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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
عمیدا انتھت مدد تولیھم مناصبھم في  ١٤: الجامعة االردنیة

  "أسماء"كلیاتھم 
٣  

  ٥  ادة الملكیة بتعیین القضاة رئیسا للجامعة األردنیةصدور اإلر
 ٦  اكادیمي اردني یفوز بجائزة شومان للباحثین العرب

   شؤون جامعیة
سلطان أبو عرابي رئیسا . د.الجمعیة الكیمیائیة األردنیة تنتخب أ

  فخریا لھا
٨ 

 ١٠  ي الجامعات الرسمیةد أمل نصیر أول عمیدة شؤون طلبة ف
 ١١  وزیر التعلیم العالي یلتقي وفدا من جمعیة الشباب

 ١٢  انتھاء مھلة تسلیم الشھادات األجنبیة الستكمال القبول الجامعي
ابو البصل یؤكد ضرورة الربط بین البحث العلمي ومواجھة 

  األفكار المشبوھة والمتطرفة
١٣ 

 ١٤  امتحان مفاضلة لحاملي شھادات التوجیھي العربیة الخمیس
في إكساب الطلبة مھارات  Globeالرزاز یؤكد اھمیة برنامج 

  البحث العلمي
١٥ 

 ١٧- ١٦  اعالنات
 ١٨  وفیات

  ٢١- ١٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "أسماء"عمیدا انتھت مدد تولیھم مناصبھم في كلیاتھم  ١٤: الجامعة االردنیة

في انتظار الرئیس الجدید ألجراء . عمید كلیة ١٤الجامعة االردنیة بالوكالة خدمات  أنھى رئیس

  .تشكیالت جدیدة والمتوقعة في االیام القادمة القلیلة

   :والعمداء الذین انتھت مددھم القانونیة لتولیھم منصب عمید لمدة سنتین ھم

  الدكتور شاھر المومني عمید البحث العلمي -

  ت الشناق عمید كلیة األعمالالدكتور رفع -

  .الدكتور سامي حسین عمید كلیة العلوم -

  الدكتور نذیر عبیدات عمید كلیة الطب -

  .الدكتور محمد العمري عمیدا لكلیة الزراعة -

  .الدكتورة منار النابلسي قائما بأعمال عمید كلیة التمریض -

  الدكتور صالح الرواضیة عمیدا لكلیة العلوم التربویة -

  الدكتور غالب العباسي عمید كلیة الھندسة -

  الدكتور فیاض القضاة عمید كلیة الحقوق -

   الدكتورة عبلة البصول عمید كلیة الصیدلة -

 أخبار الجامعة

 الحقیقة الدولیة/سرایا/عمون
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  .الدكتورة نھاد المصري قائما بأعمال عمید كلیة علوم التأھیل -

  .الدكتور بسام حمو عمید كلیة تكنولوجیا المعلومات -

  الدكتور عبدهللا نقرش عمید كلیة الدراسات الدولیة -

  .الدكتور محمود الشرعة عمیدا لكلیة اللغات األجنبیة -

   :كما استمر ثمانیة العمداء ھم

  .الدكتور محمد القضاة عمیدا لكلیة اآلداب -

  .الدكتور ابراھیم ھاشم عمیدا لكلیة التربیة الریاضیة -

  .ي عمیدا لكلیة الشریعةالدكتور عبد الرحمن الكیالن -

  .الدكتور رامي حداد عمیدا لكلیة الفنون والتصمیم -

  .الدكتورة ندى الروابدة قائما بأعمال عمید كلیة اآلثار والسیاحة -

  .الدكتور أحمد حمدان عمیدا لكلیة طب األسنان -

  .الدكتور محمد الشریدة عمیدا لكلیة الدراسات العلیا -

  .یدا لشؤون الطلبةالدكتور خالد عطیات عم -

  .بینما تم تكلیف نواب العمداء بباقي الكلیات
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  صدور اإلرادة الملكیة بتعیین القضاة رئیسا للجامعة األردنیة

  

. ضاة رئیسا للجامعة األردنیةصدرت الیوم االحد اإلرادة الملكیة السامیة بتعیین الدكتور عبدالكریم الق

. وكان مجلس التعلیم العالي نسب الخمیس، باختیار الدكتور القضاة رئیسا للجامعة األردنیة

 أحداث الیوم/الكون نیوز/ جفرا نیوز/الدولیةالحقیقة 
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 اكادیمي اردني یفوز بجائزة شومان للباحثین العرب

   

فاز عمید كلیة اإلدارة والتمویل في الجامعة االردنیة فرع العقبة الدكتور رائد مساعدة بني یاسین 

عن حقل العلوم االقتصادیة واإلداریة حول  ٢٠١٧عرب لدورة بجائزة عبد الحمید شومان للباحثین ال

