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 انطالق فعالیات المؤتمر األول للجامعات األردنیة في علوم التأھیل
  

الذي نظمتھ كلیة علوم " لتأھیلالمؤتمر األول للجامعات األردنیة في علوم ا"انطلقت الیوم فعالیات 
 .التأھیل في الجامعة األردنیة بالتعاون مع الكلیات المماثلة في جامعتي العلوم والتكنولوجیا والھاشمیة

  
وعقد المؤتمر بمشاركة كوكبة من خیرة الباحثین في مجال التأھیل لتقدیم ما توصلوا إلیھ من نتائج 

بھم، وترشدھم ألفضل طرق العالج المبنیة على دراسات عملیة تضيء للعاملین في ذات المجال در
 .وأبحاث تطبیقیة مواِكبة للتطور الذي شھده القطاع الطبي

  
األمین العام لوزارة الصحة الدكتور ضیف هللا اللوزي، أكد في كلمتھ  التي ألقاھا خالل رعایتھ للحفل 

حین أنشئ  ١٩٦١التأھیل منذ عام  مندوبا عن وزیر الصحة، أن األردن من الدول السباقة في علوم
أول مركز عالج طبیعي في العاصمة عمان، مرورا بالمعاھد والمراكز الخاصة المتخصصة في ھذا 
المجال إلى أن بدأت الجامعات األردنیة في تسعینیات القرن الماضي بتدشین كلیات علوم التأھیل 

 .بأقسامھا المختلفة
  

لعقد ھذا المؤتمر الھادف، والذي یأمل أن یتوصل المشاركین في مبادرتھا " االردنیة"وشكر اللوزي 
ختامھ إلى توصیات إیجابیة تعود بالنفع على المھنة وعلى متلقي الخدمة، منوھا أن الوزارة معنیة 
بتدریب طالب التأھیل الدراسین في الجامعات األردنیة في مستشفیاتھا لالستفادة من خبرات الكوادر 

ي أقسام العالج الطبیعي والوظیفي واألطراف الصناعیة، وبالتالي رفد السوق الطبیة المتخصصة ف
 .المحلي واإلقلیمي بكفاءات متمیزة تساھم في تطویر ھذه المھنة

  
بدوره قال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة إن أھمیة عقد المؤتمر تنبع من إیمان 

لتأھیلیة لشرائح المجتمع األردني كافة، إلى جانب قناعتھا الجامعة بضرورة تقدیم أفضل الخدمات ا
بأن تبادل الخبرات والمعلومات المبنیة على دراسات وأبحاث علمیة تعد أفضل وسیلة لرفع مستوى 
الوعي بین طاقم التأھیل في ھذا العالم، معلنا أن المؤتمر الثاني للجامعات األردنیة في علوم التأھیل 

 .في جامعة العلوم والتكنولوجیا الشقیقة سیعقد العام القادم
  

وأشارت عمیدة كلیة علوم التأھیل في الجامعة الدكتورة فریھان البرغوثي إلى أن الجامعات والمعاھد 
األكادیمیة تعد بیوت خبرة فاعلة في مجاالت العلوم المتخصصة كافة، وھي مكون أساسي من نسیج 

األبحاث العلمیة في المؤتمرات أبحاثا تطبیقیة تقدم المجتمع ككل، مشددة على ضرورة أن تكون 
 .حلوال للعدید من المسائل

  
وأضافت البرغوثي أن المؤتمر یسعى إلى إثراء القاعدة المعرفیة لكل المھتمین في مجال التأھیل، 

 .وإتاحة الفرصة أمام المشاركین لتبادل الخبرات كل في مجال اختصاصھ
  

 أخبار الجامعة 

  ٥:الدیار ص/طلبة نیوز/السوسنة/الكتروني الدستور/أخبار الجامعة األردنیة
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نة التحضیریة للمؤتمر الدكتورة عالیة الغویري إن الھدف من تنظیم من جانبھا قالت رئیسة اللج
المؤتمر تجسید روح التعاون والتكامل بین أفراد التأھیل من الجامعات األردنیة والقطاعین العام 

 .والخاص والخدمات الطبیة الملكیة
  

النواحي وأوضحت الغویري أن تخصصات علوم التأھیل تعنى بالرعایة الشاملة للمرضى من 
الجسدیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة، إضافة إلى تحسین حالة المصاب لیعود ممارسا لحیاتھ 

 .الیومیة بشكل طبیعي قدر المستطاع
  

وناقش المشاركین في المؤتمرعبر جلستین آخر مستجدات األبحاث في مجاالت علوم التاھیل 
ورشات عمل حول مفاھیم علمیة في علوم التأھیل المختلفة، نظمت خاللھما الكلیة والجھات الداعمة 

 .وعرض آللیة استخدام أجھزة طبیة متعلقة في ھذا المجال
  

وعلى ھامش المؤتمر أقیم معرضا طبیا، اشتمل على فحوصات مجانیة للنظر والسمع والسكري، 
یة الشاملة شارك فیھ شركة إبن حیان للوازم الطبیة والمخبریة، ومستشفى األردن، والمدینة العرب

للرعایة الشاملة، وشركة فوناك للسماعات ومركز الخبراء للسمعیات والنطق، ومركز الخطوة الطبیة 
لألطراف اإلصطناعیة، ومركز المستقبل للعالج الطبیعي، ومركز االھتمام األردني للعالج الطبیعي 

  .لسماعات الطبیةوالعنایة بالعمود الفقري، وشركة مفاز لألطراف اإلصطناعیة، واألردنیة ل

من إعداد إعالم  المادة
 "األردنیة"
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 تحتفالن بعید االستقالل" الصداقة األردنیة الھندیة"و " األردنیة"
 

  
احتفلت الجامعة األردنیة بالتعاون مع جمعیة الصداقة األردنیة الھندیة الیوم بعید االستقالل التاسع 

 .والستین بحضور األمیرة وجدان الھاشمي المعظمة، والسفیر الھندي انیل تریغونایات
  

وأكدت سموھا خالل الحفل عن اعتزازھا بالقیم المشتركة التي تجمع الھند واألردن وتعاون البلدین 
في كافة المجاالت، مشیدة بالبعثات الدارسیة التي تقدمھا الحكومة الھندیة للطلبة األردنیین للدراسة 

