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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
في " تقنیات معالجة المیاه العادمة المنزلیة"خبراء یناقشون 

  "األردنیة"
٣  

  ٥  ٢٠١٧تفوز بمنحة برنامج لولایر الیونسكو " أبو حّماد"
 ٧  للمشروعات البحثیة االنتاجیة" األردنیة"محافظة یؤكد دعم 

 ٨  !األردنیة حیاتي الجامعة: إبراھیم ناصر. د... من ذكریات
ّغة العربیة  الجامعة األردنیة ترفع رسوم امتحان الكفاءة لل

٤٠٠%  
١٤ 

   شؤون جامعیة
الوسط االكادیمي یتداول سیناریو انقالب حكومي على رؤساء 
جامعات االردنیة والتكنولوجیا والبلقاء التطبیقیة والحسین بن 

  طالل والھاشمیة

١٦ 

والخاصة  ١١٩٠والطب  ٩١٠سمیة معدل القبول بالجامعات الر
٨٤٠  

١٨ 

ة في ھیئة ھفریق االمتثال في ھیئة الفساد یطلع على معاییر النزا
  االعتماد

١٩ 

ً ھدر الموارد الوطنیة لتخریج أجیال ال : الخضرا لم یعد ممكنا
  «تستفید من التعلیم 

٢٠ 

 ٢٢  بحث التعاون األكادیمي مع اإلمارات
 ٢٣  دولي للكتاب برعایة ملكیة الیومانطالق فعالیات معرض عمان ال

   مقاالت
 ٢٥  بالل حسن التل/الجماعة في الجامعة

 ٢٧  الدكتور محمد القضاة/االستقرار والتقییم: الجامعات

 ٢٩  وفیات
   ٣١- ٣٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"في " تقنیات معالجة المیاه العادمة المنزلیة"خبراء یناقشون 

ناقش خبراء  -ديسناء الصما

لتعریف بانظمة  ومختصون  اھمیة ا

معالجة میاه الصرف الصحي 

والتقنیات المستخدمة في ذلك 

  .وتوظیفھا في مختلف المشاریع

تقنیات معالجة "وبینوا خالل ورشة 

التي نظمھا قسم الھندسة المدنیة في الجامعة األردنیة بالتعاون مع نقابة " المیاه العادمة المنزلیة

انھ من اھم  (CEWAS) دسین االردنیین والمركز الدولي لخدمات إدارة المیاه السویسریةالمھن

التحدیات التي تواجھ تزوید خدمات الصرف الصحي التقلیدیة ھو الزیادة السكانیة السریعة أو 

المفاجئة والمرتبطة بالھجرات القسریة المصاحبة للتوترات السیاسیة والحروب، وما یصاحب ذلك 

ض میاه الینابیع والمیاه الجوفیة للتلوث بسبب الحفر االمتصاصیة، أو الطرح المباشر لمیاه من تعر

  .الصرف الصحي في األنھار كما ھو الحال مثال في بعض دول شمال إفریقیا

وأشاروا إلى أن في األردن توجھا واضحا الستخدام أنظمة خاصة للتجمعات السكانیة الصغیرة والتي 

نسمة، بحیث تعطى األولویة للمناطق التي تتصف میاھھا الجوفیة  ٥٠٠٠ھا عن ال یزید عدد سكان

  .بالحساسیة العالیة للتلوث والمعرضة بسھولة لتلوثھا بمیاه الصرف الصحي والملوثات

من اعضاء ھیئة التدریس والمھندسین المصممین في ) ٣٥(وتھدف الورشة التي یشارك فیھا 

ى تعریفھم باألنظمة المجربة التي یمكن استخدامھا لمعالجة میاه الشركات االستشاریة االردنیة ال

اسس نظم وتقنیات الصرف ) (compendium)  الصرف الصحي بعد تجمیعھا بشكل ملخص

 أخبار الجامعة

  العرب نیوز/٦:الدستور ص/شفقنا/بترا/المدینة نیوز/رادار/السونة/أخبار األردنیة
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من قبل المعھد الفیدرالي السویسري للعلوم والتقنیات  ٢٠١٤، تم نشره بعد تحدیثھ عام )الصحي

  .(EAWAG) المائیة

تمر ثالثة ایام ویقدمھا مدربون من المعھد الفیدرالي السویسري محاور وتناولت الورشة التي تس

تتعلق بأفضل الممارسات والتقنیات المتطورة لمعالجة المیاه ومیاه الصرف الصحي، وتدریب عملي 

   .على تلك التقنیات

وحضر افتتاح الورشة عمید كلیة الھندسة الدكتور غالب عباسي، ومندوب نقابة المھندسین رئیس 

  .شعبة الھندسة المھندس سري زعیتر، ومندوب الوكالة السویسري للتنمیة الدولیة رالف بالند
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األردنیة"أستاذة العلوم الصیدالنیة في  " 

" ٢٠١٧تفوز بمنحة برنامج لولایر الیونسكو " أبو حّماد  

استطاعت أستاذة العلوم  - ھبة الكاید 

الصیدالنیة في الجامعة األردنیة الدكتورة 

برنامج لولایر "ج أبو حّماد الفوز بمنحة أری

الیونسكو من أجل المرأة في العلم للعام  –

مضیفة إنجازا علمیا جدیدا " ٢٠١٧

إلنجازات النساء العربیات في حقل البحث 

  .العلمي

وتمثلت مشاركة أبو حماد في البرنامج بتصمیم العقاقیر القائمة على دراسة الشكل الثالثي االبعاد 

ت لتطویر عالجات جدیدة لألمراض المعدیة؛ وذلك بإجرائھا أبحاثا في تصمیم مثبطات للبروتینا

  .لألنزیمات المسببة لألمراض المزمنة الشائعة باستخدام الحاسوب

بالتعاون بین مؤسسة لولایر ومنظمة الیونسكو بحسب  ١٩٩٨ولعل ما یمیز البرنامج الذي تأسس سنة 

من نوعھ في العالم العربي الذي یسعى إلى إبراز دور المرأة العربیة ما أفادت بھ أبو حّماد أنھ األول 

في العلم والحاجة إلى تعزیز مشاركتھا في البحوث العلمیة والتنمیة، ویشجع على كسر الحواجز التي 

تعوق مشاركتھا الفاعلة في تطور العلوم؛ سیما أنھا ال تزال تواجھ عقبات وعوائق تحول دون تقّدمھا 

  .ا المھنیة العلمیةفي مسیرتھ

واشارت أبو حماد إلى أن الھدف من إطالق البرنامج في المشرق العربي ومصر بالشراكة مع 

المجلس الوطني للبحوث العلمیة في لبنان، ھو تعزیز وتشجیع المرأة العربیة في مجال العلوم 

  .واألبحاث، وإبراز دورھا الرائد في تطور العلم

 عمون/بترا/الرأي الكتروني/٥:الغد ص/٤:الدستور ص/أخبار األردنیة
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انطالقھ على تسلیط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبھ المرأة العربیة  وقالت إن البرنامج عِمل منذ

في حقل العلوم من خالل تكریم باحثات عربیات متفوقات قّدمن أبحاثا ممیزة في مختلف مجاالت 

  .العلم

وأبو حماد خریجة كلیة الصیدلة في الجامعة األردنیة حاصلة على جائزة عبد الرحیم جردانة للتمیز 

، ونتیجة ألبحاثھا ٢٠٠٧یمي في الصیدلة، وأنھت الماجستیر في العلوم الصیدالنیة عام األكاد

على منحة دراسیة كاملة للحصول على درجة الدكتوراه في علم  ٢٠٠٨المتواصلة حازت في عام  

  .األدویة في جامعة أكسفورد

، ٢٠١٣ألردنیة في عام انضمت أبوحماد إلى قسم العلوم الصیدالنیة في كلیة الصیدلة في الجامعة ا

حیث بدأت العمل بتأسیس مختبرات البیولوجیا الھیكلیة ودراسة بلورات البروتینات، وتلقت تمویال 

بحثیا من ھیئات وطنیة ودولیة لتنفیذ تجارب تحدید الشكل الثالثي االبعاد للبروتین باستخدام البلورات 

  .للمرة األولى في األردن

میم األدویة وعلم بلورات البروتین؛ فھي تأمل من خالل عملھا الحالي وألن اھتمامھا یتركز على تص

الكشف عن الشكل الثالثي األبعاد لألنزیمات المسببة لألمراض المزمنة الشائعة مثل مرض السرطان 

والسمنة واألمراض الوریدیة المزمنة؛ حیث یصار الستخدام ھذه األشكال في تصمیم مثبطات 

  .نقطة انطالق لتطویر استراتیجیات عالج جدیدة وفعالةكیمیائیة وطبیعیة تمثل 

ُعنى أبو حّماد باألمراض المعدیة المھملة والمستجده التي تؤثر على منطقتنا مثل السل وإنفلونزا  وت

الطیور والفیروس التاجي المسبب لمتالزمة الشرق األوسط الرئویة، كما تحرص على نقل التقنیات 

ً في بحوث المتطورة المستخدمة في البی ولوجیا الھیكلیة لألردن والمنطقة، فضال عن أنھا تشارك حالیا

مع علماء في مجال تكنولوجیا المعلومات في الجامعة لتوظیف خبراتھم للنھوض بالبحوث الطبیة 

  .والتعلیم الطبي
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للمشروعات البحثیة االنتاجیة" األردنیة"محافظة یؤكد دعم   

ور عزمي محافظة دعمھ للمشروعات البحثیة اإلنتاجیة التي من أكد رئیس الجامعة األردنیة الدكت

وقال، لدى لقائھ رئیس فریق سمارت . شأنھا أن تنھض بالمسارات األكادیمیة والعلمیة والعملیة

البحثي في جامعة لورین الفرنسیة الدكتور كمال اسماعیلي والدكتورة زینب الصغیر من الجامعة 