  .الدور التنموي القتصاد المعرفة

وتمنح الجائزة تقدیرا إلنتاج علمي متمیز یؤدي إلى زیادة المعرفة العلمیة والتطبیقیة واإلسھام بحل 

ً، وھي أّول جائزة عربیّة تعنى بالب ً وعالمیا ً وإقلیمیا حث العلمي وتحتفي مشكالت ذات أولویة محلیا

  .بالباحثین العرب بھدف دعم البحث العلمي وإبرازه في جمیع أنحاء الوطن العربي

الجامعة االردنیة، وحاصل  -والدكتور بني یاسین أستاذ مشارك في قسم نظم المعلومات اإلداریة 

، ولھ ما ٢٠٠٩ على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات اإلداریة من جامعة نوتنجھام البریطانیة عام

بحثا علمیا منشورا في مجالت علمیة عالمیة محكمة، كما حصل على جائزة الباحث  ١٢٠یزید عن 

  .٢٠١٨وعام  ٢٠١٥المتمیز من الجامعة األردنیة لدورتین عام 

وبین رئیس الھیئة العلمیة للجائزة الدكتور أمین محمود ان الھیئة استقبلت منذ اإلعالن عن بدء دورة 

طلب ترشح للجائزة، جمیعھا من باحثین عرب یعملون في مؤسسات علمیة  ٢٤٦حو ، ن٢٠١٧

  .وأكادیمیة من كافة انحاء العالم

وأكد محمود ضرورة تشجیع الباحثین على إجراء وإنجاز أبحاث تھم كل شرائح المجتمع، وأن یكون 

اإلنسانیة ھناك استراتیجیات یتم تطویرھا على فترات محددة للمساھمة في حل المشكالت 

  .والمجتمعیة

  

 ٥:األنباط ص/ ١:صدى الشعب ص/الكترونيالدستور /عمون
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، فالنتینا قسیسیة، الى الحاجة الماسة لدعم البحث العلمي 'مؤسسة شاومن'وأشارت الرئیس التنفیذي لـ

الجاد لتخطي عقبات التنمیة في المجتمع العربي الذي یراوح مكانھ منذ عقود، مؤكدة ضرورة توجیھ 

ین التكنولوجیا البحث العلمي إلى المشكالت الماثلة في العالم العربي خصوصا ما یتصل منھا بتوط

ومواجھة نقص الغذاء وتقلص المساحات الصالحة للزراعة إضافة إلى شح المیاه وغیرھا من 

  .المشكالت التي تعیق التنمیة وتكبح من عجلة التطور

ً للنتاج العلمي المتمیز الذي  ١٩٨٢وكانت مؤسسة شومان أطلقت جائزة الباحثین العرب عام  تقدیرا

یادة في المعرفة العلمیة والتطبیقیة وزیادة الوعي بثقافة البحث العلمي، یؤدي نشره وتعمیمھ إلى ز

 ً ً وعالمیا ً وإقلیمیا   .ولإلسھام في حل المشكالت ذات األولویة محلیا
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.  

  
  

  
  سلطان أبو عرابي رئیسا فخریا لھا. د.الجمعیة الكیمیائیة األردنیة تنتخب أ

 
دعت إلیھ أعضاء الھیئة أقامت الھیئة اإلداریة الجدیدة للجمعیة الكیمیائیة األردنیة حفل استقبال، 

، في حدیقة مدرسة ٢٠١٨العامة من الكیمیائیین األردنیین، یوم السبت الموافق األول من أیلول 
  .الفینیق في أم السماق

  
رائد غانم، رحب فیھا بالحضور، مذكرا بأھداف الجمعیة التي . د.ابتدأ الحفل بكلمة لرئیس الجمعیة أ

تتمحور حول توثیق العالقة بین الكیمیائیین األردنیین أنفسھم، وبینھم وبین زمالئھم الكیمیائیین 
ع في شتى العرب، والمعاھد والمؤسسات العلمیة، والتعریف بدور الكیمیاء في تطویر المجتم

المیادین، والعمل على رفع شأن الكیمیائیین والنھوض بمستواھم العلمي والعملي، وتنظیم البرامج 
الالزمة لتحقیق ذلك، واإلسھام في دعم البحث العلمي في حقول الكیمیاء المختلفة، واإلسھام في 

ارات العلمیة والفنیة في تطویر برامج تعلیم الكیمیاء للمستویات التعلیمیة المختلفة، وتقدیم االستش
  .مجاالت علم الكیمیاء وتطبیقاتھ

  
عبیر البواب، مبینا أن الھیئة . د.وقدم رئیس الجمعیة الشكر للھیئة اإلداریة السابقة، ولرئیستھا ا

