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 "مبنى األستاذ الدكتور عبد السالم المجالي"بــ " األردنية"تسمية مبنى إدارة 

 
محمد ( أ ج أ)نية أخبار الجامعة األرد

تقديرا وعرفانا من الجامعة  -المبيضين
األردنية لمسيرة رئيس الوزراء األسبق 
الدكتور عبد السالم المجالي الحافلة 
بالعطاء واإلنجاز  قرر مجلس عمداء 

مبنى "الجامعة تسمية مبنى إدارتها بـ 
 ". األستاذ الدكتور عبد السالم المجالي

تقدير كبيرين وتستذكر الجامعة باعتزاز و 
حضور المجالي الوطني ودوره الكبير بإنارة دروب  أبناء الجيل  من خالل تقلده مناصب تعليمية 

 . رفيعة منها وزيرا للتربية والتعليم ورئاسة الجامعة األردنية 
وخالل االحتفال الكبير الذي أقيم في بهو المبنى ألقى رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة كلمة  

فيها بالسيرة الطيبة والعطاء الموصول واإلنجازات التي تحققت في عهد رئاسة المجالي للجامعة  أشاد 
خصوصا إنشاء كليات جديدة ومراكز علمية بحثية وعمادتي البحث العلمي وشؤون الطلبة إلى جانب 

دخال نظام الساعات المعتمدة وتأسيس برنامج القيادة   . الواعدة تطوير برامج الجامعة األكاديمية وا 
وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجالي تولى رئاسة الجامعة وكان همه أن تأتي إليها األجيال وقد 

وأسس بينه وبين , واالنفتاح على علوم العالم وعلمائه, رغبت في التعليم وتعلم التعامل الحضاري
لسفة في التعليم تسعى إلى وله ف, الطلبة وبين هيئة التدريس لعالقة متينة الروابط قوامها االحترام

 . تغيير مفهوم السلطة من اإلجبار والقسر إلى التفاعل والتعاون واالحترام 
ووصف محافظة عالقة المجالي بالجامعة األردنية بأنها قصة عشق صوفية ابتدأت قبل أكثر من 

دة تأثره بها خمسين عاما واستمرت فصولها حتى اليوم وهو يصفها بأنها أعز من أوالده بل إنه من ش
 .يتحاشى زيارتها

  

 أخبار الجامعة

 طلبة نيوز -أخبار األردنية -40الرأي ص 

 35/3/3545                                                 الثالثاء                                                               السوسنة 
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أكد في كلمته أن المجالي رمز وطني تفخر به الجامعة وأهلها تربطه بها عالقة أبوية , محافظة
 .حميمية معربا عن سعادة الجامعة وامتنانها بقبوله تسمية هذا المبنى باسمه
البخيت كلمة " عدنانمحمد "وألقى رئيس مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد الشام الدكتور 

في بداية عهد األستاذ المعلم المجالي الفتا إلى  3791استذكر فيها بدايات عمله في الجامعة عام 
اإلقالع الجديد للجامعة في تلك الفترة التي شهدت اعتماد نظام الساعات المعتمدة وزرع الجامعة 

 . بالكليات الجديدة وجمع مستشفى عمان الكبير إلى الحرم الجامعي
لى جانب هذه اإلنجازات قال البخيت تم في عهد المجالي تأسيس مراكز البحث العلمية أبرزها  وا 
مركز المياه ومركز القوى البشرية والتكنولوجيا التربوية ومركز الوثائق والمخطوطات الذي رسم له 

وأصبح , ونيةسياسته وهي جمع كل ما كتب بالعربية وعن العرب واإلسالم والمسلمين والحركة الصهي
 .منذ ذلك اليوم من أكبر مراكز التوثيق في الجامعات العربية

وتناول البخيت في كلمته جانبا من عناية المعلم الكبير المجالي بالطالب الفتا إلى أنه كان يحرص 
على اللقاء بالطالب في مواعيد محددة وكان يقسمهم إلى مجموعات يلتقي مع كل مجموعة عضو 

أن يتخرج الطالب وتضم المجموعة طالبا من مختلف الكليات, فأوجد بذلك حالة  هيئة تدريس إلى
 . وجدانية من االنتماء للجامعة

بدوره أعرب  المجالي  عن تقديره وامتنانه لرئيس الجامعة وأعضاء مجلس عمدائها على تكريمه 
ه قبل أن يغادر الجامعة بتسمية مبنى اإلدارة باسمه الفتا إلى مشاركته الحقيقية والفاعلة في إنشائ

 .جسما ال روحا
عندما كان أحد  3791وسلط المجالي الضوء على عالقته الشخصية بالجامعة منذ والدتها عام 

أعضاء مجلس أمنائها مشيرا إلى رؤية القائمين عليها آنذاك بأن تكون هذه المؤسسة صرحا علميا 
 .متميزا في العالم العربي

للمجالي ( ببورتية)بة الستارة عن  لوحة اسم المبنى الذي زين في داخله وأزاح المجالي بهذه المناس
وهي عمل فني راق  لمدرس الفن التشكيلي في كلية الفنون والتصميم غسان أبو لبن استخدم فيها 

أول كلمة في ( اقرأ)ألوانا زيتية على قطعة من القماش ويحمل فيها المجالي كتاب على غالفه كلمة 
نزلت على الرسول األعظم محمد عليه أفضل الصالة والتسليم ولها مدلوالت عظيمة  القرآن الكريم

 . تحث اإلنسان على العلم والمعرفة اإلنسانية
وزين المبنى أيضا بجدارية تعبيرية نفذها مدرس مادة الخزف في كلية الفنون والتصميم  حازم الزعبي 

تقبل في ضوء الظروف الراهنة المحيطة وتضمن محتواها مزج من عدة ألوان تعبر عن فرح المس
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باألردن إضافة إلى بعض األحرف اآلرامية القديمة لتمثيل الماضي للمنطقة العربية والتناغم واألمل 
 .للمستقبل

سم وفقا ـ للزعبي ـ ثالث سمكات باتجاهات مختلفة 311× م 9وأبرزت الجدارية  التي بلغت مساحتها 
 .ل اآلخرتعبرعن اختالف وجهات الرأي وتقب

درجة الدكتوراه الفخرية في  1132ويذكر أن الجامعة منحت في الثامن عشر من شهر شباط عام 
العلوم اإلدارية لتميزه على الصعيد الوطني والعربي والعالمي إداريا وأكاديميا وسياسيا لمسيرة تمتد 

