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  الفرنسیة یزور مركز االبتكار le cnamوفد من مؤسسة 
 

 le cnamاستضاف مركز االبتكار والریادة في الجامعة األردنیة وفدا من مؤسسة  -ھبة الكاید 
 .الفرنسیة وھي من أعرق المؤسسات التعلیمیة التربویة في فرنسا

  
  

ات التي یقدمھا وقدم مدیر المركز الدكتور أشرف بني محمد خالل اللقاء نبذة عن نشأة المركز والخدم
في مجال ریادة األعمال ودعم االفكار اإلبداعیة والعوامل التي تسھم في نجاحھا والصعوبات التي قد 

 .تواجھ روادھا
  
  

وأشار بني محمد إلى دور الشباب األردني الریادي في طرح األفكار الخالقة وتحویلھا لمشاریع 
ا فیھا مركز االبتكار والریادة على المجتمع وشركات منتجة، ومدى انفتاح الجامعة األردنیة بم

الخارجي المحلي والدولي في سبیل دعم وتطویر األفكار الریادیة والمشاریع االبتكاریة وتحویلھا إلى 
 .مشاریع ناشئة وناجحة

  
  

وناقش الجانبان إمكانیة إنشاء برنامج تبادل ثقافي طالبي ریادي في مجاالت الھندسة واإلعالم وإدارة 
عمال، وكذلك برنامج یُعنى بتدریب أعضاء ھیئة التدریس على تدریس مادة الریادة واالبتكار في األ

الجامعة األردنیة من خالل االستعانة بخبرات فرنسیة عالیة الكفاءة، إلى جانب جملة من األفكار 
شترك بین المثمرة وآلیة تطویرھا والعوامل التي تسھم في نجاحھا لتتبلور إلى اتفاقیات تعاون م

 .الطرفین
  
  

تجدر اإلشارة إلى أن المركز اتخذ من استضافتھ للمؤسسات المحلیة والعربیة والعالمیة التربویة 
والریادیة نھجا لھ في سبیل فتح األبواب أمام الجامعة والطلبة للتواصل واالستفادة من الخبرات 

 .ادي قادرعلى االبتكار واإلبداع واإلنتاجالعلمیة والعملیة التي یقدمونھا إسھاما في خلق جیل واع وری
  

 أخبار الجامعة

 األردنیة أخبار 
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ًا لرئاسة الجامعة األردنیة 95   طلب
 
 

طلبا  95عدنان بدران ان امانة سر المجلس استقبلت . اعلن رئیس مجلس أمناء الجامعة األردنیة د
لشغل موقع رئیس الجامعة بینھا طلبات  الناث، مؤكدا ان القانون یسمج لمجلس األمناء باستقطاب 

  .أسماء إضافیة غیر تلك التي تم استالمھا 
  
 

ان الطلبات انتھى تقدیمھا مساء اول امس، وقد بدأ عرضھا على اللجنة » الدستور«وقال بدران  لــ 
التي تم تشكلیھا من مجلس األمناء والمكونة من أربعة اشخاص، وسیتم اخضاعھا لمعاییر تفاضلیة 
وفقا لعدد األبحاث المقدمة وسجل مقدم الطلب االكادیمي، والمواقع التي شغلھا، واالدوار التي قام بھا 

  .جتماعیا واكادیمیا، وسیتم افراز عشرة أسماء الختیار األفضل بكل التفاصیل إداریا وا
  
 

وأضاف انھ سیتم االنتھاء من الیات الطلبات نھایة الشھر الحالي بأقصى التوقعات، وسیتم بعد فرز 
األسماء العشرة من قبل اللجنة تنقیحھا وفقا لالسس والمعاییر والتفضیالت لتصل الى الخمسة 

ن ثم تعرض على أعضاء الھیئة التدریسیة بالجامعة األردنیة لترتیبھم حسب األفضل األفضل وم
واألكثر قبوال لیتم رفع الثالثة األفضل الى مجلس التعلیم العالي الختیار األفضل لیكون رئیسا 

