  .في الجبال والبادیة إضافة إلى خلیج العقبة

 طقس العرب

 حالة الطقس
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  اربد -لطفیة بادي ابو الھیجاء  -
  منشیة بني حسن -فارس نھار حمد الشدیفات  -
  عبدون -خدیجة خیري احمد  -
  تالع العلي -احمد ضیف هللا حمد الدراعین  -
  انيالشمیس - راغب احمد خلف  -
  اربد -غصاب عواد الذیب  -
  الصویفیة - كلیو سالم ابراھیم النبر  -
  ام السماق -سوزان محمد عبدالھادي البیتشاویش  -
  عنجرة –جمانھ ذیاب جریس الشماس  -

 الوفیات 

 الرأي 
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 عبد هللا النسور یلتقي صباح الیوم في دار رئاسة الوزراء رؤساء تحریر . رئیس الوزراء د
  .الدوائر االقتصادیة للحدیث في قضایا اقتصادیة ومحلیة الصحف الیومیة وكتابا ومدراء

  
  ان وزیر الداخلیة ابلغ المحافظین سامح المجالي ومحمود جراد أنھما » عین الرأي«علمت

المجالي وجراد كانا منتدبان للعمل في مستشاریة .. احیال الى التقاعد اعتبارا من أمس
  .العشائر في الدیوان الملكي

  
 ني في عمان ادوارد اوكدین وجھ رقاع الدعوة الى شخصیات سیاسیة السفیر البریطا

وإعالمیة لحضور الحفل الذي یقام مساء الیوم في منزلھ بمناسبة عید میالد الملكة إلیزابیث 
  .الثانیة

  
  شخصیات عدة تفاجأت بوجود أسماء لھا ضمن المكلفین الشركاء في شركات التضامن

التي ما زالت على الموقع االلكتروني لدائرة ضریبة  المطلوب تسویة أوضاعھا الضریبیة
 .الدخل والمبیعات

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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منتدى الفحیص الثقافي یستضیف في تمام الساعة السابعة من مساء الیوم اإلثنین رئیس  -
مخاطر الوضع اإلقلیمي على «الوزراء االسبق طاھر المصري اللقاء محاضرة  بعنوان 

  .«األردن وماذا فعلنا لمواجھتھا 
  

أكدت  وزیرة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات مجد شویكة خالل لقاء جمعھا بجمعیة شركات  - 
شركة عضوا في  ١٧٠مؤخرا وبحضور ممثلین عن » انتاج«تقنیة المعلومات واالتصاالت 

الجمعیة،  إقرار قانوني المعامالت اإللكترونیة، والجرائم اإللكترونیة، وان العمل جار على 
  .بات التوقیع اإللكتروني، وقانون حمایة البیانات الشخصیةإنجاز متطل

  
جمعیة جماعة االخوان المسلمین وجھت الدعوات لشخصیات سیاسیة واقتصادیة واعالمیة  - 

  .لحضور حفل افطار في مطاعم جبري یوم السبت القادم
  

نیمة حزب جبھة العمل اإلسالمي دعا المھتمین لحضور محاضرة یلقیھا األستاذ زیاد أبو غ - 
وذلك في تمام الساعة السادسة من ) قراءة متأنیة في نتائج االنتخابات البرلمانیة التركیة(بعنوان 

  .مساء غد الثالثاء في مقر الحزب الرئیسي
  

ِْكِر العربّي یعقد  الّساعة الخامسة والنصف من مساء یوم غد الثالثاء لقاء نادي الكتاب  -  منتدى الف
لألستاذ كمال القیسي عضو » )القّوة والتحّكم(النفط والھیمنة «ــاب إلشھــــــــار كتـــــــــ

ِّب على الكتاب وزیر النفط العراقي األسبق، وعضو المنتدى عصام . المنتدى یدیر اللقاء ویعق
  .الجلبي

  
وقعت جمعیة المستثمرین االردنیة مع الجمعیة االردنیة الصناعیة لسیدات االعمال مذكرة تفاھم  - 

ثیف العمل بین الطرفین في سبیل رفع كفاءة المرأة العاملة في القطاع الصناعي تھدف الى تك
وبذل المزید من الجھود للمساھمة في تمكین المرأة األردنیة العاملة في القطاع الصناعي من 

  .خالل تنفیذ برامج مشتركة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صنارة الدستور
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ِْكِر العربّي إشھار كتاب  - لعضو " القّوة والتحّكم..الھیمنةالنفط و"یتم مساء غد في منتدى الف
المنتدى كمال القیسي، ویدیر اللقاء ویعقِّب على الكتاب، وزیر النفط العراقي األسبق، 

  .وعضو المنتدى األستاذ عصام الجلبي

بمناسبة الیوم العالمي لالجئ، تنظم المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین ومنظمات إنسانیة  -
ي مختلف أنحاء المملكة، وفي مخیمات الالجئین، على مدى أخرى، سلسلة أنشطة وفعالیات ف

  .من كل عام یصادف الیوم العالمي لالجئ" یونیو"حزیران  ٢٠یوم . ثالثة أیام

انتھت دائرة االفتاء مؤخرا، من تسجیل برنامج، سیبث یومیا على شاشة التلفزیون األردني،  -
دقیقة، وھو  ٢٠مدتھ " ض الجنةحوارات في ریا"برنامج . طیلة أیام شھر رمضان المبارك

من إعداد وتقدیم الدكتور المفتي حسان أبوعرقوب، حیث یتناول أھم القضایا الفقھیة 
  .واالجتماعیة