الحالیة ما ھي إال امتداد للھیئة السابقة، حیث كان ھو نفسھ نائبا للرئیس فیھا، وأنھا تسیر على نفس 
  .النھج

  
الدكتور غانم أن الھیئة اإلداریة قد أجمعت على اختیار األستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي،  وبین

رئیسا فخریا للجمعیة، نظرا لجھوده المشكورة التي كان لھا الفضل في تطویر عمل الجمعیة، والرفع 
  .من شأنھا محلیا ودولیا، حیث رأس ھیئتھا اإلداریة لعدة دورات سابقة

  
بو عرابي الھیئة العامة للجمعیة على الثقة التي منحتھا لھ، منوھا إلى أن الجمعیة وشكر الدكتور أ

، على أیدي الرعیل األول من ١٩٧٤الكیمیائیة ھي نتاج مسیرة أجیال طویلة منذ تأسیسھا عام 
محمد الحالیقة، واألستاذ الدكتور موسى الناظر الذي كان مشرفا . الكیمیائیین، وعلى رأسھم معالي د

ال ننسى الدور الكبیر للجمعیة الكیمیائیة األردنیة في تأسیس اتحاد : "وقال أبو عرابي. ى أنشطتھاعل
الكیمیائیین العرب، حیث كانت إحدى الجمعیات الخمس التي أسستھ، ودورھا المتمیز في تنظیم 

من كبار  المؤتمرات العلمیة المحلیة والدولیة وعلى رأسھا مؤتمر البترا الدولي، الذي ضم خمسین
  ".العلماء الكیمیائیین على مستوى العالم، یحمل خمسة منھم جوائز نوبل في الكیمیاء

  
وأبدى أبو عرابي استعداده والرعیل األول من زمالئھ لتقدیم الدعم والمساعدة للجمعیة بشكل خاص، 

  ".زرعوا فأكلنا، ونزرع فیأكلون: "والكیمیائیین بشكل عام، قائال
  

البواب، رئیسة الھیئة اإلداریة السابقة، أن التعدیالت األخیرة التي أقرت على نظام عبیر . د.وذكرت أ
من أصحاب الخبرة، تقدم " ھیئة استشاریة للجمعیة"الجمعیة الكیمیائیة األردنیة تھیئ المجال لتكوین 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  نیوزجفرا 
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م للجمعیة العون للھیئة اإلداریة المنتخبة، وأنھ قد جرى تشكیلھا من أكادیمیین وصناعیین قدموا الدع
بشكل متواصل خالل السنین السابقة، وإلى جانب تلك الھیئة فقد تم اختیار أعضاء شرف دائمین في 

  .الجمعیة، ممن قدموا خدمات جلیلة للجمعیة
  

رئیس الھیئة اإلداریة السابقة : وخالل الحفل تم اإلعالن عن أعضاء الھیئة االستشاریة للجمعیة وھم
لدكتور إدریس المومني، رئیس الھیئة اإلداریة األسبق، والدكتور نبیل ، وا)عبیر البواب. د(حكما 

، واألستاذ جمال صوالحة "الشاكر"إسماعیل ممثال عن الصناعة، والسید محمد أبو شنب من شركة 
  .ممثال لقطاع التعلیم الخاص

  
حمد هللا . د.عفیف صیام، أ. د.موسى الناظر، أ. د.أ: أما أعضاء الشرف الذین تم اختیارھم فھم

  .محمد الحوراني. د.منار فیاض، أ. د.الھودلي، أ
  

وألقى األستاذ الدكتور عماد حمادنة من الجامعة األردنیة كلمة ترحیبیة، أعلن فیھا عن إطالق الفرع 
، مبینا أن األردن ھي رابع دولة ٢٠١٨األردني من الجمعیة الكیمیائیة األمریكیة ابتداء من نیسان 

موافقة على ھذا المشروع، الذي یؤذن ببدء التعاون والشراكة مع أكبر تجمع عربیة تحصل على ال
  .للكیمیائیین في العالم، حیث تم تثبیت ذلك على الموقع اإللكتروني للجمعیة الكیمیائیة األمریكیة

  
وأوضح الحمادنة أن إنشاء فرع للجمعیة الكیمیائیة األمریكیة في األردن من شأنھ تعزیز التعاون 

رك، وتسھیل تواصل كیمیائیي األردن مع كبار العلماء، بمن فیھم من حصل على جائزة نوبل المشت
في الكیمیاء، باإلضافة إلى فتح الفرص أمام طلبة الدراسات العلیا في األردن للحصول على منح 

  .إلكمال دراساتھم العلیا في الجامعات األمریكیة، بدعم من الجمعیة الكیمیائیة األمریكیة
  

