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 ــــــــوضـــــوعالمـــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
لتدعیم مؤسسات المجتمع المدني وزیادة التأثیر في ).. قرارنا(

  عملیات التغیر الدیمقراطي
٣  

  ٧  تطلق برنامج التوجیھ السیاسي للطالبات" األردنیة"
 ١٠  األربعاء.... انطالق أعمال منتدى عمان األمني

ر جامعات عربیة في تصنیف ضمن قائمة أفضل عش" األردنیة"
  ٢٠١٩للعام " كیو أس"

١٢ 

تقیم حفل استقبال للطلبة " األردنیة"في " اآلثار والسیاحة"
  الجدد

١٤ 

   شؤون جامعیة
 ١٦  ملیون دینار  ٢٥٠یقدم دعما بقیمة " صندوق الطالب"

الحاصلون على موافقات مبدئیة إلنشاء جامعات طبیة خاصة ال 
  زالوا ینتظرون

١٨ 

   التمقا
 ١٩  الدكتور علي منعم القضاة/نعم لغیر األردنیین.. ال لتعیین األردنیین

 ٢١  وفیات
  ٢٣- ٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  بدعم الوكالة اإلسبانیة للتنمیة الدولیة والتعاون واالتحاد األوروبي) استراتیجیة األردنیة(أطلقھ 

  ة التأثیر في عملیات التغیر الدیمقراطيلتدعیم مؤسسات المجتمع المدني وزیاد).. قرارنا(

أطلق مركز  -فادیة العتیبي

الدراسات االستراتیجیة في 

الجامعة األردنیة الیوم مشروع 

تدعیم مؤسسات ": قرارنا"

المجتمع المدني في األردن، 

الھادف إلى زیادة التأثیر في 

عملیات التغیر الدیمقراطي، بدعم 

مشترك من الوكالة اإلسبانیة 

  . واالتحاد األوروبي) آیثید(نمیة الدولیة والتعاون للت

شھرا، ضمن خطة عمل المركز للمساھمة ) ٣٠(الذي تستغرق مدة إنجازه ) قرارنا(ویأتي مشروع 

في عملیة التحول الدیمقراطي في األردن، ولتعزیز الحوكمة الرشیدة، والتأثیر في صنع القرار من 

مدني نشطة وقادرة في مجال تحفیز المشاركة السیاسیة  خالل تعزیز الوصول إلى مؤسسات مجتمع

  .والمراقبة االنتخابیة والمتابعة البرلمانیة، ومن خالل التركیز على شریحتي المرأة والشباب

وأكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة في كلمة ألقاھا خالل حفل اإلطالق، على 

ز الدراسات االستراتیجیة، والجھات الممولة للمشروع سواء كان الدور الفاعل الذي یقوم بھ مرك

أو االتحاد األوروبي، في عملیة التنمیة الشاملة، ما ) آیثید(الوكالة اإلسبانیة للتنمیة الدولیة والتعاون 

یشكل ھاجسا ودافعا لدى الجمیع للتركیز على ھذا الدور وتفعیل ھذه المشاركة في بناء المجتمع 

 أخبار الجامعة

 :الدستور ص/المدینة نیوز/بترا/أخبار األردنیة
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سیاسیا واجتماعیا لإلسھام في مواجھة التحدیات ویعزز مسیرة البناء والتطویر بشراكة اقتصادیا و

  .الجمیع في القطاعین العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني

وقال إن التعاون المشترك بین الشركاء الثالثة مؤشر إیجابي على اتساع مساحة التعاون بین الجامعة 

مؤسسات الداعمة محلیا وعربیا ودولیا، ومؤشر كذلك على انسجام األردنیة وبین كافة الجھات وال

أنشطة الجامعة وانطالقھا من رؤیة واحدة مفادھا ضرورة تدعیم مؤسسات المجتمع المدني في 

األردن وارتباطھا بالمؤسسات التعلیمیة التي من واجبھا تحمل مسؤولیتھا في دعم وإقامة مثل ھذه 

  .المبادرات والمشاریع الھادفة

وأشارت سفیرة مملكة إسبانیا لدى األردن أرانثاثو بانیون دافالوس في كلمتھا إلى أن إطالق المشروع 

یأتي منسجما مع مسیرة اإلصالح التي ینتھجھا األردن والرامیة إلى تعزیز مبدأ الدیمقراطیة فیھا 

یل الحكم لتكون أكثر شمولیة، مؤكدة على دور المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تشك

  .الدیمقراطي، ومشددة على التزام مملكة إسبانیا المطلق في ترسیخھ في األردن

یشكل فرصة حقیقیة لتقدیم رؤى واستراتیجیات عملیة لمواجھة التحدیات التي قد ) قرارنا(وقالت إن 

تقف أمام ترسیخ الحكم الدیمقراطي مثل العملیة االنتخابیة ومشاركة المرأة وحق الحصول على 

المعلومة ومشاركة أفراد المجتمع في صنع القرار، الفتة إلى أن المشروع یأتي كجزء من برنامج 

ینفذه االتحاد األوروبي لدعم مؤسسات المجتمع في األردن تتعاون فیھ مؤسسات أوروبیة حكومیة 

الل وخاصة لتعزیز مبادىء حكم القانون والدیمقراطیة، وأن إسبانیا تعمل في ھذا البرنامج من خ

التركیز على مؤسسات المجتمع المدني لتكون جاھزة في عملیة التطویر الدیمقراطي وصنع القرار 

  .والمشاركة السیاسیة

سفیر االتحاد األوروبي لدى األردن أندریا ماتیو فونتانا، أكد إیمان االتحاد األوروبي بدور مؤسسات 

راتھا وتشجیع الحوار السیاسي بینھا وبین المجتمع المدني، األمر الذي یدفعھم إلى التركیز على قد
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یتماشى مع أولویة الدولة األردنیة في عملیة اإلصالح ) قرارنا(الحكومات، مشیرا إلى أن مشروع 

  .٢٠٢٥وضمن رؤیة 

وأوضح فونتانا أن العمل مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ثري، ویكشف عن التنوع السكاني، 

