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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  )أفضل دكتوراه عن القدس(إطالق مسابقة 

  ٤  اردنیة العقبة تعمل بالطاقة الشمسیة
   شؤون جامعیة

ًا في التعلیم العالي حسب مؤشر المعرفة  األردن الثاني عربی
  العالمي

٦ 

ّع مذكرة مع جامعة اندونیسیة  ٧  جامعة االمیرة سمیة توق
 ٨  السابق بإنھاء خدماتھ" العلوم والتكنولوجیا " ئیس رد طعن ر

 ٩  لعالج السرطان" أینشتاین القادم"باحثة من مؤتة تفوز بجائزة 
تحقق جائزة افضل مشروع تخرج » الیرموك«كلیة الحجاوي في 

  »واعد «
١٠ 

 ١١  صغار یطورون قدراتھم في البرمجة والتطبیقات
 ١٣  وفیات

  ١٦- ١٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  )أفضل دكتوراه عن القدس(إطالق مسابقة 

حددت الجامعة األردنیة األول من تموز موعدا الستقبال طلبات الترشح لجائزة أفضل رسالة  

وأقرت لجنة الجائزة، التي  .دكتوراه عن مدینة القدس، وتنتھي في األول من تشرین األول المقبل

ُمنح مرة كل عامین، حقولھا لھذه المرة العلوم السیاسیة والحقوق والتاریخ واآلثار والفنون : وھي ست

والعمارة، ویحق لجمیع طلبة الدكتوراه من جمیع الجامعات التي تعترف بھا الجامعة األردنیة التقدم 

للمشاركة بالجائزة على أن تكون الرسالة قد نوقشت في مدة ال تجاوز عامین من تاریخ بدء تقدیم 

م الجائزة على معاییر أھمھا المنھجیة العلمیة في كتابة الرسائل وموضوعیتھا وتقو .الطلبات للجائزة

واعتماد التوثیق العلمي باالضافة الى الحرص على أصالة المصادر وحداثة المراجع وشمولیتھا 

ومن  .واالھتمام بدقة اللغة وسالمتھا أكانت العربیة أو اإلنجلیزیة أو أي لغة توافق علیھا لجنة الجائزة

لمعاییر التي تقوم علیھا الجائزة ظھور شخصیة الباحث وقدرتھ على التحلیل، وقدرة األطروحة على ا

وستخضع الرسائل الُمقدمة للمشاركة بالجائزة للتحكیم من  .اإلضافة إلى حقل الدراسة وإلى المعرفة

ف دینار أردني قبل عدد من أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین، ویُمنح الفائز مبلغا مقداره عشرة آال

ویجوز للجامعة نشر الرسالة الفائزة، وتكون ھي صاحبة حقوق  .مع شھادة تقدیر تثبت فوزه بالجائزة

وتعتبر ھذه الجائزة ضمن استراتیجیات الجامعة لدعم القضیة الفلسطینیة و القدس والطلبة  .النشر

للتاریخ عن طریق بحث  المقدسیین ضمن حقول معرفیة باالضافة العتبارھا فرصة للطالب للرجوع

علمي منھجي یستطیع ان یمیز الخرافات والتشویھ التاریخي وان یثبت بالحجة العلمیة واالكادیمیة 

  مفھوم القضیة الفلسطینیة ورمزھا وحضورھا

 أخبار الجامعة

 ٢٩:الرأي ص
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  اردنیة العقبة تعمل بالطاقة الشمسیة

  نار سنویاالمشروع سیخرج الجامعة من ضائقتھا المالیة بوفر ربع ملیون دی: اللوزي . د

بفضل حرص ادارتھا على مواجھة التحدیات ومساعیھا للتخفیف من ثقل األعباء المالیة التي یعاني 

منھا فرع الجامعة االردنیة في العقبة انھت الجامعة تنفیذ وتشغیل المرحلة االولى من مشروع انتاج 

وازنة الجامعة األردنیة، الف دینار ممولة من م ٣٠٠الطاقة الكھربائیة من الطاقة الشمسیة بكلفة 

من فاتورة الكھرباء السنویة  ٧٠كیلو وات ذروة مما سیوفر للجامعة ما نسبتھ  ٥٠٠وبطاقة انتاج تبلغ 

    .الف دینار ٣٥٠البالغة 

وفي تصریح لوسائل االعالم المحلیة حول ھذا االنجاز الریادي قال رئیس الجامعة االردنیة فرع  

