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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
یحتفل بتخریج طلبة الدبلومات التدریبیة " األردنیة"استشارات 

  المھنیة
٣  

واإلجراءات المتبعة منعت أحداث " األردنیة"انتخابات شفافیة 
  العنف

٥  

ً » األردنیة«   ٨  تعلن برامج كرسي الملك الحسین غدا
  ٩  مستشفى الجامعة االردنیة یحدد مواعید دوامھ في رمضان

   شؤون جامعیة
لإلصالح وتحقیق التنافسیة ولیس ) الكفاءة الجامعیة: (الزعبي

  للتشھیر بالجامعات
١٠ 

غة العربیة بمناسبة مرور رئیس الوزراء یحضر احتفال مجمع الل
  أربعین عاماً على تأسیسھ

١٣ 

 ١٥  طالبان أردنیان یطلقان حملة ملیونیة بعید االستقالل
تحصدان الجوائز األولى في أفضل ) الطب(و) األعمال: (مؤتة 

  كلیة جامعیة
١٦ 

 ١٧  وفیات
  ٢١- ١٨  زوایا الصحف

ت التقریر الصحفي محتویا

 الیومي
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  یحتفل بتخریج طلبة الدبلومات التدریبیة المھنیة" األردنیة"استشارات 

  
احتفل مركز  -سناء الصمادي

االستشارات في الجامعة األردنیة 
بالتعاون مع أكادیمیة التضامن 
األردني الدولي الیوم بتخریج 
مجموعة من طلبة الدبلومات 
التدریبیة المھنیة في مدرج وادي 

  .رم بمركز اللغات 
  

وسلم راعي الحفل مدیر المركز 
مازن عرفة الشھادات الدكتور 

) ٢٦(للخریجین البالغ عددھم 
طالبا وطالبة من ابناء المجتمع 

  .المحلي 
  

وقال الدكتور عرفة أن المركز یھدف إلى تأھیل الكوادر البشریة في مختلف المؤسسات والقطاعات 
قلیمي من خالل تنفیذ مجموعة منتقاة من البرامج التدریبیة التي یحتاجھا سوق العمل المحلي واال

  .بالشراكة مع مؤسسات تعمل في مجاالت التدریب كاكادیمیة التضامن
  

واضاف عرفھ أن المركز حریص على توفیر نخبة من المدربین ذوي الخبرات والكفاءات العلمیة 
  .والعملیة، كما یوفر التدریب العملي والممارسة المیدانیة لكل متدرب في مجال تخصصھ

  
وبینت مدیرة األكادیمیة دالیا الكباریتي ان التدریب یعد احد الركائز االساسیة الھادفة الى االرتقاء 

  .بمستوى االفراد والمنظمات مما یساھم في تحقیق التمیز والجودة في االداء
  

ھم  وأشارت الى ان االكادیمیة وجدت اساسا لتقدیم التدریب بشقیھ التأھیلي للمتدربین والتطویري لمن
على رأس عملھم ویطمحون الى تحسین مستویاتھم الوظیفیة، مستمدة رؤیتھا من مبدأ المعرفة قوة 

  .واالستثمار في االنسان
  

وختمت الكباریتي كلمتھا بالشكر للجامعة االردنیة التي لم تتوان في فتح ابوابھا للجمیع لتحتضن كل 
ء ھیئة التدریس وموظفي مركز االستشارات من ارد المعرفة والعلم والثقافة من خالل خبرات اعضا

  .والتدریب
  

والقت الطالبة غزل عرار كلمة ثمنت من خاللھا جھود الجامعة االردنیة ممثلة بمركز االستشارات 
  .في إعداد برامج تدریبیة تؤھل الطلبة للدخول الى سوق العمل

   

 أخبار الجامعة

  السوسنة/طلبة نیوز/یةأخبار األردن
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ال والموارد البشریة، یشار الى أن موضوع الدبلومات اشتمل على موضوعات في ادارة االعم
  .واالجھزة الخلویة، وصیانة السیارات، وادارة الصیدلة والمستودعات، وھندسة التكییف والتبرید
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  في تقریر أعده المركز الوطني لحقوق اإلنسان
  واإلجراءات المتبعة منعت أحداث العنف" األردنیة"شفافیة انتخابات 

  
وصف التقریر الصادر  -ھیا الحوراني. د

مؤخرا عن المركز الوطني لحقوق 
اإلنسان انتخابات اتحاد طلبة الجامعة 
األردنیة التي عقدت مطلع نیسان 
الماضي بالشفافیة والنزاھة، وبأنھا تمت 

  .راءات المعتمدةوفق اإلج
   

وجاءت نتائج التقریر الذي أعده المركز 
بعد متابعتھ ومراقبتھ لمجریات انتخابات 
اتحاد األردنیة التي عقدت في الجامعة 
الختیار ممثلین في اتحاد الطلبة من حیث 
إجراءات االقتراع واستخراج النتائج 

  .٦/٤/٢٠١٧وم وإعالنھا في مؤتمر صحفي نھایة یوم االنتخابات الذي وافق ی
   
   

وقدم التقریر مجموعة من التوصیات التي من شأنھا تطویر العملیة االنتخابیة في الجامعة األردنیة، 
ومن أھمھا إعادة النظر في األسس الداخلیة النتخابات اتحاد الطلبة في الجامعة لتنص على كافة 

