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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
االبتكار (محاضرة ینظمھا ) ریادة األعمال وعوامل نجاحھا(

  )األردنیة(في ) والریادة
٣  

"ZINC تقیم فعالیة " الجامعة األردنیةStartup Weekend 
  للطالب والخریجین

٥  

مؤتمرون یوصون بإنشاء مختبرات ومشاغل لتعلیم الریاضیات 
  في مدارس المملكة

٨ 

  ١٠  »األردنیة«بمراجعة جذریة ألوضاع » یحلم«المحافظة 
األردنیة ضمن أفضل الجامعات العربیة والعالمیة حسب تصنیف 

  "ویبومتركس"
١٧  

  ١٩  یواصل فعالیاتھ في الجامعة االردنیة في العقبة "الشباب یشارك"
  ٢١  یستمر برعایة مسابقات حفظ القرآن الكریم" اإلسالمي"

Fearless: Commemorating Professor Rula 
Qawas  

٢٢  

   شؤون جامعیة
 ٢٧  لتنفیذ مطالبھم» الیرموك«اعتصام العضاء الھیئة التدریسیة في 

ً  ٣٨٦٥٠الجامعات الرسمیة تنسب بقبول   ٢٩  طالبا
 ٣٠  الطباع یدعو إلعادة النظر بسیاسات القبول بكلیات الھندسة
 ٣١  ال تغییرات على الحدود الدنیا للمعدالت الدراسة في الخارج

 ٣٢  الكبرى للتایكواندو أبو غوش ینال برونزیة الجائزة
 ٣٣  الجمعة أو السبت» التوجیھي«ترجیح إعالن نتائج 

 ٣٤  نقیب األطباء یدعو الى تطویر امتحانات المجلس الطبي
  ٣٥  "خطوتي"أبوغزالة یتبرع بإنشاء محطة معرفة لمبادرة 

   مقاالت
تقییم اداء رؤساء الجامعات وتعیینھم یبعث من 

  هعبدالكریم القضا.د.أ/جدید
٣٦ 

 ٣٨  وفیات
  ٤١- ٣٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 ( األردنیة(في ) االبتكار والریادة(محاضرة ینظمھا ) ریادة األعمال وعوامل نجاحھا ) 

 - فادیة العتیبي) أ ج أ ( أخبار الجامعة األردنیة 

استضاف مركز االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة 

ستاذة في ریادة البروفیسورة جوسیت دیجكوزین األ

األعمال ومؤسسة برامج ریادیة في كلیة ماسترخ لإلدارة 

في ھولندا، إللقاء محاضرة تنویریة للطلبة حول ثقافة 

االبتكار والریادة واإلبداع، والعوامل التي تسھم في 

  .نجاحھا والصعوبات التي تواجھ روادھا

مم المتحدة خالل المحاضرة الحدیث حول وتناولت دیجكوزین وھي ممثلة لریادة أعمال المرأة في األ

ریادة األعمال االجتماعیة والصعوبات التي تواجھ رواد األعمال االجتماعیین، وعوامل تنمیة 

  .الشخصیة ومدى تأثیر ریادة األعمال علیھا

وشددت دیجكوزین على أھمیة وجود الرؤیا الواضحة واإلصرار على تنفیذ مبادرات ریادة األعمال، 

  .بعض التجارب العالمیة القائمة والناجحة في ھذا المجالمستعرضة 

وناقشت دیجكوزین الطلبة في حوار مفتوح المشاریع التي یقومون علیھا خالل دراستھم الجامعیة 

مقدمة لھم وجبة من االقتراحات والنصائح التي من شأنھا االسھام في تطویر تلك المشاریع من جھة، 

  .فردیة واالرتقاء بھا لتصار بالنسبة لھم مصدرا للدخلوتعزیز مھاراتھم وقدراتھم ال

من جانبھ أكد مدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور أشرف بني محمد أھمیة تنظیم مثل ھذه 

المحاضرات للطلبة التي من شأنھا إطالعھم على تجارب حقیقیة لشخصیات أردنیة وعربیة وعالمیة 

 أخبار الجامعة

 طلبة نیوز/حمرین نیوز/أخبار االردنیة
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لطریق أمامھم للتواصل معھا واالستفادة من خبراتھا العلمیة رائدة في مجال ریادة األعمال، وتشرع ا

والمھنیة، باإلضافة إلى توعیتھم حول أھمیة خلق قیم تدعم ریادة األعمال وإنشاء المشاریع 

  .والشركات
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"ZINC تقیم فعالیة" الجامعة األردنیة Startup Weekend للطالب والخریجین 

أقامت منصة زین  - سناء الصمادي

فرع الجامعة  ZINC اعلإلبد

 Startup األردنیة، فعالیة

Weekend  التي تقام للمرة األولى

 ً ِح مؤخرا ُت في فرع المنصة الذي افت

بمبنى كلیة األعمال في الجامعة، 

  ٥٤حیث اشتملت الفعالیة على

فة، اجتمع خاللھا رواد أعمال ومطوروا ویب ومصممون وخبراء تسویق، والمھتمون  ّ ساعة مكث

صت ھذه الفعالیة لطالب وخریجي الجامعة بمجال ر یادة األعمال وتأسیس الشركات الناشئة، وُخصِّ

ً لیتشاركوا األفكار، وشّكل المشاركون  ً تنافسوا فیما بینھم ١٥األردنیة الذین اجتمعوا معا   .فریقا

بأنفسھم وتھدف ھذه الفعالیة إلى تسلیط الضوء على ریادة األعمال وأھمیتھا للشباب لیصنعوا الفرص 

ولیرسموا مستقبلھم ویطلقوا العنان إلبداعاتھم، حیث بات قطاع ریادة األعمال من القطاعات المھمة 

والمتسارعة النمو، ویعمل على تمكین الشباب من المشاركة بشكل فاعل في مواجھة التحدیات وبناء 

بداع ھذه الفعالیة، حیث مستقبل األردن، كما أنھا لیست المرة األولى التي تقیم فیھا منصة زین لإل

في مقرھا الرئیسي الكائن في  Startup Weekend احتضنت المنصة العدید من النسخ السابقة لـ

  .مجمع الملك الحسین لألعمال

وأكد مدیر مركز االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة، الدكتور أشرف بني محمد أھمیة مثل ھذه 

قطاعین العام والخاص بھدف إیجاد شراكات متجددة لتعمیم األثر الورش التي تجسد التشاركیة بین ال

اإلیجابي ونشر ثقافة اإلبداع واالبتكار بین أوساط الشباب الباحثین عن فرص لتحسین واقعھم 

  . االقتصادي واالجتماعي

  حمرین نیوز/الوقائع/خبرني/أخبار االردنیة



  قات العامة دائرة اإلعالم والعال                                              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 
6 

وبین أن الھدف من الورشة ھو تسلیط الضوء على ریادة األعمال وأھمیتھا للشباب وإعطائھم 

صناعة أنفسھم وتقریر مصیرھم الخاص بھم في ظل التطورات التي یشھدھا العالم في الفرصة ل

ً إلى أن ریادة األعمال ھي األمل األكبر لشبابنا   .جمیع المجاالت، مشیرا

وتطبیقھا  ZINC ان منصة زین لإلبداع: "من جانبھ قال الرئیس التنفیذي لشركة زین أحمد الھناندة

ي من باب حرص الشركة على تسخیر التكنولوجیا وخدمات االتصاالت في الجامعات األردنیة، یأت

المتطّورة بما یصب في مصلحة الطالب، وتسھیل الوصول إلى المعلومات التي یحتاجھا في دراساتھ 

وأبحاثھ، وتأمین احتیاجاتھ الالزمة لتطویر أفكاره اإلبداعیة، لیتم تطبیقھا على أرض الواقع واإلفادة 

 ً ً یدّر لھ الدخلمنھا مستقبال   . بعد التخرج، لتصبح مشروعا

فرع الجامعة األردنیة، ستقوم بتنظیم  ZINC وأضاف بأن شركة زین ومن خالل منصة زین لإلبداع

وإقامة المحاضرات العلمیة والتعلیمیة وورشات العمل والفعالیات التي تفید طلبة الجامعة، باإلضافة 

  .نة في مجمع الملك حسین لألعمالإلى ربطھا مع منصة زین الرئیسیة الكائ

وأكد أن الورشة تعد ظاھرة للمشھد الریادي في األردن من خالل التواصل بین ریادیي األعمال 

وأصحاب الشركات الناشئة في مكان واحد األمر الذي یسھم في عملیة التشبیك بین الریادیین 

افة إلى دعم المشاریع وتسھیل دخولھا والمستثمرین ونشر ثقافة الریادة واإلبداع بین فئة الشباب إض

  . "إلى سوق العمل بفاعلیة وكفاءة

وعرضت الفرق المشاركة أفكارھا في الیوم األخیر من الفعالیة، أمام لجنة التحكیم التي ضّمت نخبة 

من أصحاب االختصاص والخبرة في األعمال الریادیة وھم رشا بركات؛ المدیر التنفیذي لدائرة 

ة وقسم ریادة األعمال في شركة زین، نضال البیطار؛ الرئیس التنفیذي لشركة انتاج، الموارد البشری