بان انجاز ھذا المشروع الحیوي ازاح حمال مالیا ثقیال عن كاھل  العقبة الدكتور موسى اللوزي

الجامعة كان یستنزف معظم موازنتھا ویضغط النفقات التشغیلیة الجاریة االخرى مما كان یشكل 

    .صعوبة في تمكین الجامعة من االنطالق لتنفیذ برامج وخطط التوسع االفقي والعمودي

المتحقق والبالغ نحو ربع ملیون دینار سنویا جراء توفیر ما نسبتھ  اللوزي بان الوفر المالي. وبین د 

الف دینار سنوي سیتم توجیھھ  ٣٥٠بالمئة من حاجة الجامعة من الطاقة الكھربائیة والمقدرة ب  ٧٠

    .الى مسارات اخرى استراتیجیھ كانت مؤجلة بسبب عدم توفر مخصصات كافیة

في العقبة وبتوجیھ ودعم من رئاسة الجامعة االردنیة االم في  اللوزي بان الجامعة االردنیة. وأكد د 

عمان ستواصل العمل من اجل تنفیذ المرحلة الثانیة واألخیرة من مشروع استبدال الطاقة واالعتماد 

كلیا على الطاقة الشمسیة في انتاج الطاقة الكھربائیة وذلك لتخفیف حدة االعباء المالیة والتحدیات 

كي نتمكن من التوسع في تنفیذ البرامج التدریسیة وإنشاء الكلیات وتحسین اوضاع التي یواجھھا ول

العالمین مشیرا الى بدء االجراءات لتوفیر مخصصات استكمال المرحلة الثانیة والتي ستصل بفاتورة 

 القلعة نیوز
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 كیلو وات ٣٥٠الكھربا الى الصفر بعد استكمالھا من خالل تركیب محطة انتاج ثانیة بقدرة انتاج تبلغ 

    .ذروة

اللوزي الى ان تصمیم بناء الخالیا الشمسیة للمرحلة االولى والثانیة تم استغاللھ كي . وأشار د 

یستخدم كمواقف لسیارات العاملین في الجامعة وزوارھا، مشیرا الى ان القسم المختص في الزراعة 

  .والحدائق یعمل على زراعة االشجار وتخضیر الموقع 



  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 
6 

.  

  
  

  
ًا في التعلیم العالي حسب مؤشر المعرفة العالمي األردن الثاني   عربی

  
ي في قطاع التعلیم العالي حسب حصل األردن على المركز الثاني على مستوى العالم العرب

ة العالمیة للبنك الدولي، والذي جاء تحت مؤشرات التنمی
عنوان ارقام مستوى الخدمات المقدمة في مجال التعلیم 

  .العالي
المؤشرات ذاتھا بینت الكلفة الفعلیة للتدریس بالجامعات في 

ملیون دینار، تتحمل  ١٦٠االردن حیث وصلت الى 
منھا، بینما بلغ عدد الطلبة % ٥٠الجامعات ما نسبتھ 

 ١٤٠ي البرنامج العادي في الجامعات الحكومیة الملتحقین ف
  .الف طالب وطالبة

واكدت ان وزارة التعلیم العالي تقتطع من ارباح الشركات 
  .مالیین دینار ١٠لصالح دعم صندوق البحث العلمي واالبتكار وبمبلغ یصل الى % ١نسبة 

ان ذلك جزء من دور  كلیات تقنیة، معتبرة ٥جامعات طبیة و ٣وقالت ان الوزارة تنوي انشاء 
الحكومة في االرتقاء بجودة الخدمات التي تقدمھا الوزارة والجامعات الرسمیة ورفد االقتصاد 

 .االردني بالموارد البشریة الالزمة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١:الدستور ص
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ّع مذكرة مع جامعة اندونیسیةج   امعة االمیرة سمیة توق
   
  

ي ورئیس جامعة حسن الدین وقع رئیس جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا الدكتور مشھور الرفاع
األندونیسیة الدكتور دویا تینا بولوبوھو، الیوم االثنین، مذكرة تفاھم لتبادل الطلبة وأعضاء ھیئة 
التدریس والندوات المتخصصة وإجراء بحوث مشتركة وتقدیم منح لطلبة الدراسات العلیا في 

  .الجامعتین
  

سي سبل التعاون المشترك وتعزیز مجاالت تبادل وبحث الدكتور الرفاعي خالل لقائھ الوفد األندونی
  .البرامج المشتركة بین الجامعتین

