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 ـــــــــــوضـــــوعالم                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٣ "األردنیة" حملة طبیة للنھوض بالثقافة السنیة ینظمھا طلبة طب أسنان 

 ٤ »األردنیة«طالب من ذوي اإلعاقة یلتحقون بـ  ٤٠٠
 ٥ ثمة انسحاب للمتلقین من میداني األدب والنقد: شكري الماضي

 ٦ "األردنیة"قراءات قصصیة في 
 ٧ الة األمریكیة للتنمیة الدولیة في األردن ُتكّرم مستشفى الجامعة األردنیةالوك

UJ eight points away from World’s top 500 universities ٨ 
 ١٠ جامعة في العالم ٥٠٠نقاط تفصل االردنیة عن افضل  ٨

 شؤون جامعیة
 ١١ التعلیم التلقیني مسیطر في الجامعات: الزعبي

قبول الطلبة الدارسین في الیمن مشروط بااللتزام بالحدود : »عاليالتعلیم ال«
 الدنیا لمعدالت القبول

١٢ 

 ١٣ یزید منح الماجستیر والدكتوراه في الجامعات األردنیة» دعم البحث العلمي«
 ١٤ أكادیمیون یدعون إلى تحصین الجبھة الداخلیة لمواجھة خطر اإلرھاب

فرصة حقیقیة لتالقي األفكار وتبادل » نیكیةالھندسة المیكا«مؤتمر : النسور
 الخبرات

١٧ 

  ١٨  تشكیالت أكادیمیة في جامعة األمیرة سمیة
جامعات خاصة تسدد المبالغ المالیة المستحقة علیھا لصالح صندوق دعم  ٦

 البحث العلمي
١٩ 

 ٢٠  قلق وترقب لعالم جدید.. سنة أولى جامعة
لمالیة لعدد من البنوك االسالمیة اطروحة دكتوراه تظھر متانة المراكز ا

  االردنیة
٢٢ 

 مقاالت 
 ٢٣ یحیى شقیر/  دكاترة الجامعاتسلطة 

 ٢٤ عین الرأي
 ٢٥ صنارة الدستور

 ٢٦ زواریب الغد
 ٢٧ كوالیس العرب الیوم

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة" حملة طبیة للنھوض بالثقافة السنیة ینظمھا طلبة طب أسنان 
  
  
األسنان في الجامعة  نظم اتحاد طلبة طب 

األردنیة ولجان دفعات الكلیة السبت الماضي 
حملة طبیة سنیة مجانیة استھدفت مختلف 

  .شرائح المجتمع المحلي
  

الحملة التي أقیمت برعایة عمید الكلیة الدكتور 
من طلبة ) ٤٥(زید البقاعین وشارك فیھا 

السنتین الرابعة والخامسة،  ھدفت إلى 
افة السنیة لدى النھوض بمستوى الثق

المواطنین ورفع الوعي لدیھم بأھمیة 
  .المحافظة على صحة الفم واألسنان

  
ممثل اتحاد الطلبة في الكلیة ومنسقھا الطالب عامر أبو عید أكد أن للحملة  دورا في  أبراز مكانة  

ا واسھامات كلیة طب األسنان في الجامعة في مجال الخدمة المجتمعیة من جھة، وإكساب طلبتھ
المھارات والخبرات الطبیة والعلمیة التي من شأنھا تھیئتھم علمیا ومھنیا على مستوى التشخیص 

  .السریري من جھة أخرى
  
الحملة التي استمرت لیوم واحد وجاءت بدعم من قبل الكلیة وإشراف كل من أخصائي تقویم األسنان  

كتور یاسر البارود اشتملت على الدكتورعبد الرحمن شقیدف، و أخصائي جراحة الفم والفكین الد
حالة، وتقدیم ) ٢٧٠(تقدیم فحوصات خاصة بصحة األسنان وتنظیفھا للمواطنین والذین بلغ عددھم 

االستشارة الطبیة حول كیفیة العنایة بھا، وتحویل من تتطلب حالتھم الصحیة المتابعة الطبیة إلى 
  .عیادات الطلبة في مستشفى الجامعة األردنیة 

  
اعمة أسھمت في إنجاح فعالیات الحملة الطبیة التي أقیمت في حدیقة الیوبیل في منطقة جھات د 

مدیریة صویلح التي وفرت المكان واللوازم المتعلقة بغرف   -صویلح ممثلة بأمانة عمان الكبرى
الفحص كالصیوان والكراسي والضیافة، وتكفلت في اإلعالن عن الحملة من خالل الیافطات 

التي وفرت أدوات الفحص ونماذج تعلیمیة  Asnan for dental supplyوشركة والمنشورات، 
  .للزوار

 

 أخبار الجامعة 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"

 ٢٣/٩/٢٠١٤                                           الثالثاء                         أخبار األردنیة                                 
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  »األردنیة«طالب من ذوي اإلعاقة یلتحقون بـ  ٤٠٠
   
  

طالب وطالبة من ذوي االعاقات، في مختلف التخصصات، ) ٤٠٠(یلتحق بالجامعة االردنیة زھاء 
،  یشرف علیھم ویرعاھم المجلس األعلى لرعایة )%١٠٠- %٤٠(وتتراوح نسبة االعاقة لدیھم بین  

  .شؤون األشخاص المعوقین بالتعاون مع دائرة اإلرشاد في الجامعة
الدكتورة فریال صبیحي إن الجامعة تقدم خدمات متعددة لذوي » اإلرشاد الطالبي«وقالت مدیرة  

ساعدتھم على تقبل ذاتھم ، من خالل م)البصریة، والسمعیة، والحركیة(اإلعاقة من الفئات الثالثة 
بوضعھم الراھن، وتعزیز مفھوم الذات اإلیجابي لدیھم، والسیطرة على الضغط النفسي الذي یالزم 

  .بعضھم، إضافة إلى تطویر مھارات تواصلھم مع اآلخرین
بتسجیل المواد األكادیمیة بطریقة سمعیة لطلبتھا المكفوفین وضعاف  - وفقا للصبیحي  -وتقوم الدائرة  
، إضافة إلى مساعدتھم في استخدام الحاسوب »برایل«بصر، وتوفر لھم نسخا مطبوعة بطریقة ال

الناطق، والتواصل مع الدوائر واألقسام المختلفة داخل الجامعة لحل مشاكلھم، واالتصال المباشر مع 
  .أولیاء أمورھم  لتسھیل عملیة دمجھم في المجتمع الجامعي

متحانات للطلبة الصم عن طریق مدرس ومترجم للغة اإلشارة، وتترجم الدائرة المحاضرات واال 
وتقوم بإعادة شرح المواد األكادیمیة، من خالل مواعید تناسب الجمیع، إضافة إلى مرافقة الطلبة 

  .بلقاءاتھم مع أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة
ھیل عملیة الحركة والتنقل لذوي وتشرف الدائرة كذلك على تعدیل البیئة الفیزیائیة داخل الجامعة لتس

اإلعاقة الحركیة من خالل تجھیز الممرات الخاصة بھم عند مداخل كلیات الجامعة  ومبانیھا، كما 
تعمل على نقل القاعات التدریسیة للطلبة المعوقین حركیا للطوابق األرضیة في حال كانت قاعات 

  .المحاضرات في طوابق مرتفعة ال یمكنھم الوصول إلیھا
طاولة مكتب لمختبرات ذوي  ٢٣٥لى ذلك انتھت دائرة الصیانة في الجامعة مؤخرا من تصنیع إ

االحتیاجات الخاصة ضمن الخطة التنفیذیة التي أعدتھا عمادة شؤون الطلبة لتلبیة احتیاجاتھم في 
  .الحیاة الجامعیة

على توسعة المختبر  واشتملت الخطة التنفیذیة وفقا لمدیر دائرة الصیانة المھندس ھشام العالول
ُخر،  ١٣٥ممرات خاصة وصیانة  ٦الخاص بالمعاقین في مقر عمادة شؤون الطلبة، واستحداث  أ

الفتة إرشادیة، إضافة إلى تصمیم خرائط إرشادیة ألربعین كلیة أنجر منھا حتى اآلن  ١٤٠وإنشاء 
 ١٦وتدشین  دورة میاه مخصصة لذوي االحتیاجات الخاصة، ٢١عشر خرائط، إلى جانب صیانة 

  .دورات ٤دورة میاه أخرى خالل األشھر القادمة أنجز منھا حتى اللحظة 
  

 ٢٣/٩/٢٠١٤            الثالثاء                                                                                      رصین     
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  ثمة انسحاب للمتلقین من میداني األدب والنقد: شكري الماضي
  
  

قال أستاذ نظریة األدب والنقد المعاصر في الجامعة األردنیة، الدكتور شكري عزیز الماضي، إن 
كبرى تتمثل في انسحاب المتلقین السریع من میداني األدب والنقد، األدب العربي یعاني من مشكلة 

  .وھي ظاھرة تنمو وتستفحل برأیھ بسبب غیاب رؤیة استراتیجیة لمجابھتھا
نحو «الماضي خالل محاضرة لھ في منتدى الرواد الكبار، أمس األول، حملت عنوان . جاء كالم د

سحاب المتلقین من حقلي األدب والنقد الى أسباب ذاتیة ، وأعاد فیھا ظاھرة ان»بناء استراتیجیة للتلقي
تكمن في طبیعة الحركة األدبیة والنقدیة بالدرجة األولى، وأسباب موضوعیة خارجیة محیطة 
بالحركة النقدیة واألدبیة، حیث أكد على ضرورة اھتمام األدباء والنقاد بضبط العالقة مع المتلقي 

یعاني أدبنا العربي من التعالي والعزلة واالغتراب بسبب  «وتصویبھا وتصحیح اتجاھھاـ وتابع 
الوقوع في أسر التبعیة الجمالیة، وحبائل التجریب الشكلي، ومجاراة ومحاكاة النماذج األدبیة الغربیة 