 .في الجامعات الھندیة
  

تقالل، مؤكدا على أھمیة تنمیة العالقات بین الشعبین بدوره ھنأ السفیر تریغونایات األردن بعید االس
 .األردني والھندي، وحرص الجمھوریة الھندیة على تعزیز التبادل الثقافي والعلمي

  
وقال عمید كلیة األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني للدراسات الدولیة الدكتور فیصل الرفوع إن الحفل 

ة الجامعة، وتذكیر لألجیال بمعنى االستقالل والتضحیة ألجل یجسد معاني االنتماء لدى الطلبة وأسر
 .الوطن

  
صورة تبین العالقات التاریخیة بین األردن ) ٥٥(وعلى ھامش االحتفال اقیم معرض احتوى على 

لغایة الیوم، كما تخلل الحفل معزوفات وطنیة قدمتھا فرقة موسیقات القوات  ١٩٧٤والھند منذ عام 
  .المسلحة األردنیة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"

  طلبة نیوز/المدینة نیوز/السوسنة/أخبار الجامعة األردنیة
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 الرومانیة تمنح الدكتوراه الفخریة للطراونة وتوقع اتفاقیة تعاون) Tirgu Mures(جامعة 
 

  
بحضور سمو األمیرة منى الحسین، وقعت الجامعة األردنیة وجامعة ترغوموریش الرومانیة 

)Tirgu Mures  (اتفاقیة تعاون علمي وأكادیمي مشترك. 
  

دنیة رئیسھا الدكتور اخلیف الطراونة، ھدفت إلى توثیق أطر االتفاقیة التي وقعھا عن الجامعة األر
التعاون المشترك والتبادل العلمي والمنھجي بین الجامعتین في مجاالت التبادل األكادیمي والطالبي 
وإجراء البحوث العلمیة المشتركة وإنشاء برامج أكادیمیة متجددة في طرحھا، إضافة إلى إقامة 

 .خصصةمؤتمرات وندوات علمیة مت
  

جاء ذلك على ھامش أعمال المؤتمر الطبي األردني الروماني السادس والدولي الرابع لخریجي 
الجامعات الرومانیة الذي عقد مطلع األسبوع الماضي برعایة صاحبة السمو الملكي األمیرة منى 

 .الرومانیة، وشاركت فیھ الجامعة األردنیة) Tirgu Mures(الحسین في جامعة 
  

المؤتمر الذي شارك فیھ نخبة متمیزة من األطباء األردنیین من خریجي الجامعات الرومانیة، انعقاد 
جاء في سیاق االحتفاالت بالعید الخمسین لبدء العالقات األردنیة الرومانیة والعید السبعین إلنشاء 

 .الجامعة المستضیفة
  

لمتینة والمتمیزة التي تربط بین الطراونة أكد في كلمة ألقاھا خالل المؤتمر على عمق الشراكة ا
شراكة أرسى دعائمھا جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین المعظم والرئیس "البلدین الصدیقین، 

ً إلى تنامیھا المطرد الستنادھا على أسس قویة من الفھم المشترك "الروماني كالوس جوھانس ، مشیرا
 .واالحترام المتبادل

  
مملكة األردنیة الھاشمیة ورومانیا تجمعھما قواسم مشتركة من أھمھا تنمیة إن ال: "وقال الطراونة

القوى البشریة واالعتماد علیھا، ودعم السالم والتفاھم وتدعیم األواصر التي تجمع الشرق باالتحاد 
ً إلى تطور عملیة التبادل "األوروبي، وتمتین العالقات السیما المتعلقة بالمجاالت العلمیة ، مشیرا

 .البي مع الجامعات األوروبیة بھدف االستفادة من تراكم الخبرات العلمیة والبحثیة والثقافیةالط
  

ً بالعالقات العلمیة والثقافیة مع دول االتحاد  ً بالغا وأضاف أن الجامعة األردنیة تولي من جھتھا اھتماما
ً إلى إعدادھا برامج ودورات صیفیة في مقرھا الرئیسي في  عمان وفرعھا في مدینة األوروبي، الفتا

العقبة بھدف استقبال طلبة وأعضاء ھیئة تدریسیة وتمكینھم من االلتحاق بھا بغیة االستفادة منھا في 
 .إطار التبادل الطالبي والثقافي
ً من مختلف القطاعات والمؤسسات التعلیمیة، دلیل حرص  ١٧٠الطراونة رأى أن مشاركة  أردنیا

 .ت التعاون بین الجانبینعلى االستمرار في تعزیز عالقا
  

وأعرب الطراونة عن فخره واعتزازه باألعداد الكبیرة من خریجي الجامعات الرومانیة الذین یزید 
خریج وخریجة مختلف التخصصات الطبیة والھندسیة والعلمیة، منھم ) ٤٠٠٠(عددھم على 

  ةأخبار الجامعة األردنی
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ً من كلیات الطب، و) ١٧٢٧( كلیات الصیدلة، من ) ٥٩(من كلیات طب األسنان، و) ٣٢٩(خریجا
 .من كلیات الھندسة، منھم من تبوأ مناصب علیا في مؤسسات الدولة والجامعات األردنیة) ١٨٧٢(و
  

الطراونة لم یتردد في كلمتھ للحدیث عن مسیرة التعلیم العالي في األردن، ودوره في تھیئة الطلبة 
ً ف ي حدیثھ على أبرز التحدیات التي وتسلیحھم بالمھارات والكفایات التي تؤھلھم لسوق العمل، معرجا

تواجھ القطاع، واآللیات التي یمكن الجامعات من خاللھا من اإلسھام في تطویر مدخالتھا 
 .ومخرجاتھا

  
وفي إطار مشاركتھ في المؤتمر، التقى الطراونة برئیس الجامعة المستضیفة ونائبھ، وبحثا سبل 

 .الطرفین العلمیة واألكادیمیة والثقافیة تعزیز الشراكة المشتركة بما یصب بمصلحة الطرفین
  

الرومانیة شھادة الدكتوراة الفخریة ) Tirgu Mures(إلى ذلك، وفي احتفال رسمي، منحت جامعة 
 .لصاحبة السمو الملكي األمیرة منى الحسین  والدكتور الطراونة

  
بدور ومنسق المؤتمر حضر المؤتمر من الجانب األردني كل من عمید كلیة الطب الدكتور معاویة ال

  .الدكتور عبدالكریم العبادي نائب رئیس جمعیة خریجي الجامعات الرومانیة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 اطروحة دكتوراة لخویلة حول مستوى التفكیر للریاضیین
  