  
وعرض لمسیرة الجامعة األكادیمیة والعلمیة مشیرا الى أن المذكرة تصّب ضمن رؤیة الجامعة في 

  .السعي للتشبیك واالنفتاح مع الجامعات األخرى على المستویین الدولي واإلقلیمي
  

یئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي الدكتور بشیر الزعبي، ورئیس الجامعة وأعرب بحضور رئیس ھ
الھاشمیة الدكتور كمال الدین بني ھاني، ونائب الرئیس وعمداء الكلیات، عن فخره بھذا التعاون الذي 

میة یفتح األفق أمام أساتذة الجامعة وطلبتھا لالستفادة من التجربة األندونیسیة، وتبادل الخبرات األكادی
  .والبحثیة بین الطرفین في مجاالت الھندسة، وتكنولوجیا المعلومات واألعمال

  
وأشاد الوفد الضیف بالمستوى العلمي المتمیز والسمعة الطیبة واإلنجازات التي حققتھا جامعة األمیرة 

  .سمیة للتكنولوجیا على الصعد كافة متطلعا إلى مزید من التعاون بین الجامعتین

  ٦:الدستور ص
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  السابق بإنھاء خدماتھ" العلوم والتكنولوجیا "  رد طعن رئیس
  
  

ردت المحكمة اإلداریة الدعوى التي تقدم بھا رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا السابق الدكتور عمر 
  .الجراح والمتضمنة الطعن بقرار مجلس التعلیم العالي بإنھاء خدماتھ كرئیس للجامعة

  
ي والبحث العلمي الیوم االثنین، جاء في قرار المحكمة أنھ وحسب بیان صدر عن وزارة التعلیم العال

ً لسلطتھ التقدیریة "  ولما كان البیّن أن المستدعي ضده مجلس التعلیم العالي قد مارس اختصاصھ وفقا
وبناًء على توصیات اللجنة المشكلة وفق األصول وصالحیاتھ في تشكیلھا وإسناد المھام لھا، وحیث 

راره المطعون فیھ بإعفاء المستدعي من منصبھ كرئیس لجامعة العلوم ذھب المستدعي ضده بق
والتكنولوجیا بناًء على التوصیات وبناًء على صالحیاتھ التقدیریة التي تخولھ إعفاء المستدعي من 
منصبھ دون أي سبب یذكره في حال كان اإلعفاء لرؤساء الجامعات الرسمیة، وذلك خالف ما 

الجامعات الخاصة حیث یجب أن یكون بناء على تنسیب من مجلس أمناء یشترطھ النص للرؤساء في 
  .الجامعة ومبررات التنسیب

  
وبین القرار أن توصیات اللجان غیر ملزمة لمصدر القرار حیث ال یوجد نص على تشكیلھا بالقانون، 

ن یكون من قانون الجامعات األردنیة لم تشترط أو تنص على أ) ٢/د/١٢(باإلضافة إلى أن المادة 
ً على رأي من أیة جھة كانت   ".قرار إعفاء رؤساء الجامعات الرسمیة من مناصبھم مبنیا

  
حیث أن القرار الطعین صدر عن جھة مختصة بإصداره وبالشكل الذي رسمھ "وأضاف القرار 

ً للقانون وأحكام المادة  جاء من قانون التعلیم العالي، و) ٧/١(القانون، وبموجب سلطتھ التقدیریة وفقا
ً للقانون، وحیث لم یقدم المستدعي البینة على أن المستدعي ضده  ً على أسباب صحیحة وموافقا مبنیا
قد خالف النصوص القانونیة عند إصدار قراره بإعفاء المستدعي من منصبھ، أو أن القرار الطعین 

ً في محلھ ومت ً والقانونمشوب بأي عیب من العیوب التي نعاھا علیھ، فیكون ھذا القرار واقعا   "فقا

  ١:الغد ص/٤-١: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 

  لعالج السرطان" أینشتاین القادم"باحثة من مؤتة تفوز بجائزة 
  

فازت األستاذة في كلیة الصیدلة في جامعة مؤتة، الدكتورة مھا السید، مؤخرا، بالجائزة العالمیة 
، عن مجمل أبحاثھا العلمیة في مجاالت تكنولوجیا النانو لعالج السرطان "اینشتاین القادم"