رند المحتسب من شركة اكسبیدیا، ورئیس مركز االبتكار والریادة في الجامعة االردنیة الدكتور 
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اشرف بني محمد، وذلك وفق أسس ومعاییر خاصة باألعمال الریادیة حیث تم توزیع الجوائز لألفكار 

  .تم اختیارھا كأفضل مشاریع التي

في الجامعة األردنیة في شھر حزیران ) ZINC(وكانت شركة زین افتتحت منصة زین لإلبداع 

في الجامعات، ولیتاح من ) ZINC(الماضي؛ لتكون بذلك أول منصة من منصات زین لإلبداع 

ي بھدف إتاحة خاللھا بث روح الریادة بین طالب الجامعة االردنیة ودمجھم مع الوسط الریاد

الفرصة أمام الطلبة لالبتكار واإلبداع للخروج بمشاریع ریادیة قادرة على التطّور والتحّول إلى 

  .مشاریع إنتاجیة تخلق فرص عمل للشباب األردني
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 مؤتمرون یوصون بإنشاء مختبرات ومشاغل لتعلیم الریاضیات في مدارس المملكة

أوصى المشاركون في  -محمد المبیضین

ال المؤتمر العربي السادس ألبحاث أعم

الموھبة والتفوق بإنشاء مختبرات 

ومشاغل لتعلیم الریاضیات في جمیع 

مدارس المملكة كونھا مفتاحا مھما لتعلیم 

  .التفكیر وتنمیتھ

وأشاروا إلى ضرورة االھتمام بمعاییر 

ھاج الدراسي كأداة الجودة في جمیع مراحل التعلیم العام والجامعي مؤكدین أیضا أھمیة تطورالمن

  .فاعلة في رقي التعلیم وتقدمھ

وشھد المؤتمر الذي نظمتھ المؤسسة الدولیة للشباب والبیئة والتنمیة بالتعاون مع الجامعة األردنیة 

إعالن وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز توجھ الوزارة  إلى إنشاء حاضنة للبحوث التطبیقیة 

لمین والباحثین على إعداد مشاریع البحوث والدراسات العلمیة التي تؤدي في الوزارة لتشجیع المع

  .إلى  النھوض بقطاع التربیة والتعلیم

وثمن المشاركون في المؤتمر ھذه المبادرة للوزارة التي تجسد اھتمامھا بمواكبة العالم المتقدم في 

ول العربیة لالستفادة من تجاربھا مؤكدین أھمیة تبادل المعلومات والخبرات بین الد، التعلیم والبحث

  .في ھذا المجال

ونوه المؤتمرون بأھمیة تدریب وتأھیل المعلمین لما لھم من دور مؤثر وكبیر في تحدیث طرائق 

ووسائل التعلم، فضال عن ضرورة التركیز على الطفولة المبكرة وعملیات اكتشاف الموھوبین 

  .ودعمھم

 ١٠:الرأي ص/٣:الدیار ص/أخبار االردنیة
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للشباب والبیئة والتنمیة الدكتور عدنان الطوباسي إن المؤتمر وقال الرئیس العام للمؤسسة الدولیة 

نجح في تحقیق أھدافھ، الفتا إلى أنھ سیتم تزوید وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي بنتائج 

  .المؤتمر وتوصیاتھ

وأقر الطوباسي أن بعض الدول العربیة تواجھ تحدیات وصعوبات في تطور مجاالت التعلیم فیھا، 

كدا أھمیة إیجاد شبكة ومنظومة للتعاون التعلیمي والتقني بین األقطار العربیة، واالھتمام بالثورة مؤ

  .التكنولوجیة واستخداماتھا في البحث والتعلیم واإلبداع واالبتكار

ورقة عمل خصص الجزء األكبر ) ١٧(وبحسب الطوباسي فإن المؤتمرین ناقشوا على مدار یومین 

  .في میادین دعم التفوق واالبتكار واإلبداعمنھا لتجارب عربیة 

وفي اختتام أعمال المؤتمر وزع رئیس اللجنة الملكیة للتعلیم رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر 

  . الدكتور مروان كمال الشھادات على المشاركین والجھات الداعمة للمؤتمر

عودیة والجزائر والبحرین وشارك في أعمال المؤتمر خبراء ومختصون وتربویون من العراق والس

   .وقطر وفلسطین وألمانیا إضافة إلى المملكة األردنیة الھاشمیة
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األردنیة«بمراجعة جذریة ألوضاع » یحلم«المحافظة  » 

٤/٤» الرأي«في لقاء موسع أجرتھ معھ   

إسأل أي شخص في البلد عن التعلیم 

الجامعي لدینا، وسیأتیك جواب موّحد في 

سلبیة وفي توصیف درجة األوصاف ال

المرض الذي تعیشھ الحیاة الجامعیة 

  .، كما یقولون»ھي على سریر الشفاء«و

لكن حرقة االنتقاد تكون أقسى عندما 

ً في السمعة على  تتصل األمور بالجامعة األردنیة، أم الجامعات األردنیة التي كانت ذات یوم نموذجا

  .المستویات المحلیة والخارجیة

تورعزمي المحافظة، عندما اختیر بالتنافس الشفاف، قبل حوالي سنة ونیف، لرئاسة األستاذ الدك

ً، في تشخیص العلل، األكادیمیة والمالیة والمنھجیة »األردنیة« ، كان أسبق من غیره وأقسى أیضا

  .التي تستوجب الثورة البیضاء، كما قال

لحصیف للواقع السریري للجامعة، المحافظة لم یكن الرئیس األول للجامعة الذي یمتلك التشخیص ا

المحافظة إبن . لكن الفرق ھو أن د. وما یتوجب عملھ من جراحة وتبدیل دم وعالجات ُمّرة الطعم

كامل الشرعیة للبیئة الجامعیة في األردنیة، بكل تفاصیلھا التي تتشكل منھا األزمة التي استعصت 

  .على من قبلھ

ً إلیھ الوعي والجسارة واإلحاطة الشمولیة على أھمیة أن خلیط الخبرة األكادیمیة واإلداریة، مض افا

ً من التركیبة الوطنیة المتحركة في مرحلة عالیة السخونة، كل ذلك یعطي ... تكون الجامعة جزءا

 ٣١:الرأي ص
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للرھان على وعود الرجل، أھمیة موضوعیة، ویسمح بمراجعتھ بین كل فترة وأخرى لتقییم نتائج 

  .وما لم یتحقق من وعودهاالداء، ولإلضاءة على ما تحقق 

  .ھذه جلسة معھ

  ازدحاما مربكا، أال یؤثر على مستواھا التعلیمي؟..موضوع ازدحام كلیة الطب في الجامعة األردنیة

طلبتھا متمیزون . كلیة الطب كلیة متمیزة في الجامعة األردنیة، وبنت سمعة عالمیة ال شك فیھا

وبریطانیا وألمانیا، یحققون سمعة ممتازة للجامعة، خاصة الخریجون الذین یذھبون إلى دول أمیركا 

 ً   .حیث انھم متمیزون كثیرا

ً كلیة الطلب كانت تقبل أعدادا قلیلة، مما ساعد في تمیز طلبتنا، فقد بدأنا بأربعین ووصلنا إلى  تاریخیا

ً وصلنا إلى  ٣٠٠ثم  ١٢٠ثمانین ثم  ى طالب، ھذه أعداد كبیرة ونسعى بكل الوسائل إل ٥٠٠وحالیا

ً بل بشكل تدریجي فالعامل األھم ھو الرسوم . خفضھا ولیس ھذا باألمر السھل الذي یحدث فورا

الجامعیة التي نتقاضاھا مقابل البرنامج التنافسي، مما یؤدي إلى لجوء البرنامج الموازي والدولي 

السنة،  لتعویض النقص المالي، وباعتقادي أن كلیة الطب تستطیع بسھولة استیعاب مائتي طالب في

  .وأن یتخرجوا على مستوى ممتاز، أكثر من ذلك أعتقد أنھ یؤثر على مستوى التعلیم

ً، وكیف أنھا مسألة تدمر العملیة التعلیمیة   :قضیة عدد الطالب المقبولین في الجامعة سنویا

ا ما أعداد الطلبة المقبولین في الجامعة األردنیة وفي الجامعات األخرى ھي أعداد كبیرة، وھذ.. نعم

ھذه األعداد تقرر من قبل مجلس التعلیم العالي، بمعنى أننا ننسب للتعلیم ... یعیق تحسین النوعیة

  .العالي، والمجلس صاحب القرار بقبول ھذه األعداد كما ھي أو یزید أو ینقص منھا
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داد إذا كانت األع. وھناك عامل آخر وھو عدد الطلبة المتقدمین من الناجحین في الثانویة العامة

الكبیرة فعادة یزاد عدد المقبولین وإذا كانت األعداد قلیلة كما حدث في العام الماضي فتقل أعداد 

  .لكن الجامعة علیھا إقبال شدید. المقبولین

الجامعة األردنیة بسبب الوضع المالي كما سبق وقلت تلجأ إلى قبول الطلبة خاصة في البرنامج 

ة مثل الطب وطب األسنان والصیدلة والھندسة واألعمال، الموازي، وخاصة في التخصصات العلمی

فھناك إقبال على ھذه الكلیات، وكون ھناك إقبال والجامعة في أزمة مالیة فانھا تلجأ إلى قبول أعداد 