الغموض الذي قد یصل الى حد االبھام، نخبویة الموضوعات : وھي ظاھرة مخاطر أھمھا. األوروبیة
ھموم ذاتیة وفردیة بالدرجة األولى، وبالمقابل فان مخاطبة المالیین من  واألسالیب وتعبیرھا عن

یفرض معالجة مواضیع تھم ھذه المالیین، أي الخروج من القوقعة الذاتیة والفردیة الى -مثال- القراء
اطار أرحب ھو اطار الجماعة وھمومھا، وھو ماینعكس على الشكل الفني، فھناك عالقة جدلیة بین 

  .والشكل - المضمون فقطال -الموضوع
الماضي الى تبعیة األدب العربي ألحداث الواقع العربي وأزماتھ الوجودیة، ومن أمثلة ذلك . وأشار د

،  ١٩٦٧ذكر المحاضر بحالة الحزن والنواح والتشاؤوم والسوداویة وجدلد الذات بعد حرب العام 
تقدیس الحجر ورامیھ وفي الحالتین وتحول الرؤى بعد االنتفاضة الى الفرح واالستبشار والتفاؤل و

  .یصبح أدبنا تابعا ال كاشفا وال مرھصا على حد تعبیره
الماضي الى ارتفاع أسعار الكتب، . وفي تناولھ للعوامل الخارجیة ودورھا في أزمة التلقي، أشار د

ووضع المثقفین والمبدعین المتردي، وھضم حقوقھم من قبل الناشرین، واألزمات االقتصادیة 
لعامة، واالحباطات الوطنیة واالجتماعیة، وتفشي عدم االیمان بدور الكلمة وطاقاتھا المتعددة، ا

  .وتحول الكتابات الى أدوات لتشویش الحقائق وابھامھا
فرأى أنھ فعل ورد، وحوار وتفاعل، ومولدا للتوتر االبداعي، » التلقي«الماضي أھمیة . وأوجز د

واستشراف وارھاص بحركة الواقع المعیش، وھو ركن من أركان وتنمیة للذوق وارتقاء باالدراك، 
  .االبداع الحقیقي

 ٢٣/٩/٢٠١٤الثالثاء                                                                                                   رصین
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  " األردنیة"قراءات قصصیة في 
  
   

تشھد باحات الجامعة األردنیة غدا الثالثاء قراءات قصصیة لنخبة من القاصات األردنیات وذلك 
العامة والثقافیة في  الذي تنظمھ وحدة اإلعالم والعالقات" شھرزادات أردنیات"ضمن برنامج 

  .الجامعة
  

وسیشارك في البرنامج في حلقتھ الثالثة الذي، سینطلق في الساعة الثانیة عشرة والنصف ظھرا، كل 
روان رضوان، ورنا المحتسب، وربى عالونة، وربى زیاد، ومنار المصري، وعاتكة زیاد، : من

نقاش حول موضوع القصة حیث سیقدمن مجموعة من نتاجھن القصصي للطلبة، ومن ثم یدور 
  .وھدفھا

  
ویھدف البرنامج وفقا لرئیسة شعبة النشاطات واإلصدارات الثقافیة في الوحدة الدكتورة ھیا الحوراني 
إلى ربط الجسم الطالبي بالحالة الثقافیة األردنیة وتعریف الطلبة بالمبدعین والمبدعات األردنیین، 

  . التي یملون منھا إلى فضاءات رحبة في الھواء الطلقباإلضافة إلى إخراجھم من األماكن المغلقة 

  ٥: صلدستور مرصد ثقافة ا+  ٣٢: ص الرأيمرصد ثقافة  + أخبار األردنیة
 ٢٣/٩/٢٠١٤الثالثاء                                           

 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة في األردن تُكّرم مستشفى الجامعة األردنیة
  
  

مستشفى  USAIDكرم مشروع دعم النظم الصحیة الثاني التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 
م األستاذ الدكتور أحمد التمیمي، حیث أشاد فریق عمل المشروع الجامعة األردنیة ممثال بالمدیر العا

بجھود كوادر مستشفى الجامعة األردنیة كافة في دعم الشراكة التي أنتجت مبنى نوعي للتولید 
وحدیثي الوالدة بمواصفات نموذجیة قدمت اسھامات ُمثلى لألمھات والموالید الجدد على الصعید 

  .الوطني واإلقلیمي 
ستاذ الدكتور صبري حمزة مدیر المشروع جھود الدكتور التمیمي مدیر المستشفى وجھود وثّمن األ

ً في البناء على المنجزات وتعظیمھا بجھد : اإلدارات السابقة للمستشفى قائالً  ً راسخا بأنھا تمثل نظاما
  .تراكمي ومؤسسي عاِل المستوى

دعم النظم الصحیة الثاني التابع للوكالة  من جانبھ قدم الدكتور التمیمي الشكر لجھود ومبادرة مشروع
األمریكیة للتنمیة الدولیة في األردن والدور الذي أسھما بھ للخروج بھذا المنجز الحیوي بمجال 
األمومة والطفولة اآلمنة مما شّكل إضافة نوعیة للمستشفى في حقل النسائیة والتولید واألطفال حدیثي 

وحدة انعكاس ایجابي على نوعیات الخدمات الطبیة المقدمة للسیدات الوالدة والُخّدج، حیث كان لھذه ال
ً عن اإلسھام في المجال التعلیمي والبحثي والتوعوي في خدمات األمومة  وحدیثي الوالدة، فضال

  . والطفولة
حضر الحفل عدد من المسؤولین والممرضین وأعضاء لجنة األمومة والطفولة اآلمنة والجودة في 

  .األردنیة وممثلین عن مشروع دعم النظم الصحیة الثاني مستشفى الجامعة
وقد تسلم الدكتور التمیمي درع التكریم من مدیر المشروع االستاذ الدكتور صبري حمزة أثناء الحفل 

  .الذي أقیم بھذه المناسبة

 ٢٣/٩/٢٠١٤رم                                                                     الثالثاء                                           
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UJ eight points away from World’s top 500 universities 
  
  

The University of Jordan (UJ) is reviewing its academic plans to equip 
students with the skills needed in local and international job markets, with a 
special focus on research, a university official said Monday. 

  
In an interview with The Jordan Times, UJ Vice President for Scientific 
Research and Quality Mohammad Walid Batsh said the move is part of UJ’s 
plan to become one of the top 300 universities in the world by 2018. 

  
According to the recently released QS World University Ranking, UJ falls 
into the category of the top 651-700 universities and is around eight points 
away from being among the top 500 universities in the world. 

  
UJ, which was ranked in the QS 701+ category in 2013, achieved progress 
due to an action plan designed to improve its performance in scientific 
research, teaching methods, community service, administration, quality 
assurance and infrastructure, Batsh said.  

  
“Our aim is not the ranking per se but its reflection on the educational 

expertise and services that we provide to our students, in addition to 
developing research projects and attracting visiting professors from other 

universities.” 
  
The UJ official added that the university will soon publish a code of conduct 
for quality assurance to educate students and the local community on 
improvements in UJ’s educational environment. 

  
The QS ranking has another assessment method, where universities are 
given stars in several categories that include research, teaching and 
employability of graduates, in addition to internationalisation, facilities, 
online learning, innovation and access.  

  
UJ got the maximum five-star rank in employability, access and facilities, 
while it received two stars in research, according to the QS website. 

  

 ٢٣/٩/٢٠١٤الثالثاء                                                                                            ٣: ص  الجوردان تایمز
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Batsh said the university has been seeking to promote scientific research 
among its instructors and students at graduate and undergraduate levels since 
it set its goal to become an international university in 2013. 

  
“UJ professors have published around 840 scientific papers over the past 

academic year,” he said, adding that the university awards professors and 
instructors who conduct research financial incentives and promotes them. 

  
The official underscored the university’s move towards research that 
generates projects in industry and commerce, in addition to cooperative 
research between universities and the private sector. 

  
The vice president noted that UJ does not wish to increase its budget deficit 
by spending large amounts of money on improving its ranking. 

  
“We invested and reformed the sources and potentials that we already have,” 

Batsh said, adding that the university is keen on taking “firm and well-
studied steps towards achieving a better academic reputation”  
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 جامعة في العالم ٥٠٠نقاط تفصل االردنیة عن افضل  ٨
 
  

األخیر ) QS(الجامعة األردنیة تقدما نوعیا جدیدا في تصنیفھا العالمي بحسب تصنیف مؤسسة 
نقاط تقریبا، حیث یفصلھا عن الجامعات المصنفة ) ٤(بتحقیقھا تقدما على المقیاس العام بما مجموعھ 

 .جامعة في العالم قرابة ثمانیة نقاط فقط ٥٠٠ضمن أول 
من مجمل التصنیف، % ٤٠على ستة معاییر ھي السمعة األكادیمیة بحجم ) QS(ویعتمد تصنیف 

، وعدد استشھادات الباحثین في العالم بأبحاث %٢٠التدریس بحجم  ونسبة الطلبة ألعضاء ھیئة
، وآراء الشركات والمؤسسات العامة حول أفضل أداء % ٢٠مقدمة من باحثي الجامعة بحجم 

، ونسبة األجانب من الطلبة %١٠بحجم ) السمعة التوظیفیة(وجاھزیة لسوق العمل لخریجي الجامعة 
 %.٥یس االجانب في الجامعة بحجم ، ونسبةأعضاء ھیئة التدر%٥بحجم 

نقطة بمعیار نسبة الطلبة االجانب الى مجموع الطلبة  ١٨٫٨وأظھرت نتائج التصنیف تقدم الجامعة 
 .على العالم) ٣٤٥(نقاط بالسمعة التوظیفیة وبالترتیب  ٨على العالم، و) ٣٠٧(لتكون بالترتیب 