ومشاركة األشخاص من ذوي االحتیاجات الخاصة في الحكم لیس فقط المرأة والشباب، بل 

الدیمقراطي، كما أن طبیعة عملھا مرتبطة مع مؤسسات حكومیة ومع البرلمان ما یمكنھا من تسلیط 

الضوء على المشاكل التي یعاني منھا أفراد المجتمع وإیصالھا للحكومة، مشیرا إلى التزامھا في نقل 

  .مة فیما یتعلق بالحالة الدیمقراطیة في المجتمعصورة محایدة للبرلمان وللحكو

بدوره، عرض مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة الدكتور موسى اشتیوي جملة األنشطة التي 

وتضم إعداد دراسة بحثیة تقییمیة لواقع وقدرات مؤسسات ) قرارنا(ینطوي تحت مظلتھا مشرورع 

لة التدریب، وتطویر وبناء برامج تدریبیة المجتمع المدني التي ستكون المدخل األساسي لمرح

لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال االھتمام بناء على مخرجات تلك الدراسة التي ستشمل 

جمیع مناطق المملكة من الشمال والوسط والجنوب،  حیث ستعمل ھذه البرامج على تدریب 

ة والمعاییر المؤسسیة، وأھمیة التأثیر المشاركین فیھا على قضایا حقوق اإلنسان والحقوق المدنی

السیاسي في صنع القرار، إضافة إلى تنمیة القدرات والمھارات البنائیة المؤسسیة لتمكین المتدربین 

   .من تطویر اآللیات السیاسیة من أجل بناء تحالفات وتشاركات، والتشبیك نحو تأثیر سیاسي ملموس

ق تجربة الجامعة األردنیة في التعلیم المدمج، وسیتم وقال إن ھذا المشروع سیتم البناء فیھ وف

استخدامھا وتطویرھا لغایات ھذا المشروع للوصول ألكبر عدد ممكن من المؤسسات والعمل على 

  .استدامتھ

وأعرب اشتیوي عن أملھ في أن تثمر مخرجات المشروع بالوصول إلى مؤسسات مجتمع مدني 

ي على المستویین المحلي والوطني، الفتا إلى أن المشروع ناشطة وفاعلة ومؤثرة في القرار السیاس
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یأتي كجزء من مشروع أكبر یدعمھ االتحاد األوروبي لدعم تنمیة المؤسسات الدیمقراطیة في األردن 

مجلس النواب والھیئة المستقلة لالنتخاب واألحزاب السیاسیة في األردن، الذي : والتي من أھمھا

 .سسات المجتمع المدني الوطني والدوليیشارك في تنفیذه نخبة من مؤ

وختم شتیوي مداخلتھ مؤكدا أھمیة التعاون في تمویل مشاریع ذات نتائج عملیة، تتبدى مخرجاتھا 

على أرض الواقع، وتكون ذات آثار مباشرة على عملیات التحول الدیمقراطي والتنمیة السیاسیة، التي 

  .مواطنین في األردنستكون  لھا آثار إیجابیة على مسیرة وحیاة ال
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  تطلق برنامج التوجیھ السیاسي للطالبات" األردنیة"

أكد رئیس الجامعة األردنیة  –ھبة الكاید 

" األردنیة"الدكتور عبد الكریم القضاة أن 

تحرص على مد ید العون لطالباتھا 

الجامعیات من خالل تعاونھا الدائم مع 

الجھات المانحة والداعمة؛ بھدف تسھیل 

  . ھن إلى سوق العمل ومنابر السیاسةوصول

وقال القضاة خالل رعایتھ حفل إطالق برنامج التوجیھ السیاسي لطالبات الجامعة للعام 

الذي نظمھ مركز دراسات المرأة بالتعاون مع منتدى االتحادات الفیدرالیة بدعم من  ٢٠١٨/٢٠١٩

من تأكید  ١٩٤٥میثاق األمم المتحدة عام  السفارة الكندیة إن ھذا االھتمام یأتي انسجاما مع ما جاء في

  .اإلیمان بحقوق اإلنسان األساسیة وبكرامتھ وقیمتھ وبالحقوق المتساویة بین الجنسین

وأضاف أن الجامعة ستستمر بالتعاون مع كل قطاعات المجتمع لتعزیز الوعي السلیم بدور المرأة في 

متكاملة إلنصافھا ومنحھا المكانة المرموقة التي  البناء والتطور والقیام بنشر رسالة تثقیفیة وتربویة

  .تستحقھا

مشروع منتدى الفیدرالیات في منطقة "من جھتھا أشارت مندوبة السفیر الكندي آمال العاطفي إلى أن 

یتفق بأھدافھ مع سیاسة المساعدة الدولیة النسویة الكندیة؛ القائمة على " الشرق األوسط وشمال افریقیا

أة والمساواة الجندریة كأفضل وسیلة لبناء عالم مزدھر یعمھ السالم من جھة وتمكینھا دعم تمكین المر

  .لتكون قادرة على تحمل مسؤولیة نفسھا وعائلتھا ومجتمعھا من جھة ثانیة

 ٢:صدى الشعب ص:/الدستور ص/اخبار اون الین/الكترونيالرأي /أخبار األردنیة
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ونّوھت العاطفي بأن كندا تؤمن بقوة أن تمكین المرأة للحصول على أدوار قیادیة ھو أفضل طریقة 

ھار في أي مجتمع، مشیرة في ھذا الصدد إلى أن المؤسسات التي تمتلك نساء لتحقیق الشمولیة واالزد

  .في مواقع قیادیة أداؤھا أفضل من المؤسسات التي ال یوجد فیھا نساء تترأس تلك المواقع

   

وقدمت مدیرة منتدى االتحادات الفیدرالیة سوسن الطویل نبذة عن المنتدى الذي أسستھ كندا كمنظمة 

بتمویل من تسع حكومات شریكة ھي أسترالیا والبرازیل وإثیوبیا وألمانیا والھند  ١٩٩٩دولیة عام 

والمكسیك ونیجیریا وباكستان وسویسرا، مضیفة أنھ یجمع بین دول مشتركة الھدف وتتقاسم المعرفة 

  .والممارسات للتصدي بفعالیة لتحدیات الحكم الفیدرالي

لحكومات وبناء قدرات المواطنین في جمیع أنحاء وأوضحت الطویل أن مھمة المنتدى تتمثل بدعم ا

