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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
بصدد الحصول على " األردنیة"قسم اإلدارة السیاحیة في 

  االعتمادیة الدولیة
٣  

ً في لواء مستشفى الجامعة األردنیة  ّا ً تطوعی ً طبیا یُقیم یوما
  كفرنجة في محافظة عجلون

٥  

تخریج الدفعة األولى من طلبة الدبلوم المھني في دراسات 
  الالجئین والھجرة القسریة

٨ 

تستضیف المؤتمر العالمي للتفاضل الكسري " األردنیة"
  اإلثنین.. وتطبیقاتھ

١٠ 

 ١٢  أردنیة العقبة تحتفل بتخریج الفوج السادس
 ١٤  لم أتقدم بطلب ترشح لرئاسة الجامعة األردنیة :العین الخوالدة

   شؤون جامعیة
 ١٥  نسبة الطلبة الوافدین في الجامعات األردنیة%  ١٤: الطویسي 

 ١٦  ةیبالجامعات األردن نيیألف فلسط ١٥
مبادرة تصل إلى بیوت األردنیین لتوضح أسس .. » جایین لعندك «

  القبول في الجامعات األردنیة
١٧ 

 ١٨  بحث اسس قبول الطلبة ذوي االعاقة ضمن قوائم القبول الموحد
 ١٩  التعلیم العالي تنظم ورشات تثقیفیة لطلبة الثانویة

 ٢٠  ألف طالب وافد خالل عامین ٧٥نسعى الستقطاب : الطویسي
 ٢١  مجمع اللغة العربیة األردني یستذكر الدكتور إسحق الفرحان

 ٢٣  "مؤتمر الشباب العرب الدولي"فقرات فنیة ثقافیة في 

 ٢٥  وفیات
  ٢٨- ٢٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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بصدد الحصول على االعتمادیة الدولیة" األردنیة"قسم اإلدارة السیاحیة في   

استضاف قسم اإلدارة  –ھبة الكاید 

السیاحیة في كلیة اآلثار والسیاحة في 

الجامعة األردنیة على مدار یومین 

الخبیرة الدولیة في التخطیط 

االستراتیجي المستدام وتنمیة الموارد  

البشریة السیاحیة الدكتورة إدیث 

  . سسیزیفا

بحسب عمیدة  USAID وتضمنت الزیارة التي تم تنظیمھا بدعم من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة

الكلیة الدكتورة ندى الروابدة عددا من اللقاءات واالجتماعات المكثفة حضرھا أعضاء الھیئة 

 د بدیع یعقوب منالتدریسیة في قسم اإلدارة السیاحیة ومساعد العمید لشؤون الجودة والتطویر والسی

USAID ناقشوا خاللھا آلیة حصول القسم على شھادة االعتماد الدولي  TedQual  من منظمة

 .السیاحة العالمیة التابعة لألمم المتحدة

وقارن المجتمعون مدى توافق الخطط والمناھج الدراسیة الحالیة لبرنامج اإلدارة السیاحیة مع معاییر  

العالمیة المعمول بھا لدى منظمة السیاحة العالمیة للخروج بتوصیات فاعلة جودة التعلیم االكادیمي 

  .تصب في مصلحة تطویر مخرجات التعلیم للبرنامج االكادیمي

وتخلل الزیارة جولة میدانیة لمرافق القسم والكلیة والجامعة لإلطالع على البیئة والموارد التعلیمیة 

دة االعتماد الدولي، أشادت خاللھا الضیفة بإنجازات فیھا كمتطلبات أساسیة للحصول على شھا

 أخبار الجامعة

 األردنیةأخبار 
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الجامعة وجھود كوادرھا من القائمین على برنامج اإلدارة السیاحیة مثنیة على عزمھم وجھودھم في 

  .تطویر البرنامج

بدورھا أكدت رئیسة القسم الدكتورة نور العقیلي بأن مثل ھذه الزیارات لھا أثر إیجابي لتسلیط الضوء 

لتغیرات المتسارعھ في مجال التعلیم السیاحي بھدف مواكبة التطورات بما یسھم في تحقیق على ا

  .األھداف االستراتیجیة للقسم والجامعة

قامت بإدارة العدید من المشاریع نیابة عن منظمة السیاحة " إدیث سیزیفاس"تجدر اإلشارة بأن 

حول مجموعة واسعة من البرامج والشاریع  العالمیة التابعة لألمم المتحدة ومنظمات دولیة أخرى

والمبادرات السیاحیة في عدید من دول العالم، كما تشمل خبرتھا األكادیمیة التدریس في المملكة 

  .المتحدة واإلمارات المتحدة والصین
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 ضمن سلسلة نشاطاتھ الدوریة في مجال الخدمة المجتمعیة

ّاً في لواء كفرنجة في محافظة عجلون  مستشفى الجامعة األردنیة یُقیم یوماً طبیاً تطوعی

 نظم مستشفى الجامعة األردنیة أمس

ً في  ً مّجانیّا السبت یوما طبیا تطوعیا

بلدة خلة السمرا في  -لواء كفرنجة

محافظة عجلون بالتعاون مع جمعیة 

خلة السمرا الخیریة، وبمشاركة 

ً وصیادلة ) ٤٢( ً وممرضا طبیبا

وإداریین وُمساندین، وذلك ضمن 

  .ھ الدوریة لخدمة المجتمعات المحلیة على امتداد خارطة الوطننشاطات

ذه فریق مستشفى الجامعة ما ھو إال ترجمة عملیّة  ّ وقال الزیادات إن الیوم الطبي التطوعي الذي نف

لنھج المستشفى في التواصل مع أبناء المجتمع األردني وإیصال الخدمات العالجیة لھم أینما كانوا 

ً نحو خدمة ال مجتمع األردني على اختالف جغرافیة الوطن، لینطلق المستشفى خارج أسواره ُمتوّجھا

ً في ذلك التوجیھات الملكیة السامیة في تقدیم كافة الخدمات  بأكملھ وھذا نھُجھ على الدوام مستلھما

  .الطبیة والصحیة وتأمین الرعایة النوعیّة والمتخصصة للمواطن األردني

ً من أبناء المنطقة،  وعقد ) ٦٥٠(وأضاف بأنھ قد تم تقدیم العالج الالزم لحوالي  محاضرات مریضا