  . للجامعة األردنیة 
  

قدر على إدارة واكد بدران ان االستقطاب یأتي استكماال لدور مجلس األمناء باختیار الشخص اال
الجامعة وسیتم التفكیر بقضیة االستقطاب حال االنتھاء من فرز الطلبات وتنقیحھا، مؤكدا ان االمور 

  .ستحسم نھایة الشھر الحالي  
  
  

 1: صالدستور 
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 لشغل منصب الرئیس لم یتقدم" بالوكالة" األردنیة"رئیس 
   

أكد مصدر مطلع في الجامعة األردنیة أن رئیس الجامعة األردنیة بالوكالة الدكتور عماد صالح لم 
 .یتقدم لشغل وظیفة رئیس الجامعة والتي اعلن عنھا مجلس االمناء قبل اسبوع

 
معة بالوكالة ویقوم بالواجبات الموكولة وقال المصدر لـ عمون إن صالح یعمل اآلن كرئیس للجا

 .الیھ، اال انھ لم یتقدم للمنصب
 

 .وانتھت فترة استقبال طلبات التقدیم لوظیفة رئیس الجامعة األردنیة مساء أمس السبت
 

، 2018-6-27وكان أعلن مجلس امناء الجامعة عن شاغر الوظیفة عبر الصحف الرسمیة االربعاء 
  .محددةداعیا للتقدیم ضمن شروط 

 عمون
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 أردنیة تخترع تطبیقاً الكترونیاً یقرأ العمالت للمكفوفین
  

تمكنت المكفوفة سارة أبوعلي، من اختراع تطبیق الكتروني یستطیع قراءة العملة النقدیة للمكفوفین، 
 .باللغتین العربیة واللغة اإلنجلیزیة ویقرأ عشر عمالت عربیة واجنبیة

 
یجب على المستخدم فتح ھذا التطبیق المتوفر على نظام "أبوعلي وحول طریقة عمل التطبیق تقول 

آبل واندروید، حیث یُطلب منھ اختیار اللغة وبعد ذلك یعمل فالش الكامیرا لیتعرف على العملة، الفتة 
 ".إلى أن التطبیق یعمل في األماكن المظلمة إذ یتم فتح الفالش بشكل تلقائي

 
االردن والبحرین ومصر والكویت والسعودیة : بالتطبیق، ھيوتشیر إلى أبرز البلدان المدعومة 

 .واالمارات العربیة والوالیات المتحدة وكندا حیث یتعرف التطبیق على عملة ھذه البلدان
 

تعود فكرة التطبیق إلى ما قبل سنتین، حیث كانت تتبلور حول قراءة قوائم الطعام : وتضیف ابوعلي
ة حصلت على منحة من المنظمة الفنلندیة لإلغاثة كما حصلت على في المطاعم وبعد التحدیات المادی

تدریب في مجال ریادة االعمال لثالثة أشھر، حیث كانت الفكرة ال تزال تراودھا باستمرار لعمل 
 .التطبیق

 
اتفقت مع مبرمج على عمل ھذا التطبیق وساعدني في عمل الفكرة بما یتناسب مع القیمة "وتقول 

ً المادیة التي تم  رصدھا للمشروع، وبالفعل اتجھنا نحو تحویل ھذا التطبیق إلى فكرة عملیة وھو فعلیا
 ".أول تطبیق یستخدم في األردن لقراءة العمالت للمكفوفین

 
ً نستطیع من خاللھ تطویر التطبیق السیما وأّن إجراء أي  ً مالیا وتشیرإلى أن التطبیق یوفر مردودا

دینار على األقل لذلك كان ال بد من عمل التطبیق بمبلغ  500تحدیث علیھ یتطلب مبلغا یصل لنحو 
 ".أربعة دنانیر"رمزي 

 
وتؤكد أن الخطط المستقبلیة للتطبیق تتمثل في إضافة جمیع الدول العربیة واألجنبیة، والعمل على 
ً على قراءة بطاقات شحن االتصاالت وقراءة األلوان، الفتة إلى رجائھا في  تحدیثھ كي یكون قادرا
الحصول على منحة لتطویر التطبیق عبر العمل على فكرة كامیرا الھاتف المحمول لتقرأ كل شيء 

