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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار األردنیة
 ٣  تحتفل بالیوم العالمي للسیاحة" أردنیة العقبة"

   شؤون جامعیة
الجامعة الھاشمیة تسجل طلب براءة اختراع في المكتب 

  عاعیة النوویةاألمریكي في مجال قیاس الجرعات اإلش
٤ 

شكل ضربة قاصمة " التعلیم العالي"تأسیس : بدران
  للجامعات

٥ 

لدورة تشـرین » امتیاز االطباء«تـحـدیـد مـواعـیـد امـتـحـان 
  االول

٧ 

الدبلوم الفني یعزز تنافسیة األیدي العاملة : »التعلیم العالي«
  األردنیة

٨ 

 ٩  تشكیالت إداریة في جامعة الیرموك
 ١٠  عاب في االماراتیشارك بدورة االل) الجامعات(

   مقاالت
 ١١  عاھد الوھادنة. د.ا/التعلیم العالي

 ١٣  الوفیات
  ١٦- ١٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تحتفل بالیوم العالمي للسیاحة" أردنیة العقبة"
  

بمناسبة الیوم العالمي للسیاحة الذي یصادف السابع والعشرین من أیلول من كل عام، تحتفل الجامعة 
بمشاركة العدید من " السیاحة للجمیع"األردنیة فرع العقبة یوم غد الثالثاء بھذه المناسبة بعنوان 

  .الخاصة في مدینة العقبةالجمعیات والمراكز المعنیة بذوي االحتیاجات 
   
  

وقال عمید كلیة السیاحة والفندقة الدكتور إبراھیم بظاظو  إن االحتفال بالیوم العالمي للسیاحة یھدف 
والسیاسیة واالقتصادیة للسیاحة، وبین أن االحتفال ھذا العام  والثقافیة  إلى إبراز القیمة االجتماعیة 

والتسھیالت الالزمة لدمج ھذه الفئة في النشاط السیاحي  یركز على سیاحة ذوي االحتیاجات الخاصة
  .في مجاالتھ المختلفة

   
  

وأضاف أن االحتفال یأتي تجسیدا لدور الجامعة الریادي في التواصل المستمر مع المجتمع المحلي 
  . دامةوتمكین مؤسسات المجتمع المدني من القیام بالدور المناط بھا في العملیة التنمویة الشاملة والمست

   
وأشار رئیس قسم اإلدارة السیاحیة الدكتور محمد العزایزة إلى أن االحتفال یتضمن العدید من 
الفعالیات والفقرات المتنوعة المتعلقة بسیاحة ذوي االحتیاجات الخاصة یتخللھا معرض للحرف 

 وأضاف أن رحلة ستنطلق من حرم الجامعة. الیدویة ألشخاص من ذوي االحتیاجات الخاصة
  .للمشاركین من ذوي االحتیاجات الخاصة على متن الحافلة السیاحیة المكشوفة داخل مدینة العقبة

   
  

ویشارك من الجامعة األردنیة األم عدد من أعضاء ھیئة التدریس من قسم اإلدارة السیاحیة یرافقھم 
ارة السیاحیة مجموعة من طلبة القسم لحضور فعالیات االحتفال لمد جسور التواصل بین قسمي اإلد

  .في فرعي الجامعة

 أخبار األردنیة

  زاد االردن/٢:ص سوق ومال /الغد/أخبار األردنیة
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الجامعة الھاشمیة تسجل طلب براءة اختراع في المكتب األمریكي في مجال قیاس الجرعات 
  اإلشعاعیة النوویة

  
  

في إنجاز جدید یسجل للبحث العلمي األردني وللجامعة الھاشمیة، تم تسجیل طلب براءة اختراع في 
المكتب األمریكي لبراءات االختراع والعالمة التجاریة باسم الجامعة الھاشمیة والباحثین في 

 A METHOD OF MAKING"بعنوان  ١٣/٩/٢٠١٦: المشروع بتاریخ
RADIOCHROMIC DOSIMETER USING CALCEIN DYE" 