ى استعداد دوما لخلق قنوات تعاون على مختلف الصعد األكادیمیة اللبنانیة امس، إن الجامعة عل

.واإلداریة وإقامة المشاریع العلمیة المشتركة بھدف بناء القدرات نحو تعاون مستقبلي أوسع  

  بترا/٦:الدستور ص/٣:الدیار ص/٦:الغد ص
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!الجامعة األردنیة حیاتي: إبراھیم ناصر. د... من ذكریات  

ً  ٥٠(مسیرة نصف قرن  في رحاب الجامعة ) یم ناصرابراھ(قضاھا دكتور علم االجتماع ) عاما

كانت حیاتھ حافلة بالعطاء ،  .األردنیة، التي بدأ العمل بھا منذ منتصف ستینیات القرن الماضي

الجامعة « في مذكراتھ التي عنونھا ِب  .وغزیرة بالوقائع والمواقف والحاالت والمعلومات والِعبر

ً بما أنا فیھ.. امةلقد كنت وال أزال في حیاتي الع : یقول« االردنیة حیاتي  ً إلى حیاة ..قانعا ً دوما ساعیا

بل كل ما .. ال أبحث عن الشھرة أو المراكز البراقة أو المناصب الكبیرة وال حتى المعروفة..ھادئة

وقراءة ما یحلو لي .. التمتع بحیاتي مع من أجد معھم وبینھم الراحة والسكینة والھدوء.. كان یھمني

وما یملیھ عليَّ تفكیري من خواطر وحكایات وما یجول ، لمي من أفكاروكتابة ما یخطھ ق.. قراءتھ

، وعندما بلغت سن التقاعد ودارت بي الدوائر وفكرت في كتابة مسیرتي الحیاتیة .بفكري من تطلعات

ً عليَّ العودة إلى بعض ما كنت قد كتبت في دفاتري العتیقة وأجنداتي ، وأوراقي القدیمة، أصبح لزاما

مذكراتي التي كنت قد دونت فیھا ھواجسي وحكایاتي وما كان یجري أو یحدث أو یمر بي و، المبعثرة

ناصر وھو شاب صغیر یحب ان یناقش . وكان د !یغني ألم كلثوم .أو أمر بھ أثناء مسیرة حیاتي

وسقراط  ,وفي تلك األوقات أبدى إعجابھ ِب غاندي وفلسفتھ، األمور المطروحة بطریقة فلسفیة

ً بالفن، وعلى . لم یكن قد تجاوز السادسة عشر من عمرهو.. وفلسفتھ وفي نفس الوقت راح مغرما

وفي بعض سھرات  .مثل أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوھاب، وكان صوتھ جمیالً .. األخص بالغناء

ة أو المقربین من العائلة الكبیرة كان یغني أغنیة أم كلثوم الحدیث، أو األخوال، األفراح ألبناء األعمام

وكنت أغني كذلك، : ویقول في مذكراتھ  .!!وكان السمیعة یطربون ویصفقون» یا ظالمني«آنذاك 

بل كنت ، ولم أكن أغني فقط.. «حبیبي لعبتھ الھجر والوجفا «لمحمد عبد الوھاب أغنیتھ الشھیرة 

 ً ً ، ریاضیا ُعدت : وعن منتصف ستینیات القرن الماضي یستذكر !االسكندریة القدس عمان .!وسیاسیا

وفي الیوم التالي ذھبت إلى .. في القدس) قلندیا(بالطائرة من اإلسكندریة إلى القاھرة ومنھا إلى مطار 

وعرفت منھ عن أخبار التعیین، وماذا قال ، عمان ومعي أوراقي الثبوتیة وذھبت لبیت عمي یوسف

، ت إلى الجامعة األردنیةوفي الیوم التالي ذھب .وكان العم یوسف قد رتب األمر، الباشا سمیر الرفاعي

 ٣١:الرأي ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
9 

، وقدمت لھ أوراقي) مدیر(كما كان اسمھ ولقبھ ھكذا « ناصر الدین األسد « وقابلت مدیر الجامعة 

ُخذ األستاذ إبراھیم واعمل لھ الفحص : ونادى رئیس الدیوان زكي غوشة، وقال لھ ، ورحب الرجل

ً بالنتیجة أنا ال أرید أي امتحان : مذھول وقلت لھ  وأنا، فذھبت مع األستاذ زكي !!الالزم وخبرني حاال

وعملنا لھم مقابالت ، إحنا قابلنا الكثیر، فأمسك الرجل بیدي وقال ھذا عمل روتیني» !!!أنا مرّوح«

ً منھم) الرئیس(وامتحانات ولم یعجب المدیر  وبكتب ، أنا بسألك بالعربي» ال تھتم«: ثم قال لي .!أحدا

ألنني في آخر الشھر سأسافر ألمریكا من أجل البعثة ، یُعیِّنوك أنا بھمني.. باإلنجلیزي وال یھمك

وعندما ) المدیر(ثم ذھب إلى ، وبدأ یكتب ردودي بطریقتھ، المھم شّجعني.. للحصول على الدكتوراه

في األسبوع األول من أیلول عام : ناصر. من شخصیات الجامعة ویذكر د .عاد قال لي كل شي تمام

وبعد فترة ، دأت التدریب على العمل كرئیس دیوان في الجامعة األردنیةبدأت العمل بل ب، ١٩٦٥

لذلك بدأت العمل كرئیس ، التدریب كانت كلیة العلوم قد أنشئت وبدأ العمل باإلعداد لقبول الطلبة

وأعضاء ھیئة ، وكان عمیدھا بالنیابة الدكتور صبحي القاسم, 1965/9/15دیوان لكلیة العلوم في 

والدكتور عبد اللطیف شرف، ، والدكتورة لیلى حنانیا، الدكتور موسى الناظرالتدریس كل من 

ً  .والدكتور عیسى خبیص ، لكن كنت أقوم بتسجیل الطلبة) رئیس دیوان(وبدأت العمل في الكلیة إداریا

. وتأمین المحاضرات وإعداد كافة الشؤون الطالبیة، من مشتریات، والعنایة بكل األمور اإلداریة

وكان قد ُعیّن بعض حملة الماجستیر في ، بدأ التدریس الفعلي في الكلیة ١٩٦٥/١٠/١وفي 

عواد الزحلف ، )أحیاء(عدنان عالوي : التخصصات أو الموضوعات التي تدرس في الكلیة وھم 

وبدأت الكلیة تدریس  .(ریاضیات(وعیسى شاھین  ,(كیمیاء(عادل جرار وربحي الزرو ، )فیزیاء(

 ٥٠(وكان عدد الطلبة حوالي ، مجاور لمدرج سمیر الرفاعي في قاعة أعدت لذلكالطلبة في المبنى ال

ً لمبنى الجیولوجیا( ً وفي نفس الوقت كان مشروع البناء قائما وفي بدایة الفصل الدراسي الثاني ، طالبا

دایة وكذلك مكاتب أعضاء الھیئة التدریسیة واإلداریة والذین كانوا مع ب، انتقل التدریس للمبنى الجدید

الدراسة وقبلھا بقلیل یداومون في أقدم مباني الجامعة بجوار المبنى الرئیسي الذي كان یقیم بھ 

، الرئیس(وكانت رئاسة الجامعة ، اإلرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة في الطابق الثاني(
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قیمون في الطابق أما أعضاء ھیئة التدریس فكانوا ی. في الطابق األول...) واإلدارة ,ومجلس األمناء

وكانت مكتبة الجامعة في  .الثالث من المبنى الصغیر ما بین مبنى الرئاسة ومدرج سمیر الرفاعي

تم نقلنا للعمارة ، وعلى أي حال مع بدایة الفصل الثاني من الدراسة، الطابق األرضي من ذلك المبنى

والمختبرات التي أعدت ، ةومحاضرات الطلب، الجدیدة بمكاتب مناسبة ألعضاء الھیئة التدریسیة

كانت كلیة العلوم جاھزة بأقسامھا المختلفة وعین ، ١٩٦٦بمعنى آخر في بدایات عام . وجھزت

الدكتور عدنان بدران ، )ریاضیات(الدكتور زكي إبراھیم : أذكر منھم ، أعضاء ھیئة تدریس جدد

فعندما عملت في الجامعة  .(ءكیمیا(والدكتورة زینب أبو العال زوجة الدكتور زكي إبراھیم ) أحیاء(

مثل كلیة ، في حین كانت االستعدادات لفتح كلیات أخرى، االردنیة لم یكن فیھا سوى كلیة اآلداب فقط

أما كلیة اآلداب التي بدأت بھا الجامعة فأصبح فیھا مع بدایة عام  .وكلیة االقتصاد والتجارة، العلوم

عبد . ناصر الدین األسد كل من د. ى عمید الكلیة دمن أعضاء الھیئة التدریسیة باإلضافة إل ١٩٦٦

سري . د، )لغة إنجلیزیة(ألبرت بطرس . د، )لغة عربیة(عبد الكریم خلیفة . د، )تاریخ(الكریم غرایبة 

علم (نعیم الرفاعي ، وكان یحضر من سوریا، )لغة عربیة(ھاشم یاغي . د، )علم اجتماع(ناصر 

، )فلسفة(ومن مصر حضر أحمد فؤاد األھواني ، )تربیة( جورج شھال، )تاریخ(فاخر عاقل ، )نفس

وبعض أعضاء الھیئة التدریسیة ). علم نفس(ومن السودان مالك البدري ، )لغة عربیة(وشوقي ضیف 

وكان ھناك بعض الُمعیدین من حملة الماجستیر في  .إلخ... من اإلنجلیز لتدریس اللغة اإلنجلیزیة

