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 وعالمـــــــــــوضـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

 ٣  ..الجامعة األمریكیة ترد على األردنیة بمنحة ألبو غوش

   شؤون جامعیة

تتصدر الجامعات في امتحان الكفاءة على المستوى » سمیة للتكنولوجیا«
  العام

٤ 

 ٦  سنـوات ٤تدریـجیــا خـالل » التجسیر«إلغاء : الطویسي

عقد االجتماع التحضیري للمؤتمر جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا ت
تعزیز نوعیة التعلیم االلكتروني في الجامعات "الختامي لمشروع 

  "األردنیة

٧ 

مئة ألف تعدیل یجریھ طالب في الجامعة الھاشمیة في موسوعة ویكیبیدیا 
  العربیة بھاتفھ النقال

٨ 

   مقاالت

 ١٠  محمد حمدان. د/شھادة الدكتوراه والتأھیل للتدریس الجامعي

 ١٢  وفیات

  ١٣  اعالنات

  ١٥-١٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ..الجامعة األمریكیة ترد على األردنیة بمنحة ألبو غوش
  
  

بعد قرار الجامعة األردنیة بترسیب البطل الذھبي ابو غوش تم یوم امس تم تكریم البطل االولیمبي 
اضي في دبي كأحد الفائزین في االردني احمد ابوغوش في جائزة محمد بن راشد لالنجاز الری

  .الجائزة
وخالل حفل التكریم قامت الجامعة االمریكیة في دبي بتقدیم منحة بكالوریوس و ماجستیر لھذا 

  .اللذي یستحق كل التقدیر والرعایة! البطل
السؤال الذي یطرح نفسھ لو غاب ابو غوش عن اختبارات الجامعة ھل سیتم معاملتھ كما فعلت كلیة 

واألھم من ذلك لما الجامعة االردنیة اعطتھ منحة في البكالوریوس ! في الجامعة األردنیة ؟ الریاضة
وانھم وقفو معھ و زیادة طیب الجامعة االمریكیة في دبي كمان ) تحمیل جمیلة(وحسینا في لھجتھم 

  !ھاي كانت تحمیل جمایل منھم زي جماعتنا؟
ي انھا اكبر مثال على اعداء النجاح واالنجاز وجھة نظري المتواضعة على قصة ھذا البطل العالم

ومحاربة المتمیزین في وطننا االردن الغالي وقمع للمواھب التي شرفت صورة الوطن في المحافل 
  الدولیة

 أخبار الجامعة

  حمرین نیوز/رم
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  تتصدر الجامعات في امتحان الكفاءة على المستوى العام» سمیة للتكنولوجیا«

  
والخاصة في امتحان الكفاءة الذي عقدتھ ھیئة  تصدرت جامعة األمیرة سمیة الجامعات الرسمیة

اعتماد مؤسسات التعلیم العالي للطلبة المتوقع تخرجھم على الفصل األول الحالي بھدف تحدید مواطن 
الضعف ومعالجتھا ومواطن القوة وتعزیزھا ولتشجیع التنافس بین الجامعات، وكان عدد الطلبة الذین 

  ).٢٠٤١٥(البة من أصل طالبا وط) ١٩٦٨٠(تقدموا لالمتحان 
  

إذ حصدت المركز األول في عامي  ٢٠٠٤وحافظت الجامعة على التمیز في ھذا االمتحان منذ عام 
في امتحان الكفاءة األردني لتخصص علم الحاسوب، كما حصلت على المركز  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥

وإدارة األول في تخصصات علم الرسم الحاسوبي علم الحاسوب وھندسة البرمجیات والمحاسبة 
األعمال ونظم المعلومات اإلداریة باالضافة الى ھندسة الحاسوب والقدرة والطاقة الكھربائیة لتشكل 

من برامج الجامعة في امتحان الكفاءة الذي عقد مطلع العام الحالي % ٧٣ھذه التخصصات نسبة
األول بین كافة  لیتم تتویجھا في امتحان الكفاءة التكمیلي لھذا العام بحصولھا على المركز ٢٠١٦