  .توعویة حول سرطان الثدي، والسیطرة على العدوى واألنظمة الغذائیة السلیمة

طب : وزاد الزیادات أن الفریق المشارك من المستشفى ضّم تخّصصات طبیة شاملة ومتنوعة مثل

الباطنیة وطب األطفال، الجراحة العامة، النسائیة والتولید، المسالك البولیّة والعظام والمفاصل، 

 ٣:صدى الشعب ص/األردن أخبار/المدینة نیوز/األردنیةأخبار 
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األنف واألذن والحنجرة، طب العیون واألشعة باإلضافة إلى ُممرضات وممرضین متخصصین 

  .وصیادلة ومتطوعین ومساندین وخبراء في العدوى والتغذیة

  .ووفّر مستشفى الجامعة مجموعة من العالجات األساسیة والمتخصصة الشاملة بشكل مجاني

ة وطنیة، التي لھا شراكة مع المستشفى في وأشاد الزیادات مشاركة شركات ومستودعات أدوی

المسؤولیة المجتمعیة، وعلى رأسھا شركة الرام للصناعات الدوائیّة معبرا عن شكره للشركة على 

تبّرعھا الكریم مما یدل على ُعمق التشاركیّة بین القطاعین الحكومي والخاص وحس االنتماء للوطن 

  .ومؤسساتھ

مین على جمعیّة خلة السمرا ومدرسة السفینة الثانویّة األساسیّة وأعرب الزیادات عن شكره للقائ

ً بمدیرتھا أماني الصمادي، وأھالي بلدة خلة السمرا على ُحسن  لة ّ للبنات موقع تنفیذ الفعالیة ُممث

 ً ترتیبات الیوم الطبي والدعم اللوجستي وعلى ما أبدوه من تعاون أسھم في إنجاح الیوم الطبي ُمتمنیا

  .التعاون لتنفیذ أیام طبیة جدیدة في مختلف المناطق النائیة وجیوب الفقر استمراریة

من جانبھ قال منسق الیوم الطبي محمد عنانزة إّن ھذه المبادرة لیست بالغریبة على مستشفى الجامعة 

ّي المسؤولیّات الكبیرة ومن أبرزھا الخدمة المجتم عیة األردنیة الذي عّود أبناء مجتمعھ على تبني وتول

التي تمثل التكامل االجتماعي بین المواطن والمؤسسات الوطنیة في أردننا العزیز، معربا عن شكره 

ألعضاء الجمعیّة وإدارة المستشفى والفریق الطبي الُمشارك على تجاوبھم في تنفیذ الیوم الطبي 

ً إلى المحاضرات التوعویّة والت ثقیفیّة لألطفال وعلى ما قّدموه من خدمات طبیّة متمیّزة، إضافة

واألمھات في المنطقة مما یساھم في رفع مستوى التثقیف الوقائي نحو األمراض الساریة وقضایا 

  .األوبئة والعدوى وطرق الحد منھا

ً مدیر عام المستشفى الدكتور عبد العزیز الزیادات،  وأشرف على سیر فعالیات الیوم الطبي میدانیا

المستشفى السید صخر الحیاري، وبحضور عدد من مسؤولي یُرافقھ مدیر دائرة التمریض في 
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ووجھاء المنطقة منھم راتب زریقات رئیس مجلس محلي، وعضو مجلس المحافظة یونس عنانزة، 

ّة السمرا فاضل  ومدیرة مركز صحي األمیر ھاشم الدكتورة شیرین عنانزة، ورئیس جمعیّة خل

البزور، ووضحة زریقات رئیس جمعیّة  عنانزة، ونائب رئیس مركز أمن كفرنجة النقیب أحمد

ً من مرتبات مركز أمن اللواء  سیدات السفینة الخیریّة، ومنسق الیوم الطبي محمد عنانزة، وعددا

  .ووجھاء المنطقة
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  تخریج الدفعة األولى من طلبة الدبلوم المھني في دراسات الالجئین والھجرة القسریة

احتفل مركز  –ھبة الكاید 

الدراسات اإلستراتیجیة في 

عة األردنیة بتخریج الجام

ج الدفعة األولى من طلبة برنام

الدبلوم المھني في دراسات 

الالجئین والھجرة القسریة 

برعایة رئیس الجامعة بالوكالة 

  .الدكتور عماد صالح

وقال مدیر المركز الدكتور موسى شتیوي في كلمة ألقاھا خالل حفل التخریج إن إنشاء البرنامج جاء 

تصین في مجال الالجئین؛ سیما نظرا للحاجة الماسة للمؤسسات الوطنیة والدولیة لالستفادة من المخ

في ظل تنامي ظاھرة اللجوء في األردن خصوصا اللجوء السوري في السنوات الخمس األخیرة، 

فضال عن ارتفاع الھجرات القسریة التي غدت محور قلق متزاید حول العالم وبخاصة في منطقة 

  .الشرق األوسط

نیة أشھر تم بقرار من مجلس أمناء الجامعة عام ساعة لمدة ثما ٢٤وأضاف أن إقرار البرنامج بواقع 

وتوطینھ في المركز؛ أمال بأن یكون لھذا الدبلوم دور في المساعدة في فھم تأثیر أزمات  ٢٠١٧

   .اللجوء على األردن ومنطقة الشرق األوسط

حول  وھنأ شتیوي في ختام كلمتھ الطلبة وذویھم متمنیا منھم أن یكونوا خیر ممثلین لكل ما یطرح

قضایا الالجئین وترجمة ما تلقوه نظریا في البرنامج على أرض الواقع بصورة تعكس مدى إدراكھم 

  .ومعرفتھم النیرة

 األردنیةأخبار 
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من جھتھ ألقى الطالب ذیب ماجد غنما كلمة الخریجین مشیرا فیھا إلى أن الدبلوم جاء في الوقت 

المناسب حیث األحادیث واالجتھادات واآلراء تتنوع وتختلف أو تتفق أحیانا فیما یتعلق بقضایا 

  .اللجوء وتقدیم ما ھو ضروري من حمایة ورعایة لھم

یزال من الدول التي وإن عصفت بھا قضایا الالجئین على مدى  ولفت غنما إلى أن األردن كان وال