  .یمروالزھا
ونالت الدكتورة السید، درع التكریم على فوزھا بالجائزة من رئیسي جمھوریتي روندا بول كاغامھ، 

عالما منھم عالمان عربیان، وذلك على سلسلة أبحاث ومنشورات  ١٦والسنغال ماكي سال، من بین 
  .قدمتھا في مجالت عالمیة

میة یعد إضافة لمسیرتھا العلمیة ولجامعة وقالت الدكتورة السید، إن حصولھا على ھذه الجائزة العال
  .مؤتة، التي تقدم بدورھا الدعم والحافز للمبدعین والمتمیزین من أساتذتھا وطلبتھا

بحثا علمیا ومنشورا، منافسة عدد من الباحثین  ٤٢وأشارت الى أنھا تقدمت للجائزة والمنافسة علیھا بـ
م، مؤكدة أن الجائزة تمثل دعما لإلبداع البحثي منھم من المتأھلین للحصول على جائزة نوبل للسال

  .وتذلیال للمعوقات أمام الباحثین وتحفیزا ودعما إلبداعھم في المجاالت الطبیة وغیر الطبیة
ومن جھتھ، أشار رئیس جامعة مؤتة، الدكتور ظافر الصرایرة، الى أھمیة ما وصلت إلیھ كلیة 

عمل الدؤوب والمتواصل، لتحقیق رسالتھا الوطنیة الصیدلة من إنجازات وأنشطة، تظھر للمتابع ال
المنبثقة عن رسالة مؤتة الخالدة، ومواصلتھا نھجا واضحا في طریق التمیز واإلبداع، مشددا على 

  .دعم الجامعة للباحثة المتمیزة الدكتورة السید
ارة الجامعة في وأشاد عمید كلیة الصیدلة، الدكتور سائد الضالعین، بالجھود النوعیة التي تبذلھا إد

تحقیق الغایة السامیة التي تھدف إلى التنوع األكادیمي فیھا، من خالل الحرص على أن تكون كلیة 
الصیدلة في جامعة مؤتة جاذبة للكفاءات، لیس من داخل الوطن وحسب بل ومن خارجھ، ألن صفة 

  .التنوع تمنح المزید من اإلبداع والتمیز

  ١:الغد ص
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  »واعد «تحقق جائزة افضل مشروع تخرج » كالیرمو«كلیة الحجاوي في 
  

) واعد (حققت كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة في جامعة الیرموك  جائزة افضل مشروع تخرج 
دولة، وذلك في مسابقة )  ١١(جامعة حكومیة وخاصة من )  ١٢(مشروع قدمت من )  ١٧( من بین

مشاریع التخرج ذات الطابع التطبیقي لطلبة كلیات الھندسة في العالم التي اقیمت ضمن  المؤتمر 
 ٣(الثقافي واالكادیمي الدولي  للعام الحالي في جامعة مضیق البوسفور في تركیا في الفترة ما بین 

  ).٢٠١٨/ ١٠/٥ولغایة  ٥/
تصمیم بدلة عمل مجھزة بنظام حمایة وسالمة مھنیة بواسطة تقنیة الغاز المضغوط « وفاز مشروع 

م بتنفیذه فریق العمل البحثي المكون من والذي قا» واالكیاس الھوائیة للعاملین على ارتفاعات شاھقة
الطالبة فرح الكوفحي، والطالبة اسالم دویكات من قسم الھندسة الصناعیة، والطالبة سارة حامد من 

.  قسم ھندسة االلكترونیات، وبإشراف الدكتور محمود المستریحي من قسم الھندسة الصناعیة
میم بدلة أمان تتكون من أنابیب صغیرة من واوضح الدكتور المستریحي أن المشروع عبارة عن تص

الغاز المضغوط، وأكیاس ھوائیة مصنوعة من المطاط المقوى، لزیادة القدرة على امتصاص 
الصدمة وحمایة العامل عند سقوطھ، حیث یعمل نظام االمان المقترح  على الطاقة الشمسیة للحد من 

یستشعر ویتواصل ویتبادل المعلومات باستخدام استھالك الكھرباء، باإلضافة إلى أن النظام المقترح 
  .للتواصل المباشر مع الدفاع المدني للحفاظ على حیاة اإلنسان قدر اإلمكان) IOT(إنترنت األشیاء 

  ١٠:الرأي ص
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  صغار یطورون قدراتھم في البرمجة والتطبیقات
  