  .الجامعات األردنیة على المستوى العام
  

 ً وتواصلت مسیرة التمیز والریادة للجامعة بحصولھا على وسام االستقالل من الدرجة األولى، تقدیرا
قتھ على مستوى األردن والمنطقة منذ تأسیسھا عام  ّ م باالضافة الى ١٩٩١للمستوى المتقّدم الذي حق

بناء قطاعات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واألعمال في األردن وطرح  مساھمتھا المتمیّزة في
تخّصصات فریدة من نوعھا وكذلك التمیّز في المجاالت العلمیّة والبحثیّة، وترسیخ االبداعات 
ّي واإلقلیمي والعالمي بكفاءات علمیّة وتقنیة  ً عن رفد السوق المحل واالبتكارات لدى الطلبة فضال

  .وىعالیة المست
  

كما ركزت الجامعة على البرامج الدولیّة والبرامج المشتركة دولیا بارتباطھا بھذا المجال مع جامعات 
ألربعة برامج في تخصصات  ABETعالمیة ومحلیّة، كما حصلت الجامعة على االعتماد الدولي

نشطة المنھجیة، والجدیر بالذكر أن تمیز الجامعة وطلبتھا ال یقتصر على اال. الھندسة وعلم الحاسوب
التي  ACMحیث حصلت على المركز األول من بین الجامعات األردنیة في مسابقة البرمجة العربیة 

ً في شرم الشیخ بمشاركة أكثر من  كما حققت نتائج . فریق من الوطن العربي ١٠٠أقیمت مؤخرا
ً على متمیزة في مسابقات البرمجة المختلفة، وكان من أھمھا حصول فریق من الجامعة م ؤخرا

ً في مسابقة  ً والثامن عالمیا   .فریق ٢٠٠٠من بین اكثر من) IEEE-Extreme(المركز األول عربیا
  

وعلى الصعید العالمي تم اختیار عدد من طلبة الجامعة لمواقع ریادیة عالمیة مثل مختبرات ناسا، 
لق أعلى القمم إضافة إلى مشاركات عالمیة في مجال الریاضة كان أبرزھا مشاركة طالبة في تس

ً، استعداًد للمرحلة  الجبلیة في العالم لترفع علم األردن واسم جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا عالیا
  .القادمة لتسلق قمة ایفیرست ولتكون أول وأصغر فتاه في الوطن العربي تحقق ھذا اإلنجاز

  
متحان قبول في كافة یذكر ان جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا تمیزت عن قریناتھا بعقد ا

، وھذا ما %٦٥التخّصصات بھدف استقطاب الطلبة المتمیّزین وكانت نسبة الرفض لھذا العام تتعدى 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الرأي  الكتروني
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ھو معمول بھ في افضل الجامعات العالمیة، وكانت نسبة الطلبة المقبولین لھذا العام والمتفوقین في 
ً، إضافة إلى أنھا جامعة سب اقة دائما في طرح برامج وتخّصصات الثانویة العامة نسبة مرتفعة جدا

  .نوعیّة وغیر تقلیدیة على مستوى األردن
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  سنـوات ٤تدریـجیــا خـالل » التجسیر«إلغاء : الطویسي
  

كشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي عن تقدم كل من جامعتي األردنیة 
امعي المقبل بالقبول المباشر، والخروج من مظلة وحدة والعلوم والتكنولوجیا بطلب للبدء العام الج

تنسیق القبول الموحد االلكتروني، مؤكدا أن الطلبین احیال للجان المختصة وسینظر لھا بجدیة؛ ألن 
  .فكرة القبول المباشر مقبولة وال بد ان تعمم على الجامعات كافة

صة القبول المباشر أسوة بالجامعة ان إعطاء الجامعات فر» الدستور»وقال الطویسي في تصریح لـ
األلمانیة والتي تعتبر تجربة ناجحة جدا، ال یعني باي حال من األحوال أن یمس المكرمات 

  .والتخصیصات، بل سیتم اإلبقاء علیھا كما ھي
وأوضح الطویسي ان اللجان ستسن اطارا عاما للقبول المباشر وفقا لاللتزام بالحدود الدنیا وارتباط 

