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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
معرض وبازار خیري یرصد ریعھ لطلبة الشعوب اإلسالمیة 

  )األردنیة(والفقراء في 
٣  

  ٤  "األردنیة"محاضرة في مستشفى " حیاة بال ألم
 ٥  "األردنیة"مناھج البحث العلمي ورشة عمل في 

ھدیة من الحكومة النمساویة إلى مركز الوثائق والمخطوطات في 
  "األردنیة"

٦ 

ون عدم عدالة نواب یشتك" االردنیة"الطلبة المستقلون في 
  الحركة االسالمیة

٧ 

 ٨  لجنة إلعادة النظر بأسعار المواقف: مدیر مستشفى الجامعة
 ٩  »األردنیة«ورشة علمیة لمستخدمي مركز السنكروترون في 

   شؤون جامعیة
 ١١  في الجامعات األردنیة» اإلخوان«مطالبات بوقف تدخل 

 ١٢  منحة لطلبة الماجستیر والدكتوراه ٤٤
 ١٣  لصینمنحة دراسیة لدرجة البكالوریوس في ا ٦٠

 ١٤  توجھ جاد لتطویر المنظومة التعلیمیة: الطراونة
 ١٦  اإلستعداد إلطالق الملتقى الوطني األول لألمن الجامعي

 ١٧  اتحاد الجامعات العربیة یشارك في مؤتمر اللغة العربیة الدولي
من األردنیین یرون في التعلیم والحوار الحل لمجابھة %  ٨٦

  التطرف
١٨ 

 ٢٠  دةباحث أردني یسجل اكتشاف أربع أحافیر جدی
مؤسسة أصدقاء األمن الوطني تعكف على اطالق مشـروع یعالج 

  العنف الجامعي
٢١ 

   مقاالت
 ٢٢  باسم سكجھا/الردع والعنف في المالعب والجامعات

 ٢٣  وفیات
  ٢٦- ٢٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  )األردنیة(معرض وبازار خیري یرصد ریعھ لطلبة الشعوب اإلسالمیة والفقراء في 

  
مندوبا عن رئیس الجامعة  -فادیة العتیبي

األردنیة الدكتور عزمي محافظة، افتتح مدیر 
دكتور أحمد المركز الثقافي اإلسالمي ال

العوایشة الیوم معرض الكتاب والبازار 
الخیري اللذین ینظمھما المركز سنویا 
ویرصد ریعھما لصالح طلبة الشعوب 

  .اإلسالمیة والفقراء والمحتاجین
   
واشتمل البازار الذي تستمر فعالیاتھ خمسة  

أیام على أجنحة ضمت سلعا مختلفة من 
ة وتراثیة وعطور ومالبس وحقائب، فیما ضم المعرض حرف یدویة ومأكوالت شعبیة وأدوات زین

  .كتبا ومؤلفات أدبیة وعلمیة ومراجع دراسیة، تباع بأسعار تشجیعیة للطلبة والزوار
   
   

مدیر المركز الثقافي الدكتور أحمد العوایشة أكد أن إقامة المعرض والبازار بمشاركة عدد من 
ت مجتمع محلي من أصحاب المشاریع الصغیرة الشركات والمؤسسات المحلیة باإلضافة إلى سیدا

یأتي ضمن سلسلة الفعالیات واألنشطة التي یعقدھا المركز انسجاما مع فلسفتھ الرامیة إلى توفیر 
الدعم للطلبة وللمحتاجین، مشیرا إلى أن مثل ھذه الفعالیات من شأنھا اإلسھام في تعزیز التكافل 

  .فراد في دعم تلك الفئةاالجتماعي من خالل مساھمة المؤسسات واأل
   
   

وقال العوایشة إن الفعالیة ما ھي إال مبادرة طیبة یعكف المركز على إقامتھا سنویا للتعریف بالمركز 
وأنشطتھ الثقافیة واالجتماعیة الھادفة إلى جانب دعم المحتاجین، الفتا إلى عزم المركز على إقامة 

خالل شھر رمضان سلسلة دینیة متنوعة ومكثفة من األنشطة من المحاضرات والندوات واإلفطارات 
  .الفضیل الذي تفصلنا عن قدومھ أسابیع قلیلة

 أخبار الجامعة

  ٤:الدیار ص/أخبار األردنیة
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  "األردنیة"محاضرة في مستشفى " حیاة بال ألم
  

نظمت كلیة التمریض في  -سناء الصمادي
الجامعة األردنیة بالتعاون مع مكتب 
التدریب والتعلیم المستمر في مستشفى 

حیاة "الجامعة الیوم محاضرة تثقیفیة بعنوان 
  ".بال ألم

  
وھدفت المحاضرة التي استھدفت اعضاء 
ھیئة التدریس والممرضین والممرضات 
والقابالت القانونیات الى التركیز على 
تحسین نوعیة الخدمة المقدمة للمرضى 

  .الذین یعانون من اآلم حادة ومزمنة ناجمة عن امراض معینة
  

قسم التمریض السریري في وتناولت المحاضرة التي قدمتھا المتخصصة في الرعایة التلطیفیة من 
الكلیة وجدان یونس، التعریف بااللم وانواعھ وفسیولوجیا االلم، ومبادئ متعلقة بااللم، وكیفیة تقییم 
االلم سریریا باستخدام االدوات المخصصة من قبل التمریض اعتمادا على ما توصلت الیھ االبحاث، 

حسب منظمة الصحة العالمیة، والخرافات ) ةالدوائیة وغیر الدوائی(وعالج االلم بالطرق المختلفة 
  .المتعلقة بتقییم وعالج األلم

  
واستعرضت یونس خالل المحاضرة مفھوم الرعایة التلطیفیة بحسب منظمة الصحة العالمیة بأنھا 

" ً مجموعة الجھود الطبیة المقدمة من فریق متعدد الخبرات للمرضى، الذین یواجھون أمراضا
یة الحیاة ورفع المعاناة عنھم وعن عائالتھم، مع األخذ بعین االعتبار مزمنة، بھدف تحسین نوع

  ".الحاجات البدنیة والنفسیة واالجتماعیة والروحانیة
  

وبینت أن الرعایة التلطیفیة تقوم على عدد من المبادئ واألسس، منھا وجود خبراء في عالج األلم 
مل مع المریض في الجانب النفسي واألعراض المصاحبة للمرض، والنظرة الشمولیة في التعا

واالجتماعي والسلوكي والروحاني، لتحسین طبیعة الحیاة بشكل متكامل، حتى في الحاالت المتأخرة 
للمرض، وتعلیم األھل كیفیة التعامل مع المریض، بما یسھم في بث روح األمل واإلرادة في تخطي 

  .معاناتھ والنھوض من جدید للحیاة
  

التي حضرتھا عمیدة الكلیة الدكتورة منار النابلسي ومدیر التمریض في وفي ختام المحاضرة 
  .المستشفى صخر الحیاري اجابت یونس عن اسئلة واستفسارات الحضور

  

  /أخبار األردنیة
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  "األردنیة"مناھج البحث العلمي ورشة عمل في 
  