وفي ھذا العمل تم اختراع نوع جدید من مقاییس األشعة الرادیوكرومیة من مادة الكالسین والتي یمكن 
  .استخدامھا لقیاس الجرعات اإلشعاعیة النوویة الُممتصة في المادة أو األجسام الحیة

في الجامعة ھم الدكتور خالد ربابعة من قسم ویأتي ھذا اإلنجاز نتیجة التعاون بین فریق من الباحثین 
  .التصویر الطبي اإلشعاعي، والدكتور فراس الدویري، والسیدة كفایة األحمد من قسم الفیزیاء

لة برئیسھا األستاذ الدكتور كمال الدین بني  ّ ویشیر الباحثون إلى أن الجامعة الھاشمیة قد حرصت ممث
مشروع البحثي الذي أنتج ھذا اإلنجاز العلمي الجدید الذي یعد ھاني على تقدیم الدعم المالي الكافي لل

ّل الجامعة بأجور المكتب القانوني األمریكي لتسجیل براءة  األول من نوعھ، باإلضافة إلى تكف
  .االختراع

 شؤون جامعیة ومحلیة

  نیوزطلبة 
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  شكل ضربة قاصمة للجامعات" التعلیم العالي"تأسیس : بدران

  
شكل  ١٩٨٥اعتبر رئیس الوزراء األسبق عدنان بدران أن تأسیس وزارة التعلیم العالي في العام 

  .ردنیة األردنیة ولقصة نجاح التعلیم العالي األردني برمتھضربة قاصمة للجامعات األ
جاء ذلك خالل كلمة بدران في المنتدى الرابع لرؤساء الجامعات الصینیة العربیة الذي عقد في جامعة 

  .الزرقاء أمس
علینا في األردن والمنطقة االتجاه شرقا في شراكة حقیقیة مع الجامعات ودور البحث "وأكد بدران أن 

  ".ینیة، إلعادة الزخم إلى طریق الحریرالص
ودعا الجامعات العربیة إلى االستفادة من تجربة الجامعات الصینیة في تخریج الشركات الناشئة 
القائمة على البحث العلمي، والتي ساھمت في دفع االقتصاد الصیني لیكون ثاني أكبر اقتصاد عالمي 

  .بعد الوالیات المتحدة
، في ظل اقتصاد عالمي متعثر، ٢٠١٦العام %  ٦.٧المحلي الصیني وصل إلى وأشار إلى أن الناتج 

مؤكًدا أن سبب ذلك كان نھضة التعلیم الجامعي والبحوث العلمیة والتكنولوجیا ومواءمتھا مع الجودة 
  .ومتطلبات التنمیة

  .من إجمالي النمو العالمي%  ٤٠وأضاف أن الصین تمكنت وحدھا من المساھمة بقرابة 
ً بما حققتھ من نجاحات في التعلیم العالي والبحث : "وقال علینا أن نتعلم من تجربة الصین وخاصة

ً، وزیادة  العلمي، وتوفیر القوى البشریة لجمیع القطاعات الصناعیة والخدماتیة مع تحدیثھا سنویا
 ً   ".جودتھا وكفاءتھا ومواءمتھا، وتنافسھا عالمیا

البحث العلمي كانت العامل األساسي في نھضة الصین، مقارنة وأكد بدران أن نھضة التعلیم العالي و
  .بتراجع التنافسیة بین الجامعات األردنیة وقلة االھتمام بالبحث العلمي

ٌ لرؤساء الجامعات األردنیة لزیارة الصین لننقل الخبرة : "وقال في بدایة الثمانینات، وجھت دعوة
لصینیة، ووجدنا أنفسنا متقدمین في تجربة التعلیم الناجحة إلى الجامعات األردنیة من الجامعات ا

  ".العالي على الصین
وأوضح أن الجامعات األردنیة كانت تدرك في السبعینات أھمیة المجمعات العلمیة والحدائق العلمیة 
والحاضنات العلمیة في رفد االقتصاد الوطني بالشركات الناشئة، التي تقوم على مخرجات البحث 