 .ألكثر من خمسين عاما
نان بدران رئيس مجلس أمناء الجامعة  وعبد حضر االحتفال رؤوساء الوزارات السابقين الدكتور عد

ورئيس مجلس النواب السابق المهندس عبد الهادي , الرؤوف الروابدة والدكتور عبد اهلل النسور
ومحافظ البنك المركزي ونواب رئيس الجامعة وعمداء  الكليات , المجالي وعدد من الوزراء السابقين

 .ليين وجمع من عائلة آل المجالي الكرام وكبار المسؤولين في الجامعة القدامى والحا
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 "تمريض االردنية" الجرائم اإللكترونية في األردن محاضرة في 
 

نظمت لجنة  -محمد المبيضين 
الجامعة والمجتمع في كلية التمريض 
في الجامعة األردنية محاضرة بعنوان 

الجرائم االلكترونية وواقعها في )
 (.االردن

والمحاضرة التي ألقاها النقيب أنس 
العجارمة من مرتب وحدة الجرائم 
االلكترونية في مديرية األمن العام 

تستهدف توعية طلبة الكلية بمخاطر استخدامات وسائل االتصاالت التكنولوجية خصوصا شبكة 
 .االنترنت ووسائل االتصال االجتماعي 

وأنواعها وأسبابها ودوافعها وآثارها االجتماعية على وتناول المحاضر مفهوم الجرائم االلكترونية 
 .األفراد والجماعات 

وبين العجارمة أن أبرز أسباب ظهور الجرائم االلكترونية  التهديد واالبتزاز والتشهير واغتيال 
الشخصية واالنتشار الواسع لشبكة االنترنت واستخدامات الخلويات الذكية التي رافقها انخفاض الفت 

 .حزم االنترنت التي أصبحت في متناول الجميع  ألسعار
ولفت المحاضر إلى أن األردن من أوائل الدول التي تنبهت على خطورة هذه الجرائم على المجمتع 
وأفراده, فيتم انشاء وحدة الجرائم االلكترونية التي تم تزويدها بأحدث المعدات والوسائل الالزمة 

ى جانب سن تشريعات وقوانين لفرض عقوبات رادعة لمرتكبي الكتشاف هذه الجرائم ومكافحتها, إل
 .هذه الجرائم 

داريي الكلية إلى اتباع  العجارمة, دعا الطلبة ومستمعي المحاضرة من أعضاء هيئة  تدريس وا 
التعليمات واتخاذ االجراءات السليمة عند استخدام أجهزتهم الحاسوبية والهواتف الخلوية لضمان 

 . معلوماتهم الشخصية وعدم حذفها أو تعطيلها أو انتشارها بشكل غير مشروعالمحافظة على سرية 

 35/3/3545الثالثاء                                                                                                      56الرأي ص  
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وأجاب المحاضر عن أسئلة ومداخالت الحضور التي تناولت في مجملها كيفية التعامل مع مرتكبي  
هذه الجرائم وبناء جسور التعاون مع مديرية األمن العام لمكافحة مثل هذه الجرائم التي تسبب 

 .نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة  لضحاياها آثارا
وعلى صعيد ذي صلة, أشادت عميدة الكلية الدكتورة منار النابلسي خالل لقائها العجارمة في مكتبها 
بالجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز األمن العام في مكافحة الجريمة بشتى أشكالها وأنماطها 

 .ا في تعزيز حالة األمن واالستقرار في المملكةوأنواعها مؤكدة أن هذا الجهاز يلعب دورا رائد
وأكدت النابلسي أهمية هذه اللقاءات التي تعقدها الكلية بدعم من إدارة الجامعة لفتح اآلفاق  أمام 
الشباب الجامعي  لمعرفة القضايا المجتمعية وسبل مواجهتها, معربة عن اعتزاز الكلية وامتنانها 

رية األمن العام لنشر القيم والمبادىء الفضيلة التي تسهم في بناء للتعاون  المثمر القائم مع مدي
 .شباب المستقبل االردني الواعد بالعطاء والتضحية واإلنجاز 

  
 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 (األردنية)باستضافة من كلية الفنون والتصميم في 
حاه من الفلكلور تشد االنتباه بمقطوعاتها الفنية المستو ( موسيقى الجيش اللبناني)

 اللبناني
 

استطاعت فرقة موسيقى  -فادية العتيبي
الجيش اللبناني التابعة للقوات المسلحة 
اللبنانية أن تشد االنتباه وتنال استحسان 
الحضور بما قدمته من مقطوعات فنية 
تراثية مستوحاة من التراث اللبناني 
بأسلوب جديد ومتطور, خالل الحفل 

لفنون الموسيقية في الذي استضافه قسم ا
كلية الفنون والتصميم في الجامعة 

 .األردنية
وأدت الفرقة خالل الحفل الذي أقيم بحضور عميد الكلية الدكتور رامي حداد والقائد األعلى لموسيقى  

الجيش اللبناني العقيد الموسيقي أبولو سكر, مقطوعات موسيقية مستوحاة من األعمال الكالسيكية 
لبنانية,  والموروث الموسيقي اللبناني كأعمال الرحابنة وزكي ناصيف, قدمتها بتوزيع والفلكلورية ال

طار يتناسب وطبيعة آالت النفخ النحاسي والخشبي التي تميز الفرقة والمستخدمة في الجيش,  جديد وا 
 .إضافة لآلالت اإليقاعية

لجيش اللبناني التي تزور حداد وخالل رعايته للحفل, أعرب عن سعادته باستضافة فرقة موسيقى ا 
األردن حاليا لتلّقي دورات تدريبية في المعهد الوطني للموسيقى التابع لمؤسسة الملك الحسين, مشيرا 
إلى أن استضافة الكلية للفرقة جاء بناء على اتفاقية قائمة مع المعهد في سبيل توطيد عالقات 

 .  ها الفنية أمام جموع طلبة الكليةالتعاون مع كافة الجهات التي تعنى بالفن لتقديم خبرات
وقال إنها لتجربة جديدة وفريدة من نوعها أن تستضيف الكلية فرقة موسيقية عسكرية تقدم موسيقى 
تراثية تعتمد في عزفها على آالت كالسيكية ترتكز في المقام األول على آالت النفخ النحاسي 