  
أوصت دراسة أكادیمیة بممارسة مھارات التفكیر ما وراء المعرفي في جمیع أبعادھا وتشجیع  

التدریب والمنافسات، وحث الالعبین على تطبیقھا في  ثناءألتفكیر مھارات ا ستخداما علىالمدربین 
والتعلیم خلود  بیةجاء ذلك في أطروحة مشرفة التربیة الریاضیة في وزارة التر. حیاتھم الیومیة

مستوى التفكیر ما وراء المعرفي لدى العبي كرة القدم وألعاب القوى في "خویلة التي حملت عنوان 
 .بموجبھا درجة الدكتوراة في التربیة الریاضیة من الجامعة األردنیة، حیث نالت "األردن

على األطروحة الدكتور صادق الحایك، فیما تألفت لجنة المناقشة من الدكاترة حازم النھار  وأشرف
 .ومحمد باكیر وإبراھیم بني سالمة

معرفي وقیاس خویلة في اطروحتھا أھمیة استخدام استراتیجیات التفكیر ما وراء ال واستعرضت
وصممت الباحثة مقیاسا . مستوى التفكیر لدى العبي والعبات كرة القدم والعاب القوى في األردن

 ینلمعرفة مستوى التفكیر ما وراء المعرفي في جمیع المجاالت الریاضیة للتعرف على قدرات الالعب
 .ة انتقاء الالعبینواستخدامھم المھارات العقلیة المتعددة لتحسین األداء والمساھمة في عملی

مستوى متوسط من التفكیر ما وراء المعرفي  على لعینةا ادفرنتائج األطروحة حصول أ وتضمنت
 لمعرفيمستوى التفكیر ما وراء ا فيإحصائیة  اللةلدى الالعبین، فیما كشفت عن وجود أثر ذي د

 رالذكو لصالحللجنس و وفي األبعاد الثالثة تنظیم المعرفة ومعرفة المعرفة ومعالجة المعرفة یعزى
  .مقارنة باالناث الالعبات

 التحدي/الغد
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 % ٦٥والخاصة %  ٧٠رفع معدالت القبول في الجامعات الرسمیة إلى 

 
قرر مجلس التعلیم العالي رفع الحدود الدنیا لمعدالت قبول الطلبة في الجامعات األردنیة الرسمیة من  
للعام الجامعي %) ٦٥(الى %) ٦٠(والجامعات الخاصة من %) ٧٠(الى %) ٦٥(

الحسین بن طالل، و آل البیت، « : مستثنیا من قراره بعض جامعات األطراف».٢٠١٥/٢٠١٦
 .والطفیلة التقنیة ، وبعض الكلیات والفروع الواقعة في األطراف التابعة لجامعات اخرى 

ا مقدما من من جھتھ ،یناقش مجلس أمناء الجامعة األردنیة في جلستھ التي یعقدھا الیوم، اقتراح 
اخلیف الطراونة لرفع معدل القبول بالجامعة بكل من البرنامج التنافسي والموازي . رئیس الجامعة د

، حیث ستتم مناقشة االقتراح من قبل مجلس األمناء وسیطبق في حال تم اقراره ابتداء من %٧٥الى 
 .٢٠١٦-٢٠١٥العام الجامعي 

ن االقتراح یأتي انسجاما مع حرص إدارة الجامعة ا» الدستور«واكد الطراونة في تصریح خاص لـ 
على النھوض بمستوى خریج الجامعة األردنیة، واالرتقاء بمستواه االكادیمي، ومحاولة الحفاظ على 

 .مستوى جید لطلبة الجامعة من حیث قبولھم في أي تخصص كان
أیضا المكرمات واي  وأشار الطراونة الى ان االقتراح الذي سیناقشھ مجلس أمناء الجامعة سیشمل

قبول یدخل بوابة الجامعة األردنیة دون ایة استثناءات، مشیرا إلى أن مثل تلك القرارات سیتم لمس 
نتائجھا على مدى سنوات قادمة من حیث اختالف نوعیات الخریجین ومستویاتھم األكادیمیة، وسیؤثر 

بالعنف أو غیرھا من السلوكیات  أیضا على اھتمامھم الدراسي وبالتالي سیحد من ایة ظواھر تتعلق
 .غیر المدروسة داخل الجامعة

وقال الطراونة ان الجامعة األردنیة ومنذ سنوات لم تقبل معدالت منخفضة حیث ان نسبة من قبل 
وقرر .   من عدد المقبولین اإلجمالي او یقل عن ذلك% ١تحت معدل السبعین ال یتعدى نسبة الـ 

. ھ التي عقدھا مساء امس برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي دمجلس التعلیم العالي في جلست
ً بأعمال عمید كلیة األردن الجامعیة  لبیب الخضرا الموافقة على تعیین الدكتور محسن مخامرة قائما
التطبیقیة للتعلیم الفندقي ومنح الكلیة مھلة زمنیة أقصاھا أربعة شھور من تاریخ القرار للتنسیب بعمید 

 .»یل للكلیة برتبة أستاذ دكتور حسب الشروط واألنظمة المعمول بھاأص
ً في مجلس أمناء جامعة جرش  والموافقة على تعیین عبد الھادي مصطفى محمود الحوامدة عضوا

ً من الدكتور  ً من تاریخھ وللمدة المتبقیة من عمر » عماد الدین«بدال مصطفى محمود الحوامدة اعتبارا
القضاء (الموافقة المبدئیة على تغییر مسمى برنامج الدكتوراه بتخصص  واقر المجلس. المجلس
بكلیة الشریعة في الجامعة األردنیة، شریطة ) القضاء والسیاسة الشرعیة(لیصبح دكتوراه ) الشرعي

وأال یتضرر الطلبة  ١/٩/٢٠١٥تحقیق الجامعة لمعاییر االعتماد الخاص للمسمى الجدید حتى تاریخ 
 .»ى التخصص الحالي والقدیمالذین قبلوا عل

/ القانون: كما أقر المجلس الموافقة على استحداث التخصصات التالیة في جامعة الحسین بن طالل 
برنامج الماجستیر / برنامج البكالوریوس وھندسة الطاقة المتجددة/ برنامج البكالوریوس والقبالة

ً من الفصل برنامج / برنامج الماجستیر والریاضیات / وھندسة الحاسوب الماجستیر،وذلك اعتبارا
شریطة تحقیق الجامعة لمعاییر االعتماد الخاص حتى  ٢٠١٥/٢٠١٦الدراسي األول للعام الجامعي 