على +) ٤٠١(دریس األجانب وبالترتیب نقطة بمعیار نسبة أعضاء ھیئة الت ٩٫٥وتقدمت الجامعة 
نقطة في  ١٫٧، و+)٤٠١(نقطة بنسبة الطلبة ألعضاء ھیئة التدریس وبالترتیب  ٤٫١العالم ، و

نقطة بعدد استشھادات الباحثین في العالم وبالترتیب  ٠٫٤، و +)٤٠١(السمعة األكادیمیة وبالترتیب 
)٤٠١.(+ 

زءا أصیال من خطتھا االستراتیجیة التي وضعت قید ویعتبر اھتمام الجامعة بتصنیفھا العالمي ج
 ".التوجھ نحو العالمیة"تحت عنوان رئیسي ھو  ٢٠١٨وتستمر للعام  ٢٠١٣التنفیذ منذ عام 

والتي تركز على ستة محاور تھتم في مجملھا " التوجة نحو العالمیة" وبنیت الخطة االستراتیجیة 
یم خدمات معتبرة للمجتمع، وھي محور العملیة التعلیمیة على تجوید العملیة التعلیمیة والبحثیة وتقد

والتعلمیة، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنمیتھ، والبیئة الجامعیة، والبناء التنظیمي واالداري 
 .للجامعة، وضمان الجودة والتعلم المستمر

مسیرتھا الممتدة  وكانت الجامعة قد استلمت في نھایة العام الماضي أرفع شھادة حصلت علیھا خالل
لما یزید عن خمسین عاما في مجال جودة التعلیم العالي ومتطلباتھ بعد تحقیقھا مراكز متقدمة على 

في معاییر قدرة الخریجین على ) خمس نجوم(بحصولھا على أعلى مرتبة ) QS Stars(تصنیف 
ولة الوصول من حیث ، وسھ)البیئة التعلیمیة(التوظف، والتسھیالت التي توفرھا الجامعة لطلبتھا 

المنح المقدمة والخدمات لذوي االعاقات، لتحل في مجمل التصنیف في أعلى مرتبة الثالث نجوم عن 
 .مجمل المعاییر االساسة واالختیاریة للتصنیف

مؤسسة غیر ربحیة مقرھا الرئیسي لندن ولھا فروع منتشرة حول العالم ) QS(یذكر أن مؤسسة 
ِف منذ العام وبدأت  ١٩٩٠حیث تأسست عام  ، من مھامھا األساسیة تقدیم  ٢٠٠٤عملھا كمصن

  .النصیحة للطلبة بمختلف مراحلھم حول أفضل الجامعات للدراسة
  
  
  
  
  
  

 ٢٣/٩/٢٠١٤الثالثاء                                                                                                  ٨: السبیل ص
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  التعلیم التلقیني مسیطر في الجامعات: الزعبي
  
  
رورة أن   ى ض ي عل یر الزعب دكتور بش تاذ ال الي االس یم الع ات التعل اد مؤسس ة اعتم یس ھیئ دد رئ ش

ا«تتحول الجامعات  تج لھ ى من ة إل ل للمعرف ائال »من ناق ھ استدرك ق ین مسیطرا«، لكن ازال التلق ، »م
  .باالشارة للتعلیم

ة الشرق االوسط  ي جامع ة ف ین التدریسیة واالداری ع أعضاء الھیئت س م وح ام وقال خالل حوار مفت
دوم للدراسة التعلیم المتمیز ھو الذي یشجع «بحضور رئیسھا الدكتور ماھر سلیم إن  االخرین على الق

في جامعة معینھ، لكن كیف یمكن لذلك أن یتحقق إذا كانت البرامج التي تدرس في الجامعات االردنیة 
  .»ال تتمتع بتنافسیة تمیزھا عن غیرھا بل ھي ذات البرامح في الجامعات

وان  ذي جاء بعن ى تنافسیة الجام(وأضاف خالل الحوار ال ا عل یم وأثرھ ودة التعل اییر ) عاتج إن مع
ة  ١٢ضمان الجودة  ة الشھادات العلمی ث نوعی ن حی دریس م ة الت ق بأعضاء ھیئ ا یتعل ا م معیارا منھ

دریس والبحث العلمي العضاء  ة الت ا اعضاء ھیئ والتنوع فیھا والجامعات المرموقھ التي تخرج منھ
د. ھیئة التدریس اییر  -بحسبھ–وھنا تبرز الحاجة والفوائ ذه المع ق ھ وفیر المساءلة » :لتطبی ا ت أبرزھ

تج ودة المن ع ج ا »ورف دیات منھ ار لتح ھ أش عف « ، لكن یم، وض ى التعل ب عل ي الطل ل ف ع الھائ التوس
ة  ة التعلیمی دني مستوى العملی ة المخرجات لسوق العمل، وت االقبال على التعلیم التقني، وعدم مواءم

ال وعرض الزعبي اھداف تطبیق معاییر ضما. »ألسباب منھا االدارة أن » :ن الجودة، ومراحلھا، وق
ن  ث ال تحجب شھادة ضمان الجودة او تؤجل ع اییر ضمان الجودة بحی دیل مع الھیئة تعمل على تع
ق  ي تطبی ات ف ا الجامع الجامعة لكن تحول إلى فئات برونزیة او فضیة حسب النقاط التي تحصل علیھ

  .»ھذه المعاییر
دم األردن ٢٠١٤شر التنافسیة للعام ولفت إلى المركز الذي تحتلھ المملكة في مؤ ث تق درجات  ٤، حی

ة  ل المرتب یة لیحت رات التنافس ي مؤش ا ٦٤ف ة عربی ا و الثامن ام . عالمی المي لع یة الع ر التنافس وتقری
یة  ٢٠١٥ -٢٠١٤ یم تنافس ص بتقی ة  ١٤٤متخص رات المملك بي لمؤش ن النس ة التحس ن ناحی ة م دول

ة یم و السوق  االقتصادیة من حیث تخفیض عجز الموازن ي مجاالت التعل ي شھدتھا ف والتطورات الت
ذا » وقال إن. المالي ي ھ ن ینخرط ف ون النسبة لم توجیھ الطلبة نحو التعلیم التقني مھم، مقترحا أن تك

ن «%  ٤٠- ٣٠المسار بین  یم تنظیم امتحان م ة والتعل ، مشیرا إلى أن الھیئة طلبت من وزارة التربی
د الطلب ع لتحدی ف التاس ھالص وا إلی ذي یوجھ ار ال ات . »ة والمس د مخرج ى أن تجوی د عل ھ أك ر ان غی

ھ»التعلیم ال تقتصر على الطالب بل البحث العلمي ، ، مشیرا »الذي ال سیاھم القطاع الخاص في تمویل
ن أصل  ٤٥إلى ان مرتبة االردن في االنفاق على التعلیم تاتي في المرتبة  اق  ٦٠م ي االنف ة ، وف دول

لیم إن . « ٥٣المرتبة على الفرد في  اھر س دكتور م ة الشرق ال االصالح «من جھتھ قال رئیس جامع
ع دور «، مشددا على ضرورة »في التعلیم ال یكتمل إال بأصالح التعلیم االساسي وجود إرادة تنسجم م

ة ن المدیونی اني م ي تع ات الت ل الجامع ي تموی ومي ف امح . »حك ة والبرن رامج الدولی تدرك أن الب واس
  .»كلھا برامج ال تخدم الجامعات في التقلیل من حجم المدیونیة« ي المواز

 شؤون جامعیة

 ٢٣/٩/٢٠١٤الثالثاء                                                                                ٧: ص الغد   - ١٦: ص الرأي
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قبول الطلبة الدارسین في الیمن مشروط بااللتزام بالحدود الدنیا : »التعلیم العالي«
  لمعدالت القبول

  
  

د » الدستور«علمت  من مصادر مطلعة ان وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لن تقبل أي طالب عائ
َل من  ِ ُب ي ق ول الت دالت القب دنیا لمع دود ال الیمن بسبب الظروف السیاسیة القائمة إال وفقا للشروط والح

  .بھا الطلبة في ذلك العام دون أي تغییر
  

ن  وأشارت ذات المصادر الى ان مئات الطلبة یدرسون في الجامعات الیمنیة بتخصص الطب وال یمك
ـ إعادتھم الى االردن بذات التخصص نظرا ألن دالت دون ال ك التخصصات بمع  ٨٥ھ تم قبولھم في تل

  .بالمائة وھو األمر الذي ال یمكن استیعابھ بالجامعات األردنیة بأي حال من األحوال 
  

زام بالشروط  ة أمر وارد شریطھ االلت ات الیمنی ووفقا للمصادر فإن تسجیل الطلبة  الدارسین بالجامع
  .وام التي قبل فیھا الطلبة في تلك السنوات والحدود الدنیا لمعدالت القبول في األع

  
د یتجاوز  ر وق وأشارت ذات المصادر إلى أن أعداد الطلبة  األردنیین الدارسین بالجامعات الیمنیة كبی
افي  ادل الثق ا للتب وا وفق ذین ابتعث ك ال ن ال سیما أولئ ا للممك األلفي طالب وطالبة یتم اآلن حصرھم وفق

  .والبعثات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٣/٩/٢٠١٤الثالثاء                                                                                         طلبة نیوز – ٧: ص الدستور 
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  یزید منح الماجستیر والدكتوراه في الجامعات األردنیة» دعم البحث العلمي«
  
  

 ً وافق مجلس ادارة صندوق دعم البحث العلمي على زیادة منح الدكتوراه  التي یقدمھا الصندوق سنویا
علوم صیدالنیة ، ھندسة ( مقاعد في الجامعات االردنیة وفي التخصصات التالیة ١٠مقاعد الى  ٥من 
  ) .ة ، تمریض ، ریاضیات ، ادب انجلیزي ، لغة عربیة ، قانون مدنی

