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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

 ٣  "األردنیة"انطالق نادي العقل وحقوق اإلنسان بدورتھ الجدیدة في 

صحتك بالدنیا "كلیتا الصیدلة والتمریض تنظمان الیوم الطبي المجاني 
٥"  

٥ 

 ٦  الكائنات البحریة وتأثیرھا السام على االنسان والبیئة

 ٧  "ألردنیةا"ذكرى رحیل الموسیقار العالمي بیتھوفن في 

دعم البحث والتطویر التكنولوجي «تشارك في حفل مشروع » األردنیة«
  »واالبداع

٩ 

   شؤون جامعیة

 ١٠  قائمة إساءة االختیار وتقدیم طلبات المناقالت الیوم

تنشر الخطة االكادیمیة في كلیات الشریعة للعام الجامعي » الدستور«
  المقبل

١٢ 

 ١٤  لجامعات الرسمیةطالبا وطالبة في ا ١٠٩٦٦قبول 

 ١٥  ‘‘الدبلوم‘‘احتجاجا على رفع رسوم ‘‘ ذبحتونا‘‘اعتصام لـ

” الوطني لحقوق اإلنسان“تشید بدور ) سیداو(اللجنة األممیة 
  واستقاللیة مواقفھ

١٦ 

 ١٧  اعالنات

 ١٨  وفیات

  ٢١-١٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"في انطالق نادي العقل وحقوق اإلنسان بدورتھ الجدیدة 
  

  
أقام نادي العقل وحقوق اإلنسان  -ھبة الكاید 

التابع لدائرة الھیئات والخدمات الطالبیة في 
عمادة شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة الیوم 
حفال النطالقة النادي في دورتھ الجدیدة للعام 

برعایة رئیس الجامعة الدكتور  ٢٠١٧الدراسي 
  .عزمي محافظة

   
   

افظة خالل الحفل خطة الجامعة لتعدیل وأكد مح
مناھجھا واستراتیجیة التعلیم فیھا بإدخال 

مھارات التفكیر الناقد ومھارات التواصل ومھارات التعلم والبحث العلمي والحضارة اإلنسانیة ضمن 
متطلبات الجامعة اإلجباریة، إضافة إلى العدید من المواد االختیاریة التي تشجع على الحوار 

  .فتاح وتقبل اآلخرواالن
   
   

وقال إن ھذه االستراتیجیة تجعل الطالب محور الحیاة الجامعیة والعملیة التدریسیة بتبني التعلم بدل 
التدریس والمنافسة والبحث بدل التلقین؛ بحیث تخرج الجامعة للمجتمع متعلمین دائمین وقادة 

  .متنورین مع تكثیف النشاطات الثقافیة والریاضیة والفنیة
   
   

بدورھا تحدثت مدیرة إدارة التشریعات ومسؤولة ملف حریة التعبیر في المركز الوطني لحقوق 
اإلنسان الدكتورة نھلة المومني عن رسالة المركز في حمایة حقوق اإلنسان ونشر ثقافتھا ومراقبة 

القانونیة أوضاعھا وتقدیم المشورة والمساعدة القانونیة لمحتاجیھا، واتخاذ اإلجراءات اإلداریة و
الالزمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة باالنتھاكات والتجاوزات على حقوق اإلنسان للحد منھا ووقفھا 

  .وإزالة آثارھا
   
   

وأشارت المومني في حدیثھا إلى أن المركز یتناول موضوع العنف الجامعي ضمن محور الحق في 
اة الجامعیة، وطالبت بضرورة إدماج قوانین التعلیم، منوھة بآثار العنف على العملیة التعلیمیة والحی

  .حقوق اإلنسان في المساقات الدراسیة في مختلف المراحل الدراسیة
   
   

رئیس النادي الطالب سمیر مشھور لفت في كلمتھ إلى أھداف النادي المتمثلة بخلق حالة وعي 
ألردني والمعاھدات بالحقوق والواجبات المنصوص علیھا في أنظمة وتعلیمات الجامعة والدستور ا

 أخبار الجامعة

  حمرین نیوز/أخبار األردنیة
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واالتفاقیات الدولیة، إضافة إلى الرقابة على ھذه التعلیمات والتأكد من تطبیقھا على الجمیع على حد 
  .سواء دون تمییز بین طالب وعضو ھیئة تدریس وإداري

   
   

وقدم مؤسس مبادرة أثر الطالب محمد النشاش نبذة عن المبادرة التي انطلقت من الجامعة ویحتضنھا 
ز االبتكار والریادة، والتي تقوم فكرتھا على محاربة اإلرھاب والتطرف من خالل تعزیز مبادئ مرك

االحترام واإلنسانیة واألخالق واالعتدال وقبول اآلخر، مشیرا إلى أنجازات الفریق ومحاور المبادرة 
  .ورسالتھا وأھدافھا

   
   

الرواجفة ومدیر دائرة اإلعالم  وفي ختام الحفل الذي حضره عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد
ّى عرافتھ الطالب عمر مروان وتخللھ سكیتش  والعالقات العامة الدكتور سلیمان الفرجات وتول
مسرحي عن حقوق الطلبة كرم رئیس النادي رئیس الجامعة لجھوده القیمھ في خدمة النادي ودعمھ 

  . المستمر لقضایاه ومتطلباتھ
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  "٥صحتك بالدنیا "ظمان الیوم الطبي المجاني كلیتا الصیدلة والتمریض تن
  
  
  

نظم نادي الریاضة والصحة  -زكریا الغول 
والتغذیة في كلیة الصیدلة بالتعاون مع نادي 
التوعیة والرعایة الصحیة في كلیة التمریض 
بالتنسیق مع عمادة شؤون الطلبة الیوم الطبي 