قى األستاذ علیان العدوان، رئیس اتحاد الكتاب األردنیین كلمة، حث فیھا الحضور من الھیئة وأل
العامة للجمعیة الكیمیائیة األردنیة على زیارة مقر االتحاد، مبدیا بالغ ترحیبھ بانتسابھم إلى االتحاد، 

عن المجال مبینا أن االنتساب من حق أي أردني نشر كتابین أو كتابا ومخطوطة، بغض النظر 
وأشاد العدوان بالكیمیائیة األدیبة منار شطناوي التي تمتلك برأیھ قدرات ممیزة في . المعرفي للكتاب

الكتابة، لفتت نظره إلیھا من خالل كتاباتھا على صفحتھا في الفیسبوك، حیث تواصل معھا، وزارتھ 
ن، والیوم نحضر حفل توقیع في مقر االتحاد، ودعاھا إلى أن تنشر كتاباتھا، فكان أن نشرت كتابی

  ".إلیك أزف روحي: "وكتابھا الرابع بعنوان" في ظالل النبض: "كتابھا الثالث بعنوان
وفي ختام الحفل، استعرض دكتور رائد قصص نجاح لخریجي كیمیاء، ومنھم الدكتور أحمد عبده، 

ل العمل في قطاع خریج جامعة الیرموك الذي حاز على شھادة الدكتوراه من جامعة النكستر، وفض
كما أشار . الصناعة بدال من األكادیمیا، وھو یمتلك الیوم شركة ناجحة ھي األولى في قطاع الفلترة

إلى الخریج مصطفى خروب، الذي یمتلك شركة ناجحة وقویة متخصصة في الشحن، والخریج 
ین عبد إبراھیم خریس المتخصص في مجال إنشاء المستشفیات والصناعات الدوائیة، والخریج

الرحیم القدومي وزوجتھ إیمان الحنیطي اللذین یمتلكان مصنعا ناجحا للصابون والمستحضرات 
  .التجمیلیة، ودعا الحضور إلى زیارة الجناح الخاص بمنتجات شركتھما في موقع الحفل

  
واختتم الدكتور رائد قصص النجاح باإلشارة إلى الخریجة حنین األشقر، التي آثرت االتجاه إلى 

لمجال التربوي، فحصلت على شھادة الماجستیر في التربیة، وأنشأت مدرسة ناجحة تتبع أحدث ا
التي تستضیف اجتماعات " روضة ومدرسة الفینیق"الوسائل التعلیمیة في تعاملھا مع طلبتھا، وھي 

  .الھیئة اإلداریة للجمعیة، واللقاءات االجتماعیة للھیئة العامة
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  د أمل نصیر أول عمیدة شؤون طلبة في الجامعات الرسمیة

  
ة لجامعة الیرموك قام رئیس الجامعة د زیدان الكفافي بتعیین الزمیلة الكاتبة د في سابقة لإلدارة الجدید

أمل نصیر عمیدة لشؤون الطلبة، والدكتورة نصیر أول دكتورة تتخرج من الجامعات األردنیة في 
تخصصھا أیضا، وقد تقلدت مواقع عدیدة كان آخرھا مساعدةلرئیس جامعة الیرموك، ومدیرة لمركز 

، وھي نائب وزیر التربیة والتعلیمفي رئاسة الجمعیة العمومیة للجنة الوطنیة األردنیة اللغات فیھا
  .للتربیة والثقافة والعلوم

  
عملت الدكتورة نصیر أیضا رئیسة لمجلس مركز اللغات في الجامعة األردنیة، ومدربة لمدرسي 

أشرفت على عدد كبیر . یةالعربیة لألجانب، ومدرسة لعدد من طلبة الجامعات األمریكیة والبریطان
من طلبة الماجستیر والدكتوراه، ولھا عشرات األبحاث المنشورة، باإلضافة لمشاركتھا في العدید من 
المؤتمرات والندوات داخل األردن وخارجھ، محكمة لعدد من المجالت المحلیة واإلقلیمیة، وعضوا 

  .لھیئات استشاریة لمجالت علمیة
الطلبة، ومدیرة دائرة الرعایة الطالبیة، ورئیسة لجنة تحقیق قضایا عملت أیضا نائب عمید شؤون 

، ٢٠٠٩الطلبة في جامعة الیرموك، وشاركت في عضویة ثالثة مجالس أمناء جامعات أردنیة منذ 
اللجنة الوطنیة للموارد البشریة، واللجنة المشرفة : باإلضافة إلى عضویة مجالس ولجان عدیدة منھا

وك اف ام، ومجلس البحث العلمي في جامعة الیرموك، واستراتیجیةجامعة على تأسیس إذاعة یرم
كتب منشورة  ٥الیرموك، ولجنة تحكیم جائزة الملك عبدهللا الثاني، الدراسات العلیا في الیرموك، لھا