كبیرة في تلك التخصصات، ما یؤدي إلى أن یكون في الكلیات أعداد كبیرة في الشعب في المواد، 

  .لنوعیة، ولیس في صالحھاواكرر ان الوضع ھذا یعیق ا

نحن نرغب ونتمنى أن یكون عدد الطلبة أقل بكثیر في الجامعة األردنیة، لكن ھناك طلب على 

ألف  ٢٠الجامعة، وھناك دور للجامعة تقوم بھ، فأنا أتمنى أن ال یزید عدد طلبة البكالوریوس عن 

ً في البكالوریوس  زید عدد طلبة الدراسات العلیا ألف طالب أو أكثر، ونتمنى أن ی ٣٦طالب، حالیا

لتصبح الجامعة تتجھ إلى الدراسات العلیا أكثر، ألن الدراسات العلیا تؤدي إلى تشجیع البحث العلمي، 

بحیث یزید أعداد الطلبة في الجامعة المنغمسین في البحث العلمي، مما یؤدي إلى تحسن الجامعة، 

جامعیة الحالیة، نتجت عن ھذه الظروف زیادة في لكن في ظل الرسوم الحالیة، وفي ظل اإلمكانات ال

ألف طالب، وھذا  ٤٤اآلن لدینا حوالي . أعداد المقبولین، وبالتأكید أن ھذا األمر ال نتمنى أن یستمر

ً، في نفس المكان، وفي نفس المساحة الجغرافیة، وفي نفس المباني التي كانت تحوي  عدد كبیر جدا

ھذه أمور ضاغطة على الجامعة، وال یمكن الزیادة أكثر من  ألف طالب، وفي الحقیقة ١٥أو  ١٢

  .ذلك، وال یمكن التعامل مع أعداد أكبر من ھذه األعداد

موضوع بنك الدم الذي ترأستموه في الجامعة، ومثلھ بنوك الدم األخرى، تلقى شكاوى عدیدة من 

  :حیث البیروقراطیة والتعقیدات وعزوف الناس عنھا إال تحت الضرورة
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زلت مسؤوال عن بنك الدم، واشرف علیھ، حسب تخصصي، لكن ال بد من االعتراف ان العالقة ما 

غیر ودیة بین األردني والتبرع بالدم، األردنیون یتھربون، وبالتالي لدینا نقص في بنوك الدم من 

لجمیع واألولى واألجدر أن نجد ا. الوحدات المطلوبة للمرضى، وال یتم التبرع إال من خالل األقارب،

  .یتبرعون بالدم، فالقضیة مجتمعیة، وفھم اجتماعي، وكیف ینظر الناس إلى خدمة المجتمع

  

، والمنتمون لھ ٢٥في أماكن عدیدة في العالم حتى في إفریقیا بدأت ھناك ظواھر لتأسیس نوادي الـ

ً على أنفسھم بالتبرع لبنك الدم بین عمر  أو ثالث سنة، بحیث یتبرعون مرتین  ١٦-١٥یأخذون عھدا

ً، ویكون التبرع لعامة الناس وھو تبرع طوعي بدون مقابل   .سنویا

  والحل بنظركم؟

لدینا أصدقاء بنك الدم، وقد یكون ھناك تقصیر، علما أن ھناك إعالنات في الصحف وفي التلفزیون 

دن في األر... لدى األغلبة من األردنیین والعرب خوف من التبرع.. لتشجیع المواطنین على التبرع 

ً بأن األصل  ومن خالل معایشتي لھذه المسألة، معظم الناس یتوسطون إلعفائھم من التبرع بالدم، علما

أن یتبرع، ولألسف ان بنوك الدم عندنا تعاني مع انخفاض أعداد المتبرعین، علما أن التبرع بالدم 

  .عمل خیري إنساني ویجب تشجیعھ

  الخصوص؟ كیف ترون تشجیعھ؟ وما الذي یمكن قولھ في ھذا

نصف . أقول أن توفیر الدم لمن یحتاجھ من المرضى، وفي كثیر من األحیان یلعب دور المنقذ لحیاتھم

ً وخال . مرة واحدة كل ثالثة أشھر.. لتر أو أقل قلیالَ  ونراعي أن بكون المتبرع صحیح الجسم بالغا

  .من األمراض المعدیة التي تنتقل بواسطة الدم

  ؟ الخطوات المتبعة للتأكد
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یتم فحص الدم بالنسبة للزمرة، وكذلك لألمراض المنتقلة بالدم وھي فیروس االیدز وفیروسات 

  .وأمراض أخرى) السفلس(وجرثومة الزھري C , B التھاب الكبد

  متى یمكن التبرع بالدم وما ھي الفترات الالزمة بین كل تبرع وأخر؟

  .وبكمیة أقل من نصف لتر .مرة كل ثالثة أشھر -التبرع یتم بعد سن الثامنة عشرة 

  في حال شعر المتبرع باإلغماء بعد التبرع؟

ً ما یكون سبب ذلك ھبوط مؤقت في الضغط  بالعادة نطلب منھ أن یمتنع عن اخذ . یتم إسعافھ وغالبا

ً بعد التبرع ویتناول السوائل بشكل كاف   .أدویھ قبل التبرع ویرتاح قلیال

  من غیرھا؟وھل من فصائل دم مطلوبة للتبرع أكثر 

، وبالتالي ھاتان الفصیلتان مطلوبتان أكثر من  A وفصیلة -O أكثر فصائل الدم شیوعا ھي فصیلة

  .AB وB :الفصیلتین األخریین وھما

عودة إلى موضوع ما تم إنجازه خالل العام الماضي بخصوص المخالفات اإلداریة القدیمة 

  :المتراكمة، وفي صنادیق ومناھج دعم الطالب الفقیر

بالنسبة لصندوق الطالب الفقیر لیس من اختصاص الجامعة األردنیة، بل من اختصاص وزارة التعلیم 

  .العالي منذ سنوات عدیدة، یقوم الصندوق باعطاء منح للطلبة الفقراء، ویخصص لھ مبلغ بالمالیین

ب صندوق التبرعات، وصندوق الشعو: عندنا في الجامعة بعض الصنادیق لتشغیل الطلبة، منھا

اإلسالمیة في المركز الثقافي، كما وھناك مجاالت محدودة لمساعدة الطلبة الفقراء في الجامعة 

  .األردنیة، لكن المساعدة األساسیة لھؤالء الطلبة تأتي من وزارة التعلیم العالي
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أما بالنسبة للتواصل مع الطلبة الخریجین، وبناء عالقات معھم ومعرفة ما حل بھم من حیث التوظیف 

  .العمل وما إلى ذلك، فھذا متطلب اعتمادو

لدینا في عمادة شؤون الطلبة .الجامعة أسست ملتقى الخریجین، وھناك أكثر من جھة تتولى المتابعة

نحن نسعى بشكل حثیث وبكل . مكتب العالقة الدولیة ومركز االعتماد والتواصل مع الخریجین 

ً لتمویل الجامعات الوسائل المتاحة لبناء عالقات دائمة والتواصل مع   .خریجینا، فھم مصدر مھم جدا

على سبیل المثال أحد خریجي الجامعة األمیركیة في بیروت، یعمل اآلن في اإلمارات أذكر أنھ تبرع 

ملیون دوالر للجامعة، فخریجو جامعات أمیركا یتبرعون لجامعاتھم بمئات المالیین،  ٦٥حدیثا بـ

  .وبعضھم رجال أعمال مھمون

لجامعة األردنیة ومساھماتھم في ھذا المجال فانھ مبلغ متواضع محدود، رغم انني متأكد بالنسبة ل

ً ھذه ثقافة مختلفة ولدینا فیھا مشكلة، ربما ھذا الجانب بحاجة إلى  بأنھم یرغبون بالتبرع، لكن عملیا

سف فان لكن لأل. اھتمام وتطویر أكثر، وأن نسخر لھ مكتبا أو أكثر لمتابعة شؤون الخریجین للدعم

  .المحاوالت ما زالت على مستوى محدود وفردي

  استراحة

 ١٩٨٠الكبرى، ربى، موالید عام : ولدیھما من األبناء ١٩٧٨د محافظة متزوج من ثناء الدروبي عام 

  .طبیبة أسنان تعیش في قطر بالدوحة، متزوجة ولدیھا صالح تسع سنوات وخالد خمس سنوات

ة الطب في أمیركا، متزوج ولدیھ آدم وعمره ست سنوات وآیلھ ، یمارس مھن١٩٨٢ثم محمود موالید 

  .سنة ونصف
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ثم لمى خریجة كلیة الفنون من الجامعة األردنیة، متخصصة في تنظیم المناسبات، وتحمل درجة 

لمى صوتھا .. الماجستیر دراسات المرأة في الجامعة األردنیة ولدیھا ریان، عمره خمس سنوات