  ).٥صحتك بالدنیا (المجاني 
ء فحوصات واشتمل النشاط على إجرا

السكري والضغط ومؤشر كتلة الجسم 
)BMI( والتوجیھ والتوعیة وتقدیم النصائح ،

الطبیة حول المضادات الحیویة ومخاطر 
  .االستخدام الخاطئ

   
ویأتي النشاط بھدف رفع مستوى الوعي الصحي بین صفوف الطلبة والعاملین في الجامعة، والتعرف 

  . ، واالستخدام اآلمن ألدویة والمستحضرات الطبیةعلى آلیات المحافظة على الصحة العامة

  /أخبار األردنیة
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  ورشة علمیة في محطة العلوم البحریة

  الكائنات البحریة وتأثیرھا السام على االنسان والبیئة
  

  
اقامت محطة العلوم   -مھند المومني 

البحریة بالتعاون مع الجامعة االردنیة 
العقبة وجامعة الیرموك برعایة رئیس /

ردنیة لفرع العقبة الدكتور الجامعة اال
موسى اللوزي وبحضور مدیر محطة 
العلوم البحریة  وعدد من عمداء الكلیات 

واعضاء الھیئة التدریسیة واالداریة  
وطلبة الجامعة وعدد من باحثي المحطة 

الكائنات البحریة "ورشة علمیة حول 
الخطرة وتوزیعھا واماكن تواجدھا 

ة وتأثیرھا السام على البیئة وصح
  ".االنسان على طول الساحل االردني لخلیج العقبة

   
واكد اللوزي ان الساحل األردني وكغیره من سواحل البحر األحمر وسواحل بحار العالم المختلفة 
یعاني من انتشار بعض الكائنات البحریة الخطرة نتیجة لزیادة األنشطة البشریة واستغالل الموارد 

مثل تكاثر وانتشار ھذه الكائنات الخطرة تھدیدا متزایدا لمصطافي البحریة والبیئات الطبیعیة، وی
الشواطئ وللغطاسین حیث یتعرض مرتادو الشواطئ والغطاسون للسعات المتكررة من القنافذ 
البحریة، وبعض األسماك  السامة كدجاجة البحر وسمكة الحجر، كما یتعرض العدید من مستخدمي 

  .ھذه الشواطئ للسعات قنادیل البحر
   

وتھدف الورشة المنظمة بدعم من واحة ایلة الى التعرف على ھذه األنواع وخصائصھا وتوزیعھا 
وانتشارھا على طول الساحل والبیئات التى تعیش فیھا، والتعرف على طبیعة اإلصابة وطرق العالج 

ضع والخروج بالتوصیات التى من شأنھا أن تساھم في زیادة الوعي لدى المواطن، وتساھم في و
  .الخطط واألستراتیجیات لدى صناع القرار للحد من المخاطر والمحافظة على صحة االنسان

وقدم مدیر المحطة الدكتور طارق النجار شرحا موجزا عن محطة العلوم البحریة في مدینة العقبة  
یة واھتمامھا الكبیر باالبحاث والدراسات ضمن مجاالت واسعة ومتنوعة لتشمل دراسة الثروة السمك

ومساھمتھا في تطویر برامج تعلیمیة وتدریبیة وتثقیفیة ، والشعاب المرجانیة ونوعیة میاه البحر
  .متنوعة تخدم المجتمع المحلي

وعرض عمید كلیة العلوم البحریة الدكتور معروف خلف النواع عن الكائنات البحریة الخطرة  
ة االنسان على طول الساحل االردني وتوزیعھا واماكن تواجدھا، وتأثیرھا السام على البیئة وصح

لخلیج العقبة، واالخطار الناتجة عن االصابة بھا  وطرق الوقایة منھا وعالجھا، وضرورة نشر 
  .الوعي البیئي بكافة الوسائل االعالمیة والتعامل مع ھذه الكائنات بحذر

   
حة ایلة للتطویر ومدیریة وفي الختام تم تقدیم الشكر للشركات الداعمة لھذه الورشة ممثلة بشركة وا

البیئة في سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة والجمعیة العلمیة الملكیة لحمایة البیئة البحریة 
  واالكادیمیین الذین شاركوا بالورشة 

  ٣:الدیار ص/٥:السبیل ص/أخبار األردنیة
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  "األردنیة"ذكرى رحیل الموسیقار العالمي بیتھوفن في 

  
  

نظم قسم الفنون   -سھى الصبیحي 
من دائرةاإلعالم  الموسیقیة بالتعاون

والعالقات العامة في كلیة الفنون والتصمیم 
والسفارة األلمانیة في عمان في الجامعة 

ً  ١٩٠األردنیة بمناسبة ذكرى مرور  عاما
على رحیل الموسیقاراأللماني الشھیر 
لودفیغ فان بیتھوفن محاضرة استضاف 

  .فیھا المایسترو األلماني جورج مایس
   

ارھا نائب عمید في المحاضرة التي أد
الكلیة الدكتور رامي حداد بحضور المستشار الثقافي في السفارة األلمانیة  الدكتور جایمي سبیربیرغ 
ومدیر دائرة اإلعالم والعالقات العامة الدكتور سلیمان فرجات ورئیس قسم الفنون الموسیقى الدكتور 

  .فنھیثم سكریة تناول مایس حیاة وأعمال الموسیقار الشھیر بیتھو
   

ً عن السیمفونیات التسع التي ألفھا بیتھوفن وكیف انتقل من الكالسیكیة الى ، وقدم الضیف شرحا
الرومانسیة في السیمفونیة الخامسة وصوال الى السیمفونیة التاسعة التي وصفھا مایس بال 

  ".االستثنائیة"
   

بقیادتھ ألول مرة سنة  وشرح مایس بإیجاز للطلبة عن السیمفونیة األولى لبیتھوفن والتي عزفت
ً الحركات األربعة فیھا، م في المسرح الوطني في فیینا١٨٠٠   .موضحا