ومحمد برھوم  ,(فلسفة(وفھمي جدعان ، )تاریخ(البخیت تخصصاتھم في اآلداب منھم عدنان 

وكل ھؤالء أصبحوا فیما بعد ، )لغة عربیة(وعبد الحمید المحتسب ، )فلسفة(وعزام یونس ، )اجتماع(

أما في كلیة االقتصاد والتجارة فكان العمید األستاذ  .دكاترة وأعضاء في ھیئة تدریس كلیة اآلداب

ولم یكن فیھا سوى الدكتور المغربي، ومن ، جموعة من المعیدینوحولھ م، الدكتور رشید الدقر

لقد كانت الجامعة تنمو  !تشجیع الملك الحسین .وغیرھم، فوزیة الغرایبة، نعیم دھمش: المعیدین

وكان ذلك بفضل الدعم المتواصل والمتابعة ) لیل نھار(والقائمون علیھا كانوا یعملون بجّد ، بسرعة

بل كان یتابع الكثیر من ، وكان جاللتھ ال یبخل على الجامعة بشيء، ك حسینالدقیقة من جاللة المل
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 ً وكان یحضر باستمرار وفي أي وقت، كما كان یكلف فریقھ الوزاري ، أمور الجامعة شخصیا

أما الشعب األردني فكانت الجامعة  .فكانت رعایتھ كاملة، والعسكري بالعمل الدائم من أجل الجامعة

 ً تجمع ، لقد كانت بالفعل جامعة...) وشركات، مؤسسات، أفراد(، للتقدم والكل یدعمبالنسبة لھ رمزا

وكان جھازھا  .وكانت عبارة عن متنزه یحضر إلیھا كل الناس في العطل الرسمیة، وال تفرق

وتقام المعارض العامة التجاریة والصناعیة على أرض الجامعة ، اإلداري یُعد لالحتفاالت والمناسبات

.. في المناسبات القومیة والوطنیة، وتحضر موسیقى الجیش والشرطة لتعزف للناس، ھاوفي ساحات

حتى حفالت التخرج كان جاللتھ  .لقد كان وراء ھذه اإلنجازات رجل الرجال جاللة الملك الحسین

العرس  .یحضرھا ویوزع الشھادات على الطلبة ویدعو األوائل في األقسام لزیارتھ في القصر

ابراھیم ناصر بعض القصص الظریفة التي حصلت أثناء عملھ في . ویتذكر د !تلفزیونیةوالمقابلة ال

من مھام عملي كان االتصال باإلعالم بخصوص نشاطات  » : الجامعة االردنیة في تلك الفترة بقولھ

إذ كنت أعد الطلبة ونذھب إلى التلفزیون .. كما كنا نعمل بعض البرامج في التلفزیون، الطلبة

ومعظم إن لم یكن الغالبیة العظمى ، وكانت معظم تسجیالت التلفزیون من طلبة الجامعة.. لللتسجی

وكانت  .!وبرامج كانوا من الجامعة االردنیة، ومشاھد، ممن یمثلون في التلفزیون من مسلسالت

وكان عندھم برامج اجتماعیة تحكي قصص الناس بأسلوب .. عالقتي بالعاملین في التلفزیون قویة

« محمد كمال «وكانت لي عالقة قویة مع السید  .أو توجیھ للمشاھدین على الطریق السلیم.. معین

الذي كان یقدم العدید من البرامج في التلفزیون « رافع شاھین «ومع الصدیق ، مدیر التلفزیون

ً یقدم في التلفزیون األردني برنامج فكر واربح، األردني ه وكنت أعد لھ بعض ھذ... كما كان أیضا

وذات  .ونحضر طلبة الجامعة لذلك، كما كنت أتفق معھ قبل البرنامج على األسئلة واألجوبة.. البرامج

وعندما .. یوم حضر رافع شاھین للجامعة وكنت قد بدأت إجازة الدراسة، وذھبت للضفة الغربیة

قلت لھ  ولكنني.. وعتب عليَّ ) العرس(وتحدثنا وھنأني بالفرح و ..عدت جاء وزارني في الجامعة

ً كان )!العروس(فقال وكیف  .وال شيء من ھذا القبیل.. أنني لم أعمل ال حفل وال سھرة ؟ وطبعا

ً وكانت تتسابق مع الطلبة في برنامجھ وسنغادر إلى أمیركا بعد .. فقلت كل شيء تمام.. یعرفھا جیدا
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ً أین عنوانكم في عمان الزم أزوركم: وقال .. أسبوعین ا ھو شقة العزوبیة ولیس قلت لھ أن بیتن.. طبعا

وضحكنا على ذلك .. وإذا كان عندنا شویة حلو.. لكن یمكن أن نقدم لك الشاي!!.. فیھا شيء یُذكر

اسمع ؛ السید محمد كمال مدیر : وفي الیوم التالي لزیارتھ اتصل بي وقال  .على أمل اللقاء قبل السفر

وقلت لھ نسأل إبراھیم ناصر ... لتكالیف إلخالتلفزیون طلب مني اعداد برنامج عن الزواج والمھور وا

ً ، فھو عریس حدیث ً حضاریا : فقال محمد كمال .وال.. وال، وال فرش بیت، ال مھر، وتزوج زواجا

واعمل لي نقل .. اآلن اتصل فیھ وخذ كل أجھزة التصویر، وسیارة التلفزیون المزودة بكل شيء

فقلت لھ یا رجل .. رافع شاھین وأخبرني بذلك واتصل بي .مباشر ثم نعد حلقة بعد أن تسجل كل ذلك

أنا اآلن سآخذ األجھزة والسیارة ، وعلى أي حال، قال یا أخي ھكذا یرید مدیر التلفزیون!! مش معقول

وقال سأذھب ھناك !!! وحاولت االعتذار بدون فائدة .وأنت القینا وسنكون أمام بیتك، وكل الفریق

وما أن وصلت شقتنا المتواضعة ، انصعت ألمر صدیقي!.. !وأقابل رابحة ِمن غیرك إذا لم تحضر

وفتحت لھم الشقة .. وإذا بسیارة البث التلفزیوني تقف أمام المنزل وھي مجھزة وفریق العمل ینتظرني

وحضرت بسرعة، وكان عدد العاملین .. اتصلت بھا وكانت عند صدیقة لھا.. ولم تكن رابحة موجودة

، وبدأ یصف البیت .لیس عندنا سوى أربع كاسات شاي: لرافع  أشخاص، وقلت) عشرة(مع المقدم 

ھذا بیت عریس : كوز الماء الفخاري وھنا بدأ التعلیق بقولھ ) الشربة(وبخاصة ، والمصور یصور

وغازه بعین واحدة وإبریق ) كوز ماء(بیت ثالجتھ .. وعروس نموذجي للشباب المقبل على الزواج

وھم ، ثم ینتقل إلى غرفة النوم بسریرین سفریین بسیطین!! وطنجرة صغیرة، وأربع كاسات، شاي

ً  .!!یصورون من ) بردایاتھا(ھناك شبھ خزانة لیس لھا باب !! ال توجد خزانة: ویصف مكمال

وتفاھم فلیبدأ العروسان حیاتھما البسیطة ھذه ، ھذا ھو العرس النموذج مادام ھناك حب.. القماش

لشاي أما الصالون الذي یصرف علیھ الناس مبالغ طائلة مع كؤوس ا .وسیرزقون إن شاء اهللا

ً .. كنبایات مورس بسیطة( ٤(فالصالون ھنا فیھ  عندما كان رافع یتحدث وكان المصور مشغوال

ً ( ١٢(ولكن بصینیة كبیرة علیھا .. كانت رابحة قد أعدت الشاي.. بالتوثیق البصري من أین .. كأسا

ً لیست لنا؟ من عند الجیران و!جاءت ھذه الكؤوس وكان قد قدم .. ثم بدأت المقابلة معنا نحن.. ھي فعال
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) كما قال رافع(مع أنني .. وكیف خططتم لمثل ھذه الحیاة.. كیف تعرفتم على بعض: بأسئلة محددة 

.. بأننا نحب البساطة : وكان جوابي وجواب رابحة.. أعرفكما من عائلتین كبیرتین وال ینقصكما شيء

ً ! ثم سألني عن الفرح لیلة العرس؟.. اھج الكاذبةولماذا كل ھذه المب ً وال عرسا .. قلنا أننا لم نصنع فرحا

أھل العروس عملوا حفلة وداع إلبنتھم ألننا ذھبنا بعد ذلك إلى الضفة الغربیة لنكمل الفرحة لألھل 

فیھا  ولیست شھر فقط جلنا) شھر وستة أیام(ھو : فقلنا  .وسأل كیف قضیتم شھر العسل ھناك.. ھناك

 .وطبریا، وعكا وصفد ,وغزة، زرنا حیفا ویافا.. واألراضي الفلسطینیة المحتلة.. كل الضفة الغربیة

ً كنا نضحك على بعض. و استمر الحدیث معنا وتصویر بیتنا حوالي نصف ساعة أو تزید قلیالً  .. طبعا

ة ألقل من شھرین وأن ھذه الشقة مؤقت).. وحتى محمد كمال یعرفان أننا سنسافر ألمیركا، رافع(

ولكن محمد كمال مدیر التلفزیون كان یرید أن یوجھ رسالة إلى الشباب في األردن ). شھر ونصف(

ً !! بأن تكالیف الفرح واالثاث والمالبس وما إلى ذلك كالم ال معنى لھ ً إرشادیا وألن البرنامج توجیھیا

ً لكلیة الشریعة في فقد استضاف التلفزیون الشیخ عبد العزیز الخیاط وكان في ذلك ا لوقت عمیدا

وقد شاھدوا ) سري ناصر(وعالم اجتماع ھو الدكتور ، )الطوال(وقسیس راھب ، الجامعة األردنیة

ولألسف لم نشاھد الفیلم وال .. وعلقوا على ذلك تعلیقات اجتماعیة فیھا نصح وإرشاد للشباب.. الفیلم