الیات وسط زحام الفعالیات المتخصصة بریادة العمال، شھدت عمان خالل الشھر الحالي ثالث فع
متمیزة، نجومھا األطفال والصغار والشباب ممن یطمحون الى المشاركة مستقبال في بناء اقتصاد 

  .رقمي یقوم على التطبیقات الذكیة والتكنولوجیا
وھدفت ھذه الفعالیات الثالث الى دفع الصغار لالندماج في عوالم البرمجة عندما عرفتھم على 

قاتھم الذكیة الخاصة، فیما عنیت إحدى الفعالیات بتشجیع أساسیاتھا، وشجعتھم على ابتكار تطبی
الطالب على الكتابة في مضمار تقنیة المعلومات وسط فقر مدقع للمحتوى العربي على شبكة 

  .اإلنترنت
سنة،  ٢٤و ٨وتمیزت ھذه الفعالیات الثالث باستھدافھا شریحة الصغار من فئات عمریة بین 

في مضمار البرمجة وإنتاج التطبیقات الذكیة وكتابة المحتوى لتحفیزھم على اإلبداع واالبتكار 
  .الرقمي في مضمار التكنولوجیا

، وقد انعقدت في منصة "تحدي محو األمیة باستخدام التكنولوجیا"الفعالیة األولى حملت اسم مشروع 
  .الحالي) مایو(أیار  ٥الى  ٣في الجامعة األردنیة خالل الفترة من " زین لإلبداع"

األردن، وشراكات مع " زین"بشراكة رئیسیة مع شركة " أنا أتعلم"نظم ھذه الفعالیة مبادرة وقد 
العدید من الجھات والمؤسسات، بھدف تحفیز الشباب على ابتكار أفكار وتطبیقات ذكیة لتعلیم القراءة 

  .والكتابة
وشباب في  محافظات؛ حیث تكونت ھذه الفرق من طالب ٧فرق من  ١٠وتمكنت الفعالیة من جمع 

سنة تنافسوا إلنتاج أفكار وتطبیقات إلكترونیة لطالب الصفوف الثالثة  ٢٤الى  ١٣الفئة العمریة من 
األولى تساعدھم على حل مشكالت القراءة والكتابة؛ حیث تمكنت أربعة فرق من مختلف محافظات 

  .المملكة من الفوز بجوائز ھذا التحدي
، إنھا من الفعالیات "الغد"، صدام سیالة لـ"أنا أتعلم"مبادرة عن ھذه الفعالیة وتمیزھا، قال مؤسس 

الممیزة التي تشارك في إنجاحھا عدد كبیر من المؤسسات الوطنیة وشركات القطاع الخاص، لتشجیع 
  .الشباب والصغار على االبتكار واإلبداع خارج إطار التعلیم الرسمي

 ٧رك طالب وشباب في منافساتھا من وأكد أھمیتھا في التنوع من حیث المحافظات؛ حیث شا
محافظات، فضال عن تمیزھا في مشاركة األھالي والطالب والمعلمین والمشرفین واھتمامھم بھا، ما 
یرفع مستوى الوعي بأھمیة التعلیم غیر الرسمي وتعلم التكنولوجیا وتطویعھا لخدمة قطاع التعلیم 

  .والقطاعات األخرى
من الشھر الحالي، فكانت الدورة الثانیة من المسابقة الوطنیة  ١٣عقدت یوم وأما الفعالیة الثانیة التي ان

بمشاركة عدد من مؤسسات " Hello World Kids"للمبرمجین الصغار والتي نظمتھا شركة 
  .القطاع الخاص والمؤسسات الوطنیة

مدارس سنة من  ١٣الى  ٨طالب وطالبة في الفئة العمریة من  ١٠٠وشارك في المسابقة أكثر من 
حكومیة وخاصة، تعملوا وتدربوا على أساسیات البرمجة المستوى األول والبرمجة من المستوى 
الثاني، لیتمكنوا من إنشاء وابتكار مشاریعھم وتطبیقاتھم الخاصة، وقد أسفرت ھذه المسابقة عن فوز 

  .طالبا وطالبة من مختلف محافظات ومدارس المملكة ١٦
إن مثل ھذه الفعالیة ": "الغد"ة والتعلیم، الدكتور محمد العكور، قال لـوكان أمین عام وزارة التربی

