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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
ً حول الدراسة في الوالیات المتحدة  األردنیة تعقد لقاء طالبیا

  األمریكیة
٣  

تبحثان الحلول المروریة في محیط " أمانة عمان"و" األردنیة"
  الجامعة

٥  

ً "ورش توعویة حول   ٨  "التعاونیات كوسیلة لتمكین المرأة اقتصادیا
 ١٠  افتتاح بازار خیري في األردنیة

 ١٢  "األردنیة"السفیر التركي یزور
 ١٤  الجامعة االردنیة تنظم فعالیة للتوعیة بسرطان الثدي

 ١٥  ردنیة العقبة تقیم صالة الغائب على ارواح الشھداءاال
معلم أثري عّماني یتحول إلى متنزه ومتحف ... » سبیل الحوریات«

  مفتوح
١٦ 

   شؤون جامعیة
 ٢٠  )البحر المیت(وقفات حداد بالجامعات على أرواح شھداء 

جامعة ال البیت تشارك بتوزیع المنح لعدد من الطلبة األردنیین 
  والسوریین

٢٢ 

لثالثة مصریین وأردنیین وسعودي جوائز شومان للبحث العلمي 
  وعماني

٢٣ 

 ٣٤  طلبات المنح والقروض الجامعیة األسبوع المقبل
 ٢٥  اعالنات
 ٢٦  وفیات

  ٢٨- ٢٧  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  األردنیة تعقد لقاء طالبیاً حول الدراسة في الوالیات المتحدة األمریكیة

استضافت الزاویة  –آیھ عویدي العبادي

األمریكیة في مكتبة الجامعة األردنیة مجموعة 

رق األوسط في من طلبة برنامج دراسات الش

الوالیات المتحدة األمریكیة، وذلك ضمن 

األنشطة الخاصة بالزاویة األمریكیة للحدیث 

  . عن الدراسة في الوالیات المتحدة األمریكیة

ویھدف اللقاء إلى نقل تجارب الطلبة الدارسین في الوالیات المتحدة األمریكیة الى الطلبة الراغبین 

التعرف على النمط المعیشي، والسكن ، والدراسة، والحیاة الجامعیة في إكمال دراستھم ھناك وذلك ب

  . في المجتمع األمریكي

وتناول اللقاء الذي حضره نائب الرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبھ  ومن القسم 

اور أھمھا، الثقافي في السفارة األمریكیة جون غنیمة وعدد من الطلبة من مختلف الجنسیات  عدة مح

تعریف التعلیم في الوالیات المتحدة األمریكیة وتقدیم معلومات دقیقة وشاملة حول الھدف التعلیمي 

وتقدیم التوجیھات لألفراد  عن نظام المراحل الجامعیة األولى حیث تصنف إلى مرحلة البكالوریوس 

ن، برنامج البكالوریوس مدة سنتی) كلیة المجتمع(وھي لمدة أربع سنوات، و برنامج البكالوریوس 

  .للمنتسبین وھو االنتقال من التعلیم في األردن إلى كلیة جامعیة أمریكیة

وقام جون بتعریف آلیة  اختیار موقع السكن والجامعة على حسب قرب الجامعة أو المناخ أو المنطقة 

   الجغرافیة

 أخبار الجامعة

 األردنیةأخبار 
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ً من المعاییر یجب أخذھا بعین االعتبار عند اختیار التخصص الجامعي  وأشار جون أن ھناك عددا

والجامعة، ومنھا معدل التخرج و القدرة المالیة المخصصة للعیش والدراسة  باإلضافة إلى شخصیتك 

  .وعاداتك األجتماعیة والدراسیة وغیرھا من المعاییر

   

قافي بین وفي الختام تم تبادل الحدیث بین الطلبة، حیث أشاد الطلبة بعقد مثل ھذه الملتقیات للتبادل الث

البلدان وتعریفھم بآلیة التعلیم والتقدیم للدراسة والعیش في الوالیات المتحدة األمریكیة وتم توزیع 

  البروشورات التعریفیة على الحضور
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  تبحثان الحلول المروریة في محیط الجامعة" أمانة عمان"و" األردنیة"

أطلع وفد من أمانة عمان  - سناء الصمادي

برئاسة مدیر مدینة عمان المھندس عمر 

اللوزي، رئیس الجامعة األردنیة الدكتور 

عبد الكریم القضاة صباح الیوم على 

مخططات األعمال اإلنشائیة والحلول 

المروریة التي ستنفذھا األمانة في محیط 

أعمال مشروع الباص  الجامعة ضمن

   .، وتأھیل لشارع خلیل الساكت BRT سریع التردد

واستعرض الوفد الذي ضم نائبي مدیر المدینة لألشغال والصحة والزراعة، والمدیر التنفیذي 

للھندسة، ومدیر مشروع البنیة التحتیة للباص سریع التردد،  وعدد من مدیري الدوائر المعنیة 

ور نواب رئیس الجامعة أعمال تأھیل وتطویر شارع خلیل الساكت من للمشروع في األمانة، وحض

تقاطع إشارات شارع عاكف الفایز مرورا بالشارع الخلفي للجامعة وصوال لتقاطع أحمد الطراونة 

  . متر ٢١٠٠بمسافة 

 وتشمل أعمال التأھیل تنفیذ الطریق وتحدیث البنیة التحتیة واألرصفة والجدران االستنادیة واإلنارة