د الطلبة، وتنظیم مھام وواجبات رئیس الحاالت التي تم البت بھا من قبل الجنة العلیا النتخابات اتحا
وأعضاء لجنة االقتراع واإلشراف علیھا داخل غرفة االقتراع والفرز ضمن ترتیبات محددة، على أن 

  .یتم تدریب اللجان على آلیة االقتراع والفرز والمعاییر الدولیة الناظمة لھا قبل یوم االقتراع
   
   

واشتمل التقریر على بیان مفصل لیوم االنتخابات حسب مراحل یوم االقتراع ابتداء بمراقبة مدى 
االلتزام بموعد بدء االقتراع لدى كل لجنة، والتحقق من خلو الصنادیق من أیة  أوراق، وعدم وجود 

  .أشخاص غیر أعضاء لجان االقتراع والفرز أثناء عملیة االقتراع
   
   

  .یر مركز اقتراع في كل قسم من أقسام الكلیات، وكل كلیة ال یوجد فیھا قسموأكد التقریر توف
   
   

وأشاد تقریر مركز حقوق اإلنسان باعتماد الحبر السري في االنتخابات على غرار ما اعتمد في 
االنتخابات النیابیة، األمر الذي یعمل على إرساء دعائم العملیة االنتخابیة وضمان سیرھا بمنتھى 

ة والشفافیة بالشكل المطلوب، وھذا اإلجراء ھو األول من نوعھ الذي یطبق على مستوى النزاھ
  .الجامعات األردنیة

   
   

  ٦:الرأي ص/٨:الدستور ص/عمون/السوسنة/طلبة نیوز/یةأخبار األردن
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یجدر بالذكر أن فریق المركز الوطني لحقوق اإلنسان لم یسجل أي مالحظات على إجراءات فتح 
یسجل الفریق التزام  صنادیق االقتراع وقیام الناخب بالتوجھ إلى اللجنة لتسلیم ورقة االقتراع، بل

  ".األردنیة"لجان االقتراع والفرز باألسس الداخلیة النتخابات اتحاد الطلبة في 
   
   

ویسجل التقریر أیضا مراعاة اللجنة العلیا لالنتخابات النوع االجتماعي في تشكیل اللجان لضمان 
شخصیة الطالبة التحقق من شخصیة الطالبة المقترعة، وال سیما أنھ من الضروري التحقق من 

  .المنقبة
   
   

وأثنى التقریر على حرص اللجان على التحقق من أوراق الناخب الثبوتیة، وتطابق صورتھ مع بطاقة 
  .الجامعة أو بطاقة األحوال المدنیة، والتحقق من شخصیة الناخب ووجود اسمھ في سجالت الناخبین

   
   

ب لھ على نتائج التقریر، عبر عن شكره رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة في تعقی
كما أفاد –للمركز الذي بادر في طلب متابعة انتخابات اتحاد الجامعة ومراقبة مجریاتھا، وكان لھم 

مطلق الحریة في التنقل بین الكلیات ومتابعة عملیة االقتراع والفرز وإعالن النتائج دون أي  -التقریر
  .تقریرھم عوائق، أو تدخل من الجامعة في كتابة

   
   

ودعا محافظة جمیع المؤسسات والجھات المعنیة لمراقبة انتخابات الجامعة؛ ألن ذلك یعزز 
الدیمقراطیة، وینسجم مع رسالة الجامعة في خلق بیئة للتعلم والحوار وإبداء الرأي، واالنتخابات أحد 

  .أھم صور الحوار وتعدد اآلراء واختالفھا بین الطلبة
   
   

ھمیة مثل ھذا التقریر الصادر من جھة محایدة معنیة بحقوق اإلنسان، وأشاد وأكد محافظة أ
بأنھا أنجزت انتخابات اتحاد الطلبة " األردنیة"بموضوعیة التقریر الذي یعّد وساما على صدر 

  .بنزاھة وحیادیة
   
   

رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات الدكتور عمر كفاوین نائب الرئیس لشؤون الكلیات العلمیة أشار إلى أن 
تقریر المركز الوطني لحقوق اإلنسان أظھر حقیقة االنتخابات من حیث النزاھة والشفافیة، ومن حیث 

  .المشاركة الفاعلة من الطلبة؛ بذكر نسب الترشح واالقتراع
   
   

حرص اللجنة العلیا لالنتخابات على تبني بعض المقترحات والتوصیات التي قدمھا وأكد كفاوین 
التقریر، وال سیما تدریب لجان االقتراع والفرز قبل عملیة االقتراع، واختیار مواقع وضع الصنادیق 

  .بما یناسب الطلبة من ذوي اإلعاقة الحركیة
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مة في الجامعة األردنیة الدكتور سلیمان الفرجات من جھتھ أشار مدیر دائرة اإلعالم والعالقات العا
إلى انفتاح الجامعة الدائم على وسائل اإلعالم المتعددة، وقد ظھر ھذا جلیا في إقامة المركز اإلعالمي 
الذي استقبل وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئیة والمسموعة، وقدم كافة التسھیالت التي من شأنھا قیام 

  .إلعالمي دون معوقات أو عراقیلتلك الجھات بواجبھا ا
   
   

وأكد الفرجات تطبیق الجامعة لألنظمة والقوانین مع حرصھا على تأكید حق االنتخاب للطلبة، 
وضمان األجواء الدیمقراطیة التي تعزز قیم احترام الرأي والرأي اآلخر لدى الطلبة، ویتجسد تطبیق 