  .ناء مع فرقة رمجمیل، سبق وشاركت في الغ

  أجمل ما تحملھ الذاكرة من طفولتك؟

  .الحقول والبساتین وجو الریف بشكل عام

  شخص ال ترفض لھ طلب؟

  .عمي وأحفادي

  التجربة التي تتمنى تكرارھا؟

  .السفر والدراسة والبحث العلمي في جامعات متقدمة

  وأكثر ما تكرھھ؟

  .الظلم

  ما الذي یشعرك بأكبر قدر من الحرج؟

  .أستطیع مساعدة شخص یحتاج للمساعدة أن ال

  معك قطعة فحم صغیرة وجدار نظیف، ماذا سترسم علیھ وَمن یستحقھا؟

 .وردة لكل طالب من طلبة الجامعة األرنیة وخریجیھا
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ویبومتركس"األردنیة ضمن أفضل الجامعات العربیة والعالمیة حسب تصنیف  " 

أّن  ٢٠١٧اسبانیا لشھر تموز / كز الوطني للبحوث التابع للمر" الویبومتركس" كشفت نتائج تصنیف 

َ ومن أفضل  من الجامعات على المستوى العربي والذي تم % ١الجامعة األردنیة ھي األولى محلیا

من الجامعات على المستوى العالمي والذي تم فیھ %  ٥جامعة، ومن أفضل  ٩٨٧فیھ تصنیف 

  .جامعة ٢٧٧٦٤تصنیف 

على المستوى العالمي واألولى على مستوى ) ٤١(نیف في المرتبة وحلّت األردنیة في ھذا التص

فموقع الجامعة . الشرق األوسط والعالم العربي من حیث حجم الموقع االلكتروني وثراء محتواه

َ لرسالتھا في خدمة المجتمع المحلي والعالمي، غني بالمعلومات والملفات الھامة  األردنیة، وتحقیقا

َ مثل البحوث العلمیة ال منشورة في مجالت الجامعة العلمیة، حیث یتم نشرھا بكامل محتواھا مجانا

كما یذخر موقع الجامعة من خالل موقع مكتبتھ بالرسائل الجامعیة المنشورة في . على موقع الجامعة

األردن والوطن العربي حیث تعتبر مكتبة الجامعة األردنیة مستودع للرسائل الجامعیة على مستوى 

بي ویتم توفیر ملخص عن أي رسالة دراسات علیا تنشر في األردن والوطن العربي الوطن العر

كما تقوم الجامعة األردنیة بنشر جمیع الخطط الدراسیة لبرامجھا األكادیمیة . لخدمة الباحثین

كما تم االھتمام بإنشاء مواقع التعلم االلكتروني . ومخططات موادھا الدراسیة على موقعھا االلكتروني

یع المواد الدراسیة والتي یتم تضمینھا لكافة المعلومات الخاصة بالمادة الدراسیة وتدعیمھا لجم

  .بالمصادر التعلیمیة المفتوحة

من عالمات ھذا التصنیف، جاءت األردنیة في %) ٤٥(وفي معاییر البحث العلمي والتي تشكل 

َ من حیث قیمة وتأثیر بحو) ٨٥٢(المرتبة  َ والسابعة عربیا ثھا العلمیة والتي تم قیاسھا بعدد عالمیا

َ من حیث عدد البحوث العلمیة المنشورة للجامعة ضمن ) ١٢٩٥(االستشھادات، وفي المرتبة  عالمیا

َ في %) ١٠(قائمة أفضل    .تخصص علمي) ٢٦(من البحوث األكثر استشھادا

 طلبة نیوز
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ً المرتبة  یعتبر من أھم العالمي والذي  QSضمن تصنیف ٦٠٠- ٥٥١ویذكر أّن األردنیة تحتل حالیا

وتتمیز بسمعتھا  QS Starsالتصنیفات العالمیة للجامعات وحاصلة على أربعة نجوم في تصنیف 

ً وسمعتھا التوظیفیة والتي تحتل فیھا المرتبة ) ٣٩٠(األكادیمیة والتي تحتل فیھا المرتبة  عالمیا

)٢٦٧ ( ً   . عالمیا
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العقبة في یواصل فعالیاتھ في الجامعة االردنیة "الشباب یشارك " 

واصل برنامج الشباب یشارك حملتھ الوطنیة في الجامعة االردنیة في العقبة مصطحبا مركز 

االستعالم المخصص لالستفسار عن قوانین االنتخابات ضمن انشطتھ الھادفة الى تشجیع الشباب على 

مشاركة المشاركة في االنتخابات البلدیة والالمركزیة اضافة الى عقد نقاش بناء حول ضرورة ال

  . االیجابیة في االنتخابات

نسعى "من المترشحین ھم من فئة الشباب،   ٪٧وأوضح مدیر برنامج الشباب یشارك زید رجوب ان 

لزیادة ھذه النسبة في انتخابات قادمة، وھذا یستدعي مواصلة جھودنا في رفع الوعي بأھمیة مشاركة 

  ."دائرة صناعة القرار الشباب في الحیاة السیاسیة وتمكینھم لیكونوا جزء من

و عن مشاركة الشباب باالنتخابات و الحیاة السیاسیة قال الرجوب مشاركة الشباب لیست ترفا 

سیاسیا، او تجمیال للعملیة السیاسیة، ھي حاجة وضرورة، فالشباب ھم الفئة االكثر تأثرا وتاثیرا تجاه 

  .االوضاع والظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

الرجوب ان العملیة السیاسیة بطبیعة الحال تستھدف بناء المجتمع وتطویر الواقع وتحسین ولفت 

الظروف وتحقیق تطلعات وتوقعات الشعوب، وبالتالي ھي تستھدف المستقبل، والشباب ھم قادة 

وذكر ان التفاعل مع . المستقبل فعل یعقل ان ال یكون الشباب عنصرا اساسیا في عملیة صناعة الغد

مج الشباب یشارك اكثر من رائع وتخطى التوقعات،على الرغم من المخاوف التي كانت مع بدایة برنا

انطالقة البرنامج من عزوف الشباب وعدم تفاعل مع الحملة، لكن ومنذ اول نشاط كان االقبال الفت 

  .ي ممیزمن الطلبة وشعرنا برغبة كبیرة لدیھم لفھم القانون والیة الترشح واالنتخاب ، مستوى الوع

 الرأي الكتروني
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واكد الرجوب على ان عملیة التوعیة البد ان تستمر فھناك فئات من الشباب لم نصلھا والغالبیة من 

الشباب (وجاء برنامج . شبابنا بحاجة لمن یسمع منھم ویُسمعھم حقیقة االمور دون تجمیل او مبالغة

مركزیة المقررة منتصف لتشجیع الشباب األردني على المشاركة في االنتخابات البلدیة والال) یشارك

  .شھر اب المقبل

ً بأھمیة دور الشباب في صناعة  ویھدف البرنامج إلى تعزیز مشاركة الشباب في االنتخابات، ایمانا

ً مع رؤیة  التغییر االیجابي، وضرورة مشاركتھم في عملیة التنمیة المستدامة بفاعلیة أكثر، انسجاما

علیھا في جمیع خطاباتھ وأوراقھ النقاشیة وفي توجیھاتھ جاللة الملك عبدهللا الثاني، التي یؤكد 

  .للحكومات
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" یستمر برعایة مسابقات حفظ القرآن الكریم" اإلسالمي  

استمر البنك اإلسالمي األردني، بتقدیم الجوائز النقدیة للفائزین بمسابقة حفظ القرآن الكریم لطلبة 

بتنظیم من " امتحان في كتاب الفقھ المیسر"ثقافیة الجامعة األردنیة والمجتمع المحلي والمسابقة ال

الجامعة األردنیة؛ حیث أقیم حفل تكریمي لتوزیع الجوائز تحت رعایة / المركز الثقافي اإلسالمي

األستاذ الدكتور أحمد العوایشة مدیر المركز الثقافي اإلسالمي، وتم تسلیم البنك اإلسالمي األردني 

ً لرعایت ً تكریمیة تقدیرا ً، وذلك في مبنى المركز الثقافي اإلسالمي یوم درعا ھ لجوائز المسابقة سنویا

  .٣/٨/٢٠١٧الخمیس الموافق 

ً لدور البنك بتحملھ لمسؤولیاتھ االجتماعیة من خالل حرصھ الدائم  ویأتي تقدیم البنك للجوائز تأكیدا

الثقافة ودعمھا من  للتواجد ضمن ھذه الفعالیات التي تعنى بالمحافظة على القرآن الكریم أو نشر

خالل تقدیم الرعایة والدعم أو الجوائز للفائزین بالمسابقات أو تغطیة تكالیف مسابقات حفظ القرآن 

الكریم التي تنظمھا جھات مختلفة، ومنھا على سبیل المثال الدعم السنوي للمسابقة الھاشمیة الدولیة 

یم من وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات لحفظ القرآن الكریم وتالوتھ للذكور واإلناث بتنظ

كلیة  - اإلسالمیة ومسابقات جمعیة المحافظة على القرآن الكریم وجامعة الیرموك والجامعة األردنیة

  .وغیرھا... الشریعة والمدارس

وقدم األستاذ الدكتور أحمد العوایشة مدیر المركز الثقافي اإلسالمي، الشكر والتقدیر للبنك اإلسالمي 

دني الستمراریة رعایتھ السنویة للجوائز النقدیة المقدمة للفائزین بالمسابقة، باإلضافة الى دعمھ األر

  .المستمر لنشاطات المركز الثقافي اإلسالمي الذي یخدم طلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي

 الكترونيالغد 



  قات العامة دائرة اإلعالم والعال                                              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 
22 

Fearless: Commemorating Professor Rula Qawas 

She was soft spoken but never apologetic, and so must we be after the 

passing away of Professor Rula Qawas.  