   
وفي ختام المحاضرة أجاب مایس عن أسئلة وإستفسارات الطلبة وأعضاء الھیئة التدریسیة حول حیاة 

  .بیتھوفن ومعزوفاتھ الموسیقیة
   

، في بون، ١٧٧٠دیسمبر  ١٧ولد في ولودفیج فان بیتھوفن عازف بیانو ومؤلف موسیقي ألماني 
  .عاما ٥٦، عن عمر یناھز ال ١٨٢٧مارس  ٢٦المانیا وتوفي في 

   
فاتھ  ّ ُخرى على الكمان،  باإلضافة الى  ٥سیمفونیات و ٩وشملت مؤل  ٣٢مقطوعاٍت على البیانو وأ

ھرة على سوناتا على البیانو وِسّت عشرة مقطوعة ُرباعیة وتریة، وقام بتلحین القصیدة االكثر ش
  " .نشید الفرح"االطالق في التاریخ وھي قصیدة 

   
، بدوره أشار الدكتور الفرجات الى التعاون المستمر بین السفارة األلمانیة والجامعة بكلیاتھا المختلفة

وإلى دور النشاطات الثقافیة والفنیة التي تسھم الدائرة في تنظیمھا إدراكا منا لألثر اإلیجابي الذي 
، ھذه النشاطات في نفوس طلبة الجامعة وتعزز من مشاركتھم في النشاطات الالمنھجیةتخلفھ مثل 

مما یؤدي الى استغالل أوقات الفراغ لدى الطلبة بفعالیات ثقافیة وفكریة وفنیة من شأنھا بناء جیل 
ّاء في أدائھ   .وحضاري في سلوكھ، وإیجابّي في تفكیره، بن

   

  /أخبار األردنیة
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الكمان والفیوال والقیادة الموسیقیة في معاھد موسیقیة في وجورج مایس ھو مایسترو ألماني درس 
تروسینغن وفریبرغ وشتوتغارت، إلتحق بالصفوف المختصة التي كان یقدمھا كارل مونشینغر 
وسیرغي سیلیبیداتشي وھیلموث ریلینغ ودون إیلیوت غاردینر، كما قاد الكثیر من الفرق الموسیقیة 

رفة ھیوستن، واألوركسترا السمفونیة في بنما، واألوركسترا في جمیع أنحاء العالم كأوركسترا غ
  .السمفونیة في لیبزیغ، وفلھارمونیة ثورینغیان، وفلھارمونیة إلبالند الساكسونیة، وسمفونیة برغیش

   
ومایس ھو المدیر الفني ألسابیع موزارت إیفیل وھي أحد أكبر المھرجانات الموسیقیة في والیة 

  .ألمانیا والمدیر الفني لمسابقة بحیرة كونستانس الموسیقیة الدولیة راینالند باالتینات في
   

یذكرأن مایس سیقود األوركسترا األردنیة في حفل سیقام مساء الیوم األحد على مسرح مركز الحسین 
بتنظیم من السفارة األلمانیة وجمعیة ، الثقافي بعمان بھذه المناسبة وتحت رعایة السفیرة األلمانیة

  .ترا األردنیة الوطنیة بالتعاون مع مجموعة طالل أبو غزالة والمعھد الوطني للموسیقىاألوركس
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  »دعم البحث والتطویر التكنولوجي واالبداع«تشارك في حفل مشروع » األردنیة«

  
دعم البحث «شاركت الجامعة االردنیة في الحفل الختامي لفعالیات المرحلة الثانیة من مشروع 

الذي ینظمھ المجلس األعلى للعلوم  SRTD II» لوجي واالبداع في األردنوالتطویر التكنو
  .والتكنولوجیا بدعم من االتحاد األوروبي

واشتملت فعالیات الحفل على معرض لألفكار اإلبداعیة ونماذج أولیة لمشاریع مبتكرة قدمت من قبل 
ن مع الیوم العالمي للمرأة نساء رائدات وشابات مبتكرات من خالل مسابقة نظمھا المشروع بالتزام

والفتیات في العلوم، للتعرف على األفكار اإلبداعیة في المملكة خاصة المقدمة من النساء باالضافة 
  .إلى التعرف على قدرات الباحثة األردنیة في مجاالت العلوم والتكنولوجیا واإلبداع

والتكنولوجیا المھندس عمر  وفي السیاق قال مدیر المشروع األوروبي في المجلس األعلى للعلوم
فكرة إبداعیة ونماذج أولیة لمشاریع نسائیة قدمت للمسابقة من  ١٣عماوي إن المعرض یتضمن 

ً، حیُث قبلت  ٢٥خالل فئتین، أوالھما فئة الشابات الریادیات ألصغر من  أفكار إبداعیة من  ٧عاما
ً حیُث قدمت  ٢٥ألكبر من فكرة ترشحت للمسابقة والثانیة فئة النساء الریادیات  ٤٦أصل  عاما

  .أفكار قبلت جمیعھا ٦مشاركات ھذه الفئة 
وبین عماوي إلى أن ما یمیز المعرض ھو فتح اآلفاق أمام المبتكرین والباحثین األردنیین خاصة 
ً المعرض منصة  الشباب منھم لتبادل التجارب والخبرات مع نظرائھم المحلیین والدولیین معتبرا

  .تمویل الفني والمالي لبعض األفكار اإلبداعیة والمشاریع المبتكرةمناسبة إلیجاد ال
  

وفي مجال الصحة وضمن عروض تقدیمیة لبعض المشاریع عرضت الدكتورة حنان خلیل من 
الذي » العالم االفتراضي لتأھیل مرضى التصلب اللویحي«جامعة العلوم والتكنولوجیا مشروع 