وتصریف میاه األمطار وتحسین بوابات الجامعة وتنظیم الدخول والخروج وتعزیز السالمة 

المروریة ووضع جزیرة وسطیة وإشارات ضوئیة لتنظیم حركة السیر، وذلك من تقاطع إشارات 

  .عاكف الفایز وانتھاء بالشارع الخلفي للجامعة

الرأي /الكترونيالدستور /أحداث الیوم/عمون/٥:السبیل ص/شفقنا/الحقیقة الدولیة/أخبارھال /طلبة نیوز/األردنیةأخبار 
 تراب/٦:ص
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لى شارع الملكة رانیا العبدهللا، التي كما جرى استعراض األعمال اإلنشائیة والحلول المروریة ع

كیلو متر الذي سیعد  ٢تشمل المقطع الممتد من مسجد الجامعة لغایة جسر مستشفى الجامعة بطول 

   .من المحطات الرئیسیة للمشروع وأھمھا كونھا تشكل المدخل الرئیسي لحرم الجامعة

تبذلھا األمانة في تحسین الواقع  وأشاد رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة بالجھود التي

المروري على شوارع العاصمة خصوصا في محیط الجامعة بھدف توفیر االنسیابیة المروریة علیھا 

لخدمة مجتمع الجامعة والطلبة، مبدیا استعداد الجامعة للتعاون مع كوادر األمانة بتنفیذ أعمالھا بدون 

  . أي معیقات وتذلیل كافة الصعوبات

مدینة عمان المھندس عمر اللوزي سعي األمانة لتوفیر حلول مروریة وتحسین الواقع وأكد مدیر 

المروري، وانسیابیة السیر على شوارع العاصمة، من خالل خطة استراتیجیة وبرنامج زمني معد 

    . وإیجاد منظومة نقل عام حدیثة ومتطورة تواكب توسع ونمو ومستقبل المدینة

سریع التردد  یعد من أنسب المشاریع للنقل العام التي تناسب طبیعة وأشار إلى أن مشروع الباص 

   . مدینة عمان وتواكب المتغیرات فیھا

ولفتت المدیر التنفیذي للھندسة المھندسة نعمة قطناني انھ بالتعاون مع طلبة الھندسة ستعمل على 

وعراقتھا وتراثھا  إعادة تأھیل بوابات الجامعة بصورة حضاریة وھندسیة تالئم مكانة الجامعة

المعماري ، إضافة لتنفیذ كافة التصامیم الھندسیة لألعمال اإلنشائیة والحلول المروریة التي تنفذھا 

    . األمانة  مما یوفر آفاقا رحبة لترجمة أفكار إبداعیة واكتساب الخبرات

األمانة ستباشر وبین مدیر مشروع البنیة التحتیة للباص سریع التردد المھندس ریاض الخرابشة أن 

 ١٤قریبا بتنفیذ األعمال اإلنشائیة والحلول المروریة في محیط الجامعة،  ضمن فترة عمل تستمر 

  .شھرا
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وأكد أن األمانة وبالتنسیق مع دائرة السیر ستوفر البدائل المناسبة للحركة المروریة وانسیابیتھا  

  .وتسھیل الدخول والخروج  من والى الجامعة
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ً "ورش توعویة حول    "التعاونیات كوسیلة لتمكین المرأة اقتصادیا

عقد مركز دراسات المرأة  -سناء الصمادي

في الجامعة األردنیة بالتعاون مع كلیة 

الحقوق واللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون 

المرأة وبدعم من الوكالة السویسریة للتنمیة 

والتعاون ورشا توعویة للطلبة الخریجین 

لترویج التعاونیات كنموذج لزیادة 

لمشاركة االقتصادیة بشكل عام وبشكل ا

  .خاص للنساء

وجاءت  الورش ضمن مشروع تعزیز مشاركة المرأة في التعاونیات لتطویر أداء التعاونیات النسائیة 

الحالیة، والتحفیز لتأسیس تعاونیات جدیدة یمكنھا أن تكون وسیلة لزیادة قدرة المرأة االقتصادیة 

ً في المناطق األكثر ت ً بالالجئینوتحدیدا   . أثرا

حیث لوحظ غیاب الفھم الواضح لموضوع العمل التعاوني ومفاھیم التعاون الدولیة في المجتمع 

المحلي، وبناء علیھ تم التنسیق لعقد ورش توعویة في الجامعات األردنیة للطلبة الخریجین في 

  .المحافظات المستھدفة من المشروع التي من ضمنھا العاصمة عمان

وتناولت الورش التوعویة عدة محاور منھا؛ توضیح لمفھوم الجمعیة التعاونیة، وأھداف العمل 

التعاوني، والفرق بین التعاونیات والشركات، والفرق بین التعاونیة والجمعیة الخیریة، ومبادئ العمل 

  .التعاوني، ومجاالت العمل التعاوني

ً یھدف إلى تحسین األداء االقتصادي  یشار إلى أن مشروع التعاونیات كوسیلة لتمكین المرأة اقتصادیا

وزیادة دخل الجمعیات التعاونیة التي تقودھا النساء من خالل توفیر الخدمات االستشاریة والدعم 

  ردنیةاألأخبار 
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الفني، والترویج للتعاونیات كنموذج إلدارة األعمال بین النساء الریادیات في األردن في القطاع غیر 