عقدت في كلیة العلوم التربویة  - محمد المبیضین
في الجامعة األردنیة الیوم ورشة عمل بعنوان 

  ".مناھج البحث العلمي الحدیثة "
   

والورشة التي نظمتھا جائزة البحث العلمي 
لطلبة الجامعات األردنیة تھدف إلى تعریف 

یة البحث العلمي، طلبة الجامعات والباحثین بأھم
ومعرفة مناھجھ وخطوات البحث وأنواع البحث 
العلمي وأدواتھ والطرق اإلحصائیة لفحص 

  .الفرضیات
   
   

وفي مستھل الورشة التي حضرھا عدد من طلبة الجامعات األردنیة تم التعریف بجائزة البحث العلمي 
امعات أردنیة بھدف خلق بالشراكة مع ج ١٩٩٧التي أطلقھا مركز دراسات الشرق األوسط عام 

وعي طالبي بأھمیة البحث العلمي، واكتشاف الطاقات والمواھب البحثیة المبدعة بین طلبة الجامعات 
  .وتبنیھا وتأھیلھا لخدمة التنمیة الوطنیة

   
   

الخطة "وقدم أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة الیرموك الدكتور نظام بركات ورقة عمل  بعنوان 
تناول فیھا عنوان البحث والمقدمة واختیار المشكلة البحثیة " تویات وخطوات اإلعدادالمح: البحثیة

  .وصیاغتھا ومصادر حصول الباحث على المشكلة ووضع الفروض العملیة وأشكالھا
   
   

وقدمت أستاذة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة الدكتورة فریال أبو عواد دراسة أشارت فیھا إلى 
ث العلمي والتمییز بینھا، والمقارنة بین أدوات البحث العلمي وامتالك المھارات المطلوبة أنواع البح

لتطویر أداة بحثیة مالئمة واختیارعینة بحثیة مناسبة، والتعرف على الطرق اإلحصائیة لفحص 
  .الفرضیات

   
   

ن العام الحالي، یشار إلى أن الجائزة سوف تتلقى بحوث الطلبة المشاركة فیھا حتى نھایة شھر آب م
وفي مرحلة الحقة یتم عرضھا على لجان التحكیم لیتم إعالن الفائزین خالل شھر تشرین األول 

  .المقبل
   
   

، والعلوم والتكنولوجیا، األردنیة: ویشارك في نشاطات الجائزة لھذا العام إلى جانب المركز جامعات
فیما یدعم مشروعھا لدورتھا المقبلة صندوق  وجامعة الزرقاء الخاصة، وفیالدلفیا، والعلوم التطبیقیة

  .حیاة للتعلیم

  ٤:الدیار ص/السوسنة/حمرین نیوز/أخبار األردنیة
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  "األردنیة"ھدیة من الحكومة النمساویة إلى مركز الوثائق والمخطوطات في 

  
زار سفیر النمسا لدى األردن مایكل دیسر مركز 
الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد الشام في 

طید العالقات الجامعة األردنیة ضمن أطر تو
  .العلمیة والثقافیة بین البلدین

   
وقدم السفیر النمساوي مجموعة من الروابط 
اإللكترونیة لمجموعة من المخطوطات العربیة 
المحفوظة في المكتبة الوطنیة النمساویة في 

، التي تعد أغنى مكتبة في النمسا من حیث "فیینا"
  .الوثائق

   
   

ي تقدیم ھذه المجموعة من المخطوطات التي ستسھم في تعزیز وأثنى البخیت على مبادرة دیسر ف
تحقیق رسالة المركز ورؤیتھ التي تقوم على التمیّز والریادة في مجال تشجیع البحث العلمي والعنایة 
بالتراث من خالل توفیرھا للدارسین في مجال الوثائق والمخطوطات وسجالت المحاكم الشرعیة 

  .الشام واألوقاف اإلسالمیة في بالد
   
   

  .وزار السفیر دیسر مختلف أقسام المركز، واطلع على مقتنیاتھ الثمینة

  /أخبار األردنیة
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  یشتكون عدم عدالة نواب الحركة االسالمیة" االردنیة"الطلبة المستقلون في 
  

اشتكى تحالف الطلبة 
المستقلون في الجامعة 
االردنیة ممارسات بعض 
نواب الحركة االسالمیة 
بالتوسط لطالب االتجاه 
االسالمي في جامعة 

لبولیتكنك لرفع العقوبات ا
الموجھة لھم ، وفق بیان 

  .اصدروه الیوم
  

  :وتالیا نص البیان
  

فاجأنا نواب الحركة االسالمیة مؤخرا بالتوسط لطالب االتجاه االسالمي في جامعة البولیتكنك لرفع 
  .العقوبات الموجھة لھم على اثر قیام بعضھم بافتعال المشاجرات داخل الجامعة

  
طالب االتجاه االسالمي بالتلویح بسیف كان یحملھ بیده داخل الجامعة، الفارق باالمر  حیث قام احد

ان ھؤالء النواب ذاتھم ھم من قاموا بالمطالبة باتخاذ اقصى العقوبات على الطالب الذین شاركوا 
عناه بمشاجرة في الجاعمة االردنیة قبل فترة قصیرة من الزمن كونھم من الطلبة المستقلین،فھل ذلك م

ان نواب الحركة االسالمیة یسمحوا لقواعدھم ما ال یسمحوا بھ البناء االردن والوطن خالفا لقولھ 
  .واذا حكمتم بین الناس فأحكموا بالعدل"تعالى 

  :صي الرأ
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  لجنة إلعادة النظر بأسعار المواقف: مدیر مستشفى الجامعة
  

قال مدیر مستشفى الجامعة األردنیة الدكتور عبد العزیز الزیادات إن إدارة المستشفى قامت بتشكیل 
ً للمستشفى بل ھي  ً أن أماكن االصطفاف لیست ملكا لجنة إلعادة النظر في أسعار المواقف، موضحا

ً تابعة للجامعة األردنیة، والمستشفى تضمن ھذه المواقف بمبلغ ك   .بیر جدا
وأضاف الزیادات الیوم األحد إلى أن الھدف من ھذه اللجنة العمل على دراسة أسعار مخفضة 

 ً ً إلى أن الجمیع یشكو من ارتفاع أجور االصطفاف والموظفون األكثر تضررا   .للمواقف، مشیرا
  

ویدفع  ساعة ١٢حدیث الزیادات جاء إثر شكوى مواطن قال أنھ یضطر لزیارة مستشفى الجامعة مدة 
 ً ً بدل اصطفاف ١٥یومیا   .دینارا

  نیوزحمرین 
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  »األردنیة«ورشة علمیة لمستخدمي مركز السنكروترون في 
  

بالتعاون مع كلیة العلوم في ) SESAME(عقدت اللجنة الوطنیة األردنیة لمركز السنكروترون 
  .الجامعة األردنیة الورشة العلمیة األردنیة التاسعة لمستخدمي مركز السنكروترون