العالم، إلى جانب تقدیم حلول في العدید من البلدان الالمركزیة والفیدرالیة من خالل تقدیم برامج 

التدریب وتبادل المعرفة التي تركز على حل القضایا المتعلقة بالحوكمة متعددة المستویات، وأیضا 

على مساعدة الدیمقراطیات الناشئة على تنظیم انتخابات شفافة وذات قضایا التمكین المحلیة القائمة 

  .مصداقیة

" مشروع منتدى الفیدرالیات في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا"وبیّنت خالل كلمتھا أن 

المنبثق عن المنتدى یسعى إلى تمكین المرأة من األدوار القیادیة في دول تونس والمغرب واألردن 

لحوكمة الشاملة في المنطقة وزیادة مشاركة المرأة في ھیاكل السلطة المختلفة بھدف تحقیق ا

ومناصب صنع القرار، إضافة إلى تحسین قدرة النساء والرجال على تصمیم سیاسات وبرامج 

  .وأنشطة حكومیة وغیر حكومیة تؤثر على مشاركة النساء

ة عبیر دبابنة نبذة عن المشروع بدورھا عرضت مدیرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الدكتور

وأھدافھ وعناصره، موضحة أن التوجیھ عالقة شخصیة مھنیة تربط بین نساء من أصحاب الخبرة 
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ممن یرغبن " المستفیدات من التوجیھ"مع طالبات جامعیات وھن " الموجھات"بالشأن العام وھن 

  .باالستفادة من تجارب الموجھات بغرض االنخراط بالعمل السیاسي

قالت في كلمة ألقتھا أن عالقة التوجیھ تستمر على مدار عام أكادیمي كامل یتم خاللھ تقدیم الرعایة و

  .والتوجیھ لتلك الطالبات في إطار سعیھن لتحقیق تطلعاتھن المھنیة

وأضافت دبابنة أن المركز أخذ على عاتقھ منذ تأسیسھ تحمل مسؤولیاتھ في بناء قدرات الشابات 

ال العمل العام وحقوق اإلنسان وتعزیز مھاراتھن وقدراتھن في صنع القرار األردنیات في مج

  .السیاسي وتعزیز المواطنة الفاعلة بما یسھم في تمكین المرأة األردنیة

وتابعت أن توثیق المركز عرى التعاون مع منتدى االتحادات الفیدرالیة یؤكد رسالتھ المنبثقة عن 

ین المرأة سیاسیا وضرورة الوقوف على التحدیات التي تواجھھا إیمان الجامعة الحقیقي بأھمیة تمك

بالعمل على إلغاء العوائق االجتماعیة والفوارق الثقافیة التي تعد من أھم المشاكل التي تواجھ المرأة 

ومحاولة الوصول إلى حلول من شأنھا أن تعزز مبدأ المساواة بین الجنسین على صعید العمل 

  .لتي تتعرض لھا المرأة العاملةومواجھة صور التھمیش ا

واستمع الحضور إلى عرض لقصة نجاح مشروع سابق طبقھ المركز ألول قاضیة أردنیة إحسان 

  .بركات كموجھة للطالبة المستفیدة المحامیة ھدیل المغربي

وتخلل الحفل الذي حضره نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة ونخبة 

النساء القیادیات الفاعالت في المجتمع وعدد من الطلبة والمھتمین من داخل الجامعة وخارجھا، من 

  .ورشات عمل تعریفیة بین الموجھات والطالبات المستفیدات
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  دولة عربیة وأجنبیة) ٣٩(ومشاركة ) ١٢(في دورتھ 

  األربعاء.... انطالق أعمال منتدى عمان األمني

یة األربعاء تنطلق في الجامعة األردن

المقبل فعالیات منتدى عمان األمني في 

دورتھ الثانیة عشرة، والذي ینظمھ 

المعھد العربي لدراسات األمن 

  . دولة عربیة وأجنبیة ٣٩بمشاركة 

وقال رئیس اللجنة التنظیمیة للمنتدى 

الدكتور أیمن خلیل إن الجلسة 

االفتتاحیة ألعمال المنتدى، الذي 

منتدیات عالیة المستوى المتخصصة والمستدامة على مستوى المنطقة أصبح واحدا من أبرز ال

والعالم، تشھد حضورا دولیا متمیزا، حیث یتحدث فیھا نائب وزیر الخارجیة األمیركي ورئیس ھیئة 

الطاقة النوویة األردنیة ونائب وزیر الطاقة األمیركي وكبیر مفاوضي السلطة الوطنیة الفلسطینیة، 

  .رنامج النووي االیراني، ورئیس المؤتمر التحضیري لحظر االنتشار النوويوكبیر مستشاري الب

وأوضح خلیل أن المنتدى یعقد جلستھ ھذا العام وفق ظروف اقلیمیة بالغة التعقید من ضمنھا تجدید 

  .العقوبات األمیركیة على إیران

خالء الشرق االوسط من وأشار إلى أنھ وبالنظر لحالة الجمود التي وصلت إلیھا الجھود المتعلقة بإ

أسلحة الدمار الشامل، فإن المنتدى سیناقش الموقف العربي في المحافل الدولیة خاصة في مؤتمر 

مراجعة اتفاقیة حظر االنتشار النووي والذي یعقد أعمالھ في النصف األول من العام المقبل باألمم 

 الدستور الكتروني/بترا/أخبار األردنیة
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وقف الجماعي العربي وإلغاء المد المتحدة، وسط عدد من االصوات العربیة التي تنادي بتوحید الم

  .الالنھائي التفاقیة حظر انتشار االسلحة النوویة

ھذا المصطلح الذي یشیر العتماد عدد من الدول العربیة  –كما یناقش المنتدى، الصحوة النوویة 

كخیار استراتیجي لألغراض السلمیة وتولید الطاقة، حیث یتنادى المؤتمرون  –للخیار النووي 

  .حول أثر الربیع العربي على تطور الطموحات النوویة للتباحث

ویناقش المنتدى األبعاد السلبیة لھذه البرامج، خاصة فیما یتعلق بإمكانیة التخریب والسرقة والدخول 

غیر المشروع للمنشآت النوویة وكیفیة تحقیق معضلة االمن النووي واالمان النووي في ظل نمو 