اءمة السیاسات والتشریعات الناظمة لقطاع التعاونیات مع أفضل الممارسات المنظم، باإلضافة إلى مو

  .الدولیة
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  افتتاح بازار خیري في األردنیة

محمد المبیضین ـــ افتتح في الجامعة 

األردنیة الیوم بازار خیري نظمھ 

الجامعة المركز الثقافي اإلسالمي في 

   . ، ویرصد ریعھ للطلبة المحتاجین

وجال نائب رئیس الجامعة للشؤون 

اإلداریة الدكتور عمر كفاوین الذي 

ً عن رئیس الجامعة في أجنحة البازار الذي اشتمل على مشغوالت یدویة  افتتح البازار مندوبا

ومطرزات ومأكوالت شعبیة وعناوین لكتب ومؤلفات في تخصصات علمیة وأدبیة مختلفة 

  . ات مجمع اللغة العربیة األردنياضافة إلى إصدار،ومستلزمات قرطاسیة 

وأعرب كفاوین عن تقدیره إلدارة المركز الجھة المنظمة للبازار الذي تكمن فلسفتھ بإتاحة فرص 

   التفاعل الثقافي واالجتماعي بین طلبة الجامعة وتلبیة احتیاجاتھم من المستلزمات التعلیمیة والشخصیة

دكتور أحمد العوایشة الضوء على نشاطات  البازار الذي یعّد وسلط مدیر المركز الثقافي اإلسالمي ال

ً یلتقي فیھ الباعة وجمھور المتسوقین من أعضاء األسرة الجامعیة ، وقال  ً مصغرا یتم توفیر " سوقا

احتیاجات الطلبة باسعار تشجیعیة ویوفر علیھم الوقت والجھد فضال عن جمع ریع البازار إلنفاقھ 

  . " ومنھم طلبة الشعوب االسالمیة الدارسین في مختلف كلیات الجامعةعلى الطلبة المحتاجین 

ً عن خریجین من الجامعة  وشارك في البازار مجموعة من األسر التي تسعى إلى زیادة دخلھا ، فضال

بعرض منتوجاتھم من الحلي واالكسسوارات ومواد التجمیل والصابون التي تم إنتاجھا من خالل 

  . ة لتمكینھم من مواجھة أعباء الحیاةمشاریع صغیرة ریادی
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واستقبل البازار الذي أقیم على المسطح األخضر وسط الحرم الجامعي ویستمر حتى یوم الخمیس 

المقبل في یومھ األول المئات من طلبة مختلف كلیات الجامعة وأعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة 

  .وجمع من زوار الجامعة من خارجھا 
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  "األردنیة"السفیر التركي یزور

التقى رئیس  -سھى الصبیحي  

الجامعة األردنیة الدكتور عبد 

الكریم القضاة سفیر الجمھوریة 

التركیة لدى المملكة  مراد 

  . كاراغوز

وبحث الجانبان خالل اللقاء سبل 

توطید العالقات الثنائیة الثقافیة 

، والمركز )تیكا(لتركیة، ووكالة التعاون والتنسیق التركیة والعلمیة بین الجامعة األردنیة والجامعات ا

  .الثقافي التركي یونس إمره

وأكد القضاة على أھمیة التعاون القائم مع الجانب التركي، والمتمثل في جھود التبادل الطالبي، 

وتبادل أعضاء ھیئة التدریس، ودعم الزاویة الثقافیة التركیة وبرنامج اللغة التركیة في كلیة اللغات 

ً بالمزید من التعاون   .األجنبیة، مرحبا

ً عن حرص الجامعة  ١٢٠وأشار القضاة الى وجود أكثر من  ً یدرسون في الجامعة، معبرا ً تركیا طالبا

  .على تقدیم خبرة تعلیمیة ممیزة لھم، باإلضافة الى متابعتھم ورعایة شؤونھم

بدوره عبر كاراغوز عن استعداد الجانب التركي لتقدیم المزید من الدعم للجامعة، سواء من خالل 

  .، ومركز یونس إمرة الثقافي)تیكا(یق التركیة السفارة، أو من خالل وكالة التعاون والتنس

  ردنیةاألأخبار 
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ونوه الى إمكانیة دعم مكتبة الجامعة بالمزید من المصادر باللغة التركیة وإلى إمكانیة توفیر دورات 

اللغة التركیة للطلبة والعاملین في الجامعة بأسعار خاصة، باإلضافة الى إقامة ندوات ومحاضرات 

  .ثقافیة وعلمیة مشتركة

  . تھى اللقاء بتقدیم ھدیة رمزیة من السفارة لرئیس الجامعة والتقاط الصور التذكاریةوان
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  الجامعة االردنیة تنظم فعالیة للتوعیة بسرطان الثدي

نظم قسم العمل االجتماعي في الجامعة االردنیة بالتعاون مع البرنامج االردني لسرطان الثدي الیوم 

  ."الوردي قصة صمود"االحد فعالیة للتوعیة بسرطان الثدي تحت عنوان 

حملة التوعیة بسرطان الثدي التي یطلقھا البرنامج االردني لسرطان الثدي في  و تأتي الفعالیة ضمن

  .شھر تشرین االول من كل عام

فكر "واشتملت الفعالیة على قصص وتجارب لنساء ناجیات من المرض وعرض مسرحي بعنوان 

 ورشة تدریبیة للفتیات حول الفحص الذاتي، الى جانب توزیع نشرات وملصقات حول" بالوردي

  .التوعیة بسرطان الثدي

یذكر ان شھر تشرین االول من كل عام یعتبر الشھر العالمي للتوعیة بسرطان الثدي وبھذه المناسبة 

