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 (محمود السمرة )تؤبن رئيسها األسبق " األردنية
 
 

محمد المبيضين ـــ أقامت الجامعة األردنية 
مساء األحد حفل تأبين لرئيسها األسبق المرحوم 
الدكتور محمود السمرة ، الذي حمل رسالتها  

 .وأجزل لها العطاء قرابة اربعين عامًا 
  

وخالل الحفل التأبيني الذي حضره نخبة من 
واألكاديمية والثقافية ،  القيادات السياسية

استذكر رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم 
القضاة في كلمة ألقاها السيرة الطيبة للراحل السمرة ، وحضوره الوطني ودوره الكبير في انارة دروب 

 .أبناء الجيل من خالل جهوده المخلصة وعطائه في ميادين التعليم والبحث واإلدارة الجامعية 
لجامعة السمرة بأنه كان ركنًا اصياًل ، ومن رواد وبناة الجامعة األوائل إذ التحق ووصف رئيس ا 

، وعمل فيها أستاذًا وباحثًا ، وتقلد مناصب أكاديمية رفيعة أبرزها 4691بالعمل في الجامعة عام 
 .عميدًا لكلية اآلداب ونائبًا لرئيس الجامعة لفترة طويلة ورئيسًا لها 

ن الجامعة العميق بفقدان ورحيل السمرة رجل الدولة واألكاديمي البارز ، وأعرب القضاة عن حز  
مقدمًا  أصدق التعازي  الحارة ألسرة الفقيد وأهل العلم وتالميذه ومحبيه في األردن وعلى امتداد العالم 

 .العربي 
سمرة في دفع وأشار نائب رئيس جامعة البترا الدكتور تيسير أبو عرجه  إلى الفضل الكبير للفقيد ال 

سهاماته في ترسخ التقاليد  مسيرة جامعة البترا لتكون صرحًا علميًا بارزًا خالل فترة رئاسته للجامعه وا 
 .األكاديمية الرفيعة 

  

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنية -هال أخبار -الدستور االلكتروني -51ص الرأي                                     

 طلبة نيوز -األول نيوز                                                           
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مسابقة )وأعلن ابو عرجة أنه وفاًء للسيرة العطرة للراحل السمرة فقد أطلقت الجامعة مسابقة عنوانها 
في فروع  القصة القصيرة والشعر والمقالة لشحذ همم القطاع  (الدكتور محمود السمرة االدبية 

 .الشبابي ، وتنمية اإلبداع الثقافي والفكري واألدبي
وتناول عميد كلية اآلداب في الجامعة الدكتور محمد القضاة جانبًا من محراب الذكريات لألكاديمي  

عرفناه مرجعًا في اللغة في " ، وقال السمرة الذي انتهج أسلوب الحوار في عطائه العلمي مع تالميذه 
ساحات الحوار في مجلة العربي التي ساهم في تأسيسها منتصف القرن الماضي في دولة الكويت 

 ".الشقيقة وفي ساحات الجامعة األردنية التي ظل مخلصًا لها طيلة حياته
ذي تركه الفقيد وسلط الدكتور محمد حور الضوء على اإلرث العلمي والبحثي الخصب والزاخر ال 

الكبير من مؤلفات وتراجم ودراسات نقدية تشكل في مجموعها عونًا وهاديًا  للدارسين وللباحثين في 
 .العربية ومحبيها 

وتناول حور في كلمته خصال وسجايا الفقيد السمرة مؤكدًا تواضعه، وصفاء سريرته ، ومحبته  
 .للناس، وكفاءته في مهنة التعليم والبحث العلمي 

وشهد الحفل إلقاء قصيدة شعرية للشاعر الكبير حيدر محمود، أكد انها ليست قصيدة رثاء بل بوح  
حزين وحملت إضاءات وأشواقًا لبلدة الطنطورة الفلسطينية التي ولد وترعرع فيها الفقيد بدايات حياته ، 

ه بمناقب الفقيد فيما قدم أيضًا الشاعر محمود الشلبي قصيدة شعرية معبرة سجل  خاللها اعتزاز 
نجازاته العلمية والثقافية واألدبية ، ووفاءه ألمته العربية   .الراحل ، وا 

بدوره أعرب نجل الفقيد الدكتور رائد السمرة عن تقدير وامتنان عائلته للجامعة األردنية على إقامة  
ة بالعطاء واإلنجاز ، هذا الحفل التأبيني ، مؤكدًا فخره بإنجازات والده خالل مسيرته العلمية الحافل

إن والده كان يعتبر التعليم الجامعي أصياًل واإلدارة طارئة وكان يردد ال شيء يعلو على لقب "وقال 
 ".األستاذية 

  
 وعرض الجانب اإلنساني للراحل السمرة الفتًا أنه كان يؤمن بالقيم الخيرة والمحبة والتعامل مع الناس 

يشار إلى أن الفقيد الكبير تقلد مناصب رفيعة أبرزها وزيرًا للثقافة ورئيسًا للجامعتين األردنية والبترا  
ونائبًا ومؤسسًا لمجمع اللغة العربية األردني ، وعضوًا فاعاًل لمجامع في عواصم عربية ، وله مؤلفات 

 .    ز تقديرية ودراسات وترجمات لكتب أجنبية ، وتقلد أوسمة رفيعة وحاز على جوائ
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 أول أستاذة عالج طبيعي في األردن" عالية الغويري
 

 
بارك رئيس الجامعة  -هبة الكايد 

األردنية الدكتور عبد الكريم القضاة 
للدكتورة عالية الغويري حصولها على 
األستاذية؛ لتكون بذلك أول أكاديمية 

أستاذ عالج "في األردن تحظى بلقب 
 ".طبيعي

وعبر القضاة في حفل نظمته كلية 
ه المناسبة عن فخره علوم التأهيل بهذ

بتلك العقول العلمية الفذة التي تصل الجهد بالجهد للوصول إلى هدفها دون أن تكترث للعراقيل 
والتحديات التي تواجهها خالل مسيرتها البحثية، ومتمنيا أن يحذو الجميع حذو الغويري بالمثابرة 

  .والعمل الجادين لتحقيق الهدف األسمى لحياتهم
ميد الكلية الدكتور زياد حوامدة على الجهد الكبير الذي بذلته الغويري في تطوير نفسها بدوره أثنى ع

في جميع المجاالت وتحديدا في مجال البحث العلمي، داعيا زمالءها من أعضاء الهيئة التدريسية 
إلى التركيز على البحث العلمي إلعالء مكانة الجامعة من جهة وتحقيق مبتغاهم من الترقيات 