 .»١/٩/٢٠١٥تاریخ 
) العلوم الحیاتیة التطبیقیة(كما اقر المجلس الموافقة على استحداث برنامج البكالوریوس بتخصص 

 ً ، شریطة ٢٠١٥/٢٠١٦من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  في جامعة الطفیلة التقنیة اعتبارا
  . ١/٩/٢٠١٥تحقیق الجامعة لمعاییر االعتماد الخاص حتى تاریخ 

 شؤون جامعیة

 ٢:االنباط ص/٣ :ص العرب الیوم/٣-١:ص لغدا /١:الرأي ص/٧-١:دستور صال
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 »الیرموك«إطالق مشروع إلعادة تدویر النفایات الصلبة في 
  
  

ر النفایات من تلعب الجامعات دورا مھما في استخدام الموارد البیئیة بالشكل األمثل، ولما لعملیة تدوی
دور ھام في تعویض الھدر في خامات الموارد الطبیعیة وذلك خالل استخدام مواد مستعملة بإنتاج 

وفي ھذا اإلطار تقوم جامعة الیرموك على إطالق مشروع متكامل إلعادة تدویر النفایات . مواد جدیدة
 .الصلبة بدعم وتوجیھات من إدارة الجامعة

لدكتور مھیب عواودة رئیس قسم علوم األرض والبیئة، إن عملیة وقال المشرف على المشروع ا
التدویر للنفایات أصبحت أولویة في إدارة النفایات، بھدف تخفیض استنزاف المواد الطبیعیة وتقلیل 

 .كمیة النفایات التي یتم إرسالھا إلى مكبات النفایات، وحمایة البیئة من التلوث
معة یعّد خطوة ریادیة وایجابیة في االتجاه الصحیح بالنسبة وأضاف، إن برنامج التدویر في الجا

لمجتمع الجامعة من عاملین وطلبة، إذ یھدف ھذا المشروع إلى إنشاء برنامج متكامل لفرز النفایات 
وأوضح أن الدراسة األولیة لكمیة النفایات في . الصلبة بغرض إعادة تدویرھا في الحرم الجامعي

طن من النفایات  ٣،٥و, طن من النفایات المعدنیة ٣،٦ریا إنتاج حوالي الجامعة بینت انھ یتم شھ
طنا من الورق حسب التقدیرات األولیة على اساس أن عدد طلبة  ٦٠البالستیكیة إضافة إلى أكثر من 

وأكد أن اإلیرادات المادیة للمشروع حسب التقدیرات األولیة ستصل . ألف طالب وطالبة ٤٠الجامعة 
الثالثة آالف دینار أردني شھریا، إضافة إلى تقلیل عدد عمال النظافة العاملین في إلى ما یقارب 

 .الجامعة وتقلیل استخدام سیارات نقل النفایات إلى مكبات النفایات
ً وبزیادة سنویة  ٢وأشار الدكتور العواودة إلى أن األردن ینتج من النفایات أكثر من  ملیون طن سنویا

 .نفایات عضویة) %٥٨(معظمھا % ٣تصل إلى 

 ٨:ص رأي ال
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 )بترا(دورة صحفیة شاملة في 
 

، الیوم االحد، الدورة الصحفیة الشاملة )بترا(بدأت في مركز التدریب التابع لوكالة االنباء االردنیة 
 .الثالثة للعام الحالي، بمشاركة ثالثین متدربا ومتدربة من مؤسسات مختلفة بالقطاعین العام والخاص

 
الدورة التي تستمر اسبوعین، وزارة التربیة والتعلیم، ومؤسسة االذاعة  ویمثل المشاركون في

، وقناة رؤیا، ونقابة المعلمین، والمجلس الطبي األردني، واذاعة الجامعة األردنیةوالتلفزیون، 
والتلفزیون اللیبي الحكومي، وجامعة سان فرانسیسكو األمیركیة، وبعض مؤسسات القطاع الخاص 

 .ونیةوالمواقع االلكتر
 

وتعقد الدورة ضمن المسؤولیة االجتماعیة للوكالة تجاه المجتمع والباحثین عن فرص التدریب 
 .إلكسابھم المھارات الصحفیة الالزمة

 
وتھدف الدورة الى تزوید المتدربین بالمھارات والمعارف الصحفیة المتعلقة بمصادر الخبر الصحفي 

تصادیة والتحریر الصحفي، واساسیات التقریر والتحقیق وصیاغتھ، اضافة الى االخبار العاجلة واالق
 .والمقابلة والبیان الصحفي، والتدریب على اھم مھارات اللغة العربیة

 
  .كما یخضع المتدربون لتدریب میداني في المدیریات الصحفیة في الوكالة

  
  
  
  

  
    

 عمون
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 ً  دعم البحث العلمي العربي األقل عالمیا
  
  

الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان، إن نسبة الدعم المادي  قال األمین العام التحاد
الذي یُقدم للبحث العلمي ُمقارنة مع الدخل القومي العربي یُعّد االقل على المستوى الدولي، رغم توافر 

 .اإلمكانیات والطاقات البشریة والمادیة لدى الدول العربیة
العالي في أوروبا الذي تزامن مع اجتماع برنامج بولونیا وبین خالل اجتماع وزراء التعلیم 

، أن واقع التعلیم العالي في البلدان العربیة ما زال بحاجة ٢٠١٥مایو  - اإلصالحي خالل شھر أیار
 .الى تطویر رغم ما شھده ھذا القطاع من تحُسن محدود

ان، ان االتحاد سعى وما زال وتابع خالل كلمتھ في االجتماع الذي ُعقد في العاصمة االرمینیة بریف
ً أن دور االتحاد آخذ بالتطور والتاثیر الُمباشر على  یسعى ویعمل لتطویر أداء الجامعات العربیة، مبینا
سیر العملیة التعلیمیة في المنطقة العربیة من خالل استحداث العدید من الفعالیات والبرامج الُمشتركة 

ً مع الجانب    ,األوروبيمع بضع جھات دولیة وخصوصا

 ٦:الدستور ص
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 انتخاب الدكتور خالد الكركي رئیسا لمجمع اللغة العربیة االردني
  

عقد مجمع اللغة العربیة االردني اجتماعا مساء الیوم االحد برئاسة رئیس المجمع االستاذ الدكتور 
ع سنوات عبدالكریم خلیفة تم خاللھ انتخاب االستاذ الدكتور خالد الكركي رئیسا للمجمع لمدة ارب