  .تخریج الطلبة العلمي ومشاریع
من أجل ذلك، كانت توجھات اللجنة الملكیة في تلك الفترة تتجھ لتأسیس حاضنات : "وأضاف

للشركات الناشئة المرتكزة على البحث العلمي في الجامعات األردنیة، من خالل استمالك مساحات 
  ".واسعة من األراضي حول الجامعات األردنیة

الملكیة، مع أننا قمنا بإنشاء ھناجر المجمع العلمي في الجامعة  لألسف لم تتحقق رؤیة اللجنة: "وقال
التكنولوجیة، ومبنى إداري إلدارة المجمع العلمي فیھا، إال أنھ ولألسف استخدمت كمستودعات فیما 

ً من قیام شركات ناشئة تتخرج بعد نضوجھا إلى خارج الحرم الجامعي   ".بعد، بدال
أثناء عملي مع منظمة االمم المتحدة للتربیة والثقافة والعلوم "قائال وأشار إلى بدایة النھضة الصینیة، 

، شاھدت عن كثب نمو وتطور وتجدد التعلیم العالي والبحث العلمي مع انفتاح الصین "الیونسكو"
على اقتصاد السوق الحر، وتنافسھا في عالم العولمة والتجارة الحرة، وقد واكبت خروج العمالق 

واندفاعھ إلى آفاق ومدارات إبداعیة في ساحات واسعة من الفكر الخالق، لینمو  الصیني من القمقم،
ً ویسبق االقتصاد الیاباني، ویصبح ثاني اقتصاد عالمي بعد %  ٩االقتصاد الصیني بنحو  سنویا

  ".الوالیات المتحدة األمیركیة
ھقرنا وما نزال نتراجع، نحن في األردن، بعد أن كنا متقدمین في التعلیم الجامعي تق: "وأضاف بدران

، وكان تأسیسھا ضربة قاضیة لقصة ١٩٨٥وقد بدأ ھذا التراجع بتأسیس وزارة التعلیم العالي العام 

  ٨:رأي صال/:صالغد 
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نجاح التعلیم العالي األردني، إذ استبدلت الالمركزیة لحاكمیة الجامعات األردنیة، بمیزاتھا االستقاللیة 
ت نسخة واحدة عن األخرى، وتم القضاء على والتعددیة والتنافسیة، بالمركزیة لتكون الجامعا

والذي لیس لدیھ ما " التعلیم العالي"التعددیة والتنافسیة، وأصبحت الجامعات تعتمد في مواردھا على 
 ً   ".یعطیھ، بعكس ما فعلتھ الصین تماما
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  لدورة تشـرین االول» امتیاز االطباء«تـحـدیـد مـواعـیـد امـتـحـان 
  
حدد المجلس الطبي االردني بحسب امینھ العام الدكتور ھاني الكردي مواعید امتحانات الفحص  

من  ١٩و  ١٧لدورة تشرین اول خالل یومي ) االمتیاز(اإلجمالي للطب البشري وطب األسنان 
  .مقبلتشرین اول ال

) االمتیاز(وقال امس االثنین، ان المجلس یبدأ المجلس محاضرات الدورة التنشیطیة للطب البشري 
  .٩/١٠صباح یوم بعد غد االربعاء وتستمر لغایة یوم االحد الموافق 

الشھر وتخصص لمبحث  ١٧واوضح ان الجلسة االولى لالمتحان االمتیاز ستكون یوم االثنین 
الشھر  ١٩تعقد الجلسة المسائیة في مبحث النسائیة والتولید، اما یوم االربعاء الجراحة العامة فیما 

  .فتخصص الجلسة الصباحیة في مبحث الداخلیة العامة والمسائیة في مبحث طب االطفال
واكد الدكتور الكردي ضرورة وجود األطباء في قاعات االمتحان المحوسبة في الجامعة االردنیة في 

ً تمام الساعة الثام   .نة صباحا
الشھر،  ١٧أما بالنسبة ألطباء األسنان فأوضح الدكتور الكردي ان امتحانھم سیكون مساء یوم االثنین 