فيما عبرت الغويري عن عظيم امتنانها لكل من شاركها فرحتها في .درجات العلمية من جهة مماثلةوال
الترقية، مخاطبة زمالءها بأن أي إنجاز يتطلب ثالثة أمور لتحقيقه كما تم التخطيط له؛ وهي محبة 

 . الخير للجميع وبذل جهد مضاعف والتحلي بالصبر بين كل خطوة وخطوة
  

لغويري حفلها الدكتور شاهر المومني ومديرة اإلعالم والعالقات العامة الدكتورة هيا الحوراني وشارك ا
ونخبة من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في الكلية وعدد من زمالئها في الكليات األخرى إلى 

مي وبعض جانب عدد من المعالجين الطبيعيين في مستشفى الجامعة وآخرين من عمادة البحث العل
 .الدوائر والمراكز والوحدات اإلدارية في الجامعة

 األردنيةأخبار 
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 العالمي" ِجن"الطالب سلطان الخيل من أبطال مسلسل 
 

شارك الطالب  -سناء الصمادي 
سلطان الخيل من كلية الفنون والتصميم 
في الجامعة األردنية في بطولة مسلسل 

الذي انتجته شركة نتفليكس " ِجن"
الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمة 

 .الترفيه عبر اإلنترنت
 

الذي صور في " جن"ويعد مسلسل 
موقعًا في  41وادي رم ونحو البترا و 

عمان على مدى عشرة أسابيع، أول 
عمل عربي تنتجه الشركة ويتكون من 

 .حلقات 9
 

ويسلط المسلسل الضوء على جمال البيئة المحلية جامعًا بين مواضيع الماورائيات وحياة المراهقين، 
واضيع معاصرة حول ليقدم للعالم المعاصر لمحة عن الفولكلور الشرق أوسطي الفريد، ويطرح م

 .  أساطير الِجّن من خالل قصة خارقة للطبيعة عن الصداقة والحب والمغامرة
 

قصة مجموعة من الشبان العرب اليافعين الذين توضع صداقاتهم وعالقاتهم الرومانسية " ِجن"ويروي 
ل الناشئة على المحّك حين يستحضرون وبغير قصد قوى خارقة من الجّن، ويلعب سلطان الخي

طالب السنة الثالثة في تخصص التمثيل واإلخراج في كلية الفنون والتصميم دور وشخصية ياسين 
 .في المسلسل

 

 أخبار األردنية -طلبة نيوز -53الرأي ص  -بترا
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ويقول الخيل عن مشاركته في المسلسل أنه تم اختياره من خالل تجارب األداء التي استمرت على 
في العمل ضمن  مدار شهرين ونصف، ومن ثم وقع االختيار عليه لموهبته وعمله الدؤوب وجديته

 .الفريق الواحد
 

إن الجامعة البيئة الحاضنة " ويضيف أن الجامعة كان لها دور كبير في تشجيعه ودعمه، وتابع قائال
لالبتكار واالبداع، معربا عن شكره للجامعة إلتاحتها له المشاركة في المسلسل الذي صور على 

 ".  مدار عشرة أسابيع
 
يقدم فانتازيا ممزوجة بالواقع ومفعمة بالتشويق " ِجن"ل قوله أن مسلسل ويختتم الطالب سلطان الخي  

واإلثارة حول مجموعة من الشباب في الشرق األوسط باللغة العربية، ومن المتوقع أن يتم عرض 
 .المسلسل هذا العام على شبكة نتفليكس حول العالم

 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "ج يشار إلى أن الطالب سلطان الخيل سفير الوطن العربي لبرنام

الذي يعنى في تقدير إبداعات الشباب والمشاريع اإلبداعية في كافة " للتميز والذكاء المجتمعي
 .المجاالت
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 "األردنية"في " متالزمة الحب"إطالق مبادرة 

 
 

أطلقت كلية اللغات  –هبة الكايد 
األجنبية في الجامعة األردنية مبادرة 

" داون سيندروم"لدعم أبنائها من ذوي 
رعاية بالتعاون مع جمعية الياسمين و 

 .وزارة التنمية االجتماعية
  

وقال عميد الكلية الدكتور تركي بني 
خالد إن إطالق هذه المبادرة يؤكد على 

دور الجامعات األكاديمي في تكثيف عمل البحوث العلمية والنشاطات الهادفة من أجل خدمة ذوي 
 .في المجتمع االحتياجات الخاصة على اختالف ظروفهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة بحقهم

  
هم " متالزمة الحب"ممن أسمتهم الجامعة في هذه المبادرة بـ " داون سيندروم"أن ذوي "وأضاف 

أشخاص مسؤوليتنا تجاههم كبيرة وعلينا التوعية بحقوقهم في الرعاية والتأهيل والتدريب والكشف 
هم المبكر وتوفير حياة كريمة، فضال عن مساهمتنا في إعطائهم فرصة لتذوق الحياة بكرامة؛ ألن

 ".بحاجة إلى بيئة مالئمة ورعاية صحية خاصة
   

من جانبه لفت مدير مديرية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة في وزارة التنمية االجتماعية جريس 
عماري إلى أن تقدم المجتمعات يقاس في عصرنا بمقدار ما توليه من اهتمام وعناية لمواطنيها بشكل 

موضحا أن الحفاظ على حقوقهم وتعزيز حصولهم على عام واألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل خاص؛ 
 .الخدمات بيسر وعدالة يشكل معيارا للتقدم والنهوض الذي تعيشه األمة

  
 

 المدينة نيوز -الحقيقة الدولية -األردنيةأخبار 
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وأكد عماري أن األردن أصبح حريصا أكثر من ذي قبل على اقتران مناهج تنمية ورعاية األشخاص 
وية واإلدارية العامة للوطن، مشيرا إلى ذوي اإلعاقة بالسياسات االقتصادية واالجتماعية والخطط التنم

 .أن األردن كان من أوائل الدول التي واكبت االتفاقية الدولية لحقوق ذوي اإلعاقة
  

ونّوه بأن تنمية قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة على اختالف نوعها ودرجتها وتأمين حقوقهم وتلبية 
فتا إلى حرصها على خدمة كافة الشرائح دون احتياجاتهم من أولويات وزارة التنمية االجتماعية، ال

تمييز بهدف تمكينهم جميعا من باب تطبيق المساواة االجتماعية وتكافؤ الفرص ودمجهم ليصبحوا 
 .أفرادا منتجين في المجتمع