 .باالغلبیة 
 

كما تم انتخاب االستاذ الدكتور محمد حمدان نائبا للرئیس واالساتذة الدكتور محمد عدنان البخیت 
 .والدكتور اسحق فرحان والدكتور عبداللطیف عربیات اعضاء في المكتب التنفیذي للمجمع 

 
الذي نص على انتخاب  ٢٠١٥لسنة  ١٩وتنفیذا لما ورد في قانون مجمع اللغة العربیة االردني رقم 

رئیس المجمع من بین االعضاء العاملین لمدة اربع سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة وكذللك االمر مع 
نائب الرئیس ، كما نص القانون على انتخاب ثالثة اعضاء عاملین یشكلون مع الرئیس ونائبھ المكتب 

 .التنفیذي للمجمع 
 

تمنیاتھ لمجمع اللغة وللزمالء الفائزین بالتوفیق في عملھم في  واعرب االستاذ الدكتور خلیفة عن
 .خدمة اللغة العربیة 

 
من جھتھ اعرب الدكتور الكركي عن تقدیره لدور الدكتور خلیفة االكادیمي والمجمعي في مسیرة 
الدولة االردنیة ، مؤكدا ان مجلس المجمع سیستمر في خدمة اللغة العربیة وعلى الخطى التي سار 

  .لى نھجھا المجمع في سنوات رئاسة الدكتور خلیفةع

 ٨:الدستور ص
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 خطأ في التوقیت وتخبط في آلیات التنفیذ: فع معدالت القبول في الجامعات ر قرار
 
 

 العزام علي
 

یعد قرار مجلس التعلیم العالي برفع معدالت القبول في الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة من 
الفترة األخیرة وذلك أن توقیت اتخاذ القرار وآلیة تنفیذه و والبدء بتطبیقھ أكثر القرارات جدال خالل 

 .من األمور التي تشكل عالمات استفھام كبیرة 
فالقرار الذي قد یكون ضروریا لرفع سویة المدخالت في الجامعات وتحصین الجامعات من دخول 

ما أثبتت الدراسات بأن تلك الفئات بعض الفئات من الطلبة من ذوي المعدالت المتدنیة والذي كثیرا 
من  رما قد یحملھ القرا یمن الطلبة ھم من یتورطون في العنف الطالبي داخل الجامعات إضافة ال

 .نتائج قد تدفع بعدد من الطلبة نحو التعلیم التقني 
 

تخاذ تلك االیجابیات وغیرھا مما وضع اما أعضاء مجلس التعلیم العالي قد تكون مبررات جیدة إل كل
اإلصالح ویكون بمثابة نصر للمجلس بأنھ غیر أسس القبول  یال یأن المجلس یسع یقرار یدل عل

كثیر  ھلولكن في حقیقة األمر فإن من دفع باتجاه ھذا القرار تجا.التي راحت مكانھا سنوات طویلة 
ضیرات للبدء من الحقائق والمعطیات التي أولھا أن القرار جاء في توقیت سيء فھو یتزامن من التح

طلبة الثانویة العامة جمیعا فھو  یبامتحان التوجیھي بعد أسبوعین وما لذلك من أثر نفسي سلبي عل
ھم من تكون  طالباالف  ٦أكثر من  ییعد بمثابة تثبیط لعزاءم فئات من الطلبة بالعمل تصل ال

قرار جاء في الوقت والسبعین ممن جھزوا أنفسھم لدخول الجامعات إال أن ال ٦٠معدالتھم بین آل 
 .القاتل لیقول لھم االحالم غیر ممكنة 

توقیت القرار قبل ثالثة أشھر من بدء العام الجامعي ما ھو تخبط لدى واضعي السیاسات الذین  إن
تجاھلوا أن ھناك طلبة أعادوا امتحان التوجیھي لرفع معدالتھم عالمة وعالمتین وأحیانا نصف 

لحكومیة أو الخاصة وھذه الفئات من الطلبة عوقب مرتین مرة عالمة من أجل دخول الجامعات ا
تم تغیرت أسالیب امتحان التوجیھي وطریقة األسئلة وھذة المرة بقرار جاء في نھایة السباق  عندما

 .انھم خاسرون حتى لو أنھم نحجوا في أھدافھم التي بدأوا العام الدراسي من أجلھا 
ً القرار الذي یسوق لھ بأنھ سیكون  إن دافع من أجل توجیھ الطلبة نحو التعلیم التقني قد یكون صحیحا

بتوجیھ فئات من الطلبة نحو التأھیل والتدریب في برامج یتطلبھا سوق العمل ولكن السؤال لوزیر 
أین ھي كلیات التعلیم التقني ؟وكم یمكن لكلیات المجتمع التي تطرح :التعلیم العالي والمجلس الموقر 

 یا أن تستوعب من الطلبة في ھذا النوع من التعلیم ؟بعض البرامج حال
أن الحكومة الحالیة ورئیسھا الدكتور عبدهللا النسور ھي من حاربت التعلیم التقني حتى أن  والجواب

رئیس الوزراء قال في اجتماع عام مع القیادات األكادیمیة قبل عام ونصف ال یوجد في العالم كلیات 
ھذا كان رأي رئیس الحكومة والسؤال .تعلیم التقني یكون داخل الجامعات تعلیم تقني منفصلة فكل ال

 .والسبعین  ٦٠آالف طالب فئات معدالتھم بین  ٦تدفع الحكومة مایقارب مت  یھنا ال

 مقاالت

  طلبة نیوز
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أن الحكومة أعدت كلیات تعلیم تقني متخصصة تستوعب ھذا الفئات من الطلبة فإننا سنكون من  لو
ولكن في ظل عدم وجود أي بداءل لتلك الفئات من  ٧٠ولیس  ٨٠ یالمطالبین برفع المعدالت ال

 ..الطلبة فإن الھدف المعلن بتوجیھ الطلبة نحو التعلیم التقني ھو تضلیل للرأي العام 
ً صحیح فقد تستفید  أما ما مبررات أن القرار یھدف للتخفیف من العنف الجامعي فقد یكون ذلك نسبیا

مال بالتخلص من الطلبة ذوي المعدالت المتدنیة ولكن جامعات الجامعات الجاذبة في الوسط والش
 لفھي ستكون المالذ لتلك الفئات في حا یاألطراف وكلیاتھا في المحافظات ستكون ساحات وغ