ى ٥٥كما قرر المجلس زیادة عدد منح الماجستیر من  ً  ٧٠منحة ال ا رار جاء ایمان ي ق ً، ف منحة سنویا
ة  ى الطلب ة عل اء المالی ف االعب واة البحث العلمي ولتخفی من الصندوق بأن طلبة الدراسات العلیا ھم ن

  .عد ان تم رفع رسوم الساعات المعتمدة لدى بعض الجامعات االردنیةالمتفوقین وخاصة ب
الس  رارات مج ب ق ة حس ة للطلب الیف الدراس ة تك ندوق بتغطی وم الص ى ان یق س عل ق المجل ا واف كم

  .االمناء فیھا
ة  أن تكلف ین ب س االثن حفي أم ریح ص ي تص ي ف دهللا الزعب دكتور عب ندوق ال ام الص دیر  ع ار  م واش

ب  ة لطال رة آالف والدراس والي عش ت ح تیر كان ذه  ٥٠٠الماجس بحت ھ ین اص ي ح ي ف ار اردن دین
ة تشمل الرسوم  ١٤التكلفة حوالي  ألف دینار اردني یتحملھا صندوق دعم البحث العلمي، وھذه التكلف

ة  ل الصندوق والبالغ ن قب ة م ب المقدم ة والروات ً،  ٣٠٠المقررة والرسوم الفصلیة الفعلی ار شھریا دین
دكتوراه  ٣٠ھذه التكلفة الى حوالي بینما تصل  ة ال ب طلب ث ان روات دكتوراه، حی ب ال ار لطال ألف دین

الي . دینار ٥٠٠الشھریة بواقع  م م كما قرر المجلس التنسیب لمجلس الوزراء بالموافقة على تقدیم دع
ً مشارك ١٥للطلبة المشاركین في مسابقة انتل في الوالیات المتحدة االمیر كیة والبالغ عددھم  ً تشجیعا ا

  .لإلبداع واالبتكار لطلبة المدارس وللمساھمة في نشر ھذه الثقافة
حة  ة واض د خط اركین لتحدی ن المش ة م ي ودعوة مجموع ف ذھن ة عص د ورش س عق ر المجل ا اق كم
ل مركز  لبرنامج وطني لترسیخ االفكار الوطنیة واالبتعاد عن الفكر المتطرف لدى الشباب تنفذ من قب

  .تیجیة في الجامعة االردنیةالدراسات االسترا
ھر  الل ش ریین خ رائھم المص ع نظ ین م احثین االردنی ل للب ة عم د ورش ى عق س عل ق المجل ا واف كم

  .  ٢٠١٥لتحدید المشاریع البحثیة المشتركة المنوي تنفیذھا خالل عام  ٢٠١٤تشرین الثاني 
  
  

 ٢٣/٩/٢٠١٤الثالثاء                                                                           طلبة نیوز – ٥: ص الدستور - بترا   
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  ابأكادیمیون یدعون إلى تحصین الجبھة الداخلیة لمواجھة خطر اإلرھ
  
  

ف  ع مختل اطي م ي التع رار واالرادة ف ة واالص ك العزیم احثون ان االردن یمتل ادیمیون وب ح اك اوض
  .المخاطر والتحدیات نتیجة لتنامي نشاط الجماعات االرھابیة بالمنطقة

  
دوا  ى وأك رص عل ن ح د م ذا البل ود ھ ا یس ة لم خة نتیج لبة وراس ة ص ة الداخلی ة االردنی ان الجبھ

ة تویات كاف ن–المس ھ م ى قاعدت رم ال ى الھ ة  -اعل د الدیمقراطی اء قواع ف وارس ة والتثقی ى التوعی عل
  .والعدالة االجتماعیة والحریات ما رسخ من وحدتھ الوطنیة وحّصن جبھتھ الداخلیة

  
وقال استاذ العالقات الدولیة في الجامعة االردنیة الدكتور حسن المومني ان االردن استطاع تاریخیا 

ف  اتھ التعامل مع مختل ي االسرائیلي وانعكاس ل الصراع العرب ة مث ي تعصف بالمنطق المشكالت الت
  .اضافة الى ما برز من تنظیمات متطرفة في المنطقة

ي تحرك دؤوب  ادرات ف واضاف ان االردن انتقل الى خطاب یتعاطى مع ھذه المخططات بواسطة مب
ن ان االر الرغم م یة ب اة السیاس تقرار والحی أمین االس ي ت د ف ر تجّس وتر غی یم مت ي اقل یش ف دن یع

  .مستقر منذ سنوات
ادة  وبین ان من اسباب قدرة االردن في التعاطي مع الصراعات والتنظیمات االرھابیة ھو وجود القی
تخباریة  ة االس ھ االمنی ھ وجھوزیت ي قدرت ر وف ي المعاص اب السیاس ة والخط میة الحكیم الھاش

ر والعسكریة العالیة المستوى، اضافة الى وجود م اعي متكامل غی ى نسیج اجتم تٍم ال واطن واع من
زق ى . مم ا تبن ة، مثلم ات الدولی ات والتحالف ن العالق ة م بكة متین ھ ش ومني ان االردن لدی وزاد الم

ة  اطر االرھابی مبادرات للتعامل مع ھذه االخطار اضافة الى الرسائل الملكیة الواضحة عن ھذه المخ
الح بتوا ن االص د م ام للمزی ع ھ ي داف اطر وھ ھ اي مخ دفع عن ة وی دة الوطنی زز الوح ي یع ق وطن ف

  .خارجیة
ا  د من خطاباتھ ي العدی ومن , وقال ان االردن من اوائل الدول التي حاربت التطرف ونبذت العنف ف

دیات  ة التح الح ومواجھ ي االص ة ف یة الخامس ة النقاش ھ الورق ت الی ا دع ان ، وم الة عم الل رس خ
یرا ا ي، مش ر التطرف ة الفك اطر ومكافح ع المخ اطي م ي التع زم واالرادة ف ك الع ى ان االردن یمتل ل

ال  ام واع ، دون اغف ة رأي ع اد حال ادة الیج واستخدام وسائل فكریة كاالعالم والجامعات ودور العب
  .االستخدام الفطن والواعي لوسائلھ العسكریة واالمنیة وقت اللزوم

رو ان اال اھر عم ي ظ اة االردن زب الحی ام ح ین ع ال أم ھ وق م موقع تقر بحك ن ومس د آم ردن بل
االستراتیجي، وما یتمتع بھ من قیادة ھاشمیة حكیمة، وشعب متعلم مستنیر خاصة وان فكر التنظیمات 

ة  اء االم ى ابن ي عل ش ال ینطل ل داع ة مث ة , االرھابی ر والبطال ل الفق ورة عوام ا خط ا یفوقھ ن م لك
الح  ة لالص ول الجذری اد الحل وم الیج ة الی ة ملح وة والحاج الي ق كل بالت واطن لیش وق الم أمین حق وت

  .داخلیة لمواجھة اي خطر خارجي
ة اي  ة لمواجھ ة المعتدل ات الدینی ادف والجھ راز االعالم االسالمي الھ ى ضرورة اب واشار عمرو ال
فكر متطرف، اضافة الى تجسید االصالح الحقیقي على ارض الواقع بجمیع اشكالھ مع ربطھ بتطویر 

  .ناالنظمة والقوانی
و  د أب واستبعد الكاتب الصحفي والباحث في مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة محم

  .رمان أن یكون ھناك أي حضور لداعش في المشھد األردني

 ٢٣/٩/٢٠١٤            الثالثاء                               طلبة نیوز - ٥: الدیار ص  -٨: ص الغد –٨: ص الرأي  –بترا 
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ات االسالم السیاسي  ر في حرك ان وھو خبی و رم یم « وأوضح اب ا تنظ ي یتبناھ ة الت ان األیدولوجی
ار  ي التی رة ف بحت منتش ش أص باب داع ار الش ي تی و ف اك نم ة ، وھن ي المنطق ادي ف لفي الجھ الس

  .»الرادیكالي المتأثر بالظروف المحلیة واالقلیمیة، والذي بات یؤمن بأفكار ھذه التنظیمات
ا » ولفت الى یم، انم ذا التنظ ى لھ أن محور القلق الیوم لیس مرتبطا بالعملیات األمنیة بالدرجة األول

ة ة الثقاف امي درج رتبط بتن ن  م ة م دى فئ ة ل ات المتطرف ذه التنظیم ار ھ ان بأفك دات واالیم والمعتق
  .على حد قولھ« الشباب العربي واالسالمي 

ن  ي، لك توى األمن ى المس ش عل ورة داع ن خط د م ي الح ت ف ة نجح ة األردنی ى أن الدول ار ال واش
ر ذا الفك ابع ھ ف من افي والفكري لتجفی ب الثق ة مطلوب االستمرار بھذا الدور في الجان ا اھمی ، مبین

ذه  ل ھ ر مث ع لمواجھة خط و السد المنی افي والتوعوي وھ ب الثق ة للجان ات المتعاقب ادراك الحكوم
اد  ة وایج ادىء العدال ز مب التنظیمات االرھابیة، فضال عن ارتباط االصالح السیاسي والشعور بتعزی

  .ة الفكر المتطرفالحلول لمشكالت البطالة والفقر على المستوى المحلي ودحض وتفنید أیدلوجی
الفكر(وقال ان ھناك حدیثا الیوم عن تشكیل لجان لمحاربة الفكر المتطرف  ا ) محاربة الفكر ب لكن م

امین  ذه المض وي ھ ار یحت اء اط ى بن ة بحاجة ال زال الحدیث في اطار االستعداد والتحضیر، والدول
  .ویدركھا

داعش ھو نتیجة للظروف االقلیمیة التي وركز أبو رمان على أن فكر التنظیمات االرھابیة وال سیما 
د  اس ، وأك ذا األس ى ھ ا عل ل معھ رورة التعام ببا، وض یس س ة ول ھدھا المنطق ول «تش أن الحل