  
وأشاد عماري بدور الجامعات في النهوض بالعمل االجتماعي التنموي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

لحاق الطلبة المت دربين في المراكز والمؤسسات العاملة معهم، وتلبية احتياجاتهم التي تمكنهم من وا 
االندماج في المجتمع على قدم المساواة مع أقرانهم، الفتا إلى أن نسبة الطالب المتدربين في 

في مراكز ومؤسسات وزارة %  14التخصصات ذات العالقة من طالب الجامعة األردنية زادت عن 
 .ماعية الحكومية والخاصة عن باقي الجامعات األخرىالتنمية االجت

   
بدورها قالت مديرة جمعية الياسمين عواطف أبو الرب أن الجمعية تعمل للوصول إلى األشخاص 
المصابين بمتالزمة داون من األطفال واليافعين على اختالف الطبقة االجتماعية والعلمية وتقديم 

الجانب االجتماعي والثقافي والتعليمي والرياضي ودمجهم في البرامج الالزمة لهم لتأهيلهم في 
 .المجتمع المحلي وسوق العمل

 
وأضافت أن الهدف من الجمعية يكمن بالتوعية بحقوق األشخاص من متالزمة داون في األسرة 
والمجتمع والدولة، وتقديم الدعم المعنوي ألسر هؤالء األطفال من خالل خدمات التوعية واإلرشاد في 
مراحل الطفولة األولى، إلى جانب تأهيلهم منذ الوالدة بالتدخل المبكر ومتابعة مراحل النمو والدراسة 
مجانا بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العقيدة، باإلضافة إلى دمجهم في مدارس التعليم 

 .العام، وتوفير فرص عمل تتناسب وقدراتهم
  

فتة وهذا االهتمام، مبّينة أن الجمعية تبذل جهدها في التعريف وشكرت أبو الرب الجامعة على هذه الل
بمتالزمة داون وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خالل عقد ورش عمل وندوات صحية وتثقيفية 
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قامة النشاطات االجتماعية والترفيهية لدمج األطفال منهم واليافعين بالمجتمع  متخصصة عنهم، وا 
 .المحلي

  
خدمة المجتمع والتواصل الخارجي  الدكتورة هالة أبو طالب أشارت إلى أن  مساعدة العميد لشؤون

هذه المبادرة تمكنت من دمج المجتمع األردني بمؤسساته الحكومية والمدنية فعليا على اعتبارها 
 .نشاطا جامعيا فتح آفاق التعاون الخارجي والتواصل بين جميع األطراف بشكل مباشر

الفكرة الموظفة اإلدارية في قسم اللغات اآلسيوية إسالم سالم أن من جهتها أوضحت صاحبة 
هي مبادرة تسلط الضوء على مصابي متالزمة داون سندروم؛ وجاء تسميتها كذلك " متالزمة الحب"

ألن كل من يراهم يقع في حبهم ويعتبرهم مصدرا للسعادة لكونهم دائمي االبتسامة وهم أولى الناس 
، منوهة بأنهم أطفال ال يعرفون الحقد وال يكرهون أحدا وال يحسدون وال بحبنا وعطفنا من غيرهم

 .ينقضون ميثاقا أو يخونون عهدا
ولفتت سالم إلى أن المبادرة تمت بالتعاون مع كلية علوم التأهيل والعلوم التربوية والتربية الرياضية 
ومركز خدمة المجتمع، مثمنة جهود جميع القائمين على إنجازها ونجاحها وكل من شارك في إبراز 

رها وراثية ألن محبته لفئة من المجتمع كان قدرها أن تعاني من تلك اإلصابة التي ال يمكن اعتبا
 . 14معظمها ناجم عن زيادة في الكروموسوم رقم 

وتخلل الحفل محاضرة تثقيفية للدكتور عماد علي من كلية العلوم التربوية تحدث فيها عن أهمية 
وتهيئتهم وتدريبهم ورعايتهم ألطفال حتى وصولهم إلى السن " داون سيندروم"التدخل المبكر لمصابي 

رس العادية، معرجا على بعض الحقائق حول أولئك األطفال بأنهم أطفال لديهم المؤهل لدخول المدا
 . تسبب صعوبات وتحديات معرفية وجسمية لكنها ليست مرضا" متالزمة داون"قدرات، وأن 

وتابع علي في حديثه عن الحقائق أن كل شخص متالزمة داون لديه شخصية مختلفة وكثير منهم 
طاعات العمل في كثير من الدول، كما أنهم يتشاركون في خصائص يعملون بنجاح وبمختلف ق

جسمية عامة إال أن شخصياتهم وسلوكياتهم كثيرا ما تتأثر بأسرهم والمحيط الذي يعيشون فيه، الفتا 
 .عاما وأكثر 94بينما يعيش كثير منهم اليوم  4691سنة عام  12إلى أن العمر المتوقع لهم كان 

سراء البخيت أغنية تخلل حفل إطالق الم بادرة الذي تولى عرافته كل من الطالبين محمد الضمور وا 
للفنان سائد العجيمي، وعدد من الفقرات قدمها مصابو داون سيندروم " متالزمة داون"ترحيبية بأطفال 

 .اشتملت على معزوفة موسيقية ودبكة شعبية وعرض لرياضة الكراتيه
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القضاة يفتتح محطة التعلم المدمج واطالق مشروع تطبيق الهاتف الذكي في مكتبة 
 "األردنية"

 
افتتح رئيس الجامعة  –سناء الصمادي  

األردنية الدكتور عبد الكريم القضاة 
في مكتبة ( BLS) محطة التعلم المدمج

 . الجامعة
المحطة التي تم إنشاؤها وتجهيزها ضمن 
مشروع تحديث وتحسين أساليب التدريس 

( MOTHODS)في التعليم العالي 
والمدعوم من االتحاد األوروبي ضمن 

برنامج ايراسموس بلس، تهدف إلى تدريب أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على أفضل وأحدث 
ليمية والتقنية واألساليب التربوية الحديثة في التعليم، واستغالل تكنولوجيا المعلومات الوسائل التع

واالتصاالت في التعليم من خالل إدخال أحدث نظم إدارة التعلم اإللكتروني لمواكبة الثورة التكنولوجية 
 .في التعليم العالي عالميا

ة، وأجهزة الحواسيب المدعمة ببرنامج محطة التعلم المدمج مزودة بنظام الغرف الصفية الذكي
(Camtazia)األمر الذي يساعد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في مواكبة الثورة التكنولوجية،. 