عقود من الزمن إال أنھا تركت صدرھا مفتوحا وبعقالنیة وتوازن مطلوبین لیتجاوز معھا الالجئین 

كل معاناة وألم ضمن تحدیات دولیة وإقلیمیة صعبة امتزج فیھا الحرص على أمن الوطن بحقوق 

  .اإلنسانیةاإلنسان الالجئ وحمایة كرامتھ 

وفي ختام الحفل سلم مدیر المركز مندوبا عن رئیس الجامعة الشھادات للخریجین وھم جمانة غنیمات 

  .ویاسمین الضامن وذیب غنما ورندة المشربش وفرح القاسم ونور العریان والشریفة ھبة جاسم

   



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

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

QF-DMPR-02.01 
10 

  اإلثنین. .الكسري وتطبیقاتھ تستضیف المؤتمر العالمي للتفاضل" األردنیة"

برعایة سمو " وتطبیقاتھ المؤتمر العالمي للتفاضل الكسري"یُعقد في الجامعة األردنیة صباح االثنین 

العالم یعرض المشاركون فیھ آخر  دولة حول ٧٠األمیرة سمیة بنت الحسن وبمشاركة أكثر من 

 .الكسري التطبیقات واألبحاث في مجال التفاضل والتكامل

تصریح صحفي  رئیس المؤتمر عمید البحث العلمي في الجامعة الدكتور شاھر المومني تحدث في  

دا جاریا على تنفیذھا، مؤك عن أبرز التحضیرات لفعالیات المؤتمر التي تم إعدادھا وال یزال العمل

إلظھار الصورة الحقیقیة لألردن ومدى  أن انعقاد المؤتمر في األردن وفي الجامعة األردنیة فرصة

وخبرتھا الواسعة والطویلة في إقامة مؤتمرات على  "األردنیة"اإلمكانیات البحثیة التي تمتلكھا 

   .مستویات دولیة وعالمیة

انعقاده في األردن  دولة عربیة، تكمن في أنوقال المومني إن أھمیة المؤتمر الذي یعقد ألول مرة في 

األردنیین، مضیفا أنھ سیناقش أكثر من  جاء بعد تحدیات كبیرة روعي فیھا جھود العلماء والباحثین

   .دولة عالمیة ٧٠والمتخصصین من أكثر من  ورقة بحثیة یقدمھا نخبة من العلماء ٢٠٠

ثالثة أیام یشمل  جنسیة ویستمر ١٨متحدثا رئیسیا من  ٢٥ولفت المومني إلى أن المؤتمر الذي یضم 

والطب والمیكانیكا والكھرباء  جملة من المحاور المتعلقة بمجاالت الریاضیات والبیولوجیا والكیمیاء

ة، وغیرھا من الحیاتیة والروبوتات والھندس واالقتصاد والمال والفیزیاء وعلوم األرض والعلوم

   .التفاضل الكسري جزءا ال یتجزأ من حساباتھا العلوم والنظم التي باتت تطبیقات

  

یسھم في  ویھدف المؤتمر إلى عرض آخر المستجدات في مجال التفاضل والتكامل الكسري مما

 المناسبة لھا، إضافة إلى تنشیط تشجیع الباحثین على ایجاد مواضیع مھمة للبحث عنھا وكشف الحلول

 المدینة نیوز/الكترونيالرأي 
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 -كما أفاد المومني  - ویشكل المؤتمر .األردنیة البحث العلمي في األردن ودفع حركتھ في الجامعات

وأصحاب االختصاص القادمین من الخارج، كما یكتسب  فرصة للباحثین األردنیین لاللتقاء بالخبراء

علمیة عالمیة مجالت  ٤لالھتمام بنشر أوراق باحثیھ المختارة في  المؤتمر قیمة علمیة كبیرة نظرا

 ،(سبرینغر(األولى، وسیتم نشر كتاب خاص بأعمال المؤتمر في دار النشر العالمیة  محكمة من الفئة

  .)إل سیفییر(فضال عن أن وقائع المؤتمر ستنشر في دار النشر العالمیة 

 كلمة رئیسیة سیزور األردن لیلقي" آران فرناندیز"وكشف المومني أن الطالب البریطاني المعجزة 

المنزل ولیس في المدرسة،  في المؤتمر، منوھا بأنھ تمیز بالعدید من األمور رغم تلقیھ تعلیمھ في

اجتیاز شھادة الثانویة العامة البریطانیة،  ویعتبر أصغر طالب في تاریخ بریطانیا ونجح بامتیاز في

 ١٧٧٣ أصغر طالب ینضم إلى جامعة كامبریدج منذ عام حیث كان عمره خمس سنوات فقط، وھو

   .عمره فقط وقد اختار دراسة علم الریاضیات وھو في الرابعة عشرة من

جائزتان لطلبة  وعلى ھامش المؤتمر سیتم منح سبع جوائز عالمیة للباحثین في ھذا المجال منھا

الذي وافتھ المنیة في تشرین  "رودلف قرنفلو"الدراسات العلیا وجائزة باسم العالم األلماني المشھور 

للمؤتمر جلسة من جلسات المؤتمر باسمھ  ن العام الماضي، وقد خصصت اللجنة التحضیریةاألول م

  .إضافة إلى تلك الجائزة تكریما لھ
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  العقبة تحتفل بتخریج الفوج السادس أردنیة

رعى رئیس الجامعة االردنیة في العقبة االستاذ الدكتور موسى اللوزي احتفال الجامعة االردنیة 

العقبة بتخریج الفوج السادس من طلبتھا ممن أنھوا متطلبات برامج والبكالوریوس في كلیات الجامعة 

  .خریجا ٢٥٣المختلفة، والبالغ عددھم نحو 

  

د استھل الحفل الذي اقیم على ملعب تطویر العقبة الجدید بدخول موكب الخریجین والھیئة وق

  .األكادیمیة في الجامعة لتبدأ مراسیم التخریج بالسالم الملكي ثم تالوة من آیات من الذكر الحكیم

  

ویر في كلتھ بالحفل ھنأ الدكتور اللوزي الطلبة الخریجین وذویھم ودعاھم إلى بذل الجھود لتط

قدراتھم ومھاراتھم الحیاتیة والعلمیة حتى یسھموا في تنمیة وطنھم ومجتمعاتھم ویرتقوا بأنفسھم، 