  .مشعة في التطبیقات الصناعیة والعلمیة والطبیة والصیدالنیةمتسارع الستخدامات المواد ال

ونجح المنتدى بالتعاون مع عدد من الحكومات والمنظمات الدولیة بترسیخ اسمھ على خارطة 

المنتدیات األمنیة العالمیة المتخصصة في مجال مناقشة القدرات غیر التقلیدیة لیصبح واحدا من أبرز 

لمتخصصة والمستدامة على مستوى المنطقة، ما یرسخ دور العاصمة المنتدیات عالیة المستوى ا

  .عمان كحاضنة للحوار الدولي اضافة لدورھا المھم كنواة للعمل العربي المشترك

ویھدف ھذا التجمع السنوي من الخبراء الدولیین وصناع القرار لمناقشة التحدیات األمنیة الناشئة على 

  .الصعیدین الدولي واإلقلیمي

تبر منتدى عمان األمني االنطالق الرسمي لعدد من االجتماعات والفعالیات الموازیة، حیث یلتئم ویع 

تحت مظلة ھذا االجتماع عدد من الفعالیات تشمل المنتدى النووي، وورشة التدریب الدولیة 

من المتخصصة الموجھة للطلبة والمھنیین الشباب، واالجتماع التنسیقي ألعضاء المنتدى العربي لأل

  .وحظر االنتشار، واالجتماع االمني المشترك مع مركز جنیف للسیاسات األمنیة
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  ٢٠١٩للعام " كیو أس"ضمن قائمة أفضل عشر جامعات عربیة في تصنیف " األردنیة"

صنفت مؤسسة كیو أس العالمیة لتصنیف  -ھبة الكاید 

الجامعات التي تعد من أھم ثالث جھات عالمیة في 

ضمن قائمة " الجامعة األردنیة"تصنیف الجامعات 

، ٢٠١٩أفضل عشر جامعات عربیة لدى تصنیفھا للعام 

بحلولھا في المركز التاسع عربیا واألول محلیا تلیھا 

  . جامعة العلوم والتكنولوجیا في المرتبة الرابعة عشر

وبین مركز االعتماد وضمان الجودة أن الجامعة حققت 

من عالمات % ٦٠یخصص لھا  -نیف حیث حلت في أربعة منھانتائج متمیزة في معظم معاییر التص

ضمن قائمة العشرة األفضل؛ وتبوأت المركز الرابع عربیا من حیث السمعة التوظیفیة  - التصنیف

للخریجین، والثامن من حیث السمعة األكادیمیة، والتاسع من حیث نسبة حملة الدكتوراه، وفي المركز 

  .لكترونيالسابع من حیث تأثیر موقعھا اإل

وبحسب المركز، حلت الجامعة في المركز الثاني عشر من حیث التعاون البحثي الدولي، والثامن 

عشر من حیث عدد البحوث العلمیة العالمیة نسبة لعدد أعضاء ھیئة التدریس، فیما أن المعاییر التي 

ریس ونسبة أعضاء أثرت نتیجتھا سلبا على تصنیف األردنیة فكانت نسبة الطلبة ألعضاء ھیئة التد

  .ھیئة التدریس الدولیین

وتأتي أھمیة ھذا التصنیف للجامعات في عملیة تقییم برامجھا وخریجیھا، ویؤثر على الطلبة وأولیاء 

أمورھم عند اختیار الجامعات التي سیلتحقون بھا، حیث تعتبر معاییر التصنیف مؤشرات عملیة 

 .توعلمیة عن جودة البرامج األكادیمیة والشھادا

 ٦:الغد ص/٥-١:السبیل ص/٩:الرأي ص/١:صدى الشعب ص/عمون/یةأخبار األردن
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جامعة، وظھرت  ١٢٠جامعة عربیة في ھذا التصنیف ونشر نتائج أفضل  ٢٥٠یشار إلى أنھ تم تقییم 

جامعة أردنیة ضمن ھذه القائمة منھا ثالث جامعات باإلضافة لألردنیة ضمن األفضل خمسین  ١٤

  ).٣٨، والھاشمیة ٣٣، الیرموك ١٤العلوم والتكنولوجیا (
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  تقیم حفل استقبال للطلبة الجدد" ةاألردنی"في " اآلثار والسیاحة"

أقامت كلیة اآلثار والسیاحة  -سناء الصمادي

في الجامعة األردنیة حفل استقبال للطلبة 

  . الجدد ترحیبا لقبولھم في الكلیة

ویھدف الحفل إلى تفعیل التواصل مع الطلبة 

الدارسین في الكلیة والتعرف على أقسامھا 

دراسیة والبرامج التي تطرحھا والخطة ال

  .لألقسام التي تعتمد على التعلم واالنتقال من مرحلة التلقین والحفظ إلى التفكیر الناقد

وألقى راعي الحفل نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة كلمة ھنأ فیھا 

  .الطلبة الجدد لقبولھم في الجامعة التي تتبوأ مكانة كبیرة على الصعید الدولي

ودعا الطلبة المستجدین أن یتحلوا خالل مسیرتھم الدراسیة بالمھارات اإلبداعیة والتعلم من األنشطة 

  .التي تطرحھا الكلیة التي تثریھم بالمعلومات وتھیئھم للدخول إلى سوق العمل ما بعد التخرج

ھما السبیل للتمیز  من جانبھا قالت عمیدة الكلیة الدكتورة ندى الروابدة إن الطموح والتفكیر الناقد

واالبتكار واإلبداع، فال بد للطلبة أن یلتزموا بضوابط المحاضرات ومتابعة  تحصلیھم العلمي 

  .للوصول إلى مبتغاھم

أن الجامعة األردنیة حلم اآلالف من الطلبة للدراسة فیھا نظرا لسمعتھا العریقة، "وتابعت الروابدة 

  ."لتي تخرج أجیاال متسلحة بالعلم والمعرفةوكوادرھا التدریسیة واإلداریة المؤھلة ا

 أخبار األردنیة
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في المركز األمریكي لألبحاث الشرقیة نزار " استدامة اإلرث الثقافي"وفي السیاق بین مدیر مشروع 

العداربة أھمیة المشروع الذي یختص بتعزیز وتشجیع البحث والنشر في المجاالت العلمیة المختلفة 