  
ت الورشة إلى استقطاب الكفاءات العلمیة الوطنیة وتشكیل أنویة الفرق البحثیة التي تستخدم وھدف

ضوء السنكروترون في أبحاثھا العلمیة سعیا لالرتقاء بمستوى النتاجات العلمیة والوصول بالباحثین 
قي بالمجتمع األردنیین إلى مصاف الباحثین الدولیین ممن لھم إسھامات جلیلة في حقول المعرفة، والر

  .البشري بشكل عام من خالل رفع سویة البحث العلمي
  

رئیس اللجنة الوطنیة األردنیة لمركز السنكروترون الدكتور عبد الحلیم الوریكات اشار إلى أن انعقاد 
الورشة جاء استجابة لتوصیات الورش العلمیة األردنیة السابقة وتنفیذا لرؤیة واستراتیجیات اللجان 

ردنیة لمركز السنكروترون بھدف تعریف األردنیین بالمركز ومشاریع األبحاث العلمیة الوطنیة األ
  .في المجاالت المختلفة الستخدامات ضوء السنكروترون

  
وبین الوریكات من خالل كلمة ألقاھا في افتتاح أعمال الورشة بحضور نائب الرئیس لشؤون الكلیات 

دد من أعضاء الھیئة التدریسیة وطلبة الدراسات العلیا في العلمیة الدكتور عمر الكفاوین وبمشاركة ع
الجامعات األردنیة والباحثین من القطاعات التنمویة األردنیة المختلفة، إلى الفوائد العدیدة التي سوف 
یجنیھا الباحثون األردنیون من االستخدامات المختلفة لمشاریع األبحاث العلمیة المقترح إجراؤھا 

زم األشعة للمرحلة األولى لمركز السنكروترون، إلى جانب تحقیق التعاون باستخدام خطوط ح
المباشر بین أعضاء فرق البحث األردنیة لمناقشة المشاریع البحثیة المقترحة من أعضاء الشبكة 

  .األردنیة لمستخدمي ضوء السنكترون وخاصة المرحلة األولى من عمر المركز
  

لتؤكد حرص الجامعات على تحقیق رسالتھا في دعم البحث ولفت الوریكات إلى أن الورشة جاءت 
العلمي بكفاءة واقتدار، وكذلك حرص القطاعات التنمویة وتقدیرھا ألھمیة البحث العلمي في تعزیز 

  .القدرات العلمیة والتكنولوجیة في األردن
  

ء من تشغیل واوضح إن ما یمیز انعقاد ھذه الورشة ھو استكمال بناء مركز السنكروترون واالنتھا
ومطیافیة األشعة تحت الحمراء  X-Rayمطیافیة األشعة السینیة (خطوط األشعة للمرحلة األولى 

IR ( إلمكانیة إجراء البحث العلمي في مجاالت علوم الفیزیاء والكیمیاء واألحیاء والبیئة واآلثار
مي لمركز والھندسة والزراعة والطب والصیدلة والصناعة، مشیرا إلى أن االفتتاح الرس

  .السنكروترون سیتم تحت الرعایة الملكیة السامیة في السادس عشر من الشھر الجاري
  

وفي السیاق اكد عمید كلیة العلوم في الجامعة الدكتور سامي محمود في كلمتھ إن أھمیة توظیف 
ا واستخدام ضوء السنكروترون في األبحاث العلمیة تنبع من الطبیعة ذات الجوانب المتعددة لھذ

  .االستخدام
  

وتابع في حدیثھ عن المنحى األول أن مدى الطول الموجي الذي یمكن الحصول علیھ من مسارع 
السنكروترون وشدة األشعة الناتجة عنھ تتفوق بامتیاز على تلك التي یمكن الحصول علیھا من 

البیولوجیة واألثریة األجھزة التقلیدیة، ما یفتح أبوبا جدیدة في البحوث العلمیة المتعلقة بالدراسات 
  .والقانونیة وتوصیف المواد والتطبیقات الطبیة وغیرھا

  ١٨:صالرأي 
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وعن المنحى الثاني اضاف أن تشغیل منشأة السنكروترون والتعامل مع البیانات الناتجة عن 
استخدامھا تتطلب مھارات خاصة تقع ضمن إطار نقل التكنولوجیا والرقي بسویة االنتاج البحثي 

  .فة للمعرفة البشریة من قبل المجتمعات المستخدمة لھاواالسھام في اإلضا
  

وبین محمود أنھ انطالقا من مبدأ التضامن الدولي مع المشروعات الھامة ذات البعد اإلنساني، أصبح 
االتحاد األوروبي عضوا في مجلس السنكروترون، وقدم دعما الستكمال مراحل بناء وتشغیل 

  .مسارع السنكروترون في األردن
  

اكد دعم األردن المنقطع النظیر إلنشاء المركز مرتكزا على الرؤیة الملكیة السامیة ألھمیة العلم  كما
  .في تخفیف المعاناة البشریة والرقي بمستوى الرفاه اإلنساني

  
یذكر ان الورشة اشتملت على محاضرات متخصصة قدمھا علماء وباحثین مشرفین على خطوط 

) X-Ray, IR(ومحاضرات حول مجاالت أبحاث ) X-Ray, IR, Material Science(األشعة 
كما تم مناقشة إمكانیة تشكیل فرق البحث األردنیة لمستخدمي السنكروترون الستخدام خطوط األشعة 

  .للمرحلة األولى لعمل مركز السنكروترون
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  في الجامعات األردنیة» اإلخوان«مطالبات بوقف تدخل 
  

دعا طالب في مجالس اتحادات جامعیة أردنیة أمس األحد إلى وضع حد لتدخالت جماعة اإلخوان 
ضباط بقتل  ٨ول حكومي اتھام المسلمین الفاقدة للشرعیة في حراكات طالبیة، في وقت أعلن مسؤ

  .موقوف وإحالتھم لمحكمة الشرطة
بینھم نواب » اإلخوان«وانتقد تحالف الطلبة المستقلین في الجامعات األردنیة تدخل محسوبین على 

في جامعة البلقاء على خلفیة » االتجاه اإلسالمي«في البرلمان بھدف رفع العقوبة الموجھة لطلبة 
إصابة موظفین وتدمیر ممتلكات،مشیرین الى مطالبتھم بأقصى العقوبة ضد ارتكابھم فوضى وشغبا و

  .طلبة مستقلین كانوا شاركوا في مشاجرة داخل الجامعة األردنیة
من جھة أخرى، قال المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان باسل الطراونة إن مدیریة األمن العام أوقفت 

الشرطة على خلفیة وفاة محتجز في مركز ضباط إضافة إلى ضابط صف وأحالتھم إلى محكمة  ٨
  .بادیة الجیزة األمني

  
تھم رئیسیة وأخرى ُملحقة ھي الضرب المفضي إلى الموت باالشتراك  ٦ُوّجھت للموقوفین :وأضاف 

  .وانتزاع اإلقرار والمعلومات باإلكراه واإلیذاء المقصود وإساءة استعمال السلطة
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الخلیج
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  اهمنحة لطلبة الماجستیر والدكتور ٤٤
  

منحة لطلبة الدراسات العلیا المتفوقین في الجامعات  ٤٤وقع صندوق دعم البحث العلمي، اتفاقیات 
وأوضحت مدیر عام الصندوق . منح لدرجة لدكتوراه ٦منحة منھا لدرجة الماجستیر و ٣٨األردنیة، 
آالف دینار أردني، ھي  ٦٠٩عبیر فایز البواب، أن المنح التي تقدر كلفتھا المالیة بنحو الدكتورة 

للطلبة المتفوقین ممن التحقوا ببرامج الدراسات العلیا في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
٢٠١٦/٢٠١٧.  