اون على تطبیقھ فریق من أعضاء ھیئة تدریس حصل على دعم من قبل ھذا المشروع، وتع
الدكتورة الھام » األردنیة»متخصصین في العالج الطبیعي من جامعتي العلوم والتكنولوجیا و

  .الشرمان والدكتورة عالیة الغویري
  

وأشارت خلیل أنھ تم تطویرعدد من التمارین العالجیة من خالل المشروع على ھیئة العاب الكترونیة 
فتراضي حیث یقوم فیھ مریض التصلب اللویحي بأداء جلسة العالج الطبیعي بطریقة ممتعة في واقع ا

تتسم بالتسلیة والتحدي لمستویات األلعاب، وفي نفس الوقت تحقق الغایة من الجلسة العالجیة بما فیھا 
  .تحسین توازن المریض ورفع قدرتھ على أداء نشاطات الحیاة الیومیة

  
الى دعم وتطویر البحث العلمي التطبیقي في مجاالت المیاه والطاقة والغذاء  یذكر ان المشروع یھدف

والصحة مع التركیز على تسھیل طرق الحصول على دعم فني ومالي لتبني االفكار وترجمتھا إلى 
مشاریع على أرض الواقع، إلى جانب سعیھ نحو ربط قطاع البحث العلمي واألكادیمي مع قطاع 

ً إلى التنمیة الصناعة والمواءمة ب ین المخرجات األكادیمیة مع متطلبات سوق العمل وصوال
  .المستدامة

  
بحضور نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور عمر » األردنیة«وتمثلت مشاركة 

الكفاوین وعمید البحث العلمي الدكتور شاھر المومني ومدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور أشرف 
د وضابط ارتباط المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا الدكتورة عالیة الغویري وعمیدة كلیة بني محم

علوم التأھیل الدكتورة نھاد المصري والدكتورة عبیر البواب والدكتورة میس الدغمي وكل من 
  .الباحثات تمارا القضاة وھبة زلوم والدكتورة نھایة كرابلیة من مركز حمدي منكو

  ٢٢:الرأي ص
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  إساءة االختیار وتقدیم طلبات المناقالت الیوم قائمة

  
أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي ان الطالب الذي یستكمل اجراءات 
تسجیلھ ممن رشحوا على قائمة القبول الموحد، بسبب تقدمھ بطلب انتقال من تخصص الى اخر داخل 

  .لمقعد، في حال لم یتم انتقالھالجامعة او خارجھا، لن یفقد حقھ في ا
  

  .وقال الطویسي ان اي طالب یواجھ مثل ھذه المشكلة، علیھ مراجعة الوزارة
  

  المناقالت بین التخصصات والجامعات
  

وتبدأ الیوم االثنین عملیة تقدیم طلبات المناقالت بین التخصصات في الجامعة التي رشح الطالب 
. ، وتنتھي العملیة وحتى الساعة العاشرة من مساء غد الثالثاءللقبول فیھا او في جامعة اخرى بشروط

  .حیث تتم عملیة تقدیم الطلبات الكترونیا من خالل موقع وحدة تنسیق القبول الموحد
  

  .وتشمل عملیة المناقالت، الطلبة المقبولین ضمن قائمة اساءة االختیار، التي ستعلن الیوم االثنین
  

ً بطلب التحاق في الدورة الشتویة للعام الحالي، ویشترط الجراء المناقالت أن  یكون الطالب متقدما
اسم المستخدم، والرمز (وان یقدم طلب االنتقال باستخدام البیانات المثبتة في بطاقة القبول الموحد 

ً في عملیة تقدیم طلب القبول الموحد)السري   .، والتي استخدمھا سابقا
  

بالضرورة الموافقة على عملیة االنتقال، حیث سیؤخذ في  وأكد المجلس ان تقدیم الطلب ال یعني
  .االعتبار أي أثر سلبي على عملیة القبول في جامعات األطراف

  
ً أو أعلى من معدل  وتعتمد عملیة االنتقال من تخصص آلخر على أن یكون معدل الطالب مساویا

  .وافقة المجلسالقبول التنافسي للتخصص المطلوب وتوفر شواغر في التخصص المطلوب وم
  

إذا تمت الموافقة على االنتقال ألي من التخصصات المطلوبة في الطلب «ولفت المجلس الى انھ 
  .»سیُلغى قبول الطالب في التخصص السابق، وال یحق لھ المطالبة بالعودة إلیھ

  
من خالل وتعلن أسماء الطلبة الذین تم الموافقة على انتقالھم بعد موافقة مجلس التعلیم العالي، و

  .الموقع االلكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد
  

  قائمة اساءة االخیتار
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٩:الغد ص
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الى ذلك، تعلن وحدة تنسیق القبول الموحد صباح الیوم االثنین قائمة المقبولین في الجامعات ضمن 
ة والتي تشمل جمیع الطلبة الذین كانت معدلھم في الثانویة العامة للدورة الشتوی» اساءة االختیار«
  .، ولم یرشحوا للقبول ضمن قائمة القبول التي اعلنت امس%)٦٥(
  

طالبا وطالبة، في حین ان عدد المقاعد الشاغرة في ) ١٧٨٠(و تتضمن قائمة اساءة االخیتیار 
  .مقعدا، موزعة على التخصصات المختلفة) ٣٠٤٩(الجامعات بلغت 

  
لمعدل القبول التنافسي للدورة الشتویة  واشترط مجلس التعلیم العالي أن یحقق الطالب الحد األدنى

ً للشواغر المتاحة في الجامعات التخصصات   .الحالیة، على ان یتم توزیعھم وفقا
  

في مؤتة ) ٢٦(مقاعد في الجامعة االردنیة و) ٧٠٦(وتتوزع المقاعد الشاغرة على الجامعات بواقع 
في الطفیلة التقنیة ) ٦٦٩(ل البیت وفي ا) ١٧(في الھاشمیة و) ١١١(العلوم والتكنولوجیا و ) ٦٢٤(و
  .في جامعة الحسین بن طالل) ١١٠٩(
  