صة حقیقیة في إشراك الطلبة في العملیة االنتخابیة، ھذه القیم في انتخابات اتحاد الطلبة التي تشكل فر
  .وتأھیلھم للمشاركة في العمل السیاسي العام ضمن منظومة القوانین النافذة
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  تعلن برامج كرسي الملك الحسین غداً » األردنیة«
  

یعلن مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة غدا األربعاء برامج كرسي الملك الحسین 
 .بن طالل األكادیمي

 
 

ویأتي االعالن عن برامج الكرسي بعد تشكیل مجلس الكرسي وإقرار األسس الخاصة بھ من قبل 
 .مجلس العمداء في الجامعة

 
 

ویعقد مدیر المركز الدكتور موسى شتیوي مؤتمرا صحفیا لإلعالن عن برامج وأنشطة الكرسي 
لملك الحسین بن طالل باإلضافة لالستماع إلى شھادات وإضاءات حول الفكر االستراتیجي للراحل ا

 .طیب هللا ثراه

  ١٠:صالرأي 
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  مستشفى الجامعة االردنیة یحدد مواعید دوامھ في رمضان
  

اعلنت ادارة مستشفى الجامعة االردنیة مواعید الدوام الرسمي للموظفین خالل شھر رمضان 
المبارك، من الساعة التاسعة وحتى الثانیة بعد الظھر، باستثناء الوحدات والدوائر التي تقتضي طبیعة 

  .عملھا غیر ذلك
  

  :وأعلنت االدارة أّن مواعید دوام العیادات سیكون على الشكل التالي
  

ً )  ٩( من الساعة : العیادات الصباحیة ً ) ١١٫٣٠( -صباحا   .ظھرا
  

  من بعد الظھر) ٢( –) ١١٫٣٠(من الساعة : العیادات المسائیة 
  

  :كما ستكون مواعید زیارة المرضى في الشھر الفضیل
  

ً ) ٢( من الساعة: الفترة األولى    .مساءً ) ٥( –ظھرا
  

  .مساءً ) ١٠٫٣٠(مساًء ) ٨٫٣٠(من : الفترة الثانیة 

  ٤:الغد ص/٨:الدستور ص/السوسنة/عمون
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  لإلصالح وتحقیق التنافسیة ولیس للتشھیر بالجامعات) امعیةالكفاءة الج: (الزعبي

  
تحان أعلن رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي نتائج ام

طالبا من مختلف الجامعات ممن ) ٤٦٦٤٠(، الذي تقدم لھ ٢٠١٧-٢٠١٦الكفاءة الجامعیة للعام 
  .یتوقع تخرجھم الفصل الثاني الحالي أو الصیفي المقبل

  
وأكد الزعبي، في مؤتمر صحفي عقده أمس لالعالن عن النتائج، أن الھیئة تنظر إلى الجامعات 

طنیة، وأن الھدف من االمتحان، لیس التشھیر أو االساءة، إنما الرسمیة أو الخاصة بأنھا مؤسسات و
لتحقیق االصالح والتنافسیة فیما بینھا، وأنھ أحد أدوات الھیئة لالرتقاء بتلك المؤسسات نحو التنافسیة 

  .العالمیة
  

ألف طالب ) ٤٠(مدلال على ذلك وجود نحو » جیدة«وقال الزعبي أن سمعة التعلیم العالي األردني 
د ملتحق بالجامعات، إلى جانب مستوى التمیز للطلبة االردنیین عند االلتحاق بمؤسسات تعلیم عال واف

  .خارجیة
  

وأكد أن نجاح خطة استقطاب الطلبة، التي أقرھا مجلس الوزراء والمتضمنة مضاعفة عدد الطلبة 
یتطلب تحقیق الوافدین خالل خمس سنوات تقریبا، ال یتحقق إال بالتمیز في التخصصات، وھو ما 

  .معاییر االعتماد وضمان الجودة وامتحان الكفاءة الجامعیة وایضا تصنیف الجامعات
  

العام، والمتوسط والدقیق، الفتا الى : وعرض الزعبي تفاصیل النتائج، التي جاءت في ثالثة مستویات
دیم ورقة تثبت أن دیوان الخدمة المدنیة أدخل تعدیال على تعلیمات تقدیم طلبات التوظیف یقضي بتق

  .خضوعھ لالمتحان كأحد متطلبات التقدم، اعتبارا من بدایة العام الحالي
  

وأكد أن ھنالك تقدما ایجابیا في النتائج مقارنة مع الدورات السابقة، عازیا األسباب إلى زیادة اھتمام 
دور قرار الجامعات في تطویر خططھا الدراسیة بما یتناسب مع متطلبات سوق العمل، إضافة الى ص

دیوان الخدمة المدنیة بالزامیة تقدیم وثیقة تثبت تقدم الطالب لالمتحان، ما عزز الجدیة عند تقدم 
  .الطالب لالمتحان

  
  توصیات

  
ووفقا للنتائج، فقد أوصت الھیئة بتعدیل الخطط الدراسیة ومحتواھا لتتناسب مع المھارات الحیاتیة 
والكفایات في المستوى العام، وربط الخطط الدراسیة للتخصصات والمساقات باالطار الوطني 

  .للمؤھالت التي تعمل لجنة وطنیة على إعداده
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٥:الغد ص/٦:صالرأي 
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لعام وتضمینھا في طرق واستراتیجیات التدریس وأكدت ضرورة اعتماد جمیع مھارات المستوى ا
بطرق مباشرة أو غیر مباشرة، وإضافة متطلب جامعي یغطي كفایة البحث العلمي وتفسیر النتائج، 
وإعادة تأھیل اعضاء ھیئة التدریس، واضافة كفایة تقیس مھارات أساسیة في اللغة العربیة ضمن 