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد مجدوبة خالل افتتاح المحطة إن 
س وجزء منه تربوي وتعليمي، وذلك لغايات تطوير التعلم المدمج يعد نقلة نوعية في أساليب التدري

حداث نقلة نوعية في المخرجات التعليمية للطلبة  .أساليب التعليم الحديثة وا 
 

وأضاف أن التعلم المدمج يقوم بمنأى عن البنية التحتية وهو نظام تعلم بمكونات وأدوات عصرية، 
 .ويقود الجامعة نحو ما يسمى بالحرم الجامعي الذكي 

 

 أخبار األردنية -الحقيقة الدولية -53ص الرأي 
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طالق تطبيق الهاتف  وبين نائب مديرة المكتبة مجاهد الذنيبات أن افتتاح محطة التعلم المدمج وا 
الذكي هو إنجاز جديد من إنجازات المكتبة، لتواكب التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات 

ها بإيجاد واالتصاالت والتغير الحاصل على منهجيات التعلم والتعليم، ايمانا منها بواجبها تجاه رواد
 .بيئة تعليمية مستدامة

الدكتور أحمد الساليمة أن المحطة تم تجهيزها من ( MOTHODS)بدوره أوضح مدير مشروع 
المعني بتحديث أساليب التدريس في األردن وفلسطين والمدعوم من ( MOTHODS)خالل مشروع 

شريكا  41االتحاد االوروبي ضمن برنامج ايراسموس بلس، وتتم إدارته من قبل الجامعة بالتعاون مع 
 .عات األردنية واألوروبية والفلسطينية منذ ثالث سنواتمن الجام

يهدف إلى تحسين جودة التعليم في جامعات األردن وفلسطين من ( MOTHODS)وبين أن مشروع 
خالل دمج األدوات التكنولوجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات التربوية مثل التعلم القائم على حل 

بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس لتطوير وتصميم المناهج والتعلم المعكوس و ( pbl)المشكلة
 .اإللكترونية

وتابع الساليمة انه ومن خالل المشروع تدرب العديد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
األوروبية الشريكة مثل جامعة وولفرهامبتون في بريطانيا، وجامعة البورغ في الدنمارك، وجامعة 

وجامعة بلوفديف في بلغاريا، باإلضافة إلى عقد العديد من الورشات التدريبية في  اليبزيغ في المانيا،
 .الجامعة األردنية، وتجهيز قاعتين صفيتين ذكيتين في كل من كليتي الهندسة والعلوم التربوية

وعرض رئيس شعبة مركز إدارة الرسائل الجامعية في المكتبة محمود منصور مشروع تطبيق الهاتف 
الخاص بالمكتبة وكيفية عمله في االستفسار والبحث في الفهارس والوصول إلى المعلومات الذكي 

 .وخدمات المكتبة
 

وجال رئيس الجامعة في محطة التعلم المدمج واطلع على آليات استخدام التقنيات الحديثة في التعليم 
لبة داخل القاعات المدمج الذي يوفر فرص التفاعل وسهولة العمل والتخطيط بين مجموعات الط

التدريسية، معربا عن شكره لكل من ساهم في هذا اإلنجاز الذي يفتح اآلفاق أمام الطلبة والباحثين 
 .لتنمية مداركهم العلمية والثقافية والفكرية ودفع مسيرة الجامعة وتحولها إلى حرم ذكي

ان الطاهات، وأعضاء الهيئة حضر حفل االفتتاح نواب رئيس الجامعة، ومديرة المكتبة الدكتورة نشرو 
 .التدريسية والطلبة
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 "الطب"القضاة يفتتح قاعة للمطالعة في كلية 
 

افتتح رئيس الجامعة  -سناء الصمادي
األردنية الدكتور عبد الكريم القضاة قاعة 
مطالعة في بهو كلية الطب التي تم إعادة 

ابسا "تهيئتها وتحديثها بتبرع من شركة 
 ".مستودع الكندي

 
ميد الكلية الدكتور إسالم مساد إن وقال ع

افتتاح قاعة للمطالعة جاء ضمن مساعي 
الجامعة إلى توفير البيئة المالئمة لطلبة 

 .الكلية وتهيئتها بما يصب في مصلحتهم ومسيرتهم التعليمية وتعزيز روح االنتماء لكليتهم
 

ا يسهل عليهم عملية مطالعة طالبا وطالبة تتيح لهم الجو المناسب بم 52وأضاف أن القاعة تتسع ل 
 .دروسهم في راحة وانسجام وبعيدًا عن الضوضاء

 
وقال رئيس الجامعة إن كل القائمين على الجامعة يعملون بكل جهودهم وطاقاتهم ويبذلون كل ما في 
وسعهم من أجل راحة طلبة الجامعة، مؤكدا أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير كل المتطلبات التي من 

 .تسهم في إنجاح العملية التعليمية وبما يحقق معايير الجودة في ذلك شأنها أن
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 طلبة نيوز -األردنيةأخبار 
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 ينظم فعالية تعريفية في كلية اآلثار والسياحة" اإلبتكار والريادة

 
 

سهى الصبيحي ـــ  ضمن خططه الرامية 
إلى توسيع االنتشار والتواصل الفعال مع 
مجتمع الجامعة بكافة أطيافه، أقام مركز 
االبتكار والريادة في الجامعة األردنية 
وبالتنسيق مع كلية اآلثار والسياحة فعالية 
نشاء  تعريفية عن ريادة األعمال وا 

 .كات الناجحةالشر 
 

إلى التعريف ، وتهدف الفعالية التي اشتملت على عرض لقصص نجاح لطالب احتضنهم المركز
نشاء  بالخدمات التي يقدمها المركز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ودوره في تشجيع الفكر الريادي وا 

 .المشاريع الصغيرة
 

وقال مدير المركز الدكتور أشرف بني محمد إن ريادة األعمال ليست حكرًا على تخصصات معينة، 
داعيًا أعضاء هيئة التدريس إلى االندماج بقطاع ريادة األعمال واالنخراط في مشاريع أعمال 

 .ابتكارية
 

ة االبتكارية إلى وتناول بني محمد في حديثه للطلبة ريادة األعمال في األردن وكيفية تحويل الفكر 
مشروع شركة ناشئة من قبل الطلبة، فضاًل عن كيفية تأسيس مشاريع فاعلة داعمة لالقتصاد 
المحلي، مشيرًا إلى أن قطاع األعمال القائم على السياحة وخاصة السياحة العالجية يسير بشكل 