  .اذ ینبغي علیھم أن یكونوا في القاعة المحوسبة بالجامعة األردنیة في تمام الساعة الثانیة بعد الظھر
دني من خالل لجان االشراف على وبین ان االمتحانات تعقد بإشراف كامل من المجلس الطبي األر

  .الفحص االجمالي للطب البشري وطب االسنان
ودعا من یرغب بالحصول على مزید من التفاصیل متابعة الموقع االلكتروني للمجلس الطبي 

  ).www.jmc.gov.jo(االردني باستمرار لمعرفة آخر المستجدات 
  

  ٨:الدستور ص
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  الدبلوم الفني یعزز تنافسیة األیدي العاملة األردنیة: »التعلیم العالي«
  

 ً قال أمین عام وزارة التعالیم العالي والبحث العلمي، إن من شأن طرح برنامج الدبلوم الفني، اعتبارا
لعاملة ، أن یعزز تنافسیة األیدي ا٢٠١٧/  ٢٠١٦من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 ً ً عن إحاللھا مكان األیدي العاملة الوافدة محلیا ً، فضال ً وعالمیا   .األردنیة عربیا
وقال امس االثنین، إن عملیة تقدیم طلبات االلتحاق ببرنامج الدبلوم الفني بدأت صباح الیوم وتنتھي 

ام الطلبة وال سیما یوم االثنین المقبل، مشیرا الى ان البرنامج یصبو إلى فتح آفاق متعددة ومتنوعة أم
راسبي التوجیھي من خالل تزویدھم بالمھارات الفنیة والعملیة، التي تؤھلھم لمتطلبات األسواق 
المحلیة واالقلیمیة والعالمیة، عبر محاور المجاالت المعرفیة األربعة للخطط الدراسیة لتخصصات 

العلوم المساندة للتخصص، المھارات العامة، ومھارات التشغیل واالستخدام، و: البرنامج، وھي
  .والمھارات المتخصصة التطبیقیة

ودعا الطلبة الذین لم یتسن لھم االلتحاق بالبرامج األكادیمیة وبرنامج الدبلوم التقني، وخاصة من لم 
یحالفھم الحظ بالنجاح في امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة، بالتوجھ نحو مراكز الكلیات 

  .تي خصصت لتقدیم طلبات االلتحاق بالبرنامج، والتقدم بطلباتھمالجامعیة الرئیسة ال
وأوضح الضمور ان مراكز تقدیم الطلبات ھي إقلیم الشمال في كلیة الحصن الجامعة، وإقلیم الوسط 
في كلیة الھندسة التكنولوجیة ووحدة كلیات المجتمع في مركز جامعة البلقاء التطبیقیة بالسلط، وإقلیم 

  .(معان الجامعیة الجنوب في كلیة
  

  بترا /٩ :الدستور 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 

9 

  
  
  

  تشكیالت إداریة في جامعة الیرموك
  

قرر رئیس جامعة الیرموك الدكتور رفعت الفاعوري تكلیف كل من الدكتور خالد غرایبة القیام 
بأعمال مدیر دائرة العالقات والمشاریع الدولیة، والدكتور فواز المومني القیام بأعمال مدیر مركز 

  .ھجرة القسریةدراسات الالجئین والنازحین وال
كما قرر تعیین كل من خلیل ارشیدات مدیرا لدائرة الموارد البشریة، وزیاد زقیبة مدیرا لدائرة الرقابة 

  .اإلداریة والمالیة
ویذكر أن الدكتور الغرایبة حاصل على درجة الدكتوراه في ھندسة االتصاالت من جامعة كاروالینا 

لمومني حاصل على درجة الدكتوراه في االرشاد النفسي ، والدكتور ا٢٠٠٤الشمالیة األمیركیة عام 
  .٢٠٠٨من جامعة الیرموك عام 

، و ١٩٨٨فیما حصل ارشیدات على درجة البكالوریوس في اإلدارة العامة من جامعة الیرموك عام 
  .١٩٨٤زقیبة على درجة البكالوریوس في المحاسبة من الجامعة األردنیة عام 

  ١٠:الدستور ص
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  یشارك بدورة االلعاب في االمارات) الجامعات(
  