  
ً لبیان الیوم األحد أن عدد الطلبات التي قدمت للمنافسة عل ً  ١٥٣ى المنح بلغت وبینت البواب وفقا طلبا

ً الشروط  ١٢١طلبات للمنافسة على مقاعد الدكتوراه، حیث حقق منھم  ١٠للماجستیر و  طالبا
  ).اعتذرت منھم طالبتان(طالب على مستوى الدكتوراه  ٨المطلوبة على مستوى الماجستیر و

  
ا على الجامعات وزعو) الدكتوراه، الماجستیر(وأوضحت أن الطلبة الحاصلین على منحة الصندوق 

منح  ٣منحة ماجستیر لطلبة الجامعة األردنیة، و ١٨منح دكتوراه و ٦: األردنیة على النحو التالي
منح ماجستیر لطلبة  ٧منح ماجستیر لطلبة جامعة مؤتة، و ٣ماجستیر لطلبة جامعة الیرموك، و

تكنولوجیا، ومنحتین منح ماجستیر لطلبة جامعة االمیرة سمیة لل ٤جامعة العلوم والتكنولوجیا، و
  .ماجستیر لطلبة جامعة البلقاء التطبیقیة، ومنحة ماجستیر واحدة للجامعة الھاشمیة

  
بالمائة، بینما بلغت نسبة اإلناث  ١٠٠وأشارت إلى أن جمیع منح الدكتوراه ذھبت إلى اإلناث وبنسبة 

  .بالمائة ٨٩ر٥الحاصالت على منحة الماجستیر 
  

منحة،  ٥٢٩تي قدمھا صندوق دعم البحث العلمي منذ أنشائھ بلغت وأضافت ان مجموع المنح ال
  .منحة على مستوى الدكتوراه  ٥١منحة على مستوى الماجستیر، و ٤٧٨مقسمة على 

  
وذكر البیان ان المنح التي یقدمھا الصندوق تغطي الرسوم الجامعیة كافة، إضافة إلى مخصصات 

  .دینار لمستوى الماجستیر ٣٠٠الدكتوراه و دینار لمستوى ٥٠٠مالیة شھریة للطالب بواقع 

  ٣:الدستور ص/الكترونيالرأي 
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  منحة دراسیة لدرجة البكالوریوس في الصین ٦٠
  

منحة دراسیة في مختلف ) ٦٠(ث العلمي االعالن عن توفر جددت وزارة التعلیم العالي والبح
  .جامعة علوم االرض/ التخصصات لدرجة البكالوریوس مقدمة من جمھوریة الصین الشعبیة

امس ان المنح تشترط » بترا«وبین مصدر مسؤول في الوزارة في تصریح لوكالة االنباء االردنیة 
سات التعلیم العالي غیر االردنیة ومعادلة شھاداتھا في على الطالب االلتزام بتعلیمات االعتراف بمؤس

  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي االردنیة
  .٢٠١٧/٥/١٥وذكرت ان تقدیم الطلبات حتى تاریخ 

ودعت الوزارة على من یرغب بالتقدم لالستفادة من ھذه المنح التقدم بطلب مباشرة على المواقع 
http://www.csc.edu.cn/laihua http://campuschina.org: االلكترونیة التالیة

  ٢:صالدستور 
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  توجھ جاد لتطویر المنظومة التعلیمیة: الطراونة
  

قال رئیس لجنة التربیة والتعلیم في مجلس النواب النائب الدكتور مصلح الطراونة ان التوجھ قائم 
الحداث تطویرات شاملة في المنظومة التعلیمیة في المملكة لتشمل كافة مدخالت العملیة التعلیمیة من 

رتقاء بمخرجات ھذه حیث البنیة التحتیة والمناھج واالختبارات المدرسیة وتدریب المعلمین بھدف اال
  .العملیة بما یواكب المستجدات والثورة المعرفیة التي غزت العالم

  
واكد الدكتور الطراونة ان التطویرات المنشودة تأتي انسجاما مع ما ورد في الورقة النقاشیة السابعة 

من  لجاللة الملك والتي رسمت للتربویین خارطة طریق تھدف الى ربط التعلیم بالحیاة ومافیھا
استحقاقات وتحدیات من خالل ایجاد بیئة تعلیمیة ممیزة قادرة على بناء قدرات االبناء لخدمة 

  .متطلبات وطنھم التنمویة
  

واضاف النائب الطراونة الذي افتتح مخیم اللغة االنجلیزیة لطلبة مدارس لواء قصبة الكرك والذي 
ان الورقة النقاشیة الملكیة السابعة تضع أقیم في مدرسة التربیة الخاصة الثانویة المختلطة للصم 

الجمیع امام مسؤولیاتھم للنھوض بالعملیة التعلیمیة باعتبارھا ھذا مھمة تشاركیة لكافة الجھات المعنیة 
  .بالعمل التربوي والتعلیمي من مؤسسات رسمیة واھلیة وطلبة واولیاء امور

  
ما ورد في الورقة النقاشیة الملكیة وذلك من واشار الى ان اقامة مثل ھذه المخیمات ھو تجسید عملي ل

خالل اتاحة الفرصة امام الطلبة للتعمق باللغة االنجلیزیة باعتبارھا لغة عالمیة لمختلف العلوم 
والمعارف وذلك باتاحة المجال للطلبة لكتابة تقاریر علمیة مرتبطة بقضایا المجتمع المعاصرة بھذه 

  .اللغة
  

جة لتحسین الیات تدریس اللغة االنجلیزیة في مدارسنا لتطویر مھارات وبین النائب الطراونة الحا
الطلبة في ھذه اللغة بما یضمن اتقانھم لھا خاصة وان نسبة الرسوم في مادة اللغة االنجلیزیة في 

  .بالمئة مؤكدا اھمیة أخذ موضوع العنایة بالمدارس ٩٠امتحان الثانویة العامة تصل الى 
  

والتعلیم للواء قصبة الكرك الدكتورة صباح النوایسة ان اقامة مخیمات اللغة وقالت مدیرة التربیة 
االنجلیزیة وغیرھا من المخیمات ذات العالقة بالمنھاج تربط بین المادة النظریة التي یتلقاھا الطلبة 

ي في المدرسة و الواقع الذي یعیشونھ في حیاتھم العامة ، مشیرة الى ان ھذه المخیمات تساعد ایضا ف
  .توسیع مدارك الطلبة وتنمي شخصیاتھم وتعویدھم على الحوار وتبادل االراء