  .نیة والجامعات في المملكة في االستفادة من  خدمات المركزویفتح اآلفاق أمام طلبة الجامعة األرد

الحفل عرض فیدیو تعریفي عن الكلیة وأقسامھا والرحالت العلمیة التي تنفذھا للطلبة،  وتضمن

وفیدیو عرض قصصا لنجاح طلبة تخرجوا من الكلیة وتمیزوا في عملھم، وعرضا مسرحیا من 

تألیف وإخراج الموظف في الكلیة سائد المزین وقدمھ طلبة الكلیة، ووصلة غنائیة وطنیة قدمتھا فرقة 

  .الجامعةكورال 

  .وعلى ھامش الحفل أقیم معرض لصور فوتوغرافیة سرد مسیرة الكلیة وإنجازاتھا

  .وفي ختام الحفل وزعت شركة اورانج لالتصاالت على الطلبة الجدد ھدایا رمزیة
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  ملیون دینار  ٢٥٠دم دعما بقیمة یق" صندوق الطالب"

  
لي والبحث العلمي،عدد الطلبة المستفیدین من قدر صندوق دعم الطالب التابع لوزارة التعلیم العا

  . ألف طالب وطالبة سنویا ٤٠خدماتھ بنحو 
  

حیث یقدم الصندوق العدید من البعثات والمنح والقروض سنویا للطلبة الدارسین في الجامعات 
األردنیة الرسمیة ،وضمن البرنامج العادي،وذلك لتمكینھم من إكمال دراستھم الجامعیة،ناھیك عن 

ویعتبر الصندوق ان ما یقدمھ من . ثر االقتصادي واالجتماعي لھذه البعثات والمنح والقروضاأل
خدمات ،ھو استثمار في مستقبل الشباب لما تخففھ المنح والقروض من األعباء االقتصادیة على 
ا األسر األردنیة والمتمثلة في الرسوم الجامعیة ألبنائھا في ظل ظروف اقتصادیة صعبة تعاني منھ

  . غالبیة االسر
  

قرابة  ٢٠١٧فیما بلغ عدد الطلبة المستفیدین من خدمات الصندوق منذ تأسیسھ وحتى نھایة عام 
ملیون  ٢٥٠طالب وطالبة،كما بلغت قیمة الدعم المالي المقدم لھؤالء الطلبة ما یقارب  ٣٢٢٠٠٠الـ

على تطویر خدماتھا وتسھیل وبینت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أنھا تحرص . دینار أردني
عملیة التقدیم لمتلقي الخدمة،وذلك من خالل تطویر نظام حاسوبي متكامل لتقدیم طلبات االستفادة 
الكترونیا،وتنفیذ عملیة الترشیح وإعالن االسماء االولیة للطلبة المستفیدین،اضافة إلى تقدیم طلبات 

ً إعالن األسماء النھائیة للطلبة أما الحرص على تطبیق أسس . المستفیدین االعتراضات وأخیرا
النزاھة والشفافیة وتكافؤ الفرص، والتحقق من إیصال ھذه البعثات والمنح والقروض لمستحقیھا 
الحقیقیین فقد تمثل ذلك  في قیام لجنة إدارة صندوق دعم الطالب في الوزارة بوضع أسس وتعلیمات 

ً على الطلبة  ً عادال ً لنقاط یتم احتسابھا تعكس الوضع االقتصادي ضمن نظام عام یضمن توزیعا وفقا
معدل الطالب في شھادة ( واألكادیمي للطالب، حیث یتم احتساب ھذه النقاط بناًء على متغیرات تشمل 

الثانویة العامة، معدل الطالب التراكمي في الجامعة، دخل العائلة،  عدد اإلخوة الدارسین في 
عونة الوطنیة، مدارس جیوب الفقر،  وغیرھا من المتغیرات الجامعات، االستفادة من صندوق الم

  ).  التي تختلف من طالب إلى آخر
  
كما حرصت الوزارة من خالل ھذا النظام الذي تم تحدیث مواده وتطویرھا  بما یخدم مصلحة  

إلى دعم بنود خططھا االستراتیجیة فعلى سبیل ) ٢٠١٨(الطالب ضمن نظام جدید تم إصداره  لعام 
ثال یأخد بعین االعتبار التخصصات الراكدة والمشبعة و المطلوبة في سوق العمل بناًء على تقریر الم

ً إلى دعم تخصصات التعلیم التقني لمرحلتي البكالوریوس، والدبلوم ( دیوان الخدمة المدنیة، إضافة
وكشف . )٢٠٢٥ -٢٠١٨(التي تتبناھا الخطة االستراتیجیة الوطنیة للموارد البشریة ) المتوسط

الصندوق عن نیتھ في االبقاء على التعلیمات النافذة،وذلك لحین صدور تعلیمات جدیدة استنادا للنظام 
كما تم تعدیل ، منحة لكل لواء) ١٥٠(الذي اقر قبل اسبوعین،وتتضمن التعلیمات النافذة   تخصیص 

حصیل القرض الذي من النظام والمتضمنة تعلیمات تسدید القرض حیث یتم تسدید وت) ١٢(المادة 
یحصل علیھ الطالب من الصندوق وفق أسس تضعھا اللجنة ویعتمدھا الوزیر بحیث تبدأ المطالبة بعد 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣:األنباط ص/٤:الرأي ص/٧-١:الدستور 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 

QF-DMPR-02.01 
17 

سنتین من حصول الطالب على المؤھل العلمي، على أن یتم التسدید خالل مدة ال تتجاوز خمس 
ً بأن النظام سنوات بعد السنتین المشار إلیھما أعاله مما یوفر للطالب سبع سنوات لسداد  القرض علما

ً بعد التخرج   . القدیم كان ینص بضرورة التسدید مباشرة
  

كما تم إضافة مادة جدیدة تتعلق بإعفاء الطالب الحاصل على منحة كاملة أو قرض وكفیلھ من دفع 
جمیع المبالغ التي أنفقت علیھ خالل مدة دراستھ في ثالث حاالت األولى  إذا  انقطع الطالب عن 