ة إلى التعلیم بصورة مستمرة إلى كفایات تخصصات المستوى العام لالمتحان، وأخرى إلدراك الحاج
  .الھندسة

  
، إذ یقیس الكفایات والمھارات )سؤاال ٢٨(وبحسب تفاصیل االمتحان، تضمن المستوى العام 

، فیقیس الكفایات والمھارات )اسئلة ٧(، أما المتوسط )كفایة ١٣(المطلوبة بشكل عام لدى الطلبة 
عائلة، بینما المستوى الدقیق ) ١٨(الواقعة في ) العائالت(یمیة المطلوبة على مستوى الحقول التعل

تخصصا، بعد دمج التخصصات ) ١٨٠(فیقیس على مستوى التخصصات البالغ عددھا ) سؤاال ٤٠(
  .تخصصا) ٢٩٨(المتشابھة والمتكافئة في مجاالتھا، إذ كان عددھا قبل الدمج 

  
  نتائج المستوى العام

  
) ١٣(من أصل ) ١١(ایات التي حققت درجة االتقان على المستوى العام وبینت النتائج أن عدد الكف

عائلة وعلى ) ١٨(درجة االتقان من أصل ) حقل(عائلة أكادیمیة ) ١٢(كفایة، في حین حققت 
  .تخصصا) ١٨٠(تخصصا درجة االتقان من أصل ) ١٣٤(المستوى الدقیق حقق 

  
المستوى العام، والتي بلغت درجة االتقان وبحسب نتائج المتوسطات الحسابیة لكفایات ومھارات 

، فإن كفایتي البحث العلمي وتفسیر النتائج والمھارات التنظیمیة، لم یحققا درجة %)٥٥) (القطع(
التفكیر الناقد والثقافة المعلوماتیة والمعرفة بالحقوق : االتقان، بینما باقي المھارات حققتھا وھي

كیات االخالقیة والمعاجلة الریاضیة والمعالجة اللفظیة ومھارات والواجبات والمعرفة بالقواعد والسلو
التواصل ومھارات حل المشكلة والعمل في فریق ومھارات الحاسوب ومھارات القدرة على التعلم 

  .والتكیف
  

  نتائج المستوى المتوسط
  

یمیة لم ، فإن ست عائالت أكاد%)٤٠(بـ) االتقان(اما المستوى المتوسط، الذي حددت درجة القطع 
  .عائالت) ٨(من أصل %) ٤٠حصلت على أقل من (تحقق درجة القطع 

  
العلوم الطبیعیة االساسیة وبرنامج الھندسة وبرنامج االثار وبرنامج االثار : وشملت تلك العائالت

الصحافة واالعالم والعلوم %): ٤٠(وبرنامج الحمایة المدنیة، بینما التي حققت نتیجة أعلى من 
الفنون البصریة والسمعیة والطبیة والصحیة والحاسوب وتكنولوجیا المعلومات والعلوم االجتماعیة و

انجلیزي، واآلداب، العلوم الزراعیة، –عربي، والعلوم االداریة واالعمال –االداریة واالعمال 
  .الحقوق، الشریعة، الریاضة، التربیة

  
  المستوى الدقیق

  
تقان من تخصص إلى آخر، فأظھرت النتائج أنھ في وعلى المستوى الدقیق، حیث تختلف درجة اال

تخصصا، اعالھا في ) ٢٨(تخصصا من أصل ) ١٧(التخصصات الھندسیة حققت درجة االتقان 
  .الھندسة النوویة وأدناھا في ھندسة االتصاالت وااللكترونیات
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، )١٧(تخصصا درجة االتقان من أصل ) ١٢(، حقق )عربي(وفي تخصصات االدارة واألعمال 

تخصصا، أعالھا في تكنولوجیا النقل البحري وأدناھا في ادارة المكاتب، وفي تخصصات العلوم 
، أعالھا في القبالة وأدناھا )١٨(تخصصات درجة االتقان من أصل ) ١٧(الطبیة والصحیة، حقق 

تخصصات من اصل ) ٦(في تكنولوجیا االشعة، وفي تخصصات العلوم الطبیعیة واألساسیة، حقق 
تخصصات ) ٦(جة االتقان، أعالھا في التقنیات الحیویة، والتخصصات الزراعیة حقق در) ١٢(

وفي . أعالھا تنسیق المواقع وانتاج األزھار وأدناھا أراضي ومیاه وبیئة) ٨(درجة االتقان من أصل 
، )٩(تخصصات درجة االتقان من أصل ) ٤(تخصصات الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات حقق 

لرسم الحاسوبي وأدناھا في علم الحاسوب، وفي تخصصات الصحافة واالعالم حقق أعالھا في علم ا
درجة االتقان، أعالھا الصحافة وأدناھا إعالم وتكنولوجیا األعمال، ) ٤(تخصصات من اصل ) ٣(

تخصصات، وفي ) ٨(تخصصات درجة االتقان من أصل ) ٧(التخصصات التربویة حقق 
اما تخصصات اللغات فحققت . درجة االتقان) صاتتخص ٨(تخصصات األداب حققت جمیعھا 

تخصصات ) ٣(تخصصا، والعلوم االجتماعیة حققت ) ١٤(تخصصا درجة االتقان من أصل ) ١٢(
) ٨(تخصصات من أصل ) ٦(تخصصات درجة االتقان، والسیاحة واالثار حققت ) ٤(من أصل 