 .ن يكسب الطلبة خبرة جيدةوالخشبي المستخدمة في الجيش, األمر الذي من شأنه أ
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بدوره أكد رئيس قسم الفنون الموسيقية الدكتور نضال نصيرات حرص كلية الفنون والتصميم على 
اإللمام بالثقافات الفنية لمختلف الشعوب والدول ضمن ورش عمل وندوات وعروض فنية, لما تسهم 

ن الطالب المعرفي وتنمية التذوق به في تقوية وتبادل العالقات اإلنسانية من جهة, وتعزز من مخزو 
والوعي الفني  لديه من جهة أخرى, مشيرا في حديثه إلى أنه جرى في وقت سابق استضافة فرق من 
اليابان وأمريكا قدمت مقطوعات فنية حاكت تراثها وثقافتها ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها 

 .القسم
ه المستقبلية تشكيل فرقة موسيقى عربية وكشف نصيرات في حديثه عن نية القسم وضمن خطط

تعنى بتقديم ألوان من التراث العربي واألردني, تعمل تحت مظلة كلية الفنون والتصميم, وتضم في 
عضويتها طلبة الكلية ممن يملكون موهبة العزف والغناء دون أن تقتصر على طلبة القسم فقط, 

 .حيث سيعلن عن انطالقتها في القريب العاجل
المبادرة في استضافة الفرقة اللبنانية وخالل إدارتها للحفل المدرسة عبيدة ماضي, أكدت في  صاحبة

حديثها أن فرقة موسيقى الجيش اللبناني؛ هي قطعة عسكرية ثقافية حضارية لم تعد ملكا للجيش 
ة وحده, بل أصبحت ملكا للبنان بأسره, تجدها حاضرة في أفراح الوطن وأحزانه من مهرجانات وطني

وشعبية ومؤتمرات رسمية وحفالت تشييع كبار الوطن وعظمائه, ومناسبات تكريم أدبائه وفنانيه, 
 .تملك بعزفها قلوب السامعين وتمدهم بغذاء الروح

من الجدير ذكره أن الحفل يقام بالتعاون مع المعهد الوطني للموسيقى الذي بدوره وقع اتفاقية مع  
الجانب اللبناني بإرسال موسيقييه لحضور فعاليات وورش عمل  موسيقى الجيش اللبناني؛ حيث يقوم

 . وامتحانات يعقدها المعهد, ويقدم المعهد مواد نظرية وتدريبات عملية على كافة اآلالت الموسيقية
   
 
 
 
 
 
 
 
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 ؟(التخصص الجامعي)كيف يحل الطالب معضلة 
 

 ال التخصص الذي سيختارونه بعد إنهاءتتملك الطالب والطالبات الحيرة والقلق حي -جوان الكردي
 .الثانوية العامة

يتوافق مع المعدل,  فالجامعة هي الخطوة األولى لتحديد مستقبلهم؛ منهم من يختار التخصص الذي
ذا كان مرتفعًا تدّخل األهل في  فإذا كان منخفضًا قّلت فرصة تحصيل التخصص الذي يرغب فيه, وا 

 لتخصص الذي يوافق ميولهم ليقدموا أفضل ما عندهم, أو وفقومنهم من يختار ا .رغبة أبنائهم
في اختيار تخصصه, هو كان يرغب ( المحامي)بهاء أحمد, تأثر برأي والده  .الظروف االقتصادية

 لكن أباه أراد له دراسة القانون حتى يساعده في أعماله ويبقى بعده في إدارة األعمال, بدراسة إدارة
 .«سأتقدم لكلية الحقوق ولن أندم»: هة نظر والده, ويقولواقتنع بهاء بوج. المكتب

فأنا محام,  القانون؛ بهاء ابني الوحيد, لذلك طلبت منه دراسة: فيقول( والد بهاء)المحامي أحمد  فيما
لم أفرض عليه األمر بل »: بالقول ويستدرك .وكّونت اسمًا بهذا المجال, ولدّي مكتب ومحامون

مكاني, وأطمح أن يكمل ابني مسيرتي, ومتأكد أنه لن  سيحل نظري ألنه تناقشت معه واقتنع بوجهة
 أو« هندسة الجينات»إسراء شكري, الخريجة أخيرا في الثانوية العامة, فترغب بدراسة  أما .«يندم
ووفق المعدل الذي حصلت عليه غيرت التخصص إلى هندسة  لكن, .تخصص علمي آخر أي

اقتنعت »: وتقول .جامعة ونصحها وأرشدها إلى هذا التخصصمع أستاذ في ال وجلست البرمجيات,
وابنتي أحبت »والدتها فكانت تحب أن تدرس ابنتها هندسة الجينات,  أما.«به, يكفي أّن له مستقبال

 واتفقنا عليه, لكن الظروف المالية هي من حسمت الموضوع ولجأت إلى التخصص هذا
ع بجامعة مؤتة الدكتور رامي الحباشنة التغير الذي أستاذ علم االجتما ويعزو .«البرمجيات هندسة

 التغير الذي»الرؤية وحرية اختيار التخصص الدراسي لدى األبناء داخل األسرة إلى  توسع طرأ على
مع المناخ الثقافي العام « الترابط» وكذلك.«على مناخ وعالقات األفراد داخل األسرة نفسها أوال طرأ

 .إلى عالم االنفتاح والتكنولوجيا والعولمة الجيل ن خالل ولوجم« أصبح أكثر انفتاحا»الذي 
التي  والتفضيالت أستطيع أن أقرر وأن أختار وأن أحدد خياراتي من خالل الرغبات»: بالقول ويفصل

يمكن االعتراف اآلن أن عمق وقدرة تأثير أولياء األمور على »: بالقول ويشرح .«تنشأ داخل الفرد
 التي األسرة ذا الجانب سيتشكل من خالل عمق وتأثير العالقات المتبادلة داخلمن ه أبنائهم قرارات

 شؤون جامعية ومحلية

 35/3/3545الثالثاء                                                                                                      56الرأي ص  
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على األبناء في  تأثيرها بات تشكيلها يخضع لكثير من االعتبارات التي اليمكن لرب األسرة تجاهل
 .«تحديد اختياراتهم

وفي ذلك . «زمانكم يرال تربوا أبناءكم على أخالقكم فإنهم خلقوا لزمان غ»إلى المقولة المأثورة  ويشير
والعلمي, ستتغير من جيل  الثقافي داللة على أن ميكانزمات الحركة داخل األسرة, حتى من الجانب