  .وبإسم جامعتھم

  

وأكد الدكتور اللوزي حرص مجلس األمناء وإدارة الجامعة على االستثمار في بناء اإلنسان، 

تطویر المرافق والمختبرات واالھتمام بالبحث العلمي ووضع الخطط والسیاسات الجامعیة الحدیثة ل

وتجھیزھا بأحدث المعدات المتطورة بما یسھم في االرتقاء بالمستوى األكادیمي والفكري لتواصل 

الجامعة االردنیة في العقبة تمیزھا على مستوى الجامعات االردنیة مؤكدا على بذل كافة الجھود 

متھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي واإلمكانیّات بالتعاون مع كافة الجھات ذات العالقة وفي مقد

والجامعة االردنیة االم ، لتتمكن الجامعة من ترسیخ دورھا الجوھري في تنمیة المجتمع المحلي في 

  .محافظة العقبة وإقلیم الجنوب

 ٨:األنباط ص/نیوزالمدینة 



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

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

QF-DMPR-02.01 
13 

وأشار الدكتور اللوزي الى مواصلة الجامعة تنفیذ الخطط والبرامج والمشاریع لتطویر ورفع مستوى 

العلمي من خالل توسیع حزمة البرامج الدراسیة التي تناسب سوق العمل في المنطقة التحصیل 

االقتصادیة الخاصة واستحداث برامج جدیدة لدرجتي البكالوریوس والماجستیر والتوسع ایضا في 

التخصصات المطروحة من خالل الكلیات الجدیدة التي سیتم قریبا العمل على انشاءھا اضافة الى 

  .التي وقعتھا الجامعة مع مجموعة الدكتور طالل ابو غزال االتفاقیات

وفي ختام كلمتھ، وجھ رئیس الجامعة الشكر الجزیل الى سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة 

وذراعھا التطویري شركة تطویر العقبة وكافة العاملین في االجھزة االمنیة في مدیریة االمن العام 

ة وقوات الدرك والدفاع المدني والى شركة الجسر العربي للمالحة القلیم الجنوب وشرطة العقب

وشركة مدینة العقبة الصناعیة الدولیة وفندق الرعد والوجیھ حسن رضوان على جھودھم الكبیرة في 

انجاح الحفل ودعم مسیرة الجامعة ومساندتھا ألداء رسالتھا السامیة ومواصلة القیام بدورھا كمنارة 

سھم في تطویر مدینة العقبة ورفدھا بالكفاءات البشریة المؤھلة باإلضافة الى علمیة اجتماعیة ت

  . الشركات االخرى التي دعمت الجامعة على مدى السنوات الماضیة

  . وبعد ذلك قام راعي االحتفال بتكریم اوائل الطلبة والجھات الداعمة للحفل

وحضر حفل التخرج عدد من كبار المسؤولین والوجھاء وأعضاء الھیئتین األكادیمیة واإلداریة 

  .بالجامعة وأولیاء أمور الطلبة الخریجین وأقرباؤھم وأصدقاؤھم
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 لم أتقدم بطلب ترشح لرئاسة الجامعة األردنیة: العین الخوالدة

  .ور رضا شبلي الخوالدة انھ لم یتقدم بطلب لرئاسة الجامعة االردنیة نھائیاقال العین الدكت

ونفى في تصریح ان االخبار التي تناقلتھا بعض المواقع حول تقدیمھ طلبا لرئاسة الجامعة االردنیة 

  .مؤكدا انھ ال یوجد لھ اسم ضمن االسماء المتقدمة لھذا الموقع 

  

 عمون/الساعةمدار 
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  نسبة الطلبة الوافدین في الجامعات األردنیة%  ١٤: الطویسي 

  
قدر وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي نسبة الطلبة الوافدین في الجامعات 

  .بالمئة ١٤االردنیة بنحو 
  

وقال الطویسي خالل افتتاحھ الندوة المتخصصة لتبادل الخبرات بین الجامعات االردنیة في مجال 
التبادل االكادیمي الدولي ضمن برنامج ایراسموس بلس التي عقدت في البحر المیت الیوم االحد، ان 

طالب وافد  الف ٧٥الوزارة تسعى من خالل االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة استقطاب 
  .خالل العامین المقبلین

  
واضاف خالل الندوة التي شارك فیھا خبراء ومتخصصون في مجال التعلیم العالي وممثلون عن 
الجامعات االردنیة، ان استقطاب الطلبة الوافدین یسھم في دعم میزانیة الدولة من خالل الرسوم التي 

لثقافیة بین االردن وبلدان الطلبة الوافدین كما یعد یدفعھا الطلبة للجامعات وزیادة تعزیز العالقات ا
  .الطلبة الوافدون سفراء لألردن في بلدانھم

  
واعرب الدكتور الطویسي عن شكره لالتحاد االوروبي على دعم قضایا التعلیم العالي في االردن من 

  .كادیمیةخالل برنامج ایراسموس بلس الذي اسھم في بناء قدرات الطلبة ومختلف التخصصات اال
  

وقال مدیر مكتب ایراسموس في االردن الدكتور احمد ابو الھیجاء ان الندوة تھدف الى زیادة ارتباط 
الجامعات االردنیة بالجامعات العالمیة ومساعدة الجامعات االردنیة للوصول الى العالمیة وزیادة 

  .جاذبیة الجامعات االردنیة للطلبة الوافدین
  

 ٢٠٠٠اء عدد الطلبة االردنیین الذي درسوا في الجامعات االوروبیة بنحو وقدر الدكتور ابو الھیج
عاما على بدء اشتراك االردن في البرامج  ١٥لقد مر ' وقال . الطالب في مختلف المستویات العلمیة

  االوروبیة لتطویر التعلیم العالي بدءا ببرنامج تمبوس
  .'بلس وایراسموس وایراسموس مندوس واالن برنامج ایراسموس 

  
مشروعا تعاونیا على مستوى البكالوریوس والماجستیر وتحدیث  ٨٥واضاف ان ھذه البرامج نفذت 

برامج قائمة وتحسین قدرات اعضاء الھیئة التدریسیة في مجاالت ھذه البرامج من خالل الدورات 
  .التدریبیة في االردن واوروبا