یقوم البرنامج االردني لسرطان الثدي بإطالق حملة توعویة سنویة تھدف الى تشجیع السیدات على 

تغلب على مخاوفھن وعلى اجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومساعدتھن في ال

  -. المعیقات التي تواجھھن وتمنعھن من القیام بھذه الفحوصات

  ٤:صدى الشعب ص/بترا/نیوزالمدینة 
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  االردنیة العقبة تقیم صالة الغائب على ارواح الشھداء

العقبة صالة الغائب على أرواح الطلبة والمواطنین ممن قضوا في فاجعة  -االردنیة أقامت الجامعة 

 البحر المیت، وذلك ضمن وقفة الحداد التي نظمتھا دائرة شؤون الطلبة بالتعاون مع اتحاد الطلبة فیھا

.  

وشارك في الصالة مندوب رئیس الجامعة مساعد رئیس الفرع الدكتور معروف خلف ، وعمداء 

ات، وأعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة في الجامعة، ورئیس اتحاد طلبة الجامعة، وحشد من الكلی

  .طلبتھا

وفي نھایة الصالة وجھ الشیخ ھیثم جنون موعظة دینیة دعا فیھا للشھداء واشار الى عظمة الشھادة 

یون عندما تواجھھم عند هللا سبحانھ وتعالى مبینا اھمیة ھذا التكاتف الخییر الذي تمیز بھ االردن

  .الملمات فیصبحوا جسدا واحدا متكاتفین متراصین

وقدم الشیخ جنون شكرة الى رئاسة الجامعة االردنیة وطلبتھا على ھذه الروح االخویة التي تجسدت 

  .من خالل المشاركة والدعم السر وذوي الشھداء جراء ما حدث في البحر المیت مؤخرا 

  /نیوزالمدینة 
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  معلم أثري عّماني یتحول إلى متنزه ومتحف مفتوح... » سبیل الحوریات»

ونات العمرانیة التي تركھا في وسط البلد على رأس األیق» سبیل الحوریات«یأتي  -سامحخالد 

الرومان على أرضنا، حیث ازدھرت عّمان في زمنھم وكانت حاضرة ثقافیة وعمرانیة ممیزة، كما 

وھو اتحاد لعشر مدن رومانیة في بالد الشام معظمھا یقع »الدیكابولیس«أصبحت ضمن حلف مدن 

  .حالیا في األردن

اریخیة وبالقرب من مدرجھا الكبیر ومسرح بني سبیل الحوریات قبل ألفي عام في وسط عمان الت

وھو شارع سقف السیل، والذي أقیم فوق  -األودیون وجبل القلعة، أما حالیا فھو یقع في شارع قریش

مجرى نھر عمان القدیم، یحتوي سبیل الحوریات في مدینة عمان على ثالث حنایا، وضعت طاقات 

ً، والتي رتبت في صفین یعل   .و أحدھما اآلخرصغیرة نصف دائریة أیضا

لم یقتصر استخدام المبنى على االستحمام بالمیاة الساخنة، ففیھ مصطبة كبیرة یعتقد أنھا استخدمت 

كمسرح، إضافة إلى ھیاكل ضخمة وتماثیل وغیرھا من المعالم التي مازالت مطمورة، ربما ان 

حین كانت تعرف باسم  فخامة ھذا المبنى وضخامتھ یؤشران على أھمیة عمان في الفترة الرومانیة 

رومانیة تقع في بالد الشام - فیالدلفیا، وضمھا الرومان لمدن الدیكابولیس وھو اتحاد لعشر مدن یونانیة

  .ومعظمھا في األردن

  عقود من اإلھمال واالعتداءات

ً ویمتد  كانت الواجھة الداخلیة لسبیل الحوریات مغطاة بألواح الرخام، بینما حوض السباحة كان واسعا

ً، وفوق حوض السباحة أقیمت الحمامات والنوافیر، واألعمدة التي  ٢٦لى طول البناء وبعمق ع قدما

ً، تحول سبیل الحوریات إلى خان ینزل . تبلغ ارتفاعھا عشرة أمتار بعد أن خبا نجم مدینة عمان قدیما

  .فیھ المسافرون وتأوي إلیھ دوابھم

  الكترونيالدستور 
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س یبنون المساكن بصورة عشوائیة، حتى بدأت األبنیة وبعد أن عادت الحیاة إلى مدینة عمان، أخذ النا

تتداخل مع بعضھا البعض في جوانب سبیل الحوریات، وبات الموقع بحاجة لترمیم شامل، وھو ما 

تعكف علیھ دائرة اآلثار العامة منذ سنوات لیست قلیلة، حیث تم ترمیم أبرز معالم المكان كمجرى 

  .مبنى إضافة إلى الكثیر من األقواس واألعمدةالمیاه السفلي، والواجھة األمامیة لل

  تحویل الموقع

أطلقت السفارة األمیركیة في عمان و مركز حمدي مانكو للبحوث العلمیة في الجامعة األردنیة حفل 

حیث انتھت . حیث تم  افتتاحھ رسمیا للجمھور والسائحین» متنّزه سبیل الحوریات األثري«افتتاح 