 .إلى آخر
من  آخر هنا على ضرورة االعتراف بأن آلية تعامل األهل مع أبنائهم الطلبة أخذت منحى ويشدد

يلبي حاجة  أن ل عن خيار يمكنحيث عمق التدخل في تحديد خياراتهم, إال من جانب بحث األه
 .الحالية مادية للطالب بعد تخرجه في ظل المناخ االقتصادي الضاغط في المرحلة

ن تشكل داخل األسرة بهذا الصدد, وبين ما يقرره  باتجاه الحباشنة أنه غالبا ما ينتهي أي صراع, وا 
العلمي واألدبي  حقول ياألبناء حول رغباتهم الدراسية في الجامعة وقبلها في الفرع الدقيق ف

 ..والمهني
 يعتقده في توجيه األبناء نحو ما« تركة ثقافة االنجرار إلى المظهر بدل الجوهر»ال يغفل أثر  كما

 .بعض أولياء األمور بأن هناك احتراما لبعض التخصصات دون غيرها
 هنا , ومن«أضيق عمليا»لكنه « علميا»في الخيارات « أرحب»والحديث للحباشنة, الفضاء  إذن,
بين جانب  والحاجة سينشأ صراع مؤقت في ظل ادعاء كل طرف داخل األسرة بأنه أعلم بالمصلحة»

 .«قد يفيد اإلبن مستقبال لما يتعلق بالطالب نفسه كرغبة وجانب يتعلق بولّي األمر كحاجة يراها
 غالبا, المجمل, تتداخل المؤثرات والمحددات في عملية االختيار, التي تنبني عليها في

 .مراحل العمر باقي
في  والتعليمي هو سيد األحكام, خصوصا أن النظام السلوكي التربوي« المعدل الدراسي» ويبقى

 .البالد ال يعير االلتفات الكافي لميول الطلبة وتوجهاتهم ورغباتهم
 بح» هذه األخيرة, ال تأخذ القدر الكافي من التنمية والتوجيه, وبخاصة في ظل انتشار وحتى
وانحسار تأثير  والتواصل, للنماذج غير الناضجة, بفعل تأثير العولمة وتكنولوجيا االتصال« التقليد

 .مثل البيت والمدرسة« األنضج»الموجهات التقليدية 
 أي درجة نحن بحاجة إلى إعادة تقييم منظوماتنا السلوكية؟ فإلى
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 المستنفدين ة غيرتفتح آفاق النجاح للطلب( التوجيهي)تعديالت امتحان 
 

شكلت التعديالت التي اجرتها وزارة التربية والتعليم على امتحان الثانوية العامة  - سرى الضمور
بارقة أمل وفرصة ذهبية للمشتركين للخروج من مرحلة الثانوية  ,1139/1132للعام الدراسي 

 .العامة
وتقليص عدد المباحث  3211من احتساب المجموع العام للعالمات : وكان من ابرز هذه التعديالت

والسماح للطلبة غير المستنفدين من %, 21مساقات, وخفض النسبة العامة للنجاح لنحو  الى تسعة
 .بعدد غير محدود من الدورات تقديم امتحان

من الطلبة غير المستنفدين الذين انهوا فرصهم في «موظف في القطاع الخاص» محمد الحباشنة 
, اال ان التعديل الجديد ساهم بمنحه فرصة  1132وية العامة للدورة الشتوية المتحان الثان التقدم

 .الخروج من مرحلة الثانوية العامة جديدة مكنته من
ورأى الحباشنة أن هذه الخطوة التي اقدمت عليها الوزارة شكلت متنفسا وبارقة امل للكثير من 

ات على الجانب االجتماعي والمهني والتي باستكمال هذه المرحلة لما لها من اهمية وتبع الراغبين
 .نظرة المجتمع التي غالبا ما توصف بالفشل- بحسب رايه -غيرت

 
, والتي «الجامعية»الحباشنة بعد هذه الخطوة الى التوجه نحو اكمال مسيرته االكاديمية  ويطمح
 .جتماعيكبيرا لترفيعه في وظيفته مما يحسن من وضعه المادي واالقتصادي واال دافعا تشكل
وجد بقرار الوزارة فرصة ذهبية للتخلص من نظرة « موظف في القطاع الخاص»ابراهيم  محمود
حيال من أخفق فيها, حيث انه كان ينقصه ثالث عالمات لمبحث اللغة االنجليزية  السلبية المجتمع

 .السنوات السابقة ولم تتح له الفرصة من الخروج من هذه المرحلة في التي استنفد حقه
ابراهيم, إن الظروف التي كانت تواجهه أثناء فترة تقديمه لم تسعفه على النجاح اال ان القرار  وقال,

نفسه امال جديدا للبدء بمحطات اخرى ومهمة في حياته والتي كان التوجيهي العقبة  في جاء ليدفع
 .الكبرى امامه

ءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد الوحش االجرا وايد
المستنفدين من تقديم فرص اضافية تسمح لهم بتخطي هذه المرحلة, والتي غالبا مايكون  لغير السماح
 .يمرون في ظروف تمنعهم من تأدية امتحاناتهم على اكمل وجه الطلبة بعض

 35/3/3545الرأي ص أولى                                                     الثالثاء                                                  
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علم للجميع دون اي الوحش أن السماح بعدد غير محدود أمر إيجابي ويحقق فرصة تقديم ال ورأى
 .طموحاتهم واهدافهم من معيقات تحد

وزير التربية والتعليم السابق الدكتور فايز السعودي إن هذه االجراءات التي اتخذت وجدت  وقال
تكدست في السنوات االخيرة, اال ان الحاجة االساسية في المرحلة المقبلة تتطلب  مشكلة لمعالجة

نذ مراحل مبكرة وبخاصة للصفين الثامن والتاسع االساسي والعمل العموم وم في دراسة واقع الحال
التعليم المهني الذي يسهم بسد فجوة البطالة بعد االنتهاء من المراحل  نحو على بلورة قدرات الطالب

 .الجامعية
السعودي الوزارة بالعمل على تطوير مهارات الطلبة بشكل يحقق لهم خبرات مهنية تمكنهم  وطالب