ت من أصل عشر تخصصا) ٩(تخصصات درجة االتقان، الفنون البصریة والسمعیة حققت 
تخصصات ) ٩(تخصصات من أصل ) ٨(تخصصات درجة االتقان، وتخصصات الشریعة حققت 

تخصصات، ) ٣(درجة االتقان وحققت جمیع تخصصات الریاضة درجة االتقان، البالغ عددھا 
  .وكذلك تخصصات الحمایة المدنیة

  
  تفاصیل المتقدمین لالمتحان

  
من البرامج الموازیة، في حین أن عدد ) ١٣٢٤٨(من طلبة البرنامج العادي مقابل ) ٢١٣١٧(تقدم 

  .من الجامعات الخاصة) ١٢٠٧٥(طالبا مقابل ) ٣٤٥٦٥(طلبة الجامعات الرسمیة بلغ 
  

طالبا وجید ) ٢٩٥٠(وبلغ عدد الطلبة الذین تقدموا لالمتحان ممن معدلھم التراكمي ممتاز فما فوق 
  ).١٨١٠٤(ومقبول فما فوق ) ١٥٩٩٢(، وجید فما فوق )٩٤٩٤(ما فوق جدا ف
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  رئیس الوزراء یحضر احتفال مجمع اللغة العربیة بمناسبة مرور أربعین عاماً على تأسیسھ

  
حضر رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي الیوم احتفال مجمع اللغة العربیة بمناسبة مرور أربعین 

ً على تأسیسھ وفوزه بجائزة الملك فیصل العالمیة للغة العربیة واألدب   .عاما
  :وقال رئیس المجمع الدكتور خالد الكركي في كلمتھ خالل الحفل

عمان ذات صباح وقد مّس جمالھا خبث العامیة واألجنبیة وتلوثت حدائقھا وشوارعھا ولما بدت " 
بذلك كلھ قام نفر من أھل ھذا المجمع ونفر من أھل السیاسة العتاق ممن ھم معنا الیوم أو من یمثلھم 

ً بوقفة كریمة أدت إلى صدور قانون نفاخر بھ بني قومنا العرب حتى أضحى التنائي بیننا وبینھم بد یال
  ".عن تدانینا

  :وأضاف
انھما قانون مجمع اللغة العربیة وقانون حمایة اللغة العربیة ونحن نسیر في التطبیق الھویني حتى " 

ال نجرح جلد التراب ألنھ طریقنا إلى اآلخرة أو نخدش السماء ألنھا دربنا إلى الرضا وإلى الوقوف 
  ".اذا كان ذاكعند سدرة المنتھى التي یغشاھا وال أحد منا یعرف م

من جھتھ قال رئیس الوزراء األسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة في كلمتھ التي قدم فیھا ملخص 
ً أھمیة الجھود التي یقوم بھا مجمع اللغة العربیة،  عالقتھ باللغة العربیة منذ نعومة أظفاره مؤكدا

ً بمزید من الدعم للمجمع لالستمرار برسالتھ الوطنیة والعر   .بیةمطالبا
وفي ختام الحفل جرى توزیع الدروع على  من قدموا خدمات جلیلة للغة ولدعم مسیرة المجمع على 
ً وھم رئیس  الوزراء  الدكتور ھاني الملقي، وذلك  لرعایت ه شؤوَن اللغة   مدى أربعین عاما

د الرؤوف العربیة، ودعم ه المتواصل  لمجمع  اللغة  العربیة  ورئیس الوزراء األسبق الدكتور عب
الروابدة، لدور ه الكبیر في خدمة  اللغة  العربیة ولجھود ه في إنفاذ  قانون  حمایة  اللغة  العربیة  
إبّان رئاست ه مجلَس األعیان ، ورئیس الوزراء السابق الدكتور عبدهللا النسور، لجھود ه المتمیزة، 

  .لَمجمعفي إنفاذ  قانون  حمایة  اللغة  العربیة، وخدمت ھا وخدمة  ا
كما قدمت الدروع لرئیس الوزراء األسبق  فیصل  الفایز رئیُس مجلس  األعیان، لدور ه الكبیر في 
ً عنھ، العین  ً للغة  والَمجمع،حیث تسلم درَع التكریم نیابة إنفاذ  قانون  حمایة  اللغة  العربیة، خدمة

دمة  اللغة  العربیة، والعمل  على غازي الطّیب، واألستاُذ الدكتور عبد الكریم خلیفة، لجھود ه في خ
مواكبة  متطلبات  مجتمع  المعرفة، ودور ه في تأسیس  المجمع ، والنھوض  بھ لتحقیق أھدافھ، على 

ً، واألمیُن العام لجائزة  الملك فیصل العالمیة الدكتور عبدالعزیز الس بّیل، الجائزة   مدى أربعین عاما
ً لرعایة اللغة  والقا ً، والدكتور سعید التل، من التي خصصت بندا ً وتعریبا ً  وترجمة ئمین علیھا، تألیفا

المؤسسین  األوائل للمجمع الذین سَعوا ب جد  واجتھاد للنھوض باللغة العربیة، والعمل  على مواكبة  
ً و األستاذ  الدكتور عبدهللا عویدات، رئیُس لجنة  التربیة   متطلبات  العصر على مدى أربعین عاما