یص اعداد المقبولین بالجامعة التزاما مع تحسین نوعیة التعلیم العالي ومخرجاتھ، وتعزیز ذلك بتقل
  .فكرة استقاللیة الجامعات، وفقا الطار تلتزم بھ تلك الجامعات حفاظا على العدالة

وأكد الطویسي ان قانوني التعلیم العالي والجامعات األردنیة في طریقھما لالقرار، وھما اللذان 
صفة التشاركیة بین مجلس التعلیم العالي ومجالس أمناء الجامعات األردنیة، حیث سیمنحان  سیعطیان

  .صالحیات اختیار رؤساء الجامعات وفقا السس محددة
وكشف الطویسي في حدیثھ عن قرار سینھي التجسیر خالل اربع سنوات من االن بتقلیص نسبة 

ذلك لفتح المجال لھؤالء الطلبة االكتفاء بالتعلیم المقبولین سنویا وصوال الى الغائھا بشكل كامل، و
التقني، واعتبار البكالوریوس لیس ھدفا، الن السوق األردني والعربي بحاجة الى كفاءات تقنیة 

  .تحتاجھا كافة التخصصات

  ٧-١:الدستور ص
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تعزیز "جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا تعقد االجتماع التحضیري للمؤتمر الختامي لمشروع 
  "لیم االلكتروني في الجامعات األردنیةنوعیة التع

  
ترأس األستاذ الدكتور عبدهللا الزعبي، نائب رئیس جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، ومدیر مشروع 
تعزیز نوعیة التعلیم االلكتروني في الجامعات األردنیة، ضمن برنامج تمبوس األوروبي، االجتماع 

ع والھادف إلى تطویر أنظمة التعلیم العالي وإیجاد التحضیري للمؤتمر الختامي الخاص بالمشرو
  .فرص التعاون بین مؤسسات التعلیم العالي في االتحاد األوروبي والدول الشریكة

   
َم الخارجي،  وأكد الدكتور الزعبي، أثناء االجتماع الذي حضره البرفیسور مایكل بالكمور الُمقی

یرموك والجامعة الھاشمیة وجامعة الحسین بن وبمشاركة ممثلي عن الجامعة األردنیة وجامعة ال
طالل ووزارة التعلیم العالي األردنیة، على أن المشروع یواصل تحسین وتطویر وتنفیذ معاییر 
االعتماد الدولیة لضمان جودة البرامج الدراسیة على المستوى الوطني في مجال التعلیم االلكتروني، 

ع، سیما فیما یتعلق بتصمیم المواد االلكترونیة الثالث ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمشرو
  .المتمثلة في مساقات اللغة االنجلیزیة والطاقة المتجددة ومختبر ھندسة االتصاالت

   
وأضاف الدكتور الزعبي، أن جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا قد تم اختیارھا من الشركاء في 

  .المشروع إلحتضان مركز التعلم اإللكتروني
ھذا وناقش المشاركون أثناء االجتماع الخطة األولیة للمؤتمر الختامي للمشروع  الذي سیُعقد في حرم 

آیار المقبل، لمناقشة منظومة التعلیم العالي في  ٩-٨جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا في الفترة 
التعلیم االلكتروني األردن وآلیة تطویرھا، إضافة إلى عرض ومناقشة األفكار والتطلعات المتعلقة ب

وأثرھا على العملیة التعلیمیة، وطرح نماذج ملموسة حول تدریس المساقات اإللكترونیة، وعرض 
  .أھم النتائج التي خلص إلیھا المشروع

  ٦:الدستور ص/طلبة نیوز
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  مئة ألف تعدیل یجریھ طالب في الجامعة الھاشمیة في موسوعة ویكیبیدیا العربیة بھاتفھ النقال
  
  

َن طالب الطب في  الھاشمیة مصعب بنات، في غضون عامین _الجامعة#السنة الثالثة في تََمكَّ
ألف مساھمة من خالل كتابة وإضافة وتعدیل المواد العلمیة والمعرفیة ) ١٠٠(ونصف، من إجراء 