ام  ادة االھتم ة واع ة األردنی الفكر السیاسي للدول ادة النظر ب ي اع ات یكمن ف ذه التنظیم لمواجھة ھ
أنھ بالجانب الثقافي ، والعمل على اعادة بناء جسور الثقة ب ك من ش ین الحكومات والمواطنین، وذل
  .»استنھاض الروح الوطنیة في مواجھة مثل ھذه الظروف

عر  ن ان نش د م ھ ال ب ال ان افي ق امر الح دكتور ع ة ال ات الدینی ي للدراس د الملك دیر المعھ ب م نائ
ي ات ف ذه الحرك ي ظھور ھ  بالمسؤولیة المشتركة تجاه ھذا الموضوع وھناك اسباب داخلیة اسھمت ف

ي  اوت الطبق ة ووجود التف ات سیاسیة واجتماعی دیث جاء ضمن معطی ا ح دول ، فظھورھ عدد من ال
د  ي العدی ة ف ل التعددی ة سیاسیة ال تقب دول ووجود انظم ذه ال ض ھ وضعف المشاركة السیاسیة في بع

دو االسرائیل ا ان وجود الع م، كم ي منھا ، وتكریس مفھوم احادیة التفكیر والشعور باالضطھاد والظل
ة  اثر بطریقة نفسیة لجھة تعزیز الشعور باالضطھاد ، اضافة الى عوامل اقتصادیة وسیاسیة واعالمی

  .اسھمت في وجود االسباب
ن  ا م ا ومعالجتھ م تحلیلھ ن ث ة وم ة الداخلی كلة خاص باب المش ادراك اس دأ ب ة تب ى ان التوعی وأشار ال

الح ا ة االص ن عملی زء م ي ج اب االسالمي وھ ز الخط و خالل تعزی ا االن نح وم بھ ي یجب ان نق لت
  .خطاب اسالمي معاصر

ن  ة باستغاللھا لمصالح سیاسیة م دول العربی ض ال ي قامت بع ر الت ة والتكفی واشار الى ثقافة الكراھی
ذه  اء ھ خالل دعم روح التكفیر والطوائف االخرى، وجاءت داعش لتعمل على تأسیس ھذه الفكرة وبن

  .س ھؤالء الناسالكراھیة والبغضاء العمیقة في نفو
ھ الن  دعو الی ذي ن تنیر ال ذا الخطاب االسالمي المس ن ھ ة ھي جزء م وقال الحافي ان الروح الوطنی
الوطنیة واجب من واجبات المسلم المستنیر الذي یعرف حقوقھ وواجباتھ ، والذي یجب علیھ ایضا ان 

ھ ومج ة واالحساس بالمسؤولیة والواجب تجاه وطن وم المواطن ن مفھ ق م ى ان ینطل ھ ، مشیرا ال تمع
  .المواطنة یجب تعزیزھا في الخطاب االسالمي

د  اء البل ین ابن ات ب وق والواجب ي الحق ى المساواة ف ائم عل دني الق ع الم اء المجتم ز بن ونوه باھمیة تعزی
اعي،  ل االجتم افؤ الفرص والمساواة والتكاف وطن ، وتك ة لل الواحد دون تمییز وتعزیز الجبھة الداخلی

اك والروح الو ى كل اشكال الفساد ، وھن طنیة لدى الشباب وتعزیز مفھوم المواطنة لدیھم بالقضاء عل
  .العدید من المكتسبات واالنجازات في ھذا البلد اآلمن المستقر والتي یجب المحافظة علیھا
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دكتور  ادرة زمزم ال ي مب ف السیاسي ف ة العمل االسالمي ومسؤول المل ي حزب جبھ وقال القیادي ف
ل الك ت نبی راھن متشعبة ولیس ت ال ي الوق المیة ف ة واالس ة العربی ي تعیشھا األم ة الت وفحي ان االزم

یة  اة السیاس االت الحی ع مج ي جمی رد ف ة ت ن حال اني م ة تع یفا ان األم د، مض اه واح ورة باتج محص
  .واالجتماعیة واالقتصادیة نتیجة وجود حالة ضمور في تجدید الفكر على حد تعبیره

ا ان وأوضح أن الفكر ا ة ، كم الفوضى « لمتطرف ھو ولید ردود فعل ولیس فكرا أصیال بصفة عام
ي « الطائفیة  اعي ف ى الصعید السیاسي واالقتصادي واالجتم ي عل ي أي تطور حقیق دان األمل ف وفق

ر ذا الفك ور ھ ي حض اھم ف ة ، س ھ , المنطق ى وج ة عل احة العربی ى الس كریا عل ا وعس ا ومادی فكری
  .الخصوص

دم ) داعش(واستبعد الكوفحي أي تھدید حقیقي لتنظیم  ھ ع االرھابي على األردن، مؤكدا في الوقت ذات
ة  وجود تجذر للتنظیم على المستوى المحلي ، لكن یمكن أن تسھم الظروف االقتصادیة الصعبة وحال

ي ع ف راد المجتم ن أف د م اطق  الضنك والشعور بانعدام العدالة االجتماعیة التي یعیشھا العدی ض من بع
  .المملكة في تشكیل حواضن لھذا الفكر في لحظة ما على حد قولھ

دین  وركز الكوفحي على ضرورة مواجھة الفكر المتطرف والتنظیمات االرھابیة التي تشوه صورة ال
ن االسالم  ة دی ر طرح حقیق رار، عب دعاة ورجال السیاسة واالعالم وصناع الق ل ال االسالمي من قب

محة، التھ الس ة  ورس اواة والعدال ة والمس د الدیمقراطی الح وقواع ائز االص ین رك ى تمت ل عل والعم
  .االجتماعیة والشفافیة والحریات
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  فرصة حقیقیة لتالقي األفكار وتبادل الخبرات» الھندسة المیكانیكیة«مؤتمر : النسور
  
یكانیكیة األردني الدولي افتتح رئیس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور أمس االثنین مؤتمر الھندسة الم 

  .الثامن، الذي تنظمھُ شعبة الھندسة المیكانیكیة في نقابة المھندسین األردنیین
وأكد رئیس الوزراء في كلمة افتتح بھا أعمال المؤتمر أن ھذه المؤتمرات العلمیة التي یشارك فیھا 

ورة في مجاالت مختصون وباحثون من األردن ومن عدة دول ساھمت في متابعة القضایا المتط
  .الھندسة المیكانیكیة وتطبیقاتھا وأحدث التطورات في المجاالت كافة

الھندسة المیكانیكیة من البحث إلى «ولفت رئیس الوزراء إلى ان المؤتمر الذي یعقد تحت شعار 
یشكل فرصة حقیقیة لتالقي األفكار وتبادل الخبرات بین الباحثین من مختلف الدول » التطبیق

  .المشاركة
ویشتمل المؤتمر على ورشات عمل في الطاقة الشمسیة ومعالجة المیاه وادارة الطاقة والعدید من 

  .المحاضرات المتخصصة
عبدهللا عبیدات ان انعقاد ھذا المؤتمر یاتي .وقال نقیب المھندسین رئیس اتحاد المھندسین العرب م

ات الھندسیة تنظمھا النقابة ضمن سلسلھ مؤتمرات ھندسیة أردنیة دولیة تغطي كافة االختصاص
لالرتقاء بمھنة الھندسة ومن اجل رفع مستوى المھندس األردني للوصول إلى العالمیة ومن اجل 

  .طرح مواضیع ھندسیھ تھم الوطن والمواطن األردني كالطاقة والمیاه والنقل والمرور والبنیة التحتیة
تمیز المھندس األردني وتجسیر الھوة  ما   واوضح ان النقابة تقوم بجھود مضنیة ومكثفة للحفاظ على

بین مخرجات التعلیم الھندسي ومتطلبات سوق العمل، لكون سیاسات التعلیم العالي غیر المبنیة على 
  .اي أسس إستراتیجیة  أدت إلى وجود اختالالت في سوق الھندسة األردني

للحفاظ على الكفاءات الھندسیة في ودعا الحكومة الى المزید من التواصل مع النقابة ودعم المھندسین 
  .القطاع العام والجامعات

بادي الرفایعة ان المؤتمر سیغطي .من ناحیتھ قال رئیس شعبة الھندسة الكھربائیة في النقابة م
مجاالت الھندسة المیكانیكیة المختلفة والحدیثة واطالع المھندسین على كل ماھو جدید في علوم 

  .الھندسة المیكانیكیة
ان المؤتمر اولى الربط بین الجوانب البحثیة والتطبیقیة اھمیة لتحقیق الفائدة المرجوة من  واضاف

المؤتمر، وان االوراق واالبحاث التي ستتم مناقشتھا سیصار الى نشرھا في مجالت دولیة محكمة 
  .ومتخصصة

  .ولفت الى ان الشعبة ستعقد مؤتمر الھندسة الصناعیة الدولي االول في غضون شھرین
ورقة عمل  ٤٢وقال رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور ناصر الحنیطي ان المؤتمر سیناقش 

وبحث، وان لجنة التحكیم اختارت افضل االبحاث واالوراق،الفتا الى ان الباحثین المشاركین في 
وھي وبین ان المؤتمر ینقسم الى ثالثة محاور رئیسیة .دولة عربیة واجنبیة ١٧المؤتمر یمثلون 

  .تطبیقات حدیثة في الھندسة المیكانیكیة وحلول الطاقة وتعلیم العلوم الھندسیة
وافتتح رئیس الوزراء معرض انتربیلد األردن السابع الذي تنظمھ نقابة المھندسین بالتزامن مع 

  .مؤتمر الھندسة المیكانیكیة األردني الدولي الثامن
رض خاللھ أحدث المنتجات الھندسیة، دولة، تع ١٨شركة تمثل  ١٢٠ویشارك في المعرض 