طالب عما نسبت ) ٦(ة طالبا وطالبة في جامعة الیرموك، بزیاد) ٩٦٦(في حین نسبت الوحدة بقبول 
طالب عما نسبت ) ٧(طالب بزیادة ) ٢٣٣٤(الجامعة بھ، وكذلك في جامعة البلقاء التطبیقیة رشحت 

  .بھ الجامعة ، وذلك بسبب تساوي المعدالت
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  تنشر الخطة االكادیمیة في كلیات الشریعة للعام الجامعي المقبل» الدستور«

  
عالي عن ابرز التوصیات الخاصة بكلیات الشریعة كشفت مصادر مطلعة في وزارة التعلیم ال

، وستشمل تجوید ٢٠١٨- ٢٠١٧بالجامعات االردنیة والتي سیتم تطبیقھا بدایة العام الجامعي المقبل 
مدخالت كلیات الشریعة، وتحدید اربعة تخصصات  فقط لتدرس بتلك الكلیات، وفرض مواد اجباریة 

  .ضد التطرف والغلوتدرس لكافة طلبة الجامعات لتحصین الذات 
على نسخة منھا، سیتم التركیز  على  مدخالت » الدستور«ووفقا للقرارات والتوصیات التي حصلت 

اعتبارا من العام % ٨٠الى % ٦٥كلیات الشریعة من خالل  االبقاء على رفع الحد االدنى للقبول من 
ونوعیاتھم على ان یقترن واجراء تقییم سنوي لمعرفة التاثیر على الطلبة  ٢٠١٨- ٢٠١٧الجامعي 

  .ذلك بحوافز على شكل بعثات للطلبة لدراسة الشریعة وحوافز بالتعیین بعد التخرج
وستشمل القرارات توحید مسمیات التخصصات بحیث یتم اقتصارھا على اربعة تخصصات فقط 

  .وھي الفقھ واصولھ واصول الدین والمصارف االسالمیة واالمامة والوعظ واالرشاد
   

  :ھیكلة الخطط الدراسیة اعادة
وتضمنت القرارات والتوصیات ادخال مساقات خاصة لطلبة الشریعة في الفصل الدراسي االول 
وتتضمن جرعة ثقافیة كافیة في مجاالت العلوم السیاسیة، والتاریخ العالمي، والقانون، والفكر 

التحقق من جودة المخرجات المعاصر وعلم االجتماع، وعلم الفلسفة واللغات العالمیة، والعمل على 
  .التعلیمیة عن طریق عقد اختبار تخرج یصمم لھذه الغایة

وحول طلبة الدراسات العلیا بتخصص الشریعة ستعمل الخطة على زیادة الكفایات والمجاالت 
المعرفیة للتخصصات والبرامج بحیث تشمل مجموعة المعارف الشرعیة االساسیة التي یجب ان ال 

الدراسیة مھما كان التخصص وھي علوم القران والتفسیر والتالوة والحفظ، علوم  تخلو منھا الخطة
  .السنة النبویة والسیرة، علم اصول الفقھ

وستشمل علوم الفقھ العبادات، المعامالت االحوال الشخصیة، العقوبات، السیاسة الشرعیة الحكم 
ان، الفرقة، المذاھب العقیدیة، التیارات االیم« والقضاء والجھاد، الدراسات المقارنة، علوم العقیدة، 

  المعاصرة، االدیان 
كما سیكون ھنالك ووفقا للتوصیات ضرورة اجراء  تدریب عملي لطلبة الكلیة حسب التخصص 
یشرف علیھ لجان مشتركة من الجامعة المعنیة وجھات العمل المتخصصة التي یمكن ان توظف 

  .ھؤالء الخریجین
   

  :یعةالدراسات العلیا والشر
وبحسب الخطة یجب ان  تكون البرامج في الدراسات العلیا على المستوى الوطني لالفادة من خبرات 
الجامعات جمیعھا وسد النقص في اعضاء ھیئة التدریس في بعض التخصصات،لعدم السماح بتكرار 
نفس التخصصات والبرامج في الجامعات فتكون كل جامعة متخصصة بنوع معین من البرامج 

  .تخصصات،و تخفیض اعداد المقبولین والتوجھ نحو تنوع الطلبة المقبولین من مختلف الجنسیاتوال
وبحسب التوصیات یجب االكتفاء بتعیین اعضاء ھیئة تدریس من حملة الدكتوراه برتبة استاذ فقط 
للتدریس في برامج وتخصصات الدراسات العلیا، واالشراف على رسائلھم الجامعیة، یعاونھم 

تذة المشاركون استثناء وذلك ضمن شروط تضمن قدراتھم على االرتقاء بالدراسات العلیا االسا
منھجیا وبحثیا، وعدم السماح العضاء ھیئة التدریس من حملة الدكتوراه الذین یحملون رتبة استاذ 

  .مساعد للتدریس في برامج الدراسات العلیا

  ٥:الدستور ص
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ع تخرج لمن سلك مسار االمتحان الشامل في ووفقا للقرارات فال بد من  تقدیم بحث تخرج او مشرو
الماجستیر وتشجیع الطلبة على نشر بحوثھم في مجالت علمیة محكمة، والعنایة باللغة العربیة 
واستحداث امتحان قبول فیھا للدراسات العلیا على غرار االمتحان الوطني للغة االنجلیزیة الذي 

دراسات علیا تناسب حاجات الطلبة الوافدین من تجریھ ھیئة االعتماد،اضافة الى استحداث برامج 
  .الدول االسالمیة