باللغة العربیة وتطویر المحتوى  Wikipediaفي المقاالت المنشورة في موسوعة ویكیبیدیا العالمیة 
فھ النقال لیكون الرابع على مستوى ویكیبیدیا العربیة، مما ساھم في تحسین الطبي فیھا بواسطة ھات

  .جودة المحتوى العربي على ویكیبیدیا
ُالب كیفیة  َّف خبرتھ في تحریر ویكیبیدیا في الجامعة الھاشمیة من خالل برنامج تعلیم الط ووظ

 Wikipedia Education Programالتحریر في ویكیبیدیا من خالل برنامج ویكیبیدیا التعلیمي 
وحل الواجبات المقررة حیث قامت كل من الدكتورة سجى حامد عمیدة كلیة العلوم الصیدالنیة، 
والدكتورة رنا الدجاني من كلیة العلوم بتشجیع طلبتھما على التحریر والنشر في ویكیبیدیا بمشاركة 

من الذین نشروا مقاالت علمیة  )ماجستیر العلوم الحیاتیة(طالبا من كلیتي الصیدلة والعلوم ) ٣٢(
كما ساھم . باللغة العربیة على ویكیبیدیا العربیة باإلضافة إلى ترجمة عدد من المقاالت اإلنجلیزیة

أساتذة من كلیة الطب في الجامعة الھاشمیة في تقییم المقاالت العلمیة والطبیة قبل نشرھا في 
  .ویكیبیدیا

وھي المؤسسة األم الُمشرفة على  Wikimedia Foundationونشرت مؤسسة ویكیمیدیا 
على صفحتھا الرسمیة في فیسبوك تقریرا مفصال حول " ویكیبیدیا"الموسوعة العالمیة الُحرة 

مساھمات الطالب بنات، وتحدثت عن تجربة الطالب بنات الفاعلة في تحسین مستوى المحتوى 
وحصولھ على جائزة الشفاء من ". ةرحلتھ لنشر المعرفة اإلنسانیة الحر"العربي في ویكیبیدیا، و

 The Cure Award from Wiki Project Med foundationمؤسسة مشروع ویكي الطبي 
  . ٢٠١٥كأحد أفضل المساھمین في اللغتین العربیة واإلنجلیزیة طوال عام 

إن أول تجربة لھ في استخدام اإلنترنت بشكل فعلي بدأت مع دخولھ الجامعة : "ویقول الطالب بنات
تعرفت على موسوعة ویكیبیدیا من خالل البحث عن المقاالت : "ویضیف". ٢٠١٣الھاشمیة عام 

ي ذات الطابع الطبي في ویكیبیدیا باللغة اإلنجلیزیة، ووجدت أن المقابل العربي في المجال الطب
  ".ضعیف في بعض األحیان أو غیر موجود في أحیان أخرى

ُظھر اإلحصاءات المتوافرة على موقع موسوعة ویكیبیدیا الحرة عن وجود  ألف مقالة ) ٤٥٦(وت
إن المقاالت "ملیون مقالة في اللغة اإلنجلیزیة حیث یبین الطالب بنات ) ٥(بالعربیة، مقابل أكثر من 

، وعمقا، وجودة في المحتوى، وتعدد المصادر، واالھتمام الكبیر باللغة اإلنجلیزیة أكثر شموال
إن ذلك دفعني لتطویر المحتوى العربي وتحسین جودتھ من خالل إنشاء مقاالت "ویؤكد ". بالتوثیق

شعرت بعظم المسوؤلیة في : "ویضیف". علمیة وتعدیل أخرى، وإزالة مواد غیر موثقة بالمصادر
  ".تطویر المحتوى العربي

إن من أھم األسباب التي تشجعھ ھو وباقي الطالب على تحریر ویكیبیدیا : "ل الطالب مصعبویقو
أن مقاالتھم في ویكیبیدیا عادة ما تكون في أول نتائج البحث عبر محركات البحث العالمیة، فعندما 

  ".تحرر مقالة عبر ویكیبیدیا فأنت تعلم أن ما تقوم بھ عمل مؤثر وواسع االنتشار
ً "الب بنات ویقول الط استخدمت خاصیة ویكیبیدیا زیرو وھي خاصیة تتیح استخدام ویكیبیدیا مجانا

 Wikipedia، وویكیبیدیا صفر "بدون رسوم ویوفرھا بعض مزودي خدمات اإلنترنت في األردن
Zero ھو مشروع للوصول إلى المعرفة الحرة في المناطق التي ترتفع فیھا كلفة اإلنترنت .  