 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣:|صدى الشعب ص/احداث الیوم/٣٣:الرأي ص/٥:الدستور ص/خبرني
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  ةیبالجامعات األردن نيیألف فلسط ١٥
  
  

بھا، مقابل  نیتراجعا في أعداد الطلبة العرب الملتحق رةیفي السنوات األخ ةیلیتشھد الجامعات اإلسرائ
  .ةیبفي الضفة الغر ةینیاألردن، والجامعات الفلسط جامعات واضحة في اإلقبال على ادةیز
  

ألف طالب من  ١٩عن  قلیإلى وجود ما ال  ل،یالعالي في إسرائ میمعھد التعل راتیتقد ریوتش
  .ةیفي الجامعات األردن آالف  ٧خارج البالد، منھم  درسونیالداخل  نيیفلسط

  
 ١٠٠نجد ارتفاعا في أعداد الطلبة من  ة،یللجامعات األردن نیلعدد الطلبة العرب المنتسب وبالنظر

فكان الحال  ةیأما الضفة الغرب ة،یالرسم اتیاإلحصائ  آالف حسب آخر ٧،لـ ١٩٩٨طالب في العام 
 آالف ٨ألكثر من  ٢٠٠٨طالب في العام  ١٥٠٠مشابھا لألردن، بالنظر الرتفاع عدد الطلبة من 

  العام الحالي ةیحتى نھا
  

  خبرني
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  مبادرة تصل إلى بیوت األردنیین لتوضح أسس القبول في الجامعات األردنیة.. » جایین لعندك «
  

امة األردنیة الیوم ، وبدأ العد العكسي انتھت امتحانات شھادة الدراسة الثانویة الع -  امان السائح
للوصول الى مقعد جامعي حقیقي یؤھل الطالب لتحقیق حلمھ او حتى یوازي بین معدلھ وما یمكنھ ان 
یدخلھ الى أي من الجامعات األردنیة الرسمیة من خالل وحدة تنسیق القبول الموحد االلكتروني ، 

یة وتكنولوجیة سھلت على الطلبة الدخول للموقع التي تفوقت حقیقة على نفسھا بابتكار سبل تقن
  .واالستفادة مما منحھم إیاه من توضیحات وفیدیوھات وارشادات قادتھم الى بر األمان

وتكمل الوحدة عملھا في حالة اشبھ باالرتباط بالواقع الفعلي ودخلت في مرحلة میدانیة جدیدة تحت 
علیم العالي  جوالتھا في كل محافظات المملكة حیث  ستستأنف وزارة الت« جایین لعندك « عنوان 

لتقدم معلومات وترد على استفسارات الطلبة وذویھم وتلتقي بكل من یحمل ھما ونمطا وتساؤال  حول 
القبول الموحد ، لتغیب كل المبررات عن أي طالب او احد  ذویھ من اجل ان تصلھ المعلومة أینما 

الورش التثقیفیة لطلبة الثانویة العامة في عدد من وجد وحیثما ولى وجھھ ، من حیث  تنظیم 
جرش،الزرقاء، (محافظات المملكة وستكون خالل األسبوع الحالي والذي یلیھ في كل من 

  ). الكرك،العقبة، الطفیلة
، »جایین لعندك نوضح معلومتك«ھذه الورش  التي تحمل عنوانا جمیال قریبا لكل قارئ ومھتم   

ردن ویؤسس لحالة مختلفة من التواصل بین المؤسسات الحكومیة والمواطن یصل الى كل البیوت باأل
  .، في حالة تشاركیة جمیلة تمنھج العمل وتحولھ الى فكرة خالقة مفیدة على ارض الواقع 

تقوم على مبدأ عمل  لفریق المبادرة بعقد ورش تثقیفیة لشرح وتوضیح أسس قبول « جایین عندك «  
ردنیة الرسمیة وكیفیة االستفادة من جمیع الفرص التي تقدمھا للطالب، إضافًة الطلبة في الجامعات األ

إلى التعریف بآلیة تقدیم طلبات االلتحاق من خالل وحدة تنسیق القبول الموحد، والفرص المتاحة 
أیضا من خالل مدیریة البعثات واالتفاقیات لالستفادة من المنح الخارجیة أو القروض والمنح الداخلیة 

.  
وستواصل الحملة والمبادرة خالل األسابیع القادمة جوالتھا لتصل حتما لكل بیت وترضي كل مواطن 
وتوضح وترد وتجیب على كل التساؤالت، لتقلیل نسبة األخطاء والیصال الفكرة الواقعیة والصورة 

ب أوراقا الحقیقیة ، لیكون المعدل واضحا واسس القبول واضحة ، وكل المعلومات دقیقة تحمل للطال
بیضاء ناصعة یصیغ علیھا حروف مستقبلھ ، وتجعلھ یعزز الثقة بمؤسسات وطنھ ویجلب لنفسھ 
الخیر من خالل الرد على اسئلتھ التي تعتبر وعلى بساطتھا في غایة األھمیة البل ھي األھم في حیاتھ 

  ..االن
عزز الصوت التوضیحي بانتظار ان تكمل مسیرتھا نحو كل سائل وان ت« جایین لعندك « ..  شكرا 

وتعید الثقة بمؤسسات الوطن التي باتت تغیب في العدید من األحیان ، فما ھو أروع من ان تصل  
  .الوزارات بنفسھا الى بیوت األردنیین وتعلي صوت الحب وااللفة والفائدة 

  ٤:صالدستور 
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  بحث اسس قبول الطلبة ذوي االعاقة ضمن قوائم القبول الموحد
  
  
  

المجلس االعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة الیوم االحد لقاء تشاوریا لبحث اسس قبول عقد 
  .الطلبة ذوي االعاقة ضمن قوائم القبول الموحد في الجامعات الحكومیة

  
وتخلل اللقاء عرض ألسس القبول الموحد للطلبة ذوي االعاقة في الجامعات الرسمیة للعام الجامعي 

ش للخروج بتوصیات ختامیة واعتماد االسس وفقا للتعدیالت المقترحة وطرحھا للنقا ٢٠١٦/٢٠١٥
  .من االطراف المعنیة

  
وشارك في اللقاء ممثلون عن كل من الخدمات الطبیة الملكیة ومستشفى الجامعة االردنیة ومستشفى 