ة نھائیا ألسباب صحیة بناء على تقریر طبي مصدق من اللجنة الطبیة المركزیة یثبت عدم الدراس
مقدرتھ على استكمال الدراسة، والحالة الثانیة إذا أصیب بعد إنھاء دراستھ بعاھة أو مرض یمنعھ من 

یثبت  تسدید قیمة القرض أو المنحة الكاملة بناء على تقریر طبي مصدق من اللجنة الطبیة المركزیة
عدم مقدرتھ على العمل، أما الحالة الثالثة فإذا توفي الطالب على أن یشمل ھذا االعفاء ورثتھ أو 

وتجدر اإلشارة إلى أن تعلیمات المنح والقروض ما زالت ساریة المفعول . التركة التي آلت إلیھم منھ
كاملة  تشمل منح الدیوان ولم یتم التغییر علیھا حیث تنفذ الوزارة مجموعة من المنح و البعثات ال

الملكي العامر، ومنح األمیرة منى لدعم التمریض، بعثات أوائل المملكة، بعثات أوائل األلویة، 
وبعثات مدارس جیوب الفقر، وبعثات الطب البیطري، وبعثات صندوق دعم الطالب للطلبة 

رسین في الجامعات المشمولة الحاصلین على الثانویة العامة األردنیة من إقلیمي الوسط والشمال والدا
جامعات الحسین بن طالل، الطفیلة التقنیة، األردنیة فرع العقبة، البلقاء ( ببعثات الشمال والوسط 

  ). التطبیقیة كلیات العقبة، والشوبك، ومعان
  

ساعة معتمدة فتشمل بعثات تخصص األراضي الجافة في الجامعة ) ٤٥(أما المنح والبعثات الجزئیة 
، وبعثات تخصص الشریعة، وبعثات صندوق دعم طلبة التمریض، وبعثات صندوق دعم الھاشمیة

 ً التخصصات المھنیة والتطبیقیة، وبعثات صندوق دعم الطالب، وبعثات طلبة الدبلوم المتوسط، إضافة
  .إلى قروض صندوق دعم الطالب

  
ً فإن أھم أثر لصندوق دعم الطالب وما یقدمھ من بعثات ومنح وقرو  ض، ھو الحفاظ على وأخیرا

الطالب الجامعي المتمیز، والعمل على تمكینھ من إتمام دراستھ الجامعیة، وعدم  السماح لضعف 
ً على األردن الغالي  امكاناتھ االقتصادیة من التسبب في حرمانھ من تعلیمھ الجامعي مما ینعكس سلبا

مل على تطویرھا ورفع كفائتھا الذي تحرص قیادتھ دائما على االستثمار في الموارد البشریة و الع
ً للمستقبل الذي تنشده ً بأن عملیة التقدم بطلبات االستفادة من البعثات و المنح . لتكون عمادا علما
ً من صباح،الیوم االثنین  ٢٠١٩ - ٢٠١٨والقروض الداخلیة للعام الدراسي   -  ١١ -  ٥ستبدأ  اعتبارا

، وذلك من خالل تعبئة أنموذج  ٢٠١٨ – ١١ -  ٢٢وستستمر لغایة یوم الخمیس الموافق   ٢٠١٨
  .الطلب اإللكتروني على موقع مدیریة البعثات واالتفاقیات
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  الحاصلون على موافقات مبدئیة إلنشاء جامعات طبیة خاصة ال زالوا ینتظرون
  
  
  

رغم مرور شھرین على إنھاء اللجنة المشكلة من قبل مجلس التعلیم العالي لدراسة  -حاتم العبادي
ف إنشاء الجامعات الطبیة الخاصة، وتحدیدا البند المتعلق باتفاقیات شراكة حدیثة مع جامعات مل

عالمیة مرموقة و تكون الشھادات الصادرة عن الجامعة الطبیة المنوي إنشاؤھا مشتركة مع ھذه 
 الجامعات أو معتمدة منھا، إال أن مجلس التعلیم العالي لم یبت بھذا الملف حتى االن

 
مصادر فإن اللجنة رفعت تقریرھا الى مجلس التعلیم العالي في وقت سابق، مع العلم ان  وبحسب

تشكیل اللجنة كان من قبل المجلس قبل إعادة تشكیلھا، وكذلك قبل تغییر وزیر التعلیم العالي والبحث 
وكان  .یتالعلمي السابق الدكتور عادل الطویسي، والوزیر الحالي قدم استقالتھ اثر حادثة البحر الم

مجلس التعلیم العالي أعتبر في السادس والعشرین من نیسان الماضي، الطلبات الثالثة المقّدمة من 
مؤسسي كل من جامعة عمون للعلوم الطبیة، وجامعة األردن الطبیة الحدیثة، وجامعة العقبة للعلوم 

ً لشروط الترخیص المبدئي فیما یخص التعھدات المطلوبة بإنشا ء صندوق ابتعاث الطبیة محققة
  . للحصول على الدرجات العلمیة

  
من الموازنة التشغیلیة السنویة للجامعة (% ٢٠(واشترط أن التقل موازنة صندوق االبتعاث عن 

ً ألغراض اإلیفاد وان یبدأ العمل بالصندوق (%  ٩٠(وإنفاق مال یقل عن  من موازنةالصندوق سنویا
ل على الترخیص المبدئي وبالتعاون مع وزارة التعلیم وتفعیلھ خالل ثالثة أشھر من تاریخ الحصو

   .العالي والبحث العلمي
  

ً لتغطیة (١٠(الى جانب التعھد بتخصیص مبلغ الیقل عن  االف دینار أردني في الموازنة سنویا
تكالیف ممتحنین خارجیین لالمتحانات النھائیة على أن یتم اختیارالممتحنین بالتنسیق مع ھیئة 

من إجمالي طلبة كل (%٦٠(تقل نسبة الطلبة الوافدین في كل برنامج عن ما نسبتھ االعتماد،وال
وطالب استحداث كلیتي طب وطب أسنان منذ البدایة وااللتزام باستحداث باقي التخصصات . برنامج

  .الطبیة والصحیة خالل ثالث سنوات على االكثر
  
حال عدم تحقیق شرط الترخیص المبدئي الى جانب أنھ شكل لجنة للتحقق من توفیر المجلس انھ في  