وكانت الحلقة قد ، یل بأسبوع ولكن األخبار وصلتناألننا كنا قد سافرنا إلى أمیركا بعد التسج.. الحلقة

 .والمناظر الخادعة، وشباب المظاھر الكاذبة.. أثارت الكثیر من الجدل وبخاصة عند اآلباء المتزمتین

وكانو فرحین بما كان ، أما األھل واألقارب فكانوا یعرفون الحكایة، و الناس أعجبوا بالفكرة والقصة

على الناس وبخاصة الذین ال یرغبون في اإلنفاق على المظاھر البراقة  للحلقة من رد فعل إیجابي

ونفقات الزواج  ,فقد كانت تكالیف الفرح عالیة.. والتي آخرتھا الدین وفي ذلك الوقت من الزمن

 .والفرش باھظة، والبیت، ومصاریف التحضیر، كبیرة
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ّغة العربیة    %٤٠٠الجامعة األردنیة ترفع رسوم امتحان الكفاءة لل

) ١٠(قامت إدارة الجامعة األردنیة برفع رسوم امتحان الكفاءة للغة العربیة لطلبة الماجستیر من 

  .%٤٠٠دینار، وبنسبة رفع وصلت إلى ) ٥٠(دنانیر، لیصبح 

  :البیان التالي' ذبحتونا'واصدرت الحملة الوطنیة من اجل حقوق الطلبة 

لطالب الراسب في االمتحان على دراسة مادتین لم تكتف إدارة الجامعة بذلك، بل قررت إجبار ا

یجبر على دراسة مادة ) ٧٠(استداركیتین في اللغة العربیة، وإذا حصل على عالمة أقل من 

دینار أردني بحكم أن الطالب  ١٢٠٠ما یرفع كلفة ھذا االمتحان إلى أكثر من . استدراكیة واحدة

  .سیضطر لدفع رسوم ست ساعات دراسیة

ً أنھ ساب ً، كان الطالب الراسب یقوم بإعادة تقدیم االمتحان دون الحاجة لدراسة مواد استدراكیةعلما   .قا

نرى أن ھذا القرار ال یُرجى منھ أي ھدف ' ذبحتونا'إننا في الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

العامین  أكادیمي، وإنما یأتي في سیاق عشرات القرارات التي اتخذتھا إدارات الجامعات الرسمیة في

الماضیین، الھدف الوحید منھا، ھو الجبایة وتحصیل المزید من األموال لتغطیة العجز المالي لھذه 

وغیاب الدعم الحكومي  -انظر تقاریر دیوان المحاسبة- الجامعات الناتج عن الفساد اإلداري 

  .للجامعات

ً ' خسرتھ'ویبدو أن إدارة الجامعة أرادت تعویض ما  عن رفع رسوم الدراسات  جراء التراجع جزئیا

  .العلیا بعد االعتصام المفتوح لطلبة الجامعة

ً مع التوجھ الرسمي لـ حیث تقوم ' خصخصة الجامعات الرسمیة'كما أن ھذه القرارات تأتي انسجاما

ً في میزانیاتھا برفع رسومھا لتحقیق المزید من الربح على  بعض الجامعات الرسمیة التي تحقق فائضا

  .والمواطن، كما ھو الحال في جامعة العلوم التكنولوجیا، والجامعة الھاشمیةحساب الطالب 

 ٥:الغد ص/عمون



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
15 

إننا نطالب رئیس الجامعة األردنیة بالتراجع عن ھذا القرار، لما لھ من آثار سلبیة على العملیة 

كما نأمل من وزیر التعلیم العالي بالتدخل لدى كافة إدارات الجامعات . التعلیمیة، وعلى الطالب

ة لوقف مثل ھذه القرارات التي لن تؤدي إال إلى المزید من التراجع في مخرجات التعلیم الرسمی

 ً   .وحرمان األكفأ من الدراسة لحساب األقدر مالیا

 .وكان طلبة طالبوا رئاسة الجامعة بخفض الرسوم
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كنولوجیا الوسط االكادیمي یتداول سیناریو انقالب حكومي على رؤساء جامعات االردنیة والت
  والبلقاء التطبیقیة والحسین بن طالل والھاشمیة

  
عالمات استفھام كبرى تلف عملیة تقییم اداء االدارات الجامعیة للجامعات الرسمیة والتي اقرھا 

العملیة التي كان ھدفھا الوقوف على مواطن الخلل في الجامعات . مجلس التعلیم العالي ایار الماضي 
جحة و تصویب اوضاع االدارات غیر المسؤولة والتي ال تسیر على ما یرام ومكافأة االدارات النا

فالوسط االكادیمي االردني یتناول وعلى نطاق واسع سیناریو .. یبدو ان النھایات لیس كما البدایات 
وھي االردنیة والعلوم والتكنولوجیا والبلقاء ...ادارات جامعیة بعینھا  ٥محتمل النقالب حكومي ضد 

  .قیة والحسین بن طالل والھاشمیةالتطبی
الالفت في ھذا السیناریو ان االستھداف لھذه االدارات الجامعیة بالذات یبدو معروف االسباب 
فبعضھا قد یكون وفقا لقیادات تحاول ان تحل مخل القیادات الحالیة او تعاود االمجاد السابقة معززة 

البعض االخر قد یكون حربا لنجاح البعض او  ذلك بدعم من مراكز قوى برلمانیة وسیاسیة فیما ان
فیما ان اخرین قد تكون لھم ...حسدا على قدرة لتجاوز حدود االنجاز التي لم یقدر علیھا من قبلھم 

حسابات مناطقیة اقلیمیة واحیانا طلبات شخصیة لذوي النفوذ في مجلس التعلیم العالي او الوزارة لم 
  ..معیة یتم تحقیقھا من بعض االدارات الجا

  
اما في المقابل فان ھناك جامعات اخرى یعرف الجمیع انحرافھا عن المسار في تجاوزات بائنة 
للعیان كما الشمس في وضح النھار اال ان نظام الطرد المركزي للناجحین واستقطاب الفاشلین ھو 

ھات صنع القرار في الذي یبدو انھ یتم التخطیط لھ ومحاولة كسب تأیید ج... السائد في ھذا السیناریو 
  ..البالد بشكل سري وتكتم شدید 

  
وما یثیر التساؤالت اكثر تلك االجراءات التي اكتنفت عمل لجنة الخبراء اضافة الى تشكیل اللجنة 
خیث ان ھناك من االعضاء وضع فقط النھ مقرب من اشخاص متنفذین في مجلس التعلیم العالي 

دھم لفترات طویلة خارج البالد اضافة الى دخول عنصر بالرغم من ان طبیعة اعمالھم تتطلب وجو
  ...جدید الى اللجنة بحجة انھ مدیر شركة مختصة في مجال التقییم والتكتولوجیا 

رئیس اللجنة الدكتور امین محمود معروف عنھ وطنیتھ ومبادئھ األخالقیة التي ال یتنازل عنھا تحت 
ة لیست لھ فھو من الشخصیات الوطنیة المحترمة اي ظرف كما وانھ ال یقبل بان یتم تلبیسھ طاقی

واالي لھا انجازات مھمة و لكن ھل یعلم الدكتور امین محمود بھذا السیناریو الذي سیتم تلبیسھ للجنة 
  ....الخبراء بحسب ما یتم تداولھ في األوساط األكادیمیة

  
تغییب لھم خاصة وان الشركة فھناك " غایب فیلھ"اما اعضاء لجنة الخبراء فان البعض منھم یبدو انھ 

التي تم ادخالھا في النراحل االخیرة تقوم على مناقشة مسودات التقریر مباشرة مع الوزیر في الوقت 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  طلبة نیوز
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حیث ان ھذه ....الذي یجب ان یكون فیھ الوزیر جھة محایدة ال یدخل في تفاصیل اعداد التقریر 
  ...لوعي لما یجري الشركة ودخولھا الى تفاصیل صیاغة التقریر امرا یتطلب ا

  
عملیة تقییم اداء االدارات الجامعیة للجامعات الرسمیة یبدو انھا انحرفت عن مسارھا وال بد من یتم 
االعالن للجمیع عن الیة صیاغة التقریر للجنة الخبراء وال بد ان یتم االعالن من قبل اعضاء لجنة 

النھائي وبغیر ذلك فان كل ما ییتم الخروج  الخبراء فردا فردا بانھم لیسوا مغیبین عن صیاغة التقریر
  .بھ سیكون محل شك وستكون نصداقیة مجلس التعلیم العالي على المحك 
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  ٨٤٠والخاصة  ١١٩٠والطب  ٩١٠معدل القبول بالجامعات الرسمیة 
  

كشفت مصادر مطلعة ان مجلس التعلیم العالي سیقر في أولى جلساتھ القادمة أسس القبول بالجامعات 
ردنیة وفقا للحدود الدنیا لمعدالت القبول بعد صدور تعلیمات وزارة التربیة بشأن طلبة الثانویة األ

  .كما كان معمول بھ سابقا% ١٠٠بدال من  ١٤٠٠العامة للعام الحالي وتحدید معدل 
وأشارت ذات المصادر الى ان مجلس التعلیم العالي سینظر في قضیة الرسوب التي تم الغاؤھا وفقا 

لیمات، وسیحدد حد ادنى لیتم قبولھ قبل التسلیم بناجح او راسب للحفاظ على مخرجات تعلیم للتع
  .بكفاءة ونوعیة جیدة

  :وسیتم تحدید معدالت القبول وفقا للحدود الدنیا الجدیدة كالتالي
 ١١٢٠الطب وطب االسنان، معدل  ١١٩٠بالجامعات الرسمیة والخاصة حد ادنى للقبول معدل  

بكل من تخصصات  ٩٨٠ندسة والصیدلة ودكتور الصیدلة والطب البیطري وبتخصصات الھ
بالرسمیة في باقي  ٩١٠بالخاصة و ٨٤٠التمریض والعلوم الطبیة المساندة وعلوم التاھیل، 