العالي الملك المؤسس عبدهللا الجامعي ووزارة الصحة ووحدة تنسیق القبول الموحد في وزارة التعلیم 
  .والبحث العلمي باإلضافة الى ممثلین عن االعاقة الحركیة والسمعیة والبصریة

  ٥:االنباط ص/٤:السبیل ص/٦:الرأي ص/الكترونيالدستور 
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  الثانویة التعلیم العالي تنظم ورشات تثقیفیة لطلبة
  
  

ً من یوم األربعاء المقبل ورشات عملتنظم وزارة التعلیم العا تثقیفیة لطلبة  لي والبحث العلمي اعتبارا
   .الثانویة العامة في محافظات جرش والزرقاء والكرك والعقبة والطفیلة

  
أطلقتھا الوزارة  الحد فإن ھذه الورش تـأتي ضمن المبادرة التيووفقا لبیان صحفي للوزارة الیوم ا

بعقد ورشات تثقیفیة لشرح  حیث یقوم فریق المبادرة" جایین عندك نوضح معلومتك"تحت عنوان 
الرسمیة وكیفیة االستفادة من جمیع الفرص التي  وتوضیح أسس قبول الطلبة في الجامعات األردنیة

 تقدمھا للطالب
 
الموحد، والفرص  ى التعریف بآلیة تقدیم طلبات االلتحاق من خالل وحدة تنسیق القبولكما تھدف ال .

الخارجیة أو القروض والمنح  المتاحة من خالل مدیریة البعثات واالتفاقیات لالستفادة من المنح
ً باإلعالن عن الورشات األخرى التي سیتم عقدھا في .الداخلیة  یشار الى أن الوزارة ستقوم تباعا

موقعھا اإللكتروني،  حافظات المملكة المتبقیة، وسیتم اإلعالن عن مواعید وأماكن عقدھا من خاللم
  .وصفحاتھا الرسمیة على مواقع التواصل االجتماعي

  ٤:السبیل ص/٤:الشعب صصدى 
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  ألف طالب وافد خالل عامین ٧٥نسعى الستقطاب : الطویسي
  

حث العلمي الدكتور عادل الطویسي ان استقطاب الطلبة الوافدین للمملكة أكد وزیر التعلیم العالي والب
یسھم في دعم میزانیة الدولة من خالل الرسوم التي یدفعھا الطلبة للجامعات وزیادة تعزیز العالقات 

  .الثقافیة بین االردن وبلدان الطلبة الموفدین كما یعد الطلبة الوافدون سفراء لألردن في بلدانھم
  

الل افتتاحھ الندوة المتخصصة لتبادل الخبرات بین الجامعات االردنیة في مجال التبادل وبین خ
االكادیمي الدولي ضمن برنامج ایراسموس بلس التي عقدت في البحر المیت أمس أن الطلبة الوافدین 

، وان الوزارة تسعى من خالل االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة % ١٤في المملكة یشكلون ما نسبتھ 
  .الف طالب وافد خالل العامین المقبلین ٧٥الموارد البشریة الستقطاب 

  
واعرب خالل الندوة التي شارك فیھا خبراء ومتخصصون في مجال التعلیم العالي وممثلون عن 
الجامعات االردنیة، عن شكره لالتحاد االوروبي على دعم قضایا التعلیم العالي في االردن من خالل 

  .س الذي اسھم في بناء قدرات الطلبة ومختلف التخصصات االكادیمیةبرنامج ایراسموس بل
  

وقال مدیر مكتب ایراسموس  احمد ابو الھیجاء ان الندوة تھدف الى زیادة ارتباط الجامعات االردنیة 
بالجامعات العالمیة ومساعدة الجامعات االردنیة للوصول الى العالمیة وزیادة جاذبیة الجامعات 

   .الوافدین االردنیة للطلبة
  

  ٤- ١:الرأي ص/٤:صالغد 
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  مجمع اللغة العربیة األردني یستذكر الدكتور إسحق الفرحان
  
  
  

األستاذ الدكتور خالد الكركي رئیس المجمع   عقد مجمع اللغة العربیة األردني جلسة تأبینیة برئاسة 
اء الشرف والمؤازرون وعدد من صباح األحد بحضور األمین العام أعضاء مجلس المجمع وأعض

الضیوف، لعضو المجمع الراحل المرحوم األستاذ الدكتور العّالمة إسحق الفرحان، المفكر اإلسالمي 
والعالم الجلیل الذي یعد من كبار أعالم األردن الذین أفنوا أنفسھم في خدمة الوطن، وأثرى المكتبة 

    .وترجماتھ وبحوثھ ومقاالتھ وتقاریره الفنیة العربیة بمؤلفاتھ العلمیة والتربویة واإلسالمیة
  

وقد بدأت الجلسة بقراءة الفاتحة على روح الفقید، تلتھا كلمة لرئیس المجمع األستاذ الدكتور خالد 
فالسالم علیك أیھا الشیخ الجلیل،سالٌم فیھ من ُمدن األمة عطر أضرحة شھدائنا : "الكركي جاء فیھا

ھا تذبح في معاركھا العظیمة، وأولھا ال ّ ً وكل قدس شقیقة عمان، ومن بغداد ودمشق وأخواتھا جمیعا
ّھم –ھا أنا !!بالحرب والحصار واألمر استعمار واستبدادا یحاصرنا األسى - والزمالء الكرام كل

والحزن منذ أن نعاك الناعي فأسمع أھل الجھاد والعلم والّصبر في أرض األمة نبأ رحیل واحٍد من 
  .المجمع العزیز كبار المّؤسسین في ھذا

  
یعزُّ علي حین أدیر : وقد جئت ھذا الّصباح، نظرُت إلى مجلسك وموقعي منھ، فصاح بي الوجد 

وقد توالى        طرفي أفتش في مكانك ال أراك حیيٌّ من إلھي أْن یراني وقد فارقت أرضك واصطفاك
ً رحیل الكبار الذین أسندوا األمة حتى ال تمید بھا األرض، وظّل الفرد غریب وما أنا غیر سھٍم في : ا