   
  :تحصین طلبة الكلیات االخرى ضد التطرف والغلو 

وبحسب التوصیات سیكون ھناك ضرورة لالستفادة من اساتذة الشریعة المتخصصین في تدریس 
خحالل طرح مواد  مواد تتضمن مواجھة التطرف والغلو والتكفیر وخاصة للكلیات العلمیة وذلك من

مختلفة تعالج ھذه القضیة وادخال مساقات تعطى للطلبة خالل فصل التخرج تتضمن جرعة اضافیة 
ثقافیة اخرى،و مساقات تتضمن اكساب الطالب مھارات حیاتیة مثل الحوار واحترام قبول االخر 

  .ومساقات تحصن الطلبة ضد الغلو والتطرف
ت االجباریة تتعلق بالدین والوسطیة واالعتدال وتقبل االخر اضافة مساق واحد عاالقل ضمن المساقا

لزیادة الوعي ومواجھة دعوات التطرف وااللحاد شریطة ان یدرسھا عضو ھیئة تدریس متخصص 
  .في العلوم الشرعیة
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  طالبا وطالبة في الجامعات الرسمیة ١٠٩٦٦قبول 

  
طالبا وطالبة في الجامعات الرسمیة  ١٠٩٦٦أعلنت وحدة تنسیق القبول الموحد صباح االحد، قبول 

  .عبر موقعھا االلكتروني ٢٠١٧للدورة الشتویة 
ُبلت طلبات  ً وطالبة، من مجموع عدد الطلبات االجمالي المقدمة والبالغة  ١٠٩٦٦وق  ١٢٧٤٦طالبا

ً وطالبة ١٧٨٠طلبا، وبلغ عدد الطلبة ضمن فئة إساءة االختیار    .طالبا
فما فوق من الناجحین في امتحان التوجیھي لھذه %  ٦٥لى معدالت ویبلغ عدد الطلبة الحاصلین ع

  .طالبا وطالبة ١٧٩٨٢الدورة 
وستعلن الوحدة االسماء والجامعات التخصصات التي تم ترشیح قبول الطلبة من مسیئي االختیار  

  .فیھا صباح االثنین المقبل على الموقع االلكتروني للوحدة
الى  ٦٠'بت على قبول الطلبة األردنیین الحاصلین على معدالت ووافق مجلس التعلیم العالي الس

مؤتة، :( بالمائة، في شھادة الثانویة العامة على البرنامج الموازي فقط في جامعات األطراف ٦٤٫٩
، وعلى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي )آل البیت، الحسین بن طالل، الطفیلة التقنیة

بالمئة من  ٢٠اغرة ووفق الطاقة االستیعابیة بما ال یزید على في التخصصات الش ٢٠١٧/٢٠١٦
  .عدد المقبولین في التخصصات الراكدة والمشبعة

ووافق المجلس ایضا على قبول الطلبة الذین تقدموا بطلبات التحاق ولم یقبلوا في أي تخصص في 
بالمئة فما فوق،  ٦٥ ، والحاصلین على معدالت"فئة إساءة االختیار"الجامعات األردنیة الرسمیة 

ً للشواغر  شریطة أن یحقق الطالب الحد األدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة الشتویة الحالیة، ووفقا
  .المتاحة في الجامعات التخصصات، وتكلیف وحدة تنسیق القبول الموحد تنفیذ القرار

ضمن المكرمات الملكیة ألبناء وتقتصر قائمة القبول الموحد للدورة الشتویة على التنافس الحر، وال تت
القوات المسلحة األردنیة واألجھزة األمنیة وأبناء المعلمین أو طلبة المخیمات أو المدارس األقل حظا 
وأبناء البادیة، كما تستثنى التخصصات، التي یتبع نظام السنوات للدراسة فیھا مثل الطب وطب 

  .األسنان
جراء مناقالت الطلبة المقبولین ضمن قوائم القبول وكلف المجلس وحدة تنسیق القبول الموحد إ

الموحد، بما فیھم الطلبة المقبولون ضمن قائمة إساءة االختیار من تخصصات ذات معدل تنافسي 
أعلى إلى تخصصات مساویة، أو أدنى في المعدل التنافسي في نفس الجامعة، أو في أي جامعة 

البرمجیة المتاحة على الموقع االلكتروني لوحدة أخرى، وذلك من خالل تقدیم طلب خاص باستخدام 
شباط وحتى  ٢٠تنسیق القبول الموحد، على ان تقدم الطلبات خالل الفترة من صباح غد االثنین 

ً بطلب التحاق في الدورة الشتویة  ٢١العاشرة من مساء الثالثاء  شباط، بشرط ان یكون الطالب متقدما
اسم 'قال باستخدام البیانات المثبتة في بطاقة القبول الموحد للعام الحالي، وان یتقدم بطلب االنت

ً في عملیة تقدیم طلب القبول الموحد'المستخدم، والرمز السري   .، والتي استخدمھا سابقا
ً أو أعلى من معدل  وتعتمد عملیة االنتقال من تخصص آلخر على أن یكون معدل الطالب مساویا

  .ن یكون ھنالك شواغر في التخصص المطلوبالقبول التنافسي للتخصص المطلوب، وأ
واوضح قرار المجلس، انھ في حال تمت الموافقة على االنتقال ألي من التخصصات المطلوبة في 

  .الطلب سیُلغى قبول الطالب في التخصص السابق، وال یحق لھ المطالبة بالعودة إلیھ
عد موافقة مجلس التعلیم العالي، ومن خالل وسیتم إعالن أسماء الطلبة الذین تم الموافقة على انتقالھم ب

  .الموقع االلكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد
وال یجوز لمن یقل معدلھ عن الحد األدنى لمعدل القبول للدورة الصیفیة الماضیة، التقدم بطلب 

  . لتخصص معین، إن لم یكن یلبي الحد األدنى في مثل ھذا التخصص

  ٨:الدستور ص
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  ‘‘الدبلوم‘‘حتجاجا على رفع رسوم ا‘‘ ذبحتونا‘‘اعتصام لـ