Indeed, she preached love and respect for all, but for the sake of her 

memory, I will not over-universalise her message: women’s rights were her 

priority, to fight for the dignity of all Arab women, regardless of their social, 

economic and religious backgrounds. 

Rula did not just pay lip service to this cause, urgent now more than ever in 

an age when the social call for women’s rights is overwhelmed by the noise 

of political polarisation.  

I graduated in 2004 with a bachelor’s degree in English language and 

literature. My memories of Rula’s presence in class are vivid.  

It was Novel 2 and American Literature modules. She seamlessly and 

sensitively wove Arabic threads into the narratives she taught.  

Though aspects of the struggle are universal, our story is unique, in its 

causes, tools and activist manoeuvres. 

The religious-political and social topography we navigate is different, yet by 

creative education we can assert our needs and identities as Arab women. 

  ٨:تایمز صالجوردان 
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Without any abrasiveness, she reclaimed the term “feminist” in a society 

where this was a “dirty word” that elicited nonchalance at best, jeering and 

personal attacks at worst. 

This reclamation was not by means through theory that does not spill out 

into the reality outside the classroom, but through practice. 

Look at the many lives she touched: Muslim and Christian women, women 

with hijab or niqab and those without, all expressing their gratitude during 

her life and after her tragic departure. 

That is an activism that does not divide.  

Look at the work she has done to integrate women’s studies in institutional 

structures. 

I did not go on to pursue a career in English literature or women and gender 

studies. I am an intellectual historian specialised in the history of Islamic 

esotericism (al batiniyya al islamiyya), working in the UK and in Belgium. 

I chose a field that some might consider unusual and that is definitely male 

dominated. Notwithstanding, the support and encouragement of Professor 

Qawas contributed immensely to my objective of representing Arab women 

boldly in my hardships, perseverance and successes. 
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Rula offered the tools of change to her students, colleagues and friends, and 

never shied away from confronting those attempting to suppress women’s 

voices and choices. 

She was clear: “Dare to dream, scheme for fulfilment, and in the absence of 

legal and institutional support, know that my office, my house, and my heart 

are open.” 

A colourful mural can be painted with the deep impressions and stirring 

memories, though nothing commemorates better than future actions 

motivated by remembrance. 

The repeal of Article 308 of the Jordanian Penal Code, which absolves the 

rapist of his crime if he binds his victim in a non-consensual nightmare of a 

marriage if she is between the ages of 15 and 18, was just approved by 

Parliament after heated debate. 

This is one brick knocked off the wall of sexist injustice. 

Article 98 considers a “fit of fury” a mitigating circumstance that 

dramatically reduces the sentence of the murderer who slaughters a female 

relative to keep intact a weak and truly shameful notion of “honour”, still... 
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This supports the “amended” Article 340, according to which the perpetrator 

of a (dis)honour crime is no longer exempt from punishment but may still 

“benefit from a reduction of penalty”.  

Is that enough? 

Women do not get equal pay still. Sexual harassment is normalised and often 

blamed on women themselves (it is a disgraceful phenomenon, not just a 

“problem”!); and a Jordanian mother implicitly loses her national status if 

she marries a non-Jordanian, rendering her unable to pass the Jordanian 

nationality to her children. 

It is not, however, legislation only that needs to be combated, but also the 

abusive mentality that has formed its own unofficial council, lurking beneath 

the legal structure, having immense influence on it. 

Let our dignity surge in our hearts, intellect and bodies to move us into 

action against these injustices. 

The ways, as I learned from Rula, are abundant: there is the pen, the poem, 

also the streets can swell with the rhapsody of our resistance. 

“Write without fear”, Rula used to tell us before our assignments. Act 

without fear. 
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. 

  
  

  
  

  لتنفیذ مطالبھم» الیرموك«اعتصام العضاء الھیئة التدریسیة في 
  

ت من اعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة الیرموك صباح امس اعتصاما امام مبنى رئاسة نفذ العشرا
  .الجامعة مطالبین بتنفیذ مطالبھم التي رفعت في السابق الى رئاسة الجامعة ولم یتم النظر فیھا 

كما طالبوا بضرورة وقف سیاسة االبواب المغلقة التي تنتھجھا ادارة الجامعة وضرورة فتح قنوات 
الحوار بین ادارة الجامعة واعضاء ھیئتھا التدریسیة للتشاور في وضع الیات للنھوض بالجامعة التي 
بدات تصنیفاتھا تتراجع وبنیتھا التحتیة تتھالك حسب تعبیرات عدد من اعضاء الھیئة التدریسیة الذین 

  .اكدوا ان البیئة التدریسیة في الجامعة تتراجع بشكل مستمر 
ة تلبیة مطالبھم المتمثلة في الغاء تعلیمات تثبیت أعضاء الھیئة التدریسیة لعام واكدوا على ضرور

) ٧(، مشیرین إلى أن القانون في المادة ٢٠٠٣، كونھا مخالفة لقانون الجامعات االردنیة لعام  ٢٠١٧
تثبیت عضو ھیئة التدریسیة اذا امضى في خدمتھ خمس سنوات متصلة وكان ناجحا في » ینص على

ان یتم تثبیت اعضاء الھیئة «أما التعلیمات التي أصدرتھا ادارة الجامعة تنص على » تدریسھ
وھذا یلحق الضرر بالعدید من أعضاء الھیئة التدریسیة الذین » التدریسیة بعد مرور عام من الترقیة

تمت ترقیتھم مؤخرا وخدمتھم قاربت على العشر سنوات اضافة الى  ضرورة استقرار التشریعات 
علیمات الناظمة لعمل الجامعة والتوقف عن سیاسة التغییرات المفاجئة في تعلیمات الجامعة فیما والت

  .یتعلق بشؤون عضو الھیئة التدریسیة 
اضافة الى ذلك إعتماد المجالت التي تصدر عن دور نشر مرموقة ومصنفة في قواعد بیانات عالمیة 

.  
كشرط تقدیم المعاملة فقط ) الورقي(د ملف المساق كما طالب أعضاء ھیئة التدریس من الرئاسة اعتما

وال یتم احتساب نقاط علیھ، والتخلي عن فكرة ملف خدمة الجامعة والمجتمع ألنھ ال یصب في خدمة 
  .العملیة التدریسیة وال یقوم على أسس عادلة

ریسیة، واخیرا إعادة النظر في أجرة السكن  الداخلي في الجامعة  والمخصص ألعضاء الھیئة التد
والمبالغ التي یتم اقتطاعھا مقابل التدفئة ورسوم المدرسة النموذجیة بحیث تكون معقولة وعادلة 

  .للجمیع
رئیس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوري الذي التقى مع نائبھ الدكتور زیاد السعد ممثلین عن 

لمتواصل مع كافة اعضاء قال ان ادارة الجامعة تنتھج سیاسة الباب المفتوح والحوار ا، المعتصمین 
  . الھیئة التدریسیة من خالل مجالسھا ورئاسات االقسام فیھا 

واضاف ان ھم ادارة الجامعة حالیا تامین االموال الالزمة لتسییر اعمالھا وتوقف عملیة تراجع 
ددة مبینا ان بعض برامج الدكتوراه والماجستیر فیھا باتت مھ.تصنیفاتھا التي باتت تقلق الجامعة ككل 

  .باالغالق مما یلحق ضررا كبیرا بسمعة الجامعة 
وقال الفاعوري ان تعلیمات الجامعة وقوانینھا مستقرة وجاءت جمیعھا لمصلحة عضو ھیئة التدریس 

.  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٩:ور صالدست
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وتم في نھایة اللقاء تشكیل لجنة تمثل اعضاء ھیئة التدریس لدى ادارة الجامعة للوصول الى حلول 
لتي عاد الفاعوري واكد ان غالبیتھا قابل للحل وتحتاج الى مزید توافقیة حول مطالب المعتصمین ا

  .من الدراسة والتمحیص للتوافق مع اعضاء الھیئة التدریسیة 
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ً  ٣٨٦٥٠الجامعات الرسمیة تنسب بقبول    طالبا
  

نسبت الجامعات الرسمیة وجامعة العلوم االسالمیة العالمیة إلى مجلس التعلیم العالي  -حاتم العبادي
  .تخصصات) ٥٠٩(مقعدا شاغرا لدیھا للقبول في البرنامج العادي التنافسي في ) ٣٨٫٦٥٠(ـب
  

ان مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي أعاد فتح ثالثة تخصصات، كان » الرأي»وعلمت
اوقف القبول فیھا، شملت تخصص ھندسة الطاقة الكھربائیة في جامعة البلقاء التطبیقیة وتخصصي 

  .السیاحیة ومعلم تربیة فنیة في الجامعة الھاشمیة اإلدارة
  

في الیرموك ) ٤٣٤٠: (من الجامعات بواقع» الرأي«وتوزعت المقاعد، التي حصلت علیھا 
في جامعة آل ) ٢٨٧٠(في الھاشمیة و ) ٤١٩٥(في االردنیة و) ٤٨٧٠(في الموازي و) ٢٧٨٠(و