استثناء المجلس لتلك الجامعات من القرار خاصة وأن جامعات األطراف ھي التي تعاني من العنف 
والسؤال .كون بمثابة تعظیم مصیبة العنف في جامعات األطراف أكثر من غیرھا وبذلك فإن القرار ی

 عيما ھي الجامعات التي شھدت حاالت القتل في العنف الجام:للوزیر ومجلس التعلیم العالي 
؟الجواب ھي جامعات األطراف مثل الحسین بن طالل ومؤتھ وغیرھا مثل ال البیت التي لم یھدأ 

 .العنف فیھا حتى وقت قریب 
ن القرار یكون اعتباطیا في ما یتعلق في العنف الجامعي فھو سیخفف العنف الجامعي في فإ لذلك

 .جامعات اصال تعاني من عنف طالبي خفیف اصال 
النتائج االقتصادیة السلبیة للقرار تكمن في أن الجامعات الخاصة ستستغني عن أعداد جدیدة من  أما

امات اجتماعیة متعددة مما یعني أن یتحول أولئك األساتذة والمدرسین والموظفین ممن لدیھم التز
بزیادة  الموقرةخاصة في ظل قرارات ھیئة االعتماد .عاطلین عن العمل وزیادة البطالة  یاألساتذة ال

الطاقات االستیعابیة التي تمنح وفقا لمبدأ یا غالم أمنح الجامعة الفالنیة الفي طالب زیادة و الجامعة 
 .غیرھا آالف طالب و ٣العالنیة 

 یالبعد االقتصادي ال یتوقف عند تسریح عاملین في الجامعات الخاصة بل إن ذلك سینسحب ال إن
خارج الدورة  یالخارج مما یعني عملة ودوالرات تذھب ال یخروج وتوجھ إعداد كبیرة من الطلبة ال

و ما  ینة الوافداستقطاب نفس الفئات من الطلب یاالقتصادیة في البالد وھذا بدوره سینعكس كذلك عل
 .لھ من دور في رفد االقتصاد بالعملة الصعبة 

 یالقرار أمر جید ولكن بعد أن یكون قد تم تھیئة الظروف لنجاحھ وذلك من خالل تأجیل التنفیذ ال إن
وذلك من أجل تھیئة الناس والطلبة والمؤسسات لمثل ھذا القرار مع  ٢٠١٧/  ٢٠١٦العام الجامعي 

 .باستحداث كلیات للتعلیم التقني تكون مالذ آمن لتلك الفئات من الطلبة  خطوات جریئة وسریعة
 یالمزید من التخبط في القرارات سیولد اإلحباط عند فئات واسعة من الطلبة ما یعني لجوءھم ال إن

  .جھات متطرفة وأفكار ھدامة خاصة في ظل وضع اقتصادي صعب 
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  !من المستھدف ..قرارات التعلیم العالي 
  

  علي الحراسیس
  
  

في كل شاردة ووارده تتعلق ' تدس أنفھا 'التي ' المبادرة النیابیة ' في خطوة منسجمة مع مقترحات 
ومالحقة مكاسبھم التاریخیة على اصعدة مختلفة ومنھا القبوالت االستثنائیة في  بحقوق ابناء الوطن

ألجھزة األمنیة والمعلمین وابناء ابناء القوات المسلحة وا الجامعات التي أنعم الملك الراحل على
ظروف مالیة صعبة ،ولما تعانیھ  البادیة والقرى النائیة واألقل حظا وأالقل رعایة لما یعانوه من

ابناء  مناطق البادیة والقرى والمخیمات من ظروف بیئیة تعلیمیة غیر مناسبة تحول دون منافسة
مجلس التعلیم العالي قرارا بتحدید معدالت مناطق المدن الكبرى او المدارس الخاصة ، فقد أصدر 

، واتاحة المجال للجامعات الخاصة قبول الطلبة ممن % ٧٠الرسمیة بحدھا األدنى  القبول للجامعات
  ، وھو قرار یستھدف% ٦٥یحصلون على 

في الدرجة أألولى ابناء المناطق النائیة في البادیة والریف ، ویحرم نسبة كبیرة من ابناء القوات 
من االستفادة من المكرمة الملكیة التي یجري األلتفاف علیھا بغیة الغائھا  مسلحة واألجھزة األمنیةال

وضغط من منظمات ومؤسسات ومبادرات ال ترید  مع كل قرار یصدر من التعلیم العالي وبتوجیھ
ي ظروف التعلیم العالي ف الخیر للبالد والعباد ، حیث یصعب الحصول على معدالت تتطلبھا قرارات

مناسبة  بیئیة تعلیمیة صعبة یعیشھا ابناء تلك المناطق یمكن القول أن ادناھا عدم توفر كفاءات تعلیمیة
وغیاب البیئات التدریسیة المناسبة لإلبداع واالنجاز والتفوق ،ولما یعانیھ ابناء المناطق من حرمان 

في القبول في الجامعات  اقتصادیة واجتماعیة صعبة كانت تتطلب إنصافھم واستثنائھم وظروف
  .وحتى في وظائف الدولة 

  
ما كانت المكارم الملكیة التي قدمت ألبناء العاملین في القوات المسلحة والبادیة والریف إال قرارات 

ابناء تلك المناطق الى خدمة مناطقم والمساھمة بتنمیتھا ، ومراعاة ظروف  حكیمة یراد منھا عودة
حیث یلتحق ' المتواضعھ ' والمخیمات ومداخیلھم المالیة اء القرى والبادیةابناء القوات المسلحة وابن

الزراعي والرعي ویشكل ابناء القوات  غالبیتھم بالعمل في دوائر الدولة المدنیة والعسكریة والعمل
كانت عامل  المسلحة منھم القاعدة األساسیة ،وھي كذلك ، وھو األمر األھم أن تلك االستثناءات

فسي ومالي لنفسیة الجندي ورجل األمن وتخفیف العبء عنھ في مواجھة متطلبات تعلیم استقرار ن
والنفقة علیھم وعدم تحمیلھ اعباء إضافیة تشوش ادائھ وتضعھ في ارباكات متطلبات النفقة على  ابنائھ

  .ابنائھ وتعلیمھم 
  

ل كما یدعون، وال یتعلق ال یتعلق بتعدیل سیاسات القبول نحو األفض' ابناء المكارم ' إن استھداف 
فظروف ابناء البادیة والریف والمناطق األقل رعایة وحظا وخاصة التي  بالمساواة بین أبناء الوطن،