  
  

قررت اللجنة الفنیة لالتحاد الریاضي للجامعات االردنیة في اجتماعھا امس االول برئاسة یاسر 
مصلح رئیس اللجنة الفنیة المشاركة في دورة االلعاب الریاضیة للصاالت التي ستقام في كانون 

االتحاد ستكون المشاركة في ھذه الدورة رامي السالم امین سر . وحسب د، االول المقبل باالمارات
  .بخماسي كرة القدم للطالبات

  
قدم خماسي : اضاف تم تحدید البطوالت الریاضیة الجامعیة في الفصل الدراسي االول حسب التالي

  .الطالبات والشطرنج للجنسین، كرة السلة، طالبات

  ١٨:صالرأي 
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  التعلیم العالي
  

  عاھد الوھادنة. د.ا
ً غیر مسبوق یدخل التعلیم العالي في سبات غیر مسبوق  في الوقت الذي یشھد فیھ التعلیم العام نشاطا

 ً ً على حٍد سواء، ایضا ً وعالمیا فنحو تعلیم عاٍل أردني . یُفقد الجامعات الھمة على المنافسة عربیا
 ً أنني تجاوزت اقترحت وبشكل رسمي مقدمة مشروع جامعة أردنیة عالمیة وازعم ، منافس عالمیا

عالمي وعلى شكل ملفات متفرقة عصریة بنیت على أحسن " تعلیم جامعي"ذلك لمشروع 
  .المماراسات العالمیة

  
ً لتجربة سنغافورة الناجحة بما في ذلك تجربتھا في التعلیم التقني وكذلك  تضمنت ھذه الملفات تحلیال

عند الحدیث عن ادماج التكتولوجیا في  االتجاھات الحدیثة في التعلیم والتعلم وتوضیح للخلط الحاصل
التدریس وتفصیل آلیات استقطاب الطلبة العرب واألجانب نحو مفھوم االستثمار في التعلیم لتحقیق 
دخل مالي ال یقل عن ملیار دینار سنوي بل والتأكید على تطویر االدارات المالیة وضبط التفقات في 

ً لعوامل نجا ً مستفیضا ح سیاسة أي جامعة أو وطن نحو البحث العلمي الجامعات وكذلك شرحا
! واالبتكار من خالل تھیئة البیئة االبتكاریة التي یجب أن تتقدم على تكدیس المستودعات باألجھزة

وتضمن المشروع كذلك دراسة مستفیضة وتفصیلیة ألكثر من سیناریو حول الحاكمیة بعد دراسة ھذا 
أكدت خاللھ على مشاركة أعضاء الھیئة ، ة وعالمیةالملف في أكثر من سبع دول عربیة واقلیمی
  .التدریسیة في اختیار األفضل للمكان المناسب

  
واقترحت دمج االعتماد مع ضمان الجودة والدور المكمل الذي یمكن أن تشارك بھ المجالس الطبیة 

ً یحدد العالقة النسبی ة بین أعداد والنقابات كما ھو الحال في تجارب اوروبیة ناجحة وقدمت تقریرا
الناجحین في التوجیھي وأعداد المقبولین في الجامعات األمر الذي یحتم اعادة دراستھ بعد ثالث 

الف  ١٢٢سنوات من اآلن عندما نعلم أن الفائض في اعداد الطلبة في الجامعات األردنیة وصل 
ھجرة االدمغة  الف طالب كما تدعي ھیئة االعتماد والذي یتزامن مع تنامي ظاھرة ٥٥طالب ولیس 

 ً األمر !. وربما یفرج عنھا المسؤول بعد فوات األوان! ولكن یبدو أن ھذه الملفات لن ترى النور قریبا
الذي یجعلني اشدد على ضرورة االلتفات بصورة دوریة لنتائج تصنیفات الجامعات العالمیة المختلفة 

ھا ممن تتشابھ بعض ظروف بلدانھا مع افضل" المقارنة المعیاریة"ودراستھا بشكل دقیق بل واعتماد 
عدم وجود أي  ٢٠١٦العالمي للجامعات  QSلقد تضمنت النتائج االخیرة لتصنیف . مع األردن