في مؤتة ) ٤٠٠٠(لطفیلة التقنیة وفي ا) ٢١٩٠(في جامعة الحسین بن طالل و) ٣٢٢٥(البیت و
في جامعة العلوم اإلسالمیة ) ٤٣٥٠(في جامعة البلقاء التطبیقیة والكلیات التابعة لھا و) ٨٠٢٠(و

  .العالمیة، التي تدخل قائمة القبول الموحد ألول مرة
  

ارج قائمة األردنیة یكون مباشرا من خالل الجامعة نفسھا، خ -في حین أن القبول في الجامعة األلمانیة
  .القبول الموحد

  
وأكدت مصادر أن مجلس التعلیم العالي سیناقش تنسیبات الجامعات بالمقاعد الشاغرة، وعلى األرجح 
في جلستھ المقبلة، لیتم إقرارھا، وتحویلھا إلى وحدة تنسیق القبول الموحد، الجھة التنفیذیة لعملیة 

  .القبول الجامعي
  

لي المتعلقة بالتخفیض التدریجي في القبول في التخصصات وبحسب توجھات مجلس التعلیم العا
، إذ %)٢٠(، سیتم رفع نسبة التخفیض للعام الحالي )سنویا% ١٠(المشبعة والراكدة وغیر المطلوبة 
  %).١٠(بدأ التخفیض العام الماضي بنسبة 

  
عد ثالثة أیام من وبحسب وحدة تنسیق القبول الموحد، ستبدأ عملیة تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات ب

، لیتسنى للوحدة الحصول على المعلومات المتعلقة بالناجحین »التوجیھي«إعالن نتائج الثانویة العامة 
  .المتحصلین على معدالت تمكنھم من التقدم بطلب إلتحاق إلكتروني

  
میم إلى ذلك، نسبت الجامعات بقبول أعداد أخرى على البرنامج الموازي، إذ أن المجلس أكد في تع

من المقبولین في التخصص %) ٣٠(على الجامعات بأن النسبة المحدددة بأسس القبول للموازي 
  .ولیس مجموع الطلبة الملتحقین في الجامعة

  
وأكدت الحكومة، على لسان وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، عدم إعادة 

، ٢٠١٨-٢٠١٧دي في الجامعات الرسمیة للعام الدراسي ھیكلة الرسوم الجامعیة على البرنامج العا
ً مع توجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني للحكومة  والطلب من مجالس األمناء االلتزام بذلك انسجاما

  .بضرورة التخفیف على كاھل المواطنین ومساعدتھم

  ٢:الرأي ص
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  الطباع یدعو إلعادة النظر بسیاسات القبول بكلیات الھندسة

  
وق العمل بالعدید من الخریجین من مختلف الجامعات وبمختلف التخصصات واقعا فرض إغراق س

غیر متناسب بین مخرجات التعلیم العالي من التخصصات وبشكل خاص الھندسیة، وبما یفوق حاجة 
  . سوق العمل

مھندسا ومھندسة  ٦٠ولتوعیة الشباب بالتخصصات الھندسیة التي یحتاجھا السوق تطوع ما یقارب 
كرنفال "بدورتھ السادسة الذي أقیم في حدائق الحسین ضمن " ھندستي اختیاري"تقى االرشادي بالمل

آالف طالب ثانویة عامة،  ٤، وحضره ما یقارب "بادر وساھم"الذي تنظمھ مؤسسة " عیش حلمك
وجھدوا لتعریف الطلبة وذویھم بالتخصصات الھندسیة الرئیسیة في النقابة، وارشادھم للتخصصات 

  .یة التي یحتاجھا سوق العمل المحلي وتلك التي تعاني من اشباع أو ركودالھندس
وعلى ھامش أعمال الملتقى الذي اختتمت أعمالھ أمس لجنة المھندسین الشباب بنقابة المھندسین أثنى 

عمر الرزاز راعي الملتقى خالل لقائھ نقیب المھندسین ماجد الطباع على .وزیر التربیة والتعلیم د
ھندسین المتطوعین في تنظیمھ، معتبرا ایاه فعالیة ھامة لخدمة طلبة الثانویة العامة جھود الم

  .ومساعدتھم على اختیار التخصص الھندسي المناسب" التوجیھي"
الذي تنظمھ سنویا إلى " ھندستي اختیاري"من جانبھ قال الطباع إن النقابة تسعى من خالل نشاط 

عرف على التخصصات الھندسیة بدقة ومدى حاجة سوق العمل مساعدة طلبة الثانویة العامة في الت
وأكد على ضرورة إعادة النظر في سیاسات القبول المعتمدة في كلیات الھندسة في . المحلي لكل منھا

  .الجامعات األردنیة خاصة في التخصصات التي تعاني ركودا في أسواق العمل محلیا وعربیا
راء مؤخرا ضرورة تطویر التشریعات الناظمة ألسواق العمل، وبین أن النقابة ناقشت مع رئیس الوز

سعیا لفتح مزید من أسواق العمل المحلیة والعربیة والعالمیة أمام المھندسین األردنیین وتصدیر 
  .خبراتھم، واشراكھم في إعادة بناء الدول المتضررة من الصراعات

  ٥:الغد ص
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  ارجال تغییرات على الحدود الدنیا للمعدالت الدراسة في الخ
  
  

من مصادر مطلعة ان الحدود الدنیا لمعدالت القبول للدراسة « الدستور « علمت  -امان السائح 
لتخصصات %  ٨٠بالخارج لن یتم علیھا ایة تغییرات وستبقى كما ھو معمول بھا منذ سنوات وھي 

للحقوق والتمریض والھندسة % ٧٠للصیدلة ودكتور الصیدلة، و% ٧٥الطب وطب االسنان، و
  .لباقي التخصصات% ٦٠و
  

وأشارت المصادر ذاتھا الى ان الحدیث عن مساواة المعدالت بالحدود الدنیا للجامعات األردنیة على 
لتحقیق  ٢٠١٩- ٢٠١٨طاولة البحث ومن المتوقع ان یتم احداث تغییرات علیھا العام الجامعي المقبل 

وفي ذات . بجامعات خارج األردن  العدالة بین الطلبة الدارسین بالجامعات األردنیة والدارسین
السیاق فإن تعلیمات جدیدة سیتم إقرارھا واالعالن عنھا قبل بدایة أیلول لمعادلة الشھادات واالعتراف 
بالجامعات الخارجیة، حیث ان شروطا مشددة ستفرض على الجامعات المعترف بھا الجدیدة ولن یتم 

یقة تتعلق بالبحث العلمي ومستوى تصنیفھا العالمي، االعتراف باي جامعة اال بعد ان تلتزم بشروط دق
ونسبة االساتذة الى الطلبة، إضافة الى معاییر تتعلق بالبنیة التحتیة والمباني والمختبرات وغیرھا من 

  .الشروط المتعلقة باي مؤسسة اكادیمیة تطلب االعتراف من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
  

معادلة الشھادات سیقر لھا تعلیمات موثقة ودقیقة سیعلن عن تفاصیلھا قریبا  ووفقا لذات المصادر فان
بعد االنتھاء من تفاصیل عملھا، حیث ستجمع كافة التعلیمات السابقة وتدرس تفاصیلھا وتقدم للطلبة 
للتحقق منھا قبل توجھھم للدراسة الى الخارج لیتم ضمان مستقبل الطالب وعدم وصولھ الى الجامعة 

دة لالردن من اجل معادلة شھادتھ الجامعیة حفاظا على وقتھ ومستقبلھ وما تم دفعھ من تكالیف والعو
  .دراسیة

  
وأشارت المصادر ان الوزارة متشددة تجاه التفاصیل الخاصة بنوعیة الشھادة والجامعات المعترف 

وعلیھ ان  بھا، وعلى الطلبة التحقق من المعدل والتخصص ضمانا لحصولھ على معادلة لشھادتھ،
یتحقق من الجامعة المنوي التوجھ للدراسة بھا والسؤال عن االعتراف بھا اما من خالل الموقع 

  .االلكتروني للوزارة او من خالل التوجھ لمدیریة االعتراف للتحقق من الجامعة

  ٥:الدستور ص/طلبة نیوز
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  أبو غوش ینال برونزیة الجائزة الكبرى للتایكواندو
  

الجولة األولى من سلسلة الجائزة الكبرى بالتایكواندو في حاز أمس أحمد أبو غوش على برونزیة في 
ً یمثلون  ٢٠٠العاصمة الروسیة موسكو بمشاركة نحو  ً والعبة   .دولة ٥٣العبا

  
في  ٢٨/١٣كغم بالفوز على األذري محمد مامادوف  ٦٨واستھل أبو غوش مشواره في منافسات ت 

  .١٦دور الـ 
  

ثالث - ، ولم یتمكن أبو غوش ٢٦/٦ي كونستانتین میني ونجح بعد ذلك في تحقیق الفوز على الروس
ھون، -من التفوق على بطل العالم ثالث مرات، الكوري الجنوبي لي داي -بطولة العالم األخیرة

ویكتفي بالمیدالیة البرونزیة، وتعتبر ھذه ھي أول میدالیة لألردن  ١٩-٧لیخسر أمامھ في قبل النھائي 
  .في سلسلة الجائزة الكبرى

  
كون سلسلة الجائزة الكبرى من أربعة مراحل، حیث تستضیف مدینة مراكش المغربیة الجولة وتت