هذه االجراءات اسهمت بمساعدة هؤالء الطلبة والذين تقدموا . الى سوق العمل مستقبال لالدخو  من
طالبا وطالبة حيث  32422طالبا وطالبة نجح منهم  12143العامة بمجمل  الثانوية المتحان

حيث حققت  1132في نتائج الدورة الشتوية المتحان التوجيهي  االولى تصدر بعض منهم المراكز
بحسب الوزير الدكتور عمر  -وزارة التربية والتعليم وتتوقع .%99سبة نجاح وصلت الى هذه الفئة ن

بخاصة والطلبة غير المستنفدين ممن  الطلبة بعد اتخاذ هذه االجراءات تقدم المزيد من -الرزاز
الف طالب وطالبة من  111 مايقارب الى 1132تجاوز اعداد الطلبة المسجلين في الدورة الصيفية 

 .محافظات المملكة مختلف
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المواد لغايات رفع  النظاميين اعادة االمتحان في" التوجيهي"السماح لطلبة : التربية 
 المعدل

 
سمحت تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للطالب النظامي في الفرعين العلمي واالدبي 

عض المواد التي امتحن فيها في الدورة الشتوية المنتهية, االمتحان في الدورة الصيفية المقبلة لب اعادة
 .منحه الفرصة لتحسين تحصيله الدراسي و رفع المعدل لغايات

وقال مدير إدارة االمتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة لوكالة األنباء االردنية 
النظاميين اعادة االمتحان في المواد ذات الفصل  االثنين, ان التعليمات اتاحت للطلبة , اليوم(بترا)

الصيفية المقبلة, اذا ما كان ناجحا او راسبا فيها خالل الدورة الشتوية الماضية,  الواحد خالل الدورة
 .الجديدة للطالب بحيث يتم احتساب العالمة

وتشمل المواد ذات الفصل الواحد بحسب الدكتور العجارمة, الفيزياء, واالحياء والكيمياء, والتربية 
 .والحاسوب االسالمية

وفيما يتعلق بالمواد ذات الفصلين, اوضح الدكتور العجارمة, انه يحق للطالب الذي حقق اقل من 
االمتحان في هذه المواد خالل الدورة  اي منها خالل الدورة الشتوية الماضية, ان يعيد بالمئة في 21

 .يتم احتساب العالمة الجديدة للطالب الصيفية المقبلة, بحيث
 

ان المواد ذات الفصلين تشمل اللغة العربية, واللغة االنجليزية, والرياضيات, والجغرافيا, وتاريخ  وبين
 .تخصص/ العرب والعالم والعلوم االسالمية, واللغة العربية  وتاريخ االردن,
آلية التقدم لالمتحان في المواد التي يرغب الطالب بإعادتها خالل الدورة الصيفية المقبلة,  وحول
العجارمة, انها تتم من خالل نموذج يتم تعبئته من قبل الطالب في المدارس عند  الدكتور أوضح

 .لفي االمتحان والمتوقع ان تبدأ بداية شهر نيسان المقب لالشتراك عملية التسجيل
 .ان الطالب ال يتحمل اي زيادة في الرسوم مقابل اعادة االمتحان في المواد غير الرسوم العادية واكد
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 دعمًا ماليًا للجامعات الخاصة؟" التربية"هل قدمت 
 

,نسبة 1132لعام " التوجيهي"حقق طلبة الدراسة الخاصة في شتوية الثانوية العامة   -فرح شلباية
جيلها خالل السنوات  األخيرة التي مضت, حيث بلغت النسبة غير المسبوقة نحو نجاح لم يسبق تس

,حسبما اعلن  %99حققوا نسبة  1139-1132, والطلبة غير المستنفدين حقهم ما بين % 9963
وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز في مؤتمر إعالن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية في 

وبلغة األرقام ,حقق طلبة الدراسة الخاصة  للدورات الشتوية في السنوات . بوع الحاليبداية األس
: النسب التالية على التوالي" االنباط",وحسب ما رصدته ( ,1132,1134,1139,1139)السابقة  

,مما يدل على قفزة سريعة وكبيرة في نسبة نجاح طلبة % ( 1964, % 2161, % 2167, % 41)
,سيما بعدما أعلن الرزاز عن سلسلة اجراءات تطال جوهر امتحان  1132ة لشتوية الدراسة الخاص

التوجيهي ومجرياته ,وكان من أبرزها اتاحة فرص جديدة لطلبة التوجيهي الذين لم يحالفهم الحظ  
. بالتقدم للمباحث التي أخفقوا فيها ومنعتهم من اجتياز امتحان التوجيهي وااللتحاق بالمرحلة التالية

نتحدث هنا عن طلبة الدراسة الخاصة تحديدا,فقد ساهم قرار الفرص المفتوحة برفع نسبة النجاح و 
, أي ان ذلك أتاح لمزيد من  1139مقارنة مع الدورة الشتوية لعام   1132في دورة % 31نحو 

حين الطلبة االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي بأرقام أكبر مما كانت سابقا ,حيث بلغت أرقام الناج
وبحسب وزارة التربية والتعليم يحق لـ . مشتركا ومشتركة 23999من الدراسة الخاصة لهذه الدورة  

مشتركا ومشتركة  1139طالبا وطالبة االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي , فيما يحق لـ  17227
, أي % 94االلتحاق بسوق العمل, وفي التفاصيل بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على معدل أقل من 

من بينهم  32727الحد األدنى لمعدل للقبول الجامعي في الجامعات األردنية الرسمية نحو الـ 
وهو معدل القبول الجامعي في الجامعات األردنية الخاصة  9267-91حصلوا على معدل  31192

عادل وتجدر األشارة إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور . وفق النظام القديم
الطويسي  ,وفي مؤتمر صحافي, جمعه مع وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ,في 

 3211اكتوبرالماضي, أكد على أن مجلس التعليم العالي وافق على تضمين القبول وفق مجموع 
ضمن اسس القبول الجامعي والتي سيقرها المجلس في شهر ايار كل عام, وقال ان االسس اشترطت 

بالمئة في كل مبحث دراسي ليكون مؤهال للتقدم للقبول  41لطالب ان يحقق حدا ادنى مقداره على ا
وتضمنت االسس بحسب . 1137/  1132في الجامعات االردنية الرسمية والخاصة للعام الجامعي 
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في الطب وطب %  24الدكتور الطويسي تحقيق الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الرسمية بواقع 
لتخصص الهندسة والصيدلة ودكتور الصيدلة والطب % 21, و3211من  3371بمجموع  االسنان