جامعة عالمیة واألدھى من ذلك تضمنت النتائج تراجع جامعة  ٥٠٠جامعة أردنیة ضمن افضل 
في  ٦٠٠- ٥٥٠للموقع  وتقدمت الجامعة األردنیة ببطىء ٧٠٠- ٦٥٠العلوم والتكنولوجیا للموقع 

عندما بدأنا المشروع في األردن قبل حوالي  ٦٠١التصنیف العالمي للجامعات بعد أن كانتا في الموقع 
سبع سنوات مع العلم أن العدد التصنیفي ھو ضمن العدد سبعمائة بمعنى أن المجموعات بعد مجموعة 

معھد بحث التربیة والتعلیم في جیاو األربعمائة حسب تصنیف مركز بحث الجامعات العالمیة التابعة ل
تونغ في شانغھاي أو الخمسمائة الكبار في باقي التصنیفات العالمیة للجامعات ال تعني سوى التشجیع 

فالترتیب االنجازي ھو الذي یاخذ رقم . على المشاركة حیث تتزاحم الجامعات في ھذه المجموعات
ً بل أما ترتیب الفترات فھو ید ٣٥٠أو  ٢٠٠صحیح مثل  ل أن الدرب بیننا وبین التصنیف طویلة جدا

 مقاالت

  ١٥:صي الرأ
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فدول بحجم قطر . انھا بین جامعاتنا وبین جامعات الخلیج العربي اصبحت تمثل قلق للمجتمع األردني
ً للشك بعدم نجاح مجلس التعلیم العالي في اداء واجبھ وعدم  والبحرین تتجاوز األردن ال یترك مجاال

وف نحو عصرنة التدریس واالبتكار البحثي واالدارة بآلیات قدرة الجامعات الخروج على المأل
  .المستقبل ولیس الماضي الدارج الیوم

  
إذا ما بقي الوضع  -وعلیھ بات في حكم المستحیل أن تنافس الجامعات األردنیة الجامعات العربیة 

ً  -على ما ھو علیھ  . ا الجامعات العالمیةأن تنافس جامعاتن -وألجیال قادمة  -بعد أن فقدنا األمل تماما
جامعة عالمیة  ٥٠٠لدیھا جامعة ضمن افضل ) باستثناء دولة الكویت الشقیقة)كل دول الخلیج العربي 

ففي غیاب . المسؤولیة مشتركة بین وزارة التعلیم العالي والجامعات. والسؤال من یتحمل المسؤولیة؟
میة یبقى التعلیم العالي قضیة عد سنوات النزاھة والمحاسبة والشفافیة في اختیار القیادات االكادی

ففي حضور مجلس تعلیم . وتجاوزات اكادیمیة واداریة ال تنصف األردن وال الجامعات األردنیة
بل ان الوزارة ومجلسھا قَزما الخطط والقرارات والمناصب . عالي تقلیدي نتوقع أكثر من ھذا

ً سیدفع المواطن األردني ثمنھ  ً ردیئا حتى أنني أخال أن . لعشرات السنوات القادمةوفصالھا تفصیال
  .التنفیذ من حیث المبدأ لیس في أجندة وزارة التعلیم العالي

  
كل من یدقق في معاییر تصنیف الجامعات یدرك أنھا تشكل العمود الفقري لجامعات المستقبل بل أن 

ة الى اخراج البحث في برامج ومساھمات المتخصصین في ھذه المؤسسات یدعو الدولة والحكوم
ادارات التعلیم العالي من ثوبھا القدیم فآلیات التسعینات لم تعد تنفع والعالم یبحث شكل العالم عام 

نرید افساح المجال لعقول متطورة حقیقیة وأفكار خالقة وآلیات تعتمد على احسن . من اآلن ٢١٠٠
لطروحات القدیمة التي مللنا فلتتجاوزوا ا. ال اقتراحات متكررة تضیع الوقت والدرب، المماراسات