تشرین األول وتختتم السلسلة في الشھر  ٢٢-٢٠أیلول المقبل تتبعھا جولة لندن  ٢٤- ٢٢الثانیة 
  . األخیر من ھذا العام باقامة الجولة األخیرة في مدینة أبیدجان العاجیة

  ١٢:السبیل ص/١٩:الرأي ص
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الجمعة أو السبت» التوجیھي« ترجیح إعالن نتائج  
  
  
  
  

نھایة » التوجیھي«رجح مصدر مطلع في وزارة التربیة والتعلیم أن تعلن نتائج الثانویة العامة 
  .فیما حصره مصدر رفیع بالفترة من الخمیس إلى األحد) الجمعة أو السبت(األسبوع الحالي 

  
تصحیح الدفاتر االمتحانیة كافة  أن لجان التصحیح في الوزارة أنھت» الرأي«وبین المصدر لـ 

وأكد أن الكوادر التقنیة في الوزارة بدأت أمس سلسلة تجارب الستخراج . ٢٠١٧للدورة الصیفیة 
ً للتیقن من عدم وقوع أي خطأ عند إعالنھا، وأنھ فور التأكد من نجاح العملیة ستكون  النتائج إلكترونیا

ً في أي وقت  .النتائج جاھزة إلعالنھا رسمیا

  ١:الرأي ص
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قیب األطباء یدعو الى تطویر امتحانات المجلس الطبين  
 
 

قال نقیب االطباء الدكتور علي العبوس ان النقابة تسعى من خالل عضویتھا في المجلس الطبي الى 
ایجاد بنك اسئلة المتحانات البورد االردني التي یجریھا المجلس، بما یخفف من المزاجیة والحیرة 

  .ناتوالتساؤالت حول تلك االمتحا
العبوس خالل الحفل االول من نوعھ الذي اقامتھ اللجنة االجتماعیة في النقابة لتكریم .واضاف د

لدورة شباط، ان المقابالت ) البورد االردني(االطباء الحاصلین على شھادة االختصاص من المجلس 
التي تجري من الشفویة یجب ان تتطور بحیث یتم ازالة المخاوف والشبھات التي تحوم حول الطریقة 

  .خاللھا
واشار ان ھذا التكریم ینبع من حرص النقابة على ابراز نجاحات اطبائھا  وجھودھم الممیزة في 
المجال الطبي، والى نقل رسالتھا ونشاطاتھا وانجازاتھا وتطلعاتھا إلى كافة االطباء  في كافة 

ین األداء وتطویر المھنة قطاعاتھم وأماكن عملھم، بھدف اإلطالع، والتواصل والتفاعل ، لتحس
  .وخدمة القائمین علیھا

ومن جانبھ قال امین عام المجلس الطبي الدكتور نضال یونس ان المجلس ان شھادة المجلس الطبي 
من الشھادات المقدرة عربیا وعالمیا، وانھا تعلو على اي شھادة دكتوراة وفقا ) البورد االردني(

  .مملكةللقوانین واالنظمة المعمول بھا في ال
تم طرحھا ومناقشتھا " خارطة طریق"واضاف ان المجلس یعمل على تطویر الیات عملھ من خالل 

تشمل اربعة محاور ثالثة منھا معنیة باالطباء وھي التدریب والتأھیل والتعلیم الطبي المستمر، 
  .وتشمل ایجاد بنك لالسئلة

وایجاد فرص لالطباء، وانھ اعتبارا من  واشار یونس ان المحور الرابع یتعلق بالتوسع خارج المملكة
  .ایلول المقبل سیبدأ التعاون مع مستشفیات ابوظبي ودبي في ھذا المجال

ولفت انھ تم قبل نحو اسبوعین تشكیل لجنة تضم النقابات الصحیة لوضع تشریع حول اعادة 
  .الترخیص للحفاظ على المستوى العلمي

ي النقابة الدكتور بالل العزام ان النقابة تعمل من خالل ومن جانبھ قال رئیس اللجنة االجتماعیة ف
  .مجلسھا ولجانھا لتحقیق آمال وطموحات الطبیب من أجل حیاة أفضل

ودعا االطباء الى اإللتفاف حول نقابتھم، ودعمھا واإللتزام التام بقراراتھا، كونھا الحامیة لحقوق 
ستقبل أبنائھ في تقدیم افضل الخدمات االطباء ومكتسباتھم، وحصن من حصون الوطن تدافع عن م

  .الصحیة و النھوض بالقطاعات الطبیة والصحیة كافة والمحافظة على السمعة الطیبة الممیزة
  .العزام االطباء الى االتخراط في اللجنة االجتماعیة واللجان والجمعیات التابعة للنقابة.كما دعا د

یات الخاصة الدكتور فوزي الحموري وعدد من وفي نھایة الحفل الذي حضره رئیس جمعیة المستشف
 .اھالي االطباء، تم تكریم االطباء الحاصلین على البورد االردني

  ٦:الدستور ص
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خطوتي"أبوغزالة یتبرع بإنشاء محطة معرفة لمبادرة  " 
 
 

، وأعضاء "خطوتي"استقبل الدكتور طالل أبوغزالھ سعادة النائب خمیس عطیة، رئیس مبادرة 
   .سبل التعاون ودعم مجموعة طالل أبوغزالھ لھذا المسعىالمبادرة، حیث تم بحث 

  
وأعرب الدكتور أبوغزالھ، خالل اللقاء، عن اعتزازه بوجود ھذه المبادرة، والتي من شأنھا المساھمة 
في تأھیل المدارس الحكومیة في عمان من خالل جھود مشتركة من القائمین على المبادرة والقطاع 

  .مدني، بالشراكة مع وزارة التربیة والتعلیمالخاص ومؤسسات المجتمع ال
  

وتبرع الدكتور أبوغزالھ، من خالل مجتمع طالل أبوغزالھ المعرفي، بإنشاء محطة معرفة في واحدة 
  .من المدارس التي تغطیھا المبادرة في العاصمة عمان

  
للوجستیة أو ویقوم فریق المبادرة والمطلعون بشكل مباشر على أحوال المدارس وحاجاتھا، سواء ا

التعلیمیة أو التربویة، بزیارة المدرسة األكثر حاجة ودراسة احتیاجاتھا والموازنة المطلوبة لسدھا 
وتنفیذھا، لیصار فیما بعد لتأمین المتطلبات الالزمة لتأھیل المدرسة بمشاركة المجتمع المحلي وأولیاء 

  .األمور والطالب والمعلمین
  

ل نموذجھا القابل للتطبیق بأقل موازنة وبأكبر مشاركة مجتمعیة ، من خال"خطوتي"وتعمل مبادرة 
مدنیة وجھود تطوعیة ممكنة، على تأھیل البنیة التحتیة وتأمین البرامج الالزمة لتدریب المعلمین 
والطلبة والمجتمع المحلي، بالتعاون مع أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین والمجتمع المدني 

  .للبنات والمدارس األھلیة
  

یشار إلى أن مجتمع طالل أبوغزالھ المعرفي ھو إحدى المبادرات التي تتبناھا مجموعة طالل 
أبوغزالھ، المجموعة العالمیة للخدمات المھنیة والتعلیم، والتي تمارس عملھا من خالل مكاتبھا 

للمساعدة في المنتشرة حول العالم، وتستھدف تنمیة قدرات الشباب العربي من خالل السعي الجاد 
تنمیة الموارد البشریة، وتقدیم أحدث األدوات والوسائل في مجال تقنیة المعلومات واالتصاالت، 
وتأھیل أكبر عدد من المھنیین المحلیین وإثرائھم بالخبرات الواسعة التي یقدمھا خبراء مجموعة 

  .طالل أبوغزالھ لمواجھة تحدیات سوق العمل بأفضل المؤھالت
  

  ١٩:الدستور ص



  قات العامة دائرة اإلعالم والعال                                              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 
36 

  
  
  

  
  اداء رؤساء الجامعات وتعیینھم یبعث من جدید تقییم

  
  عبدالكریم القضاه.د.أ

  
لجنة خبراء لتقییم اداء رؤساء الجامعات تضاف الى دور مجالس االمناء والتعلیم العالي وبعض 
الجھات االخرى وبخاصة اصحاب المصالح الذین لھم دور ال یستھان بھ في بقاء أو تعیین رؤساء 

عضاء ھذه المجالس واللجان لھم كل االحترام والتقدیر ولكن آلیات عمل ھذه أ. الجامعات من عدمھ
المجالس واللجان ال تلقى الكثیر من الترحیب ألنھا ال تلبي الحد األدنى من الموضوعیة واالستقاللیة 

بمن % ٥المتوقعة ویستطیع أي مطلع على ملف التعلیم العالي ان یتنبأ بھامش خطأ ال یزید عن 
ومن سینسب بتعیینھ من رؤساء الجامعات بمجرد االطالع على اسم الوزیر وتشكیلة  سیجدد لھ

  .المجالس واللجان، وان حدث عكس ذلك في المستقبل فستكون سابقة مبشرة في االتجاه الصحیح
  

ما زال الجسم االكادیمي یتعافى من الصدمة وھو یتابع اداء لجان تقییم وتعیین رؤساء الجامعات، 
وتوصیات وقرارات مجالس التعلیم العالي واألمناء في الماضي القریب، اضافة الى ذاكرة وتنسیبات 