 .للكفیف
 

 USAIDوانضمت إلى برنامج  2016یشار إلى أن أبو علي تخرجت من الجامعة األردنیة عام 
 ،والذي یھدف إلى دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في مؤسسات المجتمع المدني وبعد تدریبھا لمدة

" لغتنا غیر"خمسة أشھر في مؤسسة عبد الحمید شومان اتجھت للعمل التطوعي حیث أّسست مبادرة 
والتي تھدف إلى تعلیم األطفال المكفوفین طریقة بریل، وتعلیم األشخاص الناطقین لغة اإلشارة، 

  .وتعلیم الصم القراءة والكتابة

 بترا 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ردنــالجـــــــامعــــة األ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
7 

  
  
  
  
  
  

 تفاصیل.. نرفض التجاوزات في التعیین ونطالب بتعیین ابناء الحراثین : خریجو الجامعات االردنیة 
 
 

ینظم خریجو الجامعات االردنیة وقفة احتجاجیة للمطالبة بحقھم في التعیین رفضا لسیاسة التجاوزات 
في التعیین ،ورفضا لالستثناءات التي تحدث في الوزارت ،وقد اصدروا بیانا یوضحون فیھ مطالبھم 

 :وھذا نص البیان
 

أمل منكم الوقوف بقلب واحد ومن خالل مرسوم  ازجي إلیكم تحیة ملؤھا االعتزاز بكم وبذلك فإنني
الصوت الواحد للمطالبة بحق التعین دون خوف أو تردد متمسكون بحب الوطن وقائد الوطن 
رافضین المندسین وأصحاب األجندة بیننا مطالبین بصورة حضاریة بحقوقنا واقفین ضد الفساد 

ن خاللھا اغتصاب حقوق الخریجین والتجاوزات و االستثناءات الوزاریة وغیرھا والتي یتم م
 .المظلومین من أبناء الحراثین نتیجة الظلم والقھر واالستبداد والفساد

 
 -ان حقوقنا ومطالبنا واضحة وفي ما یلي تفاصیل المطالب 

التعین حسب األقدمیة دون الخضوع إلى أي امتحان وإعطاء دورات تأھیلیة عند بدایة التعین - 1
 .عام15التي انتظرھا الخریجین دون تعین والتي تتجاوز في بعض األحیان بسبب الفترة الزمنیة 

 
إلزام الحكومة بشمول جمیع الخریجین بالضمان االجتماعي والتأمین الصحي وعلى نفقة الحكومة - 2

 .من بدایة التخریج وبأثر رجعي
ئات المستقلة من إعطاء أولویة التعین في جمیع القطاعات المدنیة والعسكریة والجامعات والھی - 3

مخزون دیوان الخدمة المدنیة وحسب األقدمیة وعمل استثناءات ألصحاب األعمار التي تجاوزات 
 بالعمر سن التعین بھذه القطاعات

دینار عند تقدیم كل امتحان وھذا االمتحان سیصبح 20امتحان مجمع اللغھ العربیھ الخاضع لرسوم . 4
 وھذا االمتحان یعطى لمرحلة الماجستیر والدكتوراهاالیام القادمھ شرط من شروط التعیین 

 
باالضافة لحق التعیین لكل من تقدم باالمتحان االستباقي والمقابلة ولم یتم تعیینھ وتم ربط االمتحان 

  بمدة زمنیة وتنتھي بعدھا صالحیتھ
  

  
  

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  نیوزالكون 
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 على قائمة القبول التنافسي الموحد رییال تغ: سيیالطو
  

أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي انھ ال تغییر على فئات القبول ضمن 
قائمة القبول الموحد، باستثناء ان الوحدة ستلتزم باالعداد التي سینسب بھا مجالس امناء الجامعات، 

 2018 نةوفقا لما نص علیھ قانونا الجامعات والتعلیم العالي لس
وقال الطویسي ان مجالس االمناء ستنسب باعداد المقاعد المتاح القبول فیھا، وان مجلس التعلیم .