 .ناجح وفعال ويوفر فرصًا قيمة للطلبة الراغبين في الريادة في هذا القطاع
 
 

 األردنيةأخبار 
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بدورها أشارت عميدة الكلية الدكتورة ندى الروابدة إلى أهمية ريادة األعمال في القطاع السياحي 
كعنصر محفز ومعزز لهذا القطاع، خاصة أن القطاع السياحي من أهم القطاعات اإلقتصادية التي 

 .تخدم االقتصاد الوطني
 

قيس العبادي قصة نجاحها في إنشاء ودار حوار تفاعلي مفتوح  مع الطلبة، عرضت خالله الطالبة بل
مشروعها السياحي الريادي األول من نوعه في محافظة البلقاء والمتخصص في رسم الحناء والرسم 

 . ثالثي األبعاد والجداريات التراثية
 

يذكر أن مركز االبتكار والريادة ومنذ إنشائه لعب دورًا بارزًا في نشر الفكر الريادي وتشجيع ريادة 
ل لدى الجيل الشبابي الطالبي داخل الجامعة وحث الطلبة على خلق فرص وظيفية باالعتماد األعما

على طاقاتهم ومهاراتهم المميزة، سعيًا إلى إنشاء جيل مبتكر وريادي قادر على اإلبداع واإلنتاج 
 .والتميز 
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 مركز تكنولوجيا المعلومات يطلق باقة من خدمات الدفع االلكتروني

 
أطلق فريق األنظمة اإلدارية  –هبة الكايد 

وفريق معلومات الطلبة في مركز تكنولوجيا 
المعلومات في الجامعة األردنية باقة من 
خدمات الدفع االلكتروني من خالل إجرائه 

 .عملية ربط إلكتروني مع شركة مدفوعاتكم
  
  

ح الشرايعة إن هذا المشروع يغطي مرحلتين، األولى لمجموعة من وقال مدير المركز الدكتور صال
طلبات االلتحاق كطلبات قبول الموازي وأبناء العاملين وطلبات قبول الفنون وهندسة العمارة، فيما 

 .تعمل المرحلة الثانية على حوسبة دفع طلبات قبول الدراسات العليا
  
  

المركز بالتعاون مع وحدة القبول والتسجيل ووحدة وأضاف الشرايعة أن هذا اإلنجاز الذي حققه 
الشؤون المالية يأتي ضمن خطة الجامعة في التحول إلى حرم جامعي ذكي واستكماال للجهود الحثيثة 
في حوسبة كافة اإلجراءات في الجامعة وأتمتة كافة عمليات الدفع فيها مستقبال من جهة، وتطبيقا 

 .اللكترونية الخالية من النقد التقليدي من جهة أخرىلعملية التحول إلى عمليات الدفع ا
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردنيةأخبار 
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 أردنية العقبة تبدأ تسجيل طلبتها الجدد على نظامي الموحد والموازي

 
اعلن رئيس الجامعة االردنية في العقبة الدكتور موسى اللوزي عن استكمال الجامعة 

ا لنيل درجة لكافة االجراءات المتعلقة ببدء تسجيل الطلبة الراغبين باالنتساب اليه
البكالوريوس وذلك اعتبارا من يوم بعد غد الثالثاء ولغاية يوم الخميس للطلبة المرشحين 

وعلى نظام الموازي ( بالمائة  92)على قائمة القبول الموحد لمن تزيد معدالتهم عن الـ 
وذلك تمشيا مع ( بالمائة 9146بالمائة الى   94) للطلبة الحاصلين على معدالت بين 

مجلس التعليم العالي االخير بهذا الخصوص المخصص لعدد من الجامعات  قرار
وفي تصريح صحفي .   الحكومية في االطراف ووفقا للطاقة االستيعابية لكل جامعات

للدكتور اللوزي نوه بان الجامعة تفتح ابوابها امام طلبة الثانوية العامة المؤهلين لالستفادة 
ا وزارة التعليم العالي للطلبة الناجحين في اقليمي الشمال من المنح التعليمية التي توفره

والوسط الراغبين لالنتساب للجامعة األردنية فرع العقبة والتي اقرتها الوزارة حسب شروط 
محددة مشيرا بان هذا القرار يصب في صالح أبنائنا الطلبة ويعزز من قدرات ومكانة 

ا واسعة للتحصيل الجامعي موضحا بان فرع الجامعة األردنية في العقبة ويفتح أفاق
 94المنحة تشمل كافة الرسوم الجامعية للطالب المستفيد اضافة الى مبلغ شهري يبلغ 

اللوزي بان على الطلبة . كما اوضح د.   دينارًا تمنح للطالب المقبول طيلة مدة الدراسة
تسجيل مصطحبين الراغبين باالنتساب ألي من الكليات مراجعة الجامعة خالل مواعيد ال

معهم شهادة الثانوية العامة االصلية وكشف العالمات االصلي وصورة مصدقة عن 
شهادة الميالد والهوية المدنية ودفتر خدمة العلم ساري المفعول ومؤجل وست صور 

وأعلن رئيس الجامعة عن بدء الدراسة في كلية التمريض التي تم .   شخصية حديثة
ع العام القادم حيث ستباشر بالتدريس كنواة اولى لكلية الطب استحداثها مؤخرا وذلك مطل

التي سيتم انشاؤها مستقبال مؤكدا مضي الجامعة االردنية في العقبة لتنفيذ رؤيتها لخدمة 
احتياجات سوق العمل من كافة التخصصات بناًءعلى دراسات علمية ومتابعة مع 

 6ص األنباط 
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وبين ان الجامعة تمنح .   افظةالجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في المح
حاليا درجة الماجستير في ادارة االعمال والمحاسبة وعلم الحاسوب واللغة االنجليزية 
ترجمة وفي علم البحار مشيرا الى ان الجامعة تتطلع في خطتها المستقبلية للوصول الى 
صيغة المدينة الجامعية المتكاملة والتي توفر مختلف التخصصات ومنها الطب 
والهندسة لتصبح الجامعة االردنية في العقبة وجهة لطلبة التعليم العالي في المنطقة 
مستفيدة من مكونات مدينة العقبة الشاطئية والسياحية وما تشتمل عليه من نمط حياة 

جدير بالذكر ان مشروع الجامعة األردنية في .   يناسب الطلبة ويراعي قدراتهم المادية 
المشروعات االستراتيجية على اإلطالق وهو الذي يعني برفد  العقبة يعتبر من أهم