لكل من %  91وتضمنت االسس كذلك حد ادنى بنسبة . 3211من  3311البيطري اي بمجموع 
, في حين 3211من  721التمريض والعلوم الطبية المساندة وعلوم التاهيل والشريعة اي بمجموع 

وفيما . 3211من  731لباقي التخصصات اي بمجموع %  94قع اشترطت االسس حد ادنى بوا
يتعلق بالدراسة في الجامعات الخاصة, نصت االسس بحسب  الطويسي, اعتماد حد ادنى بمعدل 

في تخصصات %  91, و3211من  3311في تخصصات الهندسة والصيدلة بمجموع %  21
 94, ومعدل 3211من  721اي بمجموع  التمريض والعلوم الطبية المساندة وعلوم التاهيل والشريعة

%  91, فيما اشترطت االسس معدل 3211من  731لتخصصي الحقوق والزراعة اي بمجموع % 
وبين الدكتور الطويسي, انه لقبول . 3211من  221كحد ادنى لباقي التخصصات اي بمجموع 

 21ا حد ادنى مقداره الطلبة الراغبين في االلتحاق في كليات المجتمع تحقيق شرطين اساسيين وهم
وبين وزير التعليم العالي, ان . 3211من  911بالمئة في كل مبحث دراسي وحد ادنى اي بمجموع 

معدل الطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح في الدورة الشتوية للعام الدراسي الحالي, سيحسب 
ووفقا لما سبق,فان . ات الجديدةبالنظام المئوي كما هو مطبق سابقا, ولن يطبق عليهم نظام العالم

معدالت القبول سواء في الجامعات األردنية الخاصة او الرسمية هي ذاتها لم تتغير بحسب القانون 
الجديد,وانما اختلفت آلية احتساب المعدل,وتلخصيا لما ورد فان نظام الفرص المفتوحة سيرفد 

الخبير التربوي الدكتور ذوقان . باحا كبيرةالجامعات الخاصة بمزيدا من الطلبة مما يحقق بالتالي ار 
عبيدات يرى أن العوائد االقتصادية للجامعات الخاصة والتي أوشك بعضها على االفالس ,ستكون 
ضخمة في ظل اتاحة فرص لمن استنفذوا حقهم بالتقدم مجددا للتوجيهي, إال أن انتشال هذه الفئة من 

وقال . ف الفشل عنهم يطغى على اي شيء آخراالنجرار وراء سلوكيات غير سوية واقصاء وص
عبيدات الحظنا في هذه الدورة ارتفاع نسب النجاح بشكل عام,وارتفاع المعدالت, ووفقا السباب 
فندت سابقا في مقدمتها توفير بيئة آمنة لهم وتوفير فرص مفتوحة للطلبة لحين نجاحهم في جميع 

-41شار إلى أن الفئة التي حققت معدالت ما بين وا. بنجاح" التوجيهي"المباحث واجتيازهم مرحلة 
تمكنوا من الحصول على ثقة مكتسبة بعد اتاحة المجال أمامهم %  94أو حتى معدل الـ% 4767

بالتقدم للتوجيهي والحصول على ثقة المجتمع وخلق نظرة مجتمعية ايجابية اتجاههم باالضافة لنظرة 
ت ان ال سلبيات لقرار الفرص المفتوحة ,آمال أن يصل ويعتقد عبيدا. أهاليهم لهم وثقتهم بأنفسهم

المجتمع األردني لمرحلة يحمل فيها كافة شرائح المجتمع شهادات جامعية لغايات الرقي به ,على 
. الرغم من دعم اقتصاد الجامعات الخاصة ,مشيرا أن ال شيء يقارن بنجاح أفراد المجتمع كافة
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 كبيرا في الدورات القادمة مما يساهم في فتح برامج دراسية وتوقع أن تشهد الجامعات الخاصة إقباال
وبين ان كلما ارتفع . جديدة واستيعاب عمالة جديدة واستقطاب موظفين مما يساهم في رقي المجتمع

المستوى التعليمي للعامل زاد دخله بشكل اكبر,معتبرا أن ما حصل في اآلونة األخيرة من قرارات 
بيضاء ,داعيا الوزارة إلى استكمال المسيرة ,للوصول إلى مرحلة يقق فيها  ومستجدات ما هو إال ثورة

بدوره ,تساءل الدكتور فاخر الدعاس منسق الحملة الوطنية من . معدالت أعلى   94-91فئة الـ 
, حول قيام وزارة التربية والتعليم باجراء دراسة قبل فتح مجال الفرص " ذبحتونا"أجل حقوق الطلبة 

ما الطلبة  لقياس سعة سوق العمل والقدرة االستيعابية للجامعات ومدى قدرة استقبال سوق المفتوحة ا
العمل المزيد من الخريجين؟ وتحدث الدعاس عن الزيادة الضخمة في اعداد الناجحين ,حيث قال أن 

لتي هذه األرقام تضع عالمة استفهام حولها , اذ لم تقم الوزارة بتوضيح اسباب العالمات العالية ا
نسبة نجاح في المباحث المختلفة غير مبرة  لألرقام % 21حققها بعض الطلبة ,ومعتبرا أن احتساب 

السوشال "فيما تساءل الكثيرون عبر مواقع التواصل االجتماعي . التي سجلتها الوزارة في هذه الدورة
للتوجيهي,قائلين هل  , عن الغاية من قرار الوزارة باعطاء فرص مفتوحة امام الطلبة  للتقدم" ميديا

 //  الغاية تحقيق مصلحة الطالب فعال كما هو الظاهر ,أم لدعم اقتصاد الجامعات الخاصة ؟
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لجنة اختيار رؤساء جامعات اليرموك والعلوم والتكنولوجيا وجامعة الحسين بن طالل 

 تبدأ مقابالت للمرشحين األسبوع القادم
 

أن لجنة اختيار رؤساء جامعات اليرموك والعلوم والتكنولوجيا علم المحرر المتجول ب
 31وجامعة الحسين بن طالل أوشكت على االنتهاء من وضع القائمة المصغرة من 
 .أسماء لكل جامعة وأنها راعت في اختياراتها اسسا ومعايير الكفاءة اإلدارية والبحثية 