  .التخصصات
اما معدالت القبول وفقا للحدود الدنیا في تخصصات الجامعات خارج األردن ألغراض المعادلة 

أي ما  ١٠٥٠في تخصصات الطب وطب االسنان، و % ٨٠أي ما یعادل  ١١٢٠ستكون كالتالي 
في تخصصات الھندسة % ٧٠أي ما یعادل  ٩٨٠في الصیدلة ودكتور الصیدلة، و % ٧٥یعادل 

  .في باقي التخصصات% ٦٠أي ما یعادل  ٨٤٠والحقوق والتمریض، و
الطلبة في الكلیات  ووفقا لذات المصادر، فان مجلس التعلیم العالي سیناقش تطبیق أسس قبول

ووفقا . الجامعیة المتوسطھة، والتي تقر بان یكون الطالب ناجحا في شھادة امتحان الثانویة العامة
لذات المصادر، فان أسس القبول تشترط نجاح الطالب في جمیع المباحث بحیث یكون ھنالك نھایة 

الشرط غیر متوفر  صغرى وحد ادنى للنجاح في كشف عالمات الطالب كل مبحث، حیث ان ھذا
  .بالنظام الجدید وسیناقش مجلس التعلیم العالي ضرورة تحدید الحدود الدنیا للنجاح في كل مبحث

  ٥-١:الدستور ص
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  ة في ھیئة االعتمادھفریق االمتثال في ھیئة الفساد یطلع على معاییر النزا
  
  
  

زار فریق االمتثال العام في ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، 
" النزاھة"وتناولت الزیارة، بحسب بیان صحفي لـ.للبحث في تطبیقات النزاھة في ھیئة االعتماد

التعلیم  امس، أسس ومعاییر االعتماد العام واالعتماد الخاص والتجاوزات التي قد تظھر في قطاع
العالي وسبل الحد منھا، حیث تم التأكید على ضرورة التركیز على التصنیف كأحد أھم آلیات ضبط 

  .ھذا القطاع واشاعة أجواء التنافسیة الرامیة إلى تحقیق أعلى مستویات جودة الخدمات وشفافیتھا

  ٣:الدستور ص/٧:الغد ص/طلبة نیوز/بترا
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  »التعلیم لم یعد ممكناً ھدر الموارد الوطنیة لتخریج أجیال ال تستفید من : الخضرا

  
  

تسعى جامعة الحسین التقنیة إلى إسھام التعلیم التقني في خدمة التنمیة المستدامة و تحسین قدرة 
ُشكل الجامعة بما توفره من تخصصات وبرامج  .الشباب والمجتمعات على صناعة المستقبل وت

ة خطوات رائدة وتخطو الجامع .تدریبیة متقدمة عالمة فارقة في مسیرة التعلیم التقني في األردن
لجھة رعایة المبدعین الشباب وتنمیة مواھبھم من خالل تذلیل العقبات أمام أفكارھم واختراعاتھم 

» الرأي»رئیس الجامعة الدكتور لبیب الخضرا وفي تصریح لـ .وتحویلھا إلى مشاریع تجاریة ناجحة
ً لرؤیة وتوجیھات ولي العھد سمو األ میر الحسین بن عبداهللا قال إن رسالة الجامعة جاءت تنفیذا

تتطلع الجامعة إلى «وأضاف  .الثاني في خدمة اكبر شریحة من الشباب والخریجین وطلبة المدارس
إسھام التعلیم التقني في خدمة التنمیة المستدامة وتحسین قدرة الشباب والمجتمعات على صناعة 

ة لتخریج أجیال ال تستفید من التعلیم ، مشیرا إلى انھ لم یعد من الممكن ھدر الموارد الوطنی»المستقبل
الذي تلقتھ لسنوات طویلة لكونھ تعلیما أصبح خارج متطلبات العصر ال یُعنى بتزوید الخریجین 
بمھارات القرن الحادي والعشرین كمھارات التواصل واالتصاالت وحل المشكالت والعمل بروح 

وبین حرص الجامعة على  .ة وإدارتھاالفریق وریادة األعمال والقیادة وتأسیس المشاریع الخاص
التواصل مع الشباب في محافظات المملكة، الفتا إلى أن الجامعة عقدت بالتنسیق مع ھیئة شباب كلنا 
األردن سلسلة من الجلسات الحواریة للتعریف بالجامعة في مقرات الھیئة في محافظات الكرك 

للشباب المشاركین حول الجامعة  والزرقاء والعاصمة حیث جرى خاللھا تقدیم شرح تفصیلي
ً بأن ھذه اللقاءات ستمتد إلى محافظات الوطن وقال إن الجامعة أعدت برامج . وبرامجھا، منوھا

توعویة من خالل مختبرات صناعیة تحاكي الواقع العملي في المصانع والشركات لتمكین الطلبة في 
 -2017-10-03-10:35نشر تاریخال: األربعاء -2017-10-04-12:05المدارس من التعرف 

تعدیل آخر الخضرا یتحدث للرأي على مفاصل العمل التقني وتحفیزھم على اختیار : الثالثاء 
 ً التخصص التقني المناسب عند التحاقھم بالجامعات األمر الذي من شانھ أن یعطي الطلبة حافزا

ً نحو األعمال المھنیة والتقنیة في اختیارھم المستقبلي الخضرا إلى أن جامعة الحسین  ولفت .ایجابیا
ً أنھا مرنة لجھة  التقنیة تتمیز من بین الجامعات األردنیة بخطتھا الدراسیة المرنة والدینامكیة، موضحا
أن الطالب فیھا یستطیع اختیار عدد من المسارات التقنیة وفي الوقت نفسھ دینامكیة مع الزمن أي أنھا 

راجعات بشكل مستمر لمواءمة الخطة الدراسیة لتواكب تتسم بالتغیر الدوري وتخضع لتعدیالت وم
ولفت إلى أن الجامعة عمدت إلى التشبیك  .حاجة ومتطلبات السوق وما ھو مطلوب من تخصصات

مع عدد من القطاعات الصناعیة والطاقة للمساعدة في إیجاد فرص عمل للخریجین والمتدربین فور 
عة عبر تنظیم لقاءات ومقابالت للخریجین مع جھات إنھاء الشباب البرامج المقررة لھم في الجام

في السیاق عبر المھندس سالمة الرواشدة خریج ھندسة حاسوب من لواء عي محافظة الكرك  .العمل
عن سعادتھ بما أتاحتھ لھ جامعة الحسین التقنیة من دورات متقدمة في مھارات التواصل واالتصال 

وبین انھ وبعد تخرجھ في الجامعة كان . تخصصیة والھندسیةوالقیادة إضافة للدورات في المجاالت ال
یجھل الكثیر من المھارات والدورات مما اضعف من قدرتھ على المنافسة في سوق العمل جعلتھ 
لسنوات دون عمل، مشیرا إلى انھ اآلن وبعد إنھاء البرنامج التدریب الُمعد في جامعة الحسین التقنیة 

بفضل ما وفرتھ الجامعة من تشاركیة مع عدد من  «كادبي«في  تمكن من الحصول على عقد عمل
أما المھندسة آالء الھواوشة، خریجة ھندسة الحاسوب من لواء ذیبان محافظة  .القطاعات الصناعیة

مأدبا، فقد وصفت البرنامج التدریبي في جامعة الحسین التقنیة بالفرصة الحقیقیة واالنطالقة الجدیدة 
ملیة، مشیرة إلى أنھا وبعد تخرجھا لم تجد فرصة العمل المناسبة في ظل في مسیرة حیاتھا الع

ولفتت الھواوشة إلى الفائدة الكبیرة التي یجنیھا  .محدودیة الفرص المتاحة أمامھا في منطقتھا

  ١٦:الرأي ص
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المشاركون في برنامج التدریب في الجامعة على ید مختصین وأساتذة من جامعات عالمیة عریقة 
وذكرت أنھا تستعد لمقابالت عمل مع  .ن تعزیز قدراتھا في مجالھا التخصصياألمر الذي مكنھا م

المھندسة روان  .بعض الشركة والمؤسسات ضمن برنامج أعدتھ جامعة الحسین لتشغیل الخریجین
فضلت،  ٢٠١٦أبو كركي من محافظة معان، خریجة ھندسة اتصاالت واألولى على دفعتھا للعام 

رصة عمل، االنتقال مع أسرتھا لإلقامة في العاصمة عمان طیلة مدة وبعد عام كامل من انتظار ف
الدورات التي تعقدھا جامعة الحسین التقنیة، نظرا ألھمیة مثل ھذه الدورات في تأھیل الخریجین 

وأشارت إلى الدور الكبیر لمثل ھذه الدورات التدریبیة في تزوید وتعزیز قدرات  .لسوق العمل
لمیة بما یعزز من مھارات الخریج وتھیئتھ لسوق العمل وفق أسس علمیة الخریجین المعرفیة والع

وتأمل ابوكركي خالل الفترة القادمة وقد اجتازت  .مدروسة توائم بین سوق العمل ومخرجات التعلیم
  .ھذه الدورات بتفوق بحصولھا على التأھیل المطلوب، في إیجاد فرصة عمل مناسبة لھا في معان
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  كادیمي مع اإلماراتبحث التعاون األ
  

بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي وسفیر اإلمارات في عمان مطر 
سیف الشامسي أمس تجدید البرنامج التنفیذي المشترك، الذي ینتھي ھذا العام أو امكانیة توقیع إتفاقیة 

ة االردنیین الدارسین بالجامعات االماراتیة وقال الطویسي ان الوزارة تأمل بتحدید اعداد الطلب .جدیدة
كما تم بحث تبادل زیارات اعضاء الھیئات التدریسیة بین الجامعات  .على حساب التبادل الثقافي