العالي سیعمل على تخصیص المقاعد وفقا لما تنص علیھ اسس القبول، بعد االستئناس برأي ھیئة 
االمناء  سلفي حین ان صالحیة مجا. اعتماد مؤسسات التعلیم العالي فیما یتعلق بالطاقة االستیعابیة

 فیما یتعلق بالقبول ستتضمن، تحدید المقاعد
التي یكون القبول فیھا مباشرة من خالل الجامعة مثل تخصصات الفنون وھندسة  والتخصصات

العمارة والطب البیطري، باالضافة الى النسب المتعلقة بنباء العاملین، ابناء العاملین من جامعات ال 
 .فة الى القبول الدولي والموازيیوجد فیھا تخصصات طییة، باالضا

الوزیر الى أن مجلس التعلیم العالي ناقش في جلستھ الماضیة موضوع القبول، موضحا ان  واشار
 .الجلسة القادمة المتوقعة الخمیس المقبل ان یستكمل ھذا الموضوع

المقبلة، صعید متصل، نسبت جامعات بأعداد الطلبة الذین سیقبلون فیھا على الدورةالصیفیة  وعلى
 باستثناء خمس جامعات، 

یتعلق بالتخصصات التي سیقبل فیھا الطلبة حسب نوع الفرع، فإنھا ستكون على قبول الصیفیة  وفیما
،كما ھي دون تغییر، وان ما اقره مجلس التعلیم العالي مؤخرا فیما یتعلق بقبول  2019- 2018المقبلة 

من  عتباراوللمسار المھني الشامل ا 2020- 2019مسارات الطلبة سیطبق اعتبارا من عام القبول 
2020-2021. 
م لھا  وكان مجلس التعلیم العالي أقر في جلستھ االخیرة، التخصصات الجامعیة المسموح للطالب التقدُّ

ً لخطة تطویر امتحان الثانویة العامة الصادرة عن وزارة ( 2020/2019(في العام الجامعي  وفقا
 .التربیة والتعلیم

لفرع العلمي التقدم للقبول في الجامعات - لقرار یسمح لطلبة شھادة الدراسة الثانویة العامة ا وبحسب
وفق المسار الذي تم دراستھ في الثانویة العامة، بحیث یتقدم المسار الطبي والصحي لجمیع 

 .التخصصات
ن، الطب، طب االسنا: المسار الھندسي یتقدم لجمیع التخصصات ما عدا كلیات وتخصصات اما

اما مسار العلوم البحتة، . دكتور الصیدلة، الصیدلة، العلوم الطبیة المساندة، علوم التأھیل، التمریض
 الطب،: یتقدم لجمیع التخصصات باستثناء كلیات وتخصصات

 .االسنان، دكتور الصیدلة، الصیدلة، العلوم الطبیة المساندة، علوم التأھیل، التمریض، الھندسة طب
اآلداب، اللغات، : رع األدبي التقدم للقبول في الجامعات في تخصصات وكلیاتلطلبة الف ویسمح

الصحافة واالعالم، الشریعة، الحقوق، العلوم االداریة واالقتصادیة، العلوم االنسانیة واالجتماعیة، 
 .العلوم التربویة، التربیة الریاضیة، الفنون، وتخصص نظم المعلومات االداریة

التقدم ) جامعات)1/ت المسموح لطلبة مسار التعلیم الثانوي الشامل المھنيتخصصات والكلیا وحدد
إذ سمح للفرع الصناعي التقدم للقبول في الجامعات في . 2020-2019لھا اعتبارا من العام الجامعي 

 كلیات و تخصصات الھندسة، العلوم، الزراعة،
ة الریاضیة، الفنون ، تخصص نظم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات، العلوم التربویة، التربی علم

الزراعة، العلوم، الطب البیطري، علم الحاسوب وتكنولوجیا : اما الزراعي. المعلومات اإلداریة

  4: صالرأي 
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نظم  تخصصالمعلومات، العلوم التربویة، التربیة الریاضیة، الموارد الطبیعیة والبیئیة، الفنون ، 
 .المعلومات اإلداریة

االداریة واالقتصادیة، العلوم االنسانیة واالجتماعیة، العلوم التربویة،  العلوم: الفندقي والسیاحي اما
 .التربیة الریاضیة، الفنون، وتخصص نظم المعلومات االداریة

العلوم االداریة واالقتصادیة، العلوم االنسانیة واالجتماعیة، العلوم التربویة، : االقتصاد المنزلي اما
 .نظم المعلومات االداریةالتربیة الریاضیة، الفنون، وتخصص 