اتفاقیات شراكة حدیثة مع جامعات عالمیة مرموقة و تكون الشھادات الصادرة عن «المتعلق بتقدیم 
الجامعة الطبیة المنوي إنشاؤھا مشتركة مع ھذه الجامعات أو معتمدة منھا، وأن تتضمن اإلتفاقیة 

إنشاؤھا بعدد من أعضاء الھیئة التدریسیة للمشاركة في  إلتزام الجامعة العالمیة بتزوید الجامعة المراد
ً في السنوات الخمس األولى من  تدریس مساقات العلوم الطبیة األساسیة ومساقات التخصص خاصة
تاریخ قبول الطلبة في الجامعة ولحین تمكن الجامعة من توفیر العدد الكافي من أعضاء الھیئة 

ّ إذا تّم تقدیم إتفاقیة التدریسیة ، فإنھ یعتبر أي من الطلب   . غیر مستكمل لشروط الترخیص المبدئي إال
  

وما یزال المتقدمون والحاصلون على الموافقة المبدئیة بشروط إلنشاء مثل ھذه الكلیات،ینتظرون 
، والتي یمنح »الترخیص النھائي«القرار النھائي من قبل مجلس التعلیم العالي، لتبدأ المرحلة الثانیة 

صل على الترخیص المبدئي مدة عام لتحقیق جمیع المتطلبات واالجراءات التي تتضمنھا فیھا الحا
  التعلیمات التي وضعت لھذه الغایة

  ٤:الرأي ص
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  نعم لغیر األردنیین.. ال لتعیین األردنیین

  
  الدكتور علي منعم القضاة

أّن على  یبدو !! ھكذا تفضل إحدى الجامعات األردنیة أعضاء ھیئة التدریس من غیر أبنائھا
یبدو أن جامعاتنا  !!األردنیین التذلل لغیرھم من جنسیات أخرى، من أجل قبولھم في جامعات وطنھم

َِضُل علیھ  ُف من الجنسیات األخرى، ) الدكتور)الرسمیة تواجھ مشكلة في تعیین الدكتور األردني، وت
كعالوة بدل ( ٣٥٠_٢٥٠(رغم معاناتھا من مشاكل مالیة؛ إذ یترتب على الجامعة دفع مبلغ إضافي 

   .سكن، أو بدل غربة لغیر األردني
  

بدأت القصة حین قرر مجلس األمناء، النظر في تظلم أعضاء ھیئة تدریس قدموا طلبات للتعیین في 
إحدى الكلیات اإلنسانیة، في جامعة رسمیة واألمل یحدوھم أن یجدوا فرصة عمل في وطنھم، بعدما 

فوي من أروقة الجامعة، ولیس من خالل اإلعالن الرسمي، ومن أتت الفرصة عن طریق اإلخبار الش
فتقدم مجموعة من أعضاء ھیئة  .البدیھي أن یتقدم أصحاب االختصاص من أبناء الوطن للوظیفة

ً، ولكن طلبھم قوبل  التدریس بطلبھم، ثم بعد ذلك قابلوا عمید الكلیة المعنیة، ورئیس الجامعة أیضا
،والكلیة بأمس  ٢٠١٧،و ٢٠١٥یرھم، قوبلت بالرفض منذ عام بالرفض، شأن طلبات قدیمة لغ

فحجة رفض أحدھم أن معدلھ في الثانویة  .الحاجة إلى أعضاء ھیئة تدریس في تخصصاتھم الدقیقة
مع العلم أنھ ال !!! أي قبل أن یتم استحداث وزارة التعلیم العالي(%، ٦٢(كان  ١٩٧٧العامة في عام 

 ٦٥(العالي یشترط على أعضاء ھیئة التدریس الحصول على معدل یوجد نص قانوني في التعلیم 
  !! للعمل في الجامعات الرسمیة أو الخاصة (%،
  

: تاریخ ١٠٣٢٩/ م ت: بموجب الكتاب الصادر عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم
علیھا ضغوط، كما إن الجامعة التي یدعي من زود الرأي بمعلومات عنھا أنھا یُمارس  .٢٠١٨/٩/١٠

 ً لم تشترط في أسس تعیین أعضاء الھیئة التدریسیة، والمحاضرین المتفرغین في الجامعة، معدال
الذي اتخذه ) 2017/441)للتعیین فیھا، كما یبین قرار مجلس عمدائھا رقم (% ٦٥(أعلى من 

تعیین ،والمتعلق بأسس تعیین، وتحویل  ٢٠١٧/١٢/٣١تاریخ ( ٢٠١٧/٤٧: (المجلس في جلستھ رقم
أعذار الرفض كثیرة، ومن تم رفضھم أكثر، حیث رفض دكتور آخر بحجج  .أعضاء الھیئة التدریسیة

أوھي وأضعف، بالرغم من أنھ یحمل درجة الماجستیر بتقدیر امتیاز من الجامعة نفسھا التي ترفضھ 
 ً   . اآلن، ودرجة الدكتوراه بتقدیر امتیاز أیضا

  
، بالرغم من أنھ حاصل على درجة البكالوریوس بتقدیر ٢٠١٥ودكتور ثالث یُرفض طلبھ منذ عام 

ً مرتفع، وعنده منحة تفوق على نفقة الجامعة، ودرجتي الماجستیر والدكتوراه بامتیاز؛ من  جید جدا
وبما  .فلماذا یتم رفض طلبھ(%، ٨٠(دولة ناطقة باللغة اإلنجلیزیة، وكذلك معدلھ في الثانویة العامة 

ور رقابي مھم، ومن حقھ أن یتخذ كل اإلجراءات المناسبة والكفیلة بتصحیح أن مجلس األمناء لھ د
  . ملیون دینار ٣٩المسار، وإنقاذ الجامعة من التراكمات التي أدت إلى مدیونیة 

  
ً خطیة باسم رئیس مجلس األمناء، آملین بأن یتم إنصافھم َن اللذان تم رفضھما كتبا . فقد رفع المتقدما

یس الجامعة لمعرفة أسباب االستعانة بأساتذة غیر أردنیین، رغم توفر والذي بدوره خاطب رئ