وقال الطویسي ان الطلبة االماراتیین یعاملون معاملة الطالب االردني وأكد على  .االماراتیة واالردنیة
من جانبھ  .بین البلدین الشقیقین متطلعین الى المزید من تعزیزھا عمق العالقات االخویة والتاریخیة

وتفدم وزارة التعلیم العالي  .نتطلع مستقبال الى شراكات وتوأمة بین جامعات البلدین« قال الشامسي 
مقعدا للطلبة االماراتیین في تخصصات الطب وطب االسنان والھندسة والصیدلة ، وان ھناك  ٥٠

 .مون باالمارات یدرسون على حساب االمارات في الجامعات االماراتیةطالبا اردنیین یقی

  ٢:الدیار ص/١٠:الرأي ص
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  انطالق فعالیات معرض عمان الدولي للكتاب برعایة ملكیة الیوم
  

برعایة ملكیّة ّسامیة، والتعاون ما بین وزارة الثقافة واتحاد الناشرین األردنیین، وأمانة عمان، تنطلق 
عالیات معرض عمان الدولي السابع عشر للكتاب، وذلك في في الخامسة والنصف من مساء الیوم، ف

  .، ویستمر حتى الرابع عشر من الشھر الحالي)طریق المطار(معرض عمان الدولي للسیارات 
زھاء ) ٢٠١٧(یشارك في المعرض الذي یقام بالتزامن مع إعالن عمان عاصمة للثقافة اإلسالمیة 

األردن، اإلمارات العربیة المتحدة، : ل من الدول التالیة، دارا للنشر، بشكل مباشر أو بالتوكی"٣٥٠"
ایطالیا، بریطانیا، الصین، الھند، المملكة العربیة السعودیة، العراق، الكویت، تركیا، تونس، سوریة، 

  .فلسطین، كندا، الجزائر، المغرب، لبنان، مصر
على كلمة لرئیس اتحاد ویشتمل حفل افتتاح الذي تحّل فیھ دولة اإلمارات العربیّة ضیف شرف، 

یوسف الشواربة، وكلمة ممثل . الناشرین األردنیین الناشر األستاذ فتحي البس، وأمین عمان الكبرى د
  .دولة اإلمارات في المعرض، وكلمة لرئیس اتحاد الناشرین العرب الناشر األستاذ محمد رشاد

والناقد الدكتور إبراھیم السعافین ، األكادیمي "شخصیة المعرض الثقافیة"وسیتم في االفتتاح تكریم 
رلى جرادات، في . بمعزوفات فنیّة بإشراف د" نایا"الذي یلقي كلمة بالمناسبة، كما تشارك فرقة 

  .الحفل الذي تدیره الشاعرة عضو رابطة الكتاب غدیر حدادین
مربع، آالف متر  ٩وأشار فتحي البس إلى ان المساحة التي سیقام علیھا المعرض تصل الى حوالي 

  .كما یتوفر موقف للسیارات إلى جانب توفیر مرافق صحة
بورشة اإلبداع الكتابي لدى األطفال الذي  ٥/١٠وتنطلق أولى فعالیات البرنامج الثقافي للمعرض في 

بتنظیم من الملتقي العربي لناشري كتب األطفال في الشارقة بمشاركة األمین العام للملتقى عائشة 
ید النجار، والطفلة اإلماراتیّة األدیبة فاطمة األمیري، والطفلة الروائیّة جود مغاور، والكاتبة تغر

اب ّ   .مبیضین، ومجموعة من طلبة المدارس األردنیّة، في الورشة التي یدیرھا الناشر مؤنس حط
سامیة العطعوط، ومحمد خلیل، : وفي الفترة المسائیة تقام أمسیة قصصیة یشارك فیھا القاّصون

ري، وماجدة العتوم، فیما یدیر األمسیة القاص جمعة شنب، وتقام محاضرة فكریة وعامر الشقی
علي . یشارك فیھا المفّكر اللبناني د" مأزق النخب ودور األفكار!.. كیف یُصنع العالم؟"بعنوان 

  .حرب، ویدیرھا مدیر الشؤون التنفیذیة في أمانة عمان الكاتب سامر خیر
ابوابھ للجمھور في الساعة الرابعة عصرا، وفي السادسة  ، یفتح المعرض٦/١٠ویوم الجمعة 

لمخرجھ شو ھاو فینغ، فیما " the final master"والنصف مساء یُعرض الفیلم الصیني بعنوان 
ّب علیھ بحضور منتج الفیلم، الناقد السینمائي محمود الزواوي، ثم تعقد ندوة بعنوان  ملتقى النشر "یُعق

ة موضوع النشر بین البلدین، بمشاركة جمعیة الناشرین اإلماراتیین، لمناقش" اإلماراتي األردني
  .واتحاد الناشرین األردنیین، وعدد من الناشرین، بإدارة الناشر ماھر الكیالي

، بالحادیة عشرة صباحا بقاعة الندوات في المعرض قراءات قصصیة تفاعلیة ٧/١٠تقام في 
، كما تقام في الحادیة عشرة صباحا في فندق كراون بالزا لألطفال، تقّدمھا كاتبة الطفل تغرید النجار

جلسة حواریّة حول معارض الكتب ودورھا في إثراء الثقافة العربیة، بمشاركة مدیري معارض 
  .الكتب العربیة، ورؤساء اتحادات الناشرین العرب، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرین العرب

عة الندوات بالمعرض ندوة حول صناعة النشر في دولة كما تقام في السادسة والنصف مساء بقا
  .اإلمارات، یشارك فیھا علي الشعالي ونوح الحمادي، ویدیرھا اإلعالمي إبراھیم السواعیر

م ندوة في الثامنة والنصف مساًء بعنوان  ّ ُنظ ، یشارك فیھا "سیرة ومسیرة.. إبراھیم السعافین"وت
  . جمال مقابلة. السعافین، الذي یقّدمھ للحضور الناقد د إبراھیم. شخصیة المعرض الناقد األدیب د

فتقام في الحادیة عشرة صباحا قراءات قصصیة تفاعلیة لألطفال تقّدمھا الكاتبة أمیمة  ٨/١٠أما األحد 
ُقام في السادسة والنصف مساًء أمسیة شعریة یشارك فیھا الشاعر المغربي سلیمان  الناصر، فیما ت

  ١٥:الغد ص
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ُعمانیة عائشة السیفي، والشاعر العراقي عبود الجابري، والشاعر الفلسطیني الدریسي، والشاعرة ال
  .محمود أبو الھیجاء، والشاعرة مریم شریف، بإدارة اإلعالمي جعفر العقیلي

وتقام في الثامنة والنصف مساء ندوة حول أدب الطفل تشارك فیھا من اإلمارات میثاء الخیّاط وبدریة 
  .ناصر شبانة. الشامسي، ویدیرھا الشاعر د
بقراءات قصصیة تفاعلیة لألطفال تقدمھا القاصة إیمان مرزوق،  ٩/١٠وتتواصل الفعالیات اإلثنین 

فیما تقام في السادسة والنصف مساء محاضرة حول تعزیز ثقافة القراءة في دولة اإلمارات تقدمھا 
  .العنود بن كلي، بإدارة مدیرة مكتبة كینغز أكادیمي ھدى عباس

ُنظم ن یشارك فیھا " الدراما العربیة والتحوالت السیاسیّة"دوة في الثامنة والنصف مساء بعنوان وت
الناقد المصري ولید سیف الدین، والكاتب والسیناریست السوري فارس الذھبي، والمخرج صالح أبو 

  .ھنود، والكاتب المصري محمود الغیطاني، فیما تدیر الندوة القاصة بسمة النسور
فتنظم  في الحادیة عشرة صباحا قراءات قصصیّة تفاعلیة لألطفال تقّدمھا القاّصة  ١٠/١٠ أما الثالثاء

األردن في محیطھ العربي "صفیّة البكري، فیما تقام في الثامنة والنصف مساء ندوة بعنوان 
یشارك فیھا الكاتب زید حمزة، والنائب المھندس خالد رمضان، بإدارة الصحفیة لمیس " واإلسالمي

  .نيأندو
م األربعاء  ّ ُنظ في الحادیة عشرة صباحا قراءات قصصیة لألطفال یقدمھا الكاتب والشاعر  ١١/١٠وت

ُقام أمسیة شعریّة إماراتیّة في اللونین الشعبي والفصیح یشارك فیھا . د محمد جمیل عمرو، وت
  .مھا العتوم. الشاعران عبدهللا الھدیّة، وأحمد الزرعوني، بإدارة الشاعرة د

فتقدم القاصة ھیا صالح في الحادیة عشرة ظھرا قراءات قصصیة تفاعلیة  ١٢/١٠خمیس أما ال
یشارك " حریة النشر وحقوق المؤلف"لألطفال، فیما تقام ندوة في السادسة والنصف مساًء بعنوان 

فیھا رئیس ھیئة اإلعالم محمود قطیشات، والباحث محمد یونس العبادي، ورئیس جمعیة المكتبات 
  .ربحي علیان، والناشر إلیاس فركوح، ویدیر الحوار اإلعالمي الكاتب حسین نشوان. داألردنیة 

. یشارك فیھا المترجم د" تحدیات الترجمة األدبیّة"وتقام في الثامنة والنصف مساء ندوة بعنوان 
  .ولید السویركي، بإدارة اإلعالمي الكاتب موفق ملكاوي. باسم الزعبي، ود. إبراھیم أبو ھشھش، ود

التي " التجربة والتطلعات.. مجلة أفكار"في السادسة والنصف مساء ندوة  ١٣/١٠كما تقام الجمعة 
. یدیرھا مدیر مدیریة النشر في الوزارة القاص مخلد بركات، ویشارك فیھا كل من الناقد األكادیمي د