او المدرسین األكفاء تختلف عن ظروف ابناء  ال یتوافر فیھا حتى الكھرباء او تكنولوجیات التعلیم
وكذلك المدارس الخاصة ،وھي كذ قرارات التعلیم العالي  لك ال تتعلق أيمدارس عمان والمدن الكبر

 مبدعة ممیزه بعیده عن اعمال المشاجرات وغیرھا ، فغالبیة الذین شاركوا' نخب طالبیة ' بتوفیر 
بالمشاجرات الطالبیة كانوا من كلیات علمیة ومن ذوي المعدالت المرتفعھ وال عالقة للمعدل العام في 

عات بضبطھا ومواجھتھا بسبب المرونھ والمحسوبیة التي فشلت الجام الثانویة بتلك الظواھر
  .بحق المخالفین  والتدخالت التي تحول دون تطبیق اجراءات عقابیة

  وكالة زاد االردن
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حین تتساوى ظروف ابناء الوطن كافة وعلى صعید البیئات التعلیمیة المناسبة ،وحین تتساوى 
مكن حینھا أن نتحدث عن وقدراتھم على تدریس ابنائھم في مختلف المناطق ، فی مداخیل ابناء الوطن

اإلستثناءات او الحد منھا بتلك الطرق الملتویة كما ھي قرارات  مساواة في سیاسات القبول والغاء
العالي أن تعید التفكیر بتلك القرارات التي  التعلیم العالي األخیرة ، ودون ذلك فال بد لوزارة التعلیم

ابناء العالمین في  الحدیث عن مؤامرات تحاك ضدتستھدف فئة كبیرة من ابناء الوطن ،وال نرید ھنا 
والبادیة واألقل رعایة ومضاعفة اعبائھم بمتطلبات  ة واألجھزة األمنیة وابناء القرىالقوات المسلح

' جامعة خاصة 'تحول دون تحقیق العدل والمساواة ، فبدایة تعیین رجل مستثمر و صاحب  إضافیة
وة غیر صحیحة ، ألن غالبیة قرارات التعلیم العالي البد كان خط على رأس وزارة التعلیم العالي

الملتحقین في الجامعات الخاصة ،وال بد أن  لزیادة اعداد الطلبة' تجار التعلیم ' ستصب في مصلحة 
االحتیاطي النقدي  استنزاف للدراسة في الخارج وما ستعكسھ منتلك القرارات ستدفع اآلف الطلبة 

  ابناء الوطن فوق طاقاتھم مما قد یدفع الكثیر من العمالت الصعبة وتكلیف
مشروعھ او حتى غیر مشروعھ لتلبیة حاجة ابنائھ من التعلیم العالي داخل  منھم للبحث عن وسائل

  .األردن وخارجھ 
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 اتاعالن

  ١١:الغد ص/١٣:الرأي ص
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  انھ تم إخضاع دخل المؤسسات الرسمیة والعامة والبلدیات من بدالت » عین الرأي«علمت
 .لمفتاحیة لضریبة الدخل اعتبارا من بدایة العام الحالياإلیجار والخلو وا

  
  ٢٠١٨ - ٢٠١٦(الحكومة حثت على ضرورة اعتماد مخرجات البرنامج التنفیذي التنموي (

مع التركیز  ٢٠١٨و ٢٠١٦كأساس إلعداد الموازنة وموازنات الوحدات الحكومیة المستقلة 
  .على االولویات

  
  الصیادلة طالبوا وزیر الصحة بالتحفظ على المحاضر أعضاء في الھیئة العامة في نقابة

النقابیة والمعامالت كافة ووضع حد لتجاوزات النقیب السابق الذي ما زال یتردد على 
  .ویقوم باإلطالع على محاضر الجلسات والمعامالت اإلداریة والمالیة» مكتب النقیب«

  
 ة بتعطل األرقام الضریبیة التي شكا مواطنون أثناء المراجعة للتخلیص على سیاراتھم الخاص

  .تم صرفھا لھم وعدم ارتباطھا مع نظام الجمارك ما یؤخر المعامالت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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  شكر أمین القدس الشریف رئیس جمعیة أصدقاء المعھد العربي في القدس الحاج

ن زكي الغول جاللة الملك عبدهللا الثاني على تبرعھ السخي بمبلغ مائة وخمسی
وتمنى . ألف دینار الى المعھد والعاملین والدارسین فیھ من األیتام والفقراء

 .الغول أن یتمكن المعھد من االستمرار بواجبھ ورسالتھ
 
  صورة لجاللتھا » االنستجرام«نشرت جاللة الملكة رانیا العبدهللا على حسابھا

... لماضيصورة األسبوع ا: (وسمو األمیر ھاشم أثناء دراستھ، كتبت علیھا
 ).االمتحانات على األبواب

 
  قامت عشرات المواقع اإللكترونیة والمحطات التلفزیونیة الفلسطینیة بنشر مقال

أمس » الدستور«الذي نشر في » محمد حسن التل«رئیس التحریر المسؤول 
حول موقف رئیس اتحاد كرة القدم الفلسطیني من انتخابات الفیفا التي جرت قبل 

 .أیام
  

 ئیس الوزراء األسبق النائب األول لرئیس مجلس األعیان فیصل الفایز یلقي ر
محاضرة في الساعة الثانیة عشرة من صباح غد الثالثاء في المستشفى 

 .»االستقالل»اإلسالمي، وذلك بدعوة من جمعیة المركز اإلسالمي وھي بعنوان
  

  رحمھ هللا-ة خلف المساعد - بإذن هللا-یقیم آل المساعدة حفل تأبین للمغفور لھ- 
عند الساعة السادسة من مساء بعد غد األربعاء في قصر الثقافة، یتحدث خاللھ 

عبد الرؤوف الروابدة، وسامي قموه، وأحمد طبیشات .رئیس مجلس األعیان د
 .وضویع المحادین، فیما یلقي كلمة آل الفقید الدكتور أحمد خلف مساعدة

  
  في عددھا یوم أمس االول خصصت صحیفة اإلھرام المصریة صفحة كاملة

واكدت الصحیفة في افتتاحیتھا على عمق . السبت بمناسبة عید استقالل االردن
تاریخ طویل واحترام لخیارات : العالقات االردنیة المصریة  تحت عنوان