  الرأي الكتروني

 مقاالت
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تأتي المفاجأة األكبر بالطریقة التي یتم الرد  !!!األساتذة األردنیین بالتخصص نفسھ بل أكثر كفاءة
علیھم بھا، والكتابة بالصحف كالم زور وبھتان ال صحة لھ، وفیھ تشویھ لسمعة بعض المتقدمین، 

   .واتھامھم بأمانتھم العلمیة لدى عدة جھات،
  

من % 46ثغرات كثیرة في تلك الجامعة، وأولھا اعتراف الموقع الرسمي للكلیة المعنیة، إن ھناك 
أعضاء ھیئة التدریس في أقسامھا المختلفة، ھم من حملة درجة الماجستیر، وتصل في بعض األقسام 

   .المیة واألردنیةوھذا مخالف لكل معاییر االعتماد والجودة الع%،  ٨٠إلى 
  

في » من جنسیة بلد شقیق«جانب آخر من االستخفاف بالكفاءات األردنیة حیث تم تعیین دكاترة 
مناصب عدة في جامعتنا الرسمیة، أما الدكتور األردني صاحب المؤلفات، والكتب المنھجیة المحكمة 

ن في الكلیة التي ترفض التي تحمل اسمھ، والتي یفوق عددھا جمیع مؤلفات كتب األساتذة مجتمعی
 تعیینھ، یُبعد ویُنفى من الوظیفة، وھو في قمة العطاء

 
وال نرید أن نتحدث عن وجود رئیس قسم العالقات العامة في تلك الجامعة الرسمیة، وھو من  .

 أعضاء ھیئة التدریس غیر األردنیین، برتبة أستاذ مساعد، وفي القسم من یحمل رتبة األستاذیة
(Professor Full ،(وثالثة أعضاء ھیئة تدریس أردنیین من الرتبة العلمیة نفسھا 

 
 
لكن یبدو ان المنظومة انتشر فیھا طاعون الواسطات، والمحسوبیات لیتم تعین رئیس قسم یحمل  .

 شھادة الماجستیر فقط، تم تعیینھ بتنسیب من عمید الكلیة، وھناك في القسم من یحمل رتبة األستاذیة
(Professor Full ،( ،بعد عن المنصب، فمن ھو األحق، من وجھة نظر وزارة التعلیم العالي ُ أ

األردن الوطن الذي  .وھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم، وكل الجھات المعنیة بالتعلیم العالي في األردن
  .یحتضن الجمیع، لكن لیس على حساب أبنائھ
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.  
  

  
  
  
  الظھیر –وفیھ ابراھیم صیام  -
  
  الجبیھة –د اللوزي ایوب احمد راش -
  
  منطقة ابو العال –وداد محمد ابراھیم الخصاونة  -
  
  ضاحیة االمیر حسن –عصام بدوي توفیق العلمي  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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انھ تم تشكیل وفد نیابي لزیارة سوریا قریبا عرف من اعضائھ النائبین طارق » عین الرأي«علمت 
  .ؤولین سوریینالوفد سیلتقي مس.. خوري وقیس زیادین

  
نقیب ومجلس نقابة المھندسین االردنیین یزور في العشرین من الشھر الحالي دمشق لتوقیع 

البروتوكول یبحث افاق التعاون في مجال إعادة . بروتوكول تعاون مع نقابة المھندسین السوریین
  .االعمار بین النقابتین

  
صدر اخیرا عدم وجود أي مخالفات على دیوان المحاسبة أظھر في تقریره للعام الماضي والذي 

وكانت الوزارة فازت ھذا  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ولم ترد الوزارة في التقریر نھائیا
  العام بافضل انجاز ضمن جائزة الملك عبد اهللا الثاني للتمیز والشفافیة في الدورة الثامنة

  
عامة لألمم المتحدة أنا ماریا تزور األردن في منتصف وكیل األمین العام وكبیر مستشاري السیاسة ال

ماریا ستلتقي خالل زیارتھا وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین والمنسق العام .. الشھر الحالي
  .الحكومي لحقوق اإلنسان

  
التحدیات «عضو المجلس التشریعي الفلسطیني مصطفى البرغوثي یلقي مساء الیوم محاضرة عن 

المحاضرة تأتي بتنظیم من اللجنة الثقافیة .. في نادي االرثوذكسي» ضیة الفلسطینیةالراھنة امام الق
  في االرثوذكسي

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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تنظم مسیرة " غاز العدو احتالل.. إلسقاط اتفاقیة الغاز مع الكیان الصھیوني"الحملة الوطنیة األردنیة 
تجاه دار رئاسة الوزراء، ظھر یوم الجمعة القادم تنطلق من أمام مجمع النقابات بالشمیساني با

المسیرة . الحملة تضم فاعلیات حزبیّة ونقابیّة وشعبیّة مختلفة. للمطالبة بإلغاء اتفاقیة الغاز مع إسرائیل
  ".حان وقت إلغاء اتفاقیّة الغاز.. بعد الباقورة والغمر"تنظم تحت شعار 

  
" لدیمقراطیة األردنیة والتنمیةدعم االتحاد األوروبي للمؤسسات ا"تعقد اللجنة التنسیقیة لبرنامج 

صباح الیوم اجتماعھا الثاني بنادي الملك حسین، بمشاركة رئیس مجلس النواب ووزیر التنمیة 
  . السیاسیة ورئیس الھیئة المستقلة لالنتخاب وسفیر االتحاد االوروبي وسفیرة اسبانیا

  
رؤى "باح الیوم ندوة بعنوان یرعى وزیر التنمیة السیاسیة والشؤون البرلمانیة موسى المعایطة ص

" كونراد أدیناور"، التي ینظمھا المركز الكاثولیكي، بالتعاون مع مؤسسة "أردنیة للدولـة المدنیة
  .الثقافیة األلمانیة في فندق الرویال بعّمان

  
ً لمصدر  عثرت األجھزة األمنیة مساء أمس على جثة سیدة أسفل جسر عبدون المعلق في عّمان، وفقا

، "التحقیقات األولیة تشیر إلى إقدام المرأة على االنتحار من أعلى الجسر"الذي أشار إلى أن أمني، و
ّھ  ً أن  ".تم تحویل الجثة إلى الطب الشرعي لتحدید سبب الوفاة، وال تزال التحقیقات جاریة"مبینا

 زواریب الغد
  