ر، والروائي جمال ھند أبو الشع. سمیر قطامي، والكاتب العراقي الناقد عواد علي، والقاّصة والباحثة
  .ناجي

م في الثامنة والنصف مساًء ندوة بعنوان ّ ُنظ یشارك فیھا  القاص والروائي " السرد وذاكرة المكان" وت
مفلح العدوان، والروائي والكاتب المسرحي ھزاع البراري، والروائي جالل برجس، فیما تدیر 

  .شھال العجیلي. الحوار الروائیّة د
ً  وتشارك الوزارة بندوة من ضمن ندوات المعرض، عن مجلة أفكار التي تجاوزت الخمسین عاما

على صدورھا، كونھا مجلة رائدة وحملت في ثنایاھا الفكر األردني من خالل إبداع قامات أردنیّة 
یشار إلیھا بالبنان، كما كّرست اسم المبدع األردني في الشعر والقصة والروایة والفن وكافة أصناف 

ً وعلى  الفكر والمعرفة في فترات إبداعیّة مھّمة ومراحل تطّور العمل الثقافي في األردن مؤسسیا
  .صعید اإلبداع

ویشارك في الندوة، التي یدیرھا مدیر مدیریة النشر في الوزارة القاص مخلد بركات، كلٌّ من الناقد 
ند أبو الشعر، ھ.سمیر قطامي، والكاتب العراقي الناقد عواد علي، والقاّصة والباحثة . األكادیمي د

والروائي جمال ناجي، لیستذكر المنتدون بدایات النشأة والمشوار ودور المجلة في احتضان األدیب 
  .المحلي والعربي، وقراءة مستقبلھا في عالم المعرفة والمجالت الورقیّة في المحتوى والتوزیع
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  الجماعة في الجامعة

  
  بالل حسن التل

  
ً من أیام جماعة عمان لحوارات المستقبل، من كان ی ً ممیزا وم الثالثاء من األسبوع الماضي، یوما

أما المكان فھو الجامعة األردنیة، التي تمثل . حیث المكان، ومن حیث األداء، ومن حیث النتائج
ً، في وجدان كل أردني یُحسن القراءة في معجزة اإلنجاز األردني، الذي ً شامخا ً حضاریا  صرحا

تحقق رغم فقر ذات الید، الذي استعاض عنھ األردنیون األوائل بثراء األحالم وصالبة اإلرادة 
وبھذا كلھ كتبوا حكایة اإلنجاز األردني، الذي صار من . وحسن التخطیط والتنفیذ لتحقیق أحالمھم

 حق رجل كبیر كدولة الدكتور عبد السالم المجالي، أن یغالب دموعھ وھو یتحدث عن بعض ما
زرعھ جیلھ، ومن ھذا الزرع الجامعة األردنیة، التي استضافت جماعة عمان لحوارات المستقبل في 

، حیث أكد »كیف نبني تماسكنا االجتماعي في مواجھة خطاب الكراھیة«یوم نشاط مفتوح بعنوان 
مسار ذلك الیوم أن الجامعة األردنیة ما زالت جدیرة باسمھا، وأنھا تستحق أن تظل محط أمل 
األردنیین من حیث قدرتھا على التفاعل مع المجتمع ومن حیث قدرتھا على التنظیم وعلى اإللتزام 
بالمواعید والبرامج، فتحیة ألسرة الجامعة، وعلى رأسھا رئیسھا الدكتور عزمي محافظة، الذي فرغ 

اون مع نفسھ على كثرة مشاغلھ، لیشارك بكل فعالیات الیوم المفتوح الذي نظمتھ الجماعة بالتع
ً منھ بأھمیة انفتاح الجامعة على المجتمع من جھة، وبأھمیة الحوار من جھة أخرى،  الجامعة، إیمانا
وأھمیة الموضوع والقضیة، التي طرحتھا جماعة عمان لحوارات المستقبل وھي قضیة بناء تماسكنا 

ً في االجتماعي في مواجھة خطاب الكراھیة، واألھم من ذلك كلھ أن یكون الطلبة شریك ً أساسیا ا
لقد كان من الطبیعي أن تذھب جماعة  .الحوار الذي اتسع لھ صدر رئیس الجامعة مثلما اتسع لھ وقتھ

عمان لحوارات المستقبل،إلى الجامعة األردنیة ألن الجماعة تعرف نفسھا بأنھا حركة تغیر وتنویر 
لتنویر والتغییر في وطننا، مجتمعیة، فكان من الطبیعي أن تسعى إلى مد جسور التعاون مع مراكز ا

وفي مقدمتھا الجامعات األردنیة، وعلى رأسھا أم الجامعات أعني بھا الجامعة األردنیة، التي تشكل 
ً إلرادة التغیر والتنویر والتطور، التي  ً حیا ً من ضمیر كل أردني، مثلما تشكل رمزا جزًءا مھما

دنیة المعاصرة، على أیدي األباء األوائل صبغت مجتمعنا األردني، منذ بواكیر تأسیس الدولة األر
لھذه الدولة، الذین اجترحوا المعجزات، واستطاعوا رغم شح الموارد، أن یقدموا للعالم قصة نجاح 
ً یلجأ إلیھ األردنیون، إذا حزب بھم  ً من عناوینھ المشرقة، مثلما تؤمن مالذا تمثل ھذه الجامعة عنوانا

، ومن أولى من الجامعة بالتصدي لمھمة تقدیم الحلول أمر، وواجھتھم مشكلة تحتاج إلى حل
لقد ذھبت الجماعة إلى الجامعة  .لمشكالت المجتمع، وفي طلیعتھا المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة

لتتحاور حول أفضل الطرق الستعادة تماسكنا االجتماعي، الذي اعتراه الكثیر من الوھن، وأصابتھ 
ا العنف الذي لم تسلم منھ الكثیر من جامعاتنا، حتى صار العنف الكثیر من االختالالت، وأبرزھ

ً بأنھ جزء من عنف أشمل، یجتاح مجتمعنا  الجامعي محل مقاالت وأبحاث، وندوات ومؤتمرات، علما
ً للكراھیة تغص بھ مواقع التواصل االجتماعي،  ً من خالل العنف اللفظي، الذي صار خطابا معنویا

ً لشخصیة األفراد  ً تزداد مظاھر اغتیاال ً مادیا ً لسمعة الوطن ورموزه، وعنفا والجماعات، وتشویھا
جنونھ في مجتمعنا، لتزید من مشكالتھ االجتماعیة مشكلة أخرى، تضاف إلى مشكالت الطالق 
والعنوسة وأزمات السیر والسكن، والقائمة تطول من المشاكل التي صار شباب الوطن أولى 

ان لحوارات المستقبل المساھمة في حمایتھم من خالل السعي ضحایاھا والذین تحاول جماعة عم

  ١٣:الرأي ص

 مقاالت
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لتصدي لھذه المشكالت عبر وثیقة التماسك االجتماعي، التي أصدرتھا الجماعة بھدف المساھمة في 
استعادة تماسكنا االجتماعي، الذي كانت ترُسخھ عاداتنا البسیطة والحمیمة في الوقت نفسھ، قبل أن 

نھ آناء اللیل وأطراف النھار، من اختالالت في سلوكنا وعاداتنا نستبدلھا بما صرنا نشكو م
وجماعة عمان لحوارات المستقبل تؤمن، بأن العبء األكبر في معالجة ھذه االختالالت  ..االجتماعیة

یقع على المواطن، فكثیرة ھي األدوار التي نستطیع كمواطنین القیام بھا لمحاربة االختالالت 
قیام األفراد بمسؤولیتھم في مقاومة ھذه االختالالت، من خالل االمتناع عن االجتماعیة، و أولھا 

فكلنا مسؤول عن ھذه االختالالت وكلنا . ممارستھا من جھة، ومقاطعة من یمارسھا من جھة أخرى
ألن . ولذلك فإن الجماعة تدعو إلى إحیاء دور الرقیب االجتماعي. یجب أن یتحمل مسؤولیة معالجتھا

ً أقوى من الرادع القانوني، لذلك فإن الجماعة الرقابة اال جتماعیة تشكل في كثیر من األحیان رادعا
تسعى إلى تفعیل الرقابة المجتمعیة على ممارساتنا، لتجعل من االختالالت التي طرأت على ھذه 
الممارسات رذیلة اجتماعیة یخجل من یمارسھا، ویحسب ألف حساب للعقوبة المجتمعیة التي 

كما  .ا من خالل إحساسھ بالنبذ نتیجة لممارستھ للخطأ، وخروجھ على العرف والقانونسیتعرض لھ
تؤمن الجماعة بأنھ حتى یقوم المواطن بدوره فإنھ البد من بناء وعیھ، وھذا ھو دور الجامعة، ألن 
ً بشبابھ، الذین ھم في الوقت نفسھ أولى  فیھا خیرة العقول، وألنھا تحتضن مستقبل الوطن، ممثال

حایا االختالالت التي نعاني منھا، لھذا كان مقصدنا الجامعة األردنیة التي لم تخیب الرجاء فیھا ض
ً للجامعة وألسرتھا  .فشكرا
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  االستقرار والتقییم: الجامعات
  

  الدكتور محمد القضاة
  

 تعیش الجامعات على إیقاعات ومفارقات عجیبة خلقتھا معطیات وذھنیات متعددة، ومن یقرأ ما یكتب
حول الجامعات في المنابر الكثیرة یفاجأ لحجم االساءات المثیرة التي یرسمھا نفر ال یجدون شیئا 

إن أي عمل قابل للنجاح والفشل، وان أي انجاز علمي قابل للتقییم : یتسلون بھ، والحكمة تقول
امعات والمحاكمة الموضوعیة الجادة، ومن یقرأ اطنان الحروف التي كتبت حول تقییم رؤساء الج