  .في قضایا المرأة واألسرة واألدب والنقد
منظمة / ا جائزة المرأة النموذجاستلمت عدة جوائز تقدیریة ألعمالھا األكادیمیة واالجتماعیة منھ

الكویت، / الیونسكو بالتعاون مع المؤسسة العربیة ألعمال التلفزیون، وجائزة المرأة المثالیة العربیة
، ومن قبل جامعة ٢٠١٦وكرمت من قبل مدینة لوس أنجلوس األمریكیة بتسلیمھا شھادة المدینة عام 

  .متمیزون من الیرموك: معة الیرموك ضمنرواد من الیرموك، ونادي خریجي جا: الیرموك ضمن

  سوالیف
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  وزیر التعلیم العالي یلتقي وفدا من جمعیة الشباب
    
  

بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي لدى لقائھ الیوم االحد وفدا من 
جمعیة الشباب وحي المستقبل الثقافیة الیات التعاون للمبادرات التي اطلقتھا الجمعیة في المجاالت 

  .الشبابیة
األردنیة للمساھمة في نشر مفھوم وناقش الجانبان امكانیة تعیین ضباط ارتباط من طلبة الجامعات 

  .العمل التطوعي وخدمة المجتمع الذي اصبح مادة من متطلبات تخرج الطالب في الجامعات االردنیة
احیي فیكم الروح التطوعیة الخالقة التي نحتاج الیھا في الوقت الحاضر لتسخیر ' وقال الطویسي 

  .'ت التنمیةطاقات وامكانیات الشباب لخدمة الوطن في مختلف مجاال
وعرضت رئیسة الجمعیة الدكتورة أسمھان الطاھر ابرز المبادرات التي اطالقتھا الجمعیة وھي 

ساعة ألفضل مشروع ریادي على مستوى الجامعات االردنیة، ومبادرة نحن  ٧٢مبادرة تحدي 
لفكر الوطن التي اطلقت بالتعاون مع الشرطة المجتمعیة ھدفھا تطبیق سیادة القانون ومكافحة ا

  .المتطرف بین الفئات الشبابیة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  عمون
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  القبول الجامعي انتھاء مھلة تسلیم الشھادات األجنبیة الستكمال

  
للطلبة  تنسیق القبول الموحد انتھت عند الثالثة من مساء أمس المھلة التي منحتھا وحدة- حاتم العبادي

   .حملة الشھادات العربیة واالجنبیة لتحمیل شھاداتھم الستكمال طلباتھم
  

طالبا، في حین  )١٣٤(وقالت مدیرة الوحدة خولة عوض ان عدد الطلبة حملة الشھادات العربیة یبلغ 
لھم لتحمیل رسائل الكترونیة  لم تحدد عدد حملة الشھادات االجنبیة، موضحة انھ سیتم ارسال

  . انتھت من معادلتھا أمس شھاداتھم، التي یتوقع ان وزارة التربیة والتعلیم
  

الف طالب وطالبة، مرجحة ان یزید ) 2.42) وبلغ عدد المتقدمین حتى فترة بعد عصر مساء أمس
بما فیھا التخصصات التي یقبل ( ٥١١(فیھا لھذا العام  ویبلغ عدد التخصصات المتاحة القبول. العدد

الجامعات والتخصصات التي تطرحھا جامعة العلوم االسالمیة  یھا الطالب مباشرة من خاللف
   .مقعدا جامعیا( ٤٨٢.٣٢(فیھا من خالل  العالمیة، متاح القبول

  
الخارجیة غدا الثالثاء،  على صعید متصل، تنتھي عملیة تقدیم طلبات الراغبین باالستفادة من المنح

الموقع اإللكتروني لوزارة التعلیم  ین من الشھر الماضي، من خاللوالتي بدأت في التاسع والعشر
 وحددت الوزارة فئة الطلبة الذین یحق لھم التنافس على تلك . مدیریة البعثات/ العالي والبحث العلمي 

) ٢٠١٨الدراسي  الطلبة الناجحین في امتحان الثانویة العامة األردنیة أو ما یعادلھا للعام«المنح بـ 
  . »فقط( ٢٠١٨ة الشتویة والدورة الصیفیة للعام الدراسي الدور

  
الشقیقة  المنح الخارجیة المقدمة للمملكة ھي ضمن اطار التبادل الثقافي من الدول العربیة وبینت ان

  .واالجنبیة الصدیقة
  

  ٤:صالرأي 
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  ورة الربط بین البحث العلمي ومواجھة األفكار المشبوھة والمتطرفةابو البصل یؤكد ضر

  
مندوبا عن رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، رعى وزیر االوقاف والشؤون والمقدسات 
االسالمیة الدكتور عبدالناصر ابو البصل امس انطالق فعالیات المؤتمر العلمي الدولي االولى 