دعت وزارة الزراعة أمس المواطنین للتأكد عند شرائھم زیت الزیتون، من جودة وسالمة  -
ید زیت الزیتون، وبیعھ قیام نفر قلیل بالتالعب وتقل"الزیت، مشیرة إلى أنھ لوحظ مؤخرا 

أھمیة الشراء من مصادر موثوقة من "بحسب بیان للوزارة، أشار إلى " على أنھ أصلي
  ".مزارعین معروفین أو تجار موثوقین، خوفا من الوقوع في حبائل الغشاشین

سارع المراقب العام لجمعیة اإلخوان المسلمین المرخصة عبد المجید الذنیبات إلى توزیع  -
ى عدید من الشخصیات العامة، لحضور إفطار رمضاني للجمعیة، یقام في الدعوات عل

یشار إلى أن جماعة اإلخوان المسلمین درجت سنویا على . الحالي ٢٠صاالت جبري یوم 
ولم . إقامة إفطار رمضاني تدعى لھ شخصیات سیاسیة وإعالمیة وحزبیة واجتماعیة مختلفة

رخصة ستدعو ھي األخرى إلفطار رمضاني یعرف بعد إن كانت جماعة اإلخوان غیر الم
  .آخر

المرض منع رئیسة بعثة صندوق النقد الدولي كریستینا كوستیال من زیارة األردن، مع وفد  -
نائب الرئیسة ادوارد مارتن تولى . الصندوق، إلجراء المراجعة األخیرة لالقتصاد الوطني

  .مھمة ترؤس وفد الصندوق

 زواریب الغد
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ت  - والیس"علم ادرھا ا" ك ن مص د م ى التقاع االت عل ة االح ة ان قائم وزارة الداخلی ة ب لخاص
تضم كل من المحافظ محمود جراد نعیمات والمحافظ سامح المجالي والمحافظ احمد جرادات 
د  واز ارشیدات وق و جابر والمحافظ ف ز اب د والمحافظ معت و زی والمحافظ خالد عوض هللا اب

ان والم ادل الروس افظ ع ماء المح ین االس ن ب ال یكون م ذي اح ة ال دالكریم الرواجف افظ عب ح
  .نفسھ الى التقاعد االسبوع الماضي ولم تأخذ بھ الوزارة

ا  - را وغیرھ ة الخاصة والبت ى العقب اء عل یخشى مسؤولون وبرلمانیون ومؤسسات اھلیة، االبق
واب خالل  ل الن ن قب ا م تم مناقشة قانونھ ي ت ة الت من الھیئات خارج دائرة خریطة الالمركزی

  .االستثنائیة الحالیةالدورة 
ة  - ي منطق یر ف وا بحادث س ذین توف ة ال طینیون االربع ة الفلس ون الطلب ام ان یك ن الع ى االم نف

اء الفلسطینیة،  االت االنب دى وك ا أوردت اح ي االردن، كم ا ف اتوا حرق حائل بالسعودیة، قد م
  .مشیرا الى ان الطالب یدرسون في احدى الجامعات االردنیة في كلیة الھندسة

دولي  - یس االتحاد ال ن رئ ة م ة وافریقی ب اتحادات عربی ن طل ون م استغرب ریاضیون أردنی
السابق جوزیف بالتر الذي استقال اثر فضائح فساد ھزت الفیفا الشھر الماضي، الترشح مرة 

  .اخرى لالنتخابات التي ستجري في كانون االول السنة الحالیة
ن شانھا یعاني طریق ـــ نزول صافوط ـــ الدولي العد - ات والتشققات، م ر والمطب ن الحف د م ی

ة  غال العام الي وزارة االش د االھ ة، ویناش ات المروی وادث واالزدحام ادة الح بب بزی التس
  .لكثرة الحوادث علیھ" الموت"واالسكان العمل على اعادة تأھیل الشارع الذي عرف بشارع 

دنیة التاسع الیوم في الساعة وزیر الزراعة الدكتور عاكف الزعبي یفتتح معرض التمور االر -
  .العاشرة صباحا في مجمع النقابات المھنیة

ع  - اون م ة، بالتع فیة األردنی ة الفلس ھ الجمعی ذي تقیم ري، ال اء الفك ى الثالث امج ملتق من برن ض
وان ة بعن ة مفتوح اء حواری د الثالث وم غ ام ی ین، تق اب األردنی ة الكت ا " رابط ل ثقافی ا العم م

ا؟ تعرا" وتربوی دف اس عیدینبھ ذین الص ى ھ ي عل وي العرب روع النھض ارات المش " ض خی
  .ھشام غصیب.د.بإدارة أ

ي  - رض الفن لطان المع ن الس م اب یم ادارة مطع امكغ تق ا م دكتورة الن ة ال رة الثقاف ة وزی برعای
ة  اعة السادس ي الس ك ف ین وذل كیلیین االردنی انین التش ن الفن ة م ر لنخب كیلي المعاص التش

انون عمر بصول، م –والنصف في الصویفیة  ي المعرض الفن ك االردن، ویشارك ف ل بن قاب
ة،  محمود اسعد، نعمت الناصر، یوسف بداوي، رسمي السعد، عادل الشرع، شادي الغوانم
ة،  و زین دیات، نضال اب راھیم ال ا، اب دویك، اسمھان حن ایز ال عصام بزور، ادریس السعد، ف

  .قاسم الرفاعي
  

  ك.ھــ
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