أعضاء من مجلس التعلیم العالي دفعة واحدة ونقل عدد  ٥رؤساء جامعات و ٧ھذا الجسم عن اقالة 
قوانین مختلفھ للتعلیم العالي والجامعات خالل عام واحد بحیث ال  ٣من رؤساء الجامعات، وتطبیق 

  .مكن فھم ما یدور في التعلیم العالي اال من خالل منظور واقع العالم الثالث في أحسن األحوالی
  

ان ما یجري االن من كثرة المرجعیات في تعیین رؤساء الجامعات : لسان حال الجسم األكادیمي یقول
احتجنا لكل ما ، فلو كانت الرؤیھ واآللیات واضحة لما )الدم على القبائل (والتجدید لھم ھو توزیع 

ظھر من ھذه المرجعیات وما بطن، وما احتاج رؤساء الجامعات للجوء لالعالم بھذه الطرق التي ال 
  .تلیق برئیس بھم لتلمیع صورتھم في ھذا الوقت العصیب علیھم كما یبدو

  
الجسم االكادیمي یعرف ان من یحسم نتائج تعیین رؤساء الجامعات والتجدید لھم قائمة من عوامل 

دیدة في ذیلھا حسن االداء والكفاءه، واقترح على مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة ع
ھذه الرسائل حول تعیین او التجدید لرؤساء الجامعات . االردنیة ان یقوم باستفتاء حول ھذا الموضوع

ألن  ھي مؤشر مقلق عن صحة جسم ھذا الوطن الذي نفتخر بھ وبقیادتھ وال بد ان نعمل المستحیل
  .یكون ملف التعلیم العالي بأفضل حال

  
االردن جزء ال بل جزیرة واعدة في قلب االمة العربیة، ھذه األمة التي یسعى وسعى بعلم وغیر علم 
بعض ابنائھا لتعطیل مسیرتھا بفسادھم وتبدید مقدراتھا بجھلھم وتجییر انجازاتھم وانجازات غیرھم 

انتقامیتھم، مقابل اغلبیة صابرة لن تكون اال منارة خیر واذا ألنفسھم، واذالل المواطن بعنجھیتھم و
ھذا الوطن ھو أرض الرباط یقع شرقي . لزم األمر زلزاال عظیما یصحح مسیرة وتاریخ ھذه األمة

النھر بكل ما فیھ من معنى، ولھ دور تاریخي شرعي تنویري حضاري ماضیا وحاضرا ومستقبال 
ھناك محاولة جادة في تطبیق االستراتیجیة الوطنیة . ألمة باكملھا وسیبقى ان شاء هللا انموذجا رائعا

لتنمیة الموارد البشریة یقودھا وزیر التعلیم العالي مع ان دور مھندسھا قد تالشى منذ اقرارھا ألسباب 
جامعاتنا كذلك، وعلى الرغم من كل التحدیات تضبط ایقاع مسیرة الوطن . معروفة وغیر مفھومة

  ١٥:الرأي ص

 مقاالت
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ھذا یعني . انجازاتھا وجودة خریجیھا الذین یضخون في عروق الوطن وخارجھ بعلمائھا وتنوع
بوضوح ان الوطن لیس بحاجة الى قادة جامعات یسعون لتكبرھم المناصب بدل ان تكبر بھم، 
یاخذون من الوطن وال یعطونھ، قراصنة انجاز بدل ان یكونوا صناعھ، یظھرون احیانا في االعالم 

اما حان الوقت الن ننحاز . ل ان یفتخروا بانھم علماء الوطن واألمھكعمداء وشیوخ عشائر بد
لمصلحة الوطن حتى لو كان الثمن خسارة المنصب؟، أما حان الوقت ان نتخلص من عقدة الحصول 

لقد امتألت األمة بشیوخ المناصب وھي ال .على المنصب حتى ولو على حساب الھویة والكرامة؟
  .تحتاج للمزید منھم

  
نظر الى سیرة حیاة رؤساء الجامعات وعمدائھا ومدرائھا وحتى رؤساء أقسامھا في العالم عندما ا

المتقدم اصاب بالذھول لیس فقط لتمیزھا ولكن ألنھا المقیاس الوحید لھذه التعیینات، حتى الجنسیة 
  !.لیست شرطا لتعیینھم

  
  الجامعة االردنیة*
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  السلط -خالد ادیب الكاید العواملة  -
  
  جبل القلعة -صالح سعد صالح المبیضین  -
  
  الزرقاء -یوسف ھمبرتسم سركیس سركسیان  -
  
  جبل الحسین - رجاء محمود شریف أبوالرب  -
  
  طبربور - حفصة علي جادهللا  -
  
  قرب التعلیم العالي -صالح الدین محمد صالح سلیمان عمر  -
  
  العبدلي -نادیا إبراھیم یعقوب دلل  -
  
  المرج - اح الجمل سامي محمد ذب -
  
  بیادر وادي السیر - محمد عطا الشنابلة  -
  
  الشمیساني - بھاء محمود الشیخ علي العمري  -
  
  صویلح –موسى عبدالرحمن موسى الصعیدي  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ھاني الملقي یتابع ادق التفاصیل في الملفات الحكومیة . ان رئیس الوزراء د» عین الرأي«علمت 
  .ویوجھ لالنجاز باسرع ما یمكن المختلفة

  
ً في .. دائرة االفتاء العامة اعلنت عن حاجتھا الى مفتین جدد ضمن شروط معینة االفتاء تعقد امتحانا

وحددت ورقتین لالمتحان التحریري . السادس عشر من كانون االول المقبل الختیار المفتین
الى جانب » یر والحدیث والتوحید والنحوالفقھ واصولھ واالحوال الشخصیة والتفس«للمتقدمین ھما 

  .المقابلة الشخصیة
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزاز أنھ ال یجوز اطالقا للمدارس بیع كتب التوجیھي بثمن 
یزید عن السعر المطلوب، داعیا في تغریدة لھ على حسابھ تویتر ردا على سؤال حول لجوء بعض 

بتزوید موقع الوزارة باسم المدرسة التي » قرطاسیة«بأسعار مضاعفة تحت اسم  المدارس بیع الكتب
  .تقوم بھذا اإلجراء

  
ّذت  لقاء مباشرا مع المواطنین، بھدف ) ٦٣٠(كشفت وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة أنھا نف

ة لجھة التوعیة، التوعیة والتثقیف بقانوني الالمركزیة والبلدیات، وھو رقم یعد سابقة بتاریخ الوزار
  .لقاء حتى یوم االنتخابات الخامس عشر من آب الجاري) ٧٠٠(متوقعة أن یصل العدد الى 

  
أن دیوان الخدمة المدنیة طلب من وزارة التربیة والتعلیم وھیئة اعتماد » الدستور«علمت صنارة 

تنظیم حملة  مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا بالتنسیق مع وزیر الدولة لشؤون االعالم
توعویة وتثقیفیة بمختلف الوسائل موجھة للطلبة الراغبین في استكمال دراساتھم الجامعیة حول 

من العاشر (التخصصات الراكدة والمشبعة، مع التركیز على الطلبة في مراحل الدراسة الثانویة 
  ).حتى الثاني عشر

 صنارة الدستور
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ث یلتقي الرئیس الفلسطیني محمود عباس في یزور جاللة الملك عبد هللا الثاني الیوم رام هللا حی
زیارة، یبحث فیھا الزعیمان تعزیز العالقات الثنائیة بین الشعبین الشقیقین واألوضاع الراھنة 

وتعد ھذه الزیارة الخامسة التي یقوم بھا جاللة الملك لألراضي . والجھود المبذولة في عملیة السالم
  .٢٠١٢ة لجاللتھ إلى العام الفلسطینیة ورام هللا، وتعود آخر زیار

  
ضجت مواقع التواصل االجتماعي على مدى الیومین الماضیین بغضب شعبي واسع على جریمة قتل 
شھید األمن العام الرقیب جعفر الربابعة من قبل صاحب أسبقیات في معان أول من أمس، والتي 

شدید للجریمة، وتأكید  وحفلت صفحات األردنیین على مواقع التواصل باستنكار. أصیب فیھا آخر
  .على رفض كل األردنیین للتعرض لألجھزة األمنیة والمس باستقرار البالد

  
عثر صباح أمس على جثة داخل مبنى مھجور بمنطقة وادي عبدون في عمان، وذلك وفق ما أكد 

ً إلى أن. مصدر أمني" الغد"لـ ھ المصدر أوضح أن الجثة تعود لرجل في الستینیات من عمره، مشیرا
تم تحویل الجثة للطب الشرعي في مستشفى البشیر، فیما تم فتح تحقیق لمعرفة ما إذا كانت ھناك 

  .شبھة جنائیة
  

المواجھة "یقام مساء یوم السبت المقبل حفل إشھار كتاب وزیر اإلعالم األسبق الزمیل طاھر العدوان 
لجدید للعدوان مرحلة تسلمھ لوزارة ویتناول الكتاب ا. في مركز الحسین الثقافي برأس العین" بالكتابة

 ١٩٩٧اإلعالم مطلع العقد الحالي إضافة إلى فترة ترؤسھ تحریر جریدة العرب الیوم في الفترة من 
 .٢٠١١وحتى 

 لغدزواریب ا
  