األعیان السابق ، لجھود ه المتمیزة  في إنفاذ  قانون  حمایة  اللغة  العربیة، ورئیُس  في مجلس 
مجلس  إدارة  مصفاة  البترول الدكتور ولید مثقال عصفور، لتبرعھم  السخي لصندوق  االستثمار 

ً لھ وللغة  العربیة، ورئیُس مجلس  إدارة  البنك  اإلسالمي األردنّي عدنان یوسف،  في المجمع  خدمة
ً للغة  العربیة، ووزیُر التربیة والتعلیم  ، لتبرع ھم  السخي لصندوق  االستثمار في المجمع، خدمة
الدكتور عمر الرّزاز ، لجھوده الكبیرة في خدمة اللغة العربیة والمجمع، إذ ترعى الَوزارة اآلن إقامَة 

ً للغة   العربیة، ورئیُس لجنة  التربیة  في مشروعین كبیرین بالتشاركیّة مع المجمع إلنجازھما، خدمة
مجلس النواب  للعام السابق الدكتور بّسام البطوش لجھود ه  في إنفاذ  قانون  حمایة  اللغة  العربیة، 
ُ األردنیة،  ّھ الجامعة ً على ما قدمت ً وعرفانا ورئیس الجامعة األردنیة  الدكتور عزمي محافظة، شكرا

ع، منذ  تأسیسھ، حتى ھذه اللحظة، ورئیُس إدارة  شركة  من دعم  على جمیع  المستویات للمجم
مناجم  الفوسفات األردنیة الدكتور ُمحمد ذنیبات، لجھود ه في خدمة  المجمع بتبرعھ  بناَء بوابة  

  ٣:الغد ص/٨:الرأي ص/٦:صالدستور 
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المجمع  على حساب  َوزارة التربیة  والتعلیم، إبّان َوزارتھ والشكُر موصوٌل إلدارة  شركة  
ي، لصندوق  االستثمار في المجمع، و العین عیسى َحي در مراد، الفوسفات  على تبرعھم السخ

ً لھ وللغة   رئیُس غرفة  تجارة  عمان، لتبرعھم السخي لصندوق االستثمار في المجمع، خدمة
  .العربیة

ً للغة   كما تم تقدیم دروُع التكریم للمرحوم إمیل القسوس الذي أھدى مكتبتَھ للمجمع  لإلفادة منھا، خدمة
، وللمرحوم  األستاذ  عیسى الناعوري، األمین  العام األول  لمجمع  اللغة  العربیة، من العربیة

في وضع حجر  األساس لكثیر  من مشروعات  المجمع  التي / المؤسسین األوائل،الذین ساھموا
نھضت بھ،وللمرحوم روكس بن زائد الُعزیزي، الذي أھدى ُجل إنتاجھ  الفكري ومذكرات ه، لمكتبة  

جمع، وللمرحوم  الدكتور محمود إبراھیم، وھو من المؤسسیَن األوائل الذین ساھموا في خدمة  الم
  .المجمع  واللغة  العربیة



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

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

QF-DMPR-02.01 
15 

  
  تقاللطالبان أردنیان یطلقان حملة ملیونیة بعید االس

  »بحبك یا أردن«تحت شعار 
  
  

لجمع تواقیع » بحبك یا أردن«أطلق طالبان أردنیان في جامعة الیرموك حملة وطنیة ملیونیة بعنوان 
  .ردنملیون أردني أو أكثر ممن یشتركون في حب األ

  
جاءت الحملة وفق القائمین علیھا الطالبین باسل أبو العسل وأحمد أبو عباه، بمناسبة عید استقالل 
المملكة الواحد والسبعین، بحیث سیكون التوقیع من خالل مشاركة المواطن صورتھ أو أي صورة 

  .وطنیة عبر موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك
  

، وتحمل عنوان ھاشتاغ »صورة«تحتوي على ملیون شخص  وتھدف الحملة الى إنشاء فسیفساء
  .أردن_یا_بحبك_ملیونیة#
  

ً، بل  ً وطنیا وبحسب أبو العسل وأبو عباه فإن الحملة ال تقتصر على األردنیین الذین یحملون رقما
ً طالب الجامعات  تشمل جمیع الجنسیات التي تعیش على أرض االردن ویتنفسون ھواءه، وخصوصا

  .غیر االردنیةمن الجنسیات 
  

، ووصلت الى »الفیس بوك«ایار عن طریق موقع التواصل االجتماعي ) ١٢(أطلقت الحملة بتاریخ 
  .معجب خالل أسبوع) ١٣٠٠(ألف شخص، لیصل عدد المعجبین الى ما یزید على ) ٥٦(
  

دف منھا ، وكان الھ»أردني وأفتخر»وتأتي ھذه الحملة بعد االنتھاء من حملة اطلقھا الطالبان بعنوان
  .تعبیر الشخص بطابع خاص عن طریق فسیفساء عن افتخاره بأنھ اردني

  
وبین أبو عسل وأبو عباه أنھما سیقومان بعد انتھاء الحملة ووصول الملیون شخص بعمل جداریة 

بجمیع الصور، وبالتالي تتشكل أول فسیفساء بملیون » ملیونیة بحبك یا اردن«تحتوي على فسیفساء 
  .نھمشخص بحبھم لوط

  
  :للوصول للحملة المتابعة من خالل الرابط

  
https://www.facebook.com/IloveJor.  