یعود ولم یجد فیھ امتساكا أنت الذي ظلّت یدك ممدودة لي أربعین سنة بالّرضا      ھواٍء فسالم علیك،
ّصیحة، في أفیاء تحوالت الوطن السیاسیة والفكریة والثقافیة  فالدنیا على ... فانھض یا أبا أحمد والن

لعدو واالستعمار واالستبداد والجھل والتبعیة حالھا، وأمة اإلسالم في ضیق وضنك، وقد ترّسخ ا
فأمامنا مؤتمر وموسم ووعد من هللا   واالستالب، فیا أیّھا الحكیم انھض واقرأ فینا رسالتك األخیرة، 

ً ونجعلھم الوارثین: "سبحانھ وتعالى   "ونرید أن نّمن على الذین استضعفوا في األرض ونجعلھم أئمة
اك وفي الركب شھداء اإلسالم على ثرى ھذا الوطن الحبیب من فمن غیرك یتقدم صفوفنا إلى ھن

نحن الذین . والقادم بالنصر العظیم... مؤتة إلى الیرموك وحطین وعین جالوت وباب الواد والكرامة
ً علینا بعلمك، وصفاء روحك، ونصائحك، ودورك التربوي الكبیر نفتقدك اآلن، وقد ظّل . كنت كریما

  !! ریم غیر مكان یلتقي فیھا جمع من أھل العلم والحكمة مثل ھذا المكانبین جدران ھذا البلد الك
  

ّا . لكنھ حصن العربیّة، ونجم في سماء اإلسالم فیا رفاق أبي أحمد، یا صحبھ وإخوانھ، لھ السالم من
ً، من سائر العاملین في مجمعھ، من زمالئھ األكادیمیین والباحثین، والتربویین، ولھ سالم یمتد  جمیعا

ّديمن ا ً یؤذن .. لقدس إلى حیث ضریحھ الن ً تصھل خیل األمة عند أسوار القدس، وغدا أبا أحمد غدا
بالل في القدس وابن الخطاب وقادة جیوشھ یجھشون، فتلك أول مّرة یؤذن فیھا بالل منذ وفاة الرسول 

لین من أساتذتنا ونمّد السالم للراح" وبشر المؤمنین"صلى هللا علیھ وسلم، نقرأ في كتاب هللا الكریم، 
  ". وزمالئنا من أھل ھذا المجمع

  
كما استذكر زمالؤه وأصدقاؤه في المجمع مناقبھ الجمة، وخصالھ الطیبة، وحرصھ على متابعة 
 ً ً مخلصا ً ومعلما ً فّذا أعمال المجمع وإنجازاتھ، وجھوده الكبیرة في خدمة اللغة العربیة واإلسالمعالما

تھ الفاعلة في وزارتي التربیة والتعلیم واألوقاف والشؤون للوطن واألمة، وأشاروا إلى مساھم
ورثاه بعض صحبھ، فقال األستاذ الدكتور عبدالمجید نصیر . والمقدسات اإلسالمیة إبان تولیھ إیاھما

  ٢٤:الرأي ص/٦-١:السبیل ص/٧:ص األنباط
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  ستبقى الحيَّ ما بعد الوفاة وأعمال خدمت الناس فیھا   أإسحاق لئن قد غاب جسم : في قصیدة مؤثرة
رضى المولى ولیس رضى البغاة وذكراك   الدجاة وغایتك التي جاھدت فیھا  ھي النبراس في دنیا

كنھر دافق    ستمنحنا الحیاة على حیاة وحسن الخلق في إسحاق یجري   التي في نبض قلبي 
تشع النور في كل الجھات ورثاه األستاذ الدكتور سمیر    بالمكرمات سأفقد طلعت كانت رؤاھا 

وبعض الرجال بھا أجوُد   تجوُد الحیاة ببعض الرجال : جاء فیھا) لحیاةتجود ا(استیتیة في قصیدتھ 
وعطُر السماحة ال یُغمد   فطول الحیاة لھ مولد حروفك كانت ِشفا الھف   إلسحاق فینا صدًى راسٌخ 

ً ُحجبَت بھ   وَمن طاف في الناس یسقیھم  وباح بك المجد   بجوٍد من الكف ال یُغمُد سقى هللا تربا
ویذكر أن األستاذ الدكتور إسحق الفرحان عضو في مجلس المجمع، منذ تأسیسھ عام  والسؤدد
لجنة تحریر مجلة المجمع، : م وحتى وفاتھ، وعضو في معظم لجان المجمع الدائمة أبرزھا١٩٧٦

ً . ولجنة التألیف والترجمة ً، وأكادیمیا ً فّذا ً عالما ً واسعة  رحم هللا األستاذ الدكتور إسحق الفرحان رحمة
ً للعلم، نذر نفسھ وجھده خدمة للوطن واإلسالم واللغة العربیة وأھلھا   .مخلصا
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مؤتمر الشباب العرب الدولي"فقرات فنیة ثقافیة في  " 

  

مؤتمر الشباب العرب "كة نور الحسین راعیة سمو األمیرة بسمة بنت علي، مندوبة عن المل افتتحت

یوم الجمعة الماضي، الذي أقیم على المسرح الخارجي للمركز " لیلة سمر الدولیة"، حفل "الدولي

  .الوطني للثقافة والفنون

ھي تظاھرة ثقافیة فنیة دولیة تعكس تمازج وتبادل الثقافات للوفود المشاركة في المؤتمر، " لیلة سمر"

وقالت المدیرة العامة للمركز .  د جسور التفاھم والتناغم والتعاون بین دول العالموتھدف إلى م

ھي إحدى الفعالیات الرئیسة " لیلة سمر"إن "الوطني للثقافة والفنون مدیرة المؤتمر، لینا التل 

مشاركة الشباب في تحقیق العدالة "للمؤتمر، الذي انطلقت أعمالھ الثالثاء الماضي تحت شعار 

  .""تماعیة للوصول الى التنمیة المستدامةاالج

دولة عربیة وأجنبیة فقرات فنیة متنوعة، عكست  ١١وقدمت الوفود التي تمثل باإلضافة الى األردن 

تراث وحضارة بلدانھم شملت الغناء والدبكة والرقص الشعبي والفلكلوري، إضافة إلى فقرات من 

وھم في أبھى حلتھم من األزیاء التراثیة والشعبیة الشعر واألھازیج الوطنیة التراثیة والمعاصرة 