ً أو  من سماعھا حول الموازي والقبول المباشر نحو حریة أكادیمیة علمیة ال یحد االنجاز فیھا أسسا
ً دولة  ً عفى على أفكارھا الزمن وال تجید اللغة المطلوبة وال األداء المقنع داعیا ً أومجالسا شخوصا

اءة بین السطور فالتعلیم العالي الحالي یشكل حالة رئیس الوزراء االكرم التدقیق في التفاصیل والقر
!. اغراق في األجندة الخاصة وضعف وتشتت تحتاج الى رافعة تتجاوز الدارج والمتعارف علیھ

ً حول المطلوب بالتفصیل وقد مللت التكرار وقد اشرت كذلك صراحة أنھ حینما . وكنت قد كتبت سابقا
سمع رأس الدولة المفدى یدعونا لنفض الغبار تتفتح عندك تقابل جاللة الملك والملكة المعظمین وت

الرغبة بالعمل الكبیر وحینما تغادر اللقاء إلى لقاء بعض المسؤولین تعود اللغة القدیمة واألسطوانة 
ً لتقول لجاللتھ فشل المستمعمون وعادوا  ً للقاء الملك مجددا المشروخة حتى تخال نفسك تواقا

  !للصندوق بل وأحكموا اغالقھ
  

من یتحمل مسؤولیة غیاب الجامعات األردنیة عن التصنیف العالمي؟ وھل من حل أفضل في التعلیم 
  ؟"سیاسة تنظیف الدرج"العالي من 

  
  .لألردن المحبة واإلنتماء وللملك الوالء والوفاء

  
  العالمیة لتصنیف الجامعات QSممثل منظمة 
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  دابوق - جیھان خلیل رفعت  -
  
  بیادر وادي السیر -ابراھیم محمد صبحي األیوبي  -
  
  السلط - وفاء عبدهللا صالح القضاة  -
  
  الصویفیة -جمال موسى حنا حنحن  -
  
  شارع مكة - دالل رسمي الحافظ  -

 وفیات

 الرأي
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  ان مدیرا تنفیذیا لشركة وطنیة كبرى بلغ رسمیا » عین الرأي«علمت
عین «علمت . باالستغناء عن خدماتھ بعد مالحظات سجلت على ادائھ

ان مدیرا تنفیذیا لشركة وطنیة كبرى بلغ رسمیا باالستغناء عن » الرأي
  .خدماتھ بعد مالحظات سجلت على ادائھ

  
  لقاء عقد في مقر حزب زمزم للنواب المنتمین الیھ لمناقشة تشكیل كتلة

النواب الخمسة ھم من .. نیابیة تضم الى جانبھم نوابا قریبین من توجھاتھم
لقاء عقد في مقر حزب زمزم للنواب المنتمین الیھ . المؤسسین للحزب

.. ھاتھملمناقشة تشكیل كتلة نیابیة تضم الى جانبھم نوابا قریبین من توج
  .النواب الخمسة ھم من المؤسسین للحزب

  
  وزارة البیئة انتھت من تصویب مخالفات إداریة تتعلق بتعیینات تمت في

الموظفون الذین .. السابق بدون مسوغ قانوني على حساب المشاریع
انتھت  وزارة البیئة. موظفا وموظفة ٦٥صوبت اوضاعھم تجاوزوا الـ 

من تصویب مخالفات إداریة تتعلق بتعیینات تمت في السابق بدون مسوغ 
الموظفون الذین صوبت اوضاعھم .. قانوني على حساب المشاریع

 .موظفا وموظفة ٦٥تجاوزوا الـ 
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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 انجاز  كشف رئیس دیوان التشریع والرأي الدكتور نوفان العجارمة عن قرب
الحكومة لمشروع قانون لمكافحة التمییز والكراھیة، وكتب عبر صفحتھ على الفیس 

 .(قارب دیوان التشریع على انجازه.. مشروع قانون لمكافحة التمییز والكراھیة(بوك 
   تقیم وزارة السیاحة واآلثار عند الساعة الحادیة عشرة من صباح الیوم في جبل