المسيرة التنموية في المنطقة بالكوادر المؤهلة القادرة على المساهمة بفاعلية وكفاءة في 
 .نهضتها التنموية
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 ملك إسبانيا يمنح الدكتور صالح جرار وسام االستحقاق المدني اإلسباني

 
تاذ الدكتور صالح منح الملك فيليبي السادس عاهل إسبانيا وسام االستحقاق المدني برتبة قائد لألس

جرار أستاذ اللغة العربية وآدابها ووزير الثقافة األسبق، تقديرًا لجهوده المتميزة في الدراسات األندلسية 
سهاماته في تعزيز العالقات العلمية والثقافية العربية اإلسبانية وجرى . األدبية والتاريخية والحضارية وا 

ة اإلسبانية في عّمان السيدة أرانثاثو بانيون في حفل تكريمي تقليد الوسام للدكتور جرار من قبل السفير 
أقامته بهذه المناسبة مساء يوم األحد الماضي، بعد أن قرأ القنصل اإلسباني نّص إرادة منح الوسام 

 .بحضور عدد من الشخصيات الثقافية واألكاديمية في األردن وأعضاء السفارة
مات الدكتور جرار في حقل الدراسات األدبية والتاريخية وفي كلمتها أشادت السفيرة بانيون بإسها

والحضارية األندلسية، وتحدثت عن مشاركاته في العديد من األنشطة الثقافية للسفارة اإلسبانية 
، مشيرة إلى الوظائف التي شغلها وعضويته في (ثربانتس)ومحاضراته في المركز الثقافي اإلسباني 

انية ومنتدى الفكر العربي ورابطة الكتاب األردنيين واللجنة الملكية جمعية الصداقة األردنية اإلسب
 .لحقوق اإلنسان

إن البحث في العالقات التاريخية بين األمتين العربية : ومن جهته قال الدكتور جرار في كلمته
ن، واإلسبانية، والبحث عن العناصر الثقافية واإلنسانية المشتركة هو واجب الباحثين العرب واإلسبا

وهو رسالة نبيلة عليهم أن يواصلوا تأديتها بمختلف الوسائل الممكنة؛ ألنها هي السبيل إلى تعزيز 
نسانية راسخة،  أواصر التعاون والصداقة بين األمتين وضمان استمرارها وبنائها على أسس ثقافية وا 

 .وبما يخدم مصالح األمتين
من الكتب والبحوث العلمية المنشورة في  نفسه كان أصدر في دراسات األندلس ما يقرب من مائة

مجالت محكمة معظمها في األدب والتاريخ والحضارة األندلسية، عدا مشاركاته في كثير من 
، وازدادت هذه األنشطة عندما كان أمينًا 4691األنشطة الثقافية في معهد ثربانتس بعّمان منذ عام 

، حيث قدم في هذا المعهد (1441-1444)افة ، ووزيرًا للثق(1441-4666)عامًا لوزارة الثقافة 
النقوش الشعرية في قصر الحمراء «، و«رحالت األردنيين إلى إسبانيا»: عددًا من المحاضرات مثل

والمهاجرين األردنيين األوائل إلى مالقة «،«المالمح العربية في قصة دون كيخوتة«، و«وجّنة العريف
 .، وغيرها«في القرن الثامن الميالدي

 

 هال أخبار -المدينة نيوز -31الدستور ص  -51الرأي ص  -بترا
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 ال أعــبـاء إضـافـيــة للـسنـــة التحضيرية على الطلبة
 

كشفت التفاصيل الخاصة بإقرار السنة التحضيرية لكافة التخصصات بالجامعات  -امان السائح
المعتمدة للطلبة الجدد األردنية، ان السنة لن تضيف على الطلبة أعباء إضافية فيما يتعلق بالساعات 
 .بإضافتها او إقرار مزيد منها على المجموع اإلجمالي في الخطة الدراسية الكاملة

ووفقا لتفاصيل السنة التحضيرية التي سيتم البدء فيها العام الجامعي المقبل، فقد جاءت لترتيب أمور 
ه الحقيقية في هذا الطالب فيما يتعلق بالتخصص الراغب بدراسته، ومساعدته في تحديد رغبت

 .التخصص حتى وان كان ضمن أولوياته في وحدة تنسيق القبول الموحد
كما ان تلك السنة ستحمل في مضامينها تفاصيل متعلقة بخطة دراسية تم توجيه الجامعات بتغييرها، 
حيث يجب ان تشتمل تلك السنة مواد تتعلق بالتخصص نفسه، ليتمكن الطالب من معرفة ميوله 

 .بذات الوقت ورغبته باالستمرار في التخصص من عدمه وقدراته
من تقدير وضعه بالتخصص » التحضيرية » وسيتمكن الطالب بعد االنتهاء من السنة األولى 

وترتيب اموره بشكل دقيق وشفاف ومعرفة التخصص الذي بدأ بدراسته وما هو توجهه باالستمرار او 
 .غبته ومعدلهالتحويل الى تخصص اخر يتناسب مع قدراته ور 

ره مجلس التعليم العالي لدراسة وضع  وسيتمكن الطالب من نهاية السنة بعد خضوعه المتحان قرَّ
 .الطالب وقدراته ومدى معرفته وتمكنه من التخصص الذي يدرسه

وكان مجلس التعليم العالي وجه الجامعات للبدء بإعادة تصميم الخطط الدراسية للسنة األولى في 
والتخصصات لدرجة البكالوريوس ُتمّثل فيها السنة األولى سنة تحضيرية بما يضمن جميع البرامج 

نتاجات تعليمية ذات جودة عالية، على أن تطبق السنة التحضيرية بداية الفصل األول من العام 
 (.1446/1414)الجامعي 

وقدرات دراسية،  وطالب الجامعات بإدراج مساقات في السنة التحضيرية تتطلب تفوقًا علميًا أساسياً 
على أن يتم استخدام وسائل تدريس متقدمة يتخللها عمليات تقييم ومتابعة دورية، وتصميم امتحانات 

 .ُمَشددة قادرة على تقييم استعداد الطلبة في نهاية السنة التحضيرية لالنتقال إلى السنة الثانية
 

 شؤون جامعية ومحلية

 0/ص أولىالدستور 
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 مشـارك فـي مؤتمـر عن مواجهة اإلشاعة 0111
 

الجامعات ودورها في » تمر وطني بعنوان بدأت جماعة عمان لحوارات المستقبل باإلعداد لعقد مؤ 
، وذلك في إطار جهودها، »بناء الثقة الوطنية في مواجهة اإلشاعة وخطاب التشكيك واإلحباط 