ھي فرصة الكتشاف المواھب الصغیرة في موضوع البرمجة، والوزارة تساند وتدعم مثل ھذه 
  ".المبادرات التي تحفز طالبنا للتفوق والتمیز في قطاع تقنیة المعلومات مستقبال

، أھمیة ھذه "الغد"، حنان خضر، لـ"Helloworldkids"لشركة وأكدت المؤسسة والمدیرة التنفیذیة 
الفعالیة لتدریب وتحفیز الصغار لتعلم البرمجة، والتي تعد مھنة المستقبل وأساس بناء االقتصاد 

  الغد الكتروني
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من الوظائف الموجودة حالیا مرجحة لألتمتة %  ٤٥الرقمي، وخصوصا أن األرقام العالمیة تقول إن 
  .ةخالل السنوات الخمس المقبل

التي نظمتھا جمعیة شركات تقنیة " رواد المحتوى الرقمي"وثالث ھذه الفعالیات كانت مبادرة 
بمشاركة وزارة التربیة والتعلیم ووزارة االتصاالت وعدد " إنتاج"المعلومات واالتصاالت األردنیة 

  .من شركات القطاع الخاص
، الى تعزیز واقع المحتوى العربي وھدفت المبادرة التي انطلقت قبل نحو شھرین على ثالث مراحل

في مجال االقتصاد الرقمي من خالل تنمیة قدرات طلبة المدارس الحكومیة في الصفین العاشر 
  .والحادي عشر في محافظات المملكة كافة

طالبا وطالبة الذین اجتازوا المرحلتین الثانیة والثالثة في المبادرة من مختلف  ٢٠وجرى تكریم 
من الشھر الحالي، كما اختارت لجنة التحكیم خمسة طالب من المتقدمین  ١٥یوم  محافظات المملكة

  .للمبادرة، للفوز بلقب رواد المحتوى الرقمي على مستوى المملكة
، الدكتور بشار حوامدة، أھمیة مثل ھذه المبادرة لتأھیل "إنتاج"وأكد رئیس ھیئة المدیرین في جمعیة 

  .االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات طلبة لكتابة محتوى متمیز في قطاع
إن المبادرة ھي النواة األولى لغرس مفاھیم االقتصاد الرقمي وتكنولوجیا المعلومات "وقال حوامدة 

لدى طلبة المدارس، نحو تنمیة جیل ریادي قادر على االبتكار القائم على الفھم السلیم لتكنولوجیا 
  ".المعلومات

موسم جدید لمبادرة رواد المحتوى الرقمي، حتى یتمكن أكبر عدد من وأعلن عن نیّة الجمعیة، إطالق 
الطالب من المشاركة وتحقیق االستفادة المنشودة، معتبرا أن ھذه المبادرة ھي البنیة الصلبة 

  .والرئیسیة لزیادة نسبة المحتوى العربي على االنترنت، خصوصا المساھمة األردنیة فیھ
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  جمعیة آل النبر –تاوي وضاح عبدالخالق عنب -
  خلدا –ھشام عبدالرحیم موسى صوفان  -
  الدوار السابع –محمد سلیمان السید احمد  -
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ان جمعیات خیریة في الشمال تنشط باستضافة سفراء دول في االردن وذلك » عین الرأي«علمت 
  .لتقدیم الدعم لتنفیذ مشاریعھا

  
مؤتمرا وندوة ونشاطا في االردن (  ١٣٠( الل الثالث سنوات اكثر من منتدى الفكر العربي نظم خ

  .عدا عن مئات المشاركات خارج البالد
  

شركة ) 159)امین سجل الشركات في المجموعة االردنیة للمناطق الحرة والمناطق التنمویة طالب 
  .قھابتصویب اوضاعھا تمھیدا لتصفیتھا وخالفا لذلك ستتخذ االجراءات القانونیة بح

  
المعلن  ٧٣٧وبوینج  ٣٢٠شركة أردنیة منعت مزاودین من الكشف واالطالع على طائرات ایرباص 

عنھا للبیع بالمزاد العلني والمملوكتین لشركة الصقر الملكي للطیران تحت التصفیة بحسب أشخاص 
شراء ھذه  المزاودون استھجنوا ھذا التصرف وتساءلوا كیف سنقوم بالمزاودة على..تقدموا للمزاودة

  .الطائرات دون الكشف علیھا؟
  

مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین اعلنت عن منح دراسیة لالجئین المسجلین لدیھا لمواصلة 
المنح وفق مصادر مطلعة تھدف إلى إعادة التوطین في كندا ..دراستھم في كندا بعد الثانویة العامة