كصناعة البناء والتشیید ومسلتزمات قطاع اإلنشاءات وفن العمارة والدیكور والحجر والرخام 
  .واأللمینوم والحدید واألسمنت والصناعات الخشبیة

 ٢٣/٩/٢٠١٤الثالثاء                                                                                                  بترا – ٥: الرأي ص
  



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               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 

18 

  
  
  
  
  

  تشكیالت أكادیمیة في جامعة األمیرة سمیة
  

ة  قرر مجلس أمناء جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا ن، الموافق ت الحس رة سمیة بن برئاسة سمو األمی
داء  س عم على تنسیب رئیس الجامعة الدكتور مشھور الرفاعي بإجراء تشكیالت أكادیمیة جدیدة لمجل

ین . الجامعة ة، وتعی رئیس للشؤون األكادیمی ا لل د سالمھ نائب دكتور ولی ین ال ى تعی س عل ق المجل وواف
دا . لشؤون اإلداریةالدكتور جالل العتوم نائبا للرئیس ل اد الیوسف عمی دكتور نھ ین ال ى تعی ق عل وواف

ال  ً بأعم ا ات عوجان قائم دكتور عرف ا، وال ات العلی دهللا األول للبحث العلمي والدراس ك عب لكلیة المل
ة ً بأعمال عمید شؤون الطلب . عمیدكلیة الملك الحسین لعلوم الحوسبة والدكتور صالح أبو السعود قائما

رر ر ك ق ى ذل ینال ة تعی یس الجامع ة : ئ ة الكھربائی م الھندس یس قس ن، رئ یخ حس ود الش دكتور محم ال
ال  والدكتور یزن القضاة، قائم بأعمال رئیس قسم ھندسة االتصاالت والدكتور بالل صبابحة قائم بأعم
یة  وم األساس م العل یس قس ال رئ ائم بأعم ریم ق د الك داء عب دكتور ف وب وال ة الحاس م ھندس یس قس رئ

دكتور ائم  وال الي ق فیان المج دكتور س وب وال م الحاس م عل یس قس ال رئ ائم بأعم رحیم ق د ال قر عب ص
م  م الرس م عل یس قس ال رئ ائم بأعم دكتور إدوارد جاسر، ق ات وال م ھندسة البرمجی یس قس بأعمال رئ
د  دكتور رائ ة وال ات اإلداری م المعلوم م نظ یس قس ال رئ ائم بأعم الحاسوبي والدكتور جورج سمور ق

ائ اح ق م وش یس قس ال رئ ائم بأعم اس ق و عب ام أب دكتور بس ال وال م إدارة األعم یس قس ال رئ م بأعم
المحاسبة والدكتور رامي سالم قائم بأعمال رئیس وحدة متطلبات الجامعة وباركت سمو رئیس مجلس 

م إنجازه خالل السنو ا ت ال م ً سیقوم بإكم امال ً متك ا ا فریق رة إیاھ ات معتب ات أمناء الجامعة ھذه التعیین
  .الماضیة والبناء علیھ لمتابعة رحلة التمیز لجامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا

 ٢٣/٩/٢٠١٤الثالثاء                                                                                             ٤: الدستور ص
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جامعات خاصة تسدد المبالغ المالیة المستحقة علیھا لصالح صندوق دعم البحث  ٦
  العلمي

  
   

م  ا لصالح صندوق دع علمت طلبة نیوز بأن جامعة جدارا قامت بتسدید المبالغ المالیة المستحقة علیھ
ذا ال ة وبھ وال العام ة واالم ؤون القانونی رة الش دى دائ غ ل دید  المبل م تس ث ت ي بالكامل، حی بحث العلم

ة  الغ المالی ددة للمب ات  المس دد الجامع بح ع ي ) ٦(یص ات ھ ة، (جامع اء االھلی ة، الزرق ان االھلی عم
  ) .فیالدلفیا، جرش االھلیة، عجلون الوطنیة وجامعة جدارا

د ھذا مع العلم بأن جامعة  ة ارب ة وجامع وم التطبیقی البتراء والزیتونة واالسراء والشرق االوسط والعل
وم  االھلیة قامت بتسجیل قضایا لدى المحاكم ضد قرار مجلس ادارة الصندوق والذي ینص على ان تق
ات  ل الجامع الجامعات الوطنیة بتحویل فوائض مخصصات البحث العلمي واالیفاد التي لم تنفق من قب

ادة سنو ٣خالل  نص الم ً ل تنادا ك اس ث العلمي وذل م البح ى صندوق دع اریخ تخصیصھا ال ن ت ات م
  .وتعدیالتھ ٢٠٠٩لسنة ) ٢٠(من قانون الجامعات رقم ) ٢٦(
  
  
  

 ٢٣/٩/٢٠١٤الثالثاء                                                                                              طلبة نیوز
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  قلق وترقب لعالم جدید.. سنة أولى جامعة
 

ا فكرة أن تكون وحیدة بال صدیقاتھ) طالبة السنة األولى(ال تتخیل ریم ناصر  - منى أبو صبح
المقربات بعد أن قضت معھن أكثر من خمس سنوات في المدرسة، فقد التحقت بجامعة الیرموك 

 .بمدینة إربد، ومعظم صدیقاتھا التحقن بجامعات أخرى بمناطق مختلفة
اجتمعت وصدیقاتي قبیل أیام من الموعد الرسمي لبدء الدوام في الجامعات، وقضینا وقتا “تقول 

اح والتذكیر بمواقف وطرائف عدة واجھتنا بالمدرسة، وتعاھدنا في ھذا ممتعا، تخللھ الضحك والمز
 .”اللقاء أال تنقطع صداقتنا بالرغم من تكوین صداقات جدیدة

أشعر بالخوف الشدید من وجودي “، وتقول )سنة أولى صیدلة(توافقھا في ھذا الرأي سمیة حامد 
 .”ردنیةوبصغر خبراتي في ھذا الصرح العظیم المسمى بالجامعة األ

ولكن تضاءل ھذا الشعور عند معرفتي أن كثیرا من صدیقاتي التحقن بنفس الجامعة، ولكن “وتضیف 
في كلیات أخرى، وھذا ال یسبب مشكلة، فیمكنني لقاؤھن فیما بین المحاضرات، أخاف أیضا من كالم 

الرغم من ذلك من سبقوني إلى نفس الكلیة بأنھا صعبة وتحتاج إلى حفظ ومذاكرة مستمرة، ولكني ب
 .”فرحة، فمن المؤكد أنھا ستكون أسھل من ضغوط ومذاكرة الثانویة العامة

تعد السنة األولى في المرحلة الجامعیة نقطة تحول كبیرة في مسار الطالب الذین كانوا باألمس 
القریب في المرحلة الثانویة، حیث االستیقاظ مبكرا، ومن ثم التعرض لضغوطات األھل بصفة 

من أجل التفوق لدخول كلیة ترقى بالطموحات، وتحقق األھداف، على اعتبار أن ھذه  مستمرة،
المرحلة ھي الفصل في حیاة األبناء، وعلى الرغم من التشوق الكبیر الذي یكتنف الفتیات والشباب 
إلى االلتحاق بالجامعة، إال أن كثیرین منھم یعیشون حاالت ترقب وخوف من المجتمع الجامعي 

ً عما ألف ھؤالء الشبابالجدید،   .لكونھ مختلفا تماما
أشعر بالقلق من دخولي مرحلة دراسیة جدیدة تختلف تماما عن المراحل “ویقول الطالب أحمد النجار 

الدراسیة السابقة، ولكني متحمس للغایة ومتشوق لدراسة مواد الھندسة المعماریة التي سأتعلمھا 
 .”بالكلیة

اودني، فأتوقع أنني سأتغلب علیھ بمشاركتي في مختلف األنشطة أما عن القلق الذي یر“ویضیف 
 .”الطالبیة، وأنا بالفعل أشارك ومنذ سنوات في العدید من األنشطة المدرسیة

خلیل أبو زناد یوضح ھذه المرحلة وما یكتنفھا من ضغوط نفسیة، تنتاب . االختصاصي النفسي د
ة تخشى التغییر، كما أنھ یصعب على أفراد المجتمع إن الطبیعة اإلنسانی“العدید من الشباب بالقول 

الذین تعودوا على نمط حیاتي معین تعدیلھ، وبالنسبة للشباب فإن األمر یزداد حدة، خاصة ھؤالء 
الذین ینتقلون من مرحلة التعلیم الثانویة إلى مرحلة الجامعة، فقد اعتاد الطالب على نظام معین، لذا 

 .”ي أبنائھم الثقة بالنفس، ویقومون بعملیة تھیئة كاملة لھمفمن الضروري أن یبث األھل ف
وحول االختالفات بین المدرسة والجامعة، یلفت إلى أن الطالب كان یلتزم بالزي الموحد في مرحلتي 
التعلیم األساسي والثانوي، ومرتبط إلى حد كبیر بمواعید الدراسة، وركوب الحافلة، ویقیم عالقة مع 

ً لھ معلمھ في الفصل، ل كنھ الیوم مع بدایة العام الدراسي الجدید انتقل إلى مجتمع مختلف تماما
خصوصیتھ، وطبیعة مغایرة في كل شيء، لذا یشعر بأنھ مسؤول عن نفسھ، ولدیھ قدر كبیر من 

 .الحریة، كما أنھ في عامھ الدراسي األول یتعرف إلى طالب جدد، ویتخذ منھم أصدقاء

 ٢٣/٩/٢٠١٤حیاتنا                                                        الثالثاء                                           /١: الغد ص
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، فلھا رأي آخر، فھي تخطط الرتداء أجمل المالبس وستغیر )ون جمیلةسنة أولى فن(أما والء عادل 
في حیاتھا كلھا، فدراستھا تعتمد على الفن واإلبداع، وال ترید ” نیو لوك“من تسریحة شعرھا وتعمل 