  ).البحث العلمي والثورة الرقمیة تحدیات األصالة والمعاصرة(
لبحث العلمي بجامعة العلوم االسالمیة العالمیة بالتعاون مع البنك ویناقش المؤتمر الذي تنظمھ عمادة ا

االسالمي االردني ومؤسسة الوراق للطباعة والنشر على مدى یومین، العدید من القضایا المتعلقة 
بدور الرقابة في تفعیل الخدمات المصرفیة اإللكترونیة ومساھمة االقتصاد الرقمي في تطویر 

  .لجودة الشاملة في تحسین بیئة العمل المصرفيالصیرفة االسالمیة، وا
كما یناقش المؤتمر الذي یشارك فیھ علماء ومفكرون وشخصیات سیاسیة واقتصادیة من مختلف 
الدول العربیة، دور المصارف االسالمیة في مكافحة عملیات غسل االموال، وتحدیات البحث العلمي 

  .في الوطن العربي في ظل التكنولوجیات الحدیثة
وقال الوزیر ابو البصل خالل كلمة القاھا، بحضور رئیس جامعة العلوم االسالمیة العالمیة الدكتور 
سلمان البدور وسماحة قاضي القضاة الشیخ عبدالكریم الخصاونة وسماحة مفتي عام المملكة الدكتور 

ق على البحث العلمي اننا اعتدنا في العالم على ان نستمع الى مقارنة في عملیة االنفا«محمد الخالیلة 
بین الدول النامیة والدول المتقدمة، ولكن في حقیقة االمر الموضوع لیس انفاقا مالیا فقط ألننا في 

  .»جامعاتنا االردنیة قمنا بنشر العدید من االبحاث العلمیة بالرغم من شح االنفاق المالي
بحث، موضحا ان وزارة االوقاف واشار الى ان البحث العلمي جزء من االسالم والفتوى تقوم على ال

قامت باستخدام الثورة الرقمیة في موسم الحج االخیر من خالل التواصل مع الحجاج، ونجحت الى 
  .حد كبیر في تحقیق الھدف المطلوب من استخدام ھذه الثورة التكنولوجیة

والمتطرفة، واكد ابو البصل ضرورة ربط الجامعات بین البحث العلمي ومواجھة االفكار المشبوھة 
  .موضحا ان الثورة الرقمیة ساھمت في المشاركة بین المؤسسات التعلیمیة وبین المصارف االسالمیة

وقال الدكتور البدور ان الثورة الرقمیة ھي ثورة العصر وال بد من ان یقوم الباحث بالتركیز على 
  .ھذه الثورة واالستفادة منھا في المجال البحثي

ین لالستفادة من الثورة الرقمیة في جمیع المجاالت بما یخدم االنسانیة ویعزز كما دعا البدور الباحث
  .الثقافة االسالمیة

مدیر عام البنك االسالمي االردني موسى شحادة، أشار الى ان التطور التكنولوجي مس كافة 
ؤسسات المجاالت بما فیھا البحث العلمي ما سھل على الباحثین عملیة البحث واالبداع، ودفع بالم

  .المصرفیة الى االستفادة من ھذه الثورة المتطورة والمتقدمة التي تخدم المجتمع في كافة المجاالت
من جانبھا، أكدت عمیدة البحث العلمي في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة الدكتورة ھناء الحنیطي 
أھمیة انعقاد ھذا المؤتمر لتعزیز البحث العلمي في ظل مشاركة علماء ومفكرین وأصحاب خبرة 

  .واختصاص من مختلف الدول االسالمیة
القاھا نیابة عن الباحثین بجھود الجامعة  كما أشاد الدكتور محمد بني سالمة في الكلمة التي

والمؤسسات الداعمة للمؤتمر العلمي الدولي االول والذي یركز على البحث العلمي والثورة الرقمیة 
  «.وبما یواكب التطورات المعاصرة

  بترا/٧:لدستور صا/٦:صغد ال
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  امتحان مفاضلة لحاملي شھادات التوجیھي العربیة الخمیس
  

أعلنت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد االلكتروني خولة عوض ان عدد حاالت  -امان السائح 
طالبا وطالبة حاملي شھادات عربیة ویحملون  الجنسیة األردنیة   ٣٣٤وصلت الى تساوي المعدالت 

  % .٩٩.٣حیث وصلت بعض المعدالت الى % ٩٦.٥ومعدالتھم تزید عن 
وأشارت عوض في تصریحات الى ان الوحدة حددت یوم الخمیس المقبل لعقد امتحان للمفاضلة بینھم 