مسار التعلیم الثانوي الشامل (التخصصات والكلیات المسموح بھا لھذا المسار  اما
الھندسة، العلوم، الزراعة، علم : ،فھي للصناعي 2021-2020على العام ) جامعات)1/المھني

 مالزراعة، العلوم، الطب البیطري، عل: اما الزراعي. الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات
العلوم االداریة واالقتصادیة، اآلثار : اما الفندقي والسیاحي. وتكنولوجیا المعلومات الحاسوب
 .العلوم االنسانیة واالجتماعیة، العلوم التربویة، والزراعة: اما االقتصاد المنزلي. والسیاحة
ً للحدود الدنیا  القرار یتم قبول الطلبة بناًء على المعدل المئوي في شھادة الثانویة العامة وبحسب وفقا

 .لمعدالت القبول المنصوص علیھا في سیاسات القبول والتي تصدر عن مجلس التعلیم العالي
القرار على ان تقوم وزارة التربیة والتعلیم بتثبیت ھذا المعدل على كشف عالمات الطالب  ونص

  وتحدید مسار الطالب في شھادة الثانویة العامة 
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  تقریر حالة البالد یناقش ملفات التعلیم العام والتنمیة االجتماعیة وشؤون االسرة
  

بمشاركة وزراء التربیة والتعلیم والتنمیة االجتماعیة ونخبة من الخبراء والباحثین   287محلیات 
  . صل المجلس االقتصادي واالجتماعي عقد جلسات الحوار حول محاور تقریر حالة البالدوا
  

وترأس الجلسات الدكتور مصطفى الحمارنھ رئیس المجلس وتم في الجلسة االولى مناقشة محور 
التعلیم العام حیث اكد الدكتور عزمي محافظھ وزیر التربیة والتعلیم على أھمیة ما ورد في تقریر 

بالد والتوصیات التي تبنتھا الورقة وسوف تقوم وزارة التربیة و التعلیم بالسعي الجاد نحو حالة ال
( تنفیذھا وفق ألیات عمل وخطة تنفیذیة واضاف المحافظھ ان التقریر تناول مستویات التعلیم الثالث 

  .بشكل جید، ) المنھج، والطالب والمعلم
  

في التقریر إال خلق المسار المتمیز؛ فال یوجد تمیّز  وأضاف المحافظة أنھ یتفق مع التوصیات الواردة
مجلس التربیة والتعلیم ھناك / وبالنسبة للمجالس. بمعنى التمیّز رغم نجاح مدارس الیوبیل في ذلك

استقالل للجامعات؛ فال یجوز دمجھ مع مجلس التعلیم العالي وأّن اإلبداع واالبتكار لیسا ھما الحل 
. برنامج ال منھجي تقوم بھ الوزارة وتساھم فیھ جھات عدیدة/ مج بصمةالنھائي؛ ولكن یوجد برنا

واضحة؛ ولكن في  2015- 1987ومن جھتھم قال المشاركون في الجلسة ان االستراتیجیات منذ 
ریاض (الواقع اھتمت الوزارة بالبعد الكمي في أعداد الخریجین في بعض النواحي، وأھملت 

، حیث البدایة من الغرفة الصفیة؛ )البیئة التعلیمیة الفاعلة(د النوعي ؛ فالمشكلة تكمن في البع)األطفال
فالوزراء یھتمون بالبعد الشكلي فقط ال غیر، و أكد المشاركون على ضرورة تغییر اتجاھات المعلم، 

ً في التغییر  واضافوا ان المعلم كباحث تربوي یمكن الى حد بعید مساعدة الطلبة . بحیث یصبح شریكا
وتطرق المشاركون الى موضوع الالمركزیة في القرار فیما بین المدارس . األبحاث في إعداد

والوزارات وتفعیل مجتمع االھالي كشریك في المدرسة، وشدد المشاركون على أولویة العمل على 
  .البیئة التعلیمیة مع ربط التعلیم مع االحتیاجات االجتماعیة واالقتصادیة