  
ولفتت النوایسة الى ما تولیھ وزارة التربیة والتعلیم من اھتمام بتدریس اللغة االنجلیزیة خاصة وانھا 
اعتمدت ھذه المادة كمتطلب دراسي من الصف االول االساسي اضافة لما یتم توفیره من فرص 

  .لمعلمي ھذه المادة التدریب
  

واوضح مشرف المخیم الدكتور عبدالحي القرالة انھ یشارك في المخیم سبع مدارس ذكورا واناثا 
مشیرا الى ان الطلبة قدموا في المخیم وباللغة االنجلیزیة مجموعة مواضیع ذات صلة بالواقع المعاش 

م تطبیق ماورد فیھا من خالل مشاھد في المجاالت التعلیمیة والصحیة والبیئیة وحقوق االنسان حیث ت
  .تمثیلیة اضافة الى عرض مجسمات ووسائل تعلیمیة حول تدریس مادة اللغة االنجلیزیة

  

  ٦:صالرأي 
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وتضمنت فعالیات المخیم الذي حضره مجلس التطویر التربوي ومجموعة من مدیري ومدیرات 
ً حول الورقة النقاشیة الملكیة ا لسابعة وورشة تدریبیة المدارس وفعالیات مجتمعیة لقاء حواریا

  .للمعلمین أضافة الى عروض مسرحیة وفنیة منوعة
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  اإلستعداد إلطالق الملتقى الوطني األول لألمن الجامعي
  

تستعد مؤسسة أصدقاء األمن الوطني وبالشراكة مع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ومجلس 
التعلیم العالي وھیئة سواعد الشباب األردني ومدیریة األمن العام والمركز الوطني لألمن وإدارة 

مع كافة الجھات المعنیة ؛ إلى إطالق مشروع األزمات والمجلس الوطني لشؤون األسرة وبالتنسیق 
وطني كبیر یھدف إلى تسلیط الضوء على مشكلة العنف الجامعي في سبیل الحد منھا والقضاء علیھا 

" من خالل تحدید أسبابھا وتقدیم الحلول النظریة والعملیة لعالجھا ، ویحمل ھذا المشروع إسم 
فعالیات النسخة األولى منھ في الجامعة األردنیة حیث ستعقد " الملتقى الوطني لألمن الجامعي 

وبمشاركة كافة الجامعات في المملكة الحكومیة والخاصة ، وسیتم إطالق فعالیات الملتقى من خالل 
  . حفل رسمي یرعاه رئیس مجلس األعیان دولة فیصل الفایز والذي یرأس أیضا اللجنة العلیا للملتقى 

  
ملتقى أشرف الكیالني بأن الھدف من إطالق ھذا المشروع وصرح رئیس اللجنة التحضیریة لل

الوطني إلى تسلیط الضوء على مشكلة العنف الجامعي في سبیل الحد منھا من خالل تحدید أسبابھا 
وتقدیم الحلول النظریة والعملیة لعالجھا ضمن إستراتیجیة وطنیة محكمة تقوم الجھات القائمة على 

  . بل كافة الجامعات في المملكة الملتقى بمتابعة تنفیذھا من ق
  

وقال الكیالني بأن إطالق الملتقى الوطني لألمن الجامعي یأتي تحقیقا لرؤیة جاللة الملك عبد هللا 
الثاني المعظم حفظھ هللا ورعاه الذي طالما قد دعا إلى توفیر بیئة إیجابیة وآمنة داخل الجامعات ، كما 

ة جدیدة إلنتھاء مشكلة العنف الجامعي ، حیث أكد جاللتھ بأن م ھو عام بدای٢٠١٧واعتبر جاللتھ عام 
  .العنف الجامعي خط أحمر ویجب أن یتوقف وبأن لیس ھناك أحد فوق القانون 

  
وقال أمین سر الملتقى طارق المصري بأن أعمال إطالق الملتقى في نسختھ األولى ستتضمن عقد 

نف الجامعي من مجاالت مختلفة ستة جلستي نقاش یقدم من خاللھا متخصصون في موضوع الع
أوراق عمل معنیة في تسلیط الضوء على أسباب ھذه المشكلة وتقدیم الحلول المقترحة لھا القابلة 
للتطبیق والتنفیذ في سبیل القضاء والحد من مشكلة العنف الجامعي ، وسیستقبل ھذا الملتقى 

 -ل مجموعة ؛ عمید شؤون الطلبة مجموعات من كافة جامعات الوطن الحكومیة والخاصة تمثل ك
  .طالبة جامعیة ناشطة  - موظف أمن جامعي  - رئیس إتحاد الطلبة  - مدیر األمن الجامعي 

  
یشار بأن القائمون على الملتقى سیقومون ومن خالل مجلس التعلیم العالي بتفعیل نظام إلكتروني 

ن الجامعي وذلك لمتابعة تطبیق یربط بین كافة الجامعات في المملكة خاص بالملتقى الوطني لألم
  .التوصیات التي سیخرج بھا الملتقى على أرض الواقع من خالل ضابط إرتباط في كل جامعة 

  

  ٨:الدستور ص/االردنزاد 
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  اتحاد الجامعات العربیة یشارك في مؤتمر اللغة العربیة الدولي

  
  

شارك األمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان، في مؤتمر اللغة 
العربیة الدولي السادس، الذي عقد في دبي برعایة نائب رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن 

  .راشد آل مكتوم وبمشاركة أردنیة وعربیة
الذي حضره العین محمد حمدان ورئیس مجمع اللغة العربیة  وقال الدكتور ابو عرابي، ان المؤتمر

االردني الدكتور خالد الكركي وعدد من رؤساء وعمداء الجامعات االردنیة والعربیة، ناقش القضایا 
ذات الصلة بشكل مباشر بدراسات اللغة العربیة وآدابھا، ومن ذلك دراسات المعاجم واأللفاظ 

د، والمشكالت التي تواجھ اللغة مع العلوم ذات العالقة بھا، وواقع والتحدیث، ودراسات األدب والنق
اللغة العربیة في مجتمعاتنا ومؤسساتنا التعلیمیة واألكادیمیة، اضافة إلى التحدیات وسبل المواجھة 
لتشخیص الحالة اللغویة من تداعیات تتطلب الحلول العلمیة والعملیة القابلة للتطبیق على أرض الواقع 

في المؤسسات التربویة والتعلیمیة والشبابیة والثقافیة والبحثیة واالعالمیة، الفتا الى أنھ تم   العربي
توقیع اتفاقیة بین االتحاد والمجلس الدولي للغة العربیة، بھدف التعاون في أبحاث ومؤتمرات مشتركة 

  .خدمة للغة العربیة

  ٣:صالدستور 
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  من األردنیین یرون في التعلیم والحوار الحل لمجابھة التطرف%  ٨٦
  