  ٢٧:الدستور ص
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التي تتوافر داخل  Wi-Fiشبكة الجامعة الھاشمیة لإلنترنت الالسلكیة "یرا من ویضیف استفدت كث
وھي خدمة مخصصة للطلبة لتصفح اإلنترنت واالستفادة من خدماتھا في " Hu Student"الجامعة 

  ". مجال التعلیم والبحث
ء والتطوع من األشخاص الذین لدیھم القدرة على العطا"ووصفت مؤسسة ویكیمیدیا الطالب بنات أنھ 

رغم ضیق الوقت وظروف الدراسة بأقل الوسائل الممكنة، وھو من النماذج المشرفة لویكیبیدیا 
أن مساھمات "وأضافت ". وكان من أكثر المحررین مشاركة خصوًصا في المجال الطبي ،العربیة

یا الطالب بنات سریعة النمو من حیث العدد مما جعلھ رابع ُمحرر عربي على موسوعة ویكیبید
  ".العربیة، وتم ترشیحھ لیصبح إداري وفائز بعدد أكبر األصوات على مستوى ویكیبیدیا العربیة

حیث تكون غالبا ممسكا  ،نحن نستخدم الھواتف أكثر من الحواسیب“ویعقب مصعب على ذلك قائال 
لك بین مما یجعل من السھل لك أن تقرأ وتحرر أثناء تنقلك من مكان األخر وكذ ،بھاتفك في كل مكان

تكمن فائدة ویكیبیدیا في تمكین الشباب من استغالل وقت فراغھم على : "، وأضاف"المحاضرات
أنا أرى الناس یستخدمون ھواتفھم النقالة طوال الیوم عادة على مواقع : "ویضیف". نحو بناء

التواصل االجتماعي فأتمنى لو یخصصون جزءا من وقت فراغھم لرفع من سویة المحتوى العربي 
  ".ما سیكون لھ أثر إیجابي على المعرفة في العالم العربي

تغییًرا  - مصعب-صنع طالب الجامعة الھاشمیة  ،باستخدام ھاتفھ فقط، ودخول مجاني لویكیبیدیا
  .ملموًسا



  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 

10 

  
  

  شھادة الدكتوراه والتأھیل للتدریس الجامعي
  

  محمد حمدان. د
للحصول على الدرجة الجامعیة االولى، لعل تطلع المواطن االردني لفرصة التعلیم الجامعي 

ً بین أھدافھ الحیاتیة ً متقدما ولیس أدل على ذلك سوى األمر الواقع بأن . البكالوریوس، یحتل موقعا
جمیع الناجحین في امتحان شھادة الدراسة الثانویة یتقدمون لاللتحاق بمؤسسات التعلیم العالي داخل 

یكتفي، في الماضي القریب، بالحصول على الدرجة  وكان المواطن االردني. االردن أو خارجھ
الجامعیة األولى، البكالوریوس، لینخرط بعدھا في الحیاة العملیة في مجال تخصصھ أو في غیره من 

ً من المواطنین كان یتجھ نحو الدراسات العلیا للحصول على الدرجة . المجاالت ً قلیال اال أن عددا
ً، من فئة الموفدین أو المتطلعین الى التعمق في  كما. الجامعیة الثانیة، الماجستیر ً جدا ً قلیال أن عددا

المعرفة التخصصیة، كأن یتجھ نحو الدراسات العلیا في جامعة مرموقة في الخارج للحصول على 
الدرجة الجامعیة الثالثة، الدكتواره، لیلتحق معظمھم بعد التخرج بمھنة التعلیم الجامعي التي تمنحھ 

  .»دكتور جامعة«مباشرة لقب 
  
  