.  ع سبیل الحوریات في وسط البلد في عمان في شھر آذار من ھذا العامأعمال ترمیم و تأھیل موق

عبر منحة  ٢٠١٤وتمت ھذه األعمال من خالل مشروع تم على مرحلتین حیث بدأ العمل في عام 

دوالرا مقدمة من صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي من السفارة  ٢٧٥,٣٣٤قیمتھا 

متنّزه سبیل «المرحلة الثانیة من المشروع تم ترمیم الموقع لیصبح ونتیجة . األمیریكیة في األردن

ومن خاللھ سیتم تحویل الموقع الى مساحة قائمة على مفھوم المتحف المفتوح » الحوریات األثري

والى مكان یتم فیھ تنظیم الفعالیات الثقافیة بمستوى یضاھي ما یتم تنظیمھ في المواقع السیاحیة 

  .مجاورة كمسرح األودیون والمدرج الرومانيواألثریة األخرى ال

  ملتزمون بصیانة التراث واآلثار

قبل أیام وتحت رعایة القائم بأعمال السفارة األمریكیة السید باول مالك، باإلضافة إلى رئیس بلدیة 

عمان سعادة الدكتور یوسف الشواربة و مندوبا عن وزیرة السیاحة واالثار عیسى قمو والمدیر العام 

نیابة من دائرة اآلثار یزید علیان ورئیس الجامعة األردنیة عبد الكریم القضاه تم االعالن عن افتتاح بال

  .بعد اكتمال أعمال الترمیم، وذلك في حفل خاص أقیم في الموقع األثري» سبیل الحوریات«متنزه 
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ك، عن فخره أعرب القائم بأعمال السفارة األمریكیة خالل مشاركتھ في ھذا االفتتاح باول مال

إذا استمعتم إلى األصوات من حولنا بینما أتحدث إلیكم، ستسمعون أصوات زمامیر «وسعادتھ مضیفا 

ً أخرى تعج بھا حیاة المدینة الحدیثة، ولكن إذا نظرتم إلى الھیاكل الجمیلة خلفي  السیارات وأصواتا

السبیل الرائع لحوریات عام عبر الزمن لوقت بنى فیھ الرومان القدماء ھذا  ٢٠٠٠سوف تسافرون 

وعبر عن املھ بأن یطفئ » متر مربع وعمقھا ثالثة أمتار ٦٠٠األساطیر، والذي یضم بركة عرضھا 

سبیل الحوریات عطش السیاح محبي االستطالع و سكان عمان،  كما وأنھ یشكل مالذا بعیدا عن 

على توفیر المساحة  صخب المدینة، و أخیرا نحن نشجع أمانة عمان و وزارة السیاحة و األثار

المناسبة للفعالیات الثقافیة، مشیرا الى  ان حمایة التراث الثقافي لألردن مھم لیس فقط للتاریخ والفھم 

ً ذا قیمة اقتصادیة حاسمة لألردن ، من خالل تعزیز صناعة  اإلنساني فحسب، انما یعتبر أیضا

ي للبالد وبفضل منحة الوالیات المتحدة من الناتج المحلي اإلجمال% ١٤السیاحة فیھا التي تمثل نحو 

ألف دوالر من صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي التابع لوزارة  ٣٠٠بجزأیھا والبالغة 

حظي مركز حمدي مانكو للبحوث العملیة في الجامعة األردنیة بالنجاح في . الخارجیة األمریكیة

ة الجمھور، واكد امین عمان یوسف الشواربة ان ترمیم موقع سبیل الحوریات األثري وتجھیزه لزیار

االمانة ملتزمة بعملھا في الحفاظ على االماكن االثریة وصیانتھا،  وتتحمل الكثیر من المسؤولیة في 

مضیفا الى ان االمانة لعبت دورا مھما بقیامھا بتقدیم الدعم اللوجیستي التمام ، تطویر الكثیر منھا

  .ترمیم وانجاز ھذا العمل

ل عیسى قمو مندوبا عن وزیرة السیاحة واالثار لینا عناب ان الوزارة ملتزمة بعملھا وتعاونھا مع وقا

مؤكدا نا قطاع السیاحة ذو تھمیة عالیة وان ھناك الكثیر للتطویر والتحدیث من . السفارة االمیریكیة

  .اجل ازدھار قطاع السیاحة

د علیان انھ  فخورا بمثل ھذه االنجازات امشیرا الى و اكد المدیر العام بالنیابة من دائرة اآلثار یزی 

الف موقعا  ١٠٠دور دائرة االثار في الحفاظ على المواقع االثریة وصیانتھا حیث ان ھناك اكثر من 
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الف مسجلة لدى الدائرة من اجل صیانتھا  ١٤اثریا تتطلب الصیانة والرعایة واالھتمام حیث ان 

  .والتي تتطلب الكثیر من الوقت
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.  