  
ربط التعلیم  - : المالحظات یرغبون بمعالجتھا في التقریر ابرزھا  ھذا وخرج المشاركون بجملة من 

ضرورة الربط بین المھني واألكادیمي ألّن نسبة  -. مع اإلنتاج الزراعي والصناعي والمعرفي
 ً ّھا تنمي  - . المھني قلیلة جدا إدخال منھج الفلسفة وإعادة تصمیمھا في مناھج التربیة والتعلیم ألن

إشراك نقابة المعلمین في صنع القرار فیما یتعلق بالتربیة  - . البداع والتفكیر الناقدمھارات التفكیر وا
. إعادة النظر بالمركز الوطني للمناھج خشیة أن یتحول إلى شركة لشراء كتب فقط ال غیر -. والتعلیم

اء وممثلین وفي الجلسة الثانیة التي شارك فیھا نخبة من الخبر. إضافة التعلیم المھني الى التقریر -
وجیھ , عن األمن العام والمجلس الوطني لشؤون األسرة و وزراء التنمیة االجتماعیة السابقین 

حیث افتتح الحوار رئیس المجلس . خولھ العرموطي , نسرین بركات , ریم ابو حسان , عزایزة 
االجتماعیة بل  الدكتور مصطفى وأكد على ان تقریر حالة البالد لیس تقریر او ورقة سیاسات للرعایة

ورقة لمراجعة وتقییم االستراتیجیات واألھداف المعلنة للحكومة في قطاع التنمیة االجتماعیة وشؤون 
االسرة و الطفولة ومدى تحقیقھا وتطبیقھا ، وإن لم تطبق ، لماذا لم تطبق ؟ وطالب الحضور بتقدیم 

ھذا وقالت ھالھ لطوف . ماع مقترحات وتوصیات محددة لتضمینھا في التقریر اذا كان علیھا إج
وزیرة التنمیة االجتماعیة ان تقریر حالة البالد یشكل فرصة كبیره وجاء في وقتھ لمراجعة 
االستراتیجیات المتعلقة بالتنمیة االجتماعیة واالسرة و الطفولة واضافت ان التقریر خرج بمجموعة 

  2: الشعب صصدى 
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بناء القدرات المؤسسیة والتركیز على  من التوصیات تأخذھا الوزارة بعین االعتبار مؤكدة على أھمیة
ھذا . حمایة الفقراء والنظر الى التنمیة االجتماعیة ودور االسرة من خالل العقد االجتماعي الجدید

ومن جھتھم اكد المشاركون على دمج محوري التنمیة االجتماعیة واألسرة والطفولة وإعطاء إعادة 
دوا على ضرورة االھتمام بموضوع التمكین والرقابة ، ھیكلة الموارد المالیة األھمیة الكبرى، وأك

واالستناد على الخطة العشریة لحقوق اإلنسان، و أّن العمل االجتماعي التطوعي قدم دعم كبیر 
لمؤسسات الدولة والجھد الرسمي، وأوصى المشاركون بإنشاء صندوق لدعم كبار السن، و تعزیز 

كما تم التأكید على أھمیة التنسیق داخل الوزارة . الجھوداالیجابیات في العمل االجتماعي و تظافر 
وبین الوزارة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مع أھمیة مھننة القطاع ودعم العاملین في وزارة 

وأشار المشاركون الى ضرورة النظر الى . التنمیة ورفع كفاءة البنیة التحتیة للمراكز التابعة للوزارة
بحیث یكون ھنالك نظرة متوازنة بین الحقوق والواجبات، و وجوب توحید  قضیة مجھولي النسب

بحیث یكون لھا عنوان واحد مع  18المسمیات ب زواج القاصر أو زواج األطفال أو زواج تحت سن 
  . ضرورة بحث القوانین الكنسیة الخاصة ب الزواج وحقوق المرأة

  
لوزارة التنمیة االجتماعیة على باقي القطاعات و أخیرا، أكد المشاركون على أھمیة الوالیة العامة  

  .العاملة في القطاع وانشاء دائرة مراقبة للجمعیات
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 بحث نووي لطالب دكتوراه أردني یحصل على المركز األول في روسیا
 
 