ة یوم السیاحة العالمي الذي یصادف یوم السابع والعشرین القلعة احتفاال خاصا بمناسب
 .من أیلول من كل عام

   من المشتغلین في المملكة یعملون في %) ٦٩(كشفت دراسة حدیثة أن ما نسبتھ
 .القطاع الخاص

   تحت رعایة جامعة الدول العربیة تنظم الھیئة العربیة للبث الفضائي عند الساعة
دور (وم الثالثاء في فندق الرویال المؤتمر الدولي الحادیة عشرة من صباح الی

 .(االعالم االفتراضي سالم االرھاب الجدید.. االعالم في مكافحة االرھاب والتطرف
   قال الدكتور شفیق الدویك مستشار مشروع المدینة االعالمیة المنوي اقامتھا في

خصصة وفنادق منطقة الكتیفة شرق المطار ان المدینة تشمل جامعة اكادیمیة مت
واضاف ان العمل بالمشروع . بالتعاون من قبل شركتین اردنیة واخرى ھولندیة 

سیبدأ مطلع العام القادم والذي سیقام على قطعة ارض یملكھا محمد عناد الفایز 
 . ملیون دینار ١٥٠االف دونم في منطقة الكتیفة بكلفة مایقارب  ٦مساحتھا 

  ي منطقة الجبیھة بضرورة ازالة الكرفانات حذرت امانة عمان تجار السیارات ف
وطالبت االمانة في .غیر المرخصة خالل مدة اقصاھا یوم الخامس من الشھر المقبل

تعمیم اصدرتھ امس تجار السیارات بااللتزام بالقرار والتعاون مع االمانة وذلك 
خالفة لتجنب المسؤولیة القانونیة، حیث ستقوم االمانة بازالة واخالء المواقع الم

 .قانونیا وتحمیل مالكي الكرفانات اعباء االزالة واالخالء

  
  
 

 صنارة الدستور 
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  الوزراء وزیر التربیة والتعلیم الدكتور محمد  أن نائب رئیس" زواریب"علمت

الذنیبات تلقى أخیرا تھدیدات من مجھولین، على خلفیة تعدیل الكتب والمناھج 
الذنیبات أبلغ الجھات األمنیة المختصة رسمیا بھذه التھدیدات، فیما . المدرسیة

  .كانت مثارا للنقاش داخل مجلس الوزراء أول من أمس
 
  تبحث مدیر عام الضمان االجتماعي نادیا الروابدة مع ممثلي غرفة صناعة

األردن غدا اعتراضات وتحفظات الصناعیین على مشروع شمول مشتركي 
الضمان االجتماعي ومتقاعدیھ بالتأمین الصحي، وھو المشروع الذي تدرسھ 

حفظون على مشروع التأمین الصحي، الصناعیون یت. الحكومة والمؤسسة حالیا
الذي سیساھم في دفع اشتراكاتھ المشتركون أنفسھم، إضافة إلى اصحاب العمل 

  .والحكومة
 

  
   لالستثمارات " بیومنت"تنظم غرفة صناعة األردن، بالتعاون مع وكالة

روبیة اخرى، حملة ترویجیة والتصدیر والسیاحة االیطالیة وجھات أو
أورومتوسطیة لألعمال في األردن، وذلك صباح الیوم في فندق كراون بالزا 

  .بعمان
 
 " عنوان مؤتمر تنظمھ الجامعة "العمل االجتماعي في مجال الھجرة والالجئین

للعلوم " وماغدیبورغ" ورتسبورغف"األلمانیة األردنیة، بالتعاون مع جامعتي 
  .التطبیقیة األلمانیتین، بمشاركة خبراء أردنیین وألمان

  
  تقیم وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة االثنین المقبل احتفاال بذكرى

فل یقام تحت الرعایة الح. رأس السنة الھجریة، التي تصادف یوم األحد المقبل
الملكیة في المركز الثقافي اإلسالمي التابع لمسجد الشھید الملك المؤسس عبدهللا 

  .بن الحسین طیب هللا ثراه بالعبدلي
  

  
  سناء الصمادي:اعداد

 

 زواریب الغد
  