ث  یتضمن االمتحان أربعة مواد علمیة وھي الفیزیاء ، من الساعة  الواحدة حتى الرابعة مساء ، حی
كیمیاء ، احیاء ، ریاضیات ،وسیكون االمتحان محوسب بشكل كامل تمھیدا الجراء تنافس بینھم 

  .حسب المعدالت الحاصلین علیھا بعد امتحان المفاضلة 
  .وسیعود ھؤالء الطلبة للتنافس فیما بینھم تحقیقا للعدالة ولیأخذ كل حقھ

  

  ٥:صالدستور 
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  في إكساب الطلبة مھارات البحث العلمي Globeالرزاز یؤكد اھمیة برنامج 

    
في  GLOBEاكد رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اھمیة الدور الذي یقوم بھ برنامج جلوب 

  .العلمي والتحلیل واالستقصاءاكساب طلبة المدارس المھارات وتحفیزھم نحو البحث 
  

والبرنامج الذي ینفذه المكتب اإلقلیمي في الشرق األدنى وشمال أفریقیا بالتعاون مع وزارة التربیة 
والتعلیم، ھو برنامج تعلیمي بیئي یھدف إلى تدریب الطلبة والمعلمین على قیاس ودراسة ورصد 

ة والغطاء النباتي والتنوع الحیوي، ویسعى الى العناصر البیئیة الخمسة، وھي المیاه والبیئة والترب
  .زیادة اھتمام الطلبة بالبیئة وحثھم على المحافظة علیھا، بما یجعل من الطالب عالما بیئیا صغیرا

  
واكد رئیس الوزراء لدى استقبالھ في مكتبھ برئاسة الوزراء صباح الیوم االحد مدیر البرنامج 
الدكتور توني میرفي والمدیر االقلیمي للبرنامج في االردن سلمي الزعبي، دعم الحكومة لعمل 

ة البرنامج في مدارس وزارة التربیة والتعلیم وبشكل یسھم في تحقیق اھدافھ بدعم وتحفیز الطلب
  .والمعلمین للتعاون في االبحاث العلمیة البیئیة

ووجھ الدكتور الرزاز بنقل مھام التنسیق للبرنامج من وزارة البیئة الى وزارة التربیة والتعلیم لضمان 
  .مستوى عال من التنسیق والتنفیذ على مستوى مدارس وزارة التربیة والتعلیم

  
مام الذي یلقاه البرنامج من الحكومة والذي یتم تنفیذه في من جھتھ، اشاد مدیر البرنامج بالدعم واالھت

مدرسة حكومیة وتوسیع مجاالت عملھ في مدارس اخرى، الفتا الى ان بیانات الطلبة األردنیین  ١٤
حول البیئة ستكون ضمن عشرات المالیین من البیانات التي یتم جمعھا من خالل البرنامج الموجود 

لم والتي ستمكن علماء ناسا من التعرف على التحدیات التي تواجھ دولة على مستوى العا ١٢٠في 
  .البیئة في العالم، والمساھمة في إیجاد حلول لھا وبخاصة ما یتعلق بالتصحر واالنحباس الحراري

وتكمن اھمیة البرنامج برصد العوامل المؤثرة في االنحباس الحراري وآثاره في التغیر المناخي، 
عاما على تطبیق انظمة جلوب بالتعاون مع وزارات التربیة  ٢٠ذ اكثر من حیث عمل البرنامج من

اقالیم منتشرة في انحاء العالم ما اسھم في رفع مستوى الوعي لدى الطلبة في مجال  ٦والتعلیم في 
المحافظة على البیئة فضال عن جمع البیانات وتحلیلھا وتحمیلھا على الموقع اإللكتروني لبرنامج 

GLOBE ل المعلومات الى قاعدة بیانات وكالة ناسا لمزید من التحلیل لمعرفة االتجاھات وارسا
واشارت الزعبي، الى ان المكتب . البیئیة مثل االحتباس الحراري والتصحر وعوامل التغیر المناخي

دولة في منطقة الشرق االدنى وشمال افریقیا  ١٣االقلیمي للبرنامج ومقره في عمان یغطي 
ت تنفیذ البرنامج من خالل تدریب الطلبة في مدارس الملك عبدهللا للتمیز في المملكة مستعرضة آلیا

  .واربع مدارس اخرى في العاصمة عمان، على أعمالھ
  .وحضر اللقاء المدرب االقلیمي للبرنامج ناھد العجلوني

  ٨:صالغد 
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  ١٣:الغد ص/١٢:تور صالدس/٤:الرأي ص

 اعالنات
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  ٣٣:الرأي ص/١٢:صالدستور 
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  ضاحیة الحاج حسن –عفانھ «ھیجر جمعھ ابراھیم  -
  
  تالع العلي –نور الھدى عطا احمد خلف  -
  
  الزرقاء –شحادة مزید مقبل الفاخوري  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
  