  
أكد طلبة حقھم في التعلیم، وإصرارھم على مواصلة االحتجاجات والفاعلیات إلى حین إسقاط قرار 
رفع الرسوم والعودة إلى الرسوم السابقة، داعین إلى مجانیة التعلیم عوضا عن رفع رسوم ساعات 

  ".الدبلوم"الشھادة الجامعیة المتوسطة 
، أمس، أمام "ذبحتونا"وقفة احتجاجیة نظمتھا الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة  جاء ذلك خالل

التابعة لجامعة البلقاء التطبیقیة، والتي تأتي ضمن " البولیتكنیك"بوابة كلیة الھندسة التكنولوجیة 
افس للتن% ٤٠٠بنسبة " الدبلوم"خطوات الحملة التصعیدیة لمواجھة قرار إدارة الجامعة برفع رسوم 

  .للموازي% ٢٠٠و
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات ترفض حرمان الفقراء من الدراسة في الجامعات والكلیات 

معالجة حالة الترھل اإلداري التي تؤدي إلى استنزاف "الرسمیة، قائلین إن األولى بإدارة الجامعة 
ً من میزانیة الجامعة   ".أكثر من ثمانیة مالیین دینار سنویا

ستقف إلى " ذبحتونا"بالحملة الطالب محمد العورتاني أن " الدبلوم"، أكد مسؤول ملف من جھتھ
 ً ً إلى خطوات تصعیدیة سیتم اإلعالن عنھا الحقا   .جانب الطلبة إلى أن یتم التراجع عن القرار، مشیرا

ق إغال"قامت أثناء االعتصام بـ" البولیتكنیك"إلى ذلك، قالت الحملة، في بیان صحفي، إن إدارة 
  ".البوابة الرئیسة للكلیة ومنع الطلبة من الخروج للمشاركة في االعتصام

استمرار عزوف الطلبة عن التسجیل للدبلوم على التنافس والموازي في "وأكدت في الوقت نفسھ 
، موضحة أن رسوم %"٤٠٠بعد رفعھا الرسوم بنسبة " البلقاء التطبیقیة"كلیات المجتمع التابعة لـ

". أصبحت أعلى من نظیراتھا في الكلیات الخاصة"ت الدبلوم بالجامعات الرسمیة الساعة لتخصصا
  .حول المغزى الحقیقي من ذلك، ومن ھي الجھة المستفیدة منھ" ذبحتونا"وتساءلت 

  ٩:الغد ص
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  واستقاللیة مواقفھ” الوطني لحقوق اإلنسان“تشید بدور ) سیداو(اللجنة األممیة 
  
  

ني لحقوق االنسان الدكتورة عبیر دبابنة أن اللجنة األممیة أكدت عضو مجلس أمناء المركز الوط
، أشادت بالدور الذي یقوم بھ ”سیداو“المعنیة باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المراة 

المركز الوطني لحقوق اإلنسان، وباستقاللیة المواقف الصادرة عنھ، والتي تتناسب مع المواثیق 
  .والمعاییر الدولیة

  
للجنة االمم المتحدة المعنیة باتفاقیة  ٦٦التي مثلت المركز خالل أعمال الدورة  –أضافت دبابنة و
إن اللجنة األممیة أشادت أیضا بتقریر الظل الذي أعده المركز وجرى عرضھ خالل  –” سیداو“

ویة أعمال الدورة المذكورة، متضمنا العدید من المواقف واإلیضاحات بشأن أھمیة الحقوق المتسا
للرجل والمرأة، وضرورة مراجعة قانون األحوال الشخصیة لیشمل حق الحضانة للمرأة بعد الطالق، 

  .ومعالجة قضایا الزواج المبكر ال سیما في مخیمات الالجئین السوریین
  

ودعت دبابنة الحكومة إلى األخذ بتوصیات التقریر المذكور، ال سیما لجھة ضرورة المصادقة على 
الختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، ودعم وتمكین البروتوكول ا

المرأة اقتصادیا واجتماعیا وتوفیر فرص عمل لھا، وتطویر مھاراتھا بما یتناسب مع احتیاجات 
تة السوق من األیدي العاملة وتحدیدا في المناطق النائیة، واعتماد المزید من التدابیر اإلضافیة المؤق

بما في ذلك اعتماد نظام الحصص والمعاملة التفضیلیة لتعزیز إدماج المرأة في التعلیم واالقتصاد، 
ومواصلة تقدیم حوافز لتعزیز النساء وتوظیفھن في القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة تكثیف 

على البرامج التوعویة المتعلقة بصحة المرأة والطفل في جمیع محافظات المملكة مع التركیز 
المناطق النائیة، وتوفیر الرعایة الصحیة الالئقة للمرأة مع التركیز على المرأة ذات اإلعاقة والمرأة 

  .الالجئة، ورفع التحفظات الواردة على اتفاقیة سیداو
  

وكان الوفد األردني الرسمي عرض نھایة األسبوع الماضي التقریر الحكومي حول تطبیق اتفاقیة 
  .قععلى أرض الوا” سیداو“

  ٤:االنباط ص



  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 

17 

 تاعالنا

 ١٧:الدستور ص/٣٧:الرأي ص
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  الشمیساني - ابراھیم رشید البلبیسي  -
  