أظھرت نتائج دراسة جدیدة أجرتھا مؤسسة آنا لیند، وھي مؤسسة دولیة عاملة بین حكومات 
األورومتوسطي تضم ھیئات المجتمع المدني والمواطنین في جمیع أنحاء البحر األبیض المتوسط 

دنیین المستطلعة آراؤھم یرون أن من األر% ٨٦بھدف بناء الثقة و تحسین التفاھم المتبادل، أن 
االستثمار في التعلیم والبرامج الھادفة إلى تعزیز وتفعیل الحوار مع الشباب ھو الحل األمثل لمجابھة 

  .التطرف
  

وشملت الدراسة، التي دحضت الحقیقة التي یروجھا اإلعالم حول منطقة الشرق األوسط كمنطقة 
بلدا من دول االتحاد األوروبي ومنطقة  ١٣ن شخص یقطنو ١٣٫٠٠٠مصدرة للنزاعات، حوالي 

  .البحر المتوسط
  

و أشار المشاركون في االستطالع من الدول الواقعة جنوب البحر المتوسط، بما فیھا األردن، إلى أن 
دول المنطقة تجابھ عددا من التحدیات المتمثلة في الھجرة، وانعدام األمن، وغیاب االستقرار، 

  .ة بنظرائھم المشاركین في االستطالع من الدول األوروبیةومقاومة التغییر مقارن
  

من المشاركین في االستطالع في األردن إلى أنھم یثقون % ٤٦أما فیما یتعلق باإلعالم، أشار 
بالتلفزیون في المقام األول عندما یتعلق األمر بالتقاریر العابرة للثقافات واحتلت مواقع التواصل 

  %.٣٤بین المستطلعة آراؤھم بنسبة  االجتماعي المركز الثاني
  

وتمحورت الدراسة حول آراء المشاركین في االستطالع فیما یتعلق بالجوانب األكثر أھمیة في 
حیاتھم كسكان للمنطقة األورومتوسطیة، باإلضافة إلى أبرز أوجھ الشبھ واالختالف من وجھة 

استطلعت الدراسة مدى ثقة المشاركین كما . نظرھم بین ثقافاتھم وثقافات نظرائھم في ھذه البلدان
  .المنتمین لفئات عمریة متنوعة بوسائل اإلعالم على اختالف أنواعھا عبر مختلف البلدان

  
وتربع التلفزیون على عرش وسائل اإلعالم التي یثق فیھا المشاركون من أوروبا وجنوب شرق 

األفالم الوثائقیة المرتبتین الثانیة البحر المتوسط فیما احتلت كل من الصحافة المطبوعة واألفالم و
والثالثة على التوالي في أوروبا، في الوقت الذي احتلت فیھ وسائل التواصل التواصل االجتماعي 

  .المرتبة الثانیة في دول جنوب شرق البحر المتوسط تاركة المركز الثالث للكتب
  

ة جنوب البحر المتوسط حیث وفي حین أن الھجرة تشكل إحدى السمات الرئیسیة التي تمیز منطق
یعتبرھا المشاركون واحدة من أھم القضایا والتحدیات التي تواجھھا بلدانھم، إال أنھا من جانب آخر 
تظھر أن الدول األورومتوسطیة تمتلك مفاھیم مشتركة متمثلة في الضیافة وطریقة الحیاة األمر الذي 

دا كبیرا من النقاط المشتركة على عكس ما یظھر بوضوح أن دول المنطقة األورومتوسطیة تمتلك عد
  .تظھره بعض وسائل اإلعالم والروایات السیاسیة

  
  :وفیما یلي بعض النتائج الھامة التي خلصت لھا الدراسة

  
  فاقت التصورات اإلیجابیة حول منطقة البحر المتوسط التصورات السلبیة

السمات الرئیسیة لتعریف منطقة البحر المتوسط تتمثل في التاریخ المشترك و التراث المشتركة 
  ونمط الحیاة المشترك خصوصا المطبخ

  ٦:صالرأي 
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یوجد اختالفات بین المشاركین على جانبي المیاه، حیث یركز المشاركون من دول جنوب البحر 

  المتوسط على الھجرة أكثر من نظرائھم في الشمال
  

فقط من المشاركین في االستطالع من دول شمال البحر المتوسط بین كون المنطقة  %٢٥ربط 
  في دول الجنوب% ٣٩مصدرا للنزاعات كما تروج وسائل اإلعالم فیما بلغت النسبة 

  
تحظى وسائل اإلعالم اإللكترونیة ووسائل التواصل االجتماعي في منطقة جنوب وشرق المتوسط 

كمصدر  ٢٩-١٥الستطالع والمندرجین في الفئة العمریة بین من المشاركین في ا% ٣٧بثقة 
  للمعلومات عن الدول األوروربیة

  
في دول جنوب % ٨٨في الدول األوروبیة و% ٩٢(مشاركین في االستطالع  ١٠من كل  ٩یؤمن 

بإمكانیة التعاون فیما یتعلق بفرص ریادة األعمال واالبتكار وتوفیر فرص ) وشرق البحر المتوسط
  شبابعمل لل

  
وبالنظر إلى النتائج التي خلصت إلیھا الدراسة فیما یتعلق بالمواقف تجاه وسائل اإلعالم، یظھر 
بوضوح أن التصورات حول القضایا المختلفة تتنوع بحسب المصدر الذي یستقي منھ المتلقون 

ستقوا معلوماتھم معلوماتھم كما یستنتج من الدراسة أن مستویات انعدام الثقة تتعاظم لدى أولئك الذین ا
  .من وسائل اإلعالم بالمقارنة بنظرائھم الذین شكلوا آراءھم دون تأثیر وسائل اإلعالم

  
وإذا كانت مستویات انعدام الثقة في وسائل اإلعالم منتشرة على نطاق واسع في المنطقة، فإن السؤال 

یصبح على قدر كبیر جدا  المتعلق بالتأثیر الذي تحدثھ وسائل اإلعالم من خالل سیاستھا التحریریة
  .من األھمیة بالنسبة للمجتمع والسیاسیین على حد سواء

  
وفي ظل ھذه النتیجة التي تأتي بھا الدراسة، تسعى مؤسسة آنا لیند إلى مراقبة ورصد أداء وسائل 

ط اإلعالم في المنطقة فیما یتعلق بتناولھا لقضایا العالقات بین الثقافات من خالل مرصد إعالمي مرتب
بالمؤسسة األورومتوسطیة التابعة لھا، تؤسسھ لھذه الغایة بھدف تزوید الصحفیین ووسائل اإلعالم 

  .بمعلومات موثوقة في ھذا المجال
  

التي أجرتھا مؤسسة آنا لیند ھي الثالثة من نوعھا في  ٢٠١٧وتعد ھذه الدراسة االستقصائیة لعام 
مما یوفر نظرة ثاقبة عن تغیر دینامیات المنطقة ، ٢٠١٠سلسلة من الدراسات المماثلة انطلقت عام 

  .على مدى عدة سنوات
  

وتعد ھذه الدراسة جزءا من برنامج متكامل من األنشطة تنظمھا المؤسسة في غضون السنوات 
الثالث المقبلة بھدف قیاس مدى فاعلیة الحوار بین الثقافات وتقدیم مدخالت فاعلة إلى صناع القرار 