  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 
19 

  
  
  
  
  

.. الثاني للتمیز رعایة الملكیة السامیة یجري حفل تكریم الحائزین على جوائز الملك عبداهللاتحت ال
  .األربعاء المقبل في قصر الثقافة

  
 عمر الرزاز طالب الوزارات والمؤسسات الحكومیة بالعمل خالل االحتفاالت. رئیس الوزراء د

دور  ادف تشرین االول على ابرازبالذكرى السبعین لالعالن العالمي لحقوق االنسان الذي یص
الشاملة لحقوق اإلنسان  االردن في تطویر وتعزیز منظومة حقوق االنسان وتنفیذ بنود الخطة الوطنیة

شدد في تعمیم لھ على تنفیذ نشاطات  الرزاز.. ضمن النھج التشاركي والتشاوري مع جمیع الشركاء
عاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق االنسان المناسبة بالت وفعالیات في ھذا المجال احتفاء بھذه

  .في رئاسة الوزراء
  

باسعار فلكیة وفق  مطعم مشھور ومصنف اربع نجوم في محافظة الزرقاء یبع جمیع اصناف الطعام
وال یملك قائمة معفاة من  المطعم غیر خاضع لضریبة المبیعات.. »عین الراي«مواطنین ابلغوا 

 .الضریبة
 

الجسور والجدوى  لرسمیة أمس موافقة مجلس الوزراء على اعتماد كودات صیانةصدر في الجریدة ا
في المباني عمال بأحكام قانون  االقتصادیة وأدلة السالمة المروریة وتعدیل على كودة تمدیدات الغاز

  .البناء الوطني
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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صفت جاللة الملكة رانیا العبد هللا لقاءھا بعدد من السیدات الریادیات في االنتاج الغذائي بأنھ جمعة و

سیدات بنكھة أردنیة، وكتبت جاللتھا تعلیقا على صورة نشرتھا على حساباتھا عبر وسائل التواصل 
وم بمجموعة سیدات التقیت الی. جمعة سیدات بنكھة أردنیة ممیزة(اإلجتماعي أمس تجمعھا بالسیدات 

  ).من مختلف محافظات األردن شاركوا في أسبوع األكل األردني
  

د صالح العلقان أبو حمور المستشار في قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنھاء خدمة المھندس سع
  .مالك رئاسة الوزراء لبلوغھ السن القانونیة 

  
كتاب للدكتور ..  » جذورھا الفكریة وتحولھا الى العنف واالرھاب.. الحركات االسالمیة المتطرفة«

  .مساء في مبنى نادي الفیحاء بالشمیساني  ٧علي محافظة سیتم إشھاره غدا الثالثاء  الساعة 
  
  

 صنارة الدستور
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مدیر عام  أن مجلس الوزراء أوكل للجنة الوزاریة الختیار الوظائف العلیا، اختیار" زواریب"علمت 
مراقبون یشیرون إلى أن تكلیف . لمؤسسة الضمان االجتماعي، والذي یشغل منصبھ حالیا بالوكالة

اللجنة الوزاریة یخالف ما یرد نصا في قانون الضمان االجتماعي الذي یحصر تسمیة مدیر عام 
  . لمجلس الوزراء) وزیر العمل(المؤسسة بتنسیب رئیس مجلس اإلدارة 

   
  

رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز نفى صحة ما ذكره النائب حسني الشیاب تحت القبة أمس، حول 
نفي الرزاز جاء خالل حضوره الجلسة األولى للدورة . تقاضي الرزاز في بدایة والیتھ ملیوني دینار

  .االستثنائیة لمجلس النواب أمس
   
  

نائبا أمس على مذكرة نیابیة، تطالب الحكومة بإلغاء بند فرق أسعار الوقود من  ٥٠وقع أكثر من 
واعتبرت المذكرة، التي تبنى التوقیع علیھا النائب إبراھیم أبو السید، أن ھذا البند . فاتورة الكھرباء

  ".اطنغیر مبرر وغیر منطقي ویشكل استقواء على المو"
   
  

یتوقع أن یطلب مجلس النواب رسمیا إدراج بند طارئ على أجندة اجتماع االتحاد البرلماني الدولي 
التصدي للمحاوالت األمیركیة بوقف "القادم، لـ) اكتوبر(المقرر في جنیف بسویسرا في تشرین األول 

، وذلك بناء "والخیارات المتاحة دولیا) االونروا(لغوث وتشغیل الالجئین نشاط وكالة األمم المتحدة 
على اقتراح قدمتھ النائب وفاء بني مصطفى، التي تشغل منصب نائب رئیس لجنة التنمیة المستدامة 

 .والتجارة والتمویل في االتحاد البرلماني الدولي

 زواریب الغد
  