یشعر بالغثیان لكثرة المتنطعین والمتطفلین على الوسط االكادیمي؛ وكأنھم علماء وقادة فكر، ولألسف 
لم تتوقف ھذه الماكینة عن االساءة للجامعات؛ وحتى ال نبتعد عن العنوان االستقرار والتقییم؛ نقول إّن 

دم الراحة ال یستطیع ان ینجز أولى عالمات النجاح االستقرار واي مسؤول في اي موقع اذا شعر بع
او ینجح او یقدم خطة عمل؛ ولذلك تبدو مسألة تقییم رؤساء الجامعات شماعة یلتقطھا بعض 
المنظرین واتباعھم لكي یتبع العوام رأیھم في موضوع فنّي دقیق یقوم على مؤشرات علمیة ال جدال 

من غیر المنطق تغییر رؤساء »:ر فیھا، وقد أحسن وزیر التعلیم العالي حین قال في تصریحھ االخی
الجامعات كل عام حیث أن ھناك بعض الرؤساء لم یكملوا السنة من دورتھم األولى البالغة أربعة 

، وھذا القرار عین العقل ومنطق راجح ان »أعوام، في حین شارفت رئاسة بعضھم على االنتھاء
والشد العكسي التي قامت بھا بعض  تشعر الجامعات باالستقرار والبدء بالعمل لتجاوز مرحلة الشد

یجب توخي الدقة واالمانة في نقل : وسائل التواصل االجتماعي دون وجھ حق؛ وكنت أقول وما زلت
المعلومة وعدم االنجرار وراء اإلثارة؛ الن الجامعات بیوت علم وخبرة، وال یحق ألحد ان یسيء 

ً أنھا تضع في خططھا استقبال اعداد كبیرة من الطلبة األجانب والوافدین، وھذا یتطلب  لھا؛ خاصة
االستقرار االكادیمي واالداري والنفسي لإلدارات  .التركیز على النجاح واالنجازات اإلیجابیة

الجامعیة اول شرط للعمل الجاد، وتقییم ھذه االدارات یؤكد الحاجة الى الموضوعیة والعلمیة، واذكر 
لعالي حول ھذا الموضوع، وكان رأیھ انھ ال یجوز التقییم حوارا دار بیني وبین أحد أعمدة التعلیم ا

قبل سنتین من تسلم اي ادارة جامعیة، لكي یكون التقییم موضوعیا، ولنفكر بجد بعمر اي ادارة كانت 
في اي مؤسسة سیحتاج المسؤول فیھا وقتا كافیا قد یمتد لسنة لتصحیح األخطاء او اعادة العمل الى 

السنة الثانیة یبدأ تنفیذ ما یفكر بإنجازه، وحینھا یبدأ التقییم، وقال ایضا تصور مساراتھ الطبیعیة، وفي 
 ً ھذه كارثة ال تتحملھا الجامعات وال اي مؤسسة، ومما : قلت لھ! لو یتم تغییر رؤساء الجامعات سنویا

یحسب للوزیر انھ اجاب عن ھذه الھواجس بذكاء ووضوح حین قال من غیر المنطق تغییر رؤساء 
امعات كل عام، ولذلك فالتقییم یجب ان یأخذ في اعتباره المؤشرات الحقیقیة الحتیاجات الجامعات الج

ً  -:المالیة، وانا أقول إن اي رئیس جامعة یعیش في نھایة كل شھر دوامة البحث عن  -وھذا لیس سرا
! للتقییم؟ إیجاد رواتب للعاملین في الجامعة كیف لھ ان یبني وینافس ویصل الى المستوى المطلوب

الموضوع معقد، ویحتاج الى تفھّم اوضاع الجامعات، ومن حسن الحظ اّن الوزیر ھو ابن الجامعات، 
ویعرف بدقة اوضاعھا، وتصریحھ االخیر قطع الطریق على الباحثین عن االضواء على حساب 

ى اعتبار جامعاتنا الوطنیة، ومع األسف بدأت اسطوانة ھؤالء المشروخة بانتقاد ھذا التصریح عل
انھم؛ أي الناقدین یمتلكون حلوال سحریة وامواال طائلة وخبراتھم الناجحة ھي التي تعید الجامعات 

أقول لھؤالء من اصحاب االجندة الخاصة، الجامعات لیست مكانا لإلثارة وال مكانا !! الى ألقھا
لصواب، وكل ذلك لتصفیة الحسابات، وال یحق ألي جھة ان تكتب أو تفتري كالما یناقض الحق وا

ألن الوزیر أكد على أنھ من غیر المنطق تغییر رؤساء الجامعات كل عام، وھؤالء یحاولون إحیاء 
نحن نعیش في الجامعات لیل نھار، . أنفسھم ببیانات عفى علیھا الزمن تنطلق من مصالح شخصیة

وال النقد البناء، وھي والجامعات تسیر في طریقھا تعمل بصمت، وتقوم بواجباتھا، وال تخاف التقییم 
مع التقییم الذي یُبین مواطن الضعف، كي تستمر في رسالتھا العلمیة واألخالقیة لبناء جیل مسلح 

  ١٣:لرأي صا
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وبعد، جامعاتنا تمتلك الرؤیة والعزیمة والرغبة الحقیقیة في إحداث . بالعلم والموضوعیة والصدق
لك القوة القانونیة واإلداریة للدفاع التقدم والتغییر، وھي مع أي رأي سدید وأي قلم رشیق، وھي تم

حین  -عن منجزاتھا وخططھا امام كتابات قوى الشد العكسي، التي تذكرني بكتابات حقبة السبعینیات 
ّا طلبة في الجامعة ؟ !و كان الطلبة یكتبونھا في بیوت األدب - كن
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  دابوق –منال اسكندر سلیمان جریسات  -
  
  لجاردنزا –خالد ابراھیم بعباع  -
  
  شارع االقصى –عزام محمد علي الدحلھ  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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نشرت جاللة الملكة رانیا العبد هللا صورة لجاللة الملك عبد هللا الثاني وولي العھد سمو األمیر 
الحسین واالمیر ھاشم على حسابھا اإلنستجرام، وكتبت تعلیقا علیھا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 

  ).واألمیر الحسین یحّضران ھاشم لرحلة تخییم مدرسیة سیدنا(
  

تعلیقا على صورة نشرھا ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني أمس على حسابھ 
  ).أردننا# من زیارتي الیوم لوزارة الشباب(اإلنستجرام كتب 

  
ّاب وحضور وزیري األوقاف األرد ني والفلسطیني تبدأ عند برعایة وزیرة السیاحة واآلثار لینا عن

الملتقى الدولي التاسع عشر للسیاحة العربیة «الساعة الواحدة من ظھر الیوم األربعاء أعمال 
وتشارك بالمؤتمر كبریات الشركات والفنادق العربیة العاملة في مجال السیاحة والسفر . »والدینیة

  .والعمرة والطیران والنقل، وذلك في فندق المیریدیان
  

لمجلس الوطني لشؤون األسرة برعایة رئیس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو ورشة یعقد ا
مندوبي المجلس القضائي، (عمل تدریبیة حول قانون الحمایة من العنف األسري، تتضمن تدریب 

مدیري مكاتب الخدمة االجتماعیة في إدارة حمایة األسرة، األطباء الشرعیین العاملین في أقسام إدارة 
، وذلك عند الساعة التاسعة من صباح یوم )یة األسرة، وضباط القضائیة في ادارة حمایة األسرةحما

  .السبت السابع من تشرین أول الجاري في فندق الالند مارك
  

م وزارة السیاحة واآلثار عند الساعة الثالثة والنصف من مساء یوم الثالثاء العاشر من تشرین  ّ تنظ
ح الرسمي للملتقى والمعرض الدولي الرابع للضیافة والصناعات الغذائیة األول الحالي حفل االفتتا

ّاب، وذلك في »  ٢٠١٧ھوریكا  األردن «الدورة الرابعة  تحت رعایة وزیرة السیاحة واآلثار لینا عن
  .فندق جراند حیاة–مركز زارا إكسبو 

  
  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور 
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ض امس الموافقة للمنظمة ان محافظ العاصمة رف" صحفیون من اجل حقوق االنسان"ذكرت منظمة 
ومركز تمكین عقد دورة تدریبیة لمدة یومین حول العمالة المھاجرة وكتابة قصص صحفیة متعلقة 

  ".دون إبداء السبب"بحقوق اإلنسان في عمان 
  

ھاني الملقي االحد المقبل انطالق فعالیات اللقاء الرابع عشر لشباب . یرعى رئیس الوزراء د
الشباب "تنظمھ وزارة الشباب بالتعاون مع الجامعة العربیة تحت عنوان  العواصم العربیة، الذي

  .یقام اللقاء في قاعة عمان الكبرى بمدینة الحسین للشباب". العربي ومحاربة االرھاب والتطرف
  

تحتفل جمعیة مؤسسة العنایة بالشلل الدماغي غدا الخمیس بالیوم الوطني للشلل الدماغي تحت شعار 
وبھذه المناسبة تنفذ الجمعیة عدة أنشطة ". تأھلت فامنحوني فرصة ألعمل بینكم.. تتعلم.. تحدیت"

توعویة واعالمیة وتوزع نشرات وملصقات للتعریف بالشلل الدماغي والوقایة منھ واھمیة التشخیص 
  والمعالجة المبكرین على مستقبل االطفال المصابین

  
روریة امس مركبة عمومیة تقوم بالتالعب بعداد المباحث الم/ ضبطت مرتبات إدارة السیر المركزیة

إدارة السیر . األجرة داخل المركبة، بوضع كبسة خاصة لزیادة األجرة على المواطنین في عمان
أشارت الى انھ تم اتخاذ االجراءات القانونیة واحالة سائق المركبة للحاكم االداري، داعیة المواطنین 

 .٩١١ور النقل عبر رقم الطوارئ الى ضرورة االبالغ عن أي تالعب بأج

 زواریب الغد
  