للمساهمة في التعبئة الوطنية، وبناء الثقة بالمنجز الوطني، وبالدولة األردنية المعاصرة، في مواجهة 
 . التشكيكحالة اإلحباط التي تغذيها اإلشاعات وخطاب 

وسيبحث المؤتمر عددًا من أوراق العمل المتخصصة منها أوراق حول مؤسسات التنشئة االجتماعية 
األسرة والمدرسة ودور »في بناء الثقة الوطنية في مواجهة اإلشاعة وخطاب التشكيك واإلحباط 

لى التماسك ،وأوراق حول خطر اإلحباط واإلشاعة ع»العبادة ومؤسسات المجتمع المدني واإلعالم 
الوطني مع دراسة أمثلة من أثر اإلشاعات على تدمير الدول والمجتمعات باإلضافة إلى أوراق حول 
اإلنجازات الوطنية األردنية في مواجهة اإلحباط، كما سيبحث المؤتمر آليات وسبل بناء الثقة 

 .ومواجهة اإلحباط واإلشاعة
رؤساء جامعات وعمداء : مشارك منهم 4444ويقدر عدد الذين سيشاركون في المؤتمر بحوالي 

شؤوون الطلبة في الجامعات أالردنية الحكومية والخاصة،، وطلبة من الجامعات الحكومية واألهلية 
 .باإلضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمهتمين ورجال الصحافة واإلعالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0/ص أولىالدستور 
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 تباشر باستقبال الطلبة الجدد للفصل الدراسي الثاني« البلقاء التطبيقية»

 
تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية االستاذ الدكتور عبداهلل سرور الزعبي يرافقه نائب الرئيس للشؤون 
االدارية رئيس اللجنة العليا الستقبال الطلبة الجدداالستاذ الدكتور جمال النسور سير االجراءات 

 .1446/.1449سي الثاني المتعلقة بتسجيل الطلبة الجدد المقبولين على الفصل الدرا
واوعز رئيس الجامعة للمعنيين في وحدة القبول والتسجيل بضرورة تهيئة كل ما يلزم من أجل راحة 

 .الطلبة وذويهم وتذليل إي صعوبة تواجههم وتمكنيهم من إكمال عملية التسجيل بكل يسر وسهولة
لذي بدأ امس االثنين وينتهي هذا فقد اعلنت وحدة القبول والتسجيل عن برنامج تسجيل الطلبة وا

لتسجيل الطلبة المتاخرين عن مواعيد  14/1/1446وتخصيص يوم الخميس  14/1/1446بتاريخ 
تسجيلهم لكافة التخصصات في كليات الجامعة، وذلك بعد ان انهت كافة االستعدادات واإلجراءات 

لب كافة االجراءات شاشة للتسجيل بحيث ينهي الطا( 49)الخاصة بالتسجيل حيث خصصت الوحدة 
 .بكل سهولة ويسر وبوقت قياسي

طالبا وطالبة موزعين على كافة  1459ويشار الى ان عدد الطلبة المقبولين لهذا الفصل بلغ 
 .التخصصات في كافة كليات الجامعة

كما اعلنت الجامعة عن استمرار القبول في برنامج الدعم اللوجستي على مستوى الدرجة الجامعية 
( GIZ)والذي جاء ثمرة للتعاون بين الجامعة ووكالة االنماء والتعاون الدولي االلمانية  المتوسطة

 .كأول برنامج في األردن والمنطقة
 

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود البلقاء التطبيقية في توطين التجارب العالمية الرائدة في كلياتها من 
المؤسسات والهيئات العالمية ذات االهتمام خالل عالقات التعاون التي ترتبط بها الجامعة مع 

 . المشترك
حيث اثبتت الدراسات التي قامت بها الجامعة بالتعاون مع الوكالة االلمانية والقطاع الخاص عن 
توفر فرص عمل حقيقية ورائدة لخريجي هذا التخصص خاصة في الشركات الكبرى المحلية 

عم اللوجستي، كما يتيح البرنامج ايضا لخريجيه انشاء واالقليمية والدولية المتخصصة في مجاالت الد
 .شركاتهم الخاصة خاصة

وان هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية في استجابة الجامعة لمتطلبات السوق المحلي واإلقليمي والعالمي، 
 .في القطاعات ذات العالقة من قطاعات صناعية وتجارية وخدماتية وغيرها
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 تفوز بجائزة أفضل مستشار ملكية فكرية في الشرق األوسط" أبوغزاله للملكية الفكرية"
 

على جائزة أفضل مستشار ملكية فكرية في الشرق " أجيب"حصلت شركة أبوغزاله للملكية الفكرية 
األوسط، وذلك خالل النسخة الثانية من منتدى وجوائز االبتكار والملكية الفكرية والذي عقد في 

 .1446ني كانون الثا/ العاصمة الفرنسية باريس في الثالثين من يناير
 

وتم اختيار الشركة للحصول على الجائزة من قبل هيئة من المحلفين مكونة من سبعين مستشارًا عامًا 
من كبار المستشارين في مجال الملكية الفكرية، وذلك بناًء على ما قدمته من خدمات مميزة في 

 .ة الفكريةمجال الملكية الفكرية، باإلضافة إلى إسهاماتها المستمرة في مجتمع الملكي
أفخر بتمثيل ": "أجيب"وتعليقًا على هذا اإلنجاز، قالت األستاذة رشا بازيان، مدير دائرة العروض في 

الشركة الستالم هذه الجائزة رفيعة المستوى، ومشاركة قصة نجاحنا مع مجتمع الملكية الفكرية 
جميع العاملين في الشركة لتقديم  ، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تأتي تتويجًا للجهود المستمرة من"الدولي

 .أفضل الخدمات لعمالئنا في كافة أنحاء العالم
إحدى شركات مجموعة طالل أبوغزاله، باقة واسعة من خدمات الملكية الفكرية لحماية " أجيب"وتقدم 

وتسويق حقوق الملكية الفكرية في جميع انحاء العالم، والتي تتضمن براءات االختراع والعالمات 
 .جارية والتصاميم وحقوق المؤلف وأسماء النطاقالت
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 تعليق الدوام في مدارس وجامعات الجنوب بسبب الثلوج
 

حيث .شهدت الُمرتفعات الجبلية الجنوبية من المملكة، فجر امس االثنين، تساقطا لزخات ثلجية
شهدت محافظة معان أمس، تساقطا للثلوج فوق مرتفعات الشراه والشوبك والبتراء وايل واذرح والمريغة 