 .الشعوب
  

  اجتمعت كوكبة من السیدات العربیات والمصریات من مختلف القطاعات وحرم
ھیفاء .صري واألمین العام لجامعة الدول العربیة ودكل من وزیر الخارجیة الم

أبو غزالة األمین العام المساعد لشؤون اإلعالم في جامعة الدول العربیة بدارة 
بشر الخصاونة بدعوة من عقیلتھ السیدة رنا .السفیر األردني في القاھرة د

یة سلطان على شرف السیدة جیھان السادات وتم التباحث بأوضاع المرأة العرب
 .وسبل دعمھا وتمكینھا

  
  ٣داھمت قوة أمنیة مشتركة صباح أمس أحد المنازل في مدینة معان بحثا عن 

 .مطلوبین والمسجل بحقھم العدید من الطلبات القضائیة واألمنیة
  

  تستعد الجامعة األردنیة إلطالق الملتقى األول لخریجي الجامعة، ودعت
 .الفعالیةرئاستھا الطلبة للتسجیل والمشاركة بھذه 

 صنارة الدستور
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  ضبطت األجھزة األمنیة أمس شخصا في عمان یستخدم الطحین المدعوم
وبیعھ على أنھ طحین زیرو ) تبكیتھ(بطریقة غیر مشروعة، بحیث یقوم بإعادة 

وحسب مصدر أمني فإن المشتبھ بھ یقوم . وبالسعر الحر، بحسب مصدر أمني
تھ الى الجھات المواطنین بالتواطؤ مع أحد المخابز، وتمت إحال" غش"بـ

المختصة لمحاسبتھ وفق القانون، فیما تتحقق الجھات الرقابیة من الكمیة التي قام 
 .ببیعھا بطریقة مخالفة

 
 ممدوح العبادي یحاضر مساء الیوم في حزب جبھة .الوزیر والنائب السابق د

ما لھا وما .. السیاسة الخارجیة األردنیة"العمل اإلسالمي وبدعوة منھ، حول 
 ". اعلیھ

  
 
  طالب رئیس النقابة العامة للعاملین في الخدمات العامة والمھن الحرة خالد أبو

) G٤S(مرجوب وزیر العمل بتحویل النزاع العمالي القائم بین النقابة وشركة 
 .إلى نزاع عمالي

 
  یلقي رئیس الوزراء األسبق فیصل الفایز عند الساعة الثانیة عشرة من ظھر غد

". االستقالل"ت المستشفى اإلسالمي، محاضرة بعنوان الثالثاء، في قاعا
 .محاضرة الفایز تأتي بتنظیم ودعوة من جمعیة المركز اإلسالمي الخیریة

  
 
 محمد المومني تكلیف الزمیل .قرر وزیر الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال د

محمد الطراونة، بمنصب مدیر عام مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون بالوكالة، وذلك 
تعیین الزمیل رمضان الرواشدة المدیر العام السابق، رئیسا لمجلس إدارة  بعد

 .الزمیلة الرأي قبل أیام
 
  برعایة ملكیة ینظم صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة بعد غد األربعاء الحفل

الحفل یقام ھذا العام . السنوي للصندوق، في مسرح مجمع الملك حسین لألعمال
 ".مؤھلون للعمل.. قادرون على االبتكار.. فاعلونمواطنون "تحت شعار 

  

 زواریب الغد
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  أكدت وزارة المیاه والري أنھا قامت بتسویة المالحظات على
تقریر دیوان المحاسبة الذي صدر العام الماضي بخصوص 
المخالفات بتغریم الموظفین والمقاولین من رواتبھم او حقوقھم 

  .المالیة وتمت تسویة الملفات المالیة كافة
  

 فع أھالي من محافظتي المفرق والبلقاء مذكرات الى وزیر ر
الداخلیة سالمة حماد تطالبھ بسحب الجنسیة االردنیة من رئیس 
االتحاد الفلسطیني جبریل الرجوب، وتعد المذكرة اول مطالبة 
رسمیة تحمل اسماء شعبیة ورسمیة من محافظة المفرق تصل 

نسیة من الرجوب لوزارة الداخلیة تطالب بشكل رسمي بسحب الج
اثر موقفھ من االمیر علي في انتخابات الفیفا الجمعة الماضي 

  .والفرحة العارمة بفوز بالتر
  

  القت االجھزة االمنیة القبض على اعضاء ما عرف بقضیة
التي كانت تعمل في منطقة البترا، وتقوم بشراء " المرمشین"

شیكات  اراض وسیارات باسعار اعلى من اسعارھا الحقیقیة مقابل
لمدة اربعة أشھر، وكانت مكافحة الفساد فتحت تحقیقا في ذلك ، 

  .بناء على مطالبات شعبیة
  

  غادر الى العاصمة اللبنانیة بیروت امس وفد سیاسي شعبي
للمشاركة في اعمال المؤتمر القومي العربي الذي ینعقد غدا، 

حمد وضم الوفد كال من النائبة ھند الفایز والنائب سلیم الزعبي وم
البشیر والدكتور محمد الحموري والدكتور احمد العرموطي ونعیم 

  .المدني وباسل عاید داوود
  

  ،انھت لجنة خاصة في وزارة العدل من تعدیل قانون العقوبات
  .وھو اآلن بین یدي دیوان التشریع والرأي في مجلس الوزراء

  
 ر رئیس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور التقى أمس رئیس التحری

  .الجدید للزمیلة الرأي نقیب الصحافیین الزمیل طارق المومني
  

  اقام معھد كنفوشیوس فیالدلفیا الجولة الثانیة من مسابقة الدورة
البتراء للغة الصینیة في  –السادسة لكأس سور الصین العظیم 

جامعة فیالدلفیا حیث حضرھا طلبة اللغة الصینیة من مختلف 
ة، مثل الجامعة االردنیة، جامعة الجھات التي تدرس ھذه اللغ

الیرموك، معھد طالل ابوغزالة، كلیة اللغات العسكریة، كما 
حضرھا الملحق الثقافي في السفارة الصینیة وطاقم السفارة، 

مختلف طالب وطالبات من ) ١٠(وتنافس في ھذه المسابقة 
الجھات واختارت لجنة التحكیم الفائزین في المرتبة األولى 

 كوالیس العرب الیوم
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الثالثة، وقد فاز في المرتبة األولى طالبة من الجامعة والثانیة و
االردنیة وھي التي ستمثل االردن في مسابقة سور الصین العظیم 

  .في الصین
  

  
   ص.س

  
 