  
  )المیت البحر(وقفات حداد بالجامعات على أرواح شھداء 

  
  

حادثة البحر  الغائب على أرواح شھداء الوطن ممن قضوا فيأقامت جامعات وقفات حداد وصالة 
أسرة  مصاب كل«وأكد المشاركون من الطلبة والھیئات التدریسیة واإلداریة في الجامعات أن  .المیت

 «فقدت عزیزا في ھذه الحادثة المؤلمة ھو مصاب جمیع أبناء الوطن
 
فاجعة  صالة الغائب على أرواح شھداء وفي اإلطار؛ أقامت جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة 

وعبر رئیس الجامعة الدكتور صائب خریسات عن  .البحر المیت الذین قضوا یوم الخمیس الماضي
فجعوا بھذا الحادث الكارثي والمأساوي، داعیا اهللا عز وجل ان  تعازیھ الحارة ألسر الضحایا الذین

وشارك الدكتور خریسات جموع  .سلوانویلھم أھلھم جمیل الصبر وال یتغمدھم بواسع رحمتھ
وطلبة الجامعة في أداء صالة الغائب والتي اقیمت  المصلین من أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة

وفي جامعة البلقاء التطبیقیة، نظمت  .والتكنولوجیا األردنیة، ظھر امس في مسجد جامعة العلوم
 على أرواح شھداء حادثة البحر المیت الجامعة وكلیاتھا كافة، صباح أمس، وقفة حدادٍ 

 
الفاتحة  وتخلل الوقفة إقامة صالة الغائب على أرواح الشھداء في الحادثة االلیمة، وقرأ الحضور 

وشھدت كلیات  .مكروه على أرواح الشھداء مبتھلین إلى اهللا عز وجل أن یحفظ اهللا األردن من كل
الجامعیة، واألمیرة رحمة  ة واألمیرة عالیةالجامعة في إربد والحصن وعجلون وعمان الجامعی

ومعان الجامعیتین، باإلضافة إلى الشوبك  الجامعیة، والھندسة التكنولوجیة والزرقاء الجامعیة والكرك
وتخلل ھذه الوقفات، التي حضرھا عمداء الكلیات وأعضاء ھیئة  .والعقبة الجامعیتین وقفات حداد

ة الغائب والدعاء إلى اهللا أن یحفظ األردن ویجنبھ مثل ھذه وطلبتھا إقامة صال التدریس وموظفوھا
   .النوازل

  
وطلبتھا وقفة حداد  كما نفذت أسرة جامعة مؤتة ممثلة برئاستھا وأعضاء ھیئتیھا التدریسیة واإلداریة

في حادثة البحر المیت األخیرة،  أعقبھا إقامة صالة الغائب على أرواح شھداء الوطن ممن قضوا
 من اتحاد طلبة الجامعة وعمادة شؤونھا وذلك بتنظیم

 
بتقدیمھ باسمھ  وتخلل الوقفة عدد من الكلمات التي استھلھا رئیس الجامعة الدكتور ظافر الصرایرة 

مصاب كل أسرة فقدت عزیزا  وباسم الجامعة العزاء والمواساة لألسرة األردنیة الواحدة، مؤكدا أن
ومنوھا بالوقت ذاتھ بأن تنظیم الجامعة لھذه  اء الوطنفي ھذه الحادثة المؤلمة ھو مصاب جمیع أبن

الوطنیة والحس اإلنساني لدى أسرة الجامعة وطلبتھا والتفافھم  الوقفة یأتي تعبیرا صادقا عن المعاني
الوطن وحرصھم على الوقوف إلى جانب الوطن وقیادتھ وأبنائھ یدا بید لیبقى  الدائم الصادق حول

   .منارة عز وتقدم وارتقاء األردن
  
  

المیت  فیما نظمت الجامعة األلمانیة األردنیة وقفة حداد و صالة الغائب على أرواح شھداء البحر
 وشارك في الوقفة و صالة الغائب كل من رئیس الجامعة الدكتورة منار فیاض ونائب .صباح أمس

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١١:أي صالر/السوسنة/الساعةمدار 
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حشد من  ر رائد خصاونة ورئیس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة وعمید شؤون الطلبة الدكتو
و أعربت أسرة الجامعة عن بالغ حزنھا وتعازیھا لذوي الشھداء داعین  .موظفي الجامعة وطلبتھا

و أكدوا أن  .الشھداء بواسع رحمتھ،داعین اهللا أن ینعم على المصابین بالشفاء العاجل المولى أن یتغمد
شخصا معظمھم  ٢١استشھاد  التي أدت إلى حالة الحزن التي عّمت المملكة جراء فاجعة البحر المیت

استكشافیة إلى وادي األزرق ماعین، ما تزید األردنیین  من األطفال إثر سیول داھمتھم خالل رحلة
  .أقسى الظروف إال تماسكا و تكاتفا في مواجھة
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  جامعة ال البیت تشارك بتوزیع المنح لعدد من الطلبة األردنیین والسوریین

  
  
  

األستاذ /شاركت جامعة آل البیت من خالل عمید كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا لتكنولوجیا المعلومات
ربعاء الموافق في عمان یوم األ HOPESالدكتور سعد بني محمد في االحتفال الذي اقامھ مكتب 

، وذلك لتوزیع شھادات المنح لعدد من الطلبة السوریین واالردنیین الدارسین في ١٧/١٠/٢٠١٨
برامج البكالوریوس والماجستیر في الجامعات االردنیة بمختلف التخصصات، حیث تم تقدیم ھذه 

صندوق  –السوریة المنح من قبل الصندوق االئتماني اإلقلیمي لالتحاد األوروبي لالستجابة لالزمة 
مدد، وتشمل ھذه المنح الرسوم الجامعیة كاملة باإلضافة الى مبالغ مالیة لتغطیة نفقات المعیشة للعدید 