لقد تغیر الحال الموصوف أعاله منذ حوالي مطلع القرن الحالي، اذ اتسع طموح المواطن االردني 
للحصول على درجة الدكتوراه، وذلك، على االغلب، للحصول على فرصة موقع متقدم في مجال 

یحتلھا من یحمل العمل، والحصول على مردود مالي أعلى، یضاف الى ذلك المكانة االجتماعیة التي 
الى تدني مستوى عدد من الجامعات التي » النقطة«ھذا، وسوف ال نتطرق في ھذه . »دكتور«لقب 

ً على مسؤولیة التدریس  یتم التوجھ إلیھا للحصول على درجة الدكتوراه، ولكننا سوف نركز حصرا
ة في وظیفة عضو الجامعي المطلوبة من المواطن الحاصل على درجة الدكتوراه الذي یُعیّن مباشر

  .ھیئة تدریس في الجامعة
  
  

ً لتولي  ھذا، ولنبدأ بالقول بأن لیس كل من یحصل على درجة الدكتوراه یكون بالضرورة مؤھال
وغني . مسؤولیة التدریس الجامعي، ھذه المھنة المتخصصة التي تحتاج الى تأھیل وتدریب مسبقْین

أنظمة الجامعة وتعلیماتھا بما في ذلك مھام عضو عن القول، فإن التدریب المطلوب یتضمن التوعیة ب
أضف الى ذلك ضرورة ان . ھیئة التدریس وحقوقھ وواجباتھ نحو طلبتھ وزمالئھ وجامعتھ ومجتمعھ

سھ وأسالیب التدریس وأسالیب التقویم وأسالیب التعامل  یشمل التأھیل محتوى المنھاج الذي سوف یدرِّ
ھ ألمر أساسي أال یُغفل برنامج التأھیل المالمح الرئیسة كما أن. مع الطلبة داخل الصف وخارجھ

ً من ھذه . لمسلكیات ومسؤولیات وأخالقیات عضو ھیئة التدریس ولعلنا نذكر في ھذا السیاق عددا
المالمح في المجال االكادیمي مثل عرض المادة المقررة بسالسة بتعابیر لغویة واضحة مع شرح 

واعید المحاضرات واإلعداد لھا بشكل جید، واستغالل الوقت بكفاءة، االھداف التعلیمیة، وااللتزام بم
ومتابعة المستجدات في التخصص وحث الطلبة على طرح االسئلة والمناقشة واالستقصاء والتعلم 
الذاتي، وضبط ملفات خاصة للطلبة والحرص على الدوام أثناء الساعات المكتبیة، وُحسن إدارة 

ة أسئلة االمتحانات والواجبات البیتیة، والموضوعیة في تقییم الطلبة، االمتحانات وضبطھا، ومناقش
والحرص على السریة التامة حول مستوى تحصیلھم، ومتابعة التقدم الذي یحرزونھ والتوجیھ 

ومن مالمح السمات الشخصیة السلیمة أن یكون قدوة للطلبة في تعاملھ معھم باسلوب . االكادیمي لھم

 مقاالت

  طلبة نیوز
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ح والمشورة لھم، واكسابھم السلوكیات السلیمة كمواطنین صالحین، وعدم حضاري، وبإسداء النص
  .التمادي في عالقاتھ معھم، وعدم استغاللھم لمآرب شخصیة

  
  
  

وفي الخالصة، فإن المطلوب من جمیع جامعاتنا الوطنیة أن تتضمن خططھا التنفیذیة عقد دورات 
ة الدكتوراه الذین یعینون فیھا لیصبحوا خاصة، في إطار ما ورد أعاله، لتدریب وتأھیل حملة درج

  .مؤھلین لممارسة مھنة التدریس الجامعي
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  الفحیص - رغدا عودة سلیمان حتر  -
  