ين تم سم وأدت إلى إغالق بعض الشوارع في ح 5وقرى النعيمات، والتي وصلت سماكتها ما يقارب 
 .تعطيل جامعة الحسين بن طالل والمدارس في المحافظة

وقال محافظ معان احمد العموش، إن أكثر المناطق تأثرا بتساقط الثلوج هي لواءا الشوبك والبترا 
سم باإلضافة إلى تساقط لألمطار في لواء 5وقضاءا اذرح وأيل والمريغة حيث بلغ سماكته ما يقارب 

 . القصبة
انه لم تسجل حوادث سوى حادث واحد لخمسة سياح بلغار جنحت مركبتهم على وأضاف العموش، 

جانب الطريق واخر لسيارة ديانا على الطريق الملوكي لم ينتج عنها أي إصابات وتم تأمينهم بواسطة 
كوادر الدفاع المدني، مشيرا ان كوادر البلديات وسلطة اإلقليم وكافة الجهات المعنية والدفاع المدني 

 .على فتح الطرق التي أغلقت بسبب تراكم الثلوج عملت
من جهته أوضح مدير دفاع مدني محافظة معان العقيد سالم الصرايرة انه تم أخذ االستعدادات 
والتدابير الالزمة لمواجهة ما قد ينتج من حاالت، لضمان سالمة الجميع، الفتا إلى وقوع حادثين 

لغار واألخرى ديانا تقل شخصين لم يصابوا جميعهم احدهما لمركبة تحمل لوحة سياحية لسياح ب
وقال رئيس بلدية الشوبك الجديدة . بأذى وتم التعامل مع هذه الحوادث من قبل كوادر الدفاع المدني

 .عادل الرفايعة أن البلدية وضعت خطة للتعامل مع الظروف الجوية
ق معظم الطرق داخل اللواء والتي وقال الرفايعة، إن اللواء شهد تساقطا للثلوج؛ ما أدى إلى إغال

 .تعاملت معها كوادر واليات البلدية
بدوره قال مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرحمن الحرازنة انه حرصا من مديرية االمن العام 
وكافة الجهات المسؤولة في المحافظة تم اتخاذ اإلجراءات االستباقية حفاظا على سالمة سالكي 

 . لظروف الجويةالطريق في هذه ا
وقرر مدير التربية والتعليم في لواء البتراء محمد الهريشات تعطيل الدوام في المدارس يوم امس 

 . األثنين بسبب الظروف الجوية وتساقط الثلوج
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وقرر مدير تربية .كما قرر مدير تربية الشوبك االستاذ حسين الحسنات تعليق الدوام في الشوبك
 .ذ ياسين السالمين تعليق دوام المدارس في الباديةالبادية الجنوبية االستا

 .كما قرر عميد كلية معان الجامعية األستاذ الدكتور سطام الخطيب تعليق الدوام
 .كما أعلن الدكتور ابراهيم الشقيرات مدير تربية معان تعليق الدوام في جميع مدارس المحافظة

الجنوبي الدكتور طالل المجالي تعليق دوام مدارس  من جانبه قرر مدير التربية والتعليم للواء المزار
 .مؤتة والمزار امس بسبب تساقط الثلوج في المنطقة

وقال المجالي، إن تعليق الدوام يشمل مدارس مؤتة والمزار فقط في حين يستمر الدوام الرسمي في 
 .مناطق اللواء األخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

26 

 
 
 

  دابوق -صبحي جبري  محمد خير  -
   الزرقاء -عطاااهلل أحمد الملكاوي   -
  الدوار الخامس -زياد موسى فلوح أيوب  -
 بيت الفحيص -فريدة جريس إبراهيم الخوري الطعامنة  - 

  ضاحية األمير راشد -رياض محمد مصطفى كتخدا    -
 عجلون -ماري عيد موسى عويس    -
  الصويفية -ميسون سميح صالح خليل   -
 ضاحية الرابية -شارلي منير يعقوب أبوخضر  -
   الصويفية -خيرية حافظ حمدااهلل  -
 دابوق -رزاق الشملي ناديا عادل عبدال -
 
 
 

 رحمهم هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات
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  قام مركز العمليات بوزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة األردنية بالعاصمة البحرينية
لنقل جثمان مواطن أردني مقيم بالبحرين توفي أمس االثنين بحادث سير،  المنامة

، وذلك بحسب ما أعلن مدير المركز سفيان هطلب ذوی إلى المملكة بناء على
 .سلمان القضاة

 
  بعد تأخر طويل تشرع وزارة التربية والتعليم اليوم الثالثاء بصرف المستحقات المالية

للدورة ( يهالتوجی)والمصححين ممن شاركوا بامتحان الثانوية العامة  للمراقبين
حولت للبنوك المستحقات المالية للمستفيدين يوم أمس،  الوزارة. الشتوية األخيرة

 من اليوما اعتبارا هعلى أن يتم استالم
 

  ،تستضيف عمان اليوم لقاء لممثلين حكوميين ومن القطاع الخاص باألردن والعراق
نحو تنمية اقتصادية واستقرار : تطوير معبر الكرامة الحدودي”مشروع  في إطار

ويبحث اللقاء اليوم بآخر التطورات . االتحاد األوروبي ، الممول من“معزز
. طريبيل الذي يربط البلدين -الكرامة واالحتياجات وتخطي التحديات في معبر

ومكتب األمم المتحدة المعني  جرةهوينفذ المشروع بالتعاون مع المنظمة الدولية لل
 .بالمخدرات والجريمة

 
 عاطف  هبرئاسة رئيس هيعقد مجلس النواب صباح اليوم الثالثاء جلسة عادية ل

يوم مشروع القانون وأدرج على جدول أعمال الجلسة ال. وحضور الحكومة الطراونة
في قراءة أولى من قبل النواب، قبل  هاإللكترونية، والمقرر النظر ب المعدل للجرائم

إلى  هقبيل إعادت هالوطني النيابية لفتح حوار حول هإلى لجنة التوجی هإحالت
قراره همجلس النواب لمناقشت د جدال واسعا ومعارضة من هش ذا المشروعه. وا 
 هوتعيد تعديل“ النواب” الحكومة من هسي قبل أن تسحبالوسط اإلعالمي والسيا

 .إلى البرلمان هبما يتوافق مع التحفظات الواسعة على بعض بنوده وترسل

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد 