  .  من الطلبة السوریین واالردنیین في مختلف الجامعات األردنیة
  

ً وطالبة من الجنسیتین األردنیة والسوریة من الطل بة وقد استفاد من ھذه المنح تسعة عشر طالبا
الدارسین في جامعة آل البیت، و كان األستاذ الدكتور سعد بني محمد قد شارك في اللجان المشكلة من 

  .قبل االتحاد األوروبي الختیار المرشحین لھذه المنح
  

  ٣:الشعب صصدى 
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  جوائز شومان للبحث العلمي لثالثة مصریین وأردنیین وسعودي وعماني
  

 ألغت مؤسسة عبد الحمید شومان حفل تسلیم جوائزھا للباحثین العرب، نتیجة الظرف االستثنائي الذي
یمر بھا الشعب األردني، والحزن الذي یخیم على كل بیت من بیوت األردنیین، للحدث الجلل الذي 

واكتفت بمواصلة . طفال كانوا في رحلة مدرسیة إلى منطقة البحر المیت السیاحیة ٢١قضي فیھ 
لفائزون استكمال اللقاء العلمي لمجتمع شومان للبحث العلمي واالبتكار، والذي شارك فیھ الباحثون ا

  .جنبا إلى جنب نخبة العلماء االكادیمیین في العالم العربي  ٢٠١٨ـ  ٢٠١٧العام 
  

الجائزة فاز بھا ھذا العام ثالث مصریین وأردنیان وسعودي وعماني حققوا مساھمات علمیة بارزة 
الطب الوقائي، ویتضمن اللقاحات : في مجاالتھم فحصل على جائزة العلوم الطبیة والصحیة

من الجامعة االمریكیة بالقاھرة، وفي حقل ) مصر(راض المعدیة للدكتور حسن عزازي البدوي واألم
، من جامعة )مصر(البنیة التحتیة الحضریة فاز الدكتور محمد محمود مرزوق، : العلوم الھندسیة

دینة من م) مصر(إبراھیم محمد الشربیني . القاھرة، كما فاز في مجال تكنولوجیا النانو وتطبیقاتھا د
  .زویل للعلوم والتكنولوجیا

  
المواد الوظیفیة الذكیة، الدكتور عبدهللا بن محمد عسیرى من جامعة : ونال جائزة العلوم األساسیة 

األمن الغذائي : ، في حین تقاسم جائزة العلوم التكنولوجیة والزراعیة)السعودیة(الملك عبد العزیز
، والدكتور )ُعمانسلطنة (وسالمة الغذاء، كل من الدكتور عبدهللا بن سیف السعدي من جامعة قابوس 

وظفر بجائزة العلوم االقتصادیة واإلداریة ). األردن(أنس النابلسي من جامعة العلوم والتكنولوجیا 
  .، من الجامعة األردنیة)األردن(حول الدور التنموي القتصاد المعرفة، الدكتور رائد مساعدة 

  
ة جلسات نقاشیة، الرئیسة وقد افتتح منتدى شومان للبحث العلمي واالبتكار والذي یشھدت عد 

التنفیذیة لمؤسسة عبد الحمید شومان فالنتینا قسیسیة مؤكدة على ضرورة توفیر بیئة علمیة للباحثین 
العرب، كاشفة أن التقریر العربي الذي تمت مناقشتھ في بیرون بلبنان أخیرا كشف عن أوضاع 

  . صعبة وخطیرة یمر بھا البحث العربي
  
  
   

أمین محمود والذي أیضا كشف عما وصل إلیھ البحث .الھیئة العلمیة للجائزة دومن جانب أكد رئیس 
العلمي العربي من أوضاع وتحدیات نتیجة تراجع الدعم المادي محییا المراكز البحثیة واألكادیمییات 

  .البحثیة العربیة ومؤسسة شومان على ما یبذل من جھود لدعم ودفع البحث العلمي العربي إلى األمام
  
لقى الفائز المصري إبراھیم محمد الشربیني كلمة الباحثین الفائزین آمال أن یعود للباحث العربي وأ

. حضوره القوي في خدمة المجتمعات العربیة، ومواكبة التطورات العلمیة الھائلة التي یشھدھا العالم
في مصر، شریف صدقي رئیس جامعة زویل .لتبدأ الجلسة االولى التي أدارھا العالم المصري د

حسن عزازي البدوي رئیس قسم الكمیاء بالجامعة األمریكیة بالقاھرة، .إبراھیم الشربیني ود.ود
  .عبد هللا العسیري.والباحث السعودي د

  العرب الیومموقع 
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  طلبات المنح والقروض الجامعیة األسبوع المقبل

  
 العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة ان تبدأتوقع أمین عام وزارة التعلیم  -  حاتم العبادي

الرابع من الشھر  عملیة تقدیم طلبات االستفادة من المنح والقروض، مرحجا ان تبدأ في الخامس او
الطلبة الذین  كما توقع الدكتور الوھادنة ان یرتفع عدد المستفیدین لھذا العام، بسبب زیادة عدد .المقبل

   .لجامعات الرسمیة مقارنة مع االعوام الماضیةقبلوا ھذا العام با
  

الجامعي المختلفة، الدعم الف طالب وطالبة لالستفادة من صنادیق ( ٤٠(ورشح العام الماضي زھاء 
والباقي حصلوا على ) وكاملة جزئیة( الف طالب للحصول على منح  ١٥إذ تضمنت القائمة االولیة 