  .ھذا المجال وواضعي السیاسات في
  

كما تندرج ھذه األنشطة في إطار برنامج االستثمار في األجیال الھادف إلى تعزیز االستثمار في 
  المبادرات التي یقودھا الشباب فضال عن التعلیم كأفضل عامل من عوامل مجابھة التطرف
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  باحث أردني یسجل اكتشاف أربع أحافیر جدیدة
  

َن أستاذ األحافیر في الجامعة الھاشمیة الدكتور فایز أحمد  عمید كلیة الموارد الطبیعیة والبیئة من تََمكَّ
تحقیق انجاز علمي عالمي مرموق ھو وفریق بحثي عالمي مكون من ثالثة باحثین بتسجیل أربع 
أحافیر جدیدة تسجل ألول مرة على مستوى العالم، من صخور الجوراسي األردنیة، وتم تسمیة أحد 

و البلد الذي جمعت منھ ھذه األحافیر وأطلق جدیدة باسم األردن، وھ) رتبة تحت عائلة(األحافیر من 
 Species، وكذلك اكتشاف أحفورة ثانیة على مستوى النوع Subfamily Jordaniinaeعلیھا اسم 

  .Geoditesiajordaniensis sp. novوھي ) األردن(سمیت أیضا باسم 
  

علیھا  تسجل ألول مرة وقد أطلق Genusكما تم اكتشاف أحفورة ثالثة على مستوى الجنس 
حیث اشتق ھذا االسم من التكوین الجیولوجي الذي . Genus Mughanniyyum gen. novاسم

  .جمعت منھ العینات وھو تكوین المغنیة في منطقة دیرعال
  

جدیدة  Speciesوللمرة األولى في ھذه الدراسة أیضا، تم اكتشاف أحفورة رابعة على مستوى النوع 
واطلق علیھا ھذا االسم تخلیدا لذكرى ) Mughanniyyumhanium sp. nov(أخرى سمیت 

  .المربي الفاضل األستاذ ھاني أحمد شقیق الباحث األردني
  

ویتكون الفریق البحثي من األستاذ الدكتور فایز أحمد من األردن، الدكتور دانیال أونجیرانھ من 
  .ریةجامعة بوخارست الرومانیة، والدكتور شریف فاروق من معھد بحوث البترول المص

  

  ١٢:صالرأي 
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  مؤسسة أصدقاء األمن الوطني تعكف على اطالق مشـروع یعالج العنف الجامعي
  

على اطالق مشروع وطني جامعي ضخم، یھدف للوقوف » تعكف مؤسسة أصدقاء األمن الوطني
على مشكلة العنف الجامعي، وصوال إلیجاد حلول جذریة لھ وذلك بالشراكة مع ھیئة سواعد الشباب 

ومدیریة األمن العام والمركز الوطني لألمن وإدارة األزمات والمجلس الوطني لشؤون األردني 
  .األسرة وبالتنسیق مع كافة الجھات المعنیة

، على تسلیط الضوء على »الملتقى الوطني لألمن الجامعي»ویركز المشروع الذي یحمل عنوان
ل تحدید أسبابھا وتقدیم الحلول مشكلة العنف الجامعي في سبیل الحد منھا والقضاء علیھا من خال

النظریة والعملیة لعالجھا، حیث ستعقد فعالیات النسخة األولى منھ في الجامعة األردنیة وبمشاركة 
كافة الجامعات الحكومیة والخاصة، فیما سیتم إطالق فعالیات الملتقى خالل حفل رسمي یقام برعایة 

  . جنة العلیا للملتقىرئیس مجلس األعیان فیصل الفایز والذي یرأس الل
وبحسب رئیس اللجنة التحضیریة للملتقى أشرف الكیالني فإن الھدف من إطالق ھذا المشروع 
الوطني ھو تسلیط الضوء على مشكلة العنف الجامعي في سبیل الحد منھا من خالل تحدید أسبابھا 

وم الجھات القائمة على وتقدیم الحلول النظریة والعملیة لعالجھا ضمن إستراتیجیة وطنیة محكمة تق
  . الملتقى بمتابعة تنفیذھا من قبل كافة الجامعات في المملكة 

وقال الكیالني في تصریح صحفي أمس أن إطالق الملتقى الوطني لألمن الجامعي یأتي تحقیقا لرؤیة 
جاللة الملك الذي طالما دعا إلى توفیر بیئة إیجابیة وآمنة داخل الجامعات، كما واعتبر جاللتھ عام 

معي خط أحمر بدایة جدیدة إلنتھاء مشكلة العنف الجامعي، حیث أكد جاللتھ بأن العنف الجا ٢٠١٧
  .ویجب أن یتوقف وبأن لیس ھناك أحد فوق القانون 

من جانبھ، أكد أمین سر الملتقى طارق المصري بأن أعمال إطالق الملتقى في نسختھ األولى 
ستتضمن عقد جلستي نقاش یقدم من خاللھا متخصصون في موضوع العنف الجامعي من مجاالت 

وء على أسباب ھذه المشكلة وتقدیم الحلول المقترحة مختلفة ست أوراق عمل معنیة في تسلیط الض
لھا القابلة للتطبیق والتنفیذ في سبیل القضاء والحد من مشكلة العنف الجامعي، وسیستقبل ھذا الملتقى 
مجموعات من كافة جامعات الوطن الحكومیة والخاصة تمثل كل مجموعة، عمید شؤون الطلبة ، 

  .الطلبة ، موظف أمن جامعي ، وطالبة جامعیة ناشطةمدیر األمن الجامعي ، رئیس إتحاد 
یشار إلى أن الملتقى سیقوم من خالل مجلس التعلیم العالي بتفعیل نظام إلكتروني یربط بین كافة   

الجامعات في المملكة خاص بالملتقى الوطني لألمن الجامعي وذلك لمتابعة تطبیق التوصیات التي 
  . ع من خالل ضابط إرتباط في كل جامعةسیخرج بھا الملتقى على أرض الواق

  ٢:صالدستور 
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 الردع والعنف في المالعب والجامعات

 باسم سكجھا

ین بعد ھدوء نسبي عدة أشھر، تعود أخبار المشاجرات الجامعیة لتتصدر االخبار، وأمس كنا أمام اثنت
، وعلى ما یبدو فقد تّمت عملیة االحتواء ”األردنیة“والثانیة في ” آل البیت“محدودتین األولى في 

  .بسرعة

في تقدیرنا أّن تفعیل العقوبات القاسیة ھي التي ردعت الشباب عن ممارسة ھوایاتھم في االشتباك مع 
ً، فالطالب الذي یعرف أّنھ اآلخرین باالیادي واالسلحة البیضاء، بل اطالق االعیرة الناریة أحی انا