 .ألي نوع من الخوف أن یفسد علیھا فرحتھا في أول یوم للجامعة
التي ستحقق لھ طموحاتھ المستقبلیة، خاصة أنھ وینظر الطالب عمر كامل أن الدراسة الجامعیة ھي 

وضع في ذھنھ أن یكون األول على الدفعة في كل عام، وال یخفي أنھ شعر بارتباك شدید حین دلف 
إلى بوابة الجامعة للمرة األولى، وعادت بھ الذكرى إلى الیوم الذي التحق فیھ بالمدرسة، حیث الخوف 

 .”ءواالضطراب والشعور بالرھبة من كل شي
ویؤكد أن أھم ما یشغل بالھ ھو كیفیة تكوین صداقات على مستوى جید، ألنھ یدرك تماما أن المظاھر 
تخدع، وأن المجتمع الجامعي مختلف، لذا یحاول أن ینتقي أصدقاءه بعنایة ومن دون تسرع، 

 .خصوصا وأن المدرسة غیر الجامعة وطبیعة العالقات اإلنسانیة متغیرة
حسین الخزاعي أن المرحلة الجامعیة ھي نقلة جوھریة في محیط . جتماعي دیبین االختصاصي اال

حیاة الطالب یشعر بأنھ في حالة مستمرة من القلق، ألنھ یبحث في العام الجامعي األول عن تحقیق 
ً عن أن مخاوفھ تزداد یوما بعد آخر، إذ إنھ یبحث عن النجاح  التوازن في عالقاتھ مع اآلخرین، فضال

ات عدة، أھمھا تكوین عالقة إنسانیة مع األساتذة األكادیمیین، فضال عن شغفھ بتحقیق في مستوی
التفوق الدراسي، ورسم معالم الطریق، خاصة أن الجمیع ینظر إلى المرحلة الجامعیة على أنھا الحیاة 

 .العملیة التي ینخرط فیھا الشباب من أجل تحمل المسؤولیة كاملة بعد التخرج
لتي تواجھ الطلبة في سنتھم الجامعیة األولى، یؤكد الخزاعي أن معظم المشكالت وعن المشكالت ا

التي تواجھ طالب المرحلة الجامعیة تتمثل في كیفیة التعامل مع المناھج الدراسیة، خاصة أن الطالب 
في مراحلھ التعلیمیة السابقة كان یعتمد على الحفظ في أثناء االستذكار، وھو ما یصعب تحقیقھ في 

لجامعة التي تحتاج إلى طالب لدیھ القدرة على الفھم واالستیعاب، ومن ثم االستمرار في مراجعة ا
المحاضرات بشكل مختلف، لذا فإن العدید من الشباب الجامعي یحتاجون بالفعل إلى من یوجھ 
طاقتھم، ویدعوھم الكتشاف مواھبھم وقدراتھم العملیة حتى یدركوا أن الحریة مسؤولیة، وھي 

 .وجب متابعة المحاضرات بدقة وعدم التغیب عنھاتست
ویرى الخزاعي أن انخراط الشباب في األنشطة الجامعیة یجعلھم في حالة من الرضا عن النفس ومن 
ثم یرتبطون بالجامعة ویحبونھا ویحرصون على الذھاب إلیھا بشكل یومي، وأثبتت دراسات كثیرة أن 

عمیق على تحسن مزاج طالب الجامعة وإقبالھم على  األنشطة الجامعیة المفیدة لھا أثر نفسي
الدراسة، ألنھا تكمل جوانب كثیرة في شخصیتھم، وتنمي ملكاتھم، وتجعلھم أفرادا على درجة عالیة 

  .من الوعي والتوافق المجتمعي
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 اطروحة دكتوراه تظھر متانة المراكز المالیة لعدد من البنوك االسالمیة االردنیة
   

مخاطر وحقوق اصحاب حسابات االستثمار المطلقة «روحة الدكتوراه التي جاءت بعنوان اظھرت اط
متانة المراكز المالیة لعدد من البنوك االردنیة وان ادارات البنوك » لدى البنوك االسالمیة االردنیة

التي  ومع ذلك بینت االطروحة. االسالمیة وھیئات الرقابة الشرعیة قامت بواجباتھا بكفاءة واقتدار
قدمھا صالح الدین الریماوي وتمت مناقشتھا في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة ان ھناك مخاطر 
وحقوقا الصحاب حسابات االستثمار المطلقة لدى البنوك االسالمیة االردنیة تستوجب من البنك 

اة ھذه الحقوق المركزي االردني والبنوك االسالمیة االردنیة وھیئات الرقابة الشرعیة لدیھا مراع
 .والعمل على معالجة تلك المخاطر

واوصت االطروحة بتوصیات ابرزھا تشكیل لجنة لحمایة حقوق اصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
لدى البنوك االسالمیة االردنیة وزیادة عدد اعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة لدى كل بنك الى خمسة 

برة بتدقیق اعمال وانشطة البنك وعدم االعتماد في اعضاء على ان یكون عضوین منھم من ذوي الخ
 .التدقیق على موظفي التدقیق الشرعي الداخلي

كما اوصت بمراقبة صندوق مواجھة مخاطر االستثمار في حسابات االستثمار المشترك من قبل 
قدي البنك المركزي االردني ، اضافة الى قیام البنك المركزي االردني بوضع قیود على التوزیع الن

للمساھمین لدى البنوك االسالمیة االردنیة من اجل الضغط علیھم لزیادة معدل العائد الموزع على 
 .اصحاب حسابات االستثمار المطلقة

واوصت االطروحة بقیام البنوك االسالمیة االردنیة بتزوید اصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
عریفھم بحقوقھم في حسابات االستثمار المطلقة بجمیع المعلومات المتعلقة باالستثمار المشترك وت

وقیام النبوك االسالمیة ) العقد(والمخاطر المترتبة علیھم قبل توقیع نماذج طلبات فتح الحسابات 
االردنیة بنشر قوائم مالیة خاصة باالستثمار المشترك جنبا الى جنب مع القوائم المالیة التي تنشرھا 

  .نویةعن نشاط البنك في تقاریرھا الس

 ٢٣/٩/٢٠١٤الثالثاء                                                                                                 ١٨: الدستور ص
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  دكاترة الجامعاتسلطة 

  
  یحیى شقیر

  
: فكِّروا، یقول اللورد أكتون. الِحَكم واألمثال عصارة فكر تجارب شعوب وحكماء وفالسفة وعباقرة

  ".السلطة َمْفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة"
لطة مطلقة وبما أنھ ال یوجد شخص معصوم على الكرة األرضیة اآلن، فال یجب إعطاء أي شخص س

  .من دون إخضاع ھذه السلطة للرقابة واال سیتعسف في استعمالھا ولو كانت لھ صفات المالئكة
واألمر السابق ینطبق على كل من یملك سلطة ابتداء من رؤساء الدول نزوًال الى سلطة األب على 

  .باب عدیدةابنائھ ودكتور الجامعة على طالبھ الذي یملك سلطة العالمة ویستعملھا للعقاب ألس
ّون بأعلى درجات النزاھة في ھذا المجال، لكن ھناك فئة  ال بّد أن أؤكد أوًال أن أغلب اساتذتنا یتحل
مھما صغر حجمھا ما زالت موجودة في مختلف الجامعات تمارس سلطة العالمة ألھداف بعیدة عن 

و طالبة على اساس المتوخاة منھا وھي قیاس جھد الطالب لتتعداھا إلى عقاب أو مكافأة طالب أ
تمییزي سواء األصل العرقي أو الدیني أو المناطقي أو الفكر السیاسي أو حتى اللباس ومدى تناسبھ 

  .مع معتقدات ھذا الدكتور أو ذاك
س في إحدى الجامعات لفترة  وعلى طریقة علم الجرح والتعدیل وما شاھدتھ بنفسي كطالب أو مدرِّ

ة أطرح أمثلة عن بعض الممارسات الموجودة لقرع جرس قصیرة وما استقیتھ من مصادر مباشر
اإلنذار المبكر لمعالجة مثل ھذه السلوكات ووضعھا في حجمھا الطبیعي وردع اآلخرین عن القیام 

  .بمثلھا
أخبرتني طالبة في إحدى الجامعات وبشھادات أخریات أن أحد الدكاترة قال في محاضرتھ لطالبة أنھا 

. لباسھا مع أنھا تضع غطاء على رأسھا لكنھا تلبس بنطلونا وقمیصا طویًال  راسبة إذا لم تغیر طریقة
وفي رده على سؤال لطالبة جدیدة قال لھا إن صوت المرأة عورة وال أرید أیة طالبة أن تسالني وأنا 

  .سأجیب على جمیع األسئلة التي أعتقد أنھا محل تساؤل
كلیة أخرى أنھ تم تخصیص َدَرج للطالبات وآخر  وفي إحدى جامعاتنا الرسمیة لم تكن تعلم طالبة من

للطالب لدى صعودھم أو ھبوطھم من طوابق الكلیة وكیف نھرھا أحد الطلبة عندما صعدت عبر 
  .الدرج المخصص للطالب

ًا بازاء الطالب   ".ال تلوموني إذا أخذ عالمة أ: "عندما سأل آخر أحد الطالب عن بلدتھ قال علن
  .وصلت المحاكم عن دكاترة ولو واحد فقط ساوموا طالبات مقابل عالمات وھناك قضایا أكثر تطرفا

لتلقي شكاوى الطلبة  Ombudsmanیجب تشجیع الجامعات على البدء بإنشاء قاضي مظالم فیھا أو 
  .حول مثل ھذه الممارسات والتحقیق فیھا

  
  
  
  
  

 مقاالت

 ٢٣/٩/٢٠١٤ الثالثاء                                                                                               ٩: الیوم صالعرب 
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  طالبا من الیمن بعد ان  ) ١٤٥( یصل فجر الیوم على متن طائرتین من الملكیة األردنیة
الطائرتان غادرتا .. أمنت وزارة الخارجیة خروج جمیع الطلبة األردنیین من صنعاء