طالبا  ٢٤٩٨من طلبات كلیات المجتمع  قروض في حین بلغ عدد المرشحین للحصول على دعم
   .وطالبة

  
صدور نظام  ام الماضي، الى إنتظار الوزارةوارجع سبب التأخیرعلى تقدیم الطلبات، مقارنة مع الع

وأكد ان ابرز ما تضمنھ النظام الجدید منح الطالب فترة أطول  .جدید لصندوق دعم الطالب الجامعي
 اصبحت تبدأ بعد سنتین من تخرج الطالب على ان یتم استكمال التسدید بعد خمس لسداد القروض، إذ

   .ن یبدا التسدید حال تخرج الطالبسنوات، في حین كان النظام السابق یشترط ا
  

الفترات السابقة یقدر  ولفت الى أن حجم دیون القروض لصالح الصندوق على الطلبة المستفیدین في
وتشمل البعثات والمنح والقروض الداخلیة، بحسب موقع مدیریة البعثات  .ملیون دینار( ١٧(بحوالي 

 ( منحة كاملة(ة منى لدعم تمریض لإلناث فقط منح صندوق األمیر: وزارة التعلیم العالي على موقع
منحة (البیطري  و بعثات الطب) منحة كاملة(و بعثات صندوق طلبة مدارس مناطق جیوب الفقر 

دعم الطالب لطلبة إقلیمي  ، وبعثات صندوق)منحة كاملة(و بعثات أوائل المملكة واأللویة ) كاملة
بعثات منح أو قروض بواقع (الجامعات الرسمیة  الوسط والشمال و بعثـات صندوق دعم الطالب في

 (ساعة ٤٥تمریض لإلناث فقـط ، ( الطالب  و بعثات صندوق ودعم) ساعة ٤٥
 
الطالب وعدد االخوة  معدل: وتخضع عملیة الترشح لالستفادة لمعادلة تنافسیة ضمن معاییر تشمل 

قاضى االسرة معونة وطنیة او تت في الجامعة ومكان اقامة الطالب ودخل االسرة، الى جانب ان كان
یشار الى أن إعالن النتائج یتم على مرحلتین، االولى تكون اولیة، حیث  .ضمن قائمة جیوب الفقر

لالعتراض علیھا ثم دراسة االعتراض واالخذ بما یثبت صحتھ، ومن ثم االعالن عن  یفتح مجال
  النھائي القائمة

  

  ٥-١:صالرأي 
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  ١٣:الرأي ص

 اعالنات
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  دیوان حرثا –صالح محمد صالح عبیدات  -
  
  عبدون الشمالي –المعتز باهللا ثابت درویش  -
  
  وادي عبدون –فادیة حمدي رضا العمد  -
  
  دیوان حرتا –سلیمان محمد العمري  -
  
  تالع العلي –شادي محمد موسى المبروك  -
  
  دابوق –مھناز موسى خلیل القره  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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بمشروع دعم  ھیئة تنظیم النقل البري رفضت إعطاء أصحاب حافالت نقل طلبة الجامعات المشمولة
  لدخلدائرة ضریبة ا أجور الطلبة مستحقاتھم المالیة إال بعد احتصالھم على براءة ذمة من

  
التجاریة  تاجر لسجل الغرفة ٢٠٠تجار في محافظة المفرق اعترضوا للجھات المعنیة على إضافة 

التي منحت ھؤالء  االعتراض شمل أیضا بعض البلدیات.. لغایات انتخابیة» وھمیة«برخص تجاریة 
  الواقع رخصا وھمیة قبل التحقق من متاجرھم و منشآتھم أنھا على أرض

  
  

صفوف  ان وزیرا جدیدا دخل في التعدیل الحكومي ینوي اجراء تغییرات بین »عین الرأي«علمت 
  التغییر یتوقع ان یشمل الوظائف العلیا في الوزارة.. موظفي وزارتھ

  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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عاد رئیس الوزراء السابق الدكتور ھاني الملقي إلى عمان، بعد رحلة عالج في الخارج أجرى 
  .لیمةخاللھا فحوصات طبیة شاملة، كانت نتائجھا إیجابیة وس

  
انھالت مساء أمس إشاعات قویة سرت كالنار في الھشیم عن استقالة وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم 

اإلشاعات التي . عزمي محافظة والسیاحة لینا عناب، على خلفیة قضیة حادثة البحر المیت. العالي د
مواقع التواصل االجتماعي سرعان ما تم نفیھا رسمیا من قبل الوزیرین تداولھا البعض على 

  .ومكتبیھما
  

موظفو العدید من الوزارات والمؤسسات الحكومیة، إضافة إلى أغلب الجامعات والمدارس عبروا 
التي وقعت مساء الخمیس، عن تضامنھم  صباح أمس، في أول یوم عمل بعد فاجعة البحر المیت

وحزنھم على ضحایا الفاجعة التي ھزت الرأي العام األردني، حیث نظم موظفو ھذه الجھات وقفات 
  .صمت تضامنیة أمام مؤسساتھم وقرأوا الفاتحة على أرواح الضحایا، الذین كان معظمھم من األطفال

  
نّكست سفارة بعثة االتحاد األوروبي في عمان أمس علم مبنى السفارة، تضامنا مع األردن وضحایا 

 .حادثة البحر المیت األلیمة، كما وقف موظفو السفارة أمس دقیقة صمت حدادا على أرواح الضحایا

 زواریب الغد
  