  جبل اللویبدة -مارغو جورج عاید شعبان  -
  
  بریطانیا -الیاس یعقوب الیاس لباط  -
  
  دیوان عشیرة الشطناویة - عمار سلیم مفلح خطار شطناوي  -
  
  دیوان آل سمور وحداد - ؤاد محمد سمور وسام ف -
  
  اربد -ھدى عبدالعزیز الصالح الحتاملة  -
  
  الصویفیة - كامل سلیم دواني  -
  
  بشرى - حسین سالم حسن عبابنھ  -
  
  ضاحیة الرشید -رشاد فواز رشاد جرار  -
  
  شارع االقصى -فایزة ابراھیم محمد خمیس الكسواني  -

 وفیات

 الرأي 
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 اعالنات

 ٩/١/٢٠١٧االثنین                                                                                                  ٢١:الرأي ص
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محلس یصدر اوامر مالیة خالل ایام تقضي بالصرف على حساب موازنة الـ وزیر المالیة عمر 
  .لحین اقرارھا ٢٠١٧

  
  

نقیب احدى نقابات المھن المستقلة یقوم باستدراج فرق فنیة بمبالغ كبیرة وبعد االنتھاء من تقدیم 
» الرأي عین«مصادر مطلعة ابلغت .. عروضھا یمنح القائمین علیھا مبالغ زھیدة غیر المتفق علیھا

  .بحق النقیب الى الجھات المختصة» تحایل«انھ ستقدم شكوى 
  

ما «برر فرض ضریبة مبیعات على المواد الغذائیة في اروقة مجلس النواب قائال » وجھ جدید«نائب 
  .»وھذا من الكمالیات.. في داعي الفقراء یوكلوا سمك 

  
  

قیادة الرائد احسان ابو قمر یبسط نادي السیارات الملكي ب/ قسم ترخیص السواقین والمركبات 
االجراءات امام المراجعین النجاز معامالتھم بیسر وسھولة ما یوفر الوقت والجھد ویخفف الضغط 

  .واالزدحام والحد من الروتین والبیروقراطیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 أي عین الر
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بیة جدیدة حملة االنتقادات الشعبیة لتوجھات الحكومة إلقرار حزمة قرارات اقتصادیة وضری
تواصلت یوم أمس بصورة واسعة، وضجت مواقع التواصل االجتماعي باالنتقادات والرفض لزیادة 
األعباء المعیشیة على المواطنین، وحل عجز الموازنة العامة من جیب المواطن، بحسب أغلب 

  .التعلیقات
  

نزلھ، بمناسبة مرور الحالي مؤتمرا صحفیا في م ١٨السفیر التركي في عمان سیدات اونال یعقد في 
  .عاما على إقامة العالقات األردنیة التركیة، وللحدیث عن أوجھ التعاون بین البلدین ٧٠

  
السفیر السوداني في عمان الدكتور الصادق بخیت الفقیھ یقیم حفل استقبال في فندق الندمارك مساء 

  .غد بمناسبة العید الوطني الحادي والستین لجمھوریة السودان الشقیقة
  

عدد من بائعي سوق المقابلین الشعبي ناشدوا الوحدة االستثماریة للضمان االجتماعي السماح لھم 
بعرض بضائعھم في السوق، وتأجیل قرار الترحیل، إلى حین إیجاد أمانة عمان الكبرى البدیل 

  .تحت طائلة الدیون وصعوبة العیش -بحسبھم -المناسب لھم، خصوصا وأن عددا كبیرا منھم یرزح 
  

ً في  ً توعویا تنفذ المؤسسة العامة للضمان االجتماعي من خالل محطتھا التوعویة المتنقلة یوما
محافظة جرش غدا، لتعریف المجتمع المحلي بأھمیة الضمان وأھدافھ ورسالتھ، والحوار حول قضایا 

  .الضمان المختلفة
  

مقبل في فندق سنشري بارك، في الجمعیة األردنیة لحقوق اإلنسان تلتقي اإلعالمیین صباح السبت ال
، الذي تنفذه "إدماج مفاھیم حقوق اإلنسان في وسائل اإلعالم األردنیة"جلسة حواریة حول مشروع 

الجمعیة، بدعم من الوكالة اإلسبانیة للتعاون الدولي، وشمل تدریب عشرات الصحفیین على توطین 
  .مفاھیم حقوق اإلنسان بالتغطیات الصحفیة

  
  
  
  
  

  ء الصماديسنا:اعداد
 

  زواریب الغد