تمثل توجها عاما لدى دوائر صنع وبحسب مصادر موثوقة فإن القوائم التي تم إعدادها 
القرار بالدفع بقيادات شابة وجديدة وأن ما يميز القوائم ان فيها عددا كبيرا من األسماء 

 ...غير مألوفة إال أن لها إنجازات بحثية وأكاديمية محليا ودوليا 
وأكدت المصادر بأن رئيس اللجنة الدكتور محيي الدين توق حافظ على استقاللية اللجنة 
ولم يسمح باي تدخالت من أي أطراف وذلك حفاظا على نزاهة وشفافية قرارات اللجنة 

وأن اللجنة ستبدأ بعملية المقابالت للمرشحين الذين وقع عليهم االختيار ...اختياراتها 
 .بحر األسبوع القادم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35/3/3545الثالثاء                                                                                                             طلبة نيوز
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 فكتور بله مرشح قوي لحقيبة التعليم العالي. د
 

 
طلبة نيوز بأن قالت مصادر عليمة ل 

الدكتور فيكتور بله أحد أهم المرشحين 
لتولي حقيبة التعليم العالي في التعديل 
الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور 

 .هاني الملقي
وبينت المصادر شخصيات نافذة في مواقع 

القرار اجرت مشاورات بخصوص الدكتور بله وهو الذي يعمل حاليا رئيس مجلس أمناء 
 .مريكية في مادبا ومستشار مقرب من الوزير عادل الطويسيالجامعة األ

وهذا وترجح معظم الجهات إجراء تغيير على حقيبة التعليم العالي في التعديل الوزاري 
 .الذي يتوقع أن يتم اجراءه خالل األيام القليلة القادمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35/3/3545                                     طلبة نيوز                                                            الثالثاء            
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قيم النزاهة ومكافحة الهيئات التعليمية من أهم النخب القادرة على تعزيز : العالف
 الفساد

 
قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العاّلف, إن الجامعات األردنية ممثلة بهيئاتها التعليمية 
تعتبر من أهم النخب الوطنية القادرة, بحكم إمساكها بالعملية التعليمية, على زرع قيم النزاهة 

 .ليهم قيادة مؤسسات الدولة والمجتمع في المستقبلومكافحة الفساد في الطلبة والشباب المعّول ع
دور الجامعات في تعزيز "وأكد العالف, في الندوة التي عقدت في مبنى الهيئة اليوم االثنين, بعنوان 

, أن الهيئة تمارس دورا وطنيا كبيرا في سياسات الدولة العامة بشقيها "النزاهة ومكافحة الفساد
ى أهمية االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لألعوام االقتصادي واألمني, مشددا عل

نفاذ القانون بهدف ( 1139-1114) في تحقيقيها للدرجة العليا في معايير الوقاية من الفساد وا 
 .الحفاظ على المال العام

وبّين الّعالف, في الندوة التي حضرها عمداء شؤون الطلبة وعمداء البحث العلمي في الجامعات 
الحكومية والخاصة ورؤساء اتحادات الطلبة في الجامعات األردنية, أهمية الشراكة مع الجامعات 
األردنية وهيئاتها التربوية والتعليمية في نقل رسالة الهيئة في تعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد, 

ي اال أن الهيئة تسعى على الرغم من أن هذه المفاهيم مغروسة ابتداًء لدى المواطن االردن"مضيفا  
الى تأطيرها في منظومة قيمية تنعكس في قرارات وأنظمة الجامعات اإلدارية وأن هذه الشراكة تعتبر 

 ".من أفضل المواقع لنقل رسالة الهيئة الى كافة النخب الوطنية في المجتمع
ما جاء  من جهته, أشار عضو مجلس وهيئة مكافحة الفساد الدكتور أسامة المحيسن إلى أهمية

بالورقة النقاشية السادسة لجاللة الملك وتعزيز مبدأ سيادة القانون واعتباره اساس الدولة المدنية 
اضافًة الى أهمية الدور الذي تقوم به عمادات الدراسات العليا وعمادات شؤون الطلبة في الجامعات, 

فساد من منظور مالي واقتصادي داعيا إياها إلجراء الدراسات الخاصة المتعلقة بالنزاهة ومكافحة ال
وقانوني وتشريعي, والتشارك والتعاون مع الهيئة في عقد اللقاءات الالمنهجية للتوعية بمعايير النزاهة 

 .ومكافحة الفساد
عمر فالح الفطين أهمية دور  .على صعيد آخر, أوضح عميد شؤون الطلبة في جامعة آل البيت د

اد وتعزيز مبادئ النزاهة, داعيا الجامعات األردنية في تعزيز هذه التعليم والمتعلمين في مكافحة الفس
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القيم من خالل وضع أسس شفافة في إجراءاتها اإلدارية المتعلقة بالتعيين وخالفه, وأن يكون أعضاء 
 .هيئة التدريس قدوة للطلبة في تنفيذ متطلبات مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد

الدكتور خالد القضاة " توعية النخب الوطنية بمبادئ النزاهة "في حين تناول كل من مدير مشروع 
ومدير مديرية النزاهة ومدير مديرية الوقاية في الهيئة أهداف المشروع, مبينين أن هذه الندوة تهدف 
إلى توعية النخب الوطنية بمبادئ النزاهة في مختلف المجاالت, حيث قامت الهيئة بإعداد خطة 

 .تضمن العديد من األنشطة التي سيصب تنفيذها في تحقيق أهداف المشروعرئيسية وخطط تشغيلية ت
وتأتي هذه الندوة في سياق سلسلة من الندوات التي تهدف إلى توعية النخب وتوظيفها منابر لنقل 

 .رسائل الهيئة التوعوية, كما  تضمنت الندوة جلسة حوارية بين المشاركين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 دناألر 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 

23 

 
 المقبل 8» اليرموك »لبة انتخابات اتحاد ط

 
أعلن عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك  الدكتور أحمد الشياب أن انتخابات اتحاد طلبة 

 .الجامعة لدورته السادسة والعشرون ستجري صباح يوم الخميس الموافق للثامن من آذار المقبل
عملية االنتخابية ممن تنطبق وقال الشياب إن العمادة فتحت باب الترشيح للطلبة الراغبين بخوض ال

عليهم شروط الترشح المنصوص عليها في تعليمات انتخابات اتحاد الطلبة, ولمدة أربعة أيام حيث 
بلغ عدد الطلبة المرشحين ثالثمائة وثمانية عشر طالبًا وطالبة من كافة كليات وتخصصات 