  الجبیھة -خالد حسن عّواد  -
  
  حوارة -محمد سلیم مصطفى الغرایبة  -
  
  شارع االردن -جمیل صبحي مصطفى الرمحي  -
  
  دابوق - یوسف حسین عوض قعدان  -
  
  طبربور -لیلى اسعد مصطفى الرمامنھ  -
  
  الجبیھة - شقیق محمد حسن عواد  -
  
  السرو -ھاني نجیب اسكندر الشاعر  -
  
  دابوق -شكران خالد عودة  -
  
  الصویفیة -عیسى جورج بشارة صالح  -
  
  تالع العلي -عبدالملك عبدالمحسن حموده  -
  
  طریق المطار - محمود عبد القادر شاكر ابوناموس  -
  
  ابونصیر -سعاد محمد جوده نعواش  -
  
  عیمةبلدة الن - عادل محمود عقلة النقرش  -
  

 وفیات

 الرأي 
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احكام في قضایا ارھابیة تتضمن تشدید )  ١٠( محكمة امن الدولة تصدر خالل االسبوع الحالي 
  .العقوبة بحق المدانین

  
المسؤول سیحال .. ان ھناك قرارا بتغییر مسؤول في دائرة تابعة لوزارة سیادیة» عین الرأي«علمت 

  .على صلة بمكافحة الفساد الى التقاعد ویتوقع تعیین بدال منھ شخصیة كانت
  

وزارة الصناعة والتجارة والتموین ستطلب من مصانع الدخان وشركات االتصاالت وضع االسعار 
  .على علب السجائر وبطاقات شحن الھواتف وذلك لضمان عدم استغالل المستھلكین من قبل التجار

  
 ٨بنكا محلیا و)  ١٣( فقط لدى مؤسسة ضمان الودائع اعلنت ان المبالغ المودعة بالدینار االردني 

  .بنوك اجنبیة في االردن مضمونة وفق احكام قانونھا دون ان یرتب ذلك اي كلفة على المودعین
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ضمن جھودھا التشاركیة مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة تنظم الھیئة المستقلة عند الساعة 
األحزاب السیاسیة، یتضمن ثالث جلسات  الحادیة عشرة من صباح الیوم لقاء تشاوریا مع ممثلي

، »الھیئة واالنتخابات البلدیة والالمركزیة الدور ومساحات العمل واالستعدادات«عمل تتناول أولھا 
  .وثالثھا جلسة نقاش وحوار» حملة توعویة وتثقیف«وثانیھا 

  
ة الكویت یقیم سفیر احتفاال بالعید الوطني السادس والخمسین وذكرى التحریر السادسة والعشرین لدول

دولة الكویت الشقیقة لدى األردن الدكتور حمد صالح الدعیج حفل استقبال بفندق الرویال بعد غد 
  .األربعاء عند الساعة السابعة مساء

  
شبكة مراسلون «یطلق مركز حمایة وحریة الصحفیین عند الساعة العاشرة والنصف من صباح الیوم 

لصحافة المتخصصة بقضایا حقوق االنسان، وسیعرض خالل حفل لتعزیز ا» من أجل حقوق اإلنسان
الذي أسسھ مركز حمایة وحریة الصحفیین بدعم من السفارة » إنفوعربي«إشھار الشبكة موقع 

» إنفوعربي«البریطانیة، كما سیتم عرض شھادات وقصص نجاح لصحفیین استخدموا موقع 
وغراف، ویُختتم االجتماع بتوقیع الصحفیین وساعدھم بشكل كبیر في اعداد رسومات وتصامیم االنف

  .على إعالن الشبكة
  

یشارك المنسق العام الحكومي لحقوق اإلنسان باسل الطراونة والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق 
مقاربات حقوق اإلنسان في مواجھة ( موسى بریزات بفعالیات المؤتمر الدولي حول .اإلنسان د

والمنعقد في الدوحة بدعوة من المفوضیة السامیة لحقوق ) لعربیةحاالت الصراع في المنطقة ا
  .جنیف واللجنة الوطنیة لحقوق اإلنسان في قطر ولمدة یومین/ اإلنسان 

  
  

 صنارة الدستور 
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عشاء سیاسي ضم مساء أمس رئیس الوزراء ھاني الملقي ورئیس مجلس النواب عاطف الطراونة 
  .وزیرین ونائبین إضافة إلى الرئیسین المأدبة، الخاصة جدا، ضمت فقط. في منزل الملقي

  
رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة یطیر الیوم إلى إیران، على رأس وفد برلماني یزور طھران، 

  .للمشاركة في مؤتمر یعقد ھناك
  

انشغال الحكومة أمس بجلستي مجلس النواب الصباحیة والمسائیة، وحضور رئیسھا ھاني الملقي 
ساء الكتل النیابیة ظھر أمس، دفع مجلس الوزراء إلى تأجیل عقد جلستھ العادیة للقاء جاللة الملك برؤ

  .التي كانت مقررة أمس
  

البحر المیت یسارع الزمن حالیا الستكمال افتتاحھ قبیل انعقاد القمة العربیة المرتقبة  -فندق ھیلتون
  .ة في القمةنھایة الشھر المقبل، وذلك استعدادا الستضافة عدد من كبار ضیوف المملك

  
أن السفیرة األمیركیة لدى األردن ألیس ویلز، ستغادر موقعھا إلى " الغد"مصادر مطلعة أبلغت 

وكانت . المقبل) أغسطس(واشنطن الشھر المقبل، رغم أن انتھاء مھمتھا كسفیرة بعمان تنتھي في آب 
  .٢٠١٤) یولیو(تموز  ٢٨ویلز عینت سفیرة لبالدھا في المملكة في 

  
خالد رمضان وجھ سؤاال رسمیا لرئیس الوزراء، استفسر فیھ حول األسباب التي دعت النائب 

ألف دینار بأثر رجعي للمستشار العمالي السابق في  ٨٧الحكومة لمنح موافقة رسمیة لصرف مبلغ 
بحسب نص " متجاوزة القرار السابق لدیوان المحاسبة الذي اعتبرھا مخالفة"السفارة األردنیة بلیبیا 

  .  رمضان سؤال
  

 

  زواریب الغد