  ١٦:صالرأي 
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  تحصدان الجوائز األولى في أفضل كلیة جامعیة) الطب(و) األعمال: (مؤتة 

  
  

والتي كرمت من خاللھا عمادة انطلقت من جامعة مؤتة فعالیات حفل تتویج افضل كلیة جامعیة 
وعبر رئیس . شؤون الطلبة كلیاتھا العلمیة واإلنسانیة على تمیزھا األكادیمي والتنموي والمجتمعي

الجامعة الدكتور ظافر الصرایرة خالل رعایتھ الحفل عن معاني الفخر واالعتزاز التي رسمھا ھذا 
ي خلق البصمة الجامعیة وتحقیق الرسالة التمیز واالرتقاء وروح المنافسة المبنیة على الرغبة ف

والرؤى والتطلعات التي من شأنھا النھوض بالجامعة ومسیرة عطائھا، مثمنا لعمادة شؤون الطلبة في 
  .الجامعة تنفیذھا لمثل ھذه المبادرات الرائدة

  
 منسقة الجائزة الدكتور نسرین البحري لفتت إلى ان الجائزة التي تضمنت ستة مستویات اعتمدت

على معاییر محددة لنیلھا؛ حیث شكلت لھا لجان تقییم من العمادة والمعنیین، في الجامعة إضافة 
  .لضباط ارتباط من الكلیات والطلبة لتفعیل مشاركتھم فیھا

  
واستعرضت البحري المعاییر التي تم بناء علیھا تحدید الكلیات الفائزة ممثلة بخدمة مجتمع الجامعة 

بادرات الطالبیة إضافة للنشاطات المبتكرة ووجود مرافق متمیزة داخل الكلیة، والمجتمع المحلي والم
  .مضیفة التركیز على الكلیات االقل تجاوزا بالتدخین والعقوبات الطالبیة داخلھا

  
وأعلنت أسماء الكلیات الفائزة خالل الحفل حیث كرم رئیس الجامعة كلیة األعمال بالجائزة األولى 
عن الكلیات اإلنسانیة وكلیة الطب عن الكلیات العلمیة وكلیة الزراعة والتمریض والتربویة وكلیة 

  .الریاضة بمستویات الجائزة األخرى

  ١٦:صالرأي 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               ـــــة یـــالجـــــــامعــــة 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 
17 

  
  

 

  
  
  

  الرابیة -خیریة زیدان محمود زید الكیالني 
  

  الصویفیة -داد جورج نعمھ سعید ح
  

  الكرك -حمد محمد اللصاصمة 
  

  العقبة -اصدور ابراھیم اسدور فرجیان 
  

  عجلون -حنھ عیسى ذیب سواقد 
  
  تالع العلي - عبدالرزاق البسومي » محمود فكري«
  

  خلدا - منوى یوسف خلف خلف 
  

  مرج الحمام - أیمن ولید الجندي 
  

  دیوان عشیرة الفرحات - سھیر عیسى عازر الفرح 
  
  جمعیة آل حتر -قوب جبرائیل مفضي حتر یع
  
  ضاحیة الحسین - مصطفى كامل جرار » محمد سعید«

  
  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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مئات من المطاعم الشعبیة اغلقت في عمان وذلك لعدم االقبال علیھا وقلة االیدي العاملة وفق 
المطاعم التي اغلقت كانت تبیع االكالت الشعبیة والسریعة ویقدر عددھا في .. احصائیة رسمیة

  .االف مطعم ٦العاصمة بنحو 
  

الزمیل الذي قدم شكوى .. زمیل صحفي تعرض لسرقة ھاتفھ الخلوي في احدى المستشفیات الحكومیة
للبحث الجنائي اتصل على ھاتفھ المسروق لترد علیھ سیدة وترفض تسلیمھ الھاتف اال بعد شرب 

السیدة .. غ االمن الذي توجھ برفقتھ الى منزل المذكورةالقھوة في منزلھا االمر الذي دفع بھ الى ابال
  ..التي تفاجات بقدوم االمن تبین انھا تعمل في المستشفى بوظیفة عاملة نظافة

  
مئات من مشتركي مشروع الزھراء السكني في منطقة بیرین ناشدوا رئیس الوزراء بفتح ملف 

.. المشروع والتحقیق مع صاحبھ لبیان المعوقات التي تحول دون تنفیذه وایصال الحقوق الصحابھا
عاما لم یمنحوا سندات قانونیة تضمن حقھم في ملكیة  ٢٥المشتركون في المشروع منذ اكثر من 

  .كون المشاریع ما زالت باسم صاحب الشركة المنفذة  االرض
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ّأت جاللة الملكة ر انیا العبد هللا الطلبة الفائزین بمسابقة إنتل للعلوم وكتبت في تغریدة لھا على ھن

فخورون ! ألف مبروك للطلبة األردنیین الذین حصدوا جوائز مختلفة في مسابقة إنتل للعلوم(تویتر 
  ).بكم

ى وفي تعلیق آخر، شكرت جاللة الملكة مؤسسة فاشن لإلغاثة لتكریمھا لجاللتھا وكتبت تعلیقا عل
شكرا لمؤسسة فاشن لإلغاثة على تكریمي خالل نشاط خیري األمس (صورة نشرتھا لھذه المناسبة 

  ).یرصد ریعھ لمؤسسة إنقاذ الطفل وبرامجھا الھادفة إلى تخفیف معاناة األطفال الالجئین
  
  

نشر ولي العھد األمیر الحسین بن عبد هللا فیدیو لسموه عبر صفحاتھ الخاصة على وسائل التواصل 
االجتماعي خالل مشاركتھ رحلة جویة لفریق رید بل في البحر المیت وكتب تعلیقا باللغتین العربیة 