المركز األول في مسابقة المشاریع العلمیة والتقنیة على  حصل الطالب األردني أیمن أبو غزال على
 ).ي.ف.ي.م(من الجامعة الوطنیة الروسیة للبحوث النوویة .  مستوى روسیا االتحادیة

 
 المختر

 
، إن بحثھ یتمحور حول إمكانیة مالحظة الشقوق الجنینیة أثناء التشوه RTكما قال أبو غزال لـ 

بیكة الصلب المكونة من مزیج من الكروم و النیكل والتیتانیوم بنسب البنیوي المتدرج لعینة من س
مختلفة، وتستخدم بشكل أساسي في صناعة المفاعالت النوویة، كما أوضح أیًضا الكشف عن التشقق 

 .ملم، قبل ثالث ساعات من إتالف العینة 5میكرون بعمق  100الجنیني الذي تصل أبعاده إلى 
  

ا علمیا من مختلف الجامعات ومعاھد األبحاث الروسیة المتخصصة في  88كما شارك  ً طالبا وباحث
وكانت من شروط المسابقة أن یقدم “ اإللكترونیات الُمبتكرة”الطاقة النوویة في المسابقة تحت عنوان 

ث قدم بحثھ البحث بشكل مبسط ویكون فى فیدیوا لكي یسھل فھمة وھذا ما فعلة الطالب أبو غزال  حی
 (.فیدیو(بشكل مبسط ومصور  

 
ویحتوي البحث العلمي أبو غزال على طریقة جدیدة  وفعالة لمعرفة حالة ووضع معدات المفاعالت 
و كما تتضمن نتائج قیاس موثوقة ومضمونة  لمحطات الطاقة النوویة أثناء التشغیل وھذا ما تم 

 .ردنیة لدراسة الدكتوراه في مجال الطاقة النوویةإرسالھ إلى موسكو من قبل ھیئة الطاقة الذریة األ
  

وھذا اإلختراع یعتبر إختراع جدید وفعال ومبتكر للطالب األردني أیمن أبو غزال الذي أخترع 
 .أسلوبًا آمنا   فعال في فحص المفاعالت النوویة

 
فیزیاء النیترونات أبو غزال قد نجح في إجراء تجربة استخدم فیھا ھذه الطریقة داخل مختبر فرانك ل

في المفاعل السریع النابض  والذي یعتبر الوحید والفرید من نوعھ في العالم الذي یقع في المعھد 
بضواحي موسكو وذلك حدث فى دیسمبر “ دوبنا”المشترك للبحوث النوویة  والتي تقع في مدینة 

داخل ھذا المفاعل وھذا  ،  ولذلك  أصبح  الطالب أبو غزال أول عربي یسمح لھ بإجراء تجربة2017
 .لم یحدث من قبل أبًدا 

 
 –مستقبل الطاقة الذریة ”عرض أبو غزال نتائج تجاربھ في المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر باسم 

  الذي نظمتھ جھات روسیة حكومیة“ 2017
  
  
  
  
  

  12: صالغد 
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  4: صالدستور  – 32: صالرأي 

 إعالنات
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 اجواء حارة الیوم وغدا
  
  

ً في المرتفعات الجبلیة  یطرأ ارتفاع طفیف على الحرارة الیوم االثنین، وتكون األجواء حارة نسبیا
 .والسھول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة

 
غد الثالثاء، مع بقاء وبحسب تقریر دائرة االرصاد الجویة، یطرأ انخفاض طفیف على الحرارة یوم 

ً في المرتفعات الجبلیة والسھول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الریاح  األجواء حارة نسبیا
 ً  .شمالیة غربیة خفیفة إلى معتدلة السرعة

 
ً في المرتفعات الجبلیة والسھول، وحارة في باقي مناطق  وتستمر األجواء یوم االربعاء حارة نسبیا

 .یاح شمالیة غربیة معتدلة السرعةالمملكة، والر
 

درجة مئویة  23 -35وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان الیوم، ما بین 
 44فیما تصل العظمى في مدینة العقبة إلى  20 - 32والمناطق الجنوبیة  24 -  35والمناطق الشمالیة 