  .والعصریة یحملون أعالم بلدانھم الى جانب العلم األردني

الدولیة افتتاح سمو األمیرة بسمة بنت علي المعرض التراثي الفني للدول " لیلة سمر"وتخلل فعالیة 

للدول المشاركة  سفراء عرب وأجانب" السمر الدولیة"وشارك في حضور فعالیات . المشاركة

وممثلون عن الجھات الداعمة؛ رسمیة ووزاریة وعسكریة ومؤسسات مجتمع مدني دولیة وأھال 

  .ومھتمون

الحالي، زیارة الوفود المشاركة الى معھد الیوبیل في ) یولیو(تموز  ١٢وشملت فعالیات یوم الخمیس 

یة حول النظام التعلیمي مؤسسة الملك الحسین، ومشاركتھم أعمال ورشة تفاعلیة علمیة إبداع

والقائم على البحث والتفكیر وحل المشكالت والتعلم " ستیم"اإلبداعي والمطبق بمدارس الیوبیل نظام 

  ١٢:صحیاتنا /الغد 
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من خالل المشاریع والتي من خاللھا یطبق الطلبة ما یتعلمونھ في العلوم والریاضیات والھندسة 

  .باستخدام التكنولوجیا

مر للسالم واالزدھار في حدیقة الملك الحسین معھد الیوبیل، كما تخللت الزیارة ري حدیقة المؤت

إضافة الى مشاركتھم والمشرفین والمدربین من مدرسة الیوبیل عددا من األلعاب الریاضیة التي 

  .أقیمت بمالعب المعھد

وستختتم فعالیات المؤتمر الذي ینظمھ المركز الوطني للثقافة والفنون التابع لمؤسسة الملك الحسین 

ساء الیوم بحفل یتوج أعمالھ، وسیقام في قصر الثقافة بمدینة الحسین للشباب بحضور ضیفي شرف م

  .الفنانة األردنیة صبا مبارك والفنان اللبناني زیاد برجي: المؤتمر وھما
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  حي أم تینة -عزیزة محمد محمود أبو صافي  -
  
  قاعة جمعیة النبر –عصام حسن قاسم برقاوي  -
  
  تالع العلي –تھاني محمد یحیى خواشكي  -
  
  دیوان عشیرة العمایرة –خدیجة محمد المطلق العمایرة  -
  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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حكومیین بتصویر  االستدعاءات وموظفین" كتبة"مراجعو الدوائر الرسمیة یعانون من استغالل 
بتوفیر خدمة تصویر الوثائق في  المراجعون یطالبون.. وثائقھم النھاء المعامالت مقابل مبلغ مالي

  .الدوائر الرسمیة
  

مراقبة من  أراض خالء في العاصمة عمان تستخدم كمواقف سیارات باألجرة دون علم اصحابھا او
   .الجھات المعنیة

  
متاحة لذوي  أن الجریدة الرسمیة في رئاسة الوزراء ستكون خالل الفترة القادمة" عین الرأي"علمت 

   .اإلعاقة البصریة لقراءتھا بتقنیات متقدمة
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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تعقد جامعة الحسین التقنیّة، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العھد، مؤتمرھا السنوي األّول، برعایة سمو 
نحو تعلیم «من الشھر الحالي، بعنوان  ٢٩و ٢٨األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، ولي العھد، یومي 

ویھدف المؤتمر الذي یشارك بھ خبراء .  ، وذلك في مدّرج مجمع الملك الحسین لألعمال»تقني مؤثر
محلیون وعرب وعالمیون إلى تعزیز تشاركیّة الجامعة مع القطاعات المختلفة داخل المملكة 

  .وخارجھا
  
  

ً على عدم تنفیذ المشاریع  ٢٠١٩رفض مجلس محافظة المفرق إقرار موازنة العام المقبل  احتجاجا
تمكین المجلس وعدم تفویض وعدم توافر أدوات  ٢٠١٨المدرجة ضمن موازنة العام الحالي 

ّق مجلس محافظة جرش جلساتھ لذات األسباب   .الصالحیات، فیما عل
  

تنمیة ..الوقف«: تنطلق في عمان بعد غد االربعاء أعمال المؤتمر التنموي لالوقاف تحت شعار
بالتعاون مع وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات » مؤسسة لھیم الدولیة«الذي تنظمھ » مستدامة

  .صین من االردن ومختلف الدول العربیةاالسالمیة بمشاركة علماء ومخت
  

 صنارة الدستور
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یجتمع رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بعد ظھر الیوم بأعضاء كتلة الحداثة والتنمیة النیابیة في 
مجلس النواب، وذلك على ھامش بدء مناقشة النواب للبیان الوزاري للحكومة الذي تقدمت بھ لنیل 

  .الثقة النیابیة
  

وزیر الدولة لشؤون اإلعالم الناطق باسم الحكومة جمانة غنیمات ترعى صباح الیوم احتفال وكالة 
  .بعید تأسیسھا التاسع واألربعین، الذي تقیمھ الوكالة في مقرھا بعمان" بترا"األنباء األردنیة 

  
انیة خالل أیام، یعتصم أھالي محكومین بمراكز اإلصالح والتأھیل أمام مجلس النواب أمس، للمرة الث

االعتصام نفذ امس بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس . للمطالبة باصدار عفو عام عن المحكومین
  .النواب لمناقشة بیان الثقة بالحكومة

  
ھر أمس طالب من الجامعة األردنیة إثر إطالق النار علیھ من قبل آخر، خارج أسوار أصیب بعد ظ 

المصدر قال إن الشاب أصیب بعیار ناري في قدمھ وإّن . مصدر أمني" الغد"الجامعة، وفق ما أفاد 
  .األجھزة األمنیة تجري بحثھا عن الفاعل والتحقیق بالحادثة

  
تمكنت األجھزة األمنیة من القبض على عدد من المتھمین بتحطیم زجاج عدد من سیارات السرفیس  

في مجمع عمان الجدید بإربد أول من أمس، فیما قرر محافظ اربد رضوان العتوم امس توقیف 
بحق یذكر أن أصحاب السیارات التي تم االعتداء علیھا كانوا رفضوا التقدم بشكاوى . المتھمین

 .المعتدین ألسباب غیر معروفة

 زواریب الغد
  