ذات الفیدیو  وقد أعادت جاللة الملكة نشر).مع فریق رید بل في أخفض بقعة في العالم(واإلنجلیزیة 
  . على حسابھا اإلنستجرام

  
ي تغریدة لھ على حسابھ تویتر أن كتب التوجیھي كشف وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز ف

  .الجدیدة ستكون بمتناول الطلبة في منتصف شھر حزیران المقبل، متمنیا كل التوفیق للطلبة
  

تحت رعایة ومشاركة وزیر الصناعة والتجارة والتموین المھندس یعرب القضاة، ینظم مركز القدس 
وآلیات تحقیق  ٢٠٢٢- ٢٠١٨ت السیاسیة ورشة عمل لمناقشة خطة تحفیز النمو االقتصادي للدراسا

وتھدف ھذه الورشة التي . أھدافھا، وسبل تعزیز دور البرلمان في تعمیق الشراكة مع القطاع الخاص
تعقد الیوم إلى توسیع وتعمیق نطاق الحوار الوطني حول ھذه المبادرة االقتصادیة  المھمة التي 

عمل الحكومة بوحي منھا لمعالجة األوضاع االقتصادیة الصعبة التي تمر بھا  المملكة، وفق خطة ست
عمل ملموسة وذات أھداف محددة من بوابة استعادة زخم النمو االقتصادي، واستغالل اإلمكانات 

  .الكامنة للتنمیة في األردن
  

م المركز الكاثولیكي للدراسات واإلعال ّ م، بالتعاون مع جمعیة الكاریتاس الخیریة األردنیة قداس ینظ
الشكر وحفل االستقبال بمناسبة مرور خمسیـن عاما على تأسیس جمعیة الكاریتاس األردنیة عام  

وذلك یوم غد األربعاء عند الساعة السادسة مساء في ساحة كنیسة الراعي الصالح مركز سیدة ١٩٦٧
  .السالم

  
یرعى وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات صباح الیوم المعرض الخامس لمنتجات الزیتون 

  .میة واسعة وذلك في معرض عمان الدولي للسیاراتبمشاركة عال  JOTE 2017والتكنولوجیا 
  

لمیاه في كل من اسكان النقب والمعلمین في الرصیفة بدأ العمل على تنفیذ مشروع تحسین شبكات ا
  .ملیون دوالر ١،١من قبل شركة فرحان وفؤاد ابو حمدان للھندسة والمقاوالت وشركاؤھم بكلفة 

  
ّمت عمیدة كلیة اآلداب بالجامعة الھاشمیة الدكتورة خلود العموش شھادة شكر وتقدیر للكلیة من  تسل

تنظیم أولمبیاد اللغة  رئیس مجمع اللغة العربیة األردني الدكتور خالد الكركي، تقدیرا لجھود الكلیة في
  العربیة في نسختھ األولى

 الدستورصنارة 
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ضمن فعالیات الدورة السبعین لمھرجان كان السینمائي الدولي، تم الكشف یوم أمس عن إطالق 
ویأتي المھرجان . ٢٠١٨، لتكون أولى دوراتھ في عام )أول فیلم –مھرجان عمان السینمائي الدولي (

  .ألردنیة لألفالم وشركة ماد سولوشنز، بالتعاون مع مركز السینما العربیةبتنظیم من الھیئة الملكیة ا
 
 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               ـــــة یـــالجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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خالل زیارة وزیر الزراعة خالد الحنیفات أمس لمنطقة سلحوب، بادر للموافقة على توسعة الطریق 
شخص من أھل  ٢٠٠المؤدي لمركز جلعاد الثقافي، الذي یحوي عدة مشاریع استثماریة تشغل نحو 

وزراء  ٦قرار الوزیر جاء بعد أن شكا المستثمر صاحب المشروع، من أنھ راجع أكثر من . نطقةالم
  .سابقین للزراعة لفتح الطریق ولم یلق أي رد

  
رئیس الوزراء األسبق عبدالرؤوف الروابدة یحاضر صباح الیوم في الجامعة األردنیة حول 

  .”األردن المعاصر بین التاریخ والجغرافیا“
  
تقیم جمعیة الكاریتاس الخیریة األردنیة مساء غد قداس الشكر وحفل االستقبال بمناسبة مرور  

ًا على تأسیس الجمعیة الذي تم العام خمسیـ الحفل یقام في ساحة كنیسة الراعي . ١٩٦٧ــــن عامــ
  .الصالح، مركز سیدة السالم في عمان

  
یرعى وزیر الصناعة والتجارة والتموین یعرب القضاة الیوم ورشة عمل لمناقشة خطة تحفیز النمو  

الورشة . وآلیات تحقیق أھدافھا، وینظمھا مركز القدس للدراسات السیاسیة ٢٠٢٢- ٢٠١٨دي االقتصا
  .تبحث أیضا في سبل تعزیز دور البرلمان في تعمیق الشراكة مع القطاع الخاص

  
ندوة سیاسیة حواریة تحت یحتفي الحزب الشیوعي األردني بعید استقالل المملكة مساء غد، عبر  

، یتحدث فیھا كل من الكاتبة ”متطلبات تعزیز االستقالل وحمایتھ في الظروف الراھنة“عنوان 
  .منیر حمارنة.عماد الحطبة واألمین العام السابق للحزب د.الصحفیة لمیس أندوني، ود

 زواریب الغد
  