  .درجة مئویة 31والصغرى 

  بترا
  

 حالة الطقس
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  یقیم مركز جابر العثرات في السلط یوما طبیا مجانیا للذین یعانون من ارتفاع الضغط غیر
المسیطر علیھ یشارك بھ الدكتور مصطفى الجمال استشاري باطنیة قلب وعالج ارتفاع 

ودعا . ظھرا 12ضغط الدم ، وذلك یوم غد الثالثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى 
لتسجیل  0779051446ذا الیوم الطبي االتصال على ھاتف الراغبین باالستفادة من ھ

  .اسمائھم 
  

  أكد رئیس دیوان الرأي والتشریع في رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمھ أن دستوریة
ة  من مجلس النواب أو غیر معلقة على أو قانونیة أعمال الحكومة ال تتوقف على منحھا الثق

شرط ولحین منحھا ھذه  الثقة، مؤكدا أنھا تباشر أعمالھا فور أدائھا القسم أمام جاللة  الملك، 
  !!أو یحجبھا) منحھا الثقة( حیث ان مجلس النواب یعزز الثقة بھذه الحكومة 

  
 علي .رجائي المعشر رئیس مجلس النقباء نقیب االطباء د.مازح نائب رئیس الوزراء د

بوس عن ضریبة الدخل، بسؤالھ عن اختصاصھ العبوس في سیاق ابداء إعجابھ بحدیث الع
  .»هللا ال یحوجك«العبوس رد على المعشر .د..حتى یعالج عنده

  
  قام رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بزیارة الى دیوان عشیرة العبیدات في منطقة

كفرسوم لتقدیم العزاء للعشیرة بوفاة شقیقة نائب اللواء عبد هللا قاسم عبیدات، وكان برفقتھ 
  .محافظ اربد  رضوان العتوم وعــــدد من المسؤولین 

  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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  مجلس األعیان یعقد صباح الیوم جلستھ األولى في الدورة االستثنائیة التي تبدأ الیوم، وذلك
قبیل انعقاد جلسة مجلس النواب التي ستخصص لتقدم الحكومة ببیانھا الوزاري للحصول 

طبعا الدورة االستثنائیة الحالیة مخصصة دستوریا فقط للثقة . ى الثقة النیابیة وفقھعل
 .بالحكومة، وھو استحقاق دستوري ال عالقة لمجلس األعیان بھ

  
  لغاز العدو احتال"الحملة الوطنیة األردنیة إلسقاط اتفاقیة الغاز مع الكیان الصھیوني" ،

تنظم صباح الیوم وقفة احتجاجیة أمام مجلس األمة، بالتزامن مع انعقاد الجلسة االولى 
الحملة تتھم الحكومة . لمجلس النواب الذي یستمع خاللھا النواب لبیان الحكومة لطلب الثقة

 .لتمریر صفقة الغاز مع اسرائیل" التواطؤ"والنواب بـ
  

  تواصل الھیئة الخیریة الھاشمیة استقبال المساعدات الشعبیة للنازحین السوریین، رغم عودة
الھیئة اعلنت انھا . معظمھم الى منازلھم بعد االتفاق الذي جرى في الجنوب السوري الجمعة

ستقوم بایصال المساعدات للسوریین في القرى الحدودیة القریبة بالتنسیق مع الحكومة 
 .ةالسوری

  
  ،أغلق أول من أمس باب التقدم لشغل وظیفة رئیس الجامعة االردنیة، خلفا للرئیس السابق

عشرات الطلبات من اكادیمیین قدمت لمجلس امناء . عزمي محافظة. وزیر التربیة والتعلیم د
مفاضلة وفق الشروط الموضوعة، الجامعة لشغل ھذه الوظیفة، ستخضع طلباتھم لتدقیق و

 .قبل التنسیب بثالثة منھم الى مجلس التعلیم العالي الختیار الرئیس المقبل
  

  تنظم الجامعة االردنیة صباح غد الثالثاء المؤتمر الدولي الرابع للنشر االلكتروني تحت
مؤتمر تنظمھ مكتبة الجامعة األردنیة بمشاركة ، وھو "انشىء، تواصل وتعاون"عنوان 

  .عربیة ودولیة ومحلیة على مدى ثالثة ایام بحرم الجامعة

 زواریب الغد
  