وأنها تحرص على مشاركة أكبر  الجامعة, مؤكدًا أن العمادة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلبة
عدد ممكن من الطلبة في هذه العملية الديمقراطية المؤمل أن تفرز مجلسًا طالبيًا قادرًا على تمثيل 

 .الجسم الطالبي تمثياًل جادًا لدى الجهات المعنية في الجامعة
شؤون الطلبة, ستقوم  وأشار الشياب إلى أن العمادة ممثلة باللجنة العليا لالنتخابات التي يرأسها عميد

بتشكيل لجان الفرز واالقتراع من الزميالت والزمالء العاملون في العمادة باإلضافة إلى الزمالء 
أعضاء هيئة التدريس من كافة كليات الجامعة , معربًا عن أمله في تعاون الجميع من أجل إخراج 

بين الجامعات األردنية, مشيدًا في  االنتخابات بالصورة المثلى التي تليق بجامعة اليرموك ومكانتها
الوقت نفسه باالنتخابات التي جرت في السنوات السابقة التي عكست مدى الوعي الكبير الذي يتحلى 

والذين يقومون باختيار ممثليهم في مجلس االتحاد على أسس « مرشحين ومقترعين» به الطلبة 
داد لخدمة الجسم الطالبي وتبني قضاياه منطقية وعقالنية تراعي جانب الخبرة والكفاءة واالستع

 .والعمل على حلها ما أمكن
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 المدينة الرياضية -انتصار عبد الفتاح صالح النجداوي  -
 بيادر وادي السير -عرفات محمد عيسى شحادة  -
 جبل الزهور -رابعة اسماعيل موسى شعالن  -
 الهاشمية - اسماعيل نور أحمد محمد عبدااهلل -
 أم السماق -وهيب محمد علي سليمان بركات  -
 شفا بدران -القاضي التميمي « محمد نعمان»رائد عماد  -
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  سفير المملكة المتحدة في عمان ادوارد أوكدن يزور غدًا محافظة معان ليتفقد خاللها
 .عمها بالدهمجموعة من المشاريع التي تد

 
  المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة طالب أعضاء فريق

 1139التنسيق الحكومي بمتابعة إجراءات إنفاذ قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 
في الوزارات والمؤسسات الحكومية خاصة في مجال البيئة الصديقة لذوي اإلعاقة أو تشغيلهم 

ده بالنتائج التي سيعمل عليها بغية إنفاذ القانون والتنسيق المشترك مع المجلس األعلى وتزوي
 .لذوي اإلعاقة

 
  الف دينار نشرت في صحف  ( 29) مطالبة مالية جديدة بحق شخصية نيابية سابقة بقيمة

المطالبة جاءت من وزارة المالية بعد امتناع هذه الشخصية التي تشارك بالوقفات .. يومية
وزارة المالية انذرت . االحتجاجية عن تسديد المبلغ المذكور والعائد المانة عمان الكبرى

الشخصية النيابية التي حجزت مقعدا لها في مجلس النواب السابق عبر الكوتا باتخاذ 
 اجراءات قانونية بحقها وفقا الحكام قانون تحصيل االموال العامة

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 زوايا الصحف 
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 لعماني الشيخ عبدالملك بن عبداهلل الخليلي يرافقه وزير العدل عوض ابو يقوم وزير العدل ا
جراد صباح اليوم بزيارة الى مقر قصر العدل والمعهد القضائي لالطالع على آلية العمل 

 .فيهما
 

  تحت رعاية وزيرة السياحة واآلثار لينا عّناب تعقد هيئة تنشيط السياحة عند الساعة التاسعة
« العناية السياحية»حد الخامس والعشرين من شباط الجاري مؤتمرا بعنوان من صباح يوم األ

 .وذلك في فندق الماريوت البحر الميت
 

  1139تنّظم الجمعية الملكية للتوعية الصحية حفل تكريم المدارس الصحية المعتمدة للعام /
الخامس  وذلك في فندق لي جراند عند الساعة الواحدة والنصف من مساء يوم األحد 1139

 .والعشرين من شباط الجاري
 

  سيتم خالل الفترة القادمة عقد منتديات تشاورية بتنظيم من مكتب المنسق الحكومي لحقوق
نسانية تتعلق بحقوق  اإلنسان برئاسة الوزراء وبالتعاون مع مؤسسات حقوقية وشبابية وا 

ري تشاركي مع كافة اإلنسان وتقارير األردن الوطنية واإلقليمية والدولية وبأسلوب حوا
 .األطراف والفعاليات المجتمعية والنيابية والقضائية والحكومية
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  ,مذكرة نيابية تبنى التوقيع عليها النائب علي الخاليلة تطالب بتعديل الدستور
. وخاصة للمادة التي تسمح لعشرة نواب كحد أدنى بطلب طرح الثقة بالحكومة

لحد األدنى لعدد طالبي حجب الثقة هو ربع عدد أعضاء المذكرة تقترح أن يكون ا
 .مجلس النواب

 
  في قاعة عمان " شبكات العمل الشبابي"تطلق وزارة الشباب الثالثاء المقبل مشروع

المشروع . هاني الملقي. الكبرى بمدينة الحسين للشباب وتحت رعاية رئيس الوزراء د
مات التي تقدمها الوزارة وتوفير يهدف لزيادة نسبة الشباب المستفيدين من الخد

 .االمكانيات لتلبية احتياجاتهم من االنشطة والفعاليات, وتمويل مثل هذه االنشطة
 

 عمر الرزاز مساء اليوم افتتاح المعرض الفني السنوي . يرعى وزير التربية والتعليم د
. لملكالشامل للمعلمين الفنانين الذي تقيمه الوزارة بمناسبة عيد ميالد جاللة ا

 .المعرض يقام في نادي المعلمين بعمان
 

  مكتب اليونسكو في عمان والمنظمة الدولية لدعم اإلعالم ومؤسسة حبر ينظمان
االثنين المقبل جلسة نقاشية لعرض ومناقشة مخرجات دراستين, األولى حول توازن 

عمل  في محتوى اإلعالم األردني, والثانية حول تقييم( الجندري)النوع االجتماعي 
 .اإلعالميات في عينة من مؤسسات اإلعالم األردنية
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