  .سیطرد من الجامعة یُفّكر ألف مرة قبل أن یشارك في مشاجرة عبثیة

ً ینبغي تعمیمھا على مالعب كرة القدم، فجمھور المشجعین التابع للغالبیة  ھذه التجربة الناجحة نسبیا
للفظي بدایة، ثّم الغالبة من الفرق الریاضیة یتحّول إلى عصابات جاھزة في أي لحظة لالشتباك ا

  .االنتقال لالشتباك باالیادي وتكسیر المقاعد ورمي الزجاجات الفارغة وتحطیم واجھات السیارات

الردع ینبغي أال یأتي من اتحاد كرة القدم أو الدرك واالمن العام فحسب، بل من قیادات االندیة التي 
طردھم وحرمانھم من الوجود على من واجبھا تغلیظ العقوبات على المشجعین المتسببین بالشغب، ب

  .المدرجات التابعة لھا

 مقاالت

 ٢:صلسبیل ا
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  المدینة الریاضیة -فاطمة سالمة عیسى العواودة  -
  
  الدوار السابع - ھنادي فضل احمد شحادة الكسواني  -
  
  اربد - مري آمنة حمود ابراھیم الس -
  
  السلط - نوال عاید نشیوات  -
  
  الصویفیة - ھدى عواد عادي  -
  
  المقابلین -سمیر علي العالك  -
  
  بیادر وادي السیر -عاصف الحاج داود مصطفى ماتوخ  -
  
  السلط -ابراھیم عبدالكریم العبد الدبعي الحیاصات  -
  
  الفحیص –فدوى نصار ابراھیم الخضر  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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اخلیف الخوالدة ترأس ھیئة تحكیم نتائج تقییم االدارات الحكومیة . وزیر تطویر القطاع العام االسبق د
عملیات التقییم والتحكیم تمت من قبل كفاءات عالمیة متخصصة .. في امارة عجمان باالمارات

  .وخبیرة
  

استطالع غیر رسمي اظھر ان بعض المسؤولین السابقین مستاؤون من عدم فتح بیوت العزاء منذ 
ود لساعات الفراغ الطویلة بدون اي سبب االستیاء یع.. الصباح واقتصارھا على فترة ما بعد العصر

  .نشاط اجتماعي
  

مشاركون ھاجموا الوزیر .. ول مؤتمر التحاد الجمعیات البیئیة الذي عقد امسوزیر البیئة لم یحضر ا
ومسؤولي الصف االول في وزارة البیئة لغیابھم المتعمد عن المؤتمر واعتبروا ذلك تھمیشا للقطاع 

  .البیئي
  

اشاد بعدد من المواقع االلكترونیة الحكومیة لما تتمتع بھ من المزایا » راصد«تقریر لمركز الحیاة 
والشمولیة والتحدیث المستمر وكذلك وجود صفحات تواصل اجتماعي لعدد من المؤسسات 

  .لحكومیةا

 زوایا الصحف 

 الرأي عین 
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بارك رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي خالل اتصال ھاتفي مع نائب نقیب الصحفیین ینال 
البرماوي ثقة الزمالء في الھیئة العامة انتخابھ نائبا للنقیب، مبدیا استعداد الحكومة للتعاون ودعم 

  .ت المتعلقة بخدمة المھنة والصحفیینالنقابة في مسیرتھا، ووعد باجتماع في وقت قریب لبحث الملفا
  

برنامج تعزیز التنمیة / تحت رعایة رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي تقیم وزارة الداخلیة
التنمیة «االقتصادیة المحلیة في األردن عند الساعة العاشرة من صباح الیوم حفل افتتاح مؤتمر 

، »ویعھاتعزیز النمو االقتصادي العادل وتوسیع قاعدة فرص العمل للجمیع وتن.. االقتصادیة المحلیة
  .وذلك في فندق المیریدیان

  
م  ّ تحت رعایة وزیر الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ینظ

لمدربین للناطقین اإلعالمیین حول الالمركزیة تدریب ا«راصد ورشة تدریبیة بعنوان / مركز الحیاة
بمشاركة جمیع الناطقین اإلعالمیین في الوزارات والمؤسسات الحكومیة، وذلك عند » والبلدیات

  .الساعة التاسعة من صباح یوم األربعاء العاشر من أیار الجاري في فندق سینشري بارك
  

باح الیوم لقاء حواریا لشركاء العملیة تعقد الھیئة المستقلة لالنتخاب عند الساعة الحادیة عشرة من ص
االنتخابیة في محافظة العاصمة لالطالع على استعدادات واجراءات الھیئة وخططھا والجداول 

  .، في مركز الحسین الثقافي٢٠١٧الزمنیة لالنتخابات البلدیة والالمركزیة 
  

م مؤسسة الیونسكو في عّمان حلقة نقاشیة بعنوان  ّ استطالع للرأي العام حول االعالم والشباب «تنظ
ك عند الساعة التاسعة والنصف من صباح السادس عشر من أیار ، وذل»عاما ٢٩-١٨للفئات العمریة 

  الجاري في النادي الریفي

 صنارة الدستور
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رئیس بلدیة الكویت عاصمة دولة الكویت مھلھل الخالد وصل إلى عمان مساء أمس، على رأس وفد 
من البلدیة بدعوة من أمانة عمان الكبرى، في زیارة رسمیة یجري خاللھا مباحثات للتعاون بین 

  .لعاصمتین الشقیقتینبلدیتي ا
  

ھاني الملقي الیوم المؤتمر الدولي األول، الذي تعقده جامعة البترا، تحت . یفتتح رئیس الوزراء د
وتنظم المؤتمر مؤسسة ابصار ". الدولة المدنیة في فكر جاللة الملك عبد الثاني ابن الحسین"عنوان 

  .م العلوم التربویة في الجامعة بالتشارك مع وزارة التعلیم العاليللمؤتمرات وقس
  

استطالع للرأي العام حول "الجاري حلقة نقاشیة حول  ١٦في عمان یوم " الیونسكو"ینظم مكتب 
قام في النادي الریفي بعمان، الحلقة النقاشیة التي ت". عاما ٢٩- ١٨اإلعالم والشباب من الفئة العمریة 

  .تخصص لمراجعة توصیات تقریر حول االستطالع، والخروج بمقترحات لتنفیذ ھذه التوصیات
  

دعت جمعیة عیبال الخیریة إلى وقفة تضامنیة مع األسرى الفلسطینیین المضربین عن الطعام في 
تتضمن الوقفة شرب كوب من الماء والملح، . ي یوم االربعاء المقبلسجون االحتالل اإلسرائیل

  ".بھدف لفت االنتباه إلى أبطال األمعاء الخاویة"
  

عمر الرزاز یرعى مساء غد الثالثاء احتفاال بعید استقالل المملكة الذي . وزیر التربیة والتعلیم د
  .ي عمان في مقر النادي بعمانینظمھ نادي معلم

  
حازم نسیبة في . جمعیة القیادات اإلداریة األردنیة تستضیف األحد المقبل وزیر الخارجیة االسبق د

  .الندوة تقام في غرفة تجارة عمان مساء". ذوریات مقدسیة"ندوة بعنوان 

 الغدزواریب 
  