األولى اتجھت الى العاصمة .. مطار الملكة علیاء الدولي بإشراف وتنسیق مع الحكومة
الیمنیة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس واألخرى في التاسعة من نفس 

 .ءالمسا
  

  لإلصالح وتھدئة النفوس في محافظة معان » زمزم«في خطوة ایجابیة قامت بھا مبادرة
أجرى عدد من أعضائھا لقاء مع نخبة من أبناء المدنیة الستیضاح بعض األمور المتعلقة 
باألحداث األخیرة التي تعرضت لھا المحافظة غیر ان ھذه الخطوة قوبلت بصد 

مسلمین في المحافظة لمنعھم من عقد اللقاءات مع وتھدیدات من جماعة اإلخوان ال
المواطنین ووقوفا كحجر عثرة في طریق اإلصالح ونبذ الخالف وعلى اثر ذلك عقد 
ائتالف شباب معان لإلصالح والتغییر اجتماعا خلصوا فیھ الى وجوب قطع عالقات 

 .االئتالف مع جماعة اإلخوان المسلمین في كافة النشاطات
  

  
 أي من مصدر مسؤول أن قرارا وشیكا سیتم اتخاذه في وزارة التنمیة علمت عین الر

القرار یأتي .. االجتماعیة یتعلق بسحب سیارات مدراء الدوائر في المیدان والمركز
 .انسجاما مع عملیة التقشف وضبط النفقات الحكومیة

  
   في البحرین داألمین العام السابق لوزارة التعلیم العالي ومستشار وزیر التعلیم العالي .

مصطفى العدوان یتوقع ان یعود الى عمان قریبا لیباشر عملھ عمیدا لشؤون الطلبة في 
  .جامعة العلوم اإلسالمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صحف زوایا ال

 ٢٣/٩/٢٠١٤                                          الثالثاء                       عین الرأي                                 
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  تشارك المحكمة الدستوریة في مؤتمر المحاكم الدستوریة العالمي والذي یعقد في كوریا

ل طرح ورقة عمل حول في السادس والعشرین من الشھر الحالي، وذلك من خال
المحكمة وإنشائھا واختصاصھا وإنجازاتھا، یقدمھا عضو المحكمة الدستوریة الناطق 

  .باسمھا القاضي أحمد طبیشات
  

  وزیر الخارجیة األسبق الدكتور كامل ابو جابر  یلقي محاضرة حول كتابھ المعنون بــ
عة السادسة  من مساء في السا» قراءة في تجربتھ السیاسیة:ذكریات من رحلة العمر«

بعد غد الخمیس  والتي تنظمھا جمعیة العلوم السیاسیة في مقرھا الكائن في شارع 
  .وصفي التل

  
  السفیر السعودي في عمان سامي بن عبدهللا الصالح یقیم في السابعة والنصف من مساء

  .لسعودیةالیوم الثالثاء حفل االستقبال الخاص بمناسبة العید الوطني للمملكة العربیة ا
  

  ان كلفة نقل جثمان الطفل الذي قضى غرقا في » صنارة الدستور«أبلغ مصدر سیاحي
شرم الشیخ خالل قضائھ اجازة سیاحیة صیفیة مع اسرتھ قبل اربعة اشھر وصلت الى 

لت بھا اسرتھ، االمر الذي جعل وزارة السیاحة واالثار تفرض ) ١٩( ّ الف دینار، تكف
تأمینا على المسافرین لمثل ھذه الحاالت او لالصابات من  على مكاتب السیاحة والسفر

  .الحوادث او االمراض
  

  ینظم المجمع العربي لالدارة والمعرفة ومنتدى تطویر السیاسات االقتصادیة  جلسة
یلقیھا فھد البطاینة منسق العالقات اإلقلیمیة » االیكان في عالم االنترنت«نقاشیة حول 

في تمام الساعة الخامسة من مساء الیوم الثالثاء في ملتقى  لمنطقة الشرق األوسط وذلك
  .طالل أبوغزالھ المعرفي

  
  تتفاقم ظاھرة سرقة أغطیة مناھل الصرف الصحي في اربد والتي اضحت عادة یومیة

. مؤرقة عدا كونھا كارثة تنذر بتلوث بیئي  نتیجة فیضان المیاه العادمة في الشوارع
یرموك المھندس محمد الربابعة انھ في لواء بني عبید یتم وبین مدیر عام شركة میاه ال

الى عشرة اغطیة،  وفي  ٧غطاء منھل، وفي لواء الرمثا من  ٢٠الى  ١٥شھریا سرقة  
غطاء منھل تمت  ١٥٠غطاء مفقودا وفي جرش  ٤٠اسكان العاملین في الیرموك 

 لغایة االن ٢٠١٤غطاء عام  ١٢٠و ٢٠١٣سرقتھا في عام 
  

  مشروع بحثي زراعي في  ١٠٠الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي أكثر من نفذ المركز
مشروعا بتمویل من المؤسسات  ٥٥مختلف التخصصات المتعلقة بالقطاع الزراعي منھا 

والھیئات اإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة تھدف جمیعھا إلى تحسین وتطویر القطاع 
 .الزراعي على المستویین المحلي والدولي

  

 ٢٣/٩/٢٠١٤                                          الثالثاء                       صنارة الدستور                                
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 رت عمان أمس االثنین بعثة صندوق النقد الدولي، منھیة اجتماعات المراجعة، غاد

الخامسة والسادسة، لالقتصاد األردني، بانتظار أن یصدر عن إدارة الصندوق 
بواشنطن خالل الیومین المقبلین، بیان بنتائج زیارة بعثة الصندوق لألردن، والتي 

  .استمرت نحو أسبوعین
  

 یوم، في جلستین صباحیة ومسائیة، مناقشة مشروع قانون یواصل مجلس النواب ال
ضریبة الدخل، الذي كان شرع في مناقشتھ وإقراره األحد أول من أمس، ویعد 

أبرز مشاریع القوانین التي تضمنھا جدول الدورة االستثنائیة ” ضریبة الدخل“
  .الحالیة، والتي تنتھي في الثالثین من الشھر الحالي

  
 قبل أعمال المؤتمر الداخلي الشبابي األول، لجماعة اإلخوان تنطلق الجمعة الم

المؤتمر، الذي تأجل موعده مرتین، . المسلمین، حیث یستمر على مدار یومین
سیختتم في الثامنة من مساء السبت في المركز العام للجماعة، بمؤتمر صحفي، 

د الخوالدة للحدیث عن مخرجات المؤتمر، بحسب تصریح رئیس الدائرة الشبابیة زیا
  .على قناة الیرموك أول من أمس األحد

  
  تعقد الجمعیة الوطنیة لحمایة المستثمر ظھر الیوم مؤتمرا صحفیا، في فندق

الرویال، للحدیث عن المؤتمر الدولي لحمایة المستثمر، والذي تنظمھ مجموعة من 
ویتحدث في المؤتمر الصحفي رئیس مجلس أمناء الجمعیة . المؤسسات المختصة

  .العین محمد الحالیقة ووزیر المالیة األسبق محمد أبو حمور
  

  وفد إعالمي أردني غادر أمس عمان، إلى تركیا، یضم نقیب الصحفیین الزمیل
طارق المومني، وعددا من رؤساء تحریر الصحف الیومیة، ومدیر عام ھیئة 

حفیین اإلعالم، وذلك في زیارة تستغرق عدة أیام، بدعوة من جمعیة الكتاب والص
  .التركیة

 ٢٣/٩/٢٠١٤زواریب الغد                                                      الثالثاء                                           
  



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               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 

27 

 

  
  بة ي مناس وس ف ام الجل دة أی ل ع ة قب ایز طراون دكتور ف ي ال دیوان الملك یس ال ض رئ رف

  .إجتماعیة حول الطاولة التي یجلس علیھا رئیس مجلس األعیان عبد الرؤوف الروابده
  

  ت روعات تم ة بمش ائق المتعلق ع الوث عید توقی ى ص أة عل رت فج عودیة ظھ دات س تعقی
  .ابقا على حساب المنحة النفطیةالموافقة علیھا س

  
 ة مساعدة  -إماراتي -قرار سعودي دیم ای دم تق وان ع مصري غیر معلن یفرض نفسھ بعن

  .قطاع غزة ما دامت حركة حماس متحكمة في الواقع" إعادة إعمار"في برنامج 
  

  یة أو ات سیاس ة جھ ع أی ا م ق إطالق م ینس ت ل روف البخی بق مع وزراء األس یس ال رئ
میة یات رس ى  شخص تجدة عل رب المس ار الح ول إعتب ھیر ح ریحھ الش ق بتص ا یتعل فیم

  ".أردنیة"داعش 
  

  ور ھ حض تمع ل ك اس ة المل ة لجالل یة الخامس ة النقاش امین الورق ول مض ق ح اش عمی نق
  .الصالون الثقافي في نادي شباب الفحیص االحد تحدث خاللھ العین بسام حدادین

  
  ام بصیرة المركز المصري«كشف استطالع للرأي أجراه رأي الع ن أن »لبحوث ال ، ع

وم %  ٨٢ ة ی الل مئ ي، خ اح السیس د الفت رئیس عب ن أداء ال ون ع ریین راض ن المص م
دا و%  ٥٨بینھم . قضاھا في حكم مصر ا أجاب %  ٢٤موافقون ج ون، بینم %  ٥موافق

  .من العینة بأنھم ال یستطیعون التحدید%  ١٣بأنھم غیر موافقین على أدائھ، بینما ذكر 
  

  الث د الجویھل ث قضت محكمة الجنایات الكویتیة بسجن عضو مجلس االمة السابق محم
  .سنوات مع الشغل والنفاذ بعد ادانتھ بتزویر بطاقتھ المدنیة خالل انتخابات مجلس األمة

  
  

  ھـك
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