 .لمختلف الجنسیات
 

 زوایا الصحف 

 الرأي عین 
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اللة الملك عبد هللا الثاني أمس األول دوریة سیر على دّوار صویلح اإلفطار، سّجل فیدیو مشاركة ج
  .أعلى عدد تغریدات على تویتر، محلیا وعربیا، واألكثر تعلیقا على صفحات الفیس بوك

  
أكدت جاللة الملكة رانیا العبد هللا أنھا سترى سمو األمیرة سلمى خریجة ھذا األسبوع، وكتبت تعلیقا 

عربیة واإلنجلیزیة على صورة نشرتھا عبر حسابھا اإلنستجرام أمس لألمیرة سلمى وھي باللغتین ال
ھذا . أولى خطواتك، أولى كلماتك، وأول یوم لك في المدرسة.. أتذكر طفولتك وكأنھا األمس(طفلة 

  ).األسبوع سأراك خریجة، لكنك ستبقین دائما صغیرتي سلمى
  

ان االقتصادیة والمالیة في مجلس النواب للبحث في التقى نواب رئیس الوزراء مع رؤساء اللج
  .مشروع قانون ضریبة الدخل الجدید

  
یصل الى عمان الیوم وفد عراقي یمثل قطاع المیاه في العراق الشقیق في زیارة یبحث خاللھا مع 

  .لمیاهكبار المسؤولین في وزارة المیاه والري تعزیز التعاون الثنائي بین البلدین الشقیقین في مجال ا
  

طالب مواطنون بضرروة تكثیف الرقابة على بائعي العصائر خالل شھر رمضان المبارك، والذین 
ارتفع عددھم بشكل ملحوظ، فیما یقوم بعضھم ببیع العصائر في ظروف غیر صحیة بالمطلق، 

ط واستخدام فواكھ تالفة في بعض األحیان، وأحیانا بیعھا في الشوارع العامة دون أي شرط من شرو
  .السالمة والصحة

  
قرر رئیس جامعة الیرموك  الدكتور زیدان كفافي تعیین  الدكتور آدم معابدة من قسم الفقھ وأصولھ 

  .شاغال لكرسي باھانج للدراسات اإلسالمیة والبحث العلمي في كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة
  

 صنارة الدستور
  



  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 
16 

  
  
  

ئیس الوزراء جمال الصرایرة وجعفر كشفت مصادر نیابیة عن عقد لقاء أول من أمس جمع نائبي ر
حسان، بعدد من النواب، ابرزھم رئیسا اللجنة المالیة احمد الصفدي واالقتصاد واالستثمار خیر أبو 

بحسب المصادر فان اللقاء جاء عشیة اقرار الحكومة لمشروع قانون ضریبة الدخل، . صعیلیك
كانیة احالتھ إلى لجنة نیابیة مشتركة من وبحث في مواد المشروع، قبل احالتھ إلى مجلس األمة، وام

  .االقتصاد والمالیة
  

نفت السفارة األمیركیة في عمان تعیین قائم جدید بأعمال السفارة في عمان، خلفا للحالي ھنري 
القائم بأعمال السفارة ھنري ووستر موجود "وحسب الناطق باسم السفارة ایریك باربي، فإن . ووستر

تحدة ویتوقع عودتھ قریبا لألردن لتكملة الفترة المتبقیة من مھمتھ كقائم باألعمال حالیا في الوالیات الم
  ".للسفارة

  
احتفاال بعید استقالل المملكة الثاني والسبعین تنظم شركة زین األردن مساء الجمعة المقبل احتفاال 

ضا ضخما جماھیریا بحدائق الحسین بعمان، ویتضمن االحتفال العدید من الفقرات الفنیة وعر
  .لاللعاب الناریة

  
بمناسبة عید االستقالل، ینظم ائتالف األحزاب القومیة والیساریة مساء غد االربعاء ندوة سیاسیة 

، یتحدث فیھا نقیب المھندسین أحمد سمارة "األردن إلى أین؟.. عاما على االستقالل  ٧٢بعد "بعنوان 
سعید ذیاب، . حدة الناطق باسم االئتالف دعصام السعدي، وامین عام حزب الو. الزعبي، الباحث د

  .وذلك بمقر حزب الوحدة

 زواریب الغد